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ค�ำน�ำ

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ก�าหนดจัดการประชุม

วิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “วิจัย นวัตกรรม : การเปลี่ยนผ่านเพื่อขับเคลื่อน ประเทศไทย (Thailand-Driven 

Research & Innovation)” ในวันที่ 30  พฤษภาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้กับนักวิจัยและ

นิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัย จากสถานการณ์การระบาดของ

โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 หรือโควดิ 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ซึง่มแีนวโน้มจะเกดิการระบาดรนุแรง

ในวงกว้างขึ้นและยืดเยื้อยาวนาน ดังนั้น ในการประชุมวิชาการระดับชาติฯ ในครั้งนี้ ได้มีก�าหนดปรับเปลี่ยนรู้แบบการเสนอ

ผลงานแบบ Offline ภาคบรรยายจ�านวน 177 ผลงาน และภาคโปสเตอร์จ�านวน 205 ผลงาน จากหน่วยงานต่างๆ 

คณะผู้ด�าเนนิการจดัประชมุวชิาการ ใคร่ขอขอบพระคณุหน่วยงานเจ้าภาพร่วมทีไ่ด้ให้การสนบัสนนุและอ�านวยความ

สะดวกในการจดัประชมุ ขอขอบคณุผูน้�าเสนอผลงานวจิยั ตลอดจนคณะท�างานจากสถาบนัวจัิยและพฒันา และคณะกรรมการ

จากหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่มีส่วนร่วมส�าคัญในการจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ ให้ส�าเร็จตามวัตถุประสงค์

ทุกประการ

สถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยทักษิณ 

 พฤษภาคม 2563
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การวิจยัเป็นกุญแจทีม่คีวามส�าคัญยิง่ต่อการพัฒนาเศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดล้อมของประเทศ ในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมา

การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนั้น อาศัยการเพิ่มประสิทธิภาพจากปัจจัย ความได้เปรียบด้านแรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติ 

และการน�าเข้าเทคโนโลยีส�าเร็จรูปจากต่างประเทศมากกว่า การสะสมองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง ดังนั้น การวิจัยจึงเป็นองค์

ประกอบหลักของการสร้างความได้เปรียบด้านต่าง ๆ จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการผลักดันขับเคลื่อนและยกระดับการวิจัย 

ตั้งแต่มีนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) พ.ศ. 2563 -2570 ก�าหนดให้มี 

4 Platform ได้แก่ การพัฒนาก�าลังคนและสถาบันความรู้ การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม 

การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน และการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

และลดความเหล่ือมล�า้ ตลอดจนการปฏริปูการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม (อววน.) ส�าหรบัมหาวทิยาลยัทกัษณิ

ได้ตระหนกัถงึความส�าคัญของการพัฒนาการวิจัย และระบบส่งเสรมิสนบัสนนุการแสวงหา องค์ความรูจ้ากการวิจยัในแต่ละศาสตร์

เพื่อพัฒนาวิชาการ ให้สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และในฐานะเป็นองค์การศึกษา 

ท�าหน้าที่ประสานงานระหว่างเครือข่ายการวิจัยภาครัฐและเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรภาคประชาชนเพื่อให้เกิด

การวิจัยที่สนองต่อความต้องการในการพัฒนาชุมชน ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย

ทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ 

“วิจัย นวัตกรรม : การเปลี่ยนผ่านเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย (Thailand-Driven Research & Innovation)” เป็นจุดสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณและสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ที่จะน�าเสนอผลงานวิจัยอันเป็นประโยชน์

ต่อการพัฒนาสังคมไทยให้เกิดความเข้มแข็งและลดความเหลื่อมล�้าทางสังคม

ทั้งน้ี ขอขอบคุณคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ให้เกียรติมาเป็นหน่วยงานเจ้าภาพร่วม และขอขอบคุณ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย ผู้น�าเสนอผลงานวิจัย คณะกรรมการด�าเนินการจัดประชุมวิชาการฯ ทุกท่าน รวมทั้งบุคลากรสังกัด

สถาบันวิจัยและพัฒนา และบุคลากรหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ 

และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดประชุมฯ ในครั้งนี้ จะสัมฤทธิ์ตามความมุ่งหมาย ทุกประการ

(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ช�านิ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ



สำรจำกผู้บริหำรคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

การจัดประชมุวชิาการระดับชาติ มหาวทิยาลยัทักษณิ ครัง้ท่ี 30 ประจ�าปี 2563 และการประชุมวชิาการระดบัชาติ 

คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ครัง้ที ่1 “วจิยั นวตักรรม : การเปลีย่นผ่านเพือ่ขับเคลือ่นประเทศไทย (Thailand-Driven 

Research & Innovation)” คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการ

ประชุมวิชาการในครั้งนี้ นับเป็นการเปิดประตูให้กับกิจกรรมการจัดงานประชุมวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ในอนาคต โดยมุง่หวงัเพือ่ยกระดับคณุภาพการศกึษาด้านมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สะท้อนปรากฎการณ์

ทางสังคมในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้จากการวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อน�าไปสู่การน�าผลงานวิจัยไปใช้

ประโยชน์ในอนาคต

การจดัประชมุวชิาการน�าเสนอผลงานเป็นการขยายความรูท้ีไ่ด้จากการวจิยั รวมทัง้เปิดโอกาสให้กบันสิติ นกัศึกษา 

นักวิจัย นักวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการน�าเสนอผลงานทั้งแบบบรรยายและโปสเตอร์ 

เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการและการวิจัย ตลอดจนการสร้างเครือข่ายการวิจัยและความร่วมมือ

ทางวิชาการในมิติต่างๆ การจัดประชุมวิชาการน�าเสนอผลงานจึงเป็นการเปิดโลกกว้างทางการศึกษาและวิจัย เผยแพร่

องค์ความรู้ที่ค้นพบจากการวิจัย และน�าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ถือเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

อย่างยั่งยืนต่อไป

ขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา คณาจารย์และบุคคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัย

ทกัษณิทกุคนทีร่่วมแรงร่วมใจกันท�าให้งานนีด้�าเนนิไปด้วยความเรยีบร้อย และขอขอบคณุสมาชกิเครอืข่ายสถาบนัการศกึษา

ทกุองค์กรทีใ่ห้ความร่วมมอืกบัมหาวทิยาลัยทกัษณิในการเป็นเจ้าภาพในครัง้นีเ้ป็นอย่างดยีิง่ จนท�าให้การน�าเสนอผลงานวจิยั

คร้ังน้ีมคีวามสมบูรณ์และหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าการประชมุวชิาการ จะช่วยพฒันาเครอืข่ายความร่วมมอืทางวชิาการทีเ่ข้มแขง็ 

สร้างนักวิจัยที่มีคุณภาพและคุณธรรมได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศสืบไป

ผศ.ดร.ปาริฉัตร ตู้ด�า

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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 เบญญทิพย์ กลับสุกใส 47

Session 2 วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเกษตรศาสตร์

O2014 กำรประเมินรูปแบบกำรกระจำยตัวของสำรก�ำจัดศัตรูพืชกลุ่มคลอร์ฟีนำเพอร์ในดิน

 โดยใช้ไมโครเอ็กซ์เรย์ฟลูออเรสเซนส์: กรณีศึกษำพื้นที่ปลูกคะน้ำ อ�ำเภอก�ำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

 วัชรี ต้อยแก้ว 56
O2016 กำรประเมินค่ำทำงเศรษฐกิจของระบบวนเกษตรยำงพำรำในพื้นที่ภำคใต้ตอนล่ำงของประเทศไทย
 สุวิมล เกตุทอง 63

O2018 โปรแกรมจัดกำรฟำร์มแพะเนื้อ LCMG (Ladkrabang Chumphon Meat Goat Farm) และควำมพึงพอใจใน

โปรแกรม LCMG ของเกษตรกรฟำร์มแพะเนื้อในจังหวัดชุมพร
 สุธีรวัฒน์ พันธุ์มาลัย 70
O2021 อทิธพิลของแหล่งแสงเทยีมทีม่ต่ีอควำมยำวระหว่ำงข้อของล�ำต้น ควำมยำวรำก และปรมิำณโพแทสเซยีม แคลเซยีม

และแมกนีเซียมของผักกำดหอมกรีนโอ้ค

 นูรสัลมียะห์ อีแต 79
O2024  ควำมหลำกหลำยของนกในช่วงพักกำรปลูก ในนำข้ำว อ.เมือง จ.เพชรบุรี
 ร่มธรรม ประดิษฐ์ 89

O2027 ผลของควำมเค็มร่วมกับออกซิเจนในน�้ำต่ออัตรำกำรหำยใจ อัตรำกำรขับแอมโมเนีย อัตรำกำรอยู่รอด 

 และอัตรำกำรเจริญเติบโต ในระยะจูวีไนล์ของกุ้งก้ำมกรำม (Macrobrachium rosenbergii (de Man))
 ต่วนมูรณีย์ ตอแก 97
O2028 กำรแพร่กระจำยของงูปำกกว้ำงน�้ำเค็มชนิด Cerberus schneiderii ในประเทศไทย

 ซาการียา สมาแอ 106

สารบัญ



O2030 องค์ประกอบทำงเคมีและสำรออกฤทธ์ิทำงชีวภำพของเมล็ดกำแฟอินทรีย์คั่วกลำงจำกแหล่งปลูกป่ำต้นน�้ำแม่ลำว 
อ.เวียงป่ำเป้ำ จ.เชียงรำย

 ชุติมา คงจรูญ 115
O2031 ผลของกำรแช่เย็นหลังกำรรีดนม และระหว่ำงกำรขนส่ง ต่อควำมเป็นกรดและปริมำณจุลินทรีย์ของน�้ำนมดิบ
 ในฟำร์มคณะเทคโนโลยีและกำรพัฒนำชุมชน
 สุภาพร สมรูป 123

O2033  กำรแยกและคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียละลำยฟอสเฟตจำกดินบริเวณรำกข้ำว

 ฮุสนา ตีมุง 130

O2034  กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตขนมถั่วทอดด้วยเครื่องทอดขนมถั่วทอดแบบกึ่งอัตโนมัติ 

 กรณีศึกษำวิสำหกิจชุมชนแม่บ้ำนเกษตรกรชุมชนบ้ำนหนองบัว ต�ำบลท่ำข้ำม อ�ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ

 วรพงค์ บุญช่วยแทน 138

Session 3 วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช

O3036 กำรเตรียมและกำรตรวจสอบลักษณะเฉพำะของตัวเร่งปฏิกิริยำเชิงแสงไทเทเนียที่รองรับด้วยเม็ดเซลลูโลส

 อับดุลรอฮิม มะเด็ง 150

O3038 ผลของถ่ำนชีวภำพจำกกำกกำแฟต่อกำรเจริญเติบโตของข้ำวสังข์หยดเมืองพัทลุง และกำรดูดซับตะกั่ว

 มาอิดะห์ กือจิ 158

O3040 กำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ (5E) บูรณำกำรกับแผนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบพอเพียงเพื่อพัฒนำ

 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน เรื่องพันธะโคเวเลนต์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4

 รณฤทธิ์ อินทร์แก้ว 166

O3041 กำรใช้กิจกรรมเป็นฐำนในกำรส่งเสรมิควำมเข้ำใจและควำมคงทนของควำมรูเ้รือ่ง ปริมำณสำรสมัพนัธ์ของนกัเรยีน

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4

 สวรส นุชม่วง 174

O3043 กำรใช้รูปแบบกำรจดักำรเรยีนรูโ้ดยใช้กจิกรรมเป็นฐำน (Activity-Based Learning) ร่วมกบัเทคนิคจิก๊ซอว์ (Jigsaw) 

เพื่อพัฒนำแนวคิดและกำรสร้ำงสรรค์ชิ้นงำน เรื่อง ปิโตรเลียม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4

 สุธิมา เมืองแก้ว 181

Session 4 ฟิสิกส์ศึกษา ฟิสิกส์ประยุกต์ และวิศวกรรมศาสตร์

O4046 ปัจจัยควำมเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อควำมส�ำเร็จของโครงกำรก่อสร้ำงอำคำรชุด

 วสุนันท์ สายน�้าผึ้ง 190

O4049 กำรประยุกต์ใช้ภูมิสำรสนเทศเพื่อติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงชำยฝั่งชลำทัศน์ จังหวัดสงขลำระหว่ำงเดือนมกรำคม 

 ถึงเดือนธันวำคม พ.ศ.2562

 มารียา บินลาเต๊ะ 198

O4054 กำรหำต�ำแหน่งที่ตั้งของกังหันลมที่สำมำรถผลิตพลังงำนได้สูงสุดในฟำร์มกังหันลมด้วยขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม 

(Genetic Algorithm)

 พงษ์ศักดิ์ มะขามป้อม 206

Session 5 คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์

O5056 กำรใช้กำรทดสอบ Welch’s t แทนกำรทดสอบ Student t

 พีระ ทองมี 215

O5058 แอปพลิเคชันอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งส�ำหรับมหำวิทยำลัยอัจฉริยะ : มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต

 กิตติภัฏ กมลานันทวงศ์ 224

O5060 กำรพฒันำออนโทโลยีส�ำหรบัระบบให้ค�ำแนะน�ำเชงิควำมหมำยส่วนบคุคลเพือ่ส่งเสรมิกำรดแูลสขุภำพผูป่้วยโรคเกำต์

 ศิรินันทร์ นาพอ 231



O5061 กำรพัฒนำกิจกรรมกำรเรียนรู้ โดยกำรสอนผ่ำนกำรแก้ปัญหำ เรื่อง แผนภูมิรูปวงกลมของนักเรียน

 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2

 ธิณนิวัต บรรลือพืช 239

O5064 กำรใช้โครงข่ำยประสำทเทียมแบบหลำยชั้นส�ำหรับกำรจ�ำแนกประเภทจำกภำพเมล็ดข้ำว

 อนุวัฒน์ พัฒนเชียร 247

O5065 กำรแปลงภำพใบหน้ำด้ำนหน้ำเป็นข้อควำมรูปใบหน้ำอย่ำงอัตโนมัติ

 ไพจิตร กชกรจารุพงศ์ 255

Session 6 วิทยาศาสตร์สุขภาพ

O6067 กำรประเมินปัจจัยทำงกำรยศำสตร์ในขั้นตอนกำรเตรียมใบยำสูบก่อนบ่มของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยำสูบ
 ต�ำบลทับผึ้ง จังหวัดสุโขทัย
 อนิรุจน์ มะโนธรรม 264
O6068 แผนที่เสียงและพฤติกรรมกำรป้องกันอันตรำยจำกเสียงดังของพนักงำน โรงงำนอำหำรทะเลแช่เยือกแข็ง
 สุดารัตน์ โต๊ะขวัญ 271
O6069 กำรศึกษำปริมำณและองค์ประกอบขยะมูลฝอยในตลำดนัดชำยแดนไทย-มำเลเซีย ด่ำนพรมแดนวังประจัน 
 อ�ำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
 ณัฐสิทธิ์ สองเมือง 279
O6071 สถำนกำรณ์กำรสนับสนุนของกองทุนหลักประกันสุขภำพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ในกำรจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชน 

กรณีศึกษำ อ�ำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลำ
 เสาวลักษณ์ ขุนเอียด 287
O6073 กำรท�ำนำยควำมเสี่ยงกำรเกิดโรคหัวใจด้วยเทคนิคกำรจ�ำแนกของแนวคิดกำรท�ำเหมืองข้อมูล
 สิริรัตน์ พึ่งชมภู 295

Session 7 การศึกษา

O7075 ผลของกำรให้ค�ำปรึกษำแบบกลุ่มตำมทฤษฎีพิจำรณำเหตุผล อำรมณ์ และพฤติกรรม เพื่อเสริมสร้ำงควำมสุขใน
กำรท�ำงำนของพนักงำนธนำคำรแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลำ

 ธันวิกา จันทร์ทอง 304
O7078 บทบำทหน้ำที่ของครูกศน.กับกำรกระจำยอ�ำนำจในเชิงพื้นที่ปฏิบัติกำร
 วัยวุฒิ บุญลอย 315
O7079 ควำมต้องกำรหลกัสตูรฝึกอบรมระยะสัน้ด้ำนศิลปะและกำรออกแบบผลติภณัฑ์จำกกำรบรูณำกำรกำรเรยีนกำรสอน

กับงำนวิจัยและกำรบริกำรวิชำกำร
 ณปภัช จันทร์เมือง 335
O7080 กำรศึกษำควำมหวังทำงกำรศึกษำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 โรงเรียนนวมินทรำชูทิศ ทักษิณ
 จุไรรัตน์ มัดผิน 343
O7081 กำรศึกษำควำมฉลำดทำงสังคมของนักเรียนวัยรุ่น
 วรรษชล ดีละมัน 351
O7082 คณุภำพของแบบทดสอบเรือ่งกำรประกันสงัคมของหลักสูตรบรหิำรธรุกจิบัณฑติ คณะมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
 กันยปริณ ทองสามสี 359

O7083 กำรส่งเสริมพฤติกรรมกำรท�ำงำนเป็นทีมโดยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเกมแข่งขันที่มีกำรจัดสิ่ง

แวดล้อมทำงกำรเรียนรู้แบบเปิด ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5/2 โรงเรียนแก่นนครวิทยำลัย

 สิรภัทร บุณยศิวาพงศ์ 368



O7084 กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์ เรื่องสมกำรเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้แนวปฏิบัติ 5 ขั้นตอน

สู่กำรอภิปรำยทำงคณิตศำสตร์อย่ำงมีประสิทธิผลส�ำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 1 โรงเรียน มอ.วิทยำนุสรณ์ 

อ�ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ

 เบญญา ศรีวิโรจน์ 376

O7085 กำรพฒันำแบบฝึกไวยำกรณ์ภำษำองักฤษออนไลน์เพือ่เสรมิสร้ำงควำมสำมำรถในกำรท�ำแบบทดสอบด้ำนไวยำกรณ์

และกำรเขียนประโยคของผู้เรียน

 จตุพงค์ โมรา 384

O7086 กำรพัฒนำชุดกำรสอนอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐำนส�ำหรับเยำวชนในศตวรรษที่ 21

 วิชัย ครองกิจศิริ 393

O7087 กำรพฒันำผลสมัฤทธิท์ำงกำรเรยีนวชิำสงัคมศกึษำ ศำสนำและวฒันธรรมเรือ่ง กฎหมำยกบักำรด�ำเนนิชีวติประจ�ำวนั 

โดยใช้กำรเรียนกำรสอนผ่ำนเว็บไซต์ร่วมกับกำรอภิปรำยส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 

 โรงเรียนหำดใหญ่รัฐประชำสรรค์ จังหวัดสงขลำ

 บดินทร์ อินทรัตน์ 402

O7088 กำรพฒันำผลสมัฤทธิท์ำงกำรเรยีนวชิำคณติศำสตร์ เรือ่งกำรแก้สมกำรเชงิเส้นตวัแปรเดยีว โดยใช้กำรจดักำรเรยีนรู้

แบบกลุม่ร่วมมอืเทคนคิ TGT ส�ำหรบันกัเรยีนชัน้มัธยมศกึษำปีที ่1 โรงเรยีนหำดใหญ่รฐัประชำสรรค์ จงัหวดัสงขลำ

 เจตพล หวันเก 412

O7089 ปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหำกำรอ่ำนไม่ออกเขียนไม่ได้วิชำภำษำไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 

 ในเขตอ�ำเภอเมืองยะลำ จังหวัดยะลำ

 จิตติขวัญ ภู่พันธ์ตระกูล 420

O7093 สภำพปัญหำในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ (Jigsaw) ในรำยวิชำอำเซียนศึกษำ : 

 กรณีศึกษำวิทยำลัยกำรสำธำรณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

 รุจี จารุภาชน์ 429

O7094 กำรศกึษำผลกำรเรยีนรูภ้มูศิำสตร์ของนกัเรยีนชัน้มัธยมศกึษำปีที ่1 โรงเรยีนมหำวชริำวธุ จงัหวดัสงขลำ 

 ทีเ่รยีนด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์

 แสงดาว แก้วทอง 437

Session 10 บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

O10096 ปัญหำและกำรแก้ปัญหำในกำรด�ำเนินธุรกิจ กรณีศึกษำ ร้ำน Healthy Fitness Chainat

 อดิศร อ่วมส�าฤทธิ์ 451

O10097 กำรปรับตัวในกำรบริหำรจัดกำรสถำนีวิทยุทดลองกระจำยเสียงประเภทธุรกิจกรณีศึกษำ 

 อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อควำมอยู่รอด

 ศิริกัญญา สังฤทธิ์ 459

O10101 กำรบริหำรจัดกำรขนส่งทุเรียนจำกสวน ในเขตอ�ำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

 สุภิสชญาน์ ห้องเข้า 467

O10102 กลยุทธ์กำรบริหำรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทค้ำส่งข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์แห่งหนึ่งในจังหวัดอุตรดิตถ์

 ประกาย หาญอมร 475

O10105 พฤติกรรมเอนเอียงในกำรเลือกใช้รูปแบบอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ส�ำหรับบริกำร OTT ของประเทศไทย

 ธันวา แผนสท้าน 485

O10108 ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจซื้อสินค้ำจำกร้ำนจ�ำหน่ำยสินค้ำรำคำ 20 บำท ในเขตเทศบำลเมืองพิจิตร

 สิริวิมล เชื้อไทย 493

O10109 ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในกำรแบ่งปันข้อมูลในสำยโซ่อุปทำน: ทบทวนวรรณกรรม

 ภัทรกร มหาสรศักดิ์ 501



O10110 ปัจจัยที่มีผลต่อควำมตั้งใจใช้บริกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือกของประชำชน
 ในเขตอ�ำเภอบำงกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

 นิศารัตน์ ธัญญเจริญ  510

O10111 ปัจจัยที่ส่งผลต่อรำคำมะพร้ำวในประเทศไทย

 ชนาภา ฤทธิ์รัศมี 518

O10113 ปัจจัยที่มีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคที่มีต่อร้ำนวิจิตรเจริญแอนด์ซัน จังหวัดพิจิตร

 ชนกสุดา ชาญธัญกร 527

O10114 กำรเพิ่มประสิทธิภำพกระบวนกำรจัดท�ำรำยงำนบัญชีบริหำรโดยประยุกต์ใช้ระบบกำรบริหำรแบบลีน 

 กรณีศึกษำ กองบัญชีและกำรเงินภูมิภำค 4 กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย

 ธีรนันท์ ชุมนุมวัฒน์ 536

O10115 กำรศึกษำเปรียบเทียบกำรตกแต่งก�ำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 

 โดยใช้ Francis Model และ Yoon Model

 ณัฐกร ภู่สวาสดิ์ 544

O10116 ทัศนคติและแรงจูงใจของภำคธุรกิจที่มีผลต่อกำรตัดสินใจเลือกสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 

 ในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 มุธิตา ทองค�านุช 551

O10117 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงทักษะทำงวิชำชีพกับประสิทธิภำพกำรท�ำงำนของพนักงำนบัญชี 

 กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย

 พรรณธิภา วิทนา 560

O10118 แรงจูงใจในกำรท�ำงำนกับควำมต้องกำรอยู่ต่อของพนักงำนธนำคำรในจังหวัดเพชรบูรณ์

 วรรณิดา กันหา 568

O10121 กำรสื่อสำรเพื่อกำรสืบทอดวัฒนธรรมมวยไทยพระยำพิชัยดำบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์

 จริยา บัวค�า 576

O10123 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงข้อมูลทำงกำรบัญชีและรำคำหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์

 แห่งประเทศไทย ภำยใต้กำรปรับใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 15 เรื่องรำยได้จำกสัญญำ 

 ที่ท�ำกับลูกค้ำ: กรณีศึกษำอุตสำหกรรมเทคโนโลยี และอุตสำหกรรมอสังหำริมทรัพย์และก่อสร้ำง

 อรธีรา เกียรติไพบูลย์ 588

O10124 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อกำรสร้ำงคณุค่ำตรำสินค้ำของธรุกิจ Franchise ประเภทเคร่ืองดืม่ กรณศึีกษำแบรนด์ชำนมรนิรนิ ใน

อ�ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ

 เปรมฤดี เวชโช 593

O10125 กำรสื่อสำรเพื่อกำรสืบทอด กำรปรับตัว ประเพณีแห่เจ้ำแม่ทับทิมพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

 ภัทรพร ธนวันต์ภิญโญ 601

O10127 กำรศกึษำพฤตกิรรมกำรวำงแผนทำงกำรเงินของนสิติระดบัปรญิญำตร ีกรณศีกึษำ : นสิติมหำวทิยำลัยเกษตรศำสตร์ 

วิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

 กิตติมา งามวิไลกร 609

O10128 ทัศนคติและกำรยอมรับเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน A-Mobile ของผู้ใช้บริกำร

 ที่มีอำยุ 50 ปี – 70 ปี ในอ�ำเภอหำดใหญ่

 ชุติมา หนิมุสา 616

O10129 กำรเพิม่ประสิทธภิำพกำรปฏบิตังิำนของส่วนรำชกำรในระบบบรหิำรกำรเงนิกำรคลงัภำครฐัแบบอเิลก็ทรอนกิส์ ใน

พื้นที่จังหวัดตำก

 เบญจมาศ นิลเพ็ชร 625



O10130 มูลค่ำทำงบัญชีและก�ำไรทำงบัญชีในกำรอธิบำยรำคำหลักทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์

 แห่งประเทศไทย

 สุกัญญา วงษ์ลคร 634
O10131 ต้นทุนและผลตอบแทนกำรปลูกข้ำวนำปรังใน อ�ำเภอสำมชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

 นฤพล อ่อนวิมล 643

O10132 ปัจจัยทำงเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อดัชนีรำคำหลักทรัพย์กลุ่มอสังหำริมทรัพย์และก่อสร้ำง

 ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 จุรีพร สุขสมกิจ 652

O10133 ควำมสัมพันธ์ของผลกำรด�ำเนินงำนและคุณภำพก�ำไรต่อมูลค่ำหลักทรัพย์ของบริษัท

 ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 จินตนา โสมโสดา 661

O10134 ควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องภำษีเงินได้นิติบุคคลของผู้ท�ำบัญชีในจังหวัดสุพรรณบุรี

 สุมาลี นามโชติ 672

O10135 ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจซื้อนมผงสูตรดัดแปลงส�ำหรับทำรกอำยุแรกเกิดถึงหนึ่งปี

 ของผู้บริโภคในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 ศิรินภา ค�าคุ้ม 680

O10136 ปัจจัยที่มีผลต่อรำคำสกุลเงินบิทคอยน์

 จักรกฤษณ์ มะโหฬาร 688

O10137 กำรบริหำรควำมหลำกหลำยขององค์กำร : กำรพัฒนำองค์กำรยุคดิจิทัล

 ชัยกฤต เงารังษี 696

O10138 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดควำมเครียดในที่ท�ำงำนที่ส่งผลให้เกิดควำมตั้งใจลำออก ของพนักงำนคอลเซ็นเตอร์

 ในเครือธนำคำรแห่งหนึ่ง

 เมตตา อิ้มทับ 706

O10139 ต้นทุนและผลตอบแทนในกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น�้ำของผู้ประกอบกำรออนไลน์

 มนันย์ ชูแก้ว 714

O10140 ต้นทุนและผลตอบแทนกำรเลี้ยงปลำทับทิมในกระชังของเกษตรกร อ�ำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

 ปิยะรัตน์ พรหมบุญทอง 722

O10143 ปัจจัยที่ส่งผลต่อรำคำสินค้ำเกษตรหลักในประเทศไทย

 กุลสินี ยั่งยืน 732

O10144 เพศกับกำรพัฒนำ: กำรเปรียบเทียบควำมไม่เสมอภำคทำงเพศที่ส่งผลต่อรำยได้ประชำชำติมวลรวม

 และกำรว่ำงงำน ระหว่ำงประเทศก�ำลังพัฒนำและประเทศพัฒนำแล้ว

 ศศิวิมล ณะจันทร์ 745



การน�าเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ POSTER PRESENTATIONS 

Session 1 นวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์

P1001 การออกแบบตราสนิค้า พฒันาบรรจุภณัฑ์ข้าวซ้อมมอืข้าวซ้อมมอืปลอดภยั ต�าบลบ้านหาร อ�าเภอบางกล�า่ จงัหวดัสงขลา

 โชติพงษ์ บุญฤทธิ์ 761

P1002 กำรออกแบบ พัฒนำตรำสินค้ำและบรรจุภัณฑ์กำแฟโบรำณสูตรต�ำมือบ้ำนสะพำนเคียน ต�ำบลควนโดน 

 อ�ำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

 ชลธิดา เกษเพชร 771

P1003 กำรออกแบบตรำสินค้ำและบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์มังคุดกวนบ้ำนคีรีวงต�ำบลก�ำโลนอ�ำเภอลำนสกำ 

 จังหวัดนครศรีธรรมรำช กรณีศึกษำร้ำนพี่จึ่งมังคุดกวน

 ชลธิดา เกษเพชร 778

P1005 วงดรุยิำงค์เคร่ืองลมแห่งมหำวิทยำลยัทกัษณิ Parichat Wind Orchestra ภำยใต้ชือ่งำน “Shades of Emotion”

 ไกรศิลป์ โสดานิล 785

P1006 ของฝำกจำกทะเล

 ปทิตตา จุลรักษ์ 793

P1007 มุมมองสะท้อนชีวิตผ่ำนภำพลักษณ์ที่อยู่อำศัย

 ศึกษิต จันทรัตน์ 801

P1008 รูปทรงควำมงำมของพืชผักสวนครัว

 อารียา หมีชุม 809

P1009 วิกฤตของชาวนา

 อดิศักดิ์ ศิรินุพงศ์ 819

P1010 ควำมงำมของทิวทัศน์ชนบท

 ธนากร ละอองวรรณ 827

P1011 วิถีแห่งควำมอยู่รอดของมนุษย์

 เจนจิรา สุวรรณลอยล่อง 836

P1012 กำรประพันธ์ทำงเดี่ยวจะเข้เพลง ลมหวน สำมชั้น

 ชาคริต เฉลิมสุข 844

P1013 3DAlphabets: เทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้ตัวอักษรและค�ำศัพท์ภำษำอังกฤษ

 คณิดา สินใหม 852

P1015 มิวสิคัล คริพโทกรำฟี (Musical Cryptography): รหัสลับแฝงในดนตรียุคโรแมนติก

 สุภาพร ฉิมหนู 860

P1016 ศิลปะกำรแสดงสร้ำงสรรค์ ชุด เซนโซซิงกอร่ำ

 ภูวรินทร์ อดทน 867

P1017 ศิลปะกำรแสดงสร้ำงสรรค์ ชุด รุจิระสงขลำปุรำณ

 ชวัลลักษณ์ วิเชียรแก้ว 873

P1018 ศิลปะกำรแสดงสร้ำงสรรค์ ชุด เบื้องดิน วิถีถิ่นเกำะยอ

 จตุพร นานช้า 880

P1020 สุนทรียภำพจำกมุมมองผ่ำนเลนส์ : วิถีชีวิต ประเพณี ศิลปะวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติ 

 รอบลุ่มทะเลสำบสงขลำ

 ยอดชาย พรหมอินทร์ 887

P1023 พลังควำมเคลื่อนไหวของมโนรำห์

 ศรีลัดดา หวานขัน 895

P1024 สภำพของกำรเปลี่ยนแปลง

 รัตติกาล หอมสูง 904



P1025 ควำมหวำดกลัวจำกจิตใต้ส�ำนึก

 สุนันทา ขุนมณี 913

P1028 ทัศนียภำพแห่งชีวิตใต้ท้องทะเล

 รัชดา พานชมภู 921

P1029 สัญลักษณ์ที่ปรำกฏในกำรออกแบบฉำกละครเวทีเรื่อง วัยอะเฟร่ด

 สายฝน ไฝเส้ง 929

P1033 วิถีชำวเล

 ขนิษฐา สิทธิโชค 936

P1034 ควำมสุขยุค 4.0

 ชฎาภา รักขนาม 942

P1035 รูปทรงสัญลักษณ์ทำงศำสนำ

 บุษกร จันทร์เมือง 950

P1036 วีถีแห่งมุสลิม

 อนิล บาบูมาเร๊าะ 958

P1037 บ้ำนปลำหมำยเลข 9: บริบทของกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อมทำงทะเลแบบมีส่วนร่วม

 ด�ารงค์ ชีวะสาโร 966

P1038 กำรประพันธ์เพลงตับเรื่องเมืองสงขลำ

 คฑาวุธ พรหมลิ 974

P1039 กระบวนกำรออกแบบและสร้ำงสรรค์แสงละครเวที เรื่อง อภินิหำรแม่มดแฝด

 อชิรญา ชินลาภา 983

P1040 ศิลปะกำรแสดงสร้ำงสรรค์ ชุด ตำรีซีเปอตำนี

 วิระเดช ทองค�า 991

P1041 ศิลปะกำรแสดงสร้ำงสรรค์ ชุด วิถีชนคนหำบน�้ำ

 นันทิชา บุญวัง 999

P1042 ศิลปะกำรแสดงสร้ำงสรรค์ ชุด สุลต่ำนเมืองท่ำซิงกอรำนครม

 จตุพร แสนบอโด 1007

P1043 ศิลปะกำรแสดงสร้ำงสรรค์ ชุด วิเรนทร์สิงขร

 พงศธร อินพรม 1015

P1044 กำรประพันธ์เพลงบุหรงแลบำ เถำ

 ศรัทธา จันทมณีโชติ 1023

P1045 กำรออกแบบตรำสินค้ำและพัฒนำบรรจุภัณฑ์มะม่วงเบำแช่อิ่ม วิสำหกิจชุมชนพร้อมทรัพย์มำเก็ตติ้ง

 อ�ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ

 อัฏฐพล เทพยา 1033

P1046 กำรพัฒนำตรำสินค้ำและบรรจุภัณฑ์กลุ่มเครื่องแกงตำยำย บ้ำนทุ่งโชน ต�ำบลโคกม่วง อ�ำเภอคลองหอยโข่ง 

 จังหวัดสงขลำ

 พลัฏฐ์ ยิ้มประเสริฐ 1045

Session 2 วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเกษตรศาสตร์

P2052 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ขนมบ้ำบิ่นโดยใช้แป้งกล้วยหินทดแทนแป้งข้ำวเหนียว

 สุเพ็ญ ด้วงทอง 1054

P2053 ผลของสำรให้ควำมคงตัวที่มีต่อคุณภำพของน�้ำลูกหยีเข้มข้น

 พรพิมล มะยะเฉียว 1062



P2054 การคัดแยกเชื้อแบคทีเรียกรดแลกติกที่ยับยั้งเชื้อ Escherichia coli ATCC 25922 จากผลิตภัณฑ์อาหารหมักดอง

 ณัฐกาญจน์ แดงมณี 1069

P2055 กำรศึกษำฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในระบบทำงเดินอำหำรของแบคทีเรียกรดแลกติกไอโซเลท 

 B21, B22 และ B31

 ณัฐกาญจน์ แดงมณี 1076

P2057 สมบัติพรีไบโอติกของเห็ดป่ำในป่ำภูพำน จังหวัดสกลนคร

 กอบกุล นงนุช 1083

P2059 กำรประเมินค่ำกำรย่อยได้แบบ in situ และองค์ประกอบทำงเคมีของเปลือกกล้วยเล็บมือนำงหมักในโคนม

 อภิชาติ ครุฑสุวรรณ 1089

P2062 ผลของวตัถเุจอืปนอำหำรทีเ่ป็นองค์ประกอบในกำรผลิตแหนมต่อกำรยบัยัง้กำรเจรญิของเชือ้ สเตรพ็โตคอ็กคสั ซอูสิ

 ในสภำวะจ�ำลองกำรหมักแหนม

 นรินทร์กานต์ โพธิ์กร่าง 1097

P2063 ผลของไคโตซำนและน�้ำนึ่งปลำต่อกำรเจริญเติบโตและคุณค่ำทำงโภชนำกำรของกุ้งขำวแวนนำไม

 วัฒนา วัฒนกุล 1104

P2064 ผลของสำรสกัดจำกสำหร่ำยสีแดงน�้ำจืดต่อสีผิวและกำรเจริญเติบโตของปลำทอง

 วัฒนา วัฒนกุล 1112

P2065 องค์ประกอบทำงเคมี-กำยภำพ และสำรออกฤทธิ์ทำงชีวภำพในข้ำวทับทิมชุมแพเก่ำและใหม่

 อุไรวรรณ วัฒนกุล 1119

P2066 ผลของกำรเลี้ยงสำหร่ำยพวงองุ่นที่เลี้ยงในระดับโซเดียมไนเตรทต่ำงกัน ต่อสำรอำหำรและสำรพฤษเคมี

 อุไรวรรณ วัฒนกุล 1127

P2067 ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของพันธุ์พืชและปริมำณกำรกักเก็บคำร์บอนเหนือดินในพื้นที่ป่ำฟื้นตัว

 อุทยำนแห่งชำติปำงสีดำ จังหวัดสระแก้ว

 จักรพันธ์ นาน่วม 1135

P2068 กำรจ�ำแนกตัวอ่อนและกำรพัฒนำจำกมอรูลำเป็นบลำสโตซีสภำยนอกร่ำงกำยแพะ (Capra hircus)

 สุปาณี เลี้ยงพรพรรณ 1145

P2071 ผลของแสงสีจำกหลอดแอลอีดีต่อกำรชักน�ำแคลลัสของเก๋งจีน (Huernia schneideriana)

 ธนิสรณ์ เพชรส�ารวล 1152

P2072 โครงสร้ำงทำงจุลกำยวิภำคของทวำรร่วมของแย้เหนือเพศผู้ Leiolepis ocellata Peter’s 1971 

 (Squamata: Agamidae) ช่วงระยะสืบพันธุ์

 อัคนี ผิวหอม 1159

P2074 กำรประยุกต์ใช้สีย้อมธรรมชำติเพื่อศึกษำกำรแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสของพืช

 เกษศิรินทร์ รัทจร 1167

P2075 วัสดุเศษเหลือทำงกำรเกษตรส�ำหรับผลิตกล้ำเชื้อ Bacillus แบบผงในกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำ

 ยุทธพงษ์ สังข์น้อย 1176

P2076 ผลของควำมเข้มสนำมแม่เหล็กต่อกำรเจริญเติบโตของผักกำดหอมพันธุ์กรีนโอ๊คที่ปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์

 เสาวลักษณ์ ชูบัว 1184
P2077 ผลของแสงสีต่อกำรเจริญเติบโตและระยะเวลำกำรให้แสงที่เหมำะสมต่อกำรผลิตเซลล์ไฟฟ้ำชีวภำพ
 จำกสำหร่ำยสไปรูลินำ (Spirulina platensis)
 กิ่งกาญจน์ ฤทธิ์ทอง 1191
P2079 ผลของกำรเสริมใบโหระพำ (Ocimum basilicum) ในอำหำรต่อกำรเจริญเติบโต องค์ประกอบเลือด 
 และกำรตอบสนองทำงภูมิคุ้มกันของปลำนิล (Oreochromis niloticus)
 นพดล ศุกระกาญจน์ 1199



P2080 อัตรำส่วนของไบโอชำร์ที่เหมำะสมในชุดดินที่ 38 เพื่อกำรปลูกข้ำวโพดหวำนอินทรีย์
 กิตติ ลือชา 1209
P2083 กำรเพิ่มประสิทธิภำพเชื้อรำ Trichoderma asperellum NST - 009 ในกำรยับยั้งกำรเจริญ
 และกลไกกำรท�ำลำยเส้นใยเชื้อรำ Colletotrichum gloeosporioides สำเหตุโรคแอนแทรคโนส
 บุษยมาส นุ้ยบ้านควน 1217
P2087 ผลกำรเสริมเศษเหลือจำกกำรเพำะเห็ดถั่งเช่ำสีทองในอำหำรต่อสมรรถภำพกำรผลิตและค่ำไขมัน
 ในซีรัมของไก่ไข่ช่วงท้ำยของกำรให้ผลผลิตไข่
 อาภรณ์ ส่งแสง 1227
P2088 ควำมหลำกหลำยชนดิของปลำวงศ์ปลำกระบอก (Family Mugillidae) บรเิวณปำกแม่น�ำ้ปะเหลยีน จงัหวัดตรัง
 ต่วนนูรฮัน กูบาหา 1235
P2091 กำรเก็บรักษำพันธุ์กล้วยไม้เอื้องกุหลำบกระเป๋ำปิดโดยเทคโนโลยีกำรผลิตเมล็ดเทียม
 ปานจันทน์ สุจริตธุรการ 1242

Session 3 วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช 

P3092 กำรก�ำจัดน�้ำเสียโครเมียมโดยกระบวนกำรไฟฟ้ำเคมี
 สุปานดี มณีโลกย์ 1250
P3093 กำรตกผลึกน�้ำตำลมะพร้ำว
 ศิริพร จันทรคีรี 1257

P3095 กำรย้อมผ้ำฝ้ำยด้วยสีจำกเปลือกมังคุด

 อภิญญา คชนินทร์ 1265

P3096 กำรสกัดและแยกองค์ประกอบทำงเคมีจำกดอกของมังคุด

 ปาณิสรา สีภักดี 1273

P3098 ปริมำณฟีนอลิกรวม ฤทธิ์ต้ำนออกซิเดชัน และฤทธิ์ต้ำนเอนไซม์ไทโรซิเนสของสำรสกัดใบทุเรียนเทศ

 ปริชาติ เทพทอง 1280

P3100 กำรสังเครำะห์กำวชีวภำพจำกคำร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส

 ชิษณพงศ์ บุญจิตร์ 1288

P3101 สภำวะที่เหมำะสมในกำรผลิตไบโอดีเซลจำกสำหร่ำยขนำดเล็กโดยใช้เอนไซม์ไลเปสเป็นตัวเร่งปฏิกิริยำ
 กนกพร สังขรักษ์ 1296

Session 4 ฟิสิกส์ศึกษา ฟิสิกส์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์

P4102 กำรได้มำซึ่งควำมดันของแก๊สตำมทฤษฎีจลน์โดยอำศัยภำชนะเป็นรูปทรงปริซึมแปดเหลี่ยมด้ำนเท่ำปกติ
 นิคม ชูศิริ 1304

P4103 กำรพัฒนำชุดทดลองกฎของพำสคัลส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย

 วรรษภัทร มั่นเกษม 1312
P4104 กำรสังเครำะห์และคุณสมบัติของผงนำโน Ni-Sb/SnO

2
 โดยกระบวนกำรใช้สำรลดแรงตึงผิว

 สุปานดี มณีโลกย์ 1320

P4105 กำรพัฒนำแบบจ�ำลองควำมชื้นสมดุลไอโซเทอมของใบหญ้ำหนวดแมว
 มารีนา มะหนิ 1327
P4106 แบบจ�ำลองส�ำหรับประมำณค่ำปริมำณเมฆจำกค่ำรังสีอำทิตย์รวมในจังหวัดระนอง

 สุวิทย์ เพชรห้วยลึก 1335

P4107 แบบจ�ำลองของควำมสัมพันธ์ระหว่ำงค่ำควำมยำวนำนแสงแดดและปริมำณเมฆในจังหวัดพัทลุง
 สุวิทย์ เพชรห้วยลึก 1341
P4108 กำรประมำณค่ำรังสีอำทิตย์รวมจำกอุณหภูมิพื้นผิวที่วัดได้ในจังหวัดนรำธิวำส

 ธีรเดช ใหญ่บก 1348



P4109 อฐิดนิซเีมนต์ผสมตะกอนตกค้ำงจำกกำรท�ำควำมสะอำดยำงของโรงงำนแปรรปูยำงด้วยเครือ่งอัดอฐิแบบคนัโยก
 ธวัฒน์ชัย เทพนวล 1355
P4110 กำรออกแบบและสร้ำงชุดทดลองเรื่องกำรเลี้ยวเบนและกำรแทรกสอดของแสงโดยใช้โปรแกรม Image J 
 และท่อพอลิไวนิลคลอไรด์ (PVC)
 ฐิตาภา มาฮามะนอ 1363
P4111 ผลกำรสอนโดยใช้ชุดกำรทดลองปรำกกกำรณ์ดอปเพลอร์ต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและควำมพึงพอใจ
 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกำปีที่ 5
 ซอลีฮาห์ ละตานา 1372
P4112 กำรพัฒนำระบบตรวจวัดควำมชื้นในดินด้วยเทคนิคควำมจุไฟฟ้ำโดยใช้ระบบเซลล์แสงอำทิตย์ประจุแบตเตอรี่
 สุเจนต์ พรหมเหมือน 1380
P4114 กำรศึกษำกำรเคลื่อนที่แบบมีแรงต้ำนทำนของอำกำศโดยใช้ Xcos ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SCILAB
 วรินดา พัฒน์แก้ว 1388

P4115 กำรพัฒนำถังขยะอัจฉริยะส�ำหรับลดกำรแพร่กระจำยของเชื้อโรค

 เอกพงศ์ อ่าวลึกเหนือ 1397

P4117 คอนกรีตบล็อกประสำนปูพื้นผสมน�้ำยำงพำรำ

 ชูเกียรติ ชูสกุล 1406

P4118 เครื่องอบมะพร้ำวแก้ว

 อาภาพล มหาวีระ 1416

Session 5 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์

P5119 แบบจ�ำลองทำงคณติศำสตร์ประมำณค่ำประสทิธภิำพกำรกระจำยภำระงำนแบบรำวนด์โรบนิ

 บน MariaDB Galera Cluster Single Board

 โชติธรรม ธารรักษ์ 1424

P5121 ระบบสมคัรงำนออนไลน์ มหำวทิยำลยัรำชภฏัสงขลำ

 นลินี อินทมะโน 1432

P5122 โมบำยแอปพลเิคชนัติดตำมกำรเข้ำชัน้เรยีนของนกัศกึษำ มหำวทิยำลัยรำชภฏัสงขลำ

 นลินี อินทมะโน 1441

P5123 โปรแกรมต้นแบบของเว็บแอปพลิเคชันสนับสนุนกำรเรียนรู้เรื่อง “ภำษำมลำยูเพื่อกำรสื่อสำร”

 อรยา ปรีชาพานิช 1450

P5124 กำรพฒันำเวบ็ไซต์เพ่ือจ�ำหน่ำยผลติภณัฑ์เหด็หลนิจอืออนไลน์ กรณศึีกษำวสิำหกจิชมุชนหนำนตำทองฟำร์ม

 วัชระ ชนาชน 1458

P5125 กำรพัฒนำเว็บไซต์ขำยสินค้ำออนไลน์ กรณีศึกษำร้ำนโอทอปเซ็นเตอร์นครศรีธรรมรำช

 ณัฐสุดา จันทร์ทิปะ 1465

P5126 กำรพัฒนำเว็บไซต์ขำยสินค้ำออนไลน์กลุ่มชำวนำยิ้ม

 สุทธิรัตน์ แซ่หลี 1472

P5127 กำรพัฒนำเว็บไซต์ขำยสินค้ำออนไลน์ของร้ำนจันทร์เจ้ำเฮิร์บแอนด์บิวตี้

 รุ่งนภา แซ่เฮง 1478

P5128 กำรพัฒนำเว็บไซต์เพื่อจ�ำหน่ำยขนมลำออนไลน์ กรณีศึกษำร้ำนอนงค์นำฏขนมลำ

 สิทธิชัย สังขรัศมี 1484

P5129 กำรพยำกรณ์ค่ำใช้จ่ำยด้ำนสุขภำพเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล

 พงศธร มหากายิน 1492

P5130 ควำมพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อระบบงำนทะเบียน มหำวิทยำลัยทักษิณวิทยำเขตพัทลุง

 สุชานาฎ สุขลิ้ม 1500



Session 6 วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

P6137 กำรจ�ำลองผลกระทบกำรกระจำยตัวกรณีเกิดเหตุกำรณ์ฉุกเฉินแก๊สคลอรีนรั่วไหลและพฤติกรรม 

 ควำมปลอดภัยในกำรป้องกันอันตรำยของพนักงำนในอุตสำหกรรมถุงมือยำงทำงกำรแพทย์

 โสมศิริ เดชารัตน์ 1509

P6138 คุณภำพชีวิตในกำรท�ำงำนของพนักงำนระดับปฏิบัติกำรโรงงำนยำงแผ่นรมควัน จังหวัดสงขลำ

 โสมศิริ เดชารัตน์ 1517

P6139 ภูมิปัญญำกำรรักษำโรคกระดูกหัก: กรณีศึกษำหมอพื้นบ้ำน ต�ำบลนำขยำด อ�ำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

 นูรอัสมา ปุติ 1525

Session 7 การศึกษา

P7141 ศึกษำเทคนิคกำรฝึกซ้อมบทเพลง Variation on the Theme of “MAGIC FLUTE”(op.9) ของ

 อำจำรย์วรเทพ รัตนำอัมพวัลย์

 ปรีชา กุลตัน 1533

P7142 ผลกำรฝึกด้วยวิธีกำรฝึกพลัยโอเมตริกและวิธีกำรฝึกแบบผสมผสำน ที่มีต่อควำมแม่นย�ำในกำร

 กระโดดยิงประตูบำสเกตบอล

 ชัยยุทธ์ สุขพันธุ์ 1538

P7145 วิธีกำรฝึกซ้อมฮอร์นของ นันทวัฒน์ วำรนิช

 ไกรศิลป์ โสดานิล 1546

P7148 ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรเลือกสถำนที่ปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ หลักสูตรผลิตครู 5 ปี มหำวิทยำลัยทักษิณ

 อรวรรณ ธนูศร 1554

P7149 กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้เพื่อส่งเสริมกำรคิดวิเครำะห์ของนักเรียน 

 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 : ทฤษฎีกำรปฏิบัติกำรในชั้นเรียน

 พิชญ์สินี เจดีย์รัตน์ 1563

P7150 กำรพัฒนำแบบจ�ำลองทำงควำมคิดเรื่อง กรด–เบส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 โดยกำร

 จัดกำรเรียนรู้ที่ใช้แบบจ�ำลองเป็นฐำน

 สิริมล มาฆทาน 1569

P7156 กำรศึกษำควำมเข้ำใจของนักเรียน เรื่อง แรงและกฎกำรเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4

 ภารดี รัตนจามิตร 1577

P7157 ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงควำมเข้ำใจค�ำศพัท์ทำงเคมีและผลสมัฤทธิท์ำงกำรเรียนวชิำเคมี โดยใช้กำรจดักำรเรยีนรู้

 แบบ 5R เรื่องโมลและสูตรเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4

 เมธินีย์ สรรเสริญ 1583

P7158 ผลจดักำรเรยีนรูโ้ดยใช้กำรสอนสมองเป็นฐำน (Brain based Learning : BBL) และกำรคดิอย่ำงมวีจิำรณญำณ 

 เรื่อง กำรถ่ำยทอดทำงพันธุกรรม ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4

 อรสา จงรักวิทย์  1591

P7160 กำรพัฒนำควำมเข้ำใจในแนวคิด เรื่อง ไฟฟ้ำสถิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 ด้วยวิธีกำร

 จัดกำรเรียนรู้แบบวัฏจักรกำรเรียนรู้ 7 ขั้น

 สถิติ เลื่อนแก้ว 1598

P7161 ผลของกำรจัดกำรเรียนรู้แบบท�ำนำย-สังเกต-อธิบำย ร่วมกับกำรใช้สื่อประสมเรื่อง สมดุลเคมี 

 ต่อมโนมตทิำงวทิยำศำสตร์และทกัษะกระบวนกำรทำงวทิยำศำสตร์ขัน้บรูณำกำรของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษำปีที ่5

 ภัทรกิจ เจริญช่าง 1606

P7162 กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงยุทธวิธีกำรสอนแบบเอกซ์พลิซิทร่วมกับรูปแบบกำรสอน 5R 

 เพื่อส่งเสริมควำมเข้ำใจค�ำศัพท์ชีววิทยำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5

 นันทิชา ทวีรัตน์ 1614



P7163 กำรพัฒนำกำรให้เหตุผลเชิงวิทยำศำสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ที่ใช้รูปแบบ

 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบสร้ำงข้อโต้แย้ง

 กัญญ์วรา สมประดิษฐ์ 1622

P7164 กำรพัฒนำกระบวนกำรกลุ่มและเจตคติต่อวิชำชีววิทยำโดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะ 5 ขั้น

 ร่วมกับเกมวิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4

 หฤทธิ์ แซ่คู 1630

P7166 กำรบริหำรจัดกำรเวลำหน้ำจอบนโลกดิจิทัลของนักเรียนโรงเรียนหำดใหญ่วิทยำลัย

 สังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 16

 ณัฏฐ์ชยณัฐ จินดาภักดี 1638

P7167 ผลกำรจัดกำรเรียนรู้แบบโครงงำนฐำนวิจัยต่อกำรเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 โรงเรียนอนุบำลสตูล

 ปาริณีย์ คงขาว 1646

P7168 กำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรอ่ำนจับใจควำมวิชำภำษำไทยโดยใช้วิธีกำรสอนอ่ำนแบบ SQ3R 

 ร่วมกับเทคนิคผังควำมคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6

 มาซีเต๊าะ ดาโอะ 1654

P7171 กำรพฒันำควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษำปีที ่6 ด้วยกำรจดักำรเรยีนรูต้ำมแนวสะเตม็ศกึษำ

 ดวงกมล เกลี้ยงแก้ว 1666

P7172 กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรผู้ดูแลเด็กพิเศษโดยใช้ดนตรีบ�ำบัด ครั้งที่ 3 หัวข้อ “เทคนิควิธีกำรสอนดนตรี 

 เพื่อเด็กที่มีควำมต้องกำรพิเศษ”

 รัตติกาล แสงไทย 1674

P7173 กำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้นอกเวลำเรียนส�ำหรับนักเรียนโรงเรียน มอ.วิทยำนุสรณ์ 

 ด้วยกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อพัฒนำศักยภำพผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21

 อดินันท์ เจ๊ะซู 1782

P7176 กำรพัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์ทำงศิลปะ (ทัศนศิลป์) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 โดยกำร

 จัดกำรเรียนรู้แบบส่งเสริมควำมคิดสร้ำงสรรค์

 กอรีเยาะ เตะย่อ 1693

P7177 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลกำรบริหำรโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำมจังหวัดสงขลำตำมเกณฑ์

 กำรประเมิน สมศ.รอบสี่ 

 ฟาอิซ เจะหนุ 1705

Session 10 บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

P10179 พฤติกรรมกำรเลือกซื้อบริกำรที่พักโรงแรมผ่ำนสื่อออนไลน์ของนักท่องเที่ยวชำวไทยในจังหวัดภูเก็ต

 วุฒธิพงษ์ รุจามาศ 1718

P10180 ควำมเต็มใจจ่ำยค่ำธรรมเนียมจัดกำรขยะจำกเรือประมงพำณิชย์ในจังหวัดสงขลำ

 คมวิทย์ ศิริธร 1727

P10181 แนวทำงแก้ไขปัญหำลูกค้ำสินเชื่อประเภทบุคคลธรรมดำที่ไม่ใช้บริกำรด้ำนสินเชื่อของธนำคำรเกิน 1 ปี

 ให้กลับมำใช้บริกำรกรณีศึกษำ ส�ำนักงำนธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตรจังหวัดภูเก็ต

 ภูมิสิริ เขียวสด 1737

P10182 กำรศึกษำค่ำใช้จ่ำยของมำตรกำรควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำนก่อสร้ำงบนที่สูง

 สุนันท์ มนต์แก้ว 1743

P10183 ควำมต้องกำรพัฒนำธุรกิจสปำสู่กำรเป็นฮำลำลในเขตพื้นที่ท่องเที่ยวของประเทศไทย

 กันยปริณ ทองสามสี 1752



P10184 กำรด�ำเนินกำรเพื่อได้รับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อพัฒนำขีดควำมสำมำรถผลิตภัณฑ์ชุมชน

 และท้องถิ่น (สินค้ำ OTOP) ของผู้ประกอบกำรในจังหวัดสุพรรณบุรี

 สุนันทรา ข�านวนทอง 1760

P10185 อิทธิพลของภำพลักษณ์ขององค์กรต่อควำมไว้วำงใจของลูกค้ำร้ำนค้ำปลีกแบบดั้งเดิม ในจังหวัดสุพรรณบุรี 

 พรรณราย ไพบูลย์ 1768

P10187 ปัจจยักำรใช้สือ่สังคมออนไลน์ในกำรอ่ำนนวนิยำยออนไลน์ในกลุม่เจเนอเรชัน่เบบ้ีบมูเมอร์ และเจเนอเรชัน่เอก็ซ์

 ธนกร ธีระวุฒิชัยกิจ 1777

P10189 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงดัชนีกำรพัฒนำมนุษย์และดัชนีควำมสุขของประเทศทั่วโลก

 นูรไอนี เด่นบุรณะ 1785

ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การน�าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ORAL PRESENTATIONS

Session 8 มนุษยศาสตร์

O8146 ภำพสะท้อนของแม่ที่ปรำกฏในเพจค�ำคมมนุษย์แม่

 สุภาพร คงศิริรัตน์ 1802

O8147 ปัจจยัผลกัดนัและดงึดดูท่ีส่งผลต่อกำรตดัสินใจเดนิทำงท่องเทีย่วของกลุ่มนกัท่องเทีย่วมิลเลนเนยีล

 ณัฐรินทร์ ปริวงศ์กุลธร 1811

O8150 ฉำยำนำมนำงงำม ในมุมมองของแฟนนำงงำมชำวไทย

 ต่อศักดิ์ เกษมสุข 1820

O8151 ควำมพงึพอใจของสถำนประกอบกำรทีม่ต่ีอกำรฝึกประสบกำรณ์วชิำชพีของนกัศึกษำสำขำวชิำองักฤษคณะมนษุยศำสตร์

และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ

 อมรรัตน์ จิรันดร 1836

O8152 กำรศึกษำเปรียบเทียบอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ “ควำมโกรธ” ในนวนิยำยจีน “เทียนถำงซฺว่ำนถำยจือเกอ” กับฉบับ

แปลภำษำไทย “ล�ำน�ำกระเทียม”

 กล้าณรงค์ ไชยแขวง 1844

O8153 กำรรับรู้ของคณำจำรย์และนสิติเกีย่วกบักำรใช้ภำษำองักฤษเป็นสือ่กลำงในกำรเรยีนกำรสอนเพือ่พฒันำควำมสำมำรถ

ทำงด้ำนภำษำอังกฤษของนิสิตไทยที่ใช้ภำษำอังกฤษในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ

 ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน 1853

O8154 กำรวดัควำมรูค้�ำศพัท์ภำษำองักฤษและทศันคตขิองนิสติระดับปรญิญำตรชีำวไทยทีมี่ต่อกำรเรยีนรูค้�ำศพัท์เพือ่กำรส่ือสำร

ในชีวิตประจ�ำวัน

 ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์ 1861

O8155 “วัว”ในถ้อยค�ำส�ำนวนจีน : ภำพสะท้อนสังคมวัฒนธรรมจีน

 พวงผกา สิทธิจันทร์ 1868

O8156 กำรสบืทอดและกำรปรบัเปลีย่นพธิกีรรมเช่นไหว้บวงสรวงในเทศกำลตรษุจนีของชำวไทยเชือ้สำยจนีในอ�ำเภอหำดใหญ่ 

จังหวัดสงขลำ

 พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ 1878

O8157 กำรสื่อควำมหมำยคุณสมบัติของ “ผู้หญิงดี” ผ่ำนสัญลักษณ์ในถ้อยค�ำส�ำนวนจีนและไทย

 กรรณิการ์ ถีราวุฒิ 1887

O8158 สถำนภำพงำนวิจัยด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำจีนระดับอุดมศึกษำในประเทศไทย (พ.ศ. 2558–2562)

 นุชชฎา ฉัตรประเสริฐ 1896



O8159 กำรตัง้นำมสกลุของนสิติทีม่เีชือ้สำยจีน สำขำวชิำภำษำจนี มหำวทิยำลัยทกัษณิ: กำรสบืทอดและปรบัเปลีย่นเพือ่สือ่สำร

ถึงควำมเจริญรุ่งเรืองแห่งชีวิต

 สุธาสินี พรมแดน 1905

O8161 กำรสังเครำะห์งำนวิจัยที่เกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษโดยใช้ชุมชนเป็นฐำนกำรเรียนรู้

 จุรีภรณ๋ มะเลโลหิต 1914

Session 9 สังคมศาสตร์

O9162 ควำยชน : วัฒนธรรมกับกำรพนันแฝงบนเกำะสมุย

 ณัฐดนัย พยัฆพันธ์ 1923

O9163 กฎหมำยขำยฝำก : ศึกษำเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงระหว่ำงหลักเกณฑ์ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย ์

และพระรำชบญัญัตคิุม้ครองประชำชนในกำรท�ำสญัญำขำยฝำกท่ีดนิเพือ่เกษตรกรรมหรือทีอ่ยูอ่ำศยั พ.ศ.2562

 ศุภวีร์ เกลี้ยงจันทร์ 1931

O9164 แนวทำงกำรพฒันำเกษตรกรต้นแบบของศนูย์เรยีนรูก้ำรเพิม่ประสทิธภิำพกำรผลติสินค้ำเกษตร (ศพก.) จงัหวดันรำธวิำส

 ณิชาภัทร ดุลยกุล 1939

O9165 ภูมิปัญญำเรือกอและในจังหวัดชำยแดนใต้

 สัญชัย นงรัตน์ 1947

O9167 คนสองน�้ำ : กำรสร้ำงตัวตนทำงเศรษฐกิจของกลุ่มคนอพยพในพื้นที่จังหวัดระนองช่วงทศวรรษ 2540-ปัจจุบัน

 ฤทัยชนก ห่วงจริง 1955

O9168 บ้ำนเณรฟำติมำ ท่ำแร่ ทศวรรษ 2490-2510 กับกำรสร้ำงชุมชนคำทอลิกบ้ำนท่ำแร่ จังหวัดสกลนคร

 กัณฐิกา กล่อมสุวรรณ 1964

O9169 มำตรกำรทำงกฎหมำยในกำรคุ้มครองผู้บริโภค : ศึกษำกรณีสัญญำประกันภัย

 ธีรยุทธ ปักษา 1973

O9171 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้ำนควนรู อ�ำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลำ

 อ�ามรรัตน์ คงกะโชติ 1983

O9172 กำรผลิตรำยกำรโทรทัศน์ของภำคประชำชน กรณีศึกษำรำยกำรทีวีชุมชนอันดำมันมั่นคง

 อุษณีย์ ศิริสุนทรไพบูลย์ 1992

O9176 ควำมสมัพนัธ์ทำงสังคมและเศรษฐกจิของชำวจนีฮกจวิ อ�ำเภอนำบอน จงัหวดันครศรธีรรมรำช (พ.ศ.2468-2503)

 สิรีธร ถาวรวงศา 2000

การน�าเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ POSTER PRESENTATIONS

Session 8 มนุษยศาสตร์

P8193 ศึกษำพฤติกรรมกำรฟังเพลงผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตของนิสิตมหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำเขตสงขลำ

 สุรสิทธิ์ ศรีสมุทร 2013

P8194 กำรส�ำรวจและศึกษำกำรตั้งชื่อร้ำนค้ำภำษำจีนของชำวไทยเชื้อสำยจีนในอ�ำเภอเมือง จังหวัดยะลำ

 วราลี รุ่งบานจิต 2022

P8195 กำรศึกษำนิทำนพื้นบ้ำนของชำวไทยมุสลิมในอ�ำเภอยะรังจังหวัดปัตตำนี

 ซูไรดา เจะนิ 2030

Session 9 สังคมศาสตร์

P9197 กำรวิจัยเพื่อพัฒนำเชิงพื้นที่กับกำรพัฒนำที่ยั่งยืน

 ศดานนท์ วัตตธรรม 2039

P9198 พฤติกรรมกำรบริโภคผลิตภัณฑ์ปลำมะลิแห้งของผู้บริโภคที่ท่องเที่ยวในอ�ำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

 วิจิตรา อมรวิริยะชัย 2047



P9199 ปัญหำกำรเข้ำชื่อเสนอกฎหมำยโดยประชำชนในกระบวนกำรนิติบัญญัติของประเทศไทย

 สุเมฆ จีรชัยสิริ 2053

P9200 แนวทำงพฒันำกำรตลำดของวสิำหกจิชมุชนบ้ำนปำงหม ูต�ำบลปำงหม ูอ�ำเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน

 รัชดาพร หวลอารมณ์ 2062

P9201 กำรศึกษำควำมแตกต่ำงของปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรมีทัศนคติต่อคุณลักษณะควำมเป็นผู้น�ำกลุ่มเล็ก 

 ในกำรแก้ไขปัญหำกำรใช้สมำร์ทโฟนภำยในกลุ่มของนิสิต/นักศึกษำระดับมหำวิทยำลัยในกรุงเทพมหำนคร

 กาญจนาพร แคนทอง 2071

P9202 กำรศึกษำควำมคิดเห็นของบุคคลต่อภำพลักษณ์ของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย

 ประภาศรี ศรีชัย 2080

P9203 กำรปรับตัวทำงวัฒนธรรมของนักศึกษำมุสลิมจำกสำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้กรณีศึกษำ

 นักศึกษำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย

 วิลาสินี สุขกา 2089

P9204 กำรศึกษำพฤติกรรมกำรจัดกำรขยะมูลฝอยและกำรน�ำไปใช้ประโยชน์ : 

 กรณีศึกษำชุมชนพื้นที่เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร

 อัจฉรสิริ อนุมณี 2100

การน�าเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ POSTER PRESENTATIONS

Session 2 วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเกษตรศาสตร์

P2082 ผลของกำรเสริมผลหม่อน (Morus nigra) ในอำหำรต่อกำรเจริญเติบโต องค์ประกอบเลือด 
 และ ควำมต้ำนทำนต่อควำมเครยีดของปลำดกุลูกผสม (Clarias macrocephalus x Clarias gariepinus)
 พิชญาภัค จันทร์แทน 2110

การน�าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ORAL PRESENTATIONS

Session 9 สังคมศาสตร์

O9166 ชำวนำกุ้ง : บนเส้นทำงกำรปรับตัวของชนบทระโนด ระหว่ำง พ.ศ. 2530-2545

 กัลย์วดี เรืองเดช 2120

ภาคผนวก  2131
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O1001

บูรณาการทัศนศิลป์เทคนิคสีน�้า ร่วมกับการส่งเสริมปรับพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากรในองค์กร

เปศล อัศวปรมิตชัย1* และวุฒิชัย เพิ่มศิริวาณิชย์2

บทคัดย่อ
ในบทความวจิยัฉบบันี ้ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัได้บรูณาการศาสตร์ทางด้านทศันศิลป์ร่วมกับเวชศาสตร์ฟ้ืนฟ ูโดยมีวตัถปุระสงค์

เพ่ือก�าหนดต้นแบบกิจกรรมปฏบิตักิารทางทศันศลิป์ เพือ่ให้ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมสร้างสรรค์ผลงานศลิปะเทคนคิสนี�า้ร่วมกนั เพือ่ส่งเสรมิการ

ปรับพฤติกรรมสุขภาพให้เกิดการเข้าใจตนเองและการเข้าใจผู้อื่นมากขึ้น เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการท�างานและมีปฏิสัมพันธ์กับ

เพื่อนร่วมองค์กรดียิ่งขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมคือบุคลากรในโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 2 รุ่น จ�านวนรุ่นละ

ไม่เกิน 45 คน ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดการสร้างคุณค่าในตนเองและการมีสุขภาพที่ดีของมนุษย์ ทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์ ทฤษฎี

จิตวิเคราะห์ ทฤษฎีศิลปะบ�าบัด ทฤษฎีสุนทรียเชิงสัมพันธ์ รวมไปถึงงานวิจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวบรวมเพื่อน�ามาสนับสนุนแนวทาง

การก�าหนดต้นแบบกิจกรรม โดยกล่าวถึงการสร้างสรรค์ศิลปะเทคนิคสีน�้า การสร้างพื้นที่จ�าลองสังคมให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เป็นผู้สนทนากับผู้รับฟังเป็นรายบุคคล เป็นคู่ และเป็นกลุ่ม โดยมีผลงานศิลปะเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงความเข้าใจซึ่งกันและกัน

ผ่านภาษาภาพและการแปลความหมาย ซึง่ผลของงานวจิยัคอื ได้ต้นแบบกิจกรรมปฏบิตักิารทางทศันศิลป์เทคนคิสนี�า้ ภาพหุ่นนิง่ผลไม้ 

แจกันดอกไม้ ทิวทัศน์และดอกไม้ในจินตนาการ ได้ผลงานศิลปะร่วมสร้างเทคนิคสีน�้า และได้ผลประเมินอัตราความพึงพอใจที่มีต่อ

กิจกรรมในครั้งนี้ รุ่นที่ 1 คิดเป็น 85.75% อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก และรุ่นที่ 2 คิดเป็น 79% อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก โดยผู้วิจัยเช่ือว่าการ 

บรูณาการปฏบิตักิารทางทศันศลิป์ร่วมกบัเวชศาสตร์ฟ้ืนฟจูะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสรมิและช่วยเหลือสงัคม ให้มพีฤตกิรรมสุขภาพ

ร่างกายและสุขภาพจิตใจให้ดียิ่งขึ้น 

ค�ำส�ำคัญ: บูรณาการ ทัศนศิลป์ เทคนิคสีน�้า การปรับพฤติกรรมสุขภาพ 

1 อาจารย์ประจ�า, หลักสูตรทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 50300
2 พ.บ., ว.ว.(เวชศาสตร์ฟื้นฟู), อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว) แพทย์ประจ�า โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย ชลบุรี 20110
1 Lecturer of Visual Arts Program, Faculty of Fine Arts and Architecture, Rajamangala University of Technology Lanna, Chiang mai 

50300, Thailand 
2 M.D., Diploma Thai Board of Rehabilitation Medicine Queen Savang Vadhana Memorial Hospital, The Thai Red Cross Society, 

Chon buri 20110, Thailand
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Integration of Visual Arts in Watercolor Technique together with Promotion of Health 

Behavior Modification of Personnel in The Organization

Pasol Usavaporamitchai1* and Wutichai Permsirivanich2

Abstract
In this research article, the researchers and co-researcher integrated the visual arts with rehabilitation 

medicine, with the objectives: to determine a prototype of the visual arts operating activities; to allow participants 

to create artistic works of watercolor technique; to promote the health behavior modification to understand 

oneself and understand others better to achieve creativity in working and better interacting with colleagues in 

the organization, with participants who are personnel from Queen Savang Vadhana Memorial Hospital, 2 batches 

of not more than 45 persons each. The researchers studied the concept of self-value building and good human 

health, behavioral science theory, psychoanalytic theory, art therapy and relational aesthetics theory, including 

other related researches, compiled them to support the guidelines for determining the activity prototype by 

mentioning the creation of art of watercolor technique, creating a social simulation space for participants to be 

a talking person and listening person individually, in pairs and in groups, with works of art as a medium for 

linking mutual understanding through language, images and interpretation. And outputs of the research include 

a prototype of the visual arts operating activities and co-created artworks of watercolor technique. In the form 

of a still-life, vases, imaginary flowers and landscape .And the results of satisfaction assessment towards this 

activity are as follows: Batch 1, it was at 85.7%, a very good level; and Batch 2, it was at 97.00%, a very good 

level. The researchers believe that integration of visual arts with rehabilitation medicine will be beneficial to 

support and help society to have better physical and mental health behaviors.

Keywords: integration, visual arts, watercolor technique, health behavior modification

บทน้า (Introduction) 
 กิจวัตรในชีวิตประจ าวันก่อเกิดเป็นพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับปัญญา นั่นคือเมื่อบุคคลคิดและรู้สึกอะไรจะส่งผลตอ่
การกระท าแสดงออกมาผ่านแววตา สีหน้า วาจา และท่าทาง ซึ่งอาจส่งผลกระทบระยะยาวกับสุขภาพจิตใจในทางที่ดี
และในทางที่แย่ต่อตนเองและต่อเพื่อนร่วมงานภายในองค์กร ปัจจัยด้านสังคมสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมภายในองค์กรเป็น
สิ่งส าคัญในการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการปรับพฤติกรรมสุขภาพ [1] ในปัจจุบันวิถีชีวิตของบุคลากร
ภายในองค์กร โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา มีการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนกงานของตนเองอย่างเป็น
ระบบ เพื่อรองรับการช่วยเหลือ รักษา และบริการให้แก่ผู้ป่วยและเครือญาติของผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาใน
โรงพยาบาลแห่งนี้ การให้ความส าคัญต่อบุคลากรในการสร้างความเข้าใจต่อความคิดและจิตใจของเพื่อนร่วมงานภายใน
องค์กร จะมีส่วนช่วยให้การปฏิบัติงานมีความราบรื่น และสามารถสร้างความสุขให้เกิดขึ้นต่อหน้าที่ของตนเองให้มากข้ึน 
โดยทั่วไปบุคลากรใช้เวลาท างานไม่ต่ ากว่าหนึ่งในสามของแต่ละวันภายในองค์กร ดังนั้น หากสถานที่ท างานน่าอยู่ เพื่อน
ร่วมงานเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้น จะท าให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน และเกิดประสิทธิผลต่อองค์กรในระยะยาว 
โดยวิธีการในการสร้างความสุขและความเข้าใจให้เกิดขึ้นต่อตนเอง และเพื่อนร่วมงานสามารถท าได้ดังนี้    
 การพักผ่อนหย่อนใจหลังเลิกงานแล้ว ควรเปลี่ยนสภาพแวดล้อมหรือหากิจกรรมที่ได้พักผ่อนหย่อนใจ เพื่อผ่อน
คลายจิตใจท าให้พร้อมที่จะกลับไปท างานอย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจมีอยู่มากมาย ควรเลือกตรงข้าม
กับงานประจ า จะเป็นตัวช่วยฟ้ืนฟูความเข้มแข็งทางจิตใจ และสร้างความเชื่อมั่นให้ตนเอง เข้าใจชีวิตว่าไม่มีอะไรแน่นอน 
ไม่ยึดติดกับอดีต หรือกังวลกับอนาคตมากเกินไป สร้างความอบอุ่นในครอบครัว เพราะครอบครัวเป็นก าลังใจที่ส าคัญใน
การต่อสู้กับอุปสรรคจะช่วยให้เอาชนะความเครียดได้ เมื่อมีความเข้มแข็งทางจิตใจแล้ว จะสามารถปรับเปลี่ยนความคิด
ถ้าเรารู้จักปรับเปลี่ยนความคิดในแง่มุมใหม่ ยืดหยุ่นความคิดให้มากขึ้นกว่าเดิม คิดอย่างมีเหตุผล สงวนความคิดต่างไว้ใน
บางสถานการณ์ที่ยินยอมได้ คิดอย่างที่คนอื่นคิดเพื่อเรียนรู้ และคิดถึงคนอื่นเพื่อความใส่ใจ เมื่อมีพื้นฐานทางความคิด
และจิตใจที่เข้มแข็งแล้ว จะน าไปสู่ความพร้อมในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้ร่วมงาน สามารถท าได้โดยเอาใจเขามาใส่ใจเราอยู่เสมอ เป็นผู้ฟังที่ดี คิดก่อนพูด วิเคราะห์ความต้องการของผู้อื่น ไม่เอา
แต่ใจตัวเอง โดยการแสดงอารมณ์อย่างเหมาะสม ควรฝึกควบคุมอารมณ์ คิดก่อนท า เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาภายหลัง การ
พูดอย่างสร้างสรรค์จะช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างาน กล่าวสวัสดี ขอโทษ ขอบคุณ เป็นประโยคที่ควรพูดติดปาก 
หมั่นพูดชมเชย ไต่ถามทุกข์สุข ให้ก าลังใจ ประสานความเข้าใจ เพื่อลดความขัดแย้งในการท างาน จะช่วยตัดปัญหา และ
ลดความเครียดได้ [2] 
 กิจกรรมที่ช่วยลดความเครียดได้เป็นอย่างดีในระดับหนึ่ง คือกิจกรรมทางศิลปะ การวาดภาพ การใช้สี
แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ โดยผู้วิจัยได้ศึกษาเรื่องการใช้สีสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะด้วยเทคนิคสีน้ า เนื่องจากสีน้ ามี
คุณสมบัติโปร่งใส และขั้นตอนการปฏิบัติที่ไม่ซับซ้อน จึงเป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการด้านอารมณ์ สติปัญญา และ
ความคิดสร้างสรรค์ [3] ซึ่งจะเป็นกิจกรรมช่วยส่งเสริมสมาธิและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยผลงานศิลปะของทุก
คนจะเป็นสื่อกลางการสนทนาและเชื่อมโยงความเข้าใจ ช่วยให้เกิดความสบายใจและเป็นผลดีกับทุกฝ่าย 
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บทน้า (Introduction) 
 กิจวัตรในชีวิตประจ าวันก่อเกิดเป็นพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับปัญญา นั่นคือเมื่อบุคคลคิดและรู้สึกอะไรจะส่งผลตอ่
การกระท าแสดงออกมาผ่านแววตา สีหน้า วาจา และท่าทาง ซึ่งอาจส่งผลกระทบระยะยาวกับสุขภาพจิตใจในทางที่ดี
และในทางที่แย่ต่อตนเองและต่อเพื่อนร่วมงานภายในองค์กร ปัจจัยด้านสังคมสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมภายในองค์กรเป็น
สิ่งส าคัญในการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการปรับพฤติกรรมสุขภาพ [1] ในปัจจุบันวิถีชีวิตของบุคลากร
ภายในองค์กร โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา มีการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนกงานของตนเองอย่างเป็น
ระบบ เพื่อรองรับการช่วยเหลือ รักษา และบริการให้แก่ผู้ป่วยและเครือญาติของผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาใน
โรงพยาบาลแห่งนี้ การให้ความส าคัญต่อบุคลากรในการสร้างความเข้าใจต่อความคิดและจิตใจของเพื่อนร่วมงานภายใน
องค์กร จะมีส่วนช่วยให้การปฏิบัติงานมีความราบรื่น และสามารถสร้างความสุขให้เกิดขึ้นต่อหน้าที่ของตนเองให้มากข้ึน 
โดยทั่วไปบุคลากรใช้เวลาท างานไม่ต่ ากว่าหนึ่งในสามของแต่ละวันภายในองค์กร ดังนั้น หากสถานที่ท างานน่าอยู่ เพื่อน
ร่วมงานเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้น จะท าให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน และเกิดประสิทธิผลต่อองค์กรในระยะยาว 
โดยวิธีการในการสร้างความสุขและความเข้าใจให้เกิดขึ้นต่อตนเอง และเพื่อนร่วมงานสามารถท าได้ดังนี้    
 การพักผ่อนหย่อนใจหลังเลิกงานแล้ว ควรเปลี่ยนสภาพแวดล้อมหรือหากิจกรรมที่ได้พักผ่อนหย่อนใจ เพื่อผ่อน
คลายจิตใจท าให้พร้อมที่จะกลับไปท างานอย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจมีอยู่มากมาย ควรเลือกตรงข้าม
กับงานประจ า จะเป็นตัวช่วยฟ้ืนฟูความเข้มแข็งทางจิตใจ และสร้างความเชื่อมั่นให้ตนเอง เข้าใจชีวิตว่าไม่มีอะไรแน่นอน 
ไม่ยึดติดกับอดีต หรือกังวลกับอนาคตมากเกินไป สร้างความอบอุ่นในครอบครัว เพราะครอบครัวเป็นก าลังใจที่ส าคัญใน
การต่อสู้กับอุปสรรคจะช่วยให้เอาชนะความเครียดได้ เมื่อมีความเข้มแข็งทางจิตใจแล้ว จะสามารถปรับเปลี่ยนความคิด
ถ้าเรารู้จักปรับเปลี่ยนความคิดในแง่มุมใหม่ ยืดหยุ่นความคิดให้มากขึ้นกว่าเดิม คิดอย่างมีเหตุผล สงวนความคิดต่างไว้ใน
บางสถานการณ์ที่ยินยอมได้ คิดอย่างที่คนอื่นคิดเพื่อเรียนรู้ และคิดถึงคนอื่นเพื่อความใส่ใจ เมื่อมีพื้นฐานทางความคิด
และจิตใจที่เข้มแข็งแล้ว จะน าไปสู่ความพร้อมในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้ร่วมงาน สามารถท าได้โดยเอาใจเขามาใส่ใจเราอยู่เสมอ เป็นผู้ฟังที่ดี คิดก่อนพูด วิเคราะห์ความต้องการของผู้อื่น ไม่เอา
แต่ใจตัวเอง โดยการแสดงอารมณ์อย่างเหมาะสม ควรฝึกควบคุมอารมณ์ คิดก่อนท า เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาภายหลัง การ
พูดอย่างสร้างสรรค์จะช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างาน กล่าวสวัสดี ขอโทษ ขอบคุณ เป็นประโยคที่ควรพูดติดปาก 
หมั่นพูดชมเชย ไต่ถามทุกข์สุข ให้ก าลังใจ ประสานความเข้าใจ เพื่อลดความขัดแย้งในการท างาน จะช่วยตัดปัญหา และ
ลดความเครียดได้ [2] 
 กิจกรรมที่ช่วยลดความเครียดได้เป็นอย่างดีในระดับหนึ่ง คือกิจกรรมทางศิลปะ การวาดภาพ การใช้สี
แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ โดยผู้วิจัยได้ศึกษาเรื่องการใช้สีสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะด้วยเทคนิคสีน้ า เนื่องจากสีน้ ามี
คุณสมบัติโปร่งใส และขั้นตอนการปฏิบัติที่ไม่ซับซ้อน จึงเป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการด้านอารมณ์ สติปัญญา และ
ความคิดสร้างสรรค์ [3] ซึ่งจะเป็นกิจกรรมช่วยส่งเสริมสมาธิและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยผลงานศิลปะของทุก
คนจะเป็นสื่อกลางการสนทนาและเชื่อมโยงความเข้าใจ ช่วยให้เกิดความสบายใจและเป็นผลดีกับทุกฝ่าย 
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วัตถุประสงค์ (Objectives) 
- เพื่อบูรณาการศาสตร์ทัศนศิลป์และเวชศาสตร์ฟื้นฟูในการก าหนดต้นแบบกิจกรรมปฏิบัติการทางทัศนศิลป์

เทคนิคสีน้ า  
- เพื่อศึกษาและส่งเสริมการปรับพฤติกรรมสุขภาพให้เกิดการเข้าใจตนเองและการเข้าใจผู้อื่น เกิดความผ่อน

คลาย มีความคิดสร้างสรรคส์ามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมองค์กรดียิ่งข้ึน 
- เพื่อให้บุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สร้างสรรค์ผลงานศิลปะเทคนิคสีน้ าร่วมกัน 

วิธีการวิจัย (Methodology) 
 เป็นการวิจัยนวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์ รูปแบบสหวิทยาการ (interdisciplinary research)   โดยบูรณา
การองค์ความรู้ระหว่างศาสตร์ทัศนศิลป์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู  เพื่อสร้างต้นแบบกิจกรรมศิลปะบ าบัด และผลงานศิลปะ
ร่วมสร้างเทคนิคสีน้ า โดยใช้การเก็บข้อมูลจากการศึกษาทฤษฎีดังต่อไปนี้   
ศึกษาทฤษฎีการเห็นคุณค่าภายในตนเอง (Self-Esteem Theory) 
 นักทฤษฎีการเห็นคุณค่าภายในตนเอง Coopersmith (1981) ได้กล่าวว่า คุณค่าภายในตนเองมีความเกี่ยวข้อง
กับการประเมินการยอมรับและไม่ยอมรับกับตนเอง การวางเง่ือนไขให้แก่ตนเองจะน าไปสู่มุมมองในการเห็นคุณค่า
ภายในตนเองที่แตกต่างกันไปของมนุษย์ ในกรณีที่ต้องการเพิ่มการมองเห็นคุณค่าภายในตนเองจ าเป็นต้องมีการปรับ
ความคิดและบทบาทการให้ข้อเสนอแนะหรือทางเลือกอื่นๆให้แก่ตนเองและผู้อื่น เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสไปสู่ความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ในมิติที่ยืดหยุ่นและหลากหลาย เมื่อมีความยืดหยุ่นหลากหลายแล้ว ผลที่ได้คือการลดความ
คาดหวังที่มากเกินไปและลดความกดดัน ความเครียดภายในตนเอง เกิดความสุขท่ีมากขึ้นและน าไปสู่การไม่รีบด่วน
ตัดสินตนเอง การหยุดประเมินค่าตนเองและผู้อื่น เข้าใจถึงความแตกต่างลดความขัดแย้งที่ไม่จ าเป็น และเห็นคุณค่า
ภายในตนเองและคุณค่าภายในผู้อื่น [4] ซึ่งมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ในการส่งเสริมปรับพฤติกรรม
สุขภาพให้เกิดความเข้าใจตนเองและผู้อื่นมากขึ้น เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการท างานและมีปฏิสัมพันธ์ต่อเพื่อนร่วม
องค์กรได้ดียิ่งข้ึน 
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์  
 เป็นการน าทฤษฎีมาใช้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยจ าแนกเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับบุคคล ระดับ
ระหว่างบุคคล และระดับชุมชนสังคม โดยมีความสัมพันธ์กับ พฤติกรรม การกระท า สัมพันธ์กับปัญญาความรู้ โดย
ทั้งหมดต้องท างานร่วมกับ การรับรู้แรงจูงใจทักษะและปัจจัยด้านสังคมสิ่งแวดล้อม [5] โดยผู้วิจัยใช้ทฤษฎีดังกล่าว 
จ าลองบริบททางสังคมให้ผู้เข้าอบรมเกิดแรงจูงใจในการสรา้งสรรค์ และน าเสนอผลงานศิลปะให้ผู้เข้าอบรมคนอ่ืนๆรับฟัง 
 
ศึกษาทฤษฎีจิตวิเคราะห์  
 Sigmund Freud (1856-1939) เปรียบจิตใจเสมือนก้อนน้ าแข็งในทะเล โดยจ าแนกกลไกทางจิตออกเป็น ๓ 
ระดับ คือ จิตส านึก จิตก่อนส านึก และจิตไร้ส านึก ซึ่งมีองค์ประกอบจาก อิด อีโก้ ซุปเปอร์อีโก้ เป็นตัวควบคุม
สัญชาตญาณ ความต้องการ ความก้าวร้าว และศีลธรรม ให้ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสมดุล [6] ผู้วิจัยได้ใช้กิจกรรม
ปฏิบัติการทัศนศิลป์เทคนิคสีน้ าในการส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างของจิตให้เกิดการรับรู้จากภายนอกสู่ภายในตนเองใน

ระดับจิตส านึก สามารถควบคุมอารมณ์ตนเอง จดจ่อความคิดและปลดปล่อยอารมณ์ไปกับการท างานสีน้ า ได้อย่าง
สร้างสรรค์   
ศึกษาทฤษฎีศิลปะบ้าบัด  
 Edith Kramer (2001) สามารถอธิบายองค์ความรู้ของทฤษฎีศิลปะบ าบัดบนพื้นฐานศาสตร์แห่งจิตวิญญาณ 
(Anthroposophy : Spiritual Science) ว่าเป็นการหลอมรวมศาสตร์ทางศิลปะ และศาสตร์ทางการแพทย์ เพื่อการหยั่ง
รู้จิตวิญญาณที่แท้จริงภายในตัวตนของมนุษย์แต่ละบุคคล เป็นการช่วยให้ผู้ที่ได้รับการบ าบัดค้นพบ และดึงบางอย่าง
ภายในความรู้สึกที่เป็นนามธรรม ให้ออกมาเป็นรูปธรรม ผ่านอุปกรณ์เครื่องมือหรือเทคนิคที่ใช้ในการแสดงออกอย่าง
สร้างสรรค์ เช่น การวาดภาพ การใช้สี การก าหนดรูปทรง และการจัดวางองค์ประกอบของภาพ เป็นกระบวนการระบาย
ออกทางความคิดและความรู้สึกที่ไม่คาดหวังในความเช่ียวชาญด้านทักษะฝีมือมากเกินไป แต่ใส่ใจในกิจกรรมการ
แสดงออกระหว่างปฏิบัติการสร้างสรรค์ เพราะจะมีสิ่งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวของผู้ที่ได้รับการบ าบัดปรากฎออกมาผ่านวาด
ภาพนั้น ที่ส าคัญคือจะช่วยให้นักศิลปะบ าบัดเช่ือมโยงไปสู่จิตใต้ส านึกของผู้ที่ได้รับการบ าบัด และสะท้อนปัญหาจริงๆ
ออกมาได้มากกว่าการถามตอบทั่วไป [7] ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับการจัดกิจกรรมบูรณาการทัศนศิลป์เทคนิคสีน้ า ร่วมกับ
การส่งเสริมปรับพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากรในองค์กร โดยผู้วิจัยเห็นว่าการใช้ศิลปะเทคนิคสีน้ าเป็นสื่อกลางในการ
แสดงออก ที่มีกระบวนการง่าย ไม่ซับซ้อน อีกทั้งคุณสมบัติของสีน้ ามีความโปร่งใส ให้ความรู้สึกเบาสบาย ซึมผสาน ท า
ให้เกิดสมาธิอยู่กับสิ่งที่ตนเองก าลังปฏิบัติ และน าผลงานสร้างสรรค์ที่ได้ไปเล่าเรื่องให้ผู้เข้าอบรมหรือคู่สนทนาอื่นๆได้รับ
ฟังนั้น เป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีให้กับคู่สนทนาได้เข้าใจเป้าหมาย รับรู้ความเหมือนและความแตกต่างภายในจิตใจของ
กันและกันมากขึ้น ดังนั้นการใส่ใจคุณภาพที่เกิดขึ้นในกิจกรรมวาดสีน้ า และการน าเสนอความคิดในสิ่งที่วาดจะช่วยให้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค้นพบสุนทรียะทางศิลปะของตนเองและสุนทรียะทางศิลปะของผู้อื่นและน าไปสู่การปรับพฤติกรรม
สุขภาพของตนเองให้ดีขึ้น 
ศึกษาทฤษฎีสุนทรียะเชิงสัมพันธ์   
 สุนทรียะเชิงสัมพันธ์เป็นแนวคิดโดยรวมในการแสดงออกทางศิลปะของศิลปินหัวก้าวหน้าในช่วงทศวรรษ 1990 
จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมุ่งหมายให้ผู้ชมเล็งเห็นความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ที่อยู่รอบงานศิลปะ ที่ไม่ใช่ตัวผลงานส าเร็จที่
หยุดนิ่ง ผลจากกรรมวิธีทางศิลปะตามแนวคิดดังกล่าวขยายขอบเขตการสร้างสรรค์ และการมองงานศิลปะให้ก้าวพ้นจาก
กรอบสี่เหลี่ยม สู่การจัดวางความสัมพันธ์ภายในพื้นที ่ที่เปิดกว้างส าหรับจุดจบหลากหลายหนทาง เป็นการเปิดโอกาสให้
ผู้คนจ านวนมากเข้ามามีบทบาทในศิลปะ คล้ายกับการขยายความเป็นประชาธิปไตยให้กับความเป็นศิลปะ อัตลักษณ์ของ
ศิลปินมีความเลื่อนไหล ไม่หยุดนิ่ง สามารถเปิดรับคุณค่าใหม่ๆและความสนุกสนานที่ได้จากการเล่นในพื้นที่ของศิลปะ
และชีวิต [8] ผู้วิจัยได้ถอดความหมายดังกล่าวเป็นความยืดหยุ่นที่เกิดขึ้นภายในกระบวนการปฏิบัติงานสีน้ า โดยไม่ยึดติด
กับความเช่ียวชาญทางทักษะฝีมือ แต่ให้ความส าคัญกับกระบวนการที่เกิดขึ้นในระหว่างกิจกรรม โดยผลงานสีน้ าที่ส าเร็จ
แล้ว เป็นเพียงสื่อกลางส าหรับเชื่อมโยงความรู้สึกของผู้เข้าอบรมให้เข้าใจกันมากขึ้น  
ก้าหนดกลุ่มตัวอย่างและพื นที่ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยแบบเจาะจง 
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ระดับจิตส านึก สามารถควบคุมอารมณ์ตนเอง จดจ่อความคิดและปลดปล่อยอารมณ์ไปกับการท างานสีน้ า ได้อย่าง
สร้างสรรค์   
ศึกษาทฤษฎีศิลปะบ้าบัด  
 Edith Kramer (2001) สามารถอธิบายองค์ความรู้ของทฤษฎีศิลปะบ าบัดบนพื้นฐานศาสตร์แห่งจิตวิญญาณ 
(Anthroposophy : Spiritual Science) ว่าเป็นการหลอมรวมศาสตร์ทางศิลปะ และศาสตร์ทางการแพทย์ เพื่อการหยั่ง
รู้จิตวิญญาณที่แท้จริงภายในตัวตนของมนุษย์แต่ละบุคคล เป็นการช่วยให้ผู้ที่ได้รับการบ าบัดค้นพบ และดึงบางอย่าง
ภายในความรู้สึกที่เป็นนามธรรม ให้ออกมาเป็นรูปธรรม ผ่านอุปกรณ์เครื่องมือหรือเทคนิคที่ใช้ในการแสดงออกอย่าง
สร้างสรรค์ เช่น การวาดภาพ การใช้สี การก าหนดรูปทรง และการจัดวางองค์ประกอบของภาพ เป็นกระบวนการระบาย
ออกทางความคิดและความรู้สึกที่ไม่คาดหวังในความเช่ียวชาญด้านทักษะฝีมือมากเกินไป แต่ใส่ใจในกิจกรรมการ
แสดงออกระหว่างปฏิบัติการสร้างสรรค์ เพราะจะมีสิ่งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวของผู้ที่ได้รับการบ าบัดปรากฎออกมาผ่านวาด
ภาพนั้น ที่ส าคัญคือจะช่วยให้นักศิลปะบ าบัดเช่ือมโยงไปสู่จิตใต้ส านึกของผู้ที่ได้รับการบ าบัด และสะท้อนปัญหาจริงๆ
ออกมาได้มากกว่าการถามตอบทั่วไป [7] ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับการจัดกิจกรรมบูรณาการทัศนศิลป์เทคนิคสีน้ า ร่วมกับ
การส่งเสริมปรับพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากรในองค์กร โดยผู้วิจัยเห็นว่าการใช้ศิลปะเทคนิคสีน้ าเป็นสื่อกลางในการ
แสดงออก ที่มีกระบวนการง่าย ไม่ซับซ้อน อีกทั้งคุณสมบัติของสีน้ ามีความโปร่งใส ให้ความรู้สึกเบาสบาย ซึมผสาน ท า
ให้เกิดสมาธิอยู่กับสิ่งที่ตนเองก าลังปฏิบัติ และน าผลงานสร้างสรรค์ที่ได้ไปเล่าเรื่องให้ผู้เข้าอบรมหรือคู่สนทนาอื่นๆได้รับ
ฟังนั้น เป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีให้กับคู่สนทนาได้เข้าใจเป้าหมาย รับรู้ความเหมือนและความแตกต่างภายในจิตใจของ
กันและกันมากขึ้น ดังน้ันการใส่ใจคุณภาพที่เกิดขึ้นในกิจกรรมวาดสีน้ า และการน าเสนอความคิดในสิ่งท่ีวาดจะช่วยให้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค้นพบสุนทรียะทางศิลปะของตนเองและสุนทรียะทางศิลปะของผู้อื่นและน าไปสู่การปรับพฤติกรรม
สุขภาพของตนเองให้ดีขึ้น 
ศึกษาทฤษฎีสุนทรียะเชิงสัมพันธ์   
 สุนทรียะเชิงสัมพันธ์เป็นแนวคิดโดยรวมในการแสดงออกทางศิลปะของศิลปินหัวก้าวหน้าในช่วงทศวรรษ 1990 
จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมุ่งหมายให้ผู้ชมเล็งเห็นความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ที่อยู่รอบงานศิลปะ ที่ไม่ใช่ตัวผลงานส าเร็จที่
หยุดนิ่ง ผลจากกรรมวิธีทางศิลปะตามแนวคิดดังกล่าวขยายขอบเขตการสร้างสรรค์ และการมองงานศิลปะให้ก้าวพ้นจาก
กรอบสี่เหลี่ยม สู่การจัดวางความสัมพันธ์ภายในพื้นที ่ที่เปิดกว้างส าหรับจุดจบหลากหลายหนทาง เป็นการเปิดโอกาสให้
ผู้คนจ านวนมากเข้ามามีบทบาทในศิลปะ คล้ายกับการขยายความเป็นประชาธิปไตยให้กับความเป็นศิลปะ อัตลักษณ์ของ
ศิลปินมีความเลื่อนไหล ไม่หยุดนิ่ง สามารถเปิดรับคุณค่าใหม่ๆและความสนุกสนานที่ได้จากการเล่นในพื้นที่ของศิลปะ
และชีวิต [8] ผู้วิจัยได้ถอดความหมายดังกล่าวเป็นความยืดหยุ่นที่เกิดขึ้นภายในกระบวนการปฏิบัติงานสีน้ า โดยไม่ยึดติด
กับความเช่ียวชาญทางทักษะฝีมือ แต่ให้ความส าคัญกับกระบวนการที่เกิดขึ้นในระหว่างกิจกรรม โดยผลงานสีน้ าที่ส าเร็จ
แล้ว เป็นเพียงสื่อกลางส าหรับเชื่อมโยงความรู้สึกของผู้เข้าอบรมให้เข้าใจกันมากขึ้น  
ก้าหนดกลุ่มตัวอย่างและพื นที่ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยแบบเจาะจง 
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 ได้แก่ บุคลากรในองค์กร คละชายและหญิง ๒ รุ่น รุ่นที่ ๑ จ านวน ๔๑ คน และรุ่นที่ ๒ จ านวน ๓๙ คน เป็น
บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าท่ี ภายในโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา โดยจัดกิจกรรม
ในห้องประชุมลีลาวดี ๑ ช้ัน ๕ อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 
ก้าหนดเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย    
 - ต้นแบบกิจกรรมปฏิบัติการทางทัศนศิลป์ เทคนิคสีน้ า    
 - แบบประเมินอัตราความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 
 - แบบประเมินความคิดเห็นการน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน     
ก้าหนดแผนการจัดกิจกรรมปฏิบัติการทางทัศนศิลป์เทคนิคสีน ้า จ้านวน 5 กิจกรรม ใช้เวลา 6 ชั่วโมง  
โดยใช้ช่ือกิจกรรม เรื่อง เทคนิค Dialogue เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ หัวข้อ  สีน้ าบรรเลงชีวิต Reprise  life  
with  watercolor   
กิจกรรมที่ ๑ วาดสีน้ าตามจินตนาการตามเสยีงท่ีไดย้ิน คนละ ๑ ช้ิน ขนาด๑/๒ กระดาษ ๑๐๐ ปอนด์ ให้เวลา ๓๐ นาที 
กิจกรรมที่ ๒ วาดสีน้ าตามต้นแบบ หุ่นนิ่ง ผลไม้และแจกันดอกไม้ โดยเปิดเพลงดนตรีบรรเลงเบาๆระหว่างปฏิบัติ
กิจกรรม มีการให้ค าแนะน าและปฏิบัติเป็นตัวอย่างเล็กน้อย คนละ ๑ ช้ิน ขนาด๑/๒ กระดาษ ๑๐๐ ปอนด์  ให้เวลา ๒ 
ช่ัวโมง 
กิจกรรมที่ ๓ จับคู่วาดสีน้ าจากใบหน้าของเพื่อนร่วมองค์กร คนละ ๑ ช้ิน ขนาด๑/๒ กระดาษ ๑๐๐ ปอนด์ ให้เวลา ๓๐ 
นาที 
กิจกรรมที่ ๔ จับคู่วาดสีน้ าทิวทัศน์ตามจินตนาการร่วมกัน และเล่าเรื่องเกี่ยวกับผลงานให้ผู้เข้าอบรมรับฟัง คู่ละ ๑ ช้ิน 
ขนาด๑/๒ กระดาษ ๑๐๐ ปอนด์ ให้เวลา ๑ ช่ัวโมง น าเสนอคู่ละไม่เกิน ๑ นาที 
 กิจกรรมที่ ๕ วาดดอกไม้ในจินตนาการ คนละ ๑ ช้ิน ขนาด๑/๒  กระดาษ ๑๐๐ ปอนด์ และให้ตัดกระดาษผลงาน
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หรือพ้ืนท่ีว่าง ให้พอดีมากท่ีสุด ให้เวลา ๑ ช่ัวโมง ๓๐ นาที 
วิธีการด้าเนินวิจัย  
ผู้วิจัยแบ่งวิธีการด าเนินการจัดกิจกรรมปฎิบัติการทัศนศิลป์ เทคนิคสีน้ า ตามล าดับขั้นตอน ดังนี้                      
 (1) ประสานฝ่ายจัดการสถานท่ีและงบประมาณในการสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับปฏิบัติสีน้ า                      
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย (Results and discussion) 

 จากการบูรณาการทัศนศิลป์ร่วมกับเวชศาสตร์ฟื้นฟูในการส่งเสริมการปรับพฤติกรรมสุขภาพ โดยออกแบบ
กิจกรรมทางด้านศิลปะส าหรับบุคลากรในองค์กร โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ให้สามารถปฏิบัติ
กิจกรรมได้อย่างผ่อนคลาย มีสมาธิ และกระตุ้นความสนใจให้เกิดขึ้นกับเพื่อนร่วมองค์กร แม้ว่าเวลาการจัดกิจกรรมจะมี
ระยะเวลาเพียง ๖ ช่ัวโมง แต่ท าให้ผู้วิจัยสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลผลของการวิจัยที่มุ่งเน้นให้เห็นว่า กิจกรรมปฏิบัติการ
ทัศนศิลป์เทคนิคสีน้ า ร่วมกับการส่งเสริมปรับพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากรในองค์กรนั้น สามารถสร้างคุณประโยชน์
ให้แก่บุคลากรในองค์กรทั้ง ๒ รุ่น ได้ อีกทั้งสามารถน าไปต่อยอดกิจกรรมได้ด้วยตนเองตามความสะดวกของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ผลของการวิจัยแบ่งเป็น ๒ ลักษณะคือ ผลการวิจัยรูปธรรม คือผลงานสร้างสรรค์สีน้ า และผลการวิจัยนามธรรม 
คืออารมณ์ความรู้สึกและผลการประเมินอัตราความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม และผลการประเมินความคิดเห็นการ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ของผู้เข้าอบรมทั้ง ๒ รุ่น โดยมีการอภิปรายผลดังนี้ 
ตารางที่ ๑ ผลการวิจัยรูปธรรมและนามธรรม 

ต้นแบบกิจกรรม จุดประสงค์กิจกรรม ผลลัพธ์รูปธรรม (ผลงาน
สร้างสรรค์สีน ้า) 

ผลลัพธ์นามธรรม 

กิจกรรมที่ ๑ : วาดสีน้ าตาม
จินตนาการตามเสียงที่ได้
ยิน คนละ ๑ ช้ิน ขนาด๑/
๒ กระดาษ ๑๐๐ ปอนด์ 
ให้เวลา ๓๐ นาที 
 

เพื่อใช้ประสาทสัมผัสจาก
การฟังเสียงเ ช่ือมโยงกับ
ความรู้สึกในการเลือกใช้สี
และรูปทรงตามจินตนาการ 
เพื่อเริ่มต้นเรียนรู้สีน้ าผ่าน 
ตา หู สมอง และมือ 

ได้ผลงานภาพสีน้ ารูปทรง
อิสระ คนละ ๑ ช้ิน  ในแต่
ละช้ินมีการป้ายเป็นทีแปรง
ใหญ่ เล็ก ทั้งยาวและสั้น 
ห รื อก า รแต้ มจุ ดสี  และ 
รูปทรงดอกไม้ วงกลม มีการ
ใช้สีที่หลากหลาย  

ผู้เข้าอบรมมสมาธิ และ
ความนิ่งเพิ่มขึ้น 

กิจกรรมที่ ๒ : วาดสีน้ าตาม
ต้นแบบ หุ่นนิ่ง ผลไม้และ
แจกันดอกไม้ โดยเปิดเพลง
ดนตรีบรรเลงเบาๆระหว่าง
ปฏิบัติกิจกรรม มีการให้
ค าแนะน าและปฏิบัติเป็น
ตัวอย่างเล็กน้อย คนละ ๑ 
ช้ิน ขนาด๑/๒ กระดาษ 
๑๐๐ ปอนด์  ให้เวลา ๒ 
ช่ัวโมง 

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมควบคุม
การใ ช้ทักษะปฏิบัติก าร
เ ขี ย นสี น้ า ใ ห้ เ กิ ด ความ
ใ ก ล้ เ คี ย ง กั บ ต้ น แ บ บที่
ก าหนดให้ เพื่อรับมือกับ
ความกดดันในการท าตาม
ค าสั่ง   

ได้ผลงานสีน้ าภาพหุ่นนิ่ ง
ผลไม้และแจกันดอกไม้ คน
ละ ๑ ช้ิน ในแต่ละ ช้ินมี
ความคล้ายกับต้นแบบ และ
แตกต่างจากต้นแบบ  
 
 
 
 
 

ผู้เข้าอบรมมีความตั้งใจ 
มีสมาธิ มีการควบคุม
ตนเองได้ดี และบางส่วน
มีความไม่มั่นใจ 

กิจกรรมที่ ๓ : จับคู่วาดสี
น้ าจากใบหน้าของเพื่อน
ร่วมองค์กร คนละ ๑ ช้ิน 

เพื่ อส ร้ า งการ เ ช่ื อมโยง
ความรู้สึกของเพื่อนร่วม
องค์กร ละลายพฤติกรรม 
จากสังเกตใบหน้าของเพื่อน

ได้ผลงานสีน้ าภาพใบหน้า
ของเพื่อนร่วมองค์กร คนละ 
๑ ช้ิน ในแต่ละช้ินผลงานมี

ผู้ เ ข้ าอบรมแต่ ละคู่ มี
ค ว า ม ส นุ ก ส น า น 
หัวเราะและผ่อนคลาย 
จากเห็นใบหน้าตนเอง 
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ขนาด๑/๒ กระดาษ ๑๐๐ 
ปอนด์ ให้เวลา ๓๐ นาที 

ร่ ว ม อ งค์ ก ร อ ย่ า ง ใ ส่ ใ จ 
ยอมรับในความแตกต่าง ไม่
คาดหวังในผลส าเร็จและพึง
พอใจต่อผลที่ออกมาด้วย
ความเข้าใจ  

ความแตกต่างจากต้นแบบ
ตามแต่ทักษะส่วนบุคคล 
 
 

และใบหน้าของเพื่อน
ร่วมองค์กร 

กิจกรรมที่ ๔ : จับคู่วาดสี
น้ าทิวทัศน์ตามจินตนาการ
ร่ ว ม กั น  แ ล ะ เ ล่ า เ รื่ อ ง
เกี่ ยวกับผลงานให้ผู้ เข้า
อบรมรับฟัง คู่ละ ๑  ช้ิน 
ขนาด๑/๒ กระดาษ ๑๐๐ 
ปอนด์ ให้เวลา ๑ ช่ัวโมง 
น าเสนอคู่ละไม่เกิน ๑ นาที 
รวมเวลากิจกรรม ๑ ช่ัวโมง 
๓๐ นาที 

เพื่อจ าลองสถานการณ์การ
ท างานร่วมกัน สร้างการ
เ ช่ื อม โ ย งคว าม คิดและ
ความรู้สึกท่ีต่างกันกับเพื่อน
ร่ วมองค์ กร  ให้ เ กิ ด เป็น
ผลงานสร้างสรรค์ที่มีความ
เข้าใจซึ่งกันและกัน  

ได้ผลงานสีน้ าภาพทิวทัศน์
ส ร้ า งส รรค์  คู่ ล ะ  ๑  ช้ิ น 
ผลงานมีความผสมผสาน ทิ้ว
ทัศน์ทะเล ท้องฟ้า ภูเขา ล า
ธาร ต้นไม้ ดอกไม้ อาคาร
ต่างๆ สัตว์ในจินตนาการ
ต่างๆ และปรากฎการณ์ตาม
ธรรมชาติอื่นๆ เช่น พระ
อาทิตย์ รุ้งกินน้ า ก้อนเมฆ 
ฝนตก ฯลฯ เป็นต้น 

ผู้เข้าอบรมมีการสนทนา
อย่างสร้างสรรค์ และมี
การรับฟั งอย่ างตั้ ง ใจ 
เกิดสุนทรียะสนทนาแก่
ผู้ พู ด แ ล ะ ผู้ ฟั ง อ ย่ า ง
เข้าใจและไม่ด่วนตัดสิน
ผู้อื่นจากประสบการณ์
ของตนเอง 

กิจกรรมที่ ๕ : วาดดอกไม้
ในจินตนาการ คนละ ๑ ช้ิน 
ขนาด๑/๒  กระดาษ ๑๐๐ 
ปอนด์ และให้ตัดกระดาษ
ผ ล ง า น ต น เ อ ง เ ป็ น รู ป
สาม เหลี่ ยม  และน ามา
ประกอบเป็นรูปทรงใหม่ 
โดยมีเง่ือนไข คือ ต้องหา
จุดเ ช่ือมโยงของดอกไม้  
รูปทรง สี หรือพื้นที่ว่าง ให้
พอดีมากที่สุด ให้เวลา ๑ 
ช่ัวโมง ๓๐ นาที  

เพื่อจ าลองสถานการณ์การ
เสียสละต่อสิ่งที่ตนเองสร้าง
ขึ้นเพื่อน าไปรวมกันเป็น
กลุ่มใหญ่ แสดงให้เห็นถึง
ภาพรวมในองค์กรที่มีความ
แตกต่างหลากหลาย แต่
สามารถประกอบสร้างให้
สอดคล้องกันได้ 
 
 
 
 

ได้ผลงานศิลปะร่วมสร้าง
เ ท ค นิ ค สี น้ า  ด อ ก ไ ม้
หลากหลายในจินตนาการ 
จากการประกอบกันของ
รูปทรงสามเหลี่ยมให้เกิด
รูปทรงใหม่ 
 
 
 
 
 

ผู้เข้าอบรมรับรู้ถึงความ
ไม่สมบูรณ์แบบในการ
เ ช่ือมโยง  แต่ มี ความ
พยายามที่จะสร้างความ
เช่ือมโยงระหว่างสิ่งที่
เหมือนกันและแตกต่าง
กันอย่างเปิดใจมากขึ้น 
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ภาพที่ ๑ ผลงานสร้างสรรค์สีน้ ากิจกรรมที่ ๑ รูปทรงอิสระ 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๒ ผลงานสร้างสรรค์สีน้ ากิจกรรมที่ ๒ หุ่นนิ่งผลไม้ แจกันดอกไม้ 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๓ ผลงานสร้างสรรค์สีน้ ากิจกรรมที่ ๓ ใบหน้าเพื่อนร่วมองค์กร 
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ภาพที่ ๔ ผลงานสร้างสรรค์สีน้ ากิจกรรมที่ ๔ ทิวทัศน์สร้างสรรค์ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๕ ผลงานสร้างสรรค์สีน้ ากิจกรรมที่ ๕ ดอกไม้ในจินตนาการ 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๖ ผลงานสร้างสรรค์สีน้ ากิจกรรมที่ ๕ ผลงานส าเร็จ 

ตารางที่ ๒ ผลการประเมินอัตราความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ผู้เข้าอบรมรุ่นท่ี ๑ และรุ่นที่ ๒ การบรรยาย เรื่อง 
เทคนิค Dialogue เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ หัวข้อ  Reprise  life  with  watercolor  สีน้ าบรรเลงชีวิต โดย 
อาจารย์เปศล  อัศวปรมิตชัย,นายแพทย์วุฒิชัย เพิ่มศิริวาณิชย์ รอบที่ ๑ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – 
๑๖.๓๐ น. รอบที่ ๒ วันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมห้องลีลาวดี ๑ ช้ัน ๕ อาคาร
อนุสรณ์ ๑๐๐ ปี ช้ัน ๕ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา   
รอบที่ ๑       รอบที่ ๒ 
จ านวนผู้เข้ารับการอบรม จ านวน  ๔๑     คนจ านวนผู้เข้ารับการอบรม จ านวน  ๓๙   คน 
จ านวนผู้ส่งใบประเมินผล จ านวน  ๓๗  คน  จ านวนผู้ส่งใบประเมินผล จ านวน  ๓๙  คน  
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หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ยรอบที่ 
๑ 

ค่าเฉลี่ยรอบที่ 
๒ 

เกณฑ์ประเมินรอบท่ี
๑ 

เกณฑ์ประเมินรอบท่ี 
๒ 

๑.วิทยากร  ๘๘.๗๕% ๙๙.๒๕% อยู่ในเกณฑ์ ดมีาก อยู่ในเกณฑ์ ดมีาก 
๒.เนื้อหาการอบรม ๘๗.๗๕% ๙๘.๕๐% อยู่ในเกณฑ์ ดมีาก อยู่ในเกณฑ์ ดมีาก 
๓.ความชัดเจนในการ
น าเสนอ 

๘๓.๒๕% ๙๖.๐๐% อยู่ในเกณฑ์ ดมีาก อยู่ในเกณฑ์ ดมีาก 

๔.สื่อ อุปกรณ์การเรียน 
การสอน 

๘๘.๐๐% ๙๘.๕๐% อยู่ในเกณฑ์ ดมีาก อยู่ในเกณฑ์ ดมีาก 

๕.การให้ข้อมูลการอบรม ๘๕.๒๕% ๙๔.๕๐% อยู่ในเกณฑ์ ดมีาก อยู่ในเกณฑ์ ดมีาก 
๖.สถานท่ีจัดอบรม ๘๓.๒๕% ๙๕.๒๕% อยู่ในเกณฑ์ ดมีาก อยู่ในเกณฑ์ ดมีาก 
๗ .ก า ร ให้ บ ริ ก า ร ขอ ง
เจ้าหน้าท่ี 

๘๖.๐๐% ๙๗.๐๐% อยู่ในเกณฑ์ ดมีาก อยู่ในเกณฑ์ ดมีาก 

รวม ๘๕.๗๕% ๙๗.๐๐% อยู่ในเกณฑ์ ดมีาก อยู่ในเกณฑ์ ดมีาก 

ตารางที่ ๓ ผลการประเมินความคิดเห็นการน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ผู้เข้าอบรมรุ่นท่ี ๑ และรุ่นที่ ๒ 
 

หัวข้อประเมิน 
 

ความคิดเห็นผู้เข้าอบรมรุ่นที่ ๑ 
 

ความคิดเห็นผู้เข้าอบรมรุ่นที่ ๒ 

 
๑.จุดดี (Strong 
point)  ของการ
อบรมครั้งนี้ (การ
น าไปประยุกต์ใช้ใน
หน่วยงาน) 

- ดีมากๆ ได้มุมมองความคิดความแตกต่าง 
ของความคิดท าให้เข้าผู้อื่นได้มากขึ้น  
- รู้จักการถ่ายทอดและการรับฟังโดยไม่ได้ใช้
แค่หูอย่างเดียว เรียนรู้วิธีสังเกต อาการและ
ลักษณะของคนท่ัวไป 
- ให้รู้จักการผสานกันของศาสตร์และศีล 
- รอบคอบ ใจเย็น 
- ปลุกความคิด ความสามารถ การค้นพบ
ตัวตน 
- สามารถน าไปปรับใช้ได้จริง มีการปฏิบัติ
อย่างไม่จ ากัด 
- น าไปใช้ได้ 
- ได้ผลักความสามารถด้านนี้ออกมา 
- งานศิลปะต่างๆ 
- ดีมาก 

- ได้ฝึกสมาธิ  
- สนุกดีคลายเครียด 
- ท างานได้อย่างมีสติ 
- ได้ใช้จินตนาการและมีสมาธิในการท างาน 
- วิทยากรดี และทีมงานดี 
- มีกิจกรรมให้ผู้เข้าอบรมได้ปฏิบัติร่วมกัน 
- สร้างสรรค์เพิ่มทักษะที่นอกจากงานประจ า 
- บางครั้งเราไม่สามารถสร้างผลงานได้อย่าง
ที่ใจคิด เหมือนการใช้สีน้ า มันไม่มียางลบ 
การท างานก็เช่นกันไม่มียางลบ ดังนั้นค่อยๆ 
สร้าง ค่อยๆท า ช่วยกันท าต้องวางแผน หาก
ผิดพลาดไปแล้วก็เรียนรู้และค่อยๆ แก้ไป 
หากแก้ไม่ได้ก็ยอมรับมัน เรียนรู้และระวัง
ไม่ให้เกิดขึ้นอีก 
- ฝึกสมาธิ ปล่อยวาง ฝึกจินตนาการ 
- สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันของผู้เข้าอบรม 
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- เราได้พิจารณาในใจมากข้ึนนอกจากภาพ
ด้วยตา 

- ท างานร่วมกันอย่างมีความสุข 
- มีการบรรยายและให้ปฏิบัติลงมือเอง 

๒.จุดอ่อน (Weak 
point) ของการ
อบรมครั้งนี้ (การ
น าไปประยุกต์ใช้ใน
หน่วยงาน) 

- การวาดภาพเป็นสิ่งที่ไม่ชอบจึงคิดว่ายากที่
จะปฏิบัติ 
- เวลาที่ให้ได้ปฏิบัติน้อยไป 
- ล้างมือจากการวาดภาพฟังเพลงไปด้วย
ตั้งแต่เลิกเรียน พอมา พบอีกครั้ง ต้องสร้าง
ความคุ้นเคยซึ่งรู้สึกอยากไปพร้อมๆ กัน
เรื่อยๆ เวลามีน้อย 
- วิทยากรไม่เด็ดขาด 
- เนื้อหาในช่วงเช้าอยากให้กระชับมากกว่านี้ 
- เวลาน้อย ควรเพิ่มเวลา ๒-๓ วัน 

ไม่มีข้อเสนอแนะ 

๓.เมื่อท่านกลับไป
ด าเนินการที่
หน่วยงานของท่าน
คิดว่าต้องการการ
สนับสนุนอะไรบา้ง
และ จากแหล่งใดท่ี
จะสามารถช่วยให้
งานของท่านประสบ
ความส าเร็จจากการ
อบรมครั้งนี ้

- อยากให้มีจัดอบรมในหน่วยงานเพื่อผ่อน
คลายให้เจ้าหน้าที ่
- การจัดอบรมเช่นนี้อย่างต่อเนื่องในหัวข้อที่
ต่างออกไป 
- เวลาน้อย ควรเพิ่มเวลา ๓-๔ วัน 
- มีวิธีแก้ หรือ จัดการกับอารมณ์อีกวิธีหนึ่ง
ซึ่งใช้ได้ผลแน่นอน ผ่านการพิสูจน์ด้วยตนเอง
แล้ว 
- ความเป็นศิลปะช่วยให้สบายใจ 

-  ค ว ร มี ก า ร อ บ ร ม อี ก  เ จ้ า ห น้ า ที่ ใ น
โรงพยาบาลมีความเครียด ควรได้รับการผ่อน
คลาย 
- การปฏิบัติจริง 
- น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันเพื่อผ่อนคลาย 

๔.หัวข้อท่ีท่าน
ต้องการให้จัดอบรม
และข้อเสนอแนะ
อืน่ๆ 

- จัดแบบนี้อีกหลายๆ ครั้ง 
- ธรรมมะและการวาดภาพ อยากให้ทุกคน
คิดถึง จัดว่าเป็นวิทยาศาสตร์ทุกคนมักคิดถึง
ว่าเป็น่คนแก ่

- การพัฒนาบุคลิกภาพและการควบคุม
อารมณ์  
- เทคนิควาดสีน้ าขั้นต่อเนื่อง 

๕.หลังจากการฟัง
บรรยาย / อบรม 
เสร็จแล้วท่านคิดว่า
ท่านได้รับความรู ้

- เพิ่มมากข้ึน ๒๗ ท่าน 
- เท่าเดิม ๐  ท่าน     
- อื่น ๆ  ท่าน 

- เพิ่มมากข้ึน ๓๕ ท่าน 
- เท่าเดิม ๐  ท่าน     
- อื่น ๆ  ๔ ท่าน 

 จากผลการวิจัย ได้บูรณาการศาสตร์ทัศนศิลป์และเวชศาสตร์ฟื้นฟูในการก าหนดต้นแบบกิจกรรมปฏิบัติการ
ทางทัศนศิลป์เทคนิคสีน้ า ๕ กิจกรรม โดยกิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมที่ ๒ และกิจกรรมที่ ๓ เป็นการเรียนรู้ฝึกทักษะเบื้องต้น
ในการสร้างสรรค์ผลงานสีน้ าให้สัมพันธ์กับอารมณ์ความรู้สึก และการรับรู้ด้านการฟัง การมองเห็น และการสัมผัส โดยยัง
ไม่เน้นความคิดสร้างสรรค์มากนัก มีผลท าให้ช่วงแรก ผู้เข้าร่วมกิจกรรมบางคนมีความไม่มั่นใจ และมีความเกร็งอยู่บ้าง
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เล็กน้อย ในขณะที่ผู้เข้าอบรมส่วนมากมีสมาธิ มีความเพลิดเพลินและสนุกสนาน ในกิจกรรมที่ ๔ และกิจกรรมที่ ๕ เน้น
ความคิดสร้างสรรค์ การท างานร่วมกัน และการเปิดใจรับฟังเรื่องราวจากภาพวาดสีน้ า ท าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้สึกมี
อิสระทางความคิดมากขึ้น และเปิดใจรับฟังผู้อื่น และเสียสละในการน าผลงานสีน้ าของตนเองมาสร้างรูปทรงขึ้นใหม่
ร่วมกับเพื่อนในองค์กร แม้จะมีส่วนน้อยที่รู้สึกเสียดายผลงานของตนเอง ทั้งนี้ผู้วิจัยเห็นว่าทั้ง ๕ กิจกรรมสีน้ าสามารถ
ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมสุขภาพ ตั้งแต่ขั้นควบคุมตนเอง ไปถึงขั้นเปิดใจยอมรับกับความคิดที่หลากหลาย ให้เกิดการ
เข้าใจตนเองและการเข้าใจผู้อื่น เกิดความผ่อนคลาย มีความคิดสร้างสรรค์สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและมี
ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมองค์กรดียิ่งข้ึน 

สรุปผลการวิจัย (Conclusion) 
 กิจกรรมปฏิบัติการทางทัศนศิลป์เทคนิคสีน้ าเพื่อส่งเสริมการปรับพฤติกรรมสุขภาพ เป็นต้นแบบกิจกรรมระยะ
สั้น ท่ีออกแบบขึ้นเพื่อบุคลากรในองค์กร โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สามารถน าไปพัฒนาต่อยอด
เพื่อศึกษา เก็บข้อมูล และพัฒนากิจกรรมต้นแบบให้มุ่งเน้นประสิทธิภาพในการปรับพฤติกรรมสุขภาพให้เกิดผลลัพธ์ท้ัง
รูปธรรม คือผลงานสร้างสรรค์ศิลปะในแนวทางอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ และผลลัพธ์นามธรรม คือระดับสมาธิ ความคิด
สร้างสรรค์ เรียนรู้การใช้อารมณ์ในงานศิลป์ มากกว่าใช้อารมณ์ในการท างานร่ วมกับผู้อื่น การมีสุขภาพจิตใจดีขึ้น 
จนกระทัง่สามารถส่งเสริมพฤติกรรมสขุภาพของตนเองให้มีความยืดหยุ่นในการใช้ชีวิตประจ าวัน มีเป้าหมายในหน้าท่ีการ
ท างานของตนเอง มีเป้าหมายในการท างานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความเข้าใจมากขึ้น  และสามารถน ากิจกรรมที่ได้เรียนรู้ไป
ปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน หรือเวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ผู้วิจัยได้สรุปผลประเมินอัตราความพึงพอใจที่มีต่อ
กิจกรรมในครั้งนี้ รุ่นที่ ๑ คิดเป็น ๘๕.๗๕% อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก และรุ่นที่ ๒ คิดเป็น ๙๗.๐๐% อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ทั้งนี้
กิจกรรมบูรณาการเทคนิคสีน้ าเป็นเพียงกิจกรรมที่จัดข้ึนในระยะเวลาเร่งรัดเพียง ๖ ช่ัวโมง โดยจัด ๒ รุ่น รุ่นละไม่เกิน 
๔๕ คน อาจจะไม่ส่งผลในระยะยาวแต่สามารถเป็นแนวทางทางหนึ่งของการใช้ศิลปะให้เกิดประโยชน์ทางตรงและ
ทางอ้อมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่าย และใช้เป็นสื่อกลางส าหรับผ่อนคลาย สร้างการเรียนรู้ให้เกิดความเข้าใจเพื่อนร่วม
องค์กรได้ดียิ่งขึ้น โดยผู้วิจัยคาดหวังว่า ผลลัพธ์จากงานวิจัยในครั้งนี้จะช่วยให้บุคลากรในองค์กรมีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นและ
ส่งผลใหเ้กิดพฤติกรรมสุขภาพปรับเปลี่ยนได้อย่างที่ตนเองพึงพอใจ 
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แอปพลิเคชันส�าหรับการประเมินหัวข้อโครงงานวิจัย 

กรณีศึกษา: โครงงานวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

สุดา เธียรมนตรี1* และวิลาวัลย์ อุปลา2

บทคัดย่อ
การวิจยัเป็นการศกึษาคน้คว้าอย่างมีระเบยีบ เพือ่แสวงหาค�าตอบส�าหรับค�าถามการวิจัยที่ก�าหนดไว้ ท�าใหเ้กิดการพัฒนา

ผลงานทางวิชาการหรือเกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติ ด้วยกระบวนการอันเป็นที่ยอมรับในวิทยาการแต่ละสาขา กระบวนการเพื่อให้

ได้หัวข้องานวิจัยจ�าเป็นต้องผ่านกระบวนการประเมินที่มีคุณภาพ และน่าเชื่อถือ งานวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและ

พัฒนาแอปพลิเคชันส�าหรับการประเมินหัวข้อโครงงานวิจัย กรณีศึกษา รายวิชาโครงงานวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ผู้วิจัยได้ออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันนี้ด้วยหลักการ Rapid Application Development: 

RAD แบ่งการใช้งานตามผู้ใช้ 3 ประเภท ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ กรรมการผู้ประเมิน และนักศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่ 

โปรแกรมภาษา PHP ฐานข้อมูล MySQL และใช้ Apache Web Server ท�าหน้าที่เป็นเครื่องแม่ข่าย การท�างานของแอพลิเคชัน

ประกอบด้วย การส่งหัวข้อโครงงานวิจัยโดยการอัปโหลดไฟล์ การสร้างแบบประเมิน การก�าหนดสิทธิของผู้ประเมิน การดาวน์โหลด

เอกสารข้อเสนอโครงงาน การประเมิน และการค�านวณค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินด้วย Trimmed Mean ซึ่งเป็นการตัดค่าต�่าสุดและ

ค่าสูงสุดออกก่อน ผู้วิจัยท�าการประเมิน 2 ขั้นตอน คือ ประเมินต้นแบบของแอปพลิเคชันโดยวิธี UX testing และประเมินการใช้

งานแอปพลิเคชันด้วยวิธี black box testing จากการทดลองใช้งาน ผลการวิจัยพบว่าต้นแบบของแอปพลิเคชันสามารถท�างานได้

ตรงตามความต้องการใช้งาน ผลการประเมินการใช้งานพบว่าแอปพลิเคชันสามารถท�างานได้ถูกต้อง โดยมีข้อเสนอแนะในเรื่องหน้า

จอในแต่ละขั้นตอนมากเกินไป ควรสรุปรวมให้จ�านวนหน้าจอน้อยลง และในส่วนของการก�าหนดสิทธิของผู้ประเมินควรอนุญาตให้

ก�าหนดสิทธิแบบกลุ่มได้ เพื่อรองรับการท�างานที่สะดวกมากขึ้น

ค�าส�าคัญ : ระบบประเมิน การประเมิน หัวข้อโครงงานวิจัย
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An Application for Assessing the Subject of Research Project Case Study : 

Research Project in Information Technology, Faculty of Science, Thaksin University

Wilawan Auppala1 and Suda Thianmontri2*

Abstract
Research is a methodical study in order to seek the answer for any specific research questions. This 

leads to the development of an acceptable academic performance in each discipline. So, this research aims to 

design and develop an application for assessing the subject of the research project, case study of Information 

technology research project in the Faculty of Science, Thaksin University We design and develop this application 

using a Rapid Application Development: RAD and divided into 3 types of users: administrator, assessor, and 

student. In the development phase, we implement by PHP language and MySQL database, using Apache Web 

server as server. The application consists of the submitting research subject by uploading files, creating an 

evaluation form, determination for the rights of assessors, proposal document downloading, project evaluation, 

Trimmed Mean average calculating which is trimming the minimum and maximum value before. Two steps of 

evaluating process are performed. First is the testing of prototyping design using the UX testing method. Second, 

we do the black box testing for the evaluation of application functionality. The results show that the protype 

of this application meets the needs of user. The black box testing demonstrates that the application is prop-

erly works. There are some recommendations about input form design. The amount of input form should be 

summarized. In addition, the distribution of the assessor’s rights can facilitate in the group’s rights to accom-

modate more convenient operation.

Keywords : assessment system, assessment, subject of project research 
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บทนำ 
การวิจัย [1]  เป็นการศึกษาค้นคว้าอย่างมีระเบียบ เพื่อทำความเข้าใจและแสวงหาคำตอบสำหรับคำถามการวิจัยที่

กำหนดไว้ ทำให้เกิดการพัฒนาผลงานทางวิชาการหรือเกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติ ด้วยกระบวนการอันเป็นที่ยอมรับใน
วิทยาการแต่ละสาขา  กระบวนการเพื่อให้ได้หัวข้องานวิจัยจำเป็นต้องผ่านระบบการประเมินที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือ  
ประกอบกับในปัจจุบันเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้รับการพัฒนาและมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว นำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยี
หรือนวัตกรรมที่สร้างมูลค่า  ความจำเป็นในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและการเข้าถึงข้อมูลจึงมีมากขึ้นควบคู่ไปด้วย  
โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านทางเว็บไซต์ที่มีให้เห็นอย่างแพร่หลาย  สอดคล้องกับงานวิจัยของวศิน 
สุทธิพิเศษชาติ [2] ได้ทำการวิจัยเรื่องระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  โดยระบบสามารถสนับสนุนการประเมินผลการปฏิบัตงิานได้ปีละหลายครัง้ รองรับแบบฟอร์ม
ประเมิน การกำหนดดัชนีหลักสำหรับชี้วัดความสำเร็จในการปฏิบัติงาน  และงานวิจัยของวงษ์สุวรรณ  ก้านแก้ว เจตน์ เครือ
ชะเอม และนงค์นุช เพ็ชรรื่น [3] ที่ทำการวิจัยเรื่องระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาขึ้น
สำหรับประเมินรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนของมหาวิทยาลัยมหิดลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลการ
ตอบแบบประเมินของนักศึกษาและนำผลการประเมินที่ได้มาประมวลผล  แสดงรายงานในรูปแบบตารางและกราฟ เพื่อให้
ผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอนสามารถนำผลการประเมนิไปพิจารณาในการปรบัปรุงหลักสตูรหรือการเรียนการสอนต่อไป  งานวิจัย
นี้จึงเป็นการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับการประเมินหัวข้อโครงงานวิจัย เป็นการจัดการกระบวนการที่นำไปสู่การประเมินหัวข้อ
โครงงานวิจัยของนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  ซึ่งระบบการทำงานเดิมเริ่มต้น
จากการให้นิสิตส่งแบบเสนอหัวข้อโครงงานในรูปแบบของเอกสาร และกรรมการประเมินจะประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาในแต่
ละหัวข้อ ซึ่งต้องใช้เวลานานในหาข้อสรุปของการประเมิน  ในขณะที่งานวิจัยนี้เป็นการใช้แอปพลิเคชันเพื่อให้กรรมการประเมิน
สามารถประเมินหัวข้อโครงงานวิจัยแบบออนไลน์ได้  ผู ้วิจัยใช้หลักการพัฒนาระบบแบบรวดเร็ว (Rapid Application 
Development: RAD) [4] ซึ่งเป็นวิธีการที่นิยมใช้ เนื่องจากผู้ใช้มีส่วนร่วมในขั้นตอนการพัฒนาต้นแบบของแอปพลิเคชัน เพื่อ
ลดเวลาและค่าใช้จ่ายและเพิ่มโอกาสในการทำระบบให้สำเร็จมากขึ้น  เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา คือ โปรแกรมภาษา PHP 
ฐานข้อมูล MySQL ใช้ Apache Web Server ทำหน้าที่เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  และใช้วิธีการคำนวณค่าเฉลี่ยของ
คะแนนประเมินด้วย Trimmed Mean [5] ซึ่งเป็นการตัดค่าต่ำสุดและค่าสูงสุดออกก่อน  การประเมินประกอบด้วย 2 ขั้นตอน 
คือ ประเมินต้นแบบของแอปพลิเคชันโดยวิธี UX testing [6]  โดยการนำต้นแบบให้กลุ่มผู้ใช้เป้าหมายทดลองใช้งาน และ
ติดตามผลจากข้อเสนอแนะ  ส่วนของการประเมินการใช้งานแอปพลิเคชันใช้วิธี black box testing [7] โดยให้ผู้เชี่ยวชาญทำ
การทดสอบการทำงานตามกรณีทดสอบ  โดยเป้าหมายคือการทำงานท่ีถูกต้องครอบคลุมทุกกรณีทดสอบ เพื่อให้การใช้แอปพลิ
ชันเพื่อประเมินหัวข้อโครงงานวิจัยได้ถูกต้อง และสะดวก รวดเร็ว 
 

วิธีการวิจัย 
ผู้พัฒนาได้ทำการวิเคราะห์ความต้องการใช้งานและออกแบบแอปพลิเคชัน โดยพิจารณาถึงการใช้งานผ่านส่วนติดต่อ

ผู้ใช้ที่ใช้งานง่าย ผลที่ได้จากการวิเคราะห์และออกแบบคือ ระบบการทำงานท่ีมีความสัมพันธ์กับผู้ใช้ระบบท่ีแสดงด้วยแผนภาพ
การทำงาน ดังภาพที ่1 ประกอบด้วย 
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ภาพที่ 1  แผนภาพแสดงการใช้งานแอปพลิชัน 
 

1) อาจารยผ์ู้ประสานงาน 
▪ เพิ่ม/ลบ/แกไ้ข ข้อมูลอาจารย์กรรมการประเมิน 
▪ เพิ่ม/ลบ/แกไ้ขข้อมูลนสิิต 
▪ เพิ่ม/ลบ/แกไ้ขข้อมูลเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน 
▪ เพิ่ม/ลบ/แกไ้ขปีการศึกษา  
▪ กำหนดเกณฑ์ตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์สำหรับใช้ในการสรุปผลประเมิน 
▪ กำหนดสิทธ์ิการประเมินหัวข้อโครงงาน 
▪ ดูผลการประเมินหัวข้อโครงงานจากการประเมิน 

2) อาจารย์กรรมการประเมิน สามารถใช้งานระบบได้ ดังนี ้
▪ ประเมินหัวข้อโครงงาน โดยการให้คะแนนในแต่ละเกณฑ์ที่ใช้ประเมิน  
▪ ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหัวข้อโครงงานแต่ละเรื่อง 
▪ หลังจากอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาและอาจารย์กรรมการประเมินทุกคนได้ 
ประเมินหัวข้อโครงงานครบทุกหัวข้อแล้ว ระบบจะทำการคำนวณหาคะแนนรวมของการประเมินในแต่ละ
หัวข้อโครงงาน ที่ได้จากการให้คะแนนของอาจารย์ทุกคน และนำคะแนนรวมทั้งหมดมาตัดค่าต่ำสุดสูงสุด
ออก และคำนวณหาคะแนนรวมเฉลี่ย คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เพื่อจะสรุปผลประเมินต่อไป 
▪ ดูการประกาศผลการประเมินหัวข้อโครงงาน 

3) นิสิต สามารถใช้งานระบบได้ ดงันี้ 
▪ อัพโหลดไฟล์แบบเสนอหัวข้อโครงงานเข้าระบบ 
▪ ดูการประกาศผลการประเมินหัวข้อโครงงานของตนเอง 

ผลการออกแบบกระบวนการทำงานและฐานข้อมูลด้วยแผนภาพ Data Flow Diagram แสดงดังภาพที่ 2 และแผนภาพ 
Entity Relationship Diagram แสดงดังภาพท่ี 3 
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ภาพที่ 2  แผนภาพ Data Flow Diagram  ของแอปพลิชัน 

 
 

ภาพที่ 3  แผนภาพ Entity Relationship Diagram  ของแอปพลิชัน 
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ผลของต้นแบบแอปพลเิคชันทีอ่อกแบบด้วยหลักการ RAD ซึ่งมีการทำงานใน 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การวางแผนเพื่อการ
กำหนดความต้องการ (Requirements Planning) 2) การออกแบบจากผู้ใช้ (User design) 3) การพัฒนาระบบ 
(Construction) และ 4) การเปลีย่นระบบ (Cutover) แสดงดังภาพท่ี 4 

  
ภาพที่ 4  ขั้นตอนการพัฒนาระบบแบบ Rapid Application Development  

 
และแสดงตัวอย่างผลของต้นแบบแอปพลิเคชันดังภาพที่ 5, 6 และ 7 ตามลำดับ  ซึ่งผู้วิจัยได้ทำการประเมิน โดยใช้วิธีการ 

UX testing โดยกลุ่มผู้ประเมินได้แก่ อาจารย์ในสาขาวิชา 3 คน และ นิสิตสาขาวิชาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาโครงงาน จำนวน 20 
คน ทำการทดลองใช้งานต้นแบบ และให้ข้อเสนอแนะ 

 
 

ภาพที่ 5  ต้นแบบแอปพลิชันในส่วนการอัปโหลดแบบเสนอหัวข้อโครงงานวิจัย 
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ภาพที่ 6  ต้นแบบแอปพลิชันในส่วนการแบบประเมินหัวข้อโครงงานวิจัย 
 

 
 

ภาพที่ 7  ต้นแบบแอปพลิชันในส่วนการดูผลประเมินหัวข้อโครงงานวิจัย 
 
ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยพัฒนาแอปพลิเคชัน ตามผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากการประเมินต้นแบบแอปพลิเคชัน  

และทำการประเมินด้วยวิธ ีblack box testing   

ปีการศึกษา 2/2561 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
แอปพลิเคชันที่วิจัยพัฒนาขึ้นนี้สามารถทำงานได้  โดยส่วนการทำงานเริ่มต้นจากการส่งหัวข้อโครงงานวิจัยโดยการ

อัปโหลดไฟล์ การสร้างแบบประเมิน การกำหนดสิทธิของผู้ประเมิน การดาวน์โหลดเอกสารข้อเสนอโครงงาน การประเมิน และ
การคำนวณค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินด้วย Trimmed Mean  ผลการประเมินต้นแบบของแอปพลิเคชันโดยวิธี UX testing  
พบว่า ต้นแบบของแอปพลิเคชันทำงานได้ถูกต้องตามความต้องการใช้งานของผู้ใช้ แต่เสนอแนะว่ามี หน้าจอในแต่ละขั้นตอน
มากเกินไป ควรสรุปรวมให้จำนวนหน้าจอน้อยลง  และการทดสอบการใช้งานแอปพลิเคชันด้วยวิธี black box testing พบว่า
แอปพลิเคชันทำงานได้ถูกต้องตามกรณีที่ใช้ทดสอบ  และเสนอแนะในส่วนของการกำหนดสิทธิของผู้ประเมินควรอนุญาตให้
กำหนดสิทธิแบบกลุ่มได้ เพื่อรองรับการทำงานท่ีสะดวกมากขึ้น 

 
สรุปผลการวิจัย 

งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อให้ผู้ใช้งานซึ่งประกอบด้วย ผู้ดูแลระบบ กรรมการประเมิน และนักเรียน 
โดยผู้ใช้สามารถใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อการจัดการการประเมินหัวข้อโครงงานวิจัยแบบออนไลน์ได้  ผู้วิจัยใช้หลักการพัฒนา
ระบบแบบรวดเร็ว (Rapid Application Development: RAD) และใช้วิธีการคำนวณค่าเฉลี ่ยของคะแนนประเมินด้วย 
Trimmed Mean ผลการประเมินพบว่าต้นแบบของแอปพลิเคชันทำงานได้ถูกต้องตามความต้องการใช้งานของผู้ใช้ และผลการ
ทดสอบการใช้งานแอปพลิเคชัน พบว่าแอปพลิเคชันทำงานได้ถูกต้อง โดยงานในอนาคตจะได้พัฒนาในส่วนการกำหนดสิทธิให้
เป็นแบบกลุ่ม และดำเนินการประเมินเพื่อให้แอปพลิเคชันสามารถรองรับการทำงานที่มีความครบถ้วน ทำงานได้รวดเร็วและ
สะดวกมากขึ้น 
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ระบบตัวแทนจ�าหน่ายเพื่อการจัดการข้อมูลการซื้อขายส�าหรับตลาดผักออนไลน์

สุดา เธียรมนตรี1* มูฮัมหมัดนูรดีน เจ๊ะแต2 และอัฟฮัม อุเซ็ง2

บทคัดย่อ
ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ท�าให้เกิดประเด็นของเทคโนโลยีที่สร้างความพลิกผัน (Disruptive 

Technology) ซึง่มกีารสร้างนวัตกรรมหรอืเทคโนโลยใีห้เกดิมลูค่าเพ่ิม ส่งผลกระทบให้ผลิตภัณฑ์เดมิเกดิความเสียหายและไม่สามารถ

อยูร่อดได้ การจดัการช่องทางเพือ่การจดัจ�าหน่ายเพือ่การเกษตร ก็ได้รับผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงนี ้งานวจัิยน้ีจึงมีวตัถุประสงค์

เพือ่พฒันาระบบตวัแทนจ�าหน่ายเพือ่การจดัการข้อมลูการซือ้ขายส�าหรบัตลาดผักออนไลน์ทีอ่�านวยความสะดวกให้ลกูค้าและผูข้าย

ได้จดัการข้อมลูการซือ้ขายผกัผ่านเวบ็ไซต์ ระบบประกอบด้วยผูใ้ช้งานเป็น 3 กลุม่ ได้แก่ ผูข้าย ลูกค้า และผูด้แูลระบบ ผูข้ายสามารถ

ลงทะเบยีนข้อมูลสนิค้าทีต้่องการขาย จดัการข้อมลูสนิค้าทีว่างขายตามล็อตการผลติ รบัข้อมลูการสัง่ซือ้จากลกูค้าและตดัสต๊อกสนิค้า 

โดยคิดราคาขายตามวิธีการค�านวณแบบเข้าก่อนออกก่อน (First-in, First-out Method หรือ FIFO Method) เนื่องจากผักเป็น

สินค้าที่มีการเน่าเสียหรือหมดอายุ ในส่วนของลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้า และสั่งจองสินค้าล่วงหน้าได้ และผู้ดูแลระบบจะท�าหน้าที่

อนมุตักิารลงทะเบยีนข้อมลูสนิค้า เพิม่ ลบ แก้ไขข้อมลูสินค้า พร้อมทัง้ก�าหนดราคากลางเพือ่ควบคุมราคาขาย ในการออกแบบระบบ

การท�างาน ผู้วิจัยใช้เคร่ืองมือคือ แผนภาพ Data Flow Diagram และออกแบบฐานข้อมูลด้วยแผนภาพ Entity Relationship 

Diagram ส่วนการพัฒนาระบบใช้ภาษาโปรแกรม PHP ร่วมกับฐานข้อมูล MySQL ผู้วิจัยได้ท�าการทดสอบระบบด้วยวิธีการ black 

box testing พบว่าระบบสามารถท�างานได้ถูกต้องครอบคลุมทุกกรณีที่ใช้ในการทดสอบ และผลการประเมินจากการทดลองใช้งาน

และตอบแบบสอบถามโดยผู้ใช้จ�านวน 30 คน พบว่าประสิทธิภาพการใช้งานของระบบอยู่ในระดับดี

ค�าส�าคัญ : ตลาดผัก ระบบซื้อขาย ระบบตัวแทนจ�าหน่าย
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Online Distributor System of Trading Information Management for Vegetable Market

Suda Thianmontri1* Muhummad Jehteir2 and Afhum U-seng2 

Abstract
In the era of rapid technological change, it raises the issues of disruptive technology which the 

innovations or technologies are created and impact on the original product is damaged and cannot survive. 

The management of distribution channel for the agriculture was affected by this change. So, the aim of this 

research is to develop the online distributor system of trading information management for vegetable market. 

It facilitates customers and vendors to manage trading information of vegetables through the website. The 

system consists of 3 user groups: vendor, customer and administrator. Vendor can register the sell product 

information, manage product information lot by lot, get the customer orders, manage the product stock and 

selling price according to FIFO method because of the limitation of the expired vegetables. Customer can order 

and pre-ordering the product via the vendors. Administrator will act to approve the product registration, 

manage the product information and set the central price to control the sales price. In the design phase, we 

apply with the Data Flow Diagram and Entity Relationship Diagram. The PHP programming language and MySQL 

database are implemented in the development phase. The black box testing demonstrates the system can 

work properly, covering all test cases. The result from 30 questionnaires shows the efficiency of the system was good.

Keywords : Vegetable Market, Trading System, Online Distributor System
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บทน ำ 
ในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่สร้างความพลิกผัน (Disruptive Technology) [1] ซึ่งมีการสร้าง

นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ส่งผลกระทบให้ผลิตภัณฑ์เดิมเกิดความเสียหายและไม่สามารถอยู่รอดได้  การจัดการ
ช่องทางเพื่อการจัดจ าหน่ายเพื่อการเกษตร ก็ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงน้ี  ท าให้มีการปรับเปลี่ยนการท างานโดยการ
น าเทคโนโลยีเช้ามาช่วย งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบตัวแทนจ าหน่ายเพื่อการจัดการข้อมูลการซื้อขายส าหรับ
ตลาดผักออนไลน์ที่อ านวยความสะดวกให้ลูกค้าและผู้ขายได้จัดการข้อมูลการซื้อขายผักผ่านเว็บไซต์  จัดการข้อมูลสินค้าที่
วางขายตามล็อตการผลิต รับข้อมูลการสั่งซื้อจากลูกค้าและตัดสต็อกสินค้า โดยคิดราคาขายตามวิธีการค านวณแบบเข้าก่อน
ออกก่อน (First-in, First-out Method หรือ FIFO Method) เนื่องจากผักเป็นสินค้าที่มีการเน่าเสียหรือหมดอายุ  ในส่วนของ
ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้า และสั่งจองสินค้าล่วงหน้าได้  และผู้ดูแลระบบจะท าหน้าท่ีอนุมัติการลงทะเบียนข้อมูลสินค้า เพิ่ม ลบ 
แก้ไขข้อมูลสินค้า พร้อมทั้งก าหนดราคากลางเพื่อควบคุมราคาขาย  ในการออกแบบระบบการท างาน ผู้วิจัยใช้เครื่องมือคือ 
แผนภาพ Data Flow Diagram และออกแบบฐานข้อมูลด้วยแผนภาพ Entity Relationship Diagram  ส่วนการพัฒนาระบบ
ใช้ภาษาโปรแกรม PHP ร่วมกับฐานข้อมูล MySQL  ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบระบบด้วยวิธีการ black box testing พบว่าระบบ
สามารถท างานได้ถูกต้องครอบคลุมทุกกรณีที่ใช้ในการทดสอบ โดยมีสมมติฐานการวิจัยคือประสิทธิภาพการใช้งานของระบบอยู่
ในระดับดี 

 
วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ความต้องการใช้งานและออกแบบระบบ โดยพิจารณาถึงการใช้งานผ่านส่วน
ติดต่อผู้ใช้ที่ใช้งานง่าย  

First-in, First-out Method หรือ FIFO Method [2] ถูกน ามาใช้ในการจัดการข้อมูลสินค้าคงเหลือ เพื่อให้สินค้าที่
เข้าคลังสินค้าก่อนก็หมุนเวียนออกไปก่อน เป็นการลดความเสี่ยงที่จะท าให้สินค้าเสียหายจากการหมดอายุคาสต็อก  เป็น
วิธีการใช้วัดต้นทุนของสินค้า โดยตั้งอยู่ในสมมติฐานว่าสินค้า หรือวัตถุที่ซื้อเข้ามาใช้ก่อนต้องถูกออกขายก่อน หรือน ามาใช้ก่อน
เช่นกัน แนวคิดการเข้าก่อนออกเป็นไปตามการค้า โดยปกติที่บริษัทมักจะต้องขาย หรือใช้ของเก่าเสมอ ดังนั้น ระบบการเข้า
ก่อนออกก่อนมีต้นทุนของวัตถุดิบที่ซื้อมาก่อนจะใช้เป็นต้นทุนสินค้าที่ผลิตออกมาก่อนด้วยเช่นกัน 

ผลจากการวิเคราะห์และออกแบบได้แสดงส่วนการท างานของระบบด้วยโครงสร้างของระบบ ดังภาพที่ 1 โดยในการ
ใช้งานระบบจะประกอบด้วยผู้ใช้ 3 ประเภท คือ ผู้ดูแลระบบ ผู้ขาย และลูกค้า และผลการออกแบบกระบวนการท างาน [3] 
ด้วยแผนภาพ Data Flow Diagram ประกอบด้วย จัดการข้อมูลสมาชิก, ตรวจสอบสิทธ์ิการใช้งาน, จัดการสินค้า, สั่งซื้อสินค้า, 
จัดการการช าระเงิน, เสนอรายการสินค้าที่ต้องการขาย, ตรวจสอบการร้องเรียน, จัดท ารายงานสรุป แสดงดังภาพที่ 2 และ
ออกแบบฐานข้อมูล [4] ด้วยแผนภาพ Entity Relationship Diagram แสดงดังภาพท่ี 3 
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ภำพที่ 1 โครงสร้างระบบตัวแทนจ าหน่ายเพื่อการจัดการข้อมูลการซื้อขายส าหรับตลาดผักออนไลน ์
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ภำพที่ 2  แผนภาพ Data Flow Diagram 
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ภำพที่ 3  แผนภาพ Entity Relationship diagram 

 

ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบด้วยวิธีการ black box testing [5] โดยให้ผู้เช่ียวชาญทดลองการใช้งานระบบตามกรณี
ทดสอบที่ก าหนดไว้ และประเมินประสทิธิภาพการใช้งานจากการท าแบบสอบถาม สถิติที่ใช้คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตและค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

 
ผลกำรวิจัยและอภิปรำยผลกำรวิจัย 

ระบบสามารถท างานได้ตามขอบเขตที่ก าหนด โดยมีการบันทึกข้อมูลสินค้าคงเหลือด้วยวิธี First-in, First-out 
Method หรือ FIFO Method เพื่อลดความเสี่ยงที่จะท าให้สินค้าเสียหายจากการหมดอายุ  และผลการพัฒนาระบบ แสดงดัง
หน้าจอตัวอย่าง ภาพที่ 4 5 และ 6 ตามล าดับ  

ผลการประเมินพบว่าระบบสามารถท างานถูกต้องตามกรณีที่ใช้ในการทดสอบ และค่าเฉลี่ยความพอใจของผู้ประเมิน
ที่มีต่อการใช้งานระบบโดยรวมเท่ากับ 4.34 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48 

 
 

ภำพที่ 4  หน้าจอแรก 
 

 
ภำพที่ 5  หน้าจอการการเสนอขาย 
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ภำพที่ 4  หน้าจอแรก 
 

 
ภำพที่ 5  หน้าจอการการเสนอขาย 
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ภำพที่ 6  หน้าจอจัดการสินค้าท่ัวไปท่ีวางขายท้ังหมด 

 
สรุปผลกำรวิจัย 

ระบบจัดการซื้อขายบนตลาดผักออนไลน์ เป็นระบบที่ส าคัญในการกระจายสินค้าของผู้ขายจากแหล่งต่างๆให้สามารถ
เข้าถึงผู้ซื้อได้อย่างทั่วถึงเพราะได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการกระจายสินค้าในปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูง ผู้ขายที่สามารถ
เข้าถึงลูกค้าได้ทั่วถึงจะสามารถขายสินค้าได้ในปริมาณที่มากกว่า ส่งผลให้เกิดการพัฒนาระบบนี้ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์กับความ
ต้องของตลาดในรูปแบบของการเข้าถึงสินค้า ท าให้ลูกค้ามีความปลอดภัย สะดวก และรวดเร็ว ในการสั่งซื้อสินค้า จากระบบท่ี
ได้กล่าวอ้างมานั้น จะไปประกอบไปด้วยระบบย่อยตั้งแต่ลงช่ือเข้างาน เพิ่มข้อมูลสินค้า วางขายสินค้า ซื้อสินค้า สั่งสินค้าไว้
ล่วงหน้า ช าระสินค้า เสนอขายสินค้า ร้องเรียน และออกรายงาน ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้งาน โดยรวมเท่ากับ 4.34 
มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48 แปลผลได้ว่าประสิทธิภาพการใช้งานโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดี  
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การสร้างสรรค์สื่อมัลติมีเดียท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เรื่อง “Staycation” ชุมชนเกาะกลาง อ�าเภอเมือง 

จังหวัดกระบี่ เพื่อส่งเสริมความภาคภูมิใจในตนเองและการพัฒนาการท่องเที่ยวท้องถิ่นที่ยั่งยืน 

มุขนิชกานต์ อุประ1* และอารียา ปฏิมินทร์2 

บทคัดย่อ
การสร้างสรรค์สื่อมัลติมีเดียท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เรื่อง “Staycation” ชุมชนเกาะกลาง อ�าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ อัน

ประกอบด้วยการท�าความเข้าใจในเรื่องราวความเป็นมาของชุมชน มิติความสัมพันธ์ในชุมชน รวมทั้งอัตลักษณ์และวัฒนธรรมท้อง

ถิน่ เพือ่น�าไปสูก่ารก�าหนดแนวความคดิและวธิกีารผลติสือ่มลัตมิเีดียให้สอดคล้องกบัศกัยภาพ ความต้องการ และความคาดหวงัของ

ชุมชน ท้ังยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถ่ิน การกระจายรายได้สู่ชุมชน การมอบประสบการณ์ที่มีคุณค่าให้แก่นักท่องเท่ียว 

โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ต้องการสัมผัสกับค�าว่า “ประสบการณ์” มากกว่าการซื้อข้าวของมาสะสมไว้กับตัว การเสริมสร้างจิตส�า

นึกเร่ืองการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม ทั้งเจ้าบ้านเองและแขกผู้มาเยือน โดยกระบวนการออกแบบและผลิตสื่อ

มลัตมิเีดยีในครัง้นี ้ผูว้จิยัจ�าแนกเนือ้หาออกเป็น 6 ประเดน็ ได้แก่ การเดนิทาง ร้านอาหารและเครือ่งดืม่ ทีพ่กัอาศยั รปูแบบกิจกรรม

และการน�าเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว และวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่น เนื่องจากการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นในด้าน

การท่องเที่ยวควบคู่กับการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และคงไว้ซึ่งคุณค่าทางสังคม อันประกอบด้วย คุณค่าต่อวิถีชีวิตความเป็น

อยูข่องชมุชนท้องถิน่ และคณุค่าทางด้านประเพณแีละวฒันธรรม ส่วนรูปแบบกระบวนการผลิตส่ือมลัตมิเีดยีนัน้ องค์ประกอบส�าคญั

ในการผลิตสื่อ ก็คือการก�าหนดแนวความคิดรวบยอด ผู้วิจัยมีแรงบันดาลใจมาจากเทรนด์การท่องเท่ียวในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่นิยมวิถี

การท่องเทีย่วแบบยัง่ยนื (Sustainable Tourism) และการท่องเทีย่วแบบนยิมท้องถิน่ (Localism) ดงันัน้การน�าค�าส�าคญัมาประกอบ

กัน อันได้แก่ ประสบการณ์ การตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม และการเดินทางในท้องถิ่น โดย “Staycation” แปลความหมายได้ว่า การ

ท�าความรู้จักกับพื้นที่ใกล้ตัวการท่องเที่ยวพักผ่อนในพื้นที่ที่ไม่ไกลจากตัวเรา โดยท่องเที่ยวในมุมมองแบบใหม่ สายตาแบบใหม่ อีก

ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ทั้งนักท่องเที่ยวและเจ้าของพื้นที่ได้ค้นพบความเป็นท้องถิ่นที่น่าเที่ยวและท้องถิ่นที่น่าอยู่ไปพร้อม ๆ กัน 

อย่างยั่งยืนจากแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อสื่อมัลติมีเดีย พบว่า ภาพรวมของการออกแบบและผลิตสื่อครั้งนี้ มีระดับความพึง

พอใจมากที่สุด (4.85) ซึ่งเมื่อพิจารณาด้านเนื้อหาในการส�ารวจลึกลงไป พบว่าประเด็นเนื้อหาที่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด คือ 

การมีความคิดสร้างสรรค์และรูปแบบในการน�าเสนอมีความทันสมัย (4.92) 

ค�าส�าคัญ : สื่อมัลติมีเดีย ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ชุมชนเกาะกลาง วิถีการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน การท่องเที่ยวแบบนิยมท้องถิ่น 

1 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 83000
1 Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Innovation Design, Faculty of Humanities & Social Sciences, Phuket Rajabhat 

University,83000, Thailand
2 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 83000
2 Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Innovation Design, Faculty of Humanities & Social Sciences, Phuket Rajabhat 

University,83000, Thailand
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The Creation of Multimedia for Ecotourism “Staycation” Koh Klang Community, Muang 

District, Krabi Province to promote self-esteem and sustainable local tourism development

Mooknichakan Uppara1* and Areeya Patimin2 

Abstract
 The Creation of Multimedia for Ecotourism “Staycation” Koh Klang Community of Muang District in Krabi Prov-

ince is created on the basis of the researchers’ understanding of the community history, dimensions of rela-

tionships among people in the community, and the local cultures and identities. The multimedia creation was 

determined by the multimedia conceptual design and preparation procedures to be in consistent with the 

potentials, requirements, and expectation of the community. Moreover, it is intended to promote community 

based tourism, contribution of tourism income to the community, offering invaluable experiences to tourists 

specifically to new tourist generation who has more desire to feel a sense of buying “experience” than buying 

things, raising public awareness on natural resources and cultural conservations of both people in the commu-

nity and visitors. The ecotourism multimedia was designed under the six aspects of 1) How to get to Koh Klang 

Community 2) Foods and drinks 3) Accommodations 4) Excursion activities and trips 5) Tourist attractions and 6) 

Local wisdom and ways of life. Due to the objective of Ecotourism which refers to responsibility travelling to 

natural areas that conserves the environment, sustainability of the community’s values-local ways of life, their 

traditions and cultures, and with the awareness of the multimedia preparation and production procedures, the 

researchers employed conceptual design which is considered the most important aspect of multimedia pro-

duction. The inspiration of this creation is derived from new trends of Sustainable Tourism and Localism. The 

combination of key words experience, environmental awareness, and trips in local attractions, makes a new 

trend of tourism called “Staycation” which refers to a period of leisure time spent at home or near home rath-

er than travelling to another place with new tourism outlooks and perception. The staycation is a trend of 

tourism that promotes local tourist attractions where people in the community and staycationers can discover 

both sustainable pleasant places to live and new interesting tourist spots to spend leisure time. The question-

naire results revealed that the satisfaction of the people in Koh Klang Community towards multimedia creation 

was generally found the highest level of satisfaction (4.85). The highest satisfaction results were found in the 

individual aspects of Creative Thinking and Modern Multimedia Presentation (4.92).

Keywords : Multimedia, Ecotourism, Koh Klang Community, Sustainable Tourism, Localism

บทน า 
        ชุมชนเกาะกลาง จังหวัดกระบี่ ซ่อนตัวอยู่ใจกลางเมืองท่องเที่ยวแห่งท้องทะเลอันดามัน ลักษณะที่ตั้ง คือ เป็นชุมชน
เกาะกลางแม่น้ า ซึ่งอาศัยวิธีการเดินทางด้วยการนั่งเรือข้ามฝากจากท่าเรือสวนสาธารณะธารามายังท่าเรือท่าเล ใช้เวลาเพียง
แค่ไม่กี่นาทีเท่านั้น ผู้คนในชุมชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม มีวิถีชีวิตที่ความเรียบง่ายและเป็นเอกลักษณ์  ประกอบอาชีพ
ประมง เกษตรกร ค้าขาย และธุรกิจด้านการท่องเที่ยวที่ค านึงถึงความยั่งยืนของสภาพแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม โดย
ชุมชนได้สนับสนุนให้ทุกคนมีบทบาทเป็นเจ้าของชุมชนร่วมกัน ก าหนดทิศทางและมีสิทธิในการจัดการดูแลทรัพยากรในชุมชน
ร่วมกัน ปัจจุบันชุมชนเกาะกลางได้มีการก่อตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขึ้น เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และยังเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับ
นักท่องเที่ยวท่ีมาเยือน  อีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้มาสู่ชุมชน และที่ส าคัญยังเป็นการสร้างสานสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่าง
ผู้คนในชุมชนเกิดการรู้รักสามัคคี เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มผ้าปาเต๊ะ กลุ่มผลิตเรือหัวโทงจ าลอง และ
กลุ่มนาข้าวสังข์หยด ล้วนสะท้อนวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่นและแสดงให้เห็นถึงความเป็นอัตลักษณ์ชุมชนเกาะกลางทั้งสิ้น นอกจากน้ี
ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น กิจกรรมการล่องเรือหางยาวเที่ยวชมเขาขนาบน้ า ชมกระชังเลี้ยงปลาโดย
วิถีชาวบ้านแบบดั้งเดิม เรียนรู้วิธีการต่อเรือหัวโทงจ าลอง การทดลองปลูกข้าว และการใช้ชีวิตแบบโฮมสเตย์ เพื่อให้ได้สัมผัสถึง
ความเรียบง่ายและสงบ ตามแบบฉบับของการท่องเที่ยวชุมชนที่แท้จริง โดยศักยภาพและความเข้มแข็งทั้งหมดที่ชุมชนมี ยัง
ไม่ได้ถูกน าเสนอในรูปแบบของสื่อมัลติมีเดีย เพื่อกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน พฤติกรรมและแนวความคิดที่เปลี่ยนไปของนักท่องเที่ยว  ประกอบกับ
วัตถุประสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยวของผู้คนในปัจจุบัน มีความแตกต่างและหลากหลายกว่าในอดีต การผลิตสื่อเพื่อการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ถูกจริต และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วนั้น ต้องอาศัยเทคนิคและเรื่องราวที่สามารถ
กระตุ้นความสนใจของกลุ่มเป้าหมายได้ดี 

วิธีด าเนินการ 
       ผู้วิจัยได้มีการก าหนดกรอบแนวความคิดในการท างานตามกระบวนการ 4P ดังนี ้

1. กระบวนการก่อนการผลิต (Pre-Production) การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของชุมชนบ้านเกาะกลาง จังหวัดกระบี่ การลง
พื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลเชิงลึกและการตั้งสมมติฐานในกระบวนการผลิต (Production) การเก็บรวมรวมข้อมูลโดยผู้วิจัยก าหนด
เนื้อหาไว้ท้ังสิ้น 6 ประเด็น ได้แก่ เส้นทางและวิธีการเดินทางไปจากตัวเมืองจังหวัดกระบี่ไปยังชุมชนเกาะกลาง ร้านอาหารและ
เครื่องดื่ม รวมถึงที่พักอาศัยที่มีในชุมชนทั้งหมด มีการแบ่งลักษณะหรือรูปแบบอย่างไร ปัจจัยในการเลือกร้านอาหารและ
เครื่องดื่ม และการเลือกที่พักอาศัย บทบาทของที่พักอาศัยในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยว
ท้องถิ่นที่ยั่งยืนได้อย่างไร รูปแบบกิจกรรมและการน าเที่ยว การแบ่งประเภทสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน ข้อมูลเชิงลึกและ
รายละเอียด และวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่น การเก็บข้อมูลเชิงลึกทรัพยากรความรู้ การสัมภาษณ์ทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่น รวมถึงภูมิปัญญาในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น แล้วน ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล เพื่อการก าหนด
แนวความคิดรวบยอด (Concept) ซึ่งผู้วิจัยมีความสนใจในทฤษฎีวิถีท่องเที่ยวแบบใหม่ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้าง
ประสบการณ์ การค านงึถึงสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน และการเดินทางในท้องถิ่น ซึ่งสมการที่สามารถตอบโจทย์แนวความคิด
รวบยอดในงานวิจัยช้ินนี้ คือ ค าว่า Stay + Vacation = Staycation โดยให้ค านิยามได้ว่า การหยุดแล้ว “ท่องเที่ยว” ในเมือง
ที่ตัวเองอาศัยอยู่ การได้ “ท าความรู้จัก” กับพื้นที่ที่เราอาศัยอยู่ การท าตัวเป็น “นักท่องเที่ยว” ในพื้นที่ของตัวเองหรือแม้แต่
พื้นที่ใกล้เคียงท่ีเรามองข้ามไปนั่นเอง จากนั้นจึงก าหนดโครงสร้างของเนื้อเรื่องย่อและเนื้อเรื่องขยาย (Screenplay) และการ
ร่างบทภาพ (Storyboard) และการเขียนบทถ่ายท า (Shooting Script) และการก าหนดอารมณ์และความรู้สึกของงาน 
(Mood and Tone) ก่อนท าการผลิต 
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บทน า 
        ชุมชนเกาะกลาง จังหวัดกระบี่ ซ่อนตัวอยู่ใจกลางเมืองท่องเที่ยวแห่งท้องทะเลอันดามัน ลักษณะที่ตั้ง คือ เป็นชุมชน
เกาะกลางแม่น้ า ซึ่งอาศัยวิธีการเดินทางด้วยการนั่งเรือข้ามฝากจากท่าเรือสวนสาธารณะธารามายังท่าเรือท่าเล ใช้เวลาเพียง
แค่ไม่กี่นาทีเท่านั้น ผู้คนในชุมชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม มีวิถีชีวิตที่ความเรียบง่ายและเป็นเอกลักษณ์  ประกอบอาชีพ
ประมง เกษตรกร ค้าขาย และธุรกิจด้านการท่องเที่ยวที่ค านึงถึงความยั่งยืนของสภาพแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม โดย
ชุมชนได้สนับสนุนให้ทุกคนมีบทบาทเป็นเจ้าของชุมชนร่วมกัน ก าหนดทิศทางและมีสิทธิในการจัดการดูแลทรัพยากรในชุมชน
ร่วมกัน ปัจจุบันชุมชนเกาะกลางได้มีการก่อตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขึ้น เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และยังเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับ
นักท่องเที่ยวท่ีมาเยือน  อีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้มาสู่ชุมชน และที่ส าคัญยังเป็นการสร้างสานสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่าง
ผู้คนในชุมชนเกิดการรู้รักสามัคคี เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มผ้าปาเต๊ะ กลุ่มผลิตเรือหัวโทงจ าลอง และ
กลุ่มนาข้าวสังข์หยด ล้วนสะท้อนวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่นและแสดงให้เห็นถึงความเป็นอัตลักษณ์ชุมชนเกาะกลางทั้งสิ้น นอกจากน้ี
ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น กิจกรรมการล่องเรือหางยาวเที่ยวชมเขาขนาบน้ า ชมกระชังเลี้ยงปลาโดย
วิถีชาวบ้านแบบดั้งเดิม เรียนรู้วิธีการต่อเรือหัวโทงจ าลอง การทดลองปลูกข้าว และการใช้ชีวิตแบบโฮมสเตย์ เพื่อให้ได้สัมผัสถึง
ความเรียบง่ายและสงบ ตามแบบฉบับของการท่องเที่ยวชุมชนที่แท้จริง โดยศักยภาพและความเข้มแข็งทั้งหมดที่ชุมชนมี ยัง
ไม่ได้ถูกน าเสนอในรูปแบบของสื่อมัลติมีเดีย เพื่อกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน พฤติกรรมและแนวความคิดที่เปลี่ยนไปของนักท่องเที่ยว  ประกอบกับ
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โฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ถูกจริต และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วนั้น ต้องอาศัยเทคนิคและเรื่องราวที่สามารถ
กระตุ้นความสนใจของกลุ่มเป้าหมายได้ดี 

วิธีด าเนินการ 
       ผู้วิจัยได้มีการก าหนดกรอบแนวความคิดในการท างานตามกระบวนการ 4P ดังนี ้
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เครื่องดื่ม และการเลือกที่พักอาศัย บทบาทของที่พักอาศัยในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยว
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รวบยอดในงานวิจัยช้ินนี้ คือ ค าว่า Stay + Vacation = Staycation โดยให้ค านิยามได้ว่า การหยุดแล้ว “ท่องเที่ยว” ในเมือง
ที่ตัวเองอาศัยอยู่ การได้ “ท าความรู้จัก” กับพื้นที่ที่เราอาศัยอยู่ การท าตัวเป็น “นักท่องเที่ยว” ในพื้นที่ของตัวเองหรือแม้แต่
พื้นที่ใกล้เคียงท่ีเรามองข้ามไปนั่นเอง จากน้ันจึงก าหนดโครงสร้างของเนื้อเรื่องย่อและเนื้อเรื่องขยาย (Screenplay) และการ
ร่างบทภาพ (Storyboard) และการเขียนบทถ่ายท า (Shooting Script) และการก าหนดอารมณ์และความรู้สึกของงาน 
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2. กระบวนการผลิต (Production) ก่อนการลงพื้นที่ถ่ายท าสื่อมัลติมีเดียตามรายละเอียดที่ได้วางแผนไว้ในขั้นตอนก่อน
การผลิต (Pre-production) น้ัน ผู้วิจัยได้ทบทวนแผนงานโดยการจัดท าผังแนวความคิด (Diagram) เพื่อให้เกิดกระบวนการ
การท างานอย่างเป็นระบบ เนื่องจากการผลิตสื่อมัลติมีเดียท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นั้น มีปัจจัยและองค์ประกอบการด าเนินงานใน
ขั้นตอนการผลิตหรือการถ่ายท าที่ต้องเกี่ยวโยงกับชุมชน บุคคล พ้ืนท่ี เวลา และสภาพแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 ผังแนวความคิด (Diagram) 
 

 

         จากการทบทวนแผนงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้ท าการลงพื้นที่เพื่อถ่ายท าสื่อมัลติมีเดียดังกล่าว ตาม
ตารางเวลาการนัดหมายที่ได้วางไว้ แล้วด าเนินการตัดต่อ (Edit) โดยผู้วิจัยได้เลือกเทคนิคการตัดต่อแบบเชิงเส้น (Linear) เป็น
การตัดต่อตามล าดับเวลาและสถานท่ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 ฉากเปิด (Opening Scene) 
 
 

 
 

รูปที่ 3 ภาพผลงานสื่อมลัติมเีดีย เรื่อง “Staycation”  
 
 

        3. กระบวนการหลังการผลิต (Post-Production) ด าเนินการตรวจสอบไฟล์งาน การจัดเรียงไฟล์งานและเนื้อหาที่
ต้องการน าเสนอว่าถูกต้องหรือไม่ และด าเนินการบันทึกไฟล์ (Export File) 
        4. กระบวนการน าเสนอผลงาน (Presentation) การส่งมอบสื่อมัลติมีเดียให้กับชุมชนเพื่อการน าไปใช้ประโยชน์ รวมทั้ง
การเผยแพร่ผลงานแบบออนไลน์  
 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
       จากการด าเนินงานวิจัยในครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 50 คน ที่ได้รับชมสื่อมัลติมีเดียท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เรื่อง 
“Staycation” ชุมชนเกาะกลาง อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ และได้ท าแบบสอบถามความพึงพอใจ พบว่า ภาพรวมของการ
ออกแบบสื่อครั้งนี้มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด (4.85) ซึ่งเมื่อพิจารณาด้านเนื้อหาลึกลงไป พบว่าระดับความพึงพอใจมาก
ที่สุดคือ การมีความคิดสร้างสรรค์และรูปแบบในการน าเสนอมีความทันสมัย (4.92) ในส่วนของความน่าสนใจในเทคนิคการเล่า
เรื่อง เทคนิคการถ่ายท าและเทคนิคการตัดต่อ มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดเช่นกัน (4.88) ประเด็นที่มีความพึงพอใจในระดับ
รองลงมา แต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์มากที่สุด คือ ประเด็นประโยชน์ท่ีได้รับจากสื่อและการสร้างแรงจูงใจในการท่องเที่ยว (4.86) ส่วน
ประเด็นการสร้างอารมณ์และความรู้สึกของงาน (Mood and Tone) อยู่ในระดับมากที่สุด (4.82) และประเด็นสุดท้าย คือ 
การมีเนื้อหาที่ถูกต้อง เข้าใจง่าย ชัดเจน อยู่ในระดับมากที่สุด (4.78) จากข้อเสนอแนะเพิ่มเติม พบว่า ในประเด็นของ
รายละเอียดด้านเนื้อหาหรือข้อมูลประกอบการตัดสินมีเนื้อหาที่น้อยเกินไป ยังขาดในเรื่องเสียงบรรยายนอก ( Sound 
Narrative) ทีจ่ะสามารถขยายรายละเอียดของเนื้อหาและสร้างความน่าสนใจให้กับสื่อได้มากยิ่งขึ้น 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

แบบประเมินระดับความพึงพอใจที่มีต่อสื่อมลัติมเีดีย เรื่อง “Staycation” 
 

รายการประเมิน 5 4 3 2 1  แปลความ 
1. การมีความคดิสร้างสรรค์และรปูแบบ  
ในการน าเสนอมคีวามทันสมัย 46 4 0 0 0 4.92 มากที่สุด 

2. มีความน่าสนใจในเทคนิคการเล่าเรื่อง 
เทคนิคการถ่ายท า และเทคนิคการตัดต่อ  45 4 1 0 0 4.88 มากที่สุด 

3. เนื้อหาถูกต้อง เข้าใจง่าย ชัดเจน 42 6 1 1 0 4.78 มากที่สุด 

4. อารมณ์และความรู้สึกของงาน 44 4 1 1 0 4.82 มากที่สุด 
5. ประโยชน์ท่ีได้รับจากสื่อและการสรา้ง
แรงจูงใจในการท่องเที่ยว 45 3 2 0 0 4.86 มากที่สุด 

ภาพรวมการออกแบบ  4.85 มากที่สุด 

 

         เกณฑ์ระดับความพึงพอใจ 
     4.51 - 5.00 = มากที่สุด 
      3.51 - 4.50 = มาก 
      2.51 - 3.50 = ปานกลาง 
      1.51 - 2.50 = น้อย 
      1.00 - 1.50 = ปรับปรุง 
       

สรุปผลการวิจัย 
      จากการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยพบว่า สื่อมัลติมีเดียช้ินนี้ได้สร้างแรงบันดาลใจให้ก่อเกิดแก่นักท่องเที่ยวท่ีช่ืนชอบการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์และการท่องเที่ยวท้องถิ่น ได้ตระหนักถึงการท่องเที่ยวท้องถิ่นที่ยั่งยืน การเสริมสร้างจิตส านึกเรื่องการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม ทั้งแขกผู้มาเยือนและเจ้าของชุมชนเอง อีกทั้งยังสร้างความภาคภูมิใจในตนเองให้แก่สมาชิก
ทุกคนในชุมชนเกาะกลาง จังหวัดกระบี่ ที่มีส่วนร่วมในการน าเสนอและการถ่ายทอดเรื่องราวทั้งหมดที่ปรากฏในสื่อมัลติมีเดีย
ช้ินนี ้

กิตติกรรมประกาศ 
     ขอขอบคุณเจ้าบ้าน นางสาวอารียา ปฏิมินทร์ ศิษย์เก่าสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผู้ประสานงานกับชุมชนท าให้ได้มาซึ่งข้อมูลเชิงลึกและประโยชน์อย่างยิ่ง และ
ขอขอบคุณสมาชิกชุมชนเกาะกลาง จังหวัดกระบี่ ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ 

เอกสารอ้างอิง 
        รัตน์ติพร ช านาญพล. (2556). สื่อมัลติมิเดียเพื่อการศึกษา. สื่อมัลติมีเดียเพื่อการน าเสนอข้อมูล. [On-line]. Available : 
http://fahfah11.blogspot.com/2013_01_01_archive.html [2563, มกราคม 28].     
         ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (Thailand Creative & Design Center). (2562). เทรนด์ 2020. Ebook เจาะเทรนด์
โลก 2020 โดย TCDC. [On-line]. Available : https://www.tcdc.or.th/upload/downloads/eBook-TCDC-
Trend2016-forPC-04092015.pdf[2562, ธันวาคม 15].     
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การสร้างสรรค์รูปแบบเครื่องประดับจากวัสดุธรรมชาติและวัสดุสังเคราะห์จากทุนวัฒนธรรมท้องถิ่น

สุพจน์ ใหม่กันทะ1

บทคัดย่อ
ผลงานสร้างสรรค์เรื่อง การสร้างสรรค์รูปแบบเคร่ืองประดับจากวัสดุธรรมชาติและวัสดุสังเคราะห์จากทุนวัฒนธรรมท้อง

ถิ่นมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาลวดลายเครื่องประดับท่ีมีแนวความคิดจากธรรมชาติ สถาปัตยกรรม ที่มีต่อวิถีชีวิตมนุษย์ ตั้งแต่อดีต

จนถึงปัจจุบันโดยศึกษาประเภทของเครื่องประดับลวดลายมงคลของชาวล้านนาจากงานประติมากรรม จิตรกรรม สถาปัตยกรรม

ล้านนายุคทอง เช่นลายเครอืเถาว์ ลายหงส์ ลายดอกเสีย้วขาว ลายดอกปลายมน ลายดอกสีก่ลบี ลายนก ลายดอกบวั ลายดอกพดุซ้อน 

ลายดอกโบตั๋น ลายผักกูด ลายไข่ปลา น�ามาออกแบบเป็นผลงานเครื่องประดับเทียมผสมผสานวัสดุธรรมชาติ และลูกปัดสังเคราะห์

ทีส่ามารถสร้างรปูแบบเครือ่งประดบัทางเลอืกให้กับผูบ้รโิภคในสงัคมปัจจบุนันอกเหนอืจากการใช้เครือ่งประดบัทีม่มีลูค่าสงู สามารถ

เพิ่มมูลค่าให้กับผลงาน ผ่านรูปแบบเครื่องประดับสร้อยคอจ�านวน 5 รูปแบบ เพื่อเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์ เสริมสร้างรายได้ เกิด

สุนทรียศาสตร์ด้านความสวยงาม เหมาะกับกระแสความนิยมเครื่องประดับ ในปัจจุบัน

ค�าส�าคัญ : เครื่องประดับเทียม วัสดุธรรมชาติ วัสดุสังเคราะห์ การออกแบบ

1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่ 128 ถนนห้วยแก้ว ต�าบลช้างเผือก อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
1 Rajamangala University of Technology Lanna 128 Huaykawe rd., Changphuk District, Muang Chiangmai

O1010
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

Creation of jewelry styles from natural and synthetic materials from local cultural capital

Suphot Maikuntha1*

Abstract
Creation of jewelry styles from natural and synthetic materials from local cultural capital

Creative Article The creation of jewelry styles from natural and synthetic materials from local cultural 

capital aims to Study of jewelry patterns that have concepts from nature, architecture towards human life. 

From the past to the present by studying the types of jewelry, sacred pattern of the Lanna people from the 

sculpture, painting, Lanna architecture, golden age, around Such as vine, swan pattern, white crescent pattern, 

rounded end flower pattern, four petal flower pattern, bird pattern, lotus pattern, overlapping flower pattern, 

peony pattern, vegetable pattern, spawn pattern , designed as an ornament, artificial blend of natural materials 

And synthetic beads that can create alternative jewelry styles for consumers in today’s society in addition to 

using high value jewelry Can add value to work Through 5 styles of jewelry, necklaces, to model products 

Strengthen income Beautiful aesthetics Suitable with the current trend of jewelry 

Keywords : Imitation jewelry, Natural materials, Synthetic materials, Design

ความส าคัญของเครื่องประดับเทียมที่มีต่อร่างกาย 

 เครื่องประดับ เป็นสิ่งของที่ใช้เสริมเติมแต่งร่างกายเพื่อเพิ่มเติมจากเสื้อผ้าที่สวมใส่ โดยท าให้รูปแบบการแต่งตัวมี
ลักษณะที่เปลี่ยนไป ถึงแม้ว่าเสื้อผ้าที่สวมใส่จะเป็นชุดเดิม ก็สามารถสร้างความรู้สึกเปลี่ยนไปได้เมื่อท าการเปลี่ยนเครื่องประดับ
หรืออัญมณี ในเรื่องความเชื่อและศาสนา เครื่องประดับยังคงถูกน ามาใช้ เช่น พระเครื่อง ไม้กางเขน หรือประค า (วรรณรัตน์ อินทร์
อ่ า,2536) 

คุณประโยชน์ของเครื่องประดับที่มีต่อเครื่องแต่งกาย 

เครื่องประดับ  ใช้ประดับเสื้อผ้า  หรือร่างกายให้ดูดียิ่งขึ้น  หรือเพื่อการอย่างอื่น  ตัวอย่างเช่น การเสริมดวง หรือใช้
ประโยชน์อย่างเป็นทางการจากทางราชการกรณีที่มีการสืบสวนสอบสวน ซ่อนกล้อง  และบันทึกภาพต่างๆ ใช้ในคดีความต่างๆ  
หรือสวมใส่เพื่อความสวยงาม เดินแฟช่ันในงานทางธุรกิจและอุตสาหกรรมเครื่องประดับ  ดังนั้น ประโยชน์ของเครื่องประดับที่มีต่อ
เครื่องแต่งกายและมีคุณค่าในการสวมใส่ ดังนี้ 1.) เสริมสร้างบุคลิกภาพและบ่งบอกความเป็นตัวคุณ คือ จุดประสงค์ที่บ่งบอกถึง
ความเป็นตัวตนของผู้สวมใส่ เป็นการช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพให้ผู้สวมใส่ดูดีมากยิ่งขึ้น  เครื่องประดับยังช่วยบอกด้วยว่าผู้สวมใส่
นั้นเป็นคนอย่างไรจากสิ่งที่สวมใส่ โดยไม่จ าเป็นจะต้องสวมใส่แบบท่ีมีราคาแพง แค่เป็นสิ่งที่ใส่ด้วยความพึงพอใจก็ท าให้ผู้สวมใส่มี
บุคลิกภาพดี 2.) บ่งบอกถึงสถานะทางสังคม เป็นจุดประสงค์และประโยชน์ของการใช้เครื่องประดับที่มีมาตั้งแต่ในอดีต  เพราะว่า 
ผู้ที่มีฐานะดีในสังคมไทยนั้นก็อาจจะใส่เครื่องประดับเพชรที่มีมูลค่าราคาแพง  รวมทั้งมีชุดเครื่องเพชรมีราคาแพง ส่วนบุคคลที่มี
ฐานะปานกลางก็อาจจะมีเพชรหรือทองค าในระดับทั่วไป แต่หากเป็นบุคคลที่เพิ่งสร้างตัวก็อาจจะเป็นเครื่องเงินหรือว่าทองที่
น้ าหนักน้อย  แต่ความเป็นจริงแล้วบางครั้งก็ไม่สามารถวัดได้ เพราะว่าการเลือกใช้เครื่องประดับนั้นก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละ
บุคคล 3. ) ใช้ในงานต่างๆ ไม่ว่าจะใช้ในงานวงการบันเทิง เช่น เดินแฟช่ัน  การแสดง  หรือว่าจะใช้ในงานราชการ  เช่น  การใช้
เครื่องประดับเพื่อซ่อนกล้องและบันทึกภาพต่างๆ ใช้ในการสืบสวนสอบสวน และยังมีการใช้ในชีวิตประจ าวันเพื่ออ านวยความ
สะดวกในการด าเนินชีวิต  อย่างเช่น นาฬิกา เป็นต้น  เพราะฉะนั้นจึงถือได้ว่า เครื่องประดับเป็นสิ่งมีอิทธิพลต่อชีวิตของเราเป็น
อย่างมาก 4.) ใช้ในการเสริมดวง เครื่องประดับที่ช่วยเสริมดวงได้แก่เครื่องประดับหินสีน าโชค แหวน  เพราะว่าสามารถสวมใส่ที่นิ้ว
ต่างๆ ซึ่งช่วยเสริมดวงให้เกิดความมั่นใจข้ึนมาได้  หรือบางคนอาจจะใส่จี้ห้อยคอมงคล หรือพระเครื่องเพื่อเสริมพลังแรงใจก็ได้  ซึ่ง
การใช้ในลักษณะนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคล (เครื่องประดับไทย,2562)  

วิธีการออกแบบเครื่องประดับ 

“ออกแบบเครื่องประดับ” คือการวางแผนสร้างสรรค์รูปแบบ ให้เกิดประโยชน์สัมพันธ์ กับความสวยงาม โดยเลือกวัสดุให้
เหมาะสมกับรูปแบบนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะงานแต่ละอย่าง อาจจะเน้นถึงการออกแบบที่สัมพันธ์กับบุคลิกของผู้สวมใส่แต่ละคน หรือ
นักออกแบบเครื่องประดับ จะเน้นถึงวัสดุที่จะน ามาใช้ให้มีความสวยงาม และสวมใส่ได้อย่างสบาย มีความสวยงาม สวมใส่ตาม
ความเหมาะสมของร่างกาย (วัฒนะ จูฑะวิภาต , 2545)  

แนวคิดที่ควรค านึงถึงในการออกแบบขั้นพื้นฐาน 

1. )พื้นฐานความงามทางศิลปะด้านการออกแบบ  2.) ความเรียบง่ายของรูปทรงและมีความสมบูรณ์ในตัวเอง 
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ความส าคัญของเครื่องประดับเทียมที่มีต่อร่างกาย 

 เครื่องประดับ เป็นสิ่งของที่ใช้เสริมเติมแต่งร่างกายเพื่อเพิ่มเติมจากเสื้อผ้าที่สวมใส่ โดยท าให้รูปแบบการแต่งตัวมี
ลักษณะที่เปลี่ยนไป ถึงแม้ว่าเสื้อผ้าที่สวมใส่จะเป็นชุดเดิม ก็สามารถสร้างความรู้สึกเปลี่ยนไปได้เมื่อท าการเปลี่ยนเครื่องประดับ
หรืออัญมณี ในเรื่องความเชื่อและศาสนา เครื่องประดับยังคงถูกน ามาใช้ เช่น พระเครื่อง ไม้กางเขน หรือประค า (วรรณรัตน์ อินทร์
อ่ า,2536) 

คุณประโยชน์ของเครื่องประดับที่มีต่อเครื่องแต่งกาย 

เครื่องประดับ  ใช้ประดับเสื้อผ้า  หรือร่างกายให้ดูดียิ่งขึ้น  หรือเพื่อการอย่างอื่น  ตัวอย่างเช่น การเสริมดวง หรือใช้
ประโยชน์อย่างเป็นทางการจากทางราชการกรณีที่มีการสืบสวนสอบสวน ซ่อนกล้อง  และบันทึกภาพต่างๆ ใช้ในคดีความต่างๆ  
หรือสวมใส่เพื่อความสวยงาม เดินแฟช่ันในงานทางธุรกิจและอุตสาหกรรมเครื่องประดับ  ดังนั้น ประโยชน์ของเครื่องประดับที่มีต่อ
เครื่องแต่งกายและมีคุณค่าในการสวมใส่ ดังนี้ 1.) เสริมสร้างบุคลิกภาพและบ่งบอกความเป็นตัวคุณ คือ จุดประสงค์ที่บ่งบอกถึง
ความเป็นตัวตนของผู้สวมใส่ เป็นการช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพให้ผู้สวมใส่ดูดีมากยิ่งขึ้น  เครื่องประดับยังช่วยบอกด้วยว่าผู้สวมใส่
นั้นเป็นคนอย่างไรจากสิ่งที่สวมใส่ โดยไม่จ าเป็นจะต้องสวมใส่แบบท่ีมีราคาแพง แค่เป็นสิ่งที่ใส่ด้วยความพึงพอใจก็ท าให้ผู้สวมใส่มี
บุคลิกภาพดี 2.) บ่งบอกถึงสถานะทางสังคม เป็นจุดประสงค์และประโยชน์ของการใช้เครื่องประดับที่มีมาตั้งแต่ในอดีต  เพราะว่า 
ผู้ที่มีฐานะดีในสังคมไทยนั้นก็อาจจะใส่เครื่องประดับเพชรที่มีมูลค่าราคาแพง  รวมทั้งมีชุดเครื่องเพชรมีราคาแพง ส่วนบุคคลที่มี
ฐานะปานกลางก็อาจจะมีเพชรหรือทองค าในระดับทั่วไป แต่หากเป็นบุคคลที่เพิ่งสร้างตัวก็อาจจะเป็นเครื่องเงินหรือว่าทองที่
น้ าหนักน้อย  แต่ความเป็นจริงแล้วบางครั้งก็ไม่สามารถวัดได้ เพราะว่าการเลือกใช้เครื่องประดับนั้นก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละ
บุคคล 3. ) ใช้ในงานต่างๆ ไม่ว่าจะใช้ในงานวงการบันเทิง เช่น เดินแฟช่ัน  การแสดง  หรือว่าจะใช้ในงานราชการ  เช่น  การใช้
เครื่องประดับเพื่อซ่อนกล้องและบันทึกภาพต่างๆ ใช้ในการสืบสวนสอบสวน และยังมีการใช้ในชีวิตประจ าวันเพื่ออ านวยความ
สะดวกในการด าเนินชีวิต  อย่างเช่น นาฬิกา เป็นต้น  เพราะฉะนั้นจึงถือได้ว่า เครื่องประดับเป็นสิ่งมีอิทธิพลต่อชีวิตของเราเป็น
อย่างมาก 4.) ใช้ในการเสริมดวง เครื่องประดับที่ช่วยเสริมดวงได้แก่เครื่องประดับหินสีน าโชค แหวน  เพราะว่าสามารถสวมใส่ที่นิ้ว
ต่างๆ ซึ่งช่วยเสริมดวงให้เกิดความมั่นใจข้ึนมาได้  หรือบางคนอาจจะใส่จี้ห้อยคอมงคล หรือพระเครื่องเพื่อเสริมพลังแรงใจก็ได้  ซึ่ง
การใช้ในลักษณะนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคล (เครื่องประดับไทย,2562)  

วิธีการออกแบบเครื่องประดับ 

“ออกแบบเครื่องประดับ” คือการวางแผนสร้างสรรค์รูปแบบ ให้เกิดประโยชน์สัมพันธ์ กับความสวยงาม โดยเลือกวัสดุให้
เหมาะสมกับรูปแบบนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะงานแต่ละอย่าง อาจจะเน้นถึงการออกแบบที่สัมพันธ์กับบุคลิกของผู้สวมใส่แต่ละคน หรือ
นักออกแบบเครื่องประดับ จะเน้นถึงวัสดุที่จะน ามาใช้ให้มีความสวยงาม และสวมใส่ได้อย่างสบาย มีความสวยงาม สวมใส่ตาม
ความเหมาะสมของร่างกาย (วัฒนะ จูฑะวิภาต , 2545)  

แนวคิดที่ควรค านึงถึงในการออกแบบขั้นพื้นฐาน 

1. )พื้นฐานความงามทางศิลปะด้านการออกแบบ  2.) ความเรียบง่ายของรูปทรงและมีความสมบูรณ์ในตัวเอง 
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3.) ความคิดสร้างสรรค์ทั้งด้านการออกแบบและวัสดุ  4.) เทคนิคทางการผลิตที่ไม่ซ้ าของเดิม 

5.) รักษาคุณสมบัติของโลหะ หิน และวัสดุอื่นๆ 

                                       

                                  
 

ภาพที่ 1 องค์ประกอบของการออกแบบเครื่องประดับ 

ลวดลายจากธรรมชาติที่น ามาประยุกต์กับงานสร้างสรรค์เครื่องประดับ ดังนี้ 
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3.) ความคิดสร้างสรรค์ทั้งด้านการออกแบบและวัสดุ  4.) เทคนิคทางการผลิตที่ไม่ซ้ าของเดิม 

5.) รักษาคุณสมบัติของโลหะ หิน และวัสดุอื่นๆ 

                                       

                                  
 

ภาพที่ 1 องค์ประกอบของการออกแบบเครื่องประดับ 

ลวดลายจากธรรมชาติที่น ามาประยุกต์กับงานสร้างสรรค์เครื่องประดับ ดังนี้ 

 

ลายเม็ดพริก ลายไข่ปลา   

 

ลายดอกปลายมน 

 

ลายผักกดู 

 

ลายกนก 

 

        

     ลายเครือล้านนา 

 

         ลายดอกบัว 

 

ลายดอกพุดซ้อน  

 

ลวดลายจีน 

 

 

ลายดอกโบตั๋น 

 

               ภาพที่ 2  ลวดลายจากธรรมชาติจากวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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เครื่องประดับจากธรรมชาติ 

          เครื่องประดับจากธรรมชาติประเภทไม้ไผ่ ลูกเดือย ลูกปัดไม้มะม่วง ที่ได้รับการถ่ายทอดงานจักสานไม้ไผ่มาจากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ของผู้เฒ่าผู้แก่สืบทอดกันมาจากภูมิปัญญาล้านนา การใช้ลูกเดือยจากภูมิปัญญาชนชาติพันธุ์ โดยแต่เดิมเป็นการ
ผลิตเฉพาะของเล่นเด็กที่เล่นกันในอดีต และน ามาพัฒนาต่อยอดเป็นเครื่องประดับ ประเภทตุ้มหู แหวน ปิ่นปักผม ก าไล สร้อยคอ 
ที่คาดผม มาลัยข้อมือ ด้วยฝีมือการจักสาน และลวดลายที่สวยงาม ผ่านวิวัฒนาการย้อมสีของวัสดุแต่ละประเภทให้สวยงาม ตาม
ความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน   

 
 

 

 

 

 

 

 

    

ภาพที่ 3 ไม้ไผ่ศรสีุข น ามาท าเส้นตอกย้อมสี                  รูปที่ 4 วัสดุจากธรรมชาต,ิลูกเดือย,ลูกปดัไม้มะม่วง 

ที่มา : MGR Online (2550)      

  
ภาพที่ 5  ไม้ไผย่้อมสีน ามาท าเครือ่งประดับแหวนทรงโบราณประยกุต์  
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เครื่องประดับจากธรรมชาติ 

          เครื่องประดับจากธรรมชาติประเภทไม้ไผ่ ลูกเดือย ลูกปัดไม้มะม่วง ที่ได้รับการถ่ายทอดงานจักสานไม้ไผ่มาจากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ของผู้เฒ่าผู้แก่สืบทอดกันมาจากภูมิปัญญาล้านนา การใช้ลูกเดือยจากภูมิปัญญาชนชาติพันธุ์ โดยแต่เดิมเป็นการ
ผลิตเฉพาะของเล่นเด็กที่เล่นกันในอดีต และน ามาพัฒนาต่อยอดเป็นเครื่องประดับ ประเภทตุ้มหู แหวน ปิ่นปักผม ก าไล สร้อยคอ 
ที่คาดผม มาลัยข้อมือ ด้วยฝีมือการจักสาน และลวดลายที่สวยงาม ผ่านวิวัฒนาการย้อมสีของวัสดุแต่ละประเภทให้สวยงาม ตาม
ความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน   

 
 

 

 

 

 

 

 

    

ภาพที่ 3 ไม้ไผ่ศรสีุข น ามาท าเส้นตอกย้อมสี                  รูปที่ 4 วัสดุจากธรรมชาต,ิลูกเดือย,ลูกปดัไม้มะม่วง 

ที่มา : MGR Online (2550)      

  
ภาพที่ 5  ไม้ไผย่้อมสีน ามาท าเครือ่งประดับแหวนทรงโบราณประยกุต์  

 

            

 

 

 

 
   
                                                    

  
 ภาพที่ 6  ไม้ไผ่น ามาท าเครื่องประดับเข็มกลัด                        ภาพที่ 7  ไม้ไผ่น ามาท าเครื่องประดับก าไลข้อมือ                                                                           

     

 การเลือกวัสดุมาใช้ท าเครื่องประดับ เครื่องประดับจะให้ประโยชน์น้อย แต่มีประโยชน์โดยตรงด้านความสวยงามและ
ความสุขทางใจให้แก่ผู้เป็นเจ้าของ ดังนั้นวัสดุธรรมชาติที่น ามาใช้ส่วนใหญ่มักจะใช้สิ่งของที่สามารถน ามาออกแบบ ดัดแปลงเป็น
เครื่องประดับที่มีความสวยงาม เป็นการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เครื่องประดับให้มีราคาสูงขึ้น คู่กับการสวมใส่เครื่องแต่งกาย ตาม
แฟช่ันสมัยนิยม ปัจจุบันมีการส่งเสริมการผลิตเครื่องประดับจากธรรมชาติพร้อมกับการท่องเที่ยวในหมู่บ้านนวัตวิถีในแต่ละท้องถิ่น 
ช่วยเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชนเพิ่มขึ้นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  (ตะลอนทัวร์ OTOP,2550) 

เครื่องประดับที่ท าจากวัสดุสังเคราะห์ 

เครื่องประดับจากวัสดุสังเคราะห์ ส่วนมากเป็นวัสดุที่ได้มาจากการแปรสภาพของวัสดุธรรมชาติ และวัสดุวิทยาศาสตร์ ซึ่ง
ได้แก่ พลาสติก เพชรเทียม พลอยเทียม เรซิน ดินวิทยาศาสตร์ แป้ง กาว สบู่ ฯลฯ ซึ่งปัจจุบันนี้ สิ่งเหล่านี้จัดเป็นวัสดุส าคัญในการ
สร้างสรรค์เครื่องประดับที่ใช้ทั่วไป ท้ังที่เป็นเครื่องประดับถาวร และช่ัวคราว  

 

 

                                                          ภาพที่ 8 วัสดุสังเคราะห์,พลาสติก  
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ภาพที่ 9-10-11 การท าสร้อยคอดว้ยการถักร้อยสร้อยลูกปัด               

ขั้นตอนการผลิตเครื่องประดับท่ีสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติ และวัสดุสังเคราะห์ 

1. การหาข้อมูล จากแรงบันดาลใจคือเพิ่มมูลค่าให้กับเครื่องประดับ โดยน าลวดลายล้านนายุคทอง ที่ประดับตามอุโบสถ 
วัดเจ็ดยอดน ามาออกแบบผสมผสานกับวัสดุสังเคราะห์ รูปแบบเครื่องประดับท่ีได้รับความนิยมในปัจจุบันเป็นรูปแบบท่ี ออกแบบ
เครื่องประดับเทียมรูปแบบใหม่ ทันสมัยแต่ยังคงกลิ่นอายของวัฒนธรรมล้านนา 

2. ขั้นตอนการออกแบบ ตามกระแสวัฒธรรมที่ไดร้ับความนยิมเครื่องประดับหลากสี ในปัจจุบันท าให้แรงบันดาลใจในการ
ออกแบบ เน้นที่สีสันโทนร้อนอบอุน่ ได้แก่ สีแดง สีชมพู สีม่วง สีเหลอืง สีโทนเย็นได้แก่ สีขาว สีเขียวออ่น สีชมพูอ่อน สีม่วงอ่อน น า
ข้อมูลลวดลายล้านนา มาผสมผสานในการออกแบบเน้นจุดเด่นจุดรอง และองค์ประกอบหลักในการออกแบบ ค านึงถึงวัสดุในการ
ผลิต ไดรู้ปแบบในการออกแบบ 5 รูปแบบ 

3. การผลิตเครื่องประดับ เริ่มจากการคัดเลือกวัสดุให้ตรงกับที่ได้ออกแบบไว้ แล้วท าการขึ้นโครงสร้างของตัวสร้อยเก็บ
รายละเอียดวางส่วน จุดเด่น จุดรอง ถักร้อยผสมการปักลูกปัด ลูกเดือย เศษผ้าไหม จนเหมือนรูปแบบเครื่องประดับที่ได้ออกแบบ
ไว ้

4. ขั้นตอนการเก็บรายละเอียด เมือ่รูปแบบเครื่องประดับเสร็จเรยีบร้อยจึงตรวจสอบความเรียบร้อย สมบูรณส์วมใสส่บาย 
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ภาพที่ 9-10-11 การท าสร้อยคอดว้ยการถักร้อยสร้อยลูกปัด               

ขั้นตอนการผลิตเครื่องประดับท่ีสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติ และวัสดุสังเคราะห์ 

1. การหาข้อมูล จากแรงบันดาลใจคือเพิ่มมูลค่าให้กับเครื่องประดับ โดยน าลวดลายล้านนายุคทอง ที่ประดับตามอุโบสถ 
วัดเจ็ดยอดน ามาออกแบบผสมผสานกับวัสดุสังเคราะห์ รูปแบบเครื่องประดับท่ีได้รับความนิยมในปัจจุบันเป็นรูปแบบท่ี ออกแบบ
เครื่องประดับเทียมรูปแบบใหม่ ทันสมัยแต่ยังคงกลิ่นอายของวัฒนธรรมล้านนา 

2. ขั้นตอนการออกแบบ ตามกระแสวัฒธรรมที่ไดร้ับความนยิมเครื่องประดับหลากสี ในปัจจุบันท าให้แรงบันดาลใจในการ
ออกแบบ เน้นที่สีสันโทนร้อนอบอุน่ ได้แก่ สีแดง สีชมพู สีม่วง สีเหลอืง สีโทนเย็นได้แก่ สีขาว สีเขียวออ่น สีชมพูอ่อน สีม่วงอ่อน น า
ข้อมูลลวดลายล้านนา มาผสมผสานในการออกแบบเน้นจุดเด่นจุดรอง และองค์ประกอบหลักในการออกแบบ ค านึงถึงวัสดุในการ
ผลิต ไดรู้ปแบบในการออกแบบ 5 รูปแบบ 

3. การผลิตเครื่องประดับ เริ่มจากการคัดเลือกวัสดุให้ตรงกับที่ได้ออกแบบไว้ แล้วท าการขึ้นโครงสร้างของตัวสร้อยเก็บ
รายละเอียดวางส่วน จุดเด่น จุดรอง ถักร้อยผสมการปักลูกปัด ลูกเดือย เศษผ้าไหม จนเหมือนรูปแบบเครื่องประดับที่ได้ออกแบบ
ไว ้

4. ขั้นตอนการเก็บรายละเอียด เมือ่รูปแบบเครื่องประดับเสร็จเรยีบร้อยจึงตรวจสอบความเรียบร้อย สมบูรณส์วมใสส่บาย 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 12 ผลงานสร้างสรรค์ส าเร็จรปู 5 รูปแบบ  

 

บทสรุป 

ผลงานเครื่องประดับสร้างสรรค์ที่เป็นต้นแบบจ านวน 5 รูปแบบ เป็นการออกแบบสร้างสรรค์จากองค์ความรู้พื้นฐานด้าน
การออกแบบ โดยเริ่มต้นจากการศึกษาลวดลายเครื่องประดับที่มีแนวความคิดจากธรรมชาติ สถาปัตยกรรม ที่มีต่อวิถีชีวิตมนุษย์ 
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยศึกษาประเภทของเครื่องประดับลวดลายมงคลของชาวล้านนาจากงานประติมากรรม จิตรกรรม 
สถาปัตยกรรมล้านนายุคทอง มาประยุกต์ออกแบบลวดลายเครื่องประดับ จากนั้นเป็นการออกแบบเครื่องประดับตามความ
ต้องการของผู้สวมใส่หรือผู้บริโภค พร้อมท้ังคัดสรรวัสดุเครื่องประดับจากธรรมชาติและวัสดุสังเคราะห์ ผ่านขั้นตอนการผลิต น ามา
ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องประดับที่ตอบโจทย์กับความต้องการของผู้บริโภค เป็นแนวทางในการเพิ่มมูลค่าเครื่องประดับ โดยการ
ผลิตจากเทคนิคและวิธีการถักร้อย ปัก ผสมผสานแฟช่ันในยุคปัจจุบัน ทั้งรูปแบบลวดลายและวัสดุล้วนอ้างอิงจากทุนวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ผลิตผลงานสร้างสรรค์ตามสมัยนิยม  

ปัจจุบันการประยุกต์และออกแบบเครื่องประดับให้ตรงตามรสนิยมของผู้ใช้เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถน ามาออกแบบ
เครื่องประดับร่วมสมัย ส าหรับส่งเสริมเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ได้ หรือเครื่องประดับที่มีแนวคิดประเพณีนิยมผสมผสานศิลปะร่วมสมัย
ในปัจจุบัน การใช้แนวคิดอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์ ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถท าให้ผู้สวมใส่มีความมั่นใจ 
เสริมสร้างบุคลิกภาพและยังเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มผู้สวมใส่เชิงอนุรักษ์ นอกจากนั้น การผลิต
เครื่องประดับจากธรรมชาติในปัจจุบันยังเป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชน ให้สามารถกระจายสินค้าออกไปได้ ส่งเ สริมงาน
ศิลปหัตถกรรมในท้องถิ่นให้มีสินค้ามากข้ึน สร้างรายได้ให้กับชุมชน สร้างความสุขให้กับชุมชน เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้และ
เป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติภายในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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การสร้างแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง สมดุลเคมี

เบญญทิพย์ กลับสุกใส1* และศิริพร จันทรคีรี2

บทคัดย่อ
แอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้เสริมสร้างองค์ความรู้แก่ผู้เรียน ท�าให้การเรียนรู้ไม่ได้ถูกจ�ากัดอยู่แต่

ภายในห้องเรียน และเป็นสิ่งที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงสร้างแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้เรื่อง สมดุลเคมี บนระบบ

ปฏิบัติการแอนดรอยด์ เพื่อใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ในเรื่อง สมดุลเคมี ที่อธิบายถึงหลักการเนื้อหา วิดีโอการท�าการทดลอง และ

แบบฝึกหัดในรูปแบบเกม ให้สามารถใช้งานบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตได้ แอพพลิเคชันถูกสร้างโดยโปรแกรม Construct 2 และ 

Adobe Photoshop CC 2018 โดยเนื้อหาเรื่อง สมดุลเคมี ที่น�าเสนอประกอบด้วย 3 ส่วนหลักได้แก่ เนื้อหาหลักการเรื่อง สมดุล

เคมี การทดลอง 3 เรื่อง (ปฏิกิริยาการผันกลับได้ ปัจจัยของความเข้มข้นที่มีผลต่อภาวะสมดุล และปัจจัยของอุณหภูมิและความดัน

ที่มีผลต่อภาวะสมดุล) ซึ่งแสดงวิธีการทดลองโดยใช้วิดีโอ และการท�าแบบฝึกหัดในรูปแบบของเกมอนิเมชัน เมื่อน�าแอปพลิเคชันไป

ประเมนิคณุภาพโดยผูเ้ชีย่วชาญในด้านความถูกต้องของเนือ้หา และออกแบบภาพ เสียง และการใช้ภาษา พบว่า อยู่ในเกณฑ์คณุภาพ

ดีมาก มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 96.67 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก และน�าแอปพลิเคชันไปใช้งานกับนิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเคมี คณะศึกษา

ศาสตร์ พบว่า อยูใ่นเกณฑ์ระดบัความพงึพอใจสูงเท่ากบั 4.45 (S.D 0.37, n=28) ซึง่จัดว่าแอปพลเิคชนัเพ่ือการเรียนรูเ้รือ่ง สมดลุเคมี 

ท�าให้ผูใ้ช้งานได้รบัความรูแ้ละความเข้าใจบทเรยีนได้ง่ายขึน้ จากการเหน็ภาพการทดลองและการฝึกท�าแบบฝึกหัดในรปูแบบเกม

ค�าส�าคัญ : แอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ สมดุลเคมี

1 นิสิตปริญญาตรี, หลักสูตร กศ.บ.เคมี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000
2 ผศ., สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000 
1 Undergraduate student, Bachelor of Education (Chemistry), Faculty of Education, Thaksin University, Songkhla, 90000, Thailand
2 Asist., Faculty of Science, Thaksin University, Songkhla, 90000, Thailand

* Corresponding author: Tel.: 080-7119156. E-mail address: benyatip_prod@hotmail.com

O1011



48
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

Creating Application for Learning on Android Operating System for Chemical Equilibrium

Benyatip klubsuksai1* and Siriporn Janttarakeeree2

Abstract
 Application for Learning is an application that is used to enhance knowledge for students. Therefore, 

learning is not limited to within the classroom and easily accessible. Therefore, in this research creating Appli-

cation for Learning on Android Operating System for Chemical Equilibrium that explains the content principles, 

Experimental video and exercises in the form of games to be able to use on smartphone or tablet. The appli-

cation was created by Construct 2 and Adobe Photoshop CC 2018. The content of the chemical equilibrium 

presented consists of 3 main parts which are principles of chemical equilibrium, 3 Experiments (reversible re-

action, effect of concentration on chemical equilibrium, effect of temperature and pressure on chemical equi-

librium) which were shown using videos and the exercises in the form of game animation. When the application 

is evaluated by experts in the field of the accuracy of content and design for images, sounds and language 

usage, found that the quality criteria are very good with an average score of 96.67%. Use the application with 

1st year students of the faculty of Education, chemistry major, found that the satisfaction level is high as 4.45 

(S.D. 0.37, n = 28). Which is considered an application for learning about chemical equilibrium, allowing users 

to gain knowledge and understanding of lessons from visualization, experimentation and practicing exercises in 

the form of games.

Keywords : Application for Learning, Chemical equilibrium
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บทนำ 
 การนำเทคโนโลยีมาใช้ทางด้านการศึกษาทำให้การเรียนรู ้ไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แต่ภายในห้องเรียน อีกทั้งยังสะดวก
สามารถทบทวนบทเรียนได้ทุกที่ตามต้องการ ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่ยากในการทำความเข้าใจ เน่ืองจาก
เน้ือหามีความซับซ้อนไม่สามารถอธิบายออกมาในรูปของนามธรรมได้ การสอนแบบบรรยายจึงไม่สามารถทำให้ผู้เรียนเข้าใจได้
อย่างลึกซึ้ง และจากการสร้างบทเรียนจากคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) อาจไม่ได้ตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานเท่าที่ควร 
เนื่องจากต้องใช้งานผ่านอุปกรณ์ที่พกพายาก ไม่ได้สะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูล ดังนั้นจึงมีการสร้างแอปพลิเคชันที่ช่วยในการ
เรียนการสอน เช่น แอปพลิเคชันส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กบกพร่องทางการได้ [1] การพัฒนารูปแบบ
การสอนโดยอาศัยแอปพลิเคชันการอ่านออกเสียงด้วยระบบรู้จำเสียงพูด และเกมทายคำศัพท์ภาษาอังกฤษ [2] การพัฒนาโม
บายเกมแอพพลิเคชันสำนวนสุภาษิตบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ [3] ปัจจุบันการสร้างแอปพลิเคชันทางการศึกษา สามารถ
สร้างได้จากโปรแกรมต่าง ๆ เช่น โปรแกรม  Android Studio มีเครื ่องมือที ่รวดเร็วที ่ส ุดในการสร้างแอปพลิเคชันที ่มี
ประสิทธิภาพและคุณภาพสูงที ่ใช้งานในอุปกรณ์ Android ทุกประเภท โปรแกรม Thukable เป็นการทำงาน MIT App 
Inventor รุ่นใหม่ เน้นความง่าย ต่อการเขียนและใช้หลักการการต่อแบบเลโก้คือ ต่อเป็นบล็อค [4] และโปรแกรม Construct 
2 เป็นโปรแกรมที่สร้างชิ้นงานมัลติมิเดียมาตรฐานภาษา HTML5 ประกอบการตัวโปรแกรมที่สามารถพัฒนาชิ้นงานได้อย่าง
หลากหลายด้วย [5] ที่สามารถผสมผสานรูปแบบสื่อต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ทั้งข้อความ กราฟฟิก วิดีทัศน์ เกมส์  จึงทำให้เกิดการ
ประยุกต์ใช้โปรแกรม Construct 2 สร้างแอปพลิเคชันในการจัดทำสื่อการสอนที่จะส่งผลให้ผู้เรียนที่สามารถเข้าถึงองค์ความรู้
ที่เสมือนการเรียนรู้ในห้องเรียนจริง และการเรียนรู้ผ่านแอปพลิเคชันเป็นอีกช่องทางที ่ทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้ 
ความสามารถของตนเองได้ตรงตามความต้องการ ความถนัด ความสนใจโดยไม่มีข้อจำกัดในด้านเวลา สถานที่และสามารถ
เข้าใจถึงบทเรียนได้อย่างแท้จริง 
 สมดุลเคมีเป็นบทเรียนในรายวิชาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่นำไปต่อยอดได้ในระดับอุดมศึกษาละใน
การสอบเข้ามหาวิทยาลัย โดยการสร้างแอปพลิเคชันเรื่อง สมดุลเคมีจากโปรแกรม Construct 2 เน่ืองจากการสร้างแอปพลิเค
ชันโดยทั่วไปจะเป็นจะเน้นในเน้ือหา ทฤษฎี หลักการ ไม่ได้ตอบโจทย์ในบทเรียนที่มีการทดลองและให้ผู้เรียนเข้าใจถึงหลักการ
ทดลองที่แท้จริง เน่ืองจากบทเรียนเรื่อง สมดุลเคมี น้ันเป็นบทเรียนที่เกี่ยวข้องกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี จึงยากต่อการทำความ
เข้าใจในการเรียนรู้เพียงครั้งเดียว  
 ด้วยเหตุน้ีจึงมีการสร้างแอปพลิเคชันเพ่ือการเรียนรู้ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง สมดุลเคมี เพ่ือให้รู้เรียน
สามารถเข้าใจบทเรียนสามารถในเห็นภาพในการทดลองได้ชัดเจน รวมทั้งทำให้สามารถเข้าถึงบทเรียนได้ง่าย ที่จะส่งผลให้การ
เรียนรู้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

 
วิธีการดำเนินงาน 

การจัดทำการสร้างแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง สมดุลเคมี มีการดำเนินการ
ดังต่อไปน้ี  
1. การเลือกข้อมูลการสร้างแอปพลิชันเรื่อง สมดุลเคมี มีข้ันตอนดังน้ี 
 1.1 นำข้อมูลการสร้างแอปพลิเคชัน 3 โปรแกรม ได้แก่ โปรแกรม Android Studio (free version) โปรแกรม 
Thukable (free version) และโปรแกรม Construct2 (free version r256) มาวิเคราะห์เปรียบเทียบการลักษณะการใช้งาน 
 1.2 ใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CC 2018 ในการออกแบบงานที่เป็นองค์ประกอบของแอปพลิเคชัน  
 1.3 วิเคราะห์เน้ือหาแลการทดลองเรื่อง สมดุลเคมี ที่จะนำมาสร้างแอปพลิเคชัน 
2. ออกแบบและวางแผนการสร้างแอปพลิเคชัน มีขั้นตอนดังน้ี 
 2.1 ออกแบบเน้ือหา การทดลองและแบบฝึกหัดที่นำเสนอ 
  2.1.1 สรุปเน้ือหาสาระสำคัญของเรื่อง สมดุลเคมี  



50
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

  2.1.2 ออกแบบการทดลองที่สามารถทำให้ผู้เรียนเข้าใจเรื่อง สมดุลเคมี 
  2.1.3 ออกแบบแบบฝึกหัดในรูปแบบของเกมส์ 
 2.2 ออกแบบแอปพลิเคชัน 
 ออกแบบการนำเสนอในรูปแบบของข้อความ กราฟฟิก วีดิทัศน์ เกมส์และจัดองค์ประกอบแต่ละประเภทและนำไป
จัดทำเป็นแบบสตอรี่บอร์ด (Storyboard) เพ่ือสร้างแอปพลิเคชัน 

2.3 ทำการทดลอง ตัดต่อวิดีโอ และอัดเสียงอธิบายในวิดีโอ 3 การทดลองได้แก่ ปฏิกิริยาการผันกลับได้ ปัจจัยของ
ความดันและอุณหภูมิที่มีผลต่อภาวะสมดุล และของอุณหภูมิที่มีผลต่อภาวะสมดุล  

2.4 ดำเนินการสร้างแอปพลิเคชันรวบรวมส่วนประกอบต่าง ๆ เข้าในโปรแกรม Construct 2 มีข้ันตอนดังน้ี 
2.4.1 สร้างหน้าหลักในการเข้าถึงองค์ประกอบส่วนต่าง ๆ 
2.4.2 สร้างหน้าแสดงเน้ือหา การทดลอง และเกมส์โดยมีแถบเครื่องมือย่อยเข้าสู่หัวข้อเรื่องต่าง ๆ และจัด

องค์ประกอบของเน้ือหาลงบนเฟรม 
2.4.3 สร้างหน้าการทดลองและเพ่ิมวิดีโอการทดลองลงไปในบทเรียน 
2.4.4 สร้างหน้าแบบฝึกหัดในรูปแบบของเกมส์  

2.5 การประเมินแอปพลิเคชัน 
2.5.1 จัดทำแบบประเมินคุณภาพการสร้างแอปพลิเคชันและแบบประเมินความพึงพอใจต่อการ ใช้ 

 แอปพลิเคชัน 
2.5.2 ตรวจสอบเนื้อหา และรายละเอียดของแอปพลิเคชันและให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพ จากน้ัน

 นำมาปรับปรุงแก้ไขก่อนการนำไปใช้จริง 
3. การดำเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.1 นำแอปพลิเคชันเรื่อง สมดุลเคมี ไปใช้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเคมี คณะศึกษาศาสตร์ 

3.2 ให้ผู้ใช้งานตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้แอปพลิเคชันเรื่อง สมดุลเคมี แล้วนำข้อมูลที่ได้ไปคำนวณ
โดยใช้หลักสถิติ 
 4. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล  

4.1 หาคุณภาพของแอปพลิเคชันเรื่อง สมดุลเคมี ให้ผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านเนื้อหาและสื่อการสอน
พิจารณาโดยใช้แบบประเมินคุณภาพบทเรียนของแอปพลิเคชันนำไปหาค่าเฉลี่ยหาค่าร้อยละและระดับความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  

4.2 หาความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อการเรียนรู้โดยใชแ้อปพลิเคชันเรื่อง สมดุลเคมี 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
1. ผลการเลือกข้อมูลการสร้างแอปพลิชันเรื่อง สมดุลเคมี 

1.1 จากการวิเคราะห์โปรแกรมในการสร้างแอปพลิเคชัน 3 โปรแกรม ได้แก่ โปรแกรม Android Studio โปรแกรม 
Thukable และโปรแกรม Construct 2 ผู้วิจัยเลือกใช้เป็นโปรแกรม Construct 2 (free version r256) ในการสร้างแอป
พลิเคชัน เน่ืองจากตัวโปรแกรมที่สามารถพัฒนาชิ้นงานได้อย่างหลากหลาย ซึ่งสามารถใส่องค์ประกอบของสื่อประเภทต่าง  ๆ 
เข้าไปด้วยกันได้ ทั้งเน้ือหา รูปภาพ วิดีโอ อีกท้ังสามารถสร้างเกมส์ที่ประยุกต์กับบทเรียนได้  

1.2 เลือกใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CC 2018 ในการออกแบบงาน เนื่องจากมีเครื่องมือให้เลือกใช้ได้อยา่ง
หลากหลาย ท้ังงานวาด การตัดต่อภาพ งานพิมพ์ 
 1.3 เลือกเน้ือหาและการทดลองจากเรื่อง สมดุลเคมี บทเรียนในเรื่องดังกล่าวมีความยากต่อการจะทำความเข้าใจใน
ครั้งเดียว มีการคำนวณและการทดลองเข้ามาเก่ียวข้อง จากการวิเคราะห์ในหลักสูตรแกนกลางแต่ละหัวข้อเรื่องจะมีรายเอียด
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ค่อนข้างเยอะและในการเรียนในแต่ละครั้งไม่สามารถที่จะจดจำบทเรียนได้ทั้งหมด  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทบทวนบทเรียน
เพ่ิมเติมได้ จึงสนใจที่จะนำเรื่องนี้มาทำแอปพลิชัน เพื่อขยายความรู้เพิ่มความเข้าใจของผู้เรียนโดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้
ตลอดเวลา 
2. ผลการออกแบบและการสร้างแอปพลิชัน 

จากการสร้างแอปพลิเคชัน ได้แบ่งส่วนประกอบของแอปพลิเคชันออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนเนื้อหา ส่วนวิดีโอการ
ทดลอง และส่วนของเกมส์ การเข้าสู่องค์ประกอบทั้ง 3 ส่วน จะมีหน้าหลักในการเลือกเข้าไปยังส่วนต่าง ๆ ดังรูปที่ 1 

 

 
 
 
 
 
 
 

รปูที่ 1 หน้าหลักของแอปพลิชัน 
 2.1 ส่วนเน้ือหา 

การออกแบบเนื้อหาเรื ่อง สมดุลเคมี ได้มีการสรุปสาระสำคัญของแต่ละหัวข้อเรื่อง ซึ ่งได้แก่ การเปลี ่ยนแปลง
ปฏิกิริยาเคมี ภาวะสมดุล ค่าคงที่สมดุล และการรบกวนภาวะสมดุลของระบบ ให้มีความกระชับและสามารถทำความเข้าใจได้
ง่าย การเข้าศึกษาบทเรียนจะกดปุ่ม Content ในหน้าหลักเพ่ือเข้ามายังหน้าหลักของเน้ือหา ดังรูปที่ 2  

 

 

 

 

 

 

 

รปูที่ 2 หน้าหลักของเน้ือหา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที่ 3 ตัวอย่างบทเรียน 
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2.2 ส่วนของการทดลอง 
การออกแบบการทดลอง เพื ่อให้เห็นภาพการเปลี ่ยนแปลงของปฏิกิร ิยาในเรื ่อง สมดุลเคมีได้ชัดเจนขึ ้น ใน  

แอปพลิเคชันประกอบ 3 การทดลองได้แก่ การทดลองปฏิกิริยาท่ีผันกลับได้ การทดลองปัจจัยของความดันและอุณหภูมิที่มีผล
ต่อภาวะสมดุล และการทดลองปัจจัยของความเข้มข้นที ่มีผลต่อภาวะสมดุล การตัดต่อวิดีโอจะใช้โปรแกรม Coral 
VideoStudio Pro X5 เน่ืองจากเป็นโปรแกรมที่สามารถใส่เสียง อัดคำบรรยายประกอบวิดีโอ และมีเอฟเฟกต์ต่าง ๆ ให้เลือก
ใส่ในวิดีโอได้ ซึ่งองค์ประกอบของวิดีโอการทดลองจะประกอบไปด้วยส่วนต่าง ๆ ได้แก่ สารเคมีที่ในการทดลอง อุปกรณ์ที่ใช้ใน
การทดลอง วิธีการทดลอง ผลการทดลอง และสรุปผลการทดลอง  

 

 
 

 
 

 
 

รปูที่ 4 หน้าหลักการของการทดลอง 

 

 

 

 

 

 

 
 

รปูที่ 5 ตัวอย่างการทดลอง 

2.3 ส่วนของเกมส์ 
 การเลือกออกแบบแบบฝึกหัดในรูปแบบเกมส์ เป็นการสร้างแบบฝึกหัดให้มีความน่าสนใจมากขึ้น นอกจากจะได้
ทบทวนบทเรียนได้ ซึ่งเกมส์ที่สร้างในแอปพลิเคชันน้ีประกอบด้วย 4 เกมส์ ได้แก่ 1) เกมส์ปฏิกิริยาผันกลับได้ 2) เกมส์ค่าคงที่
สมดุล 3) เกมส์ความเข้มข้นต่อภาวะสมดุล และ 4) เกมส์ความดันต่อภาวะสมดุล ดังรูปที่ 6 
 

 

 

 

 

 

รปูที่ 6 หน้าหลักของเน้ือหา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที่ 7 ตัวอย่างของเกมส์ 

3. การวิจัยคุณภาพแอปพลิเคชัน 
 แอปพลิเคชันเพ่ือการเรียนรู้ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เรื่อง สมดุลเคมี ได้ประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันทั้ง 
3 ด้าน ได้แก่ ด้านเน้ือหา ด้านภาพเสียงและการใช้ภาษา และด้านการออกแบบ จากผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน พบว่า ร้อยละ
ระดับความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิในภาพรวมทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับดีมาก แสดงว่าคุณภาพของแอปพลิชันเรื่อง สมดุลเคมี  
ประสิทธิภาพสามารถนำไปใช้ในการศึกษา และเรียนรู้ได้ 

ตารางที่ 1 ค่าร้อยละ ระดับความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละด้านและภาพรวมทั้ง 3 ด้าน 
ข้อที่ รายการประเมิน ร้อยละ ระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
1 ด้านเน้ือหา 94.67 ดีมาก 
2 ด้านภาพ เสียง และการใช้ภาษา 96.67 ดีมาก 
3 ด้านการออกแบบ 96.67 ดีมาก 

รวม 96 ดีมาก 
4. ความพึงพอใจต่อการใช้แอปพลิชันเรื่อง สมดุลเคมี 
 สอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการใช้แอปพลิเคชันเพ่ือการเรียนรู้ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เรื่อง สมดุลเคมี โดย
นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเคมี คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 28 คน พบว่า ผลการสำรวจในด้านเน้ือหา ด้านการออกแบบบทเรียน 
และด้านประโยชน์ที่ได้รับ โดยรวมอยู่ในระดับสูง 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของนิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเคมี คณะศึกษาศาสตร์ ในการ
ใช้งานแอปพลิชันเรื่อง สมดุลเคมีโดยรวมและรายด้าน (n = 28) 

ข้อที่ รายการประเมิน X  S.D. ระดับ 
1 ด้านเน้ือหา 4.43 0.30 สูง 
2 ด้านการออกแบบบทเรียน 4.36 0.41 สูง 
3 ด้านประโยชน์ที่ได้รับ 4.56 0.40 สูง 

รวม 4.45 0.37 สูง 
 

สรุปผลการวิจัย 
 การสร้างแอปพลิเคชันถูกสร้างขึ ้นโดยโปรแกรม Construct 2 มาดำเนินการสร้างและใช้โปรแกรม Adobe 
Photoshop CC 2018 ในด้านการออกแบบ โดยแอปพลิเคชันที่สร้างข้ึนเป็นแอปพลิชันเพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง สมดุลเคมี ซึ่งจะ
ประกอบด้วย 3 ส่วนหลักได้แก่ ส่วนของเน้ือหา ส่วนของการทดลอง และส่วนของเกม เมื่อนำแอปพลิเคชันไปประเมินคุณภาพ
โดยผู้เชี่ยวชาญใน 3 ด้าน คือ 1) ด้านเน้ือหา 2) ด้านภาพ เสียง และการใช้ภาษา และ 3) ด้านการออกแบบ ผลปรากฏว่า ทั้ง 
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2.2 ส่วนของการทดลอง 
การออกแบบการทดลอง เพื ่อให้เห็นภาพการเปลี ่ยนแปลงของปฏิกิร ิยาในเรื ่อง สมดุลเคมีได้ชัดเจนขึ ้น ใน  

แอปพลิเคชันประกอบ 3 การทดลองได้แก่ การทดลองปฏิกิริยาท่ีผันกลับได้ การทดลองปัจจัยของความดันและอุณหภูมิที่มีผล
ต่อภาวะสมดุล และการทดลองปัจจัยของความเข้มข้นที ่มีผลต่อภาวะสมดุล การตัดต่อวิดีโอจะใช้โปรแกรม Coral 
VideoStudio Pro X5 เน่ืองจากเป็นโปรแกรมที่สามารถใส่เสียง อัดคำบรรยายประกอบวิดีโอ และมีเอฟเฟกต์ต่าง ๆ ให้เลือก
ใส่ในวิดีโอได้ ซึ่งองค์ประกอบของวิดีโอการทดลองจะประกอบไปด้วยส่วนต่าง ๆ ได้แก่ สารเคมีที่ในการทดลอง อุปกรณ์ที่ใช้ใน
การทดลอง วิธีการทดลอง ผลการทดลอง และสรุปผลการทดลอง  

 

 
 

 
 

 
 

รปูที่ 4 หน้าหลักการของการทดลอง 

 

 

 

 

 

 

 
 

รปูที่ 5 ตัวอย่างการทดลอง 

2.3 ส่วนของเกมส์ 
 การเลือกออกแบบแบบฝึกหัดในรูปแบบเกมส์ เป็นการสร้างแบบฝึกหัดให้มีความน่าสนใจมากขึ้น นอกจากจะได้
ทบทวนบทเรียนได้ ซึ่งเกมส์ที่สร้างในแอปพลิเคชันน้ีประกอบด้วย 4 เกมส์ ได้แก่ 1) เกมส์ปฏิกิริยาผันกลับได้ 2) เกมส์ค่าคงที่
สมดุล 3) เกมส์ความเข้มข้นต่อภาวะสมดุล และ 4) เกมส์ความดันต่อภาวะสมดุล ดังรูปที่ 6 
 

 

 

 

 

 

รปูที่ 6 หน้าหลักของเน้ือหา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที่ 7 ตัวอย่างของเกมส์ 

3. การวิจัยคุณภาพแอปพลิเคชัน 
 แอปพลิเคชันเพ่ือการเรียนรู้ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เรื่อง สมดุลเคมี ได้ประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันทั้ง 
3 ด้าน ได้แก่ ด้านเน้ือหา ด้านภาพเสียงและการใช้ภาษา และด้านการออกแบบ จากผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน พบว่า ร้อยละ
ระดับความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิในภาพรวมทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับดีมาก แสดงว่าคุณภาพของแอปพลิชันเรื่อง สมดุลเคมี  
ประสิทธิภาพสามารถนำไปใช้ในการศึกษา และเรียนรู้ได้ 

ตารางที่ 1 ค่าร้อยละ ระดับความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละด้านและภาพรวมทั้ง 3 ด้าน 
ข้อที่ รายการประเมิน ร้อยละ ระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
1 ด้านเน้ือหา 94.67 ดีมาก 
2 ด้านภาพ เสียง และการใช้ภาษา 96.67 ดีมาก 
3 ด้านการออกแบบ 96.67 ดีมาก 

รวม 96 ดีมาก 
4. ความพึงพอใจต่อการใช้แอปพลิชันเรื่อง สมดุลเคมี 
 สอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการใช้แอปพลิเคชันเพ่ือการเรียนรู้ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เรื่อง สมดุลเคมี โดย
นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเคมี คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 28 คน พบว่า ผลการสำรวจในด้านเน้ือหา ด้านการออกแบบบทเรียน 
และด้านประโยชน์ที่ได้รับ โดยรวมอยู่ในระดับสูง 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของนิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเคมี คณะศึกษาศาสตร์ ในการ
ใช้งานแอปพลิชันเรื่อง สมดุลเคมีโดยรวมและรายด้าน (n = 28) 

ข้อที่ รายการประเมิน X  S.D. ระดับ 
1 ด้านเน้ือหา 4.43 0.30 สูง 
2 ด้านการออกแบบบทเรียน 4.36 0.41 สูง 
3 ด้านประโยชน์ที่ได้รับ 4.56 0.40 สูง 

รวม 4.45 0.37 สูง 
 

สรุปผลการวิจัย 
 การสร้างแอปพลิเคชันถูกสร้างขึ ้นโดยโปรแกรม Construct 2 มาดำเนินการสร้างและใช้โปรแกรม Adobe 
Photoshop CC 2018 ในด้านการออกแบบ โดยแอปพลิเคชันที่สร้างข้ึนเป็นแอปพลิชันเพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง สมดุลเคมี ซึ่งจะ
ประกอบด้วย 3 ส่วนหลักได้แก่ ส่วนของเน้ือหา ส่วนของการทดลอง และส่วนของเกม เมื่อนำแอปพลิเคชันไปประเมินคุณภาพ
โดยผู้เชี่ยวชาญใน 3 ด้าน คือ 1) ด้านเน้ือหา 2) ด้านภาพ เสียง และการใช้ภาษา และ 3) ด้านการออกแบบ ผลปรากฏว่า ทั้ง 
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3 ด้านมีคะแนนในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 96.67 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก ถือได้ว่าแอปพลิเคชันเพ่ือการเรียนรู้เรื่อง สมดุลเคมี มี
ประสิทธิภาพสามารถนำไปใช้ในการเรียนรู้ได้ และเมื่อนำแอปพลิเคชันไปสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานกับนิสิตชั้นปีที่  1 
สาขาวิชาเคมี คณะศึกษาศาสตร์ โดยประเมินใน 3 ด้าน คือ 1) ด้านเนื้อหา มีระดับความพึงพอใจเท่ากับ 4.43 2) ด้านการ
ออกแบบบทเรียน มีระดับความพึงพอใจเท่ากับ 4.36 และ 3) ด้านประโยชน์ที่ได้รับ มีระดับความพึงพอใจเท่ากับ 4.56 ผลการ
ประเมินทั้ง 3 ด้านมีระดับความพึงพอใจเท่ากับ 4.45 ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจสูง ซึ่งถือได้ว่าแอปพลิเคชันเพ่ือการเรียนรู้
เรื่อง สมดุลเคมี ทำให้ผู้ใช้งานได้รับความรู้และความเข้าใจในบทเรียนมากข้ึน 

 
กิตติกรรมประกาศ 
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การประเมินรูปแบบการกระจายตัวของสารก�าจัดศัตรูพืชกลุ่มคลอร์ฟีนาเพอร์ในดิน 

โดยใช้ไมโครเอ็กซ์เรย์ฟลูออเรสเซนส์: กรณีศึกษาพื้นที่ปลูกคะน้า อ�าเภอก�าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

วัชรี ต้อยแก้ว1 นิชาดา เจียรนัยกูร2 จิรทยา พันธุ์สุข3 ปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์4 และ รัตนะ บุลประเสริฐ5*

บทคัดย่อ
 ดนิมอีงค์ประกอบของสารอนิทรย์ี อนินทรย์ี น�า้ และอากาศ มคีวามจ�าเป็นต่อการเจรญิเตบิโตของพชื จากการใช้สารก�าจดั

ศัตรูพืชทางการเกษตรกรรมที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งสารก�าจัดศัตรูพืชที่ตกค้างเป็นระยะเวลานานในดินอาจส่งผลให้เกิดการปน

เป้ือนในสิง่แวดล้อม ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและสิง่มชีีวติ การศกึษาครัง้นีใ้ช้สารก�าจดัศตัรพูชืกลุม่คลอร์ฟีนาเพอร์ทีเ่กษตรกรใช้

กนัทัว่ไปในการปลูกคะน้า เป็นการประเมนิรปูแบบการกระจายตวัของสารก�าจดัศตัรพูชืกลุม่คลอร์ฟีนาเพอร์ในดนิ วตัถปุระสงค์เพือ่

ศึกษาการใช้เทคนิคไมโครเอ็กซ์เรย์ฟลูออเรสเซนส์หรือ µ-X-ray fluorescence (µ-XRF) ประเมินรูปแบบการกระจายตัวของสาร

ก�าจดัศตัรพืูชกลุม่คลอร์ฟีนาเพอร์จากองค์ประกอบของธาตสุ�าคญัทีก่ระจายอยูใ่นตวัอย่างของดนิคะน้าในพืน้ทีป่ลกูคะน้า โดยอาศยั

ความต่างของชัน้พลงังานของแต่ละธาต ุ(ชัน้ K, L, M, ...) ใช้วธิทีดลองกระตุ้นอะตอมด้วยการให้พลังงานทีม่ากกว่าพลังงานยดึเหนีย่ว

ของอิเล็กตรอนชั้นใน ท�าให้เกิดที่ว่าง และเมื่ออิเล็กตรอนในชั้นนอกลงมาแทนที่ อะตอมจะปลดปล่อยพลังงานออกมาในรูปของรังสี

เอก็ซ์ จะถกูโฟกสัด้วยเลนส์รงัสเีอก็ซ์ และให้แสงทีจ่ดุโฟกัส ผลการศกึษาครัง้นีพ้บว่า เทคนคิไมโครเอก็ซ์เรย์ฟลอูอเรสเซนส์ สามารถ

ประเมินรูปแบบการกระจายของธาตุที่เป็นองค์ประกอบของกลุ่มคลอร์ฟีนาเพอร์ในบริเวณผิวหน้าของดินของแปลงคะน้าในพื้นที่

ศึกษาจากธาตุคลอรีน (Cl) และโบรมีน (Br) และค่าที่ได้จากผลการทดลองสามารถน�าไปใช้เป็นค่าดัชนีบ่งชี้ลักษณะเฉพาะของสาร

ก�าจัดศัตรูพืชกลุ่มคลอร์ฟีนาเพอร์ที่มีการกระจายตัวอยู่ในตัวอย่างได้

ค�าส�าคัญ : สารก�าจัดศัตรูพืช สารก�าจัดศัตรูพืชกลุ่มคลอร์ฟีนาเพอร์ เทคนิคไมโครเอ็กซ์เรย์ฟลูออเรสเซนส์
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Evaluation of pesticide distribution in soil by using micro X-ray fluorescence: A case study 

of Brassica oleracea var. alboglabra plantation areas in Kamphaeng Saen District, 

Nakhon Pathom Province

Whatcharee Toikaew1 Nichada Jearanaikoon 2 Jirataya Pansuk 3 Piyarat Vijuksungsith4 and Rattana Boonprasert5* 

Abstract
 Soil has the composition of organic matter, inorganic, water and air. There is a need for plant growth. 

From the use of agricultural pesticides which tend to increase every year. Long-term pesticide residues in the 

soil may result in contamination, to effect in the environment and organisms. This study used chlorphenapyr 

pesticide that farmers commonly use in growing Brassica oleracea var. alboglabra and assess the distribution 

of pesticides in soil. The objectives is to study the use of micro-X-ray fluorescence (µ-XRF) evaluate of the 

distribution pattern of pesticides from the composition of the dispersed element in the sample of soil, based 

on the different energy levels of each element (class K, L, M,...). By using the method of stimulating atoms by 

providing more energy than the binding energy of the inner electrons make a space and the electrons in the 

outer layer are replaced atoms release energy, that synchrotron light is focused with X-ray lenses. The results 

micro-X-ray fluorescence technique can evaluate the distribution pattern of the elements that are the constituents 

of the chlorphenapyr group in the surface of   the soil studied from the elements chlorine (Cl) and bromine (Br).

Keywords: Pesticide, Pesticide of chlorphenapyr , Micro X-ray fluorescence (µ-XRF)
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บทน า 

 ดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม ท่ีมีองค์ประกอบของสารอินทรีย ์อนินทรีย ์น ้า และ
อากาศ ซ่ึงมีความจ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชและดา้นการเกษตร เกษตรส่วนใหญ่มีการใช้สาร
ก าจดัศตัรูพืชหรือสารก าจดัวชัพืช เพื่อป้องกนัผลผลิต ไม่ให้เกิดความเสียหาย ขอ้มูลรายงานสรุปการ
น าเขา้วตัถุอนัตราย 2562 พบวา่คลอร์ฟีนาเพอร์ น าเขา้เป็นอนัดบัท่ี 18 (53.59 ตนั) [1] ถูกน ามาใชเ้ป็น
สารก าจดัศตัรูพืชออกฤทธ์ิท าลายแบบกินตายและถูกตวัตาย คุณสมบติัละลายน ้ าไดน้อ้ย ไม่แตกตวัใน
ไอออน ความดนัไอต ่า [2]  เป็นท่ีนิยมใชก้นัของเกษตรท่ีปลูกคะนา้ ซ่ึงขอ้มูลสถานการณ์ปลูกคะนา้ปี 
2560 จงัหวดันครปฐมมีพื้นท่ีการปลูกคะนา้มากท่ีสุด เน้ือท่ีปลูก 9,427 ไร่ [3] ท่ีมีการปลูกคะนา้แบบ
อินทรียแ์ละการปลูกแบบใชส้ารเคมี ซ่ึงสารก าจดัศตัรูพืชเพียงร้อยละ 0.1 ท่ีถึงกลุ่มเป้าหมายขณะท่ี
ร้อยละ 99.9 ของสารก าจดัศตัรูพืชท่ีปนเป้ือนในส่ิงแวดลอ้ม [4] เม่ือมีการแพร่กระจายหรือสะสมอยู่
ในส่ิงแวดลอ้ม ปริมาณมาก เป็นระยะเวลานาน เกิดการปนเป้ือนสู่ดิน น ้า อากาศ และส่งผลกระทบต่อ
ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม ในงานวิจยัไดเ้ลือกใชเ้ทคนิคไมโครเอ็กซ์เรยฟ์ลูออเรสเซนส์ หรือ µ-X-ray 
fluorescence (µ-XRF) โดยอาศยัความต่างของชั้นพลงังานของแต่ละธาตุ (ชั้น K, L, M, ...) รังสีเอ็กซ์
จะกระตุน้อะตอมดว้ยการให้พลงังานท่ีมากกวา่พลงังานยึดเหน่ียวของอิเล็กตรอนชั้นใน ท าให้เกิดท่ี
วา่ง และเม่ืออิเล็กตรอนในชั้นนอกลงมาแทนท่ี อะตอมจะปลดปล่อยพลงังานออกมา [5] เป็นเทคนิคท่ี
ไดรั้บการยอมรับและใช้กนัอย่างแพร่หลายในการวิเคราะห์องค์ประกอบของธาตุในตวัอย่างเช่นดิน 
น ้า พืช เป็นตน้  
 

วธีิการ 

 เลือกพื้นท่ีการปลูกคะน้าในจงัหวดันครปฐมท่ีมีการใช้สารก าจดัศตัรูพืชท่ีแตกต่างกนัคือ 1.
การปลูกคะนา้แบบอินทรีย ์และ 2.การปลูกคะนา้แบบใชส้ารเคมี 

 โดยพื้นท่ีการปลูกคะนา้แบบอินทรียไ์ม่มีการใชส้ารก าจดัศตัรูพืชหรือวชัพืชทุกชนิด ในขณะ
ท่ีพื้นท่ีการปลูกคะนา้แบบใชส้ารเคมีมีการใชส้ารก าจดัศตัรูพืช ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งโดยเก็บตวัอยา่ง
ดินจากแต่ละพื้นท่ีจ  านวน 6 ตวัอยา่ง โดยใชเ้คร่ืองเก็บดินท่ีเรียกวา่ Soil core sampler ท่ีระดบัความลึก
จากผิวหนา้ดิน 0-5 เซนติเมตร ส่วนสารก าจดัศตัรูพืชเทใส่บีกเกอร์และน าไปใส่ลงกระดาษกรองท่ีอยู่
ในจานเพาะเช้ือ ตั้งทิ้งไวใ้นตูดู้ดควนั 1 สัปดาห์และทิ้งไวใ้ห้แห้งท่ีอุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 2 สัปดาห์ 
[6] หลงัจากหลงัน าตวัอย่างดินและกระดาษกรองของสารก าจดัศตัรูพืช น ามาตดัเป็นช้ิน ขนาด 1×1 
เซนติเมตร น าตวัอย่างมาวางบนแผ่นพาราฟิลม์ท่ีวางไวบ้นพลาสติกแบบกลม ปิดทบัไวต้วัอย่างให้
สนิท และน าพลาสติกวงกลมไปวางบนแผ่นอะคริลิค ติดดว้ยเทปกาวให้แน่นสนิท เพื่อป้องกนัการ
เคล่ือนของตวัอยา่งช่วงการวเิคราะห์  

 การวิเคราะห์ตวัอย่างใช้เทคนิคไมโครเอ็กซ์เรยฟ์ลูออเรสเซนส์ โดยอาศยัความต่างของชั้น
พลงังานของแต่ละธาตุ (ชั้น K, L, M, ...) รังสีเอ็กซ์จะกระตุน้อะตอมด้วยการให้พลงังานท่ีมากกว่า
พลงังานยึดเหน่ียวของอิเล็กตรอนชั้นใน ท าให้เกิดท่ีว่าง และเม่ืออิเล็กตรอนในชั้นนอกลงมาแทนท่ี 
อะตอมจะปลดปล่อยพลงังานออกมา  โดยมีพลังงานรังสีเอ็กซ์ 2-10 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ (keV) 
ขนาดของล าแสงซินโครตรอน 30×30 ตารางไมโครเมตร(µm2) และdetector Silicon(DRIFT) detector 
with energy resolution of 139 อิเล็กตรอนโวลต(์eV) วดัตวัอยา่งในอากาศ ตวัอยา่งจะตั้งฉากกบัล าแสง
ซินโครตรอน และก าหนดค่าต่างๆของตวัอย่าง ตามความเหมาะสมของตวัอย่างและขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง
จากการวเิคราะห์ ดงัตารางท่ี 1  

ตารางที ่1 ขอ้มูลของแต่ละตวัอยา่งในการวิเคราะห์เทคนิคไมโครเอก็ซ์เรยฟ์ลูออเรสเซนส์ 

ผวิหน้าดิน
(ตัวอย่าง

ดิน) 

Step 
(mm) 

Area 
(µm2) 

point  Dead time 
 (%) 

Detector 
position (cm) 

Scan time 
(hr.) 

การปลูก
คะนา้แบบ
อินทรีย ์

0.06 20.64 - 18 45.00 1.30 

การปลูก
คะนา้แบบ
เคมี 

0.06 20.64 - 15 43.50 1.30 

กระดาษ
กรองของ
สารก าจดั
ศตัรูพืช 

- - 4 19 47.00 0.20 

  

 ข้อมูลท่ีได้จากการใช้เทคนิคไมโครเอ็กซ์เรย์ฟลูออเรสเซนส์   จะวิเคราะห์ข้อมูลโดย
โปรแกรม PyMca ท่ีเป็นซอฟตแ์วร์ เพื่อวิเคราะห์ธาตุคลอรีนและโบรมีนเป็นองคป์ระกอบของคลอร์
ฟีนาเพอร์ในตวัอย่างดินการปลูกคะน้าแบบอินทรีย ์ตวัอย่างดินการปลูกคะน้าแบบใช้สารเคมี และ
ตวัอย่างกระดาษกรองของสารก าจดัศตัรูพืช ซ่ึงจะแสดงเป็นกราฟและแผนภาพการกระจายตวัของ
ธาตุ ตามขั้นตอนดงัน้ี  
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1. เร่ิมจากเปิดโปรแกรม PyMca ROI Imaging เลือกไฟล์ DATA_Normalized_lstr_livetime” เลือก
“All File” ใส่ข้อมูล จ านวนของ“แถว” และ“คอลัมน์” โดยใช้ข้อมูลจากไฟล์“ขอ้มูล” Cliking ปุ่ม 
"พลิกแนวนอน" เพื่อหมุนภาพกลบัหวั ท าการ Calibrate ขอ้มูลและเลือก Fit ธาตุโดยดู Peak ของธาตุ
ตามระดบัชั้นพลงังาน  

2 .  น าข้อ มูล เข้า สู่  โปรแกรม  PyMcaBatch น า เ ข้าข้อ มูล ท่ี ได้จ ากการ  Fit ธ า ตุและไฟล์  
“DATA_Normalized_lstr_livetime” เ ลือก“ All File” ได้ข้อมูล IMAGES 3.  น าข้อมูล ท่ีได้เข้า สู่
โปรแกรม PyMca RGB Correlator จากการน าเขา้ขอ้มูล IMAGES ใส่รายละเอียดขอ้มูลของ จ านวน
ของ“แถว” และ คอลมัน์” เลือกธาตุท่ีเราสนใจ กดปุ่มหมุนภาพกลบัหัว เลือก Image calculation ใส่
ขอ้มูลล าดบัของธาตุ กด calculation เลือก “Matplotlib” หลงัจากนัน่ โปรแกรมแสดงแผนภาพ ซ่ึงเรา
สามารถใส่ขอ้มูลไดต้ามเหมาะสม 

 

ผลการวจัิยและอภิปรายผลการวจัิย 

 จากการใชเ้ทคนิคไมโครเอก็ซ์เรยฟ์ลูออเรสเซนส์และวิเคราะห์ผลโดยโปรแกรม PyMca [7] 
จากการตรวจวดัธาตุบริเวณผิวหนา้ดินของตวัอยา่งดินการปลูกคะนา้แบบอินทรียแ์ละตวัอยา่งดินการ
ปลูกคะน้าแบบใช้สารเคมี และกระดาษกรองของสารก าจดัศตัรูพืช ตวัอย่างดินการปลูกคะน้าแบบ
อินทรียต์รวจพบธาตุคลอรีน ท่ีพลงังานรังสีเอ็กซ์ 2.6-2.8 กิโลอิเล็กตรอนโวลต ์ (รูปท่ี 2a) ส่วนการ
ปลูกคะน้าแบบใช้สารเคมีตรวจพบธาตุคลอรีน ท่ีพลงังานรังสีเอ็กซ์ 2.6-2.8 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ 
และธาตุโบรมีน ท่ีพลงังานรังสีเอ็กซ์ 11.9-13.3 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ (รูปท่ี 2b)  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
กระดาษกรองของสารก าจดัศตัรูพืช ตรวจพบธาตุคลอรีน ท่ีพลงังานรังสีเอก็ซ์ 2.6-2.8 กิโลอิเล็กตรอน
โวลต์ และธาตุโบรมีน ท่ีพลังงานรังสีเอ็กซ์ 11.9-13.3 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ (รูปท่ี  2c) ท่ีมี
องคป์ระกอบของสารกลุ่มคลอร์ฟีนาเพอร์ และแผนภาพการกระจายตวัของธาตุโดยเร่ิมจากแถบสีน ้ า
เงิน(น้อย)-สีเขียว(กลาง)และสีแดง(มาก)ของการกระจายตวัของธาตุ  พบว่าบริเวณผิวหน้าดินของ
ตวัอย่างดินการปลูกคะนา้แบบอินทรียข์องธาตุคลอรีนมีการกระจายตวัของธาตุส่วนใหญ่อยู่ในช่วง
แถบสีน ้ าเงิน (รูปท่ี 3a) ส่วนบริเวณผิวหนา้ดินของตวัอยา่งดินการปลูกคะนา้แบบใชส้ารเคมีของธาตุ
คลอรีนมีการกระจายตวัของธาตุส่วนใหญ่อยู่ในช่วงสีเขียวจนถึงสีแดง  (รูปท่ี 3b) และของธาตุ
โบรมีนมีการกระจายตวัของธาตุส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงสีน ้าเงิน-สีเขียว  (รูปท่ี 3c)  

 

 

สรุปผลการวจัิย 

 จากการศึกษา พบวา่การใช้เทคนิคไมโครเอ็กซ์เรยฟ์ลูออเรสเซนส์ สามารถประเมินรูปแบบ
การกระจายตวัของสารก าจดัศตัรูพืชกลุ่มคลอฟีนาเพอร์ท่ีมีองคป์ระกอบของธาตุคลอรีนและโบรมีน
ไดอ้ยา่งแม่นย  าและถูกตอ้ง ซ่ึงตวัอยา่งดินการปลูกคะนา้แบบใชส้ารเคมีมีการกระจายของธาตุคลอรีน
และธาตุโบรมีนท่ีสอดคลอ้งกบักระดาษกรองของสารก าจดัศตัรูพืชส่วนตวัอย่างดินการปลูกคะน้า
แบบอินทรียมี์การกระจายตวัของธาตุคลอรีนเท่านั้น 

 

 

 

 
รูปที ่2 กราฟแสดงธาตุของตวัอยา่งดินและกระดาษกรอง 

 

a 

c 

b 

a 
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สรุปผลการวจัิย 
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การกระจายตวัของสารก าจดัศตัรูพืชกลุ่มคลอฟีนาเพอร์ท่ีมีองคป์ระกอบของธาตุคลอรีนและโบรมีน
ไดอ้ยา่งแม่นย  าและถูกตอ้ง ซ่ึงตวัอยา่งดินการปลูกคะนา้แบบใชส้ารเคมีมีการกระจายของธาตุคลอรีน
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แบบอินทรียมี์การกระจายตวัของธาตุคลอรีนเท่านั้น 
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รูปที ่3 แผนภาพการกระจายตวัของธาตุ 

 

กติติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณ สถาบนัวิจยัแสงซินโครตรอน (องคก์ารมหาชน) และสถานีทดลองระบบล าแสง
ท่ี 6 (BL6b: Micro-X-ray Fluorescence) จงัหวดันครราชสีมา ส าหรับท าการวจิยั  
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การประเมินค่าทางเศรษฐกิจของระบบวนเกษตรยางพาราในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย

สุวิมล เกตุทอง1* วิโชติ จงรุ่งโรจน์2 และพิไลวรรณ ประพฤติ3

บทคัดย่อ
จากการศึกษาข้อมูลทางเศรษฐกิจและสร้างแบบจ�าลองรายได้ของระบบวนเกษตรยางพาราในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างในปี 

พ.ศ. 2560 – 2569 ด้วยการสัมภาษณ์เกษตรกรที่ท�าวนเกษตรยางพาราจ�านวน 6 แปลง พบว่าในปี 2560 ระบบวนเกษตรยางพารา

ในภาคใต้ตอนล่างมีรายได้สุทธิต่อไร่ 8,676 – 75,142 บาทต่อปี รายได้จากพืชร่วมยางคิดเป็นร้อยละ 12.23 – 44.60 ของรายได้

สุทธิรวม และจากการสร้างแบบจ�าลองรายได้สุทธิของแปลงวนเกษตรยางพาราช่วง 10 ปี (2560-2569) โดยใช้ราคาคงที่ ปี 2560 

พบว่าระบบวนเกษตรยางพาราแบบผักเหลียงร่วมยางมีรายได้สุทธิต่อไร่ต่อปีเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 ส�าหรับต้นยางอายุมากกว่า 20 ปี 

ส่วนระบบวนเกษตรยางพาราแบบมังคุด ผักเหลียง ลองกอง ไผ่ร่วมยาง มีรายได้สุทธิต่อไร่ต่อปีเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.82 ระบบวนเกษตร

ยางพาราแบบไม้เศรษฐกิจร่วมยาง ได้แก่ ตะเคียนทอง พะยอม หลุมพอ มะฮอกกานี และแบบตะเคียนทอง พะยอม ยางนา ปลา

ไหลเผือกร่วมยาง มีรายได้สุทธิต่อไร่ต่อปีลดลง เน่ืองจากไม้เศรษฐกิจต้องใช้เวลาในการเจริญเติบโตและผลผลิตยางลดลงตามช่วง

อายุ อย่างไรก็ตามระบบวนเกษตรยางพาราแบบระก�า กะพ้อ ตะเคียนทอง พะยอมร่วมยาง และแบบผักเหลียงร่วมยางส�าหรับต้น

ยางอายุ 13 ปี พบว่าแม้จะมีรายได้ต่อไร่ต่อปีจากพืชร่วมยางเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.77 และร้อยละ 5 ตามล�าดับ แต่ผลผลิตยางลดลงตาม

ช่วงอายทุ�าให้รายได้สทุธริวมต่อไร่ต่อปีลดลง ดงันัน้เกษตรกรทีป่ลกูยางระบบวนเกษตรจงึควรปลกูพชืร่วมยางทัง้ระยะสัน้ ระยะกลาง 

ระยะยาวรวมกัน เพื่อลดความเสี่ยงด้านรายได้และหลีกเลี่ยงการปลูกไม้เศรษฐกิจประเภทไม้เนื้อแข็งร่วมยางเพียงอย่างเดียว 

ค�าส�าคัญ : ยางพารา เศรษฐกิจ วนเกษตร 
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Economic Evaluation of Rubber Agroforestry System in the Lower Southern Region of Thailand

Suwimol Ketthong1 Vichot Jongrungrot2 and Pilaiwan Prapruit3

Abstract
By studying the economic information, creating the income model of rubber agroforestry system in the 

lower southern in 2017-2026, and interviewing farmers doing rubber agroforestry system for 6 plots, authors 

found that rubber agroforestry system in the lower southern in 2017 had net income at 8,676-75,142 baht/rai 

which 12.23%-44.60% were earnings from rubber-based intercrops. From creating the income model, authors 

found the net income of 20 years old rubber agroforestry plots during 10 years (2017-2026) at the fixed price 

in year 2017) that rubber agroforestry system with rubber-based baegu earned more net income/rai/year for 

2.2%. For rubber agroforestry system with rubber-based intercrops such as mangosteen, baegu, longkong, and 

bamboo had more net income/rai/year for 0.82%. Rubber agroforestry system with rubber-based economic 

intercrops such as ironwood, white meranti, malacca teak, and mahogany; and with rubber-based intercrops 

such as ironwood, white meranti, yang na, and tongkat ali earned lower net income/year. The reason was that 

the economic timber trees would need time to grow and the rubber yields decreased along the years of older 

rubber trees. However, 13 years old rubber agroforestry system with rubber-based economic intercrops such 

as salacca, ironwood, rubber-based white meranti, and rubber-based baegu had lower income/rai/year. How-

ever, there were more earnings/rai/year from the rubber-based salacca and rubber-based baegu for 0.77% and 

5%, respectively. However, rubber yields decreased along the years of older rubber trees. Then farmers doing 

rubber agroforestry system should grow rubber-based intercrops with short-term plants, medium-term plants, 

and long-term plants at the same time to reduce income risk. Farmers should not grow rubber-based intercrops 

with only economic hardwood trees. 

Keywords: Rubber, economy, agroforestry 
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บทน า  
ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ สามารถสร้างรายได้จากการส่งออกให้กับประเทศ

ไม่น้อยกว่า 400,000 ล้านบาท [2] ในปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกยางพาราทั้งหมดประมาณ 22.93 ล้านไร่ โดยกระจาย
อยู่ในภาคใต้ ร้อยละ 60 และอีกร้อยละ 40 กระจายอยู่ในภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ในพื้นที่
ปลูกยางพาราดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่เปิดกรีดแล้วประมาณ 19.10 ล้านไร่ ซึ่งสามารถสร้างอาชีพท่ีมั่นคงให้เกษตรกรมากกว่า 6 
ล้านคน หรือประมาณ 1 ล้านครัวเรือน [3] การปลูกยางพาราในภาคใต้ของประเทศไทยเริ่มมีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2442 ส่วนใหญ่เป็น
การปลูกโดยใช้ยางพาราพันธุ์พ้ืนเมือง และไม่ใช้สารเคมีในการท าเกษตร ท าให้ยางพารามีผลผลิตค่อนข้างน้อย อย่างไรก็ตาม 
จากการที่สวนยางพารามีสภาพเป็นป่ายาง ท าให้มีความหลากหลายทางชีวภาพ มีผลผลิตจากพืชหลากหลายชนิด [4] ต่อมาใน
ปี พ.ศ. 2503 รัฐบาลเริ่มมีการส่งเสริมการท าสวนยางพาราเชิงเดี่ยว โดยใช้ยางพาราพันธุ์ดีทดแทนพันธุ์พื้นเมืองและมีการใช้
สารเคมีทางการเกษตร [5] ข้อดีของสวนยางพาราเชิงเดี่ยวคือ สะดวกในการกรีดยาง และให้ผลผลิตสูงในปีแรกๆ แต่ใน
ระยะเวลาต่อมา พบว่ามีปัญหาหลายประการเกิดขึ้นกับสวนยางพาราเชิงเดี่ยว [6] เช่น ความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลงอย่าง
รวดเร็ว ต้นยางพาราที่ปลูกรอบใหม่ในพ้ืนท่ีเดิมต้องใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม และต้นยางพารามีขนาดเล็กลง ผลผลิตลดลง 
มีโรคใหม่ๆ เกิดขึ้น เช่น โรครากขาว เป็นต้น จะเห็นได้ว่าการท าสวนยางพาราเชิงเดี่ยวส่งผลกระทบด้านลบต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ ส่งผลให้ขาดภูมิคุ้มกันด้านอาหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และชักน าเข้าสู่
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรอื่น ๆ [7] ขณะทีก่ารท าวนเกษตรยางพาราสามารถกระจายความเสี่ยงจากผลผลิตที่หลากหลาย
ในสวนยาง ยิ่งเกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกิจหลายชนิดในสวนยางก็ยิ่งมีรายได้ที่หลากหลายมากข้ึน ทั้งรายได้ที่อาจได้รับในเวลา
เดียวกันหรือต่างเวลากัน ผลที่เกิดขึ้นคือ การกระจายความเสี่ยงด้านราคาจากการมีผลผลิตหลายชนิด เมื่อผลผลิตพืชใดมีราคา
ตกต่ าก็ยังมีผลผลิตพืชชนิดอื่นช่วยค้ าจุนไม่ให้เกษตรได้รับผลกระทบมากจนเกินไป จึงช่วยสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจแก่
ครัวเรือนเกษตรกรได้ในระดับหนึ่ง [5] ดังนั้นการน าวิธีการทางด้านวนเกษตรมาใช้ในพื้นที่สวนยางพารา โดยปรับปรุงรูปแบบ
การเพาะปลูกให้พืชชนิดอื่นอยู่ร่วมได้ด้วย นอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์มากขึ้น มีภูมิคุ้มกัน 
ช่วยอนุรักษ์ระบบนิเวศแล้ว ยังสามารถช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ที่หลากหลายและช่วยค้ าจุนให้เกษตรกรสามารถท าสวน
ยางพาราได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต  
 

วิธีด าเนินการ 
การศึกษาครั้งนี้ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากเกษตรกรที่ท าวน

เกษตรสวนยางพาราในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา จ านวน 6 แปลง ใช้วิธีการเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบการอ้างอิงต่อเนื่องปากต่อปาก (Snowball sampling technique) ด้วยการสอบถามนักวิชาการ นัก
ส่งเสริมการเกษตร เครือข่ายของผู้ปลูกพืชร่วมยาง และผู้น าชุมชน แล้วใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) โดยมีรูปแบบดังนี้ (1) ความหลากหลายของพืชร่วมยาง ได้แก่ ไม้ผลร่วมยาง ไม้ใช้สอยร่วมยาง และพืชชนิดอื่น
ร่วมยาง (2) ต้นยางพาราให้ผลผลิตแล้ว (อายุ 6-7 ปีขึ้นไป) และ (3) พืชร่วมยางส่วนใหญ่ให้ผลผลิตแล้ว และน ามาวิเคราะห์
ข้อมูลโดยสร้างแบบจ าลองรายได้สุทธิของแปลงวนเกษตรยางพาราในโปรแกรม Olympe 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

จากการสร้างแบบจ าลองรายได้สทุธิของแปลงวนเกษตรยางพารา ช่วง 10 ปี (2560-2569) โดยใช้ราคาน้ ายางพารา
คงที่ 47.33 บาท/กิโลกรมั (ราคาเฉลี่ยปี 2560) รวมทั้งราคาผลผลิตพืชร่วมยางและปัจจัยการผลติคงที่ ในปี 2560 พบว่า 
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รูปที่ 1 รายไดสุ้ทธิระบบวนเกษตรยางพาราแบบผักเหลียงร่วมยาง ส าหรับยางพาราอายมุากกว่า 20 ปี  

จากรูปที่ 1 จากการสัมภาษณ์เกษตรกรและน าข้อมูลมาสร้างแบบจ าลองรายได้สุทธิ พบว่ารายได้สุทธิจากยางพารา
คงที่ตลอด เนื่องจากยางพาราปี 2560 อายุ 22 ปี เป็นยางท่ีให้ผลผลิตคงท่ี [1]  และรายได้สุทธิจากผักเหลียงเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี 
เนื่องจากผักเหลียงสามารถเก็บเกี่ยวเพื่อจ าหน่ายได้มากข้ึนปีละ 5% ท าให้มีรายได้มากขึ้น จากแบบจ าลองปี 2569 เกษตรกร
มีรายได้สุทธิ 20,337 บาท เมื่อเทียบกับปี 2560 เกษตรกรมีรายได้ 16,323 บาท ดังนั้นในช่วง 10 ปี รายได้สุทธิของเกษตรกร
เพิ่มขึ้นประมาณ ร้อยละ 24.6 
 

 
 

รูปที่ 2 รายไดร้ะบบวนเกษตรยางพาราแบบมังคุด ผักเหลียง ลองกอง ไผ่ร่วมยาง 
 

จากรูปที่ 2 จากการสัมภาษณ์เกษตรกรและน าข้อมูลมาสร้างแบบจ าลองรายได้สุทธิ พบว่ารายได้สุทธิจากยางพารา
คงที่ตลอด เนื่องจากยางพาราปี 2560 อายุ 29 ปี เป็นยางท่ีให้ผลผลิตคงท่ี [1] ส่วนรายได้สุทธิจากผักเหลียง ไผ่ ลองกอง และ
มังคุด เพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี เนื่องจากผักเหลียง มังคุด และลองกองเก็บเกี่ยวเพื่อจ าหน่ายได้มากขึ้นปีละ 5% ,10% และ 20% 
ตามล าดับ ตามค าสัมภาษณ์ของเกษตรกร ท าให้มีรายได้มากขึ้น ส่วนรายได้สุทธิจากไผ่จะคงที่ เนื่องจากเกษตรกรขายล าต้น
ของไผ่เพื่อใช้ในปลูกผักเท่านั้นและใช้ในปริมาณคงที่ จากแบบจ าลองปี 2569 เกษตรกรมีรายได้สุทธิ 82,082 บาท เมื่อเทียบ
กับปี 2560 เกษตรกรมีรายได้ 75,142 บาท ดังนั้นในช่วง 10 ปี รายได้สุทธิของเกษตรกรเพิ่มขึ้นประมาณ ร้อยละ 9.24 

 

 
รูปที่ 3 รายได้ของระบบวนเกษตรยางพาราแบบตะเคียนทอง พะยอม หลุมพอ มะฮอกกานีร่วมยาง 

 
จากรูปที่ 3 จากการสัมภาษณ์เกษตรกรและน าข้อมูลมาสร้างแบบจ าลองรายได้สุทธิ พบว่าระบบวนเกษตรยางพารา

แบบไม้เศรษฐกิจร่วมยาง ได้แก่ ตะเคียนทอง พะยอม หลุมพอ มะฮอกกานีร่วมยาง เกษตรกรยังไม่มีรายได้จากไม้เศรษฐกิจ 
เนื่องจากไม้เศรษฐกิจอายุ 2 ปี ยังโตไม่ได้ขนาดที่จะตัดโค่นและสร้างรายได้ให้เกษตรกร และรายได้จากยางพาราไม่คงที่ 
เนื่องจากเป็นยางพาราในระยะเปิดกรีดในช่วงอายุ 9 ปี ซึ่งผลผลิตยางพาราแปรผันตามช่วงอายุของยาง [1] 
 

 

 
 

รูปที่ 4 รายได้ของระบบวนเกษตรยางพาราแบบตะเคียนทอง พะยอม ยางนา ปลาไหลเผือกร่วมยาง 
 

จากรูปที่ 4 จากการสัมภาษณ์เกษตรกรและน าข้อมูลมาสร้างแบบจ าลองรายได้สุทธิ พบว่าระบบวนเกษตรยางพารา
แบบไม้เศรษฐกิจร่วมยาง ได้แก่ ตะเคียนทอง พะยอม ยางนา ปลาไหลเผือกร่วมยาง เกษตรกรยังไม่มีรายได้จากไม้เศรษฐกิจ 
เนื่องจากไม้เศรษฐกิจอายุ 3 ปี ยังโตไม่ได้ขนาดที่จะตัดโค่นและสร้างรายได้ให้เกษตรกร และรายได้จากยางพาราไม่คงที่ 
เนื่องจากเป็นยางพาราในระยะเปิดกรีดในช่วงอายุ 12 ปี ซึ่งผลผลิตยางพาราแปรผันตามช่วงอายุของยาง [1] 
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รูปที่ 1 รายไดสุ้ทธิระบบวนเกษตรยางพาราแบบผักเหลียงร่วมยาง ส าหรับยางพาราอายมุากกว่า 20 ปี  

จากรูปที่ 1 จากการสัมภาษณ์เกษตรกรและน าข้อมูลมาสร้างแบบจ าลองรายได้สุทธิ พบว่ารายได้สุทธิจากยางพารา
คงที่ตลอด เนื่องจากยางพาราปี 2560 อายุ 22 ปี เป็นยางท่ีให้ผลผลิตคงท่ี [1]  และรายได้สุทธิจากผักเหลียงเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี 
เนื่องจากผักเหลียงสามารถเก็บเกี่ยวเพื่อจ าหน่ายได้มากข้ึนปีละ 5% ท าให้มีรายได้มากขึ้น จากแบบจ าลองปี 2569 เกษตรกร
มีรายได้สุทธิ 20,337 บาท เมื่อเทียบกับปี 2560 เกษตรกรมีรายได้ 16,323 บาท ดังนั้นในช่วง 10 ปี รายได้สุทธิของเกษตรกร
เพิ่มขึ้นประมาณ ร้อยละ 24.6 
 

 
 

รูปที่ 2 รายไดร้ะบบวนเกษตรยางพาราแบบมังคุด ผักเหลียง ลองกอง ไผ่ร่วมยาง 
 

จากรูปที่ 2 จากการสัมภาษณ์เกษตรกรและน าข้อมูลมาสร้างแบบจ าลองรายได้สุทธิ พบว่ารายได้สุทธิจากยางพารา
คงที่ตลอด เนื่องจากยางพาราปี 2560 อายุ 29 ปี เป็นยางท่ีให้ผลผลิตคงท่ี [1] ส่วนรายได้สุทธิจากผักเหลียง ไผ่ ลองกอง และ
มังคุด เพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี เนื่องจากผักเหลียง มังคุด และลองกองเก็บเกี่ยวเพื่อจ าหน่ายได้มากขึ้นปีละ 5% ,10% และ 20% 
ตามล าดับ ตามค าสัมภาษณ์ของเกษตรกร ท าให้มีรายได้มากขึ้น ส่วนรายได้สุทธิจากไผ่จะคงที่ เนื่องจากเกษตรกรขายล าต้น
ของไผ่เพื่อใช้ในปลูกผักเท่านั้นและใช้ในปริมาณคงที่ จากแบบจ าลองปี 2569 เกษตรกรมีรายได้สุทธิ 82,082 บาท เมื่อเทียบ
กับปี 2560 เกษตรกรมีรายได้ 75,142 บาท ดังนั้นในช่วง 10 ปี รายได้สุทธิของเกษตรกรเพิ่มขึ้นประมาณ ร้อยละ 9.24 

 

 
รูปที่ 3 รายได้ของระบบวนเกษตรยางพาราแบบตะเคียนทอง พะยอม หลุมพอ มะฮอกกานีร่วมยาง 

 
จากรูปที่ 3 จากการสัมภาษณ์เกษตรกรและน าข้อมูลมาสร้างแบบจ าลองรายได้สุทธิ พบว่าระบบวนเกษตรยางพารา

แบบไม้เศรษฐกิจร่วมยาง ได้แก่ ตะเคียนทอง พะยอม หลุมพอ มะฮอกกานีร่วมยาง เกษตรกรยังไม่มีรายได้จากไม้เศรษฐกิจ 
เนื่องจากไม้เศรษฐกิจอายุ 2 ปี ยังโตไม่ได้ขนาดที่จะตัดโค่นและสร้างรายได้ให้เกษตรกร และรายได้จากยางพาราไม่คงที่ 
เนื่องจากเป็นยางพาราในระยะเปิดกรีดในช่วงอายุ 9 ปี ซึ่งผลผลิตยางพาราแปรผันตามช่วงอายุของยาง [1] 
 

 

 
 

รูปที่ 4 รายได้ของระบบวนเกษตรยางพาราแบบตะเคียนทอง พะยอม ยางนา ปลาไหลเผือกร่วมยาง 
 

จากรูปที่ 4 จากการสัมภาษณ์เกษตรกรและน าข้อมูลมาสร้างแบบจ าลองรายได้สุทธิ พบว่าระบบวนเกษตรยางพารา
แบบไม้เศรษฐกิจร่วมยาง ได้แก่ ตะเคียนทอง พะยอม ยางนา ปลาไหลเผือกร่วมยาง เกษตรกรยังไม่มีรายได้จากไม้เศรษฐกิจ 
เนื่องจากไม้เศรษฐกิจอายุ 3 ปี ยังโตไม่ได้ขนาดที่จะตัดโค่นและสร้างรายได้ให้เกษตรกร และรายได้จากยางพาราไม่คงที่ 
เนื่องจากเป็นยางพาราในระยะเปิดกรีดในช่วงอายุ 12 ปี ซึ่งผลผลิตยางพาราแปรผันตามช่วงอายุของยาง [1] 
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 

รูปที่ 5 รายไดร้ะบบวนเกษตรยางพาราแบบระก า กะพ้อ ตะเคยีนทอง พะยอมร่วมยาง 

จากรูปที่ 5 จากการสัมภาษณ์เกษตรกรและน าข้อมูลมาสร้างแบบจ าลองรายได้สุทธิ พบว่าระบบวนเกษตรยางพารา
แบบระก า กะพ้อ ตะเคียนทอง พะยอมร่วมยางมีรายได้สุทธิจากยางพาราไม่คงที่ เนื่องจากยางพาราปี 2560 เป็นยางพาราใน
ระยะเปิดกรีดในช่วงอายุ 8 ปี ให้ผลผลิตไม่คงทีแ่ปรผันตามช่วงอายุ [1]  ส่วนรายได้สุทธิจากระก าเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี เนื่องจาก
ระก าสามารถเก็บเกี่ยวเพื่อจ าหน่ายเพิ่มขึ้นปีละ 10% ส่วนรายได้จากกะพ้อคงท่ี เนื่องจากจะใช้ผลผลิตจากใบกะพ้อในช่วง
เทศกาลท าบุญเดือนสิบเท่านั้นและมีการใช้ส าหรับท าขนมในปริมาณคงที่ แต่ยังไม่มีรายได้จากไม้เศรษฐกิจ ได้แก่ ตะเคียนทอง 
พะยอม ซึ่งไม่ได้ขนาดที่จะตัดโค่นในช่วง 10 ปี ที่สร้างแบบจ าลอง เกษตรกรจึงมีรายได้สุทธิของแปลงแปรผันตามผลผลิตของ
ยางตามช่วงอายเุป็นหลัก 

 

 
รูปที่ 6 รายได้ของระบบวนเกษตรยางพาราแบบผักเหลยีงร่วมยาง ส าหรับต้นยางอายุ 13 ปี  

 
จากรูปที่ 6 จากการสัมภาษณ์เกษตรกรและน าข้อมูลมาสร้างแบบจ าลองรายได้สุทธิ พบว่าระบบวนเกษตรยางพารา

แบบผักเหลียงร่วมยาง ส าหรับต้นยางอายุ 13 ปี เกษตรกรมีรายได้สุทธิจากยางพาราไม่คงที่ เนื่องจากยางพาราปี 2560 อายุ 
13 ปี เป็น [1]  และรายได้สุทธิจากผักเหลียงเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี เนื่องจากผักเหลียงสามารถเก็บเกี่ยวเพื่อจ าหน่ายได้มากข้ึนปีละ 
5% ท าให้มีรายได้มากขึ้น ดังนั้นในช่วง 10 ปี รายได้สุทธิของแปลงแปรผันตามช่วงอายุของยางและปริมาณผลผลิตผักเหลียง 
แม้ช่วงปีสุดท้ายของการสร้างแบบจ าลอง รายได้จากยางพาราจะลดลง แต่รายได้จากผักเหลียงที่เพิ่มท าให้รายได้สุทธิรวม
เพิ่มขึ้นกว่าสามปีก่อนหน้า 

ยงร่วมยางส าหรับต้นยางอายุ 13 ปี พบว่าแม้จะมีรายได้ต่อไร่ต่อปีจากพืชร่วมยางเพิ่มขึ้นร้อยละ  0.77 และร้อยละ 5 
ตามล าดับ แต่ผลผลิตยางลดลงตามช่วงอายุท าให้รายได้สุทธิรวมต่อไร่ต่อปีลดลง 

จากการศึกษาพบว่าระบบวนเกษตรยางพาราแบบผักเหลียงร่วมยางสร้างรายได้สุทธิต่อไร่ต่อปีให้กับเกษตรกร
เพิ่มขึ้นได้ดีกว่าพืชชนิดอื่นๆ เนื่องจากผักเหลียงมีผลผลิตตลอดทั้งปีและมีผลผลิตเพิ่มขึ้นทุกปี และระบบวนเกษตรยางพารา
แบบมังคุด ผักเหลียง ลองกอง ไผ่ร่วมยาง มีรายได้สุทธิรวมสูงและเพิ่มขั้นทุกปีเนื่องจากผลผลิตไม้ผลและผักเหลียงที่เพิ่มขึ้น
ตามอายุและ ผักเหลียงมีราคาดีและต้นทุนการดูแลต่ าเนื่องจากเป็นพืชที่ไม่ค่อยมีศัตรูรบกวน ดังนั้นเกษตรกรที่ปลูกยางระบบ
วนเกษตรควรปลูกผักเหลียง ไม้ผล ไม้ใช้สอยและสมุนไพรรวมกัน เพื่อลดความเสี่ยงจากราคาน้ ายาง มีรายได้ตลอดทั้งปีตลอด
ช่วงอายุของยางพารา และในช่วงที่สถานการณ์ราคายางตกต่ าต่อเนื่องเช่นปัจจุบัน ควรหลีกเลี่ยงการปลูกไม้เศรษฐกิจประเภท
ไม้ใช้สอยร่วมยางเพียงอย่างเดียว เพราะในช่วงอาย ุ10-15 ปีแรก จะยังไม่สามารถตัดโค่นและมีรายได้จากพืชเศรษฐกิจชนิดนี้  
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รูปที่ 5 รายไดร้ะบบวนเกษตรยางพาราแบบระก า กะพ้อ ตะเคยีนทอง พะยอมร่วมยาง 

จากรูปที่ 5 จากการสัมภาษณ์เกษตรกรและน าข้อมูลมาสร้างแบบจ าลองรายได้สุทธิ พบว่าระบบวนเกษตรยางพารา
แบบระก า กะพ้อ ตะเคียนทอง พะยอมร่วมยางมีรายได้สุทธิจากยางพาราไม่คงที่ เนื่องจากยางพาราปี 2560 เป็นยางพาราใน
ระยะเปิดกรีดในช่วงอายุ 8 ปี ให้ผลผลิตไม่คงทีแ่ปรผันตามช่วงอายุ [1]  ส่วนรายได้สุทธิจากระก าเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี เนื่องจาก
ระก าสามารถเก็บเกี่ยวเพื่อจ าหน่ายเพิ่มขึ้นปีละ 10% ส่วนรายได้จากกะพ้อคงที่ เนื่องจากจะใช้ผลผลิตจากใบกะพ้อในช่วง
เทศกาลท าบุญเดือนสิบเท่านั้นและมีการใช้ส าหรับท าขนมในปริมาณคงที่ แต่ยังไม่มีรายได้จากไม้เศรษฐกิจ ได้แก่ ตะเคียนทอง 
พะยอม ซึ่งไม่ได้ขนาดที่จะตัดโค่นในช่วง 10 ปี ที่สร้างแบบจ าลอง เกษตรกรจึงมีรายได้สุทธิของแปลงแปรผันตามผลผลิตของ
ยางตามช่วงอายเุป็นหลัก 

 

 
รูปที่ 6 รายได้ของระบบวนเกษตรยางพาราแบบผักเหลยีงร่วมยาง ส าหรับต้นยางอายุ 13 ปี  

 
จากรูปที่ 6 จากการสัมภาษณ์เกษตรกรและน าข้อมูลมาสร้างแบบจ าลองรายได้สุทธิ พบว่าระบบวนเกษตรยางพารา

แบบผักเหลียงร่วมยาง ส าหรับต้นยางอายุ 13 ปี เกษตรกรมีรายได้สุทธิจากยางพาราไม่คงที่ เนื่องจากยางพาราปี 2560 อายุ 
13 ปี เป็น [1]  และรายได้สุทธิจากผักเหลียงเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี เนื่องจากผักเหลียงสามารถเก็บเกี่ยวเพื่อจ าหน่ายได้มากข้ึนปีละ 
5% ท าให้มีรายได้มากขึ้น ดังนั้นในช่วง 10 ปี รายได้สุทธิของแปลงแปรผันตามช่วงอายุของยางและปริมาณผลผลิตผักเหลียง 
แม้ช่วงปีสุดท้ายของการสร้างแบบจ าลอง รายได้จากยางพาราจะลดลง แต่รายได้จากผักเหลียงที่เพิ่มท าให้รายได้สุทธิรวม
เพิ่มขึ้นกว่าสามปีก่อนหน้า 

ยงร่วมยางส าหรับต้นยางอายุ 13 ปี พบว่าแม้จะมีรายได้ต่อไร่ต่อปีจากพืชร่วมยางเพิ่มขึ้นร้อยละ  0.77 และร้อยละ 5 
ตามล าดับ แต่ผลผลิตยางลดลงตามช่วงอายุท าให้รายได้สุทธิรวมต่อไร่ต่อปีลดลง 

จากการศึกษาพบว่าระบบวนเกษตรยางพาราแบบผักเหลียงร่วมยางสร้างรายได้สุทธิต่อไร่ต่อปีให้กับเกษตรกร
เพิ่มขึ้นได้ดีกว่าพืชชนิดอื่นๆ เนื่องจากผักเหลียงมีผลผลิตตลอดทั้งปีและมีผลผลิตเพิ่มขึ้นทุกปี และระบบวนเกษตรยางพารา
แบบมังคุด ผักเหลียง ลองกอง ไผ่ร่วมยาง มีรายได้สุทธิรวมสูงและเพิ่มขั้นทุกปีเนื่องจากผลผลิตไม้ผลและผักเหลียงที่เพิ่มขึ้น
ตามอายุและ ผักเหลียงมีราคาดีและต้นทุนการดูแลต่ าเนื่องจากเป็นพืชที่ไม่ค่อยมีศัตรูรบกวน ดังนั้นเกษตรกรที่ปลูกยางระบบ
วนเกษตรควรปลูกผักเหลียง ไม้ผล ไม้ใช้สอยและสมุนไพรรวมกัน เพื่อลดความเสี่ยงจากราคาน้ ายาง มีรายได้ตลอดทั้งปีตลอด
ช่วงอายุของยางพารา และในช่วงที่สถานการณ์ราคายางตกต่ าต่อเนื่องเช่นปัจจุบัน ควรหลีกเลี่ยงการปลูกไม้เศรษฐกิจประเภท
ไม้ใช้สอยร่วมยางเพียงอย่างเดียว เพราะในช่วงอาย ุ10-15 ปีแรก จะยังไม่สามารถตัดโค่นและมีรายได้จากพืชเศรษฐกิจชนิดนี้  
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โปรแกรมจัดการฟาร์มแพะเนื้อ LCMG (Ladkrabang Chumphon Meat Goat Farm)

และความพึงพอใจในโปรแกรม LCMG ของเกษตรกรฟาร์มแพะเนื้อในจังหวัดชุมพร 

สุธีรวัฒน์ พันธุ์มาลัย1*

บทคัดย่อ
 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาโปรแกรมจัดการฟาร์มแพะเนื้อ LCMG (Ladkrabang Chumphon Meat Goat Farm) และ

การส�ารวจความพึงพอใจในโปรแกรม LCMG ของเกษตรกรฟาร์มแพะเนื้อ ในจังหวัดชุมพร โดยศึกษาการใช้โปรแกรม LCMG เพื่อ

จัดการฟาร์มแพะเนื้อ, ค�านวณสูตรอาหารแพะเนื้อ และค�านวณต้นทุนการผลิตได้ โดยการทดลองนี้ โดยเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี 

และ PHP โดยโปรแกรม LCMG จะแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1) ส่วนค�านวณสูตรอาหารแพะเนื้อ คือ สูตรระยะแพะรุ่น แพะสาว แพะ

อุ้มท้อง แพะพ่อพันธุ์ โดยอ้างอิงตาม Nutrient Requirements of Small Ruminants (2007) ก�าหนด 2) ส่วนการจัดการฟาร์ม 

แบ่งเป็น 2.1) แสดงรายละเอียดของแพะแต่ละตัว โดยสามารถคีย์เบอร์หรือช่ือแพะเพ่ือเข้าไปแก้ไขข้อมูลแพะได้ จะทราบถึงน�้า

หนักแพะในระยะต่างๆ และอัตราการการเจริญเติบโตของแพะแต่ละตัว หรือฝูง ต่อวัน หรือต่อปี และทราบวันที่คาดว่าแพะจะ

คลอดลูก วันที่คาดว่าจะผสม และวันที่คาดว่าจะเป็นสัดครั้งต่อไป 2.2) ส่วนวัตถุดิบอาหารสัตว์ คือ รายละเอียดวัตถุดิบอาหาร

สัตว์แต่ละชนิด โดยสามารถคีย์เบอร์หรือช่ือวัตถุดิบอาหารสัตว์ และสามารถแก้ไขได้ โดยมีรายละเอียดการน�าเข้า และส่งออก

วัตถุดิบอาหารสัตว์ และ 2.3) ส่วนผลิตภัณฑ์ คือ ผลิตภัณฑ์จากฟาร์มแพะเน้ือ เช่น แพะเน้ือมีชีวิตรุ่นต่างๆ ไปจนถึงขาย หรือ

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากฟาร์ม 3) ส่วนการค�านวณต้นทุนการผลิต คือ ต้นทุนคงที่ ต้นทุนผันแปร ค่าเสียโอกาส และดอกเบี้ยเงินกู้ ซึ่ง

เมื่อจัดท�าแล้ว จะทดสอบกับฟาร์มแพะเนื้อของเกษตรกรในจังหวัดชุมพร แล้วท�าการส�ารวจความพึงพอใจในโปรแกรม LCMG ของ

เกษตรกรฟาร์มแพะเนือ้ จ�านวน 25 ตวัอย่าง โดยเป็นงานวจิยัเชิงปรมิาณเครือ่งมอืทีใ่ช้ศึกษาคือแบบสอบถาม พบว่า มคีวามพงึพอใจ

ในโปรแกรม LCMG ในภาพรวม มีจ�านวน 21 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 84.00 และเมื่อพิจารณาโปรแกรม LCMG สามารถช่วยลด

ต้นทุนการผลิตของฟาร์มแพะเนื้อ มีจ�านวน 19 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 76.00, เจ้าของฟาร์มแพะเนื้อได้ก�าไรเพิ่มขึ้น จ�านวน 18 

ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 72.00 และปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลของเกษตรกรฟาร์มแพะเนื้อ ซึ่งประกอบด้วย การศึกษา อายุ จ�านวน

แพะเนื้อในฟาร์ม ปริมาณอาหารหยาบที่ผลิตได้ พื้นที่ปลูกอาหารหยาบ รายจ่ายของอาหารหยาบ รายจ่ายของอาหารข้น รายจ่าย

ทั้งหมด รายรับทั้งหมด ก�าไร และจ�านวนเงินกู้เพื่อใช้ในฟาร์ม ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจในโปรแกรม LCMG ใน

ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วน เพศ สถานภาพ จ�านวนสมาชิกในครอบครัว ที่แตกต่างกัน ส่งผล

ต่อระดับความพึงพอใจในโปรแกรม LCMG ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน

ค�าส�าคัญ: LCMG ความพึงพอใจในโปรแกรม LCMG เกษตรกรฟาร์มแพะเนื้อ
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LCMG Program for Meat Goat Farm Management 

and Satisfaction on LCMG Program of Meat Goat Farmers at Chumphon Province

Abstract
 The LCMG (Ladkrabang Chumphon Meat Goat Farm) program separated as calculate formula feeding, 

farm management and calculate products costing. Program was producing by C++ and PHP that tested by beef 

farmers for improving program. And then, Program was be promoted for meat goat farmers. LCMG was decreas-

ing products cost and increasing income. The research to study of LCMG program satisfaction of meat goat 

farmers at Chumphon Province that collecting data from 25 samples by using questionnaire. Results found beef 

farmers satisfied with LCMG program as 21 samples (84.00 %) and LCMG program reduced expenses of farm as 

19 samples (76.00 %) and beef farmers increasing profits 18 samples (72.00 %).

Keywords: LCMG, Satisfaction of LCMG Program, Meat Goat farmers



72
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

บทน ำ 
 การเลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้องโดยเฉพาะแพะเนื้อในประเทศไทย ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงด้วยการใช้เทคโนโลยตีา่งๆ 
เพื่อเพิ่มผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทราบกันดีอยู่แล้วว่า ต้นทุนของการผลิตสัตว์ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารสัตว์ ประมาณ 
50 - 80 % โดยขึ้นกับชนิดของอาหารและการจัดการด้านอาหารในแต่ละฟาร์ม ซึ่งแพะจะกินอาหารหยาบเป็นหลัก คือ 
หญ้าชนิดต่างๆ และในช่วงฤดูกาลแล้งซึ่งขาดแคลนหญ้า โดยเกษตรกรจะใช้วัสดุเหลือใช้จากการเกษตร หรือวัสดุเหลือใช้
จากโรงงานอุตสาหกรรมมาเลี้ยงแพะ [1, 2]  

                    ในปี 2562 ประเทศไทยมีแพะเนื้อจ านวน 803,768 ตัว โดยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนื้อ จ านวน 64,733 ครัวเรือน 
และภาคใต้มีแพะเนื้อจ านวน 368,310 ตัว มีเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนื้อ จ านวน 50,728 ครัวเรือน จังหวัดชุมพรมีแพะเนื้อ
จ านวน 5,212 ตัว มีเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนื้อ จ านวน 201 ครัวเรือน โดยในปี 2560 ประเทศไทยมีการน าเข้าแพะเนื้อมี
ชีวิตและผลิตภัณฑ์เป็นมูลค่าจ านวน 253.4 ล้านบาท จะเห็นว่าประชาชนบริโภคผลิตภัณฑ์แพะเนื้อไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการในประเทศ ท าให้ต้องน าเข้าแพะเนื้อมีชีวิตและผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศจ านวนมาก ฉะนั้นประเทศไทยควรที่จะ
ลดการน าเข้าแพะเนื้อมีชีวิตและผลิตภัณฑ์ และควรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแพะเนื้อในประเทศ [3, 4]  

ในปัจจุบันฟาร์มแพะเน้ือของเกษตรกรในภาพแบบใหม่ ได้มีการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และมี
การใช้โปรแกรมส าเร็จภาพเข้ามาช่วยจัดการฟาร์มแพะเนื้อ คือ มีการใช้โปรแกรมส าเร็จภาพในการค านวณสูตรอาหาร 
หรือใช้โปรแกรมการจัดการฟาร์มแพะเนื้อ โดยจุดประสงค์เพื่อให้ง่ายในการค านวณสูตรอาหารแพะ และช่วยลดต้นทุนใน
การจัดการผลิต แต่จะมีข้อจ ากัด คือ โปรแกรมที่ใช้จะเป็นของต่างประเทศ มีลิขสิทธิ์ ราคาสูง และมีวันหมดอายุ อีกทั้งค่าที่
ได้จากการค านวณสูตรอาหารและการจัดการฟาร์ม จะไม่ตรงกับลักษณะภูมิภาคการเลี้ยงแพะในประเทศไทย [5] 

[6] ได้พัฒนาโปรแกรมเพื่อจัดระบบฐานข้อมูลฝูงโคเนื้อ ซึ่งเป็นโปรแกรมระบบ Dos โดยท าการพัฒนาจาก
โปรแกรม Clipper เวอร์ช่ัน 5.3 จากต่างประเทศ โดยเน้นการจัดการฐานข้อมูลโคเนื้อ ต่อมาเมื่อมีระบบปฏิบัติการ 
Microsoft windows และโปรแกรม Microsoft office เวอร์ช่ันใหม่ จึงท าให้สามารถช่วยประมวลผลฐานข้อมูลได้ดียิ่งข้ึน     

[7] ได้รายงาน โปรแกรมค านวณสูตรอาหารโคนมในภูมิอากาศร้อนช้ืน และ [8] ได้รายงาน โปรแกรมจัดการ
ฟาร์มโคเนื้อ โดยจะเป็นการเขียนโปรแกรม Visual Basic ร่วมกับ Microsoft Excel ในส่วนการค านวณ Linear Model 
แล้วสร้าง Form วางหน้าโปรแกรม Excel เท่านั้น ซึ่งท าให้ไม่แสดงผลรายละเอียดข้อมูลของโคในแบบต่างๆ ได้ อีกทั้งไม่
สามารถเข้าไปแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลของโคแต่ละตัวได้ ซึ่ง แต่จะยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร ซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนาการใช้
โปรแกรมจัดการฟาร์มแพะเนื้อ LCMG  (Ladkrabang Chumphon Meat Goat Farm) จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่เกษตรกร
สามารถลดต้นทุนการผลิตในการจัดการและเพิ่มรายได้ของฟาร์มแพะเนื้อได้ 
 
 
 

วิธีกำรวิจัย 
 1. โปรแกรมจัดกำรฟำร์มแพะเนื้อ 
             ท าการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP และภาษาซี โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ   
               1.1 ส่วนการจัดการฟาร์ม โดยแบ่งเป็น 
                   1.1.1 แสดงให้เห็นรายละเอียดของแพะแต่ละตัว โดยฟาร์มสามารถคีย์เบอร์หรือชื่อแพะเพื่อเข้าไป
แก้ไขข้อมูลแพะได้ ซึ่งท าให้ทราบถึงน้ าหนักแพะในระยะต่างๆ และอัตราการการเจริญเติบโตของแพะแต่ละตัวหรือฝูง 
ต่อวัน หรือต่อปี และทราบวันที่คาดว่าแพะจะคลอดลูก วันที่คาดว่าจะผสม และวันที่คาดว่าจะเป็นสัดครั้งต่อไป โดยมี
รายละเอียดการน าเข้า และส่งออกแพะ  
                   1.1.2 ส่วนวัตถุดิบอาหารสัตว์ แสดงให้เห็นรายละเอียดวัตถุดิบอาหารสัตว์แต่ละชนิด โดยเจ้าของ
ฟาร์มสามารถคีย์เบอร์หรือชื่อวัตถุดิบอาหารสัตว์ และสามารถแก้ไขได้ โดยมีรายละเอียดการน าเข้า และส่งออก
วัตถุดิบอาหารสัตว์  
                   1.1.3 ส่วนผลิตภัณฑ์ แสดงให้เห็นรายละเอียดผลิตภัณฑ์จากฟาร์มแพะเนื้อ เช่น แพะเนื้อมีชีวิตรุ่น
ต่างๆ ไปจนถึงแพะขุน ผลิตภัณฑ์เนื้อแพะ หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากฟาร์ม ไปจนถึงตลาด หรือแหล่งรับซื้อผลิตภัณฑ์
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ต่างๆ จากฟาร์มแพะเนื้อ โดยเจ้าของฟาร์มสามารถคีย์ชื่อและแก้ไขได้  โดยมีรายละเอียดการส่งออกผลิตภัณฑ์จาก
ฟาร์มแพะเน้ือ    
     2.1 ส่วนค านวณสูตรอาหารแพะเนื้อ คือ แพะรุ่น แพะสาว แพะอุ้มท้อง แพะพ่อพันธุ์ แพะขุน โดยจะ
อ้างอิงตาม [10]  ก าหนด  

    3.1 ส่วนค านวณต้นทุนการผลติ โดยแบ่งเป็น 
       3.1.1 ต้นทุนคงที่  จะแบ่งเป็น  
            1)  ต้นทุนคงที่ท่ีเป็นเงินสด  คือ ค่าเช่าท่ีดิน ค่าประกัน คา่ดอกเบี้ยของเงินลงทุน  

                        2) ต้นทุนคงที่ที่ไม่เป็นเงินสด คือ ค่าเสื่อม ค่าสกึหรอของโรงเรือน ค่าอุปกรณ์ต่างๆ 
                   3.2.1 ต้นทุนผันแปร คือ ค่าพันธุ์  ค่าอาหารสตัว์  ค่าจ้างแรงงานช่ัวคราว    
      3.3.1 ค่าเสยีโอกาส คือ ค่าเสยีโอกาสของเงินลงทุน และคา่เสยีโอกาสของโรงเรือนและอุปกรณ์             
                   3.4.1 ดอกเบี้ยเงินกู้ ในกรณีเมื่อเกษตรกรกูเ้งินจาก ธ.ก.ส. หรือธนาคารอื่น มาลงทุนในฟาร์มแพะเนื้อ โดย
โปรแกรมจะค านวณดอกเบี้ยและเงินต้นที่ต้องส่งธนาคาร 
      ในส่วนการค านวณต้นทุนการผลิตนี้ จะค านวณรายได้ต่างๆ เช่น จากการขายแพะขุนมีชีวิต พันธุแ์พะ แพะ
คัดทิ้ง ใบแจ้งหนี้ และค านวณรายจ่ายต่างๆ เช่น ค่าอาหารสัตว์ คา่แรงงาน ค่าเสื่อมต่างๆ โดยจะค านวณเป็นรายได้สุทธิ ต่อ
เดือน และต่อปี ซึ่งเกษตรกรจะสามารถมองโดยภาพรวมได้ว่า การลงทุนในฟาร์มแพะเนื้อ จะได้ก าไรหรือขาดทุนเท่าไร และ
จะสามารถทราบระยะเวลาในการคืนทุนได ้
        

                     2. ส ำรวจควำมพึงพอใจในโปรแกรม LCMG ของเกษตรกรฟำร์มแพะเนื้อในจังหวัดชุมพร 
                   กลุ่มประชากรที่ใช้ในการส ารวจความพึงพอใจในโปรแกรม LCMG ในครั้งนี้ คือ เกษตรกรเจ้าของฟาร์ม     
แพะเนื้อ ในอ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร  จากข้อมูล [7]  ในปี 2562 สถิติเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนื้อในจังหวัดชุมพร จ านวน 
201 ครัวเรือน และในอ าเภอปะทิว จะมีเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนื้อ จ านวน 78 ครัวเรือน ท าการสุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้เลี้ยง
แพะเนื้อในอ าเภอปะทิว จ านวน 25 ตัวอย่าง โดยเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ศึกษาคือแบบสอบถาม วิเคราะห์
ค่าสถิติเชิงพรรณนา โดยใช้ความถี่ ค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละ 

 
ผลกำรวิจัยและอภิปรำยผลกำรวิจัย 

 โปรแกรม LCMG จะติดตั้งอยู่ใน คราวน์เซิร์ฟเวอร์ (Cloud Server) ซึ่งผู้ใช้ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตก่อน จากนั้น
จึงเข้าไปทีเ่ว็บไซต์ http://203.121.145.34/lcmg/login.asp ดังภาพท่ี 1 
 

 
 

ภำพที่ 1  แสดงหน้าโปรแกรม LCMG 
 จากภาพที่ 1 จะแสดงหน้าโปรแกรม LCMG  จากนั้นท าการพิมพ์รหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน แล้วจึงเข้าสู่โปรแกรม 
LCMG  ดังภาพที่ 2  
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ภำพที่ 2  แสดงโปรแกรม LCMG 
 

 จากภาพที่ 2 จะแสดงโปรแกรม LCMG  ซึ่งแบ่งออกเป็น 7 ส่วน คือ 
            1. หน้ำหลัก  โดยจะแบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ 
                1.1 ค ำนวณสูตรอำหำรแพะเนื้อ จะค านวณสูตรอาหารแพะเนื้อ ซึ่งแสดงการค านวณสูตรของส่วนประกอบ
ของอาหารแพะเนื้อ โดยมีส่วนประกอบของวัตถุดิบอาหารสัตว์ของแต่ละชนิด โดยให้มีโปรตีน และพลังงาน ซึ่งจะก าหนด
ตาม [1]  ความต้องการโภชนะโคเนื้อในประเทศไทย ซึ่งจะใช้จากไฟล์ excel ที่เขียนสูตรไว้ ดังภาพที่ 3 
 

 
 

ภำพที่ 3  แสดงการค านวณสตูรอาหารแพะเนื้อ 
 

                1.2 Nutrient Requirements of Small Ruminants (2007) จะเป็นความต้องการโภชนะของแพะเนื้อ
ในระยะต่างๆ โดย แสดงสมการความต้องการพลังงานของแพะเนื้อและตารางวัตถุดิบอาหารสัตว์ของต่างประเทศ เพื่อใช้
ประกอบการค านวณสูตรอาหาร  

 

 
 

ภำพที่ 4  แสดงการค านวณค่าเสือ่ม 
 

                1.3 ควำมต้องกำรโภชนะแพะเนื้อ ประเทศไทย [9]  จะเป็นความต้องการโภชนะของแพะเนื้อในระยะต่างๆ 
และตารางวัตถุดิบอาหารสัตว์ของประเทศไทย เพื่อใช้ประกอบการค านวณสูตรอาหาร  
                1.4 กำรค ำนวณค่ำเสื่อม ค่ำเสียโอกำสกำรลงทุน  และกำรช ำระหนี้เงินกู้  จะค านวณค่าเสื่อมของโรงเรือน 
หรืออุปกรณ์ต่างๆ ภายในฟาร์ม ดังภาพที่ 4  ส่วนค่าเสียโอกาสการลงทุน จะค านวณเงินลงทุนการสร้างฟาร์มแพะเนื้อ หรือ
ค านวณเฉพาะส่วนลงทุนสร้างโรงเรือน หรือส่วนอื่นๆ หากไม่น าเงินจ านวนนี้มาลงทุน แล้วน าไปฝากธนาคารรับดอกเบี้ย 
จะได้รับดอกเบี้ยเท่าไร และการช าระเงินกู้ จะค านวณเงินกู้ ธกส หรือเงินกู้จากแหล่งอื่นๆ โดยแสดงจ านวนเงินต้นที่ต้อง
ช าระและดอกเบี้ยรวมต่อเดือน โดยผู้ใช้สามารถก าหนดเงินต้นที่กู้ ดอกเบี้ยเงินกู้ และจ านวนปีท่ีต้องช าระ  
                1.5 กำรค ำนวณวันเป็นสัด  และวันคลอดลูก  จะค านวณวันเป็นสัด และวันคลอดลูก โดยผู้ใช้สามารถ
ค านวณวันเป็นสัดในครั้งต่อไป หรือหากผสมติดสามารถค านวณวันคลอดลูก โดยก าหนดรอบการเป็นสัดทุก 21 วัน และ
ก าหนดวันคลอดลูกทุก 150 วัน โดยผู้ใช้สามารถปรับตั้งค่าวันเป็นสัดและวันคลอดลูกได้  
            2. กำรท ำงำน โดยจะแบ่งออกเป็น 6 ส่วน คือ  
               2.1 ขำย คือ การขายผลิตภัณฑ์แพะเนื้อจากฟาร์ม จะแบ่งเป็น ส่วนใบสั่งขาย ดังภาพที่ 5 แสดงการใบสั่ง
สินค้าผลิตภัณฑ์แพะเนื้อ เช่น ขายที่เทสโก้โลตัส และสหกรณ์แพะเนื้อชุมพร โดยมีส่วนแสดงรายละเอียดที่อยู่ของร้านขาย
ต่างๆ  และมีส่วนใบยกเลิกใบสั่งขาย ส่วนใบส่งสินค้าช่ัวคราว และส่วนใบยกเลิกส่งสินค้าช่ัวคราว ซึ่งหากผู้ผลิตไม่สามารถ
ส่งผลิตภัณฑ์ได้ และส่วนใบรับคืนสินค้า หากร้านขายผลิตภัณฑ์ไม่หมด   
               2.2 จัดซ้ือ คือ การจัดซื้อวัตถุดิบต่างๆ เข้ามาในฟาร์ม เช่น วัตถุดิบอาหารสัตว์ อุปกรณ์ต่างๆ ภายในฟาร์ม 
หรืออ่ืนๆ โดยจะแบ่งเป็น ใบรับซื้อสินค้า และใบยกเลิกรับซื้อสินค้า    
               2.3 คลังสินค้ำ คือ เมื่อสั่งสินค้าวัตถุดิบต่างๆ ภายในฟาร์มแพะเนื้อแล้ว จะจัดท าคลังสินค้า จะแบ่งเป็น ส่วน
ใบรับสินค้า ส่วนใบยกเลิกรับสินค้า  ส่วนใบส่งคืนสินค้า หากสินค้าท่ีค้าที่น าเข้ามาเสียหาย  ส่วนใบโอนสินค้า  และส่วนใบ
ปรับปรุงสินค้า เพื่อท ารายการสินค้าให้เป็นปัจจุบัน    
               2.4 บันทึกค่ำใช้จ่ำย คือ จะสามารถบันทึกค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆ ภายในฟาร์มแพะเนื้อ จะแบ่งเป็น ส่วน
บันทึกค่าใช้จ่าย ส่วนยกเลิกบันทึกค่าใช้จ่าย 
               2.5 ลูกหนี้ คือ เมื่อฟาร์มแพะเนื้อ ฝากขายผลิตภัณฑ์ให้กับร้านค้า แล้วร้านค้าจะเป็นลูกหนี้ โดยเป็นส่วนใบ
รับช าระลูกหนี้        
               2.6 เจ้ำหนี้ คือ เมื่อฟาร์มแพะเนื้อฝากขายผลิตภัณฑ์ให้กับร้านค้า แล้วฟาร์มแพะเนื้อจะเป็นเจ้าหนี้ แบ่งเป็น 
ส่วนใบรับช าระเจ้าหนี้  
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ภำพที่ 2  แสดงโปรแกรม LCMG 
 

 จากภาพที่ 2 จะแสดงโปรแกรม LCMG  ซึ่งแบ่งออกเป็น 7 ส่วน คือ 
            1. หน้ำหลัก  โดยจะแบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ 
                1.1 ค ำนวณสูตรอำหำรแพะเนื้อ จะค านวณสูตรอาหารแพะเนื้อ ซึ่งแสดงการค านวณสูตรของส่วนประกอบ
ของอาหารแพะเนื้อ โดยมีส่วนประกอบของวัตถุดิบอาหารสัตว์ของแต่ละชนิด โดยให้มีโปรตีน และพลังงาน ซึ่งจะก าหนด
ตาม [1]  ความต้องการโภชนะโคเนื้อในประเทศไทย ซึ่งจะใช้จากไฟล์ excel ที่เขียนสูตรไว้ ดังภาพที่ 3 
 

 
 

ภำพที่ 3  แสดงการค านวณสตูรอาหารแพะเนื้อ 
 

                1.2 Nutrient Requirements of Small Ruminants (2007) จะเป็นความต้องการโภชนะของแพะเนื้อ
ในระยะต่างๆ โดย แสดงสมการความต้องการพลังงานของแพะเนื้อและตารางวัตถุดิบอาหารสัตว์ของต่างประเทศ เพื่อใช้
ประกอบการค านวณสูตรอาหาร  

 

 
 

ภำพที่ 4  แสดงการค านวณค่าเสือ่ม 
 

                1.3 ควำมต้องกำรโภชนะแพะเนื้อ ประเทศไทย [9]  จะเป็นความต้องการโภชนะของแพะเนื้อในระยะต่างๆ 
และตารางวัตถุดิบอาหารสัตว์ของประเทศไทย เพื่อใช้ประกอบการค านวณสูตรอาหาร  
                1.4 กำรค ำนวณค่ำเสื่อม ค่ำเสียโอกำสกำรลงทุน  และกำรช ำระหนี้เงินกู้  จะค านวณค่าเสื่อมของโรงเรือน 
หรืออุปกรณ์ต่างๆ ภายในฟาร์ม ดังภาพที่ 4  ส่วนค่าเสียโอกาสการลงทุน จะค านวณเงินลงทุนการสร้างฟาร์มแพะเนื้อ หรือ
ค านวณเฉพาะส่วนลงทุนสร้างโรงเรือน หรือส่วนอื่นๆ หากไม่น าเงินจ านวนนี้มาลงทุน แล้วน าไปฝากธนาคารรับดอกเบี้ย 
จะได้รับดอกเบี้ยเท่าไร และการช าระเงินกู้ จะค านวณเงินกู้ ธกส หรือเงินกู้จากแหล่งอื่นๆ โดยแสดงจ านวนเงินต้นที่ต้อง
ช าระและดอกเบี้ยรวมต่อเดือน โดยผู้ใช้สามารถก าหนดเงินต้นที่กู้ ดอกเบี้ยเงินกู้ และจ านวนปีท่ีต้องช าระ  
                1.5 กำรค ำนวณวันเป็นสัด  และวันคลอดลูก  จะค านวณวันเป็นสัด และวันคลอดลูก โดยผู้ใช้สามารถ
ค านวณวันเป็นสัดในครั้งต่อไป หรือหากผสมติดสามารถค านวณวันคลอดลูก โดยก าหนดรอบการเป็นสัดทุก 21 วัน และ
ก าหนดวันคลอดลูกทุก 150 วัน โดยผู้ใช้สามารถปรับตั้งค่าวันเป็นสัดและวันคลอดลูกได้  
            2. กำรท ำงำน โดยจะแบ่งออกเป็น 6 ส่วน คือ  
               2.1 ขำย คือ การขายผลิตภัณฑ์แพะเนื้อจากฟาร์ม จะแบ่งเป็น ส่วนใบสั่งขาย ดังภาพที่ 5 แสดงการใบสั่ง
สินค้าผลิตภัณฑ์แพะเนื้อ เช่น ขายที่เทสโก้โลตัส และสหกรณ์แพะเนื้อชุมพร โดยมีส่วนแสดงรายละเอียดที่อยู่ของร้านขาย
ต่างๆ  และมีส่วนใบยกเลิกใบสั่งขาย ส่วนใบส่งสินค้าช่ัวคราว และส่วนใบยกเลิกส่งสินค้าช่ัวคราว ซึ่งหากผู้ผลิตไม่สามารถ
ส่งผลิตภัณฑ์ได้ และส่วนใบรับคืนสินค้า หากร้านขายผลิตภัณฑ์ไม่หมด   
               2.2 จัดซ้ือ คือ การจัดซื้อวัตถุดิบต่างๆ เข้ามาในฟาร์ม เช่น วัตถุดิบอาหารสัตว์ อุปกรณ์ต่างๆ ภายในฟาร์ม 
หรืออ่ืนๆ โดยจะแบ่งเป็น ใบรับซื้อสินค้า และใบยกเลิกรับซื้อสินค้า    
               2.3 คลังสินค้ำ คือ เมื่อสั่งสินค้าวัตถุดิบต่างๆ ภายในฟาร์มแพะเนื้อแล้ว จะจัดท าคลังสินค้า จะแบ่งเป็น ส่วน
ใบรับสินค้า ส่วนใบยกเลิกรับสินค้า  ส่วนใบส่งคืนสินค้า หากสินค้าท่ีค้าที่น าเข้ามาเสียหาย  ส่วนใบโอนสินค้า  และส่วนใบ
ปรับปรุงสินค้า เพื่อท ารายการสินค้าให้เป็นปัจจุบัน    
               2.4 บันทึกค่ำใช้จ่ำย คือ จะสามารถบันทึกค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆ ภายในฟาร์มแพะเนื้อ จะแบ่งเป็น ส่วน
บันทึกค่าใช้จ่าย ส่วนยกเลิกบันทึกค่าใช้จ่าย 
               2.5 ลูกหนี้ คือ เมื่อฟาร์มแพะเนื้อ ฝากขายผลิตภัณฑ์ให้กับร้านค้า แล้วร้านค้าจะเป็นลูกหนี้ โดยเป็นส่วนใบ
รับช าระลูกหนี้        
               2.6 เจ้ำหนี้ คือ เมื่อฟาร์มแพะเนื้อฝากขายผลิตภัณฑ์ให้กับร้านค้า แล้วฟาร์มแพะเนื้อจะเป็นเจ้าหนี้ แบ่งเป็น 
ส่วนใบรับช าระเจ้าหนี้  
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ภำพที่ 5  แสดงใบสั่งขาย 
 

            3. สอบถำม คือ ผู้ใช้สามารถเรียกดูข้อมูลทุกส่วนได้ โดยใช้ส่วนสอบถาม ซึ่งจะแบ่งเป็น ส่วนสอบถามลูกค้า คือ 
ร้านค้าต่างๆ เช่น แม็คแพะร ส่วนสอบถามผู้จ าหน่าย เช่น ร้านค้าย่อย  ส่วนสอบถามสินค้า เช่น วัตถุดิบอาหารสัตว์ หรือ
ข้อมูลแพะ ดังภาพที่ 6 
 

 
 

ภำพที่ 6 แสดงสอบถามสินค้า 
 

             4. รำยงำน จะแบ่งเป็นส่วนรายงานต่างๆ 
                4.1 รายงานการขาย  แบ่งเป็น ส่วนรายงานใบสั่งขาย   ส่วนรายงานใบสั่งขายประจ าวัน   และรายงาน
ยอดขายของฟาร์ม 
                4.2 รายงานการซื้อ แบ่งเป็น ส่วนรายงานใบสั่งซื้อ  และส่วนรายงานประวัติการซื้อสินค้าของลูกค้า 
                4.3 รายงานคลังสินค้า แบ่งเป็น ส่วนรายงานจ านวนสินค้าคงเหลือ  ส่วนรายงานสินค้าท่ีไม่เคลื่อนไหว และ
ส่วนรายงานความเคลื่อนไหวสินค้า  
            5. ข้อมูลหลัก จะแบ่งเป็น 

                ส่วนทะเบียนลูกค้า เช่น เทสโก้โลตัส   ส่วนทะเบียนผู้จ าหน่าย เช่น วิสาหกิจชุมชนแพะเนื้อชุมพร  ส่วน
ทะเบียนผลิตภัณฑ์สินค้า เช่น ไส้กรอก และเนื้อแพะมีชีวิต  ส่วนวัตถุดิบอาหารสัตว์  ส่วนทะเบียนผู้ใช้งาน เช่น ช่ือผู้ใช้งาน   
  6. ข้อมูลระบบ  จะแบ่งเป็น ส่วนข้อมูลหน่วยงานหรือบริษัท เช่น สจล. วข.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  และส่วน
ก าหนดสิทธิผู้ใช้งาน (User) 

7. เกี่ยวกับโปรแกรม  เป็นข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดท าโปรแกรม LCMG 
 
การใช้โปรแกรมจัดการฟาร์มแพะเนือ้ LCMG เข้ามาจัดการ เพื่อช่วยให้ง่ายในการค านวณสูตรอาหารแพะ  การ

ค านวณค่าเสื่อม  ค่าเสียโอกาสการลงทุน  การช าระหนี้เงินกู้  การค านวณวันเป็นสัด และวันคลอดลูก ซึ่งจะช่วยลดต้นทุน
ในการจัดการผลิต [1, 2]  ซึ่งในส่วนของค านวณสูตรอาหาร จะมีการเขียนสูตรใกล้เคียงกับ [8] ได้รายงานโปรแกรมจัดการ
ฟาร์มโคเนื้อ จะเป็นการเขียนโปรแกรม Visual Basic ร่วมกับ Microsoft Excel และ [6] ได้ท าโปรแกรมเพื่อจัดระบบ
ฐานข้อมูลฝูงแพะเนื้อ ซึ่งเป็นโปรแกรมระบบ Dos  แต่จะต่างจาก [1] ได้รายงาน โปรแกรมค านวณสูตรอาหารโคนมใน
ภูมิอากาศร้อนช้ืน ในส่วนการค านวณจะใช้ Linear Model แล้วสร้าง Form วางหน้าโปรแกรม Microsoft Excel เท่านั้น 
ในส่วนการจัดการข้อมูลภายในฟาร์ม โปรแกรม LCMG จะมีส่วนต่างๆ ของการจัดข้อมูลในรูปแบบใหม่ที่ทันสมัย และ
จัดการในระบบปฏิบัติการ Windows และ Microsoft excel จึงท าให้สามารถช่วยประมวลผลฐานข้อมูลได้ดีขึ้น ซึ่งเมื่อ
สร้างโปรแกรม LCMG แล้วท าการทดสอบกับฟาร์มแพะเนื้อของเกษตรกร หาจุดบกพร่องของโปรแกรม และพัฒนาในเวอร์
ช่ันต่อไป  
 จากนั้น ท าการส ารวจความพึงพอใจในโปรแกรม LCMG ของเกษตรกรเจ้าของฟาร์มแพะเนื้อ จ านวน 25 
ตัวอย่างของอ าเภอปะทิว โดยเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณเครื่องมือที่ใช้ศึกษาคือแบบสอบถาม พบว่า มีความพึงพอใจใน
โปรแกรม LCMG ในภาพรวม มีจ านวน 21 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 84.00 และโปรแกรม LCMG สามารถช่วยลดต้นทุน
การผลิตของฟาร์มแพะเนื้อได้ มีจ านวน 19 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 76.00 เจ้าของฟาร์มแพะเนื้อได้ก าไรเพิ่มขึ้น จ านวน 
18 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 72.00 และปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลของเกษตรกรเจ้าของฟาร์มแพะเนื้อ ซึ่งประกอบด้วย เพศ
ชาย จ านวน 25 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 100.00 สถานภาพ สมรส จ านวน 22 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 88.00  อายุ
ระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 10 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 40.00 ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 17 ตัวอย่าง คิด
เป็นร้อยละ 68.00 จ านวนแพะเนื้อที่เลี้ยง ระหว่าง 50-100 ตัว จ านวน 16 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 64.00  มีพื้นที่ปลูก
อาหารหยาบเพียง ระหว่าง น้อยกว่า 10 ไร่ จ านวน 21 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 84.00  มีการกู้เงินส าหรับฟาร์มแพะเนื้อ 
จ านวน 23 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 92.30 และปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลของเกษตรกรฟาร์มแพะเนื้อ ซึ่งประกอบด้วย 
การศึกษา อายุ จ านวนแพะเนื้อในฟาร์ม ปริมาณอาหารหยาบที่ผลิตได้ พ้ืนที่ปลูกอาหารหยาบ รายจ่ายของอาหารหยาบ 
รายจ่ายของอาหารข้น รายจ่ายทั้งหมด รายรับท้ังหมด ก าไร และจ านวนเงินกู้เพ่ือใช้ในฟาร์ม ท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อระดับ
ความพึงพอใจในโปรแกรม LCMG ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ส่วนเพศ สถานภาพ 
จ านวนสมาชิกในครอบครัว ท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจในโปรแกรม LCMG ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน และ
ข้อเสนอแนะ คือ เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนื้อ ควรจะมีความรู้พื้นฐานด้านการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการใช้โปรแกรม
พื้นฐาน และการใช้อินเตอร์เน็ตให้มากกว่านี้ เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์จากโปรแกรม LCMG นี้ได้เต็มที่ 

 
สรุปผลกำรวิจัย 

 โปรแกรม LCMG นี้ จะสามารถลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มรายได้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนื้อได้ อันจะเป็นผลให้
เพิ่มประสิทธิภาพการส่งออกแพะเนื้อและผลิตภัณฑ์ และลดการน าเข้าได้ และจากการส ารวจเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนื้อ ใน
อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร  เกษตรกรมีความพึงพอใจในโปรแกรม LCMG คิดเป็นร้อยละ 84.00  โดยช่วยลดต้นทุนการผลิต
ของฟาร์มแพะเนื้อได้ คิดเป็นร้อยละ 76.00 และเกษตรกรฟาร์มแพะเนื้อได้ก าไรเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 72.00 

 
เอกสำรอ้ำงอิง 
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[2]   สายัณห์ ทัดศรี. (2540). พืชอาหารสตัว์เขตร้อนการผลิตและการจัดการ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ลินคอร์น.     
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ภำพที่ 5  แสดงใบสั่งขาย 
 

            3. สอบถำม คือ ผู้ใช้สามารถเรียกดูข้อมูลทุกส่วนได้ โดยใช้ส่วนสอบถาม ซึ่งจะแบ่งเป็น ส่วนสอบถามลูกค้า คือ 
ร้านค้าต่างๆ เช่น แม็คแพะร ส่วนสอบถามผู้จ าหน่าย เช่น ร้านค้าย่อย  ส่วนสอบถามสินค้า เช่น วัตถุดิบอาหารสัตว์ หรือ
ข้อมูลแพะ ดังภาพที่ 6 
 

 
 

ภำพที่ 6 แสดงสอบถามสินค้า 
 

             4. รำยงำน จะแบ่งเป็นส่วนรายงานต่างๆ 
                4.1 รายงานการขาย  แบ่งเป็น ส่วนรายงานใบสั่งขาย   ส่วนรายงานใบสั่งขายประจ าวัน   และรายงาน
ยอดขายของฟาร์ม 
                4.2 รายงานการซื้อ แบ่งเป็น ส่วนรายงานใบสั่งซื้อ  และส่วนรายงานประวัติการซื้อสินค้าของลูกค้า 
                4.3 รายงานคลังสินค้า แบ่งเป็น ส่วนรายงานจ านวนสินค้าคงเหลือ  ส่วนรายงานสินค้าที่ไม่เคลื่อนไหว และ
ส่วนรายงานความเคลื่อนไหวสินค้า  
            5. ข้อมูลหลัก จะแบ่งเป็น 

                ส่วนทะเบียนลูกค้า เช่น เทสโก้โลตัส   ส่วนทะเบียนผู้จ าหน่าย เช่น วิสาหกิจชุมชนแพะเนื้อชุมพร  ส่วน
ทะเบียนผลิตภัณฑ์สินค้า เช่น ไส้กรอก และเนื้อแพะมีชีวิต  ส่วนวัตถุดิบอาหารสัตว์  ส่วนทะเบียนผู้ใช้งาน เช่น ช่ือผู้ใช้งาน   
  6. ข้อมูลระบบ  จะแบ่งเป็น ส่วนข้อมูลหน่วยงานหรือบริษัท เช่น สจล. วข.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  และส่วน
ก าหนดสิทธิผู้ใช้งาน (User) 

7. เกี่ยวกับโปรแกรม  เป็นข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดท าโปรแกรม LCMG 
 
การใช้โปรแกรมจัดการฟาร์มแพะเนือ้ LCMG เข้ามาจัดการ เพื่อช่วยให้ง่ายในการค านวณสูตรอาหารแพะ  การ

ค านวณค่าเสื่อม  ค่าเสียโอกาสการลงทุน  การช าระหนี้เงินกู้  การค านวณวันเป็นสัด และวันคลอดลูก ซึ่งจะช่วยลดต้นทุน
ในการจัดการผลิต [1, 2]  ซึ่งในส่วนของค านวณสูตรอาหาร จะมีการเขียนสูตรใกล้เคียงกับ [8] ได้รายงานโปรแกรมจัดการ
ฟาร์มโคเนื้อ จะเป็นการเขียนโปรแกรม Visual Basic ร่วมกับ Microsoft Excel และ [6] ได้ท าโปรแกรมเพื่อจัดระบบ
ฐานข้อมูลฝูงแพะเนื้อ ซึ่งเป็นโปรแกรมระบบ Dos  แต่จะต่างจาก [1] ได้รายงาน โปรแกรมค านวณสูตรอาหารโคนมใน
ภูมิอากาศร้อนช้ืน ในส่วนการค านวณจะใช้ Linear Model แล้วสร้าง Form วางหน้าโปรแกรม Microsoft Excel เท่านั้น 
ในส่วนการจัดการข้อมูลภายในฟาร์ม โปรแกรม LCMG จะมีส่วนต่างๆ ของการจัดข้อมูลในรูปแบบใหม่ที่ทันสมัย และ
จัดการในระบบปฏิบัติการ Windows และ Microsoft excel จึงท าให้สามารถช่วยประมวลผลฐานข้อมูลได้ดีขึ้น ซึ่งเมื่อ
สร้างโปรแกรม LCMG แล้วท าการทดสอบกับฟาร์มแพะเนื้อของเกษตรกร หาจุดบกพร่องของโปรแกรม และพัฒนาในเวอร์
ช่ันต่อไป  
 จากนั้น ท าการส ารวจความพึงพอใจในโปรแกรม LCMG ของเกษตรกรเจ้าของฟาร์มแพะเนื้อ จ านวน 25 
ตัวอย่างของอ าเภอปะทิว โดยเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณเครื่องมือที่ใช้ศึกษาคือแบบสอบถาม พบว่า มีความพึงพอใจใน
โปรแกรม LCMG ในภาพรวม มีจ านวน 21 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 84.00 และโปรแกรม LCMG สามารถช่วยลดต้นทุน
การผลิตของฟาร์มแพะเนื้อได้ มีจ านวน 19 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 76.00 เจ้าของฟาร์มแพะเนื้อได้ก าไรเพิ่มขึ้น จ านวน 
18 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 72.00 และปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลของเกษตรกรเจ้าของฟาร์มแพะเนื้อ ซึ่งประกอบด้วย เพศ
ชาย จ านวน 25 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 100.00 สถานภาพ สมรส จ านวน 22 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 88.00  อายุ
ระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 10 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 40.00 ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 17 ตัวอย่าง คิด
เป็นร้อยละ 68.00 จ านวนแพะเนื้อที่เลี้ยง ระหว่าง 50-100 ตัว จ านวน 16 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 64.00  มีพื้นที่ปลูก
อาหารหยาบเพียง ระหว่าง น้อยกว่า 10 ไร่ จ านวน 21 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 84.00  มีการกู้เงินส าหรับฟาร์มแพะเนื้อ 
จ านวน 23 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 92.30 และปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลของเกษตรกรฟาร์มแพะเนื้อ ซึ่งประกอบด้วย 
การศึกษา อายุ จ านวนแพะเนื้อในฟาร์ม ปริมาณอาหารหยาบที่ผลิตได้ พ้ืนที่ปลูกอาหารหยาบ รายจ่ายของอาหารหยาบ 
รายจ่ายของอาหารข้น รายจ่ายทั้งหมด รายรับท้ังหมด ก าไร และจ านวนเงินกู้เพ่ือใช้ในฟาร์ม ท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อระดับ
ความพึงพอใจในโปรแกรม LCMG ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ส่วนเพศ สถานภาพ 
จ านวนสมาชิกในครอบครัว ท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจในโปรแกรม LCMG ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน และ
ข้อเสนอแนะ คือ เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนื้อ ควรจะมีความรู้พื้นฐานด้านการใช้คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น และการใช้โปรแกรม
พื้นฐาน และการใช้อินเตอร์เน็ตให้มากกว่านี้ เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์จากโปรแกรม LCMG นี้ได้เต็มที่ 

 
สรุปผลกำรวิจัย 

 โปรแกรม LCMG นี้ จะสามารถลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มรายได้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนื้อได้ อันจะเป็นผลให้
เพิ่มประสิทธิภาพการส่งออกแพะเนื้อและผลิตภัณฑ์ และลดการน าเข้าได้ และจากการส ารวจเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนื้อ ใน
อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร  เกษตรกรมีความพึงพอใจในโปรแกรม LCMG คิดเป็นร้อยละ 84.00  โดยช่วยลดต้นทุนการผลิต
ของฟาร์มแพะเนื้อได้ คิดเป็นร้อยละ 76.00 และเกษตรกรฟาร์มแพะเนื้อได้ก าไรเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 72.00 
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อิทธิพลของแหล่งแสงเทียมที่มีต่อความยาวระหว่างข้อของล�าต้น ความยาวราก 

และปริมาณโพแทสเซียม แคลเซียมและแมกนีเซียมของผักกาดหอมกรีนโอ้ค

นูรสัลมียะห์	อีแต1	ธัญญรัศม์	อุทัยพันธ์2	เอกนรินทร์	เรืองรักษ์3	และวีรยา	คุ้มเมือง4*

บทคัดย่อ
 ระบบโรงงานผลติผกัเป็นเทคโนโลยขีัน้สงูชนดิหนึง่ส�าหรบัการผลติพชืในปัจจบุนั ในระบบนีแ้สงเทยีมทีใ่ช้มบีทบาทส�าคัญ

ในการเจริญเติบโตและการดูดซึมธาตุอาหารในพืชอย่างมาก ดังน้ันการศึกษาครั้งน้ีจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบอิทธิพลของ

แหล่งแสงเทียมต่อความยาวระหว่างข้อของล�าต้น ความยาวราก และปริมาณโพแทสเซียม (K) แคลเซียม (Ca) และแมกนีเซียม (Mg) 

ในผักกาดหอมกรีนโอ้ค (Lactuca Sativa L.) การทดลองได้ใช้แสงเทียม 3 ชนิด ได้แก่ หลอดฟลูออเรซเซนต์ (FL) Bulb-LED และ 

Bar-LED ร่วมกับการให้แสงและไม่ให้แสง 12:12 ชั่วโมง ผลการศึกษาที่ระยะเก็บเก่ียวแสดงให้เห็นว่าผักกาดหอมที่ปลูกภายใต้ 

Bulb-LED มีความยาวระหว่างข้อของล�าต้นต�่าสุด และความยาวรากสูงสุด และในทุกต�าหรับการทดลองพบว่าปริมาณ K Ca และ 

Mg ในผักกาดหอมสามารถเรียงล�าดับได้ดังนี้ K > Ca > Mg โดยในผักกาดหอมที่ปลูกภายใต้ FL มีปริมาณของ K Ca และ Mg เฉลี่ย

สูงที่สุดคือ 14.77 4.77 และ 108.14 มิลลิกรัมต่อกรัมน�้าหนักแห้ง ตามล�าดับ แต่ปริมาณ K Ca และ Mg มีค่าต�่าและไม่แตกต่างกัน

อย่างมีนัยส�าคัญระหว่างพืชที่ปลูกภายใต้ Bar-LED และ Bulb-LED นอกจากนี้พบว่าอัตราส่วนโมลของ K/Ca และ K/Mg มีค่าต�่า

สดุเมือ่ปลกูพชืภายใต้ FL ผลการทดลองช้ีให้เห็นว่า FL เหมาะสมส�าหรบัการการควบคมุปรมิาณธาตอุาหารของผกักาดหอม ในขณะ

ที ่Bulb-LED สามารถใช้ส�าหรบัการควบคมุการเจรญิเตบิโตของผกักาดหอมเพือ่ให้เป็นไปตามลกัษณะทีเ่ป็นทีต้่องการของพชืท่ีปลกู

ในระบบโรงงานผลิตพืช

ค�าส�าคัญ : แสงเทียม ผักกาดหอม ธาตุอาหาร ราก ความยาวระหว่างข้อ
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Effects of Artificial Light Sources on Internodal Length of Stem, Root Length and 

Potassium, Calcium and Magnesium Contents of Green Oak Lettuce 

Grown Under Plant Factory System

Nursalmeeyah Etae1, Tanyarath Utaipan2, Eaknarin Ruangrak3 and Weeraya Khummueng4*

Abstract
 The plant factory system is one type of high technology for currently plant production which is an 

artificial light that plays a major role both in plant growth and nutrient uptake. Therefore, this study aimed to 

compare the effects of different artificial light sources on internodal length, root length and potassium, calcium 

and magnesium contents in green oak lettuce (Lactuca Sativa L.). The experiment was performed using three 

artificial lights including, Fluorescent Lamps, Bulb-LED and Bar-LED with 12:12 hours of light and dark periods. 

The results at the harvest stage show that lettuce grown under Bulb-LED gave the highest number of root length 

and lowest of the internodal length of the stem. Content of K, Ca and Mg in the lettuce shoot were in the 

order of K > Ca > Mg for all treatments. The highest content of K, Ca and Mg accounting for an average of 14.77, 

4.77 and 108.14 mg/g DW, respectively were found in lettuce grown under FL, while it was lowest and no 

significant difference between plant grown under Bar-LED and Bulb-LED. The mole ratio of K/Ca and K/Mg was 

lowest when the lettuce was grown under FL. Results indicated that the FL in facilitating control of lettuce 

nutrients contents. While Bulb-LED can be used to control lettuce growth following economics traits by using 

a plant factory system.

Keywords : Artificial Light, Lettuce, Nutrient, Root, Internodal length
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Introduction 

 Increasing in an urban population in Thailand which approximately 53.6% of the total population 
in 2019, it is expected to increase around 67.8% in 2050 [1]. In order to solve the problems of agricultural areas 
and food production for a large population, urban agriculture could be an alternative option especially plant 
factory system. Artificial light sources being used as natural light for growing plants. Nowadays, artificial light has 
been developed to produce a suitable wavelength for growing plants [2]. To provide sufficient light for indoor 
plants, it is necessary to use artificial lighting system. Artificial light plays an important role in the morphological 
and physiological characteristics of plants, such as growth [3] and nutrient content of plants [3]. Moreover, 
artificial light depends on the qualifications of light sources such as light intensity [4], photoperiod [5] and 
suitable wavelength of light for plants [6], etc. [3] have reported that the light spectrum provided by the 
combination of the far-red, deep-red and blue LEDs had the highest growth and nutrient uptake indices. This 
spectral combination particularly enhanced the uptake of K, Ca and Mg in comparison to control plants grown 
under conventional HPS lamps. Far-red light stimulated the uptake of N; The uptake of K, Ca and Mg by plants 
under additional far-red light increased by 27%, 25% and 28%, respectively, as compared to plants, illuminated 
with red and blue light. Moreover, in many researches have stated that the macro-nutrient was increased, and 
nutrient was used for make efficiency under low PPFD in some of legume species [7]. Additionally, the Ca, Mg, 
and K were increased in kale, spinach [8] and lettuce [9] that they were grown under low light intensity. 
Moreover, lettuce has been high nutritional value vegetable [10] and chosen for producing in the plant factory 
system. Therefore, the objective of this study to the effect of artificial light sources on plants is important 
because it will give the knowledge for deciding the right type of artificial light source for the production of quality 
and quantity vegetables. For this reason, in this research was aimed to investigate the effect of artificial light 
sources on internode length, root length and the amount of potassium, calcium and magnesium in green oak 
lettuce.  

Methods 
Plant materials and growth conditions 
 Seeds of green oak lettuce (Lactuca sativa L.) were germinated in tissue paper at 20 ˚C for 3 days, 
transfer in polyfoam cube (2.5 cm × 2.5 cm × 3.0 cm) and placed in the nursery greenhouse for 15 days. After 
that, seedlings were transplanted into the plant factory (Figure 1) with the distance between plant 20 cm x 20 
cm, and the distance between light and plant 25 cm. The deep flow technique (DFT) was used in this growing 
system, aquarium-type air compressor and sandstones were applied for adding aeration into the nutrient 
solution. The nutrient solution was set up as described in [11] with the condition EC; 2.0 mS/cm [12], pH; 6.0 
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and temperature; 28 to 30 ˚C. The air temperature and relative humidity for all treatment were kept up at 28 
˚C to 30 ˚C and 75% to 85%, respectively. All treatments were illuminated 12 hours per day of light and dark, 
it also flowed the air by a fan for stable temperature in the growth chamber. Plants were harvested at 35 days 
after transplanting. The plant factory was set at Major of Agriculture, Faculty of Science and Technology, Prince 
of Songkla University, Pattani campus, Thailand. 
Light treatments 
 The completely randomized design (CRD) was used in this experiment. Light treatments consisted 
of three types of artificial light sources (Figure 1). fluorescent lamps (FL, TOSHIBA (18 W)) provide a wavelength 
of 380-700 nm, Bulb-LED (Ting-Mao Technology, Taipei, Taiwan (4W)) give red light (630-660 nm) and blue (460 
nm) in ratio blue (460 nm) 2: red light (630 nm) 1: red light (660 nm) 1 and Bar-LED (Ting-Mao Technology, Taipei, 
Taiwan (30 W)) give red light (630-660 nm) and blue (460 nm) in ratio blue (460 nm) 1: red light (630 nm) 1: red 
light (660 nm) 1. The Light quality parameters of three artificial light sources followed the table from [13], PPFD 
of FL, Bar-LED and Bulb-LED was 35.76, 111.33 and 44.98 µmol m-2s-1, respectively. 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 The plant factory system with deep flow technique system (DFT) and using three artificial light,  
FL, Bar-LED and Bulb-LED 

Sample collection 
 The lettuce was harvested from the growing bed (one growing bed consist of 11 plants), washed 
with tap water then followed by distilled water. Six replications were used, the root was cut out, and their root 
length and internode length of the stem were measured. The lettuce samples were washed with distilled water, 
packed into paper bags and dried at 65 ˚C for 1 week, then grounded to fine and sift through the sieve 20-40 
mesh and keep at 65 ˚C until further analysis, K, Ca and Mg content of the sample were analyzed. 
Analysis of K, Ca, Mg 
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 Sample digestion plants had been used to change the element that was a component of the 
vegetables in the slurry by wet digestion method. Weighed the sample for 0.25 g and put it in a digestion tube 
(size 50 mL). The mix HNO3 and HClO4 (2:1) 10 mL were added. Then, the sample was put in the digestion block 
until a clear solution. The sample was placed in the fume hood at 150 ˚C and increased the temperature to 
220 ˚C for 1 h. Checked the sample in the tube, when the solution was shown clearly that had completed 
digestion. The tube being moved out from the oven (placed in the compartment tube that was prepared). Stand 
the sample in a fume hood until cold. Dilute the digested sample using de-ionized water in 50 mL volumetric 
flask, after that, the sample was kept for further analysis of the content of K, Ca, Mg [14] by Atomic Absorption 
Spectrophotometer (AAS). The analysis place was occurred at instrument center, Faculty of Science and 
Technology, Prince of Songkla University, Pattani campus, Thailand. 

Results and discussion 
Internode length and root length 
 Illumination of artificial light sources for 35 days significantly affected the internode and root 
length in green oak lettuce during harvesting stage. 
 
 

Figure 2 Stem of lettuce (a) and the root of lettuce (b) of green oak lettuce were grown under artificial light 
sources including FL, Bar-LED and Bulb-LED. All data are reported as mean ± SD. Different letters denote 

significant differences and the same letters do not have statistical differences at the 5% level, according to the 
DMRT (n=9) 

 As shown in Figure 2. the internode length of the stem significantly increased with FL treatment 
followed by Bar-LED and Bulb-LED whereas the longest root length was found in a plant grown under Bulb-LED. 
The longer internode length of stem showed that illuminance by light consist lower suitable light wavelength 
for photosynthesis, which have led to a significant decreasing in leaf number. Also, the longest root length 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.29 ± 0.32a cm 1.74 ± 2.17b cm 1.16 ± 0.18c cm 11.19 ± 3.57c cm 15.82 ± 0.69b cm 17.42 ± 4.65a cm 

(a) (b) 
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showed that illuminance by light consist greater suitable light wavelength, which led to increase leaf number 
and suitable physiological traits for supporting plant growth. The light spectrums of blue (450 nm) and red (660 
nm) play a major role in the photosynthesis process which supplied plant growth [15]. [16] reported that blue 
and red lights affect to plant morphology and photosynthesis, respectively. This experiment resulted Bar-LED 
and Bulb-LED promoted plants growth greater than FL. Because of the Bar-LED and Bulb-LED were combined 
with blue and red lights in ratios of 1 blue (460 nm): 1 red (630 nm): 1 red (660 nm) and 2 blue (460 nm): 1 red 
(630 nm): 1 red (660 nm). FL provided wide spectrum in the range from 380-700 nm and low intensity of red 
light. Low light intensity caused low photosynthesis rate [15]. Currently, advanced technology of LEDs light 
provides the quality and specific spectrums for lettuce growth and morphology as same as Bar-LED and Bulb-
LED and similar results to [17]. Moreover, plant development and morphology are extremely affected by 
emissions of blue and red lights about 90% [18]. However, photosynthetic rates, growth and morphology depend 
on the ratios of red, blue and green light [15]. [19] reported that plants grown under 80% red and 20% blue 
lights had a higher photosynthetic rate.  

Content of K, Ca and Mg in lettuce shoot 
 Light affects mineral nutrition only in an indirect manner such as photosynthesis, chlorophyll 
synthesis, photoperiodism or transpiration. The most popular indirect role of light in mineral metabolism is 
photosynthesis. When the light energy supplied to plants, the rate of carbohydrate synthesis, the amount of dry 
matter, the size of the plant, the rate of total transpiration and the absorption of mineral nutrients become 
stimulated. The consequence of this event is illustrated by the data presented here. 
   Nutrients content was further determined as shown in Figure 3. It was found that plants grown 
under FL had the level of highest Ca, Mg and K (14.77, 4.77 and 108.14 mg/g DW, respectively), but it was lowest 
and not significantly when grown under Bulb-LED and Bar-LED. However, the cation mole ratio was found that 
the FL was significantly lower than the other two treatments.  

 

 

 

 

(a) (b) 

  

(c) (d) 
Figure 3 Calcium contents (a), magnesium contents (b), potassium contents (c) and cation mole ratio (d) of 
green oak lettuce grown under different artificial light sources including FL, Bulb-LED and Bar-LED. Different 

letters denote significant differences and the same letters do not have statistical differences at the 5% level, 
according to the DMRT (n=9) 

 The Bulb-LED and Bar-LED, there was the highest light intensity, while FL was the lowest light 
intensity. Thus, both cases called stress conditions. For the high light intensity can increase the photosynthesis 
rate to produce high ATP for remodeling of the cell wall [20]. But the FL gave lower light intensity to the plant, 
it affect to have not enough ATP and remodeling cell wall after damage by ROS. Then, the plants respond by 
Ca2+ deficiency and effect to increase the uptake of Ca2+. Moreover, the FL had a high stem length (Figure 2) 
effect on heat stress of plant by transferring the heat from the lamp. [21] have been reported that Mg deficiency 
in wheat and maize when they were stressed under heat condition. Mg deficiency in plants affects production 
of ROS by oxidative stress of cell, then degradation the chlorophyll can be reused the Mg in chlorophyll to form 
chlorophyll again [22]. By this sensing, the plant reported increasing Mg uptake for surviving. The high light 
intensity of the Bulb-LED and Bar-LED has decreased the potassium content induced by potassium leakage 
(activated by ROS), whereas the FL increasing the content of potassium by saving that element in cytosol more 
than both treatments. However, all treatments were not significantly different to results in the content of 

0

5

10

15

20

FL Bar-LED Bulb-LED

Co
nt

en
t o

f C
a (

mg
/g 

Dw
)

a

b b

0

1

2

3

4

5

6

FL Bar-LED Bulb-LED

Co
nt

en
t o

f M
g (

mg
/g 

DW
)

b

a

b

0
20
40
60
80

100
120
140

FL Bar-LED Bulb-LED

Co
nt

en
t o

f K
 (m

g/g
 D

W)

a
a

a

0

10

20

30

40

K/Ca K/Mg Ca/Mg

Ca
tio

n 
mo

le 
rat

io

FL

Bar-LED

Bulb-LED

b a a

b

a a

a a a

ยกเล
ิก



85
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

showed that illuminance by light consist greater suitable light wavelength, which led to increase leaf number 
and suitable physiological traits for supporting plant growth. The light spectrums of blue (450 nm) and red (660 
nm) play a major role in the photosynthesis process which supplied plant growth [15]. [16] reported that blue 
and red lights affect to plant morphology and photosynthesis, respectively. This experiment resulted Bar-LED 
and Bulb-LED promoted plants growth greater than FL. Because of the Bar-LED and Bulb-LED were combined 
with blue and red lights in ratios of 1 blue (460 nm): 1 red (630 nm): 1 red (660 nm) and 2 blue (460 nm): 1 red 
(630 nm): 1 red (660 nm). FL provided wide spectrum in the range from 380-700 nm and low intensity of red 
light. Low light intensity caused low photosynthesis rate [15]. Currently, advanced technology of LEDs light 
provides the quality and specific spectrums for lettuce growth and morphology as same as Bar-LED and Bulb-
LED and similar results to [17]. Moreover, plant development and morphology are extremely affected by 
emissions of blue and red lights about 90% [18]. However, photosynthetic rates, growth and morphology depend 
on the ratios of red, blue and green light [15]. [19] reported that plants grown under 80% red and 20% blue 
lights had a higher photosynthetic rate.  

Content of K, Ca and Mg in lettuce shoot 
 Light affects mineral nutrition only in an indirect manner such as photosynthesis, chlorophyll 
synthesis, photoperiodism or transpiration. The most popular indirect role of light in mineral metabolism is 
photosynthesis. When the light energy supplied to plants, the rate of carbohydrate synthesis, the amount of dry 
matter, the size of the plant, the rate of total transpiration and the absorption of mineral nutrients become 
stimulated. The consequence of this event is illustrated by the data presented here. 
   Nutrients content was further determined as shown in Figure 3. It was found that plants grown 
under FL had the level of highest Ca, Mg and K (14.77, 4.77 and 108.14 mg/g DW, respectively), but it was lowest 
and not significantly when grown under Bulb-LED and Bar-LED. However, the cation mole ratio was found that 
the FL was significantly lower than the other two treatments.  

 

 

 

 

(a) (b) 

  

(c) (d) 
Figure 3 Calcium contents (a), magnesium contents (b), potassium contents (c) and cation mole ratio (d) of 
green oak lettuce grown under different artificial light sources including FL, Bulb-LED and Bar-LED. Different 

letters denote significant differences and the same letters do not have statistical differences at the 5% level, 
according to the DMRT (n=9) 

 The Bulb-LED and Bar-LED, there was the highest light intensity, while FL was the lowest light 
intensity. Thus, both cases called stress conditions. For the high light intensity can increase the photosynthesis 
rate to produce high ATP for remodeling of the cell wall [20]. But the FL gave lower light intensity to the plant, 
it affect to have not enough ATP and remodeling cell wall after damage by ROS. Then, the plants respond by 
Ca2+ deficiency and effect to increase the uptake of Ca2+. Moreover, the FL had a high stem length (Figure 2) 
effect on heat stress of plant by transferring the heat from the lamp. [21] have been reported that Mg deficiency 
in wheat and maize when they were stressed under heat condition. Mg deficiency in plants affects production 
of ROS by oxidative stress of cell, then degradation the chlorophyll can be reused the Mg in chlorophyll to form 
chlorophyll again [22]. By this sensing, the plant reported increasing Mg uptake for surviving. The high light 
intensity of the Bulb-LED and Bar-LED has decreased the potassium content induced by potassium leakage 
(activated by ROS), whereas the FL increasing the content of potassium by saving that element in cytosol more 
than both treatments. However, all treatments were not significantly different to results in the content of 
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potassium in lettuce. Similarly, [23] have been reported that the high light intensity effect on necrosis of plant 
by reported the deficiency of potassium in plant leaves.  
 The high light intensity of Bulb-LED and Bar-LED affected on K+ leakage by an influx of Ca2+ into 
cytosol due to K deficiency. The uptake of Ca2+ was reduced for the survival of plant. Additionally, the high light 
intensity affect too increase photosynthesis rate that means plants must use high potassium to balance the 
charge concentration of cells. In contrast, the FL with low light intensity was affected to opposite of that 
phenomenon by Bulb-LED and Bar-LED. [24] have been reported that Mg availability had a significant impact on 
light-induced changes in net ion fluxes of Mg2+, H+, K+, and Ca2+ across the plasma membrane of bean mesophyll 
cells. 

Conclusion 
 The lowest internode length and the highest root length of lettuce effect by Bulb-LED compared to the 
other artificial light sources FL and Bar-LED. Also, differences in both characteristics can associate with the highest 
plant growth and best economic traits. The increase K, Ca and Mg accumulation were found in lettuce grown 
under FL, and it was lower in lettuce grown under Bar-LED and Bulb-LED. The mole ratio of K/Ca and K/Mg was 
the lowest when lettuce was grown under FL. It was indicated that the FL can control the functional components 
of plant whereas, the Bulb-LED can control the growth for supporting to control the quality and quantity of 
lettuce production. 
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potassium in lettuce. Similarly, [23] have been reported that the high light intensity effect on necrosis of plant 
by reported the deficiency of potassium in plant leaves.  
 The high light intensity of Bulb-LED and Bar-LED affected on K+ leakage by an influx of Ca2+ into 
cytosol due to K deficiency. The uptake of Ca2+ was reduced for the survival of plant. Additionally, the high light 
intensity affect too increase photosynthesis rate that means plants must use high potassium to balance the 
charge concentration of cells. In contrast, the FL with low light intensity was affected to opposite of that 
phenomenon by Bulb-LED and Bar-LED. [24] have been reported that Mg availability had a significant impact on 
light-induced changes in net ion fluxes of Mg2+, H+, K+, and Ca2+ across the plasma membrane of bean mesophyll 
cells. 

Conclusion 
 The lowest internode length and the highest root length of lettuce effect by Bulb-LED compared to the 
other artificial light sources FL and Bar-LED. Also, differences in both characteristics can associate with the highest 
plant growth and best economic traits. The increase K, Ca and Mg accumulation were found in lettuce grown 
under FL, and it was lower in lettuce grown under Bar-LED and Bulb-LED. The mole ratio of K/Ca and K/Mg was 
the lowest when lettuce was grown under FL. It was indicated that the FL can control the functional components 
of plant whereas, the Bulb-LED can control the growth for supporting to control the quality and quantity of 
lettuce production. 
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ความหลากหลายของนกในช่วงพักการปลูก ในนาข้าว อ.เมือง จ.เพชรบุรี

ร่มธรรม ประดิษฐ์1* และกัมปนาท ธาราภูมิ2

บทคัดย่อ
ในอดีตเกษตรกรไทยท�านาในช่วงฤดูฝนและพักนาในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งในระยะพักนานี้เป็นไปได้ว่าจะมีสิ่งมีชีวิตบางชนิดเข้า

มาใช้ประโยชน์ในระบบนิเวศนาข้าว แต่ปัจจุบันมีการพัฒนาของระบบชลประทานที่ดีขึ้น ท�าให้ในบางพื้นที่เกษตรกรท�านาได้ตลอด

ทั้งปี ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตท่ีด�ารงชีวิตในนาข้าวในระยะพักนา นกหลายชนิดเข้ามาใช้ประโยชน์ในระบบนิเวศนาข้าวใน

ระยะปลูกข้าว และน่าจะมีนกบางชนิดท่ีปรับตัวเพื่อใช้ประโยชน์ระบบนิเวศทุ่งนาในนาข้าวระยะพักนา แต่ในประเทศไทยยังขาด

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ของนกในนาข้าวในระยะพักนา งานวิจัยน้ีจึงศึกษาความหลากหลายของนกในระยะ

พักนา และศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ประโยชน์ของนกในระยะพักนา ในนาข้าว 2 แปลง ใน ต.นาพันสาม และ ต.หาดเจ้าส�าราญ 

อ.เมือง จ.เพชรบุรี ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โดยส�ารวจนกด้วยวิธี line transect บนคันนาแต่ละแปลง 

มีระยะทาง 400 เมตร พบนกทั้งหมด 1,551 ตัว (แบ่งออกเป็น 10 อันดับ 47 ชนิด) ต.นาพันสามพบ 383 ตัว 31 ชนิด และ 

ต.หาดเจ้าส�าราญพบ 1,168 ตัว 39 ชนิด ดัชนีความหลากหลาย (Shannon-wiener Index) ของ ต.นาพันสาม และ ต.หาดเจ้า

ส�าราญ เท่ากับ 2.70 และ 2.61 ตามล�าดับ ค่าดัชนีความคล้ายคลึง (Sorensen Similarity Index) ของนาทั้ง 2 พื้นที่มีค่าเท่ากับ 

0.6286 นกในอันดับ Passeriformes (15 ชนิด) พบจ�านวนชนิดได้มากที่สุด โดยกลุ่มนกที่พบได้รองลงมาได้แก่ Charadriiformes 

(11 ชนิด) และ Pelecaniformes (6 ชนิด) ตามล�าดับ และพบประชากรนกน�้าในอันดับ Anseriformes, Charadriiformes, 

Ciconiiformes และ Pelecaniformes เข้ามาใช้ประโยชน์ในนาข้าว ต.หาดเจ้าส�าราญ มากกว่า ต.นาพันสาม นอกจากนี้นกในวงศ์ 

Motacillidae เข้ามาใช้ประโยชน์ในนาข้าว ต.หาดเจ้าส�าราญมากกว่าเช่นเดียวกัน ซึ่งนกเหล่านี้มักจะเข้ามาใช้ประโยชน์ในนาข้าว
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Bird Diversity in Fallow Rice Fields in Mueang District, Phetchaburi Province

Romtum	Pradid1* and Kampanat	Tharapoom2

Abstract
 Previously, Thai farmers did rice farming only in rainy season and they took a break in the drought. 

During the dry season, some organisms probably utilized in fallow fields. However, in the current development 

of irrigation, farmers can grow rice whole year in some areas. For that reason, it may affect to living organisms 

in fallow fields. Several species of birds forage in paddy fields, and some birds may rely on rice field’s ecosystem 

in fallow period. Anyway, Thailand lacks of knowledge about utilization of birds in fallow rice field. Therefore, 

this research studied about diversity of birds and some factors that affect habitat selections of birds in fallow 

rice fields. Bird observation had been conducted during February 2019 and May 2019 in 2 study sites that were 

located in Na Phan Sam and Hat Chao Samran Sub-districts, Mueang District, Phetchaburi Province, using line 

transect technique on the bund 400 meters. This study discovered 1,551 birds (10 orders, 47 species), 383 birds 

31 species in Na Phan Sam and 1,168 birds 39 species in Hat Chao Samran. Shannon-weiner index (H’) value 

are 2.70 in Na Phan Sam and 2.61 in Hat Chao Samran. Sorensen’s similarity index of 2 sited value is 0.6286. 

The highest percentage of evidenced species number was Passeriformes had the highest species richness (15 

species), followed by Charadriiformes (11 species) and Pelecaniformes (6 species). Waterbirds (Anseriformes, 

Charadriiformes, Ciconiiformes and Pelecaniformes) and Motacillidae family were found in Hat Chao Samran 

much more than Na Phan Sam. These birds may select Hat Chao Samran to forage in some flooding areas of 

fallow rice field. This study presents the importance of rice fields in fallow period and some factors that influences site 

selection of birds that would be benefit for conservation of farmland birds.

Keywords : Agro-ecosystem, Agricultural, Waterbirds, Farmland Birds

บทน า 

 ในอดีตเกษตรกรไทยท านาเพียง 1 ครั้งต่อปีในช่วงฤดูฝน [1] นาข้าวหลังเก็บเกี่ยวอยู่ในระยะพักนาซึ่งเป็นระยะที่มี
ความส าคัญต่อการอนุรักษ์นกในหลายพื้นที่ทั่วโลก [2] การพัฒนาระบบชลประทานท าให้เกษตรกรท านาได้ 2 ครั้งต่อปี หรือบาง
พื้นที่อาจท าได้ตลอดทั้งปี [1] จึงท าให้ระยะพักนานั้นลดลง อาจส่งผลกระทบต่อนกที่พึ่งพาทุ่งนาระยะพักนา การจัดการพื้นที่ระยะ
พักนาโดยเกษตรกรยุโรปท าให้เกิดแหล่งที่อยู่อาศัยหลากหลายและดึงดูดนกหลายชนิดเข้ามาใช้ประโยชน์ [2]  ในประเทศไทยระยะ
พักนาอยู่ในช่วงฤดูแล้งซึ่งน่าจะมีนกอพยพฤดูหนาวหลายชนิดเข้ามาใช้ประโยชน์ในนาข้าว แต่ประเทศไทยยังไม่มีการศึกษาเกี่ยวกบั
การใช้ประโยชน์ของนกในนาข้าวระยะพักนา การศึกษาครั้งน้ีที่เป็นงานวิจัยแรกของประเทศไทยท่ีศึกษาความหลากหลายของนกใน
นาข้าวระยะพักนา และศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ประโยชน์ของนกในระยะพักนา 

วิธีด าเภนินการ 

 ส ารวจนกในพื้นที่นาข้าวช่วงหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว 2 แปลง ขนาดแปลงละ 10 ไร่ ได้แก่ ต.นาพันสาม และ ต.หาดเจ้า
ส าราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 ระยะเวลา 4 เดือน เดือนละ 2 ครั้ง 
รวมทั้งหมด 8 ครั้ง โดยส ารวจนก 2 ช่วงเวลา ในช่วงเช้าเริ่มหลังจากดวงอาทิตย์ขึ้นประมาณ 45 นาที ช่วงเย็นเริ่มก่อนดวงอาทิตย์
ตกประมาณ 90 นาที ด้วยวิธี line transect ระยะทาง 400 เมตร บนคันนาแต่ละแปลง โดยใช้กล้อง 2 ตา ก าลังขยาย 8 เท่า 
บันทึกภาพนกด้วยกล้องดิจิตอล (Nikon Coolpix b700) จ าแนกชนิดนกด้วยหนังสือคู่มือดูนกเมืองไทย [3] บันทึกชนิด จ านวน 
และพฤติกรรมของนกในนา บันทึก ความหนาแน่นและความสูงของวัชพืชในแปลงสุ่มหลังจากส ารวจนกในช่วงเช้า ด้วยการวาง
แปลงสุ่ม ขนาด 0.5×2 ตารางเมตร บริเวณข้างคันนา 5 จุดต่อพื้นที่ศึกษา แต่ละจุดห่าง 100 เมตร น าข้อมูลการส ารวจนกมา
ค านวณความชุกชุม ดัชนีความหลากหลาย (Shannon-weiner Index) ดัชนีความสม่ าเสมอ (Evenness Index) และค่าความ
คล้ายคลึงของ Sorensen (Similarity Index) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS 

ผลการวิจัยและออิปรายผลวิจัย 

 จากการศึกษา พบนกทั้งหมด 1,551 ตัว แบ่งออกเป็น 10 อันดับ 47 ชนิด (แสดงชนิดนกที่พบ ดังตารางที่ 1) ระบุถึง
ระดับชนิดไม่ได้อีก 3 taxa โดยที่ ต.นาพันสาม พบนกทั้งหมด 383 ตัว 31 ชนิด 1 taxa ค่าดัชนีความหลากหลาย (Shannon-
wiener index) เท่ากับ 2.70 ดัชนีความสม่ าเสมอ (Evenness Index) เท่ากับ 0.46 ขณะที่ ต.หาดเจ้าส าราญ พบนกทั้งหมด 
1,168 ตัว 39 ชนิด 3 taxa ดัชนีความหลากหลายเท่ากับ 2.62 ดัชนีความสม่ าเสมอเท่ากับ 0.37 เมื่อเปรียบเทียบดัชนีความ
หลากหลายกับการศึกษาอื่นๆ พบว่าค่าใกล้เคียงกับการศึกษานกในนาข้าวในระยะเพาะปลูก จ .พิษณุโลก ที่มีค่าดัชนีความ
หลากหลายตั้งแต่ 2.27 ถึง 3.17 [4] แต่มีค่าสูงกว่าการศึกษานกในนาข้าวระยะพักนาประเทศญี่ปุ่น ที่มีค่าดัชนีความหลากหลาย
ตั้งแต่ 1.05 ถึง 1.91 ซึ่งมีนกเข้ามาในพื้นที่ 22 ชนิด [5] ค่าความคล้ายคลึงของ Sorensen (Similarity Index) ระหว่างทั้ง 2 พื้นที่ 
เท่ากับ 0.6286 บ่งช้ีว่ามีความคล้ายกันของชนิด 62.86% ที่ ต.นาพันสาม พบนกทั้งหมด 9 อันดับ โดยอันดับ Passeriformes, 
Pelecaniformes และ Charadriiformes  มีจ านวนชนิดมากที่สุด 9, 5 และ 4 ชนิดตามล าดับ ต.หาดเจ้าส าราญ พบนกทั้งหมด 8 
อันดับ โดยมี Passeriformes, Charadriiformes, และ Pelecaniformes มีจ านวนชนิดมากทีสุ่ด 14, 10 และ 6 ชนิด  
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จากการค านวณความชุกชุมของนกแต่ละชนิดพบว่านกที่มีชุกชุมมาก (ชุกชุมมากกว่า 65%) ที่ ต.นาพันสามได้แก่ นก
แอ่นกินรัง (Aerodramus fuciphagus) นกยางควาย (Bubulcus ibis) นกแซงแซวหางปลา (Dicrurus leucophaeus) นก
นางแอ่นบ้าน (Hirundo rustica) นกยอดข้าวหางแพนลาย (Cisticola juncidis) และนกเด้าดินทุ่งเล็ก (Anthus rufulus)  ที่ ต.
หาดเจ้าส าราญ ได้แก่ นกแอ่นกินรัง นกแอ่นทุ่งใหญ่ (Glareola maldivarum) นกยางเปีย (Egretta garzetta) นกจาบคาหัว
เขียว (Merops philippinus) นกนางแอ่นบ้าน นกเด้าดินทุ่งเล็ก และนกเด้าดินอกแดง (Anthus cervinus) ความชุกชุมของนก
ชนิดอื่นๆ แสดงดังตารางที่ 1 โดยนกที่เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่มีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนี้ 1) นกที่บินโฉบแมลงในอากาศ 
ได้แก่ กลุ่มนกแอ่น นกแอ่นทุ่งใหญ่ นกนางแอ่นบ้าน และนกจาบคาหัวเขียว 2) เดินหาอาหารกินบนพื้น เช่น กลุ่มนกเด้าดิน กลุ่ม
นกเอี้ยง นกในอันดับนกน้ าเกือบทั้งหมด (ยกเว้นกลุ่มนกนางนวลแกลบ และเป็ด) 3) บินร่อนในอากาศแล้วโฉบลงจับเหยื่อบนพื้น 
ได้แก่ กลุ่มเหยี่ยว และกลุ่มนกนางนวลแกลบ 4) เดินหรือยืนส่งเสียงร้อง ได้แก่ นกกระแตแต้แว้ด (Vanellus indicus) นกตีนเทียน 
(Himantopus himantopus) และนกแอ่นทุ่งใหญ่ 5) เกาะหลักปูนหรือเสาไม้ไผ่ เช่น นกจาบคาหัวเขียว นกแซงแซวหางปลา นก
นางแอ่นบ้าน และนกยอดหญ้าหัวด า (Saxicola torquatus) เป็นต้น 6) ยืนนิ่งบนพ้ืน เช่น กลุ่มนกยาง นกปากห่าง (Anastomus 
oscitans) และเป็ดแดง (Dendrocygna javanica) เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบว่าการศึกษาเบื้องต้นในช่วงเดือน มกราคม 2562 ที่ 
ต.นาพันสาม พบเหยี่ยวด่างด าขาว (Circus melanoleucos) มากกว่า 20 ตัว เข้ามารวมฝูงในช่วงเย็นทั้งในพื้นที่ศึกษาและบริเวณ
ใกล้เคียงที่เป็นระยะพักนาหลังจากเก็บเกี่ยวไม่นาน (แสดงพฤติกรรมของนกแต่ละชนิด ดังตารางที่ 1) 

 

 

 

 

 

 

  

รูปที่ 1 จ านวนนกอพยพในแต่ละครั้ง 

งานวิจัยนี้แบ่งสถานะการอพยพของนกท่ีพบในพื้นที่ศึกษา ได้เป็น 4 กลุ่ม 1) นกประจ าถิ่น 30 ชนิด 2) นกอพยพฤดู
หนาว 13 ชนิด 3) นกท่ีมีทั้งประชากรประจ าถิ่นและอพยพฤดูหนาว 3 ชนิด 4) นกอพยพมาท ารังวางไข่ 1 ชนิด คือนกแอ่นทุ่งใหญ่ 
ตลอดระยะเวลา 4 เดือนที่ส ารวจพบนกอพยพฤดูหนาวทุกครั้งท่ีส ารวจแต่พบได้น้อยในช่วงเดือนพฤษภาคม ดังรูปที่ 1 อาจ
เนื่องจากนกอพยพกลับถิ่นท ารังวางไข่ [6] ส่วนนกแอ่นทุ่งใหญ่เป็นนกท่ีท ารังวางไข่ในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน [7] ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาครั้งนี้ท่ีพบนกแอ่นทุ่งใหญ่เพิ่มมากข้ึนในเดือนพฤษภาคม (รูปที่ 1) แต่ไม่พบการท ารังวางไข่ในพ้ืนท่ีศึกษา 
(แสดงสถานะการอพยพของนกแต่ละชนิดดังตารางที่ 1) 

จากการวิเคราะห์ข้อมูล ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างความสูง และความหนาแน่นของพืชในนากับจ านวนของนก แต่จาก
การสังเกตของผู้วิจัยพบว่า การจัดการนาข้าวหลังเก็บเกี่ยวที่แตกต่างกันท าให้ลักษณะพื้นที่ช่วงพักนามีความแตกต่างกัน ต.นาพัน
สาม เกษตรกรปล่อยตอซังข้าวทิ้งไว้ตลอดระยะพักการปลูก ท าให้นามีสภาพเป็นตอซัง พื้นดินแห้ง ไม่มีน้ าขัง (2a) ขณะที่  

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 (a) ลักษณะพื้นท่ี ต.นาพันสาม (b) ลักษณะพื้นท่ี ต.หาดเจ้าส าราญ  

ต.หาดเจ้าส าราญ เกษตรกรไถกลบตอซังหลังเก็บเกี่ยว และบริเวณนาข้างเคียงสูบน้ าเข้านาเพื่อเตรียมท านา จึงมีน้ ารั่วผ่านคันนา
เข้ามาในพื้นที่ศึกษาท าให้พื้นที่มีน้ าขัง (2b) จึงท าให้เกิดสภาพพื้นที่น้ าขัง (ต.หาดเจ้าส าราญ) และพื้นที่ไม่มีน้ าขัง (ต.นาพันสาม) 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าจ านวนนกน้ า 4 อันดับ (Anseriformes, Charadriiformes, Ciconiiformes และ Pelecaniformes) 
ในพื้นที่น้ าขังมีจ านวนมากกว่าพื้นที่ไม่มีน้ าขัง (Mann-Whitney U test: U = 8.00, n1 = 9, n2 = 7, P = 0.013) คาดว่าพื้นท่ีน้ า
ขังมีแหล่งอาหารที่หลากหลายได้แก่ สัตว์ขาปล้อง หอย ปลา และสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก จึงดึงดูดนกน้ าเข้ามาในพ้ืนท่ี [8] ตรงกับ
การศึกษาในประเทศญี่ปุ่น พบว่าช่วงพักนาที่มีน้ าขังมีนกน้ าหลายชนิดและจ านวนมากกว่าพื้นที่ไม่มีน้ าขัง [5] เช่นเดียวกับนกใน
วงศ์ Motacillidae (กลุ่มนกเด้าลม และนกเด้าดิน) ที่พบในพื้นที่น้ าขังมากกว่าพื้นที่ไม่มีน้ า (Mann-Whitney U test: U = 1.00, 
n1 = 7, n2 = 5, P = 0.007) อาจเนื่องจากนกในวงศ์ Motacillidae ได้แก่ เด้าดินอกแดง (Anthus cervinus) และนกเด้าลม
เหลือง (Motacilla tschutschensis) เป็นนกท่ีเดินหากินตามพื้นที่ใกล้น้ า บึง และพื้นท่ีเปิดโล่ง [9]  

นาข้าวระยะพักนามีศักยภาพในการดึงดูดนกหลายชนิดเข้ามาใช้ประโยชน์ ได้แก่ 1) ใช้เป็นพื้นที่อาหาร เนื่องจากระยะ
พักนาเป็นพ้ืนท่ีเปิดโล่ง มีความหนาแน่นและความสูงวัชพืชน้อย จึงเหมาะสมกับนกท่ีมีพฤติกรรมเดินหาอาหารกินบนพ้ืนท้ังในพื้นที่
มีน้ าขังและไม่มีน้ าขัง [5] 2) ใช้เป็นพื้นที่ท ารังวางไข่ การศึกษาในประเทศญี่ปุ่น พบนก 6 ชนิดเข้ามาท ารังวางไข่ในนาข้าวระยะพัก
นา [10] และ 3) ใช้เป็นพื้นที่นอน ในงานวิจัยนี้พบเหยี่ยวด่างด าขาวซึ่งเป็นนกอพยพฤดูหนาวเข้ามารวมฝูงนอนในพื้นที่ช่วงเย็น 
เนื่องจากเป็นนกท่ีนอนบนพ้ืนในพ้ืนที่เปิดโล่ง ได้แก่ ทุ่งหญ้า ทุ่งนาทั้งช่วงเพาะปลูกและระยะพักนา [11] ดังนั้นการจัดการพื้นท่ีนา
ข้าวระยะพักนาให้เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ของนกจึงเป็นการเพิ่มศักยภาพของพื้นที่เกษตรกรรม มีส่วนช่วยอนุรักษ์ความ
หลากหลายของนก เช่น การสูบน้ าเข้านาในช่วงพักนาฤดูหนาวเพื่อดึงดูดนกน้ า ในประเทศสหรัฐอเมริกา การสูบน้ าเข้านาข้าวหลัง
เก็บเกี่ยวดึงดูดเป็ดหัวเขียว (Anas platyrhynchos) จ านวนมากเข้ามาในพ้ืนท่ี [12] หรือการปล่อยเมล็ดข้าวท่ีตกหล่นท้ิงไว้ โดยไม่
ไถกลบหลังเก็บเกี่ยว เพื่อให้นกเข้ามากินเมล็ดข้าว ในประเทศญี่ปุ่น เกษตรกรปล่อยเมล็ดข้าวที่ตกหล่นหลังเก็บเกี่ยวช่วงฤดูหนาว
เพื่อเพิ่มปริมาณอาหาร ท าให้ห่านหน้าผากขาว (Anser albifrons) มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นหลายเท่า [13] ทัง้นี้ในนาข้าวระยะพักนา
ยังไม่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อผลผลิตของเกษตรกร [2] จากการศึกษาครั้งนี้พบนกสถานะใกล้ถูกคุกคาม (NT) ในบัญชีแดง IUCN 2 

(a) (b) 
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จ านวนนกอพยพในแต่ละครั้ง

นกอพยพฤดูหนาว นกอพยพมาท ารังวางไข่

จากการค านวณความชุกชุมของนกแต่ละชนิดพบว่านกที่มีชุกชุมมาก (ชุกชุมมากกว่า 65%) ที่ ต.นาพันสามได้แก่ นก
แอ่นกินรัง (Aerodramus fuciphagus) นกยางควาย (Bubulcus ibis) นกแซงแซวหางปลา (Dicrurus leucophaeus) นก
นางแอ่นบ้าน (Hirundo rustica) นกยอดข้าวหางแพนลาย (Cisticola juncidis) และนกเด้าดินทุ่งเล็ก (Anthus rufulus)  ที่ ต.
หาดเจ้าส าราญ ได้แก่ นกแอ่นกินรัง นกแอ่นทุ่งใหญ่ (Glareola maldivarum) นกยางเปีย (Egretta garzetta) นกจาบคาหัว
เขียว (Merops philippinus) นกนางแอ่นบ้าน นกเด้าดินทุ่งเล็ก และนกเด้าดินอกแดง (Anthus cervinus) ความชุกชุมของนก
ชนิดอื่นๆ แสดงดังตารางที่ 1 โดยนกที่เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่มีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนี้ 1) นกที่บินโฉบแมลงในอากาศ 
ได้แก่ กลุ่มนกแอ่น นกแอ่นทุ่งใหญ่ นกนางแอ่นบ้าน และนกจาบคาหัวเขียว 2) เดินหาอาหารกินบนพื้น เช่น กลุ่มนกเด้าดิน กลุ่ม
นกเอี้ยง นกในอันดับนกน้ าเกือบทั้งหมด (ยกเว้นกลุ่มนกนางนวลแกลบ และเป็ด) 3) บินร่อนในอากาศแล้วโฉบลงจับเหยื่อบนพื้น 
ได้แก่ กลุ่มเหยี่ยว และกลุ่มนกนางนวลแกลบ 4) เดินหรือยืนส่งเสียงร้อง ได้แก่ นกกระแตแต้แว้ด (Vanellus indicus) นกตีนเทียน 
(Himantopus himantopus) และนกแอ่นทุ่งใหญ่ 5) เกาะหลักปูนหรือเสาไม้ไผ่ เช่น นกจาบคาหัวเขียว นกแซงแซวหางปลา นก
นางแอ่นบ้าน และนกยอดหญ้าหัวด า (Saxicola torquatus) เป็นต้น 6) ยืนนิ่งบนพ้ืน เช่น กลุ่มนกยาง นกปากห่าง (Anastomus 
oscitans) และเป็ดแดง (Dendrocygna javanica) เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบว่าการศึกษาเบื้องต้นในช่วงเดือน มกราคม 2562 ที่ 
ต.นาพันสาม พบเหยี่ยวด่างด าขาว (Circus melanoleucos) มากกว่า 20 ตัว เข้ามารวมฝูงในช่วงเย็นทั้งในพื้นที่ศึกษาและบริเวณ
ใกล้เคียงที่เป็นระยะพักนาหลังจากเก็บเกี่ยวไม่นาน (แสดงพฤติกรรมของนกแต่ละชนิด ดังตารางที่ 1) 
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รูปที่ 2 (a) ลักษณะพื้นท่ี ต.นาพันสาม (b) ลักษณะพื้นท่ี ต.หาดเจ้าส าราญ  

ต.หาดเจ้าส าราญ เกษตรกรไถกลบตอซังหลังเก็บเกี่ยว และบริเวณนาข้างเคียงสูบน้ าเข้านาเพื่อเตรียมท านา จึงมีน้ ารั่วผ่านคันนา
เข้ามาในพื้นที่ศึกษาท าให้พื้นที่มีน้ าขัง (2b) จึงท าให้เกิดสภาพพื้นที่น้ าขัง (ต.หาดเจ้าส าราญ) และพื้นที่ไม่มีน้ าขัง (ต.นาพันสาม) 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าจ านวนนกน้ า 4 อันดับ (Anseriformes, Charadriiformes, Ciconiiformes และ Pelecaniformes) 
ในพื้นที่น้ าขังมีจ านวนมากกว่าพื้นที่ไม่มีน้ าขัง (Mann-Whitney U test: U = 8.00, n1 = 9, n2 = 7, P = 0.013) คาดว่าพื้นท่ีน้ า
ขังมีแหล่งอาหารที่หลากหลายได้แก่ สัตว์ขาปล้อง หอย ปลา และสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก จึงดึงดูดนกน้ าเข้ามาในพ้ืนท่ี [8] ตรงกับ
การศึกษาในประเทศญี่ปุ่น พบว่าช่วงพักนาที่มีน้ าขังมีนกน้ าหลายชนิดและจ านวนมากกว่าพื้นที่ไม่มีน้ าขัง [5] เช่นเดียวกับนกใน
วงศ์ Motacillidae (กลุ่มนกเด้าลม และนกเด้าดิน) ที่พบในพื้นที่น้ าขังมากกว่าพื้นที่ไม่มีน้ า (Mann-Whitney U test: U = 1.00, 
n1 = 7, n2 = 5, P = 0.007) อาจเนื่องจากนกในวงศ์ Motacillidae ได้แก่ เด้าดินอกแดง (Anthus cervinus) และนกเด้าลม
เหลือง (Motacilla tschutschensis) เป็นนกท่ีเดินหากินตามพื้นที่ใกล้น้ า บึง และพื้นท่ีเปิดโล่ง [9]  

นาข้าวระยะพักนามีศักยภาพในการดึงดูดนกหลายชนิดเข้ามาใช้ประโยชน์ ได้แก่ 1) ใช้เป็นพื้นที่อาหาร เนื่องจากระยะ
พักนาเป็นพ้ืนท่ีเปิดโล่ง มีความหนาแน่นและความสูงวัชพืชน้อย จึงเหมาะสมกับนกท่ีมีพฤติกรรมเดินหาอาหารกินบนพ้ืนท้ังในพื้นที่
มีน้ าขังและไม่มีน้ าขัง [5] 2) ใช้เป็นพื้นที่ท ารังวางไข่ การศึกษาในประเทศญี่ปุ่น พบนก 6 ชนิดเข้ามาท ารังวางไข่ในนาข้าวระยะพัก
นา [10] และ 3) ใช้เป็นพื้นที่นอน ในงานวิจัยนี้พบเหยี่ยวด่างด าขาวซึ่งเป็นนกอพยพฤดูหนาวเข้ามารวมฝูงนอนในพื้นที่ช่วงเย็น 
เนื่องจากเป็นนกท่ีนอนบนพ้ืนในพ้ืนที่เปิดโล่ง ได้แก่ ทุ่งหญ้า ทุ่งนาทั้งช่วงเพาะปลูกและระยะพักนา [11] ดังนั้นการจัดการพื้นท่ีนา
ข้าวระยะพักนาให้เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ของนกจึงเป็นการเพิ่มศักยภาพของพื้นที่เกษตรกรรม มีส่วนช่วยอนุรักษ์ความ
หลากหลายของนก เช่น การสูบน้ าเข้านาในช่วงพักนาฤดูหนาวเพื่อดึงดูดนกน้ า ในประเทศสหรัฐอเมริกา การสูบน้ าเข้านาข้าวหลัง
เก็บเกี่ยวดึงดูดเป็ดหัวเขียว (Anas platyrhynchos) จ านวนมากเข้ามาในพ้ืนท่ี [12] หรือการปล่อยเมล็ดข้าวท่ีตกหล่นท้ิงไว้ โดยไม่
ไถกลบหลังเก็บเกี่ยว เพื่อให้นกเข้ามากินเมล็ดข้าว ในประเทศญี่ปุ่น เกษตรกรปล่อยเมล็ดข้าวที่ตกหล่นหลังเก็บเกี่ยวช่วงฤดูหนาว
เพื่อเพิ่มปริมาณอาหาร ท าให้ห่านหน้าผากขาว (Anser albifrons) มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นหลายเท่า [13] ทัง้นี้ในนาข้าวระยะพักนา
ยังไม่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อผลผลิตของเกษตรกร [2] จากการศึกษาครั้งนี้พบนกสถานะใกล้ถูกคุกคาม (NT) ในบัญชีแดง IUCN 2 

(a) (b) 
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

ชนิด ได้แก่ นกกาบบัว (Mycteria leucocephala) และนกกระจาบทอง (Ploceus hypoxanthus) เข้ามาใช้ประโยชน์ในนาข้าว
ระยะพักนา  

ตารางที่ 1 แสดงชนิดนกท่ีพบทั้งหมดในการศึกษา [3] 
ล าดับ อันดับ ชนิดนก ช่ือวิทยาศาสตร์ สถานะ

อพยพ 
พฤติกรรม ความชุกชุม 

นาพันสาม หาดเภจ้าส าราญ 
1 Anseriformes เป็ดแดง Dendrocygna javanica R F  ++ 
2 Caprimulgiformes นกแอ่นกินรัง Aerodramus fuciphagus R A ++++ +++++ 
3 Caprimulgiformes นกแอ่นตาล Cypsiurus balasiensis R A +++ +++ 
4 Caprimulgiformes นกแอ่นบ้าน Apus nipalensis R A ++ +++ 
5 Cuculiformes นกกระปูดใหญ่ Centropus sinensis R D ++  
6 Columbiformes นกพิราบป่า Columbia livia R D,F +++  
7 Columbiformes นกเขาไฟ Streptopelia tranquebarica R D,F +++  
8 Columbiformes นกเขาชวา Geopelia striata R D ++  
9 Charadriiformes นกคุ่มอกลาย Turnix suscitator R H ++  
10 Charadriiformes นกตีนเทียน Himantopus himantopus R D,F,G ++ +++ 
11 Charadriiformes นกกระแตหัวเทา Vanellus cinereus W D  ++ 
12 Charadriiformes นกกระแตแต้แว้ด Vanellus indicus R D,G ++ ++ 
13 Charadriiformes นกหัวโตหลังจุดสีทอง Pluvialis fulva W F  ++ 
14 Charadriiformes นกโป่งวิด Rostratula benghalensis R D  ++ 
15 Charadriiformes นกสต๊ินท์นิ้วยาว Calidris subminuta W D  ++ 
16 Charadriiformes นกชายเลนน้ าจืด Tringa glareola W D,F  +++ 
17 Charadriiformes นกแอ่นทุ่งใหญ่ Glareola maldivarum B A,F,G +++ ++++ 
18 Charadriiformes นกนางนวลแกลบเล็ก Sternula albifrons R C  ++ 
19 Charadriiformes นกนางนวลแกลบเคราขาว Chlidonias hybrida W C  ++ 
20 Ciconiiformes นกกาบบัว Mycteria leucocephala R, W, P D  ++ 
21 Ciconiiformes นกปากห่าง Anastomus oscitans R D,F +++ +++ 
22 Pelecaniformes นกยางกรอกพันธุ์จีน Ardeola bacchus W D,F ++ ++ 
23 Pelecaniformes นกยางกรอกพันธุ์ชวา Ardeola speciosa R D,F ++ +++ 
24 Pelecaniformes นกยางควาย Bubulcus ibis R D,F ++++ ++ 
25 Pelecaniformes นกยางโทนใหญ่ Ardea alba R, W D ++ ++ 
26 Pelecaniformes นกยางโทนน้อย Ardea intermedia W D,F +++ +++ 
27 Pelecaniformes นกยางเปีย Egretta garzetta R D  ++++ 
28 Accipitriformes เหยี่ยวขาว Elanus caeruleus R C ++  
29 Accipitriformes นกอินทรีเล็ก Hieraaetus pennatus W C ++  
30 Accipitriformes เหยี่ยวด่างด าขาว Circus melanoleucos W F ++ ++ 
31 Accipitriformes เหยี่ยวแดง Hiliastur indus R C,F +++ ++ 
32 Coraciiformes นกจาบคาหัวเขียว Merops philippinus R A,E +++ ++++ 
33 Passeriformes นกแซงแซวหางปลา Dicrurus leucophaeus R, W A,E ++++ +++ 
34 Passeriformes อีกา Corvus macrorhynchos R D  ++ 
35 Passeriformes นกจาบฝนเสียงสวรรค์ Alauda gulgula R D  +++ 
36 Passeriformes นกนางแอ่นบ้าน Hirundo rustica W A.E +++++ +++++ 
37 Passeriformes นกยอดข้าวหางแพนลาย Cisticola juncidis R D,E ++++ +++ 
38 Passeriformes นกเอี้ยงด่าง Gracupica contra R D ++ +++ 
39 Passeriformes นกเอี้ยงหงอน Acridotheres grandis R D ++ ++ 

หมายเหตุ : สถานะการอพยพของนกแต่ละชนิด (R) นกประจ าถิ่น (W) นกอพยพฤดูหนาว (P) นกอพยพผ่าน (B) นกอพยพมาท ารัง 
, แสดงพฤติกรรมของนก (A) แทนพฤติกรรมบินโฉบในอากาศ (C) บินโฉบลงพ้ืน (D) หาอาหารบรเิวณพื้น (E) เกาะหลักหรือเสา (F) 
ยืนนิ่งบนพ้ืน (G) ยืนหรือเดินส่งเสยีงร้อง (H) ไม่สามารถระบุพฤติกรรมได้ และแสดงความชุกชุมของนกท้ัง 2 พื้นที่ (+) แทนค่าความ
ชุกชุม 0 –9% (++) 10-30% (+++) 31-64% (++++) 65-89%  (+++++) 90-100%, (*) นกในวงศ์ Motacillidae 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการศึกษาครั้งนี้ พบนกในนาข้าวระยะพักนา ทั้งหมด 10 อันดับ 47 ที่ ต.นาพันสาม มีค่าดัชนีความหลากหลาย 
เท่ากับ 2.70 ดัชนีความสม่ าเสมอเท่ากับ 0.46  ขณะที่ ต. หาดเจ้าส าราญ มีดัชนีความหลากหลายเท่ากับ 2.62 ดัชนีความสม่ าเสมอ
เท่ากับ 0.37 ค่าความคล้ายคลึงของ Sorensen ระหว่างทั้ง 2 พื้นที ่เท่ากับ 0.6286 แบ่งสถานะนกเป็น นกประจ าถิ่น 30 ชนิด นก
อพยพฤดูหนาว 13 ชนิด นกที่มีประชากรเป็นทั้งนกประจ าถิ่นและนกอพยพฤดูหนาว 3 ชนิด และนกอพยพมาท ารังวางไข่ 1 ชนิด 
น้ าที่ท่วมขังในพื้นท่ีเป็นปัจจัยส าคัญต่อการเลือกเข้ามาใช้ประโยชน์ของนก โดยเฉพาะในกลุ่มนกน้ า และนกในวงศ์ Motacillidae 
พบนก 2 ชนิดที่ถูกข้ึนบัญชีสถานะใกล้ถูกคุกคาม (NT) ได้แก่ นกกาบบัว และนกกระจาบทอง งานวิจัยนีแ้สดงให้เห็นถึงความส าคัญ
ของนาข้าวระยะพักนาต่อการอนุรักษ์ทั้งนกประจ าถิ่น และนกอพยพ และยังเป็นครั้งแรกของแรกของประเทศไทยที่ศึกษาความ
หลากหลายของนกในนาข้าวระยะพักนา 
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40 Passeriformes นกยอดหญ้าหัวด า Saxicola torquatus W E +++ ++ 
41 Passeriformes นกกระจอกตาล Passer flaveolus R D ++ ++ 
42 Passeriformes นกกระจอกบ้าน Passer montanus R D ++  
43 Passeriformes นกกระจาบทอง Ploceus hypoxanthus R D  ++ 
44 Passeriformes นกกระต๊ิดข้ีหมู Ronchura punctulata R D  ++ 
45 Passeriformes นกเด้าลมเหลือง * Motacilla tschutschensis W D  +++ 
46 Passeriformes นกเด้าดินทุ่งเล็ก * Anthus rufulus R D ++++++ ++++ 
47 Passeriformes นกเด้าดินอกแดง * Anthus cervinus W D  ++++ 
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ชนิด ได้แก่ นกกาบบัว (Mycteria leucocephala) และนกกระจาบทอง (Ploceus hypoxanthus) เข้ามาใช้ประโยชน์ในนาข้าว
ระยะพักนา  

ตารางที่ 1 แสดงชนิดนกท่ีพบทั้งหมดในการศึกษา [3] 
ล าดับ อันดับ ชนิดนก ช่ือวิทยาศาสตร์ สถานะ

อพยพ 
พฤติกรรม ความชุกชุม 

นาพันสาม หาดเภจ้าส าราญ 
1 Anseriformes เป็ดแดง Dendrocygna javanica R F  ++ 
2 Caprimulgiformes นกแอ่นกินรัง Aerodramus fuciphagus R A ++++ +++++ 
3 Caprimulgiformes นกแอ่นตาล Cypsiurus balasiensis R A +++ +++ 
4 Caprimulgiformes นกแอ่นบ้าน Apus nipalensis R A ++ +++ 
5 Cuculiformes นกกระปูดใหญ่ Centropus sinensis R D ++  
6 Columbiformes นกพิราบป่า Columbia livia R D,F +++  
7 Columbiformes นกเขาไฟ Streptopelia tranquebarica R D,F +++  
8 Columbiformes นกเขาชวา Geopelia striata R D ++  
9 Charadriiformes นกคุ่มอกลาย Turnix suscitator R H ++  
10 Charadriiformes นกตีนเทียน Himantopus himantopus R D,F,G ++ +++ 
11 Charadriiformes นกกระแตหัวเทา Vanellus cinereus W D  ++ 
12 Charadriiformes นกกระแตแต้แว้ด Vanellus indicus R D,G ++ ++ 
13 Charadriiformes นกหัวโตหลังจุดสีทอง Pluvialis fulva W F  ++ 
14 Charadriiformes นกโป่งวิด Rostratula benghalensis R D  ++ 
15 Charadriiformes นกสต๊ินท์นิ้วยาว Calidris subminuta W D  ++ 
16 Charadriiformes นกชายเลนน้ าจืด Tringa glareola W D,F  +++ 
17 Charadriiformes นกแอ่นทุ่งใหญ่ Glareola maldivarum B A,F,G +++ ++++ 
18 Charadriiformes นกนางนวลแกลบเล็ก Sternula albifrons R C  ++ 
19 Charadriiformes นกนางนวลแกลบเคราขาว Chlidonias hybrida W C  ++ 
20 Ciconiiformes นกกาบบัว Mycteria leucocephala R, W, P D  ++ 
21 Ciconiiformes นกปากห่าง Anastomus oscitans R D,F +++ +++ 
22 Pelecaniformes นกยางกรอกพันธุ์จีน Ardeola bacchus W D,F ++ ++ 
23 Pelecaniformes นกยางกรอกพันธุ์ชวา Ardeola speciosa R D,F ++ +++ 
24 Pelecaniformes นกยางควาย Bubulcus ibis R D,F ++++ ++ 
25 Pelecaniformes นกยางโทนใหญ่ Ardea alba R, W D ++ ++ 
26 Pelecaniformes นกยางโทนน้อย Ardea intermedia W D,F +++ +++ 
27 Pelecaniformes นกยางเปีย Egretta garzetta R D  ++++ 
28 Accipitriformes เหยี่ยวขาว Elanus caeruleus R C ++  
29 Accipitriformes นกอินทรีเล็ก Hieraaetus pennatus W C ++  
30 Accipitriformes เหยี่ยวด่างด าขาว Circus melanoleucos W F ++ ++ 
31 Accipitriformes เหยี่ยวแดง Hiliastur indus R C,F +++ ++ 
32 Coraciiformes นกจาบคาหัวเขียว Merops philippinus R A,E +++ ++++ 
33 Passeriformes นกแซงแซวหางปลา Dicrurus leucophaeus R, W A,E ++++ +++ 
34 Passeriformes อีกา Corvus macrorhynchos R D  ++ 
35 Passeriformes นกจาบฝนเสียงสวรรค์ Alauda gulgula R D  +++ 
36 Passeriformes นกนางแอ่นบ้าน Hirundo rustica W A.E +++++ +++++ 
37 Passeriformes นกยอดข้าวหางแพนลาย Cisticola juncidis R D,E ++++ +++ 
38 Passeriformes นกเอี้ยงด่าง Gracupica contra R D ++ +++ 
39 Passeriformes นกเอี้ยงหงอน Acridotheres grandis R D ++ ++ 

หมายเหตุ : สถานะการอพยพของนกแต่ละชนิด (R) นกประจ าถิ่น (W) นกอพยพฤดูหนาว (P) นกอพยพผ่าน (B) นกอพยพมาท ารัง 
, แสดงพฤติกรรมของนก (A) แทนพฤติกรรมบินโฉบในอากาศ (C) บินโฉบลงพ้ืน (D) หาอาหารบรเิวณพื้น (E) เกาะหลักหรือเสา (F) 
ยืนนิ่งบนพ้ืน (G) ยืนหรือเดินส่งเสยีงร้อง (H) ไม่สามารถระบุพฤติกรรมได้ และแสดงความชุกชุมของนกท้ัง 2 พื้นที่ (+) แทนค่าความ
ชุกชุม 0 –9% (++) 10-30% (+++) 31-64% (++++) 65-89%  (+++++) 90-100%, (*) นกในวงศ์ Motacillidae 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการศึกษาครั้งนี้ พบนกในนาข้าวระยะพักนา ทั้งหมด 10 อันดับ 47 ที่ ต.นาพันสาม มีค่าดัชนีความหลากหลาย 
เท่ากับ 2.70 ดัชนีความสม่ าเสมอเท่ากับ 0.46  ขณะที่ ต. หาดเจ้าส าราญ มีดัชนีความหลากหลายเท่ากับ 2.62 ดัชนีความสม่ าเสมอ
เท่ากับ 0.37 ค่าความคล้ายคลึงของ Sorensen ระหว่างทั้ง 2 พื้นที ่เท่ากับ 0.6286 แบ่งสถานะนกเป็น นกประจ าถิ่น 30 ชนิด นก
อพยพฤดูหนาว 13 ชนิด นกที่มีประชากรเป็นทั้งนกประจ าถิ่นและนกอพยพฤดูหนาว 3 ชนิด และนกอพยพมาท ารังวางไข่ 1 ชนิด 
น้ าที่ท่วมขังในพื้นท่ีเป็นปัจจัยส าคัญต่อการเลือกเข้ามาใช้ประโยชน์ของนก โดยเฉพาะในกลุ่มนกน้ า และนกในวงศ์ Motacillidae 
พบนก 2 ชนิดที่ถูกข้ึนบัญชีสถานะใกล้ถูกคุกคาม (NT) ได้แก่ นกกาบบัว และนกกระจาบทอง งานวิจัยนีแ้สดงให้เห็นถึงความส าคัญ
ของนาข้าวระยะพักนาต่อการอนุรักษ์ทั้งนกประจ าถิ่น และนกอพยพ และยังเป็นครั้งแรกของแรกของประเทศไทยที่ศึกษาความ
หลากหลายของนกในนาข้าวระยะพักนา 
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40 Passeriformes นกยอดหญ้าหัวด า Saxicola torquatus W E +++ ++ 
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ผลของความเค็มร่วมกับออกซิเจนในน�้าต่ออัตราการหายใจ อัตราการขับแอมโมเนีย 

อัตราการอยู่รอด และอัตราการเจริญเติบโต ในระยะจูวีไนล์ของกุ้งก้ามกราม

(Macrobrachium rosenbergii (de Man)) 

ต่วนมูรณีย์ ตอแก1* เศวต ไชยมงคล2 และอิสระ อินตะนัย3 

บทคัดย่อ
 การศึกษาความเค็มร่วมกับออกซิเจนท่ีละลายในน�้าต่ออัตราการหายใจ อัตราการขับแอมโมเนีย อัตราการอยู่รอด และ

อัตราการเจริญเติบโตในระยะจูวีไนล์ของกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii) เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมต่อการอยู่รอด 

การทดลองแบ่งเป็น 3 กลุม่คือ ความเค็ม 0, 10, และ 18 พพีที ีตามล�าดบั และออกซเิจนทีล่ะลายในน�า้ 2 ระดบั คอื 3 และ 6 มลิลกิรมั

ต่อลติร พบว่าอัตราการหายใจมีค่าสูงสุด (0.16 มิลลิกรัมต่อกรัมต่อชั่วโมง) ที่ระดับความเค็ม 0 พีพีทีร่วมกับออกซิเจน 6 มิลลิกรัม

ต่อลติร และอตัราการหายใจมค่ีาต�า่สดุ (0.04 มลิลกิรมัต่อกรมัต่อชัว่โมง) ทีร่ะดบัความเคม็ 18 พพีทีร่ีวมกบัออกซเิจนทีล่ะลายในน�า้ 

3 มลิลกิรมัต่อลติร ในขณะทีอ่ตัราการขบัแอมโมเนยีมค่ีาต�า่สดุ (4.37 ไมโครโมลต่อชัว่โมง) ทีร่ะดบัความเคม็ 0 พพีทีร่ีวมกบัออกซเิจน

ที่ละลายในน�้า 6 มิลลิกรัมต่อลิตร อัตราการขับแอมโมเนียมีค่าสูงสุด (64.22 ไมโครโมลต่อชั่วโมง) ที่ระดับความเค็ม 18 พีพีทีร่วม

กับออกซิเจนที่ละลายในน�้า 3 มิลลิกรัมต่อลิตร และอัตราการอยู่รอดของกุ้งก้ามกรามมีค่าสูงสุด (70.48%) ที่ระดับความเค็ม 0 พีพี

ทีร่วมกับออกซิเจนที่ละลายในน�้า 6 มิลลิกรัมต่อลิตร และอัตราการอยู่รอดจะมีค่าต�่าสุด (6.67%) ที่ระดับความเค็ม 18 พีพีทีร่วม

กับออกซิเจนที่ละลายในน�้า 3 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล�าดับ กุ้งก้ามกรามมีอัตราการเจริญเติบโตได้ดีที่สุด (4.65%/วัน) เมื่ออยู่ในน�้า

ที่มีความเค็ม 0 พีพีที และออกซิเจนที่ละลายในน�้า 6 มิลลิกรัมต่อลิตร จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่ากุ้งก้ามกรามระยะจูวีไนล์

เจริญเติบโตได้ดีเมื่ออยู่ในน�้าที่มีความเค็มต�่าและออกซิเจนในน�้าสูง ซึ่งจะอธิบายถึงการแพร่กระจายของกุ้งได้

ค�าส�าคัญ : กุ้งก้ามกราม ความเค็มร่วมกับออกซิเจนในน�้า อัตราการหายใจและอัตราการขับแอมโมเนีย อัตราการเจริญเติบโตและ
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The Combined Effects of Salinity and Dissolved Oxygen on Respiration Rate Ammonia 

Excretion Survival and Growth Rate in the Juvenile of the Giant Freshwater Prawn, Macro-

brachium rosenbergii (de Man)

Tuanmurnee Torkae1* Saweit Chaimongkol2 and Itsara Intanai3

Abstract
The	aim	of	this	experiment	is	to	investigate	the	suitable	combination	of	salinity	and	dissolved	oxygen	

(DO)	on	respiration	rate,	ammonia	excretion	rate	and	growth	rate	of	the	juvenile	of	giant	freshwater	prawn,	
Macrobrachium rosenbergii.	The	experiments	were	performed	juvenile	prawns	divided	into	three	group	salinities;	
0,	10,	18	ppt.,	respectively	and	two	group	of	dissolved	oxygen;	3	and	6	mg L-1,	respectively.	Oxygen	consumption	
rate	was	highest	(0.16	mg	g-1h-1)	at	0	ppt,	with	6	mg L-1	of	dissolved	oxygen	and	lowest	(0.04	mg	g-1h-1)	at	18	ppt,	
with 3 mg L-1	of	dissolved	oxygen.	While	ammonia	excretion	was	lowest	(4.37	µmol h-1)	at	0	ppt,	with	6	mg L-1 
of	dissolved	oxygen	and	highest	(64.22	µmol h-1)	at	18	ppt,	with	3	mg L-1	of	dissolved	oxygen.	The	highest	survival	
rate	(70.48%)	was	occurred	at	salinity	of	0	ppt,	with	6	mg L-1	of	dissolved	oxygen	while	lowest	rate	(6.67%)	at	
18	ppt,	with	3	mg L-1	of	dissolved	oxygen,	respectively.	The	specific	growth	rate	was	highest	(4.65%	day-1) at 
freshwater	with	6	mg L-1	of	dissolved	oxygen.	It	was	found	that	the	optimal	growth	of	juvenile	freshwater	prawn	
was	at	0	ppt	with	6	mg L-1	of	dissolved	oxygen.	The	 result	may	help	explain	 the	distribution	pattern	of	
Macrobrachium rosenbergii.

Keywords: Giant freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii),	 Salinity	 combined	with	 dissolved	 oxygen,	
Respiration	and	ammonia	excretion,	Growth	and	survival	rate
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บทน้า 
กุ้งก้ามกราม (Giant Freshwater Prawn, Macrobrachium rosenbergii) เป็นกุ้งน ้าจดืที่มขีนาดใหญ่ที่สดุ 

แพร่กระจายอยู่ทั่วไปในภมูิภาคอนิโดแปซิฟิค [5] ตามแหล่งน ้าจืดที่มีทางน ้าติดต่อกับทะเลเกือบทั่วทุกภาคในประเทศไทย 
บริเวณลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา แม่น ้าท่าจีน และแม่น ้าบางปะกง ในเขตจังหวัดอยุธยา ชัยนาท ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรสงคราม 
สมุทรปราการ ราชบรุี สุพรรณบรุ ี เป็นต้น ส่วนทางภาคใต้มีชุกชุมที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง และ
สงขลา [1] การควบคุมคณุสมบัติของน ้าให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของกุ้งเป็นปัจจัยที่มีความส้าคัญอยา่งยิ่ง 
โดยเฉพาะการเลี ยงกุ้งในบ่อ โดยส่วนใหญ่กุ้งมักจะอาศัยอยู่บริเวณก้นบ่อกันอย่างหนาแน่น ซึ่งอาจท้าให้เกิดสภาวะการขาด
ออกซิเจน เนื่องจากของเสียที่ขับออกจากสิ่งมีชีวิตและการสลายตัวของสารอินทรีย์ที่ถูกสะสมจากอาหารที่สตัว์ไม่กินและมลูที่
ถ่ายออกมาโดยเฉพาะเวลากลางคืนท้าให้เกิดอันตรายต่อชีวิตกุ้ง ด้วยเหตดุังกล่าว ออกซิเจนที่ละลายในน ้า (Dissolved 
oxygen; DO) ถือเป็นปัจจยัแวดล้อมท่ีส้าคญัอย่างหนึ่ง พบว่าค่าออกซิเจนในน ้าท่ีสูงกว่า 5 มิลลิกรมัต่อลิตร เหมาะสมต่อการ
เลี ยงกุ้งก้ามกราม [7] ในระบบการเพาะเลี ยงกุ้งเชิงพาณิชย์ การขาดออกซิเจน (hypoxic) มีผลท้าให้เกิดการเปลีย่นแปลงทาง
สรีรวิทยาของกุ้งส่งผลให้ความถี่ในการลอกคราบลดลงท้าให้เจริญเติบโตช้า และตายในท่ีสุด ซึ่งส่วนใหญ่กุ้งจะอยู่ในสภาวะ
เครียดเมื่อ DO ต่้ากว่าหรือเท่ากบั 1.4 มิลลิกรมัต่อลติร [10] การแพร่กระจายของสัตว์ในน ้าบริเวณต่าง ๆ โดยทั่วไปสัตว์จะ
เลือกความเค็มของน ้าท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่ละสายพันธ์ุ กุ้งก้ามกรามเป็นกุ้งที่ทนต่อความ
เค็มในช่วงกว้าง (euryhaline) ระหว่าง 0-30 พีพีท ี ซึ่งวงจรชีวิตของกุ้งก้ามกรามในระยะจูวีไนล์สามารถทนทานอยู่ได้ในช่วง
ความเค็ม 0-18 พีพีท ีแต่อาจมีผลต่อการเจรญิเติบโต [5] ความเคม็ถือเป็นปัจจัยส้าคัญอีกอย่างหนึ่งที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางสรีรวิทยาสัตว์ การวัดอตัราการบริโภคออกซิเจนหรืออัตราการหายใจและอัตราการขับแอมโมเนียเป็นการประเมินผล
โดยรวมของสิ่งมีชีวิต [14] ในน ้าเค็มธรรมชาติเกลือท่ีพบส่วนใหญ่จะเป็นเกลือโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) มีโซเดียมอิออน (Na+) 
และคลอไรด์อิออน (Cl-) เป็นองค์ประกอบ ความเข้มข้นของประจบุวก (Cation) และประจุลบ (Anion) นี จะถูกควบคมุด้วย
กระบวนการควบคุมไอออนในร่างกายให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม (Osmoregulation) [2] ซึ่งเป็นระบบที่รกัษาสมดลุของน ้าและแร่
ธาตุระหว่างสัตว์น ้าและสิ่งแวดล้อม ดังนั นเพื่อรักษาความสมดลุทางสรีรวิทยา กุ้งแต่ละสายพันธ์ุจะมีการพัฒนากลไกการ
ปรับตัวท่ีมลีักษณะเฉพาะต่อสภาพแวดล้อมท่ีไม่เหมาะสม รวมทั งการตอบสนองในทางพฤติกรรมของกุ้ง เพื่อปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลง การตอบสนองและการปรับตัวในสภาวะเมื่อกุ้งขาดออกซเิจนท้าให้อัตราการเผาผลาญลดลงซึ่ง
ท้าให้มีผลต่อความสามารถในการด้ารงชีวิต  
 ดังนั นจะเห็นได้ว่าความเค็มและปริมาณออกซิเจนในน ้ามีความส้าคญัอย่างยิ่งต่อการดา้รงชีวิตของสัตว์ การศึกษา
เกี่ยวกับความเคม็ร่วมกับปริมาณออกซิเจนในน ้าต่อกุ้งก้ามกรามยังคงพบน้อยมาก ซึ่งการศึกษาผลของความเค็มร่วมกับ
ออกซิเจนในน ้าท่ีมีผลต่อสรีรวิทยาของกุ้งก้ามกรามครั งนี สามารถน้าไปใช้เป็นข้อมูลการแพร่กระจายของกุ้งก้ามกราม และ
ศึกษาสภาวะทีเ่หมาะสมในการเพาะเลี ยงกุ้งได้ดีขึ น 

วิธีด้าเนินการ 
เก็บตัวอย่างกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii) ระยะโพสลาวาความยาวทั งหมด (total length) 15-25 

มิลลิเมตร น ้าหนัก 0.05 - 0.15 กรัม จ้านวน 2000 ตัว ได้มาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน ้าจืดจังหวัดสงขลา น้ากุ้งที่ได้
จากการเก็บตัวอย่าง ค่อย ๆ ปล่อยกุ้งลงในบ่อคอนกรีตกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 140 เซนติเมตร สูง 72 เซนติเมตร ในน ้า
ที่มีความเค็ม 0 พีพีที และออกซิเจนที่ละลายในน ้ามีค่า ≥ 6 มิลลิกรัมต่อลิตร ปรับสภาพกุ้งให้ชินสภาพเป็นระยะเวลา 2-3 
สัปดาห์ จนได้กุ้งที่มีน ้าหนัก 0.1-0.5 กรัม น้าน ้าทะเลที่ได้จากหน่วยวิจัยและเพาะฟักสัตว์น ้าสะกอม อ. เทพา จ.สงขลา และ
วัดปริมาณความเค็มในน ้าเตรียมใส่บ่อคอนกรีตกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 140 เซนติเมตร สูง 72 เซนติเมตร น้ากุ้งจากบ่อ
อนุบาลมาแยกเลี ยงในบ่อปรับความเค็มซึ่งเป็นบ่อคอนกรีตกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 80 เซนติเมตร สูง 36 เซนติเมตร 
จ้านวน 3 บ่อ ปรับความเค็มของน ้าทะเลโดยการเจือจางด้วยน ้าจืดที่ปราศจากคลอรีนให้เพิ่มวันละ 2-4 พีพีที โดยเติมน ้าทะเล
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ให้ได้ความเค็ม 3 ระดับ ได้แก่ 18 พีพีที 10 พีพีที และ 0 พีพีที ความเค็มเริ่มต้นเป็นแบบเดียวกับบ่ออนุบาล (0 พีพีที) แต่ละ
บ่อมีกุ้ง 600 ตัว ให้กุ้งกินอาหารและให้อากาศอย่างดี จากนั นแยกกุ้งออกจากบ่อปรับความเค็มมาเลี ยงในตู้ทดลองที่มีขนาด 
30x60x30 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ละถังเติมน ้าความเค็มเท่ากับความเค็มสุดท้ายในบ่อปรับความเค็ม ( 0, 10, 18 พีพีที ) และ
ควบคุมปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน ้าให้ได้ที่ระดับ 3 และ 6 มิลลิกรัมต่อลิตร ด้วยชุดควบคุมปริมาณออกซิเจนที่ละลายใน
น ้า ซึ่งประกอบด้วยแก๊สไนโตรเจน เครื่องเติมอากาศ (Air pump) และเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน ้า (DO meter 
รุ่น YSI 550A) จ้านวน 3 ตู้ แต่ละตู้มีกุ้ง 35 ตัว และเลี ยงกุ้งในตู้ทดลอง 1 สัปดาห์เพื่อปรับสภาพให้ชิน 

จากนั นท้าการวัดอัตราการหายใจและอัตราการขับแอมโมเนียทุก ๆ สัปดาห์เป็นเวลา 4 สัปดาห์ โดยให้กุ้งอดอาหาร 
1 วันก่อนน้าไปทดลอง วัดอัตราการหายใจของกุ้งโดยสุ่มตัวอย่างกุ้งจากบ่อพัก มาอยู่ในขวดวัดอัตราการหายใจ (รูปที่ 1) ซึ่ง
เป็นขวดแก้วมีฝาปิด ปริมาตร 300 มิลลิลิตร เจาะรูที่ฝา 2 รู ต่อด้วยสายยางที่มีการป้องกันไม่ให้น ้าซึมออก สายยางด้านหนึ่ง
ต่อเข้ากับเครื่องปั๊มน ้า อีกด้านหนึ่งต่อกับกระบอกฉีดยาปริมาตร 20 มิลลิลิตร ก่อนการทดลองให้กุ้งอยู่ในขวดวัดอัตราการการ
หายใจ ปิดฝาและเปิดเครื่องปั๊มน ้า ตรวจดูไม่ให้น ้าไหลออกบรเิวณรอบ ๆ สายยางและฝาปิด กุ้งอยู่ในระบบปิด 1 ช่ัวโมง อัตรา
การหายใจวัดจากออกซิเจนที่ละลายในน ้า (DO) ที่หายไปก่อนปิดและหลังปิดฝาในเวลา 1 ช่ัวโมง เพื่อที่จะให้แน่ใจว่า
ออกซิเจนที่หายไปมาจากสัตว์อย่างเดียวท้าการทดลองอีก 1 ชุด (ตัวควบคุม) โดยปราศจากกุ้งในขวดวัดอัตราการหายใจ 
ศึกษาอัตราการหายใจ วิเคราะห์โดยวิธี Azide Modification of indometric method หรือ Winker [3] โดยใช้สูตรดังนี   
[6]  

OCR (mg g-1 h-1) = (DO0-DOt ) x V / W x t 
OCR (oxygen consumption rate, OCR) (มิลลิกรัมต่อกรัมต่อช่ัวโมง) หมายถึง อัตราการบริโภคออกซิเจนหรืออัตราการ
หายใจ (Respiration rate, RR) DO0 คือ DO ของน ้าเริ่มการทดสอบ (มิลลิกรัมต่อลิตร) DOt คือ DO ของน ้าหลังการทดสอบ
ในเวลา 1 ช่ัวโมง (มิลลิกรัมต่อลิตร) V คือ ปริมาตรของท่อวัดอัตราการหายใจ (ลิตร) W คือ น ้าหนักของกุ้งก้ามกราม (กรัม) t 
คือ เวลาที่กุ้งอยู่ในขวดวัดอัตราการหายใจในระบบปิด 1 ช่ัวโมง  

 

รูปที 1 อุปกรณ์วัดอัตราการหายใจ 

การวิเคราะห์อัตราการขับแอมโมเนียทดลองควบคู่กับการวัดอัตราการหายใจ โดยเก็บตัวอย่างน ้าในขวดปริมาตร 
120 มิลลิลิตร เพื่อวัดอัตราการขับแอมโมเนีย โดยใช้วิธีฟีนอลไฮโปคลอไรท์ (Phenol hypochlorite method) [16] 

AER (µmol h-1) = (N0-Nt ) x V / W x t 
AER (Ammonia excretion rate) หมายถึง อัตราการขับแอมโมเนีย (ไมโครโมลต่อช่ัวโมง) N0 และ Nt ความเข้มข้น

ของแอมโมเนียในน ้า (ไมโครโมลต่อลิตร) ก่อนปิดและหลังปิดขวดวัดอัตราการหายใจในเวลา 1 ช่ัวโมง V คือ ปริมาตรของขวด
วัดอัตราการหายใจ (ลิตร) t คือระยะเวลาที่กุ้งอยู่ในขวดวัดอัตราการหายใจระบบปิด (1 ช่ัวโมง) ศึกษาการเจริญเติบโต และ
อัตราการอยู่รอดท้าการทดลองทุกสัปดาห์จนถึง 4 สัปดาห์ ท้าการสุ่มตัวอย่างกุ้ง 15 ตัว โดยใช้สวิงตาถี่เพื่อช่ังน ้าหนักสัปดาห์
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ละครั งเป็นเวลา 4 สัปดาห์ จดบันทึกและหาค่าเฉลี่ยน ้าหนักกุ้งในแต่ละครั ง ค้านวณหาอัตราการเจรญิเตบิโตจ้าเพาะ (Specific 
growth rate, SGR) โดย Wt คือ น ้าหนักกุ้งสุดท้าย W0 คือ น ้าหนักกุ้งเริ่มต้น t คือ เวลาทั งหมดของการท้าการทดลอง โดยใช้
สูตร  

SGR (% day-1) = (ln Wt – ln W0) x 100 /t 

อัตราการอยู่รอด (Survival rate, SR) ค้านวณโดยการนับจ้านวนกุ้งเมื่อเริ่มการทดลองและจ้านวนกุ้งเมื่อสิ นสุดการ
ทดลอง โดยใช้สูตร SR (%) = (จ้านวนกุ้งเมื่อสิ นสุดการทดลอง/จ้านวนกุ้งเมื่อเริ่มการทดลอง) x 100 

การวิเคราะห์ทางสถิต ิ
การวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าเฉลี่ยในแผนการทดลองสุ่มตลอด (RCBD) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของแต่ละชุดการ

ทดลองโดยวิธี Ducan’s multiple range test ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% และวิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูล โดยใช้ 
two-way ANOVA 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
1. อัตราการหายใจ 

จากการทดสอบความเค็มร่วมกับออกซิเจนที่ละลายในน ้าต่ออัตราการหายใจ พบว่า ที่ DO 3 มิลลิกรัมต่อลิตรอัตราการ
หายใจมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p≥0.05) มีค่าระหว่าง 0.04-0.07 มิลลิกรัมต่อกรัมต่อช่ัวโมง ที่ความเค็ม 18 พีพีที กุ้งมี
อัตราการหายใจต่้าสุดเมื่อเทียบกับความเค็ม 10 และ 0 พีพีที เช่นเดียวกันกับท่ี DO 6 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่าอัตราการหายใจ
มีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p≥0.05) มีค่าระหว่าง 0.07-0.16 มิลลิกรัมต่อกรัมต่อช่ัวโมง  จากการศึกษาจะเห็นได้ว่าอัตราการ
หายใจของกุ้งมีค่าลดลงเมื่อความเค็มเพิ่มขึ นสอดคล้องกับ Intanai et al. [12] เมื่อเปรียบเทียบอัตราการหายใจระหว่าง DO 
3 และ 6  มิลลิกรัมต่อลิตร จะเห็นได้ว่า อัตราการหายใจมีค่าลดลงเมื่อออกซิเจนในน ้าลดลงสอดคล้องกับการทดลองของ 
Rosas et al. [15] (รูปที่ 2) 
 
 
  

 

                          
 

 

รูปที่ 2 อัตราการหายใจของกุ้งก้ามกราม (M. rosenbergii) ทีค่วามเค็มและออกซิเจนที่ละลายในน ้า 

2. อัตราการขับแอมโมเนยี 
การศึกษาผลของความเค็มร่วมกับออกซิเจนที่ละลายในน ้าต่ออัตราการขับแอมโมเนีย พบว่า อัตราการขับแอมโมเนียจะมี

ค่าสูงสุดที่ระดับความเค็ม 18 พีพีที และอัตราการขับแอมโมเนียจะมีค่าต่้าสุดที่ระดับความเค็ม 0 พีพีท ีและเมื่อกุ้งก้ามกราม
อยู่ใน DO เดียวกันแต่ความเค็มต่างกันอัตราการการขับแอมโมเนียมีค่าต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ (p≤0.05) จากการศึกษาจะ
เห็นได้ว่าอัตราการขับแอมโมเนียมีค่าลดลง เมื่อระดับความเค็มลดลง (18, 10, และ 0 พีพีที ตามล้าดับ) ในทางตรงกันข้าม
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อัตราการขับแอมโมเนียจะมีค่าเพิ่มขึ น เมื่อกุ้งก้ามกรามอยู่ในสภาวะที่มีออกซิเจนในน ้าลดลง (6 มิลลิกรัมต่อลิตร และ 3 
มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล้าดับ) (รูปที่ 3)  
 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 อัตราการขับแอมโมเนียของกุ้งก้ามกราม (M. rosenbergii) ทีค่วามเค็มและออกซิเจนทีล่ะลายในน ้า 
โดยทั่วไปแล้วสัตว์น ้าเมื่ออยู่ในสภาวะที่ไม่เหมาะสมท้าให้เกิดความเครียดส่งผลต่ออัตราการขับแอมโมเนียที่มากขึ น

[17] และการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา เนื่องจากกุ้งมีการขนส่งแร่ธาตุจากสิ่งแวดล้อมเข้าสู่เหงือก และสัตว์น ้าจืดจะมี
แนวโน้มที่เกิดเซลล์บวมเนื่องจากน ้าจากภายนอกเข้าไป ดังนั นสัตว์จะพยายามขับน ้าออกและดูดกลับเกลือแร่สู่เลือด  
ขณะเดียวกันจะมีการขนส่งเกลือแร่จากสิ่งแวดล้อมเข้าสู่เลือดผ่านเหงือก [13] จากรูปที่ 2 และ 3 แสดงให้เห็นว่าอัตราการ
หายใจจะแปรผกผันกับอัตราการขับแอมโมเนีย ถ้าอัตราการหายใจเพิ่มขึ นท้าให้อัตราการขับแอมโมเนียลดลง  อัตราการขับ
แอมโมเนียของกุ้งก้ามกรามในการศึกษาครั งนี มีค่าสูงสุดที่ความเค็ม 18 พีพีที ในน ้าที่ DO 3 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยมีค่าเฉลี่ย 
64.22 ไมโครโมลต่อช่ัวโมง Dong et al. [9] พบว่ากุ้งก้ามกรามสามารถอยู่ในน ้าที่มีแอมโมเนีย 0.54 มิลลิกรัมต่อช่ัวโมง 
(31.76 ไมโครโมลต่อช่ัวโมง) ค่าการขับแอมโมเนียที่มากกว่าในความเค็ม 18 พีพีทีในน ้าท่ี DO 3 มิลลิกรัมต่อลิตร จึงท้าให้กุ้งมี
อัตราการอยู่รอดต่้า  

3. อัตราการอยูร่อด 
Chand et al. [5] และ Ciaramella et al. [8] ศึกษาความเค็มที่เหมาะสมต่อการอยู่รอดของกุ้งก้ามกราม พบว่าอยู่

ระหว่าง 0-15 พีพีที การทดลองในครั งนี พบว่าความเค็ม 0-10 พีพีที มีอัตราการอยู่รอดสูง (70.48 และ 52.38% ตามล้าดับ) 
อัตราการอยู่รอดของกุ้งก้ามกรามมีค่าต่้าสุดที่ความเค็ม 18 พีพีทีร่วมกับออกซิเจนในน ้า 3 มิลลิกรัมต่อลิตร เมื่อเทียบกัน
ระหว่างความเค็มเดียวกันแต่ออกซิเจนในน ้าต่างกัน Chand et al. [5] รายงานว่ากุ้งก้ามกรามระยะโพสลาวาจะมีอัตราการอยู่
รอดต่้าเมื่ออยู่ในความเค็ม ≥ 30 พีพีที การศึกษาครั งนี ใช้กุ้งระยะจูวีไนล์ ซึ่งเป็นระยะที่โพสลาวาอพยพมาอยู่ในน ้าจืดจึงมี
อัตราการอยู่รอดสูงในน ้าจืด (รูปที่ 4) 
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รูปที่ 4 ผลต่ออัตราการอยูร่อดของกุ้งก้ามกราม (M. rosenbergii) ทีค่วามเค็มและออกซิเจนทีล่ะลายในน ้า 

4.อัตราการเจรญิเติบโต 
ผลของออกซิเจนร่วมกับความเค็มในน ้าต่ออัตราการเจรญิเติบโตจา้เพาะของกุ้งก้ามกราม พบว่าเมื่อกุง้ก้ามกรามอยู่

ในความเค็มเดียวกันแต่ออกซิเจนในน ้าต่างกันอัตราการเจริญเติบโตมีค่าแตกต่างกันทางสถติิ (p≤0.05)  เช่นเดียวกันกุ้งอยู่ใน
สภาวะออกซเิจนในน ้าเดยีวกันแตค่วามเค็มต่างกันอัตราการเจริญโตจ้าเพาะมีคา่แตกต่างกันทางสถติิ (p≤0.05) 

 

รูปที่ 5 อัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะของกุ้งก้ามกราม (M. rosenbergii) ที่ความเคม็และออกซเิจนทีล่ะลายในน ้า 
จากรูปท่ี 5 อัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะมีค่าสูงสุดเมื่ออยู่ในความเค็มต่้าสุด โดยอัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะมีค่า

สูงที่ความเค็ม 0 พีพีที (4.65%/วัน), 10 พีพีที (2.82%/วัน)  และ 18 พีพีที (2.16%/วัน)  เห็นได้ว่าอัตราการเจริญเติบโต
จ้าเพาะของกุ้งก้ามกรามมีค่าสูงสุด (4.65%/วัน) เมื่ออยู่ในความเค็ม 0 พีพีทีร่วมกับออกซิเจนในน ้า 6 มิลลิกรัมต่อลิตร ดังนั น
จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่ากุ้งมีค่าอัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะสูงสุดเมื่ออยู่ความเค็มต่้าสุดและออกซิเจนสูงสุดที่ 6 
มิลลิกรัมต่อลิตร Chand et al. [5] รายงานว่าวงจรชีวิตของกุ้งก้ามกรามในระยะจูวีไนล์สามารถทนทานอยู่ได้ในช่วงความเค็ม 
(0-18 พีพีที) ซึ่งอาจจะมีผลต่อการเจริญเติบโต นอกจากนี  Feng et al. [11] พบว่ากุ้งก้ามกรามระยะ D8 มีอัตราการ
เจริญเติบโต 1.42%/วัน การทดลองในครั งนี อัตราการเจริญเติบโตในทุกความเค็มมีค่าเฉลี่ย 2.72%/วัน ค่าที่ต่างกันนี อาจ
เนื่องมาจากขนาดของกุ้ง [18] 

สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษา พบว่า กุ้งก้ามกราม M. rosenbergii ระยะจูวีไนล์สามารเจริญเติบโตได้ดีที่สุดเมื่ออยู่ในสภาวะความ

เค็ม 0 พีพีทีหรือในน ้าจืดและออกซิเจนที่ละลายในน ้า 6 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยมีค่าอัตราการหายใจ 0.16 มิลลิกรัมต่อกรัมต่อ
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ช่ัวโมง และอัตราการขับแอมโมเนีย 4.37 ไมโครโมลต่อช่ัวโมง ซึ่งมีอัตราการอยู่รอด 70.48% เป็นสภาวะที่เหมาะสมที่สุดต่อ
การเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกรามเมื่อเทียบกับออกซิเจนท่ีละลายในน ้า 3 มิลลิกรัมต่อลิตร 
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การแพร่กระจายของงูปากกว้างน�้าเค็มชนิด Cerberus schneiderii ในประเทศไทย

ซาการียา สมาแอ1 สมศักดิ์ บัวทิพย์2 มนตรี สุมณฑา3 และนัฐวุฒิ ศรีไชยรัตน์4*

บทคัดย่อ
 การศึกษาการแพร่กระจายของงูปากกว้างน�้าเค็มชนิด Cerberus schneiderii ได้ด�าเนินการในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 

2561 ถงึเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 โดยศกึษาจากตวัอย่างทีถ่กูเกบ็รกัษาสภาพในพพิธิภณัฑ์ธรรมชาตวิทิยาต่าง ๆ  การส�ารวจในภาค

สนาม และศึกษาจากเอกสารงานวจิยัทีม่กีารรายงานการพบเหน็งชูนดินีใ้นประเทศไทย ทัง้นี ้ยงัได้มกีารพิจารณาลักษณะรปูร่างและ

จ�านวนของเกล็ดในต�าแหน่งต่าง ๆ ที่เป็นลักษณะส�าคัญในการระบุชนิด และการวัดขนาดโครงสร้างร่างกาย ได้แก่ ความยาวทั้งสิ้น 

(total length; TL) ความยาวตั้งแต่ปลายจะงอยปากถึงช่องเปิดทวาร (snout-vent length; SVL) และความยาวหาง (tail length; 

TailL) จากการศกึษาพบว่างชูนดินีม้กีารแพร่กระจายกว้างในแทบทกุจงัหวดัทีมี่พ้ืนทีต่ดิต่อกบัชายฝ่ังทะเลของประเทศไทย นอกจาก

นีพ้บว่าภายในประชากรมคีวามแปรผันของเกล็ดในต�าแหน่งต่าง ๆ  ส�าหรับข้อมลูขนาดโครงสร้างร่างกาย พบว่าสัดส่วนระหว่างความ

ยาวหางกับความยาวตั้งแต่ปลายจะงอยปากถึงช่องเปิดทวาร (TailL:SVL) คิดเป็นร้อยละ 24.72 และสัดส่วนระหว่างความยาวหาง

กบัความยาวทัง้สิน้ (TailL:TL) คดิเป็นร้อยละ 19.78 การศึกษาในครัง้นีอ้าจใช้เป็นข้อมลูสนบัสนนุในการอนรุกัษ์และการจดัการพ้ืนที่

ของงูชนิดนี้ในประเทศไทยต่อไป

ค�าส�าคัญ : การแพร่กระจาย ลักษณะทางสัณฐานวิทยา งูปากกว้างน�้าเค็ม Cerberus schneiderii ประเทศไทย
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Distribution of the Dog-faced Water Snake (Cerberus schneiderii) in Thailand

Sakareeya	Samaae1,	Somsak	Buatip2,	Montri	Sumontha3	and	Nattawut	Srichairat4*

Abstract
The	distribution	of	the	dog-face	water	snake	(Cerberus schneiderii)	in	Thailand	was	studied	from	October	

2018	to	August	2019.	The	samples	were	collected	from	the	Natural	History	Museum	collections,	field	surveyed,	

and the reported sightings of the Cerberus	snakes	in	Thailand.	Also,	the	characteristics	and	number	of	scales	in	

various	positions	on	the	body,	as	well	as	measurements	including	total	length	(TL),	snout-vent	length	(SVL),	

and	tail	length	(TailL)	were	also	considered.	The	results	revealed	that	snakes	have	distributed	in	almost	the	

coastal	province	of	Thailand.	Moreover,	the	populations	showed	that	there	were	high	variability	in	scalation	

patterns.	The	ratio	between	the	tail	length	and	the	snout-vent	length	(TailL:SVL)	was	24.72%, and the ratio 

between	the	tail	length	and	total	length	(TailL:TL)	was	19.78%.	Finally,	the	information	from	this	study	would	

be useful	to	support	the	conservation	and	habitat	management	for	C. schneiderii	in	Thailand.

Keywords:	distribution, morphological	characters, dog-face	water	snake,	Cerberus schneiderii,	Thailand
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บทน้า 
งูปากกว้างน ้าเค็มชนิด Cerberus schneiderii วงศ์ Homalosidae เป็นกลุ่มงูพิษเขี ยวหลัง (opisthoglypha) มี

ต่อมขับเกลือ (salt gland) ท้าหน้าที่ขับเกลือแร่ส่วนเกินออกจากร่างกาย ลักษณะพฤติกรรมโดยทั่วไปออกหากินในเวลา
กลางคืน [6] พบได้ทั่วไปในแนวเขตน ้าขึ น-น ้าลง บริเวณหาดโคลน ปากแม่น ้าที่ติดกับทะเล พื นที่ป่าชายเลน และในสถาน
เพาะเลี ยงสัตว์น ้าชายฝั่ง [6, 7, 8] ในปี ค.ศ. 1799 ได้มีการรายงานชนิดของงูปากกว้างน ้าเค็มในสกุล Cerberus เพียงชนิด
เดียว คือ C. rhynchops แต่ในปัจจุบัน ได้มีการรายงานจ้านวนชนิดของงูปากกว้างน ้าเค็มภายในสกุลนี ไว้ทั งสิ น 5 ชนิด ได้แก่ 
C. australis, C.dunsoni, C. microlepis, C. rhynchops และ  C. schneiderii ส้ าห รับ ป ระ เทศ ไทย  ชนิ ดที่ มี ก าร
แพร่กระจายในพื นที่ คือ C. schneiderii [4, 5] ซึ่งได้มีการศึกษาและรายงานพื นที่การแพร่กระจายของงูชนิดนี ไว้แล้วใน
ประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2555 [2] และจากการรายงานการแพร่กระจายของงูปากกว้างน ้าเค็มในสกุล Cerberus ที่พบท่ัวโลก 
พบว่า ข้อมูลการแพร่กระจายของงูแต่ละชนิดในสกุลนี ยังไม่ชัดเจนมากนัก และส้าหรับประเทศไทย งูปากกว้างน ้าเค็มชนิด   
C. schneiderii ยังมีข้อมูลการแพร่กระจายที่ยังไม่แน่ชัด ดังนั น การศึกษาในครั งนี จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการ
แพร่กระจายของงูปากกว้างน ้าเค็มชนิด C. schneiderii ในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่องานทางด้านชีววิทยาของงูชนิด
นี  และอาจใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนในการอนุรักษ์และ  การจัดการพื นท่ีอาศัยของงูชนิดนี ในประเทศไทยต่อไปในอนาคต 

วิธีด้าเนินการ 
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 

ศึกษาจากตัวอย่างงูปากกว้างน ้าเค็มชนิด C. schneiderii ที่มีการระบุพื นที่เก็บรวบรวมตัวอย่างไว้อย่างชัดเจน    
จากตัวอย่างที่ถูกรักษาสภาพของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาต่าง ๆ ในประเทศไทย ได้แก่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ (อพวช.) จังหวัดปทุมธานี พิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติและเครือข่ายเรียนรู้ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
จังหวัดปัตตานี และสถานีประมงทะเล จังหวัดระนอง และศึกษาตัวอย่างที่ได้จากการส้ารวจและรวบรวมจากภาคสนาม โดยใช้
วิธีการส้ารวจแบบพบเห็นตัวโดยตรง ในพื นที่อ้าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระนอง กระบี่ และปัตตานี (รูปที่ 1) โดย
ส้ารวจในช่วงเวลากลางคืน (เวลา 19.00 – 22.0 น.) ส้ารวจบริเวณแนวเขตน ้าขึ น-น ้าลง บริเวณหาดโคลน พื นที่ป่าชายเลน 
และปากแม่น ้าที่ติดกับทะเลในช่วงเวลาดังกล่าว โดยเก็บรวบรวมตัวอย่างใส่ถุงผ้าที่ระบายอากาศได้ดีปิดปากถุง ให้มิดชิดและ
บันทึกข้อมูลพื นท่ีที่ท้าการเก็บรวบรวมตัวอย่างก่อนน้าไปศึกษาลักษณะทางสณัฐานวิทยาในห้องปฏิบตัิการทางสตัววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในการรวบรวมตัวอย่างหลีกเลี่ยงการเก็บตัวอย่าง
ในพื นที่เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า หรือเขตอื่น ๆ ท่ีหน่วยงานในท้องถิ่นไม่อนุญาตให้จับ
สัตว์ป่าออกจากพื นที่ นอกจากนี  ได้ท้าการตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ เช่น งานวิจัย บทความวิจัย หนังสือ เป็นต้น ที่มีการ
รายงานการพบเห็นงูปากกว้างน ้าเค็มในประเทศไทย 

จากแหล่งที่มาของข้อมูลการพบเห็นงูปากกว้างน ้าเค็มชนิด C. schneiderii ที่พบในประเทศไทยทั ง 3 แหล่ง ได้แก่ 
ข้อมูลการระบุพื นที่ที่ท้าการเก็บตัวอย่างจากแผ่นป้ายประจ้าตัวอย่างจากพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา จากการเดินส้ารวจ
ภาคสนาม และจากเอกสารการรายงานต่าง ๆ ถูกใช้เพื่อเป็นข้อมูลระบุพื นท่ีการแพร่กระจายของงูชนิดนี ในแผนที่ประเทศไทย 
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รูปที่ 1 (a) ตัวอย่างงูปากกว้างน ้าเค็ม ในธรรมชาติ และ (b) ตัวอย่างงูปากกว้างน ้าเค็ม ที่ถูกรักษาสภาพ 

การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา 
การศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณ โดยการนับจ้านวนเกล็ด ซึ่งบริเวณที่ท้าการนับ ได้แก่ เกล็ดในต้าแหน่งเกล็ดก่อนเกล็ด

หน้าผาก (prefrontal) และจ้านวนเกล็ดรอบตา (ocular ring) ส้าหรับการศึกษาขนาดโครงสร้างและการเทียบสัดส่วนร่างกาย 
ต้าแหน่งที่มีการวัดขนาด ได้แก่ ความยาวทั งสิ น (total length; TL) ความยาวตั งแต่ปลายจะงอยปากถึงช่องเปิดทวาร 
(snout-vent length; SVL) และความยาวหาง (tail length; TailL) โดยใช้ Vernier caliper (ความละเอียด 0.05 มิลลิเมตร) 
หน่วยวัดเป็นมิลลิเมตร และศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ รูปร่างของเกล็ดหลังบริเวณกลางล้าตัว 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การนับจ้านวนเกล็ดบริเวณต่าง ๆ และการวัดขนาดโครงสร้างและสัดส่วนร่างกาย ได้ถูกวิเคราะห์โดยใช้สถิติ       

เชิงพรรณนา (descriptive statistics) 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 
งูปากกว้างน ้าเค็มชนิด C. schneiderii ที่พบในประเทศไทยจากการศึกษาในครั งนี  มีจ้านวนทั งสิ น 80 ตัวอย่าง   

โดยได้รับความอนุเคราะห์ตัวอย่างจากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จังหวัดปทุมธานี (53 ตัวอย่าง) 
พิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติและเครือข่ายเรียนรู้ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดปัตตานี (2 ตัวอย่าง)          
สถานีประมงทะเล จังหวัดระนอง (6 ตัวอย่าง) และจากการส้ารวจภาคสนาม (19 ตัวอย่าง) 

ผลการศึกษาพบว่า งูชนิดนี มีการแพร่กระจายกว้าง โดยพบได้ในแทบทุกจังหวัดที่มีพื นที่ติดต่อกับชายฝั่งทะเล       
ทั งฝั่งทะเลอันดามันและฝั่งทะเลอ่าวไทย โดยเรียงล้าดับจังหวัดในภาคตะวันออก ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคใต้ ได้แก่ 
จังหวัดจันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง กรุงเทพมหานครฯ สมุทรปราการ สมุทรสาคร เพชรบุรี ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช
นราธิวาส ปัตตานี พังงา ภูเก็ต ระนอง สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี ตามล้าดับ (รูปที่ 2) ซึ่งข้อมูลจากตัวอย่างจากพิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติวิทยา ที่ศึกษาในครั งนี  พบว่า พื นที่การแพร่กระจายของงูชนิดนี ในประเทศไทยมีเพิ่ม 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี 
และสมุทรสาคร นอกเหนือจากการรายงานการแพร่กระจายของงูชนิดนี ในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2555 [3, 4, 7] 

 

(b) (a) 
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จากข้อมูลที่มีการรายงาน และจากการศึกษาในครั งนี  พบว่าการแพร่กระจายของงูชนิดนี  พบได้ทุกจังหวัดที่ติดกับ
ชายฝั่งทะเลยกเว้นจังหวัดประจวบคีรขีันธ์และกระบี่ อาจเนื่องจากในช่วงเวลาที่ได้ท้าการส้ารวจ เป็นช่วงจังหวะเวลาทีน่ ้าทะเล
ขึ นสูง ซึ่งไม่ใช่ช่วงเวลาหากินตามปกติของงูชนิดนี ที่มักออกหากินในช่วงเวลาจังหวะน ้าทะเลลดต่้าลง [5] ท้าให้พบเห็นตัวงูชนิด
นี ได้ยาก ในการส้ารวจจึงไม่พบงูชนิดนี ในพื นที่ดังกล่าว แต่จากค้าบอกเล่าของชาวประมงที่อาศัยในพื นที่ทั งสองจังหวัดกล่าว
ตรงกัน คือ เคยพบเห็นงูที่มีลักษณะและพฤติกรรมคล้ายคลึงกับชนิดที่ทางผู้วิจัยก้าลังศึกษาอยู่ จึงอนุมานได้ว่าน่าจะมีงูชนิดนี 
อาศัยในพื นท่ี เพียงแต่ยังไม่มีข้อมูลการรายงานการแพร่กระจายในพื นท่ีอย่างเป็นทางการ 

 
รูปที่ 2 พื นที่การแพร่กระจายของงูปากกว้างน ้าเค็ม ชนิด C. schneiderii ในประเทศไทย (พื นท่ีสีแดง) 

ลักษณะทางสัณฐานวิทยา 
การวัดขนาดโครงสร้างและเทียบสัดส่วนร่างกาย โดยเทียบเป็นสัดส่วนร้อยละความยาวหางเทียบกับความยาวตั งแต่

ปลายจะงอยปากถึงช่องเปิดทวาร (Tail:SVL) และความยาวหางเทียบกับความยาวทั งสิ น (TailL:TL) ของงูปากกว้างน ้าเค็ม 
ชนิด C. schneiderii ในประเทศไทย (ตารางที่ 1) พบว่า มีสัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 24.72 และ 19.78 ตามล้าดับ โดยทางด้าน
ประชากรชายฝั่งทะเลอันดามันมีสดัสว่นเฉลีย่ร้อยละ 23.30 และ 18.84 ตามล้าดับ ส่วนทางด้านชายฝั่งทะเลอ่าวไทยมีสัดส่วน
เฉลี่ยร้อยละ 25.57 และ 20.35 ตามล้าดับ อันดับจังหวัดที่มีสัดส่วนเฉลี่ยของ TailL:SVL และ TailL:TL สูงที่สุดคือ จังหวัด
ตราด (ร้อยละ 27.12 และ 21.33 ตามล้าดับ) อันดับรองลงมาคือ จังหวัดชลบุรี (ร้อยละ 26.00 และ 20.62 ตามล้าดับ) และ
อันดับที่มีสัดส่วนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ จังหวัดภูเก็ต (ร้อยละ 21.25 และ 17.48 ตามล้าดับ) ซึ่งมีความใกล้เคียงกับการรายงานใน
ประเทศฟิลิปปินส์ ท่ีรายงานสัดส่วนของ TailL:SVL และ TailL:TL เฉลี่ยร้อยละ 23.86 และ 19.13 ตามล้าดับ [1] 

ตารางที่ 1 สัดส่วนร้อยละความยาวหางเทียบกับความยาวตั งแต่ปลายจะงอยปากถึงช่องเปิดทวาร (Tail:SVL) และความยาว
หางเทียบกับความยาวทั งสิ น (TailL:TL) ของงูปากกว้างน ้าเค็ม ชนิด C. schneiderii ในประเทศไทย 

ล ำดับ จังหวัด พื้นที่ชำยฝ่ังทะเล (ประมำณ) TailL:SVL 
ค่ำเฉลี่ย ± S.D. (ค่ำต่ ำสุด - ค่ำสูงสุด) 

TailL:TL 
ค่ำเฉลี่ย ± S.D. (ค่ำต่ ำสุด - ค่ำสูงสุด) N 

อันดำมัน 
1 ตรัง ร้อยละ 7.8 ของพืน้ทีท่ั้งจังหวดั 22.4 ± 3.57 (17.59 - 27.04) 18.28 ± 2.38 (14.96 - 21.28) 5 
2 ภูเก็ต ร้อยละ 4.8 ของพืน้ทีท่ั้งจังหวดั 21.25 ± 3.09 (18.74 - 26.37) 17.48 ± 2.06 (15.78 - 20.87) 4 
3 ระนอง ร้อยละ 7.9 ของพืน้ทีท่ั้งจังหวดั 23.69 ± 1.84 (20.50 - 27.78) 19.14 ± 1.20 (17.01 - 21.56) 12 
4 สตูล ร้อยละ 15.2 ของพื้นทีท่ั้งจังหวัด 24.13 ± 3.71 (15.29 - 28.36) 19.36 ± 2.51 (13.26 - 22.09) 9 

ค่ำเฉลี่ย 23.30 ± 3.14 (15.29 - 28.36) 18.84 ± 2.10 (13.26 - 22.09) 30 
อ่ำวไทย 

1 จันทบุร ี ร้อยละ 2.1 ของพืน้ทีท่ั้งจังหวดั 25.89 ± 1.74 (23.21 - 27.63) 20.55 ± 1.11 (18.84 - 21.65) 6 
2 ชลบุร ี ร้อยละ 0.2 ของพืน้ทีท่ั้งจังหวดั 26.00 ± 1.42 (22.71 - 27.88) 20.62 ± 0.92 (18.51 - 21.80) 33 
3 ชุมพร ร้อยละ 10.7 ของพื้นทีท่ั้งจังหวัด 21.93 17.98 1 
4 ตราด ร้อยละ 47.8 ของพื้นทีท่ั้งจังหวัด 27.12 ± 0.77 (26.35 - 27.89) 21.33 ± 0.48 (20.85 - 21.81) 2 
5 ปัตตานี ร้อยละ 1.4 ของพืน้ทีท่ั้งจังหวดั 25.02 ± 1.23 (23.30 - 26.10) 20.01 ± 0.79 (18.90 - 20.70) 3 
6 สมุทรปราการ ร้อยละ 1.7 ของพืน้ทีท่ั้งจังหวดั 22.99 ± 1.09 (22.04 - 24.52) 18.69 ± 0.72 (18.06 - 19.69) 3 
7 สมุทรสาคร ร้อยละ 3.7 ของพืน้ทีท่ั้งจังหวดั 22.57 ± 0.97 (21.60 - 23.54) 18.41 ± 0.64 (17.77 - 19.05) 2 

ค่ำเฉลี่ย 25.57 ± 1.79 (21.60 - 27.89) 20.35 ± 1.14 (17.77 - 21.81) 50 

จ้านวนเกล็ดรอบตา และเกล็ดก่อนเกล็ดหน้าผาก มีความแปรผันของจ้านวนเกล็ดรอบตา 3 ลักษณะ (รูปที่ 3 และ 
4) ได้แก ่มีจ้านวนเกล็ดรอบตา 3 ชิ น (ร้อยละ 33.75 จากตัวอย่างทั งหมด) 4 ชิ น (ร้อยละ 60.00 จากตัวอย่างทั งหมด) และ 5 
ชิ น (ร้อยละ 6.25 จากตัวอย่างทั งหมด) ซึ่งมีความแปรผันเช่นเดียวกันกับประชากรในประเทศฟิลิปปินส์ [1] และมีความแปร
ผันของจ้านวนเกล็ดก่อนเกล็ดหน้าผาก 4 ลักษณะ ได้แก่ มีจ้านวนเกล็ดก่อนเกล็ดหน้าผาก 1 ชิ น (ร้อยละ 3.75 จากตัวอย่าง
ทั งหมด) 2 ชิ น (ร้อยละ 80.00 จากตัวอย่างทั งหมด) 3 ชิ น (ร้อยละ 10.00 จากตัวอย่างทั งหมด) และ 4 ชิ น (ร้อยละ 6.25 
จากตัวอย่างทั งหมด) โดยพบว่าประชากรในประเทศไทยมีความแปรผันของเกล็ดก่อนเกล็ดหน้าผากมากกว่าประชากร        
ในประเทศฟิลิปปินส์ที่มีความแปรผันของจ้านวนเกล็ดในต้าแหน่งนี เพียง 2 ลักษณะ ได้แก่ มีจ้านวนเกล็ดก่อนเกล็ดหน้าผาก  
2 ชิ น และ 3 ชิ น [1] 

   

รูปที่ 3 (a) จ้านวนเกลด็รอบตา 3 ชิ น (b) จ้านวนเกล็ดรอบตา 4 ชิ น และ (c) จ้านวนเกล็ดรอบตา 5 ชิ น 

(a) (b) (c) 
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

จากข้อมูลที่มีการรายงาน และจากการศึกษาในครั งนี  พบว่าการแพร่กระจายของงูชนิดนี  พบได้ทุกจังหวัดที่ติดกับ
ชายฝั่งทะเลยกเว้นจังหวัดประจวบคีรขีันธ์และกระบี่ อาจเนื่องจากในช่วงเวลาที่ได้ท้าการส้ารวจ เป็นช่วงจังหวะเวลาทีน่ ้าทะเล
ขึ นสูง ซึ่งไม่ใช่ช่วงเวลาหากินตามปกติของงูชนิดนี ที่มักออกหากินในช่วงเวลาจังหวะน ้าทะเลลดต่้าลง [5] ท้าให้พบเห็นตัวงูชนิด
นี ได้ยาก ในการส้ารวจจึงไม่พบงูชนิดนี ในพื นที่ดังกล่าว แต่จากค้าบอกเล่าของชาวประมงที่อาศัยในพื นที่ทั งสองจังหวัดกล่าว
ตรงกัน คือ เคยพบเห็นงูที่มีลักษณะและพฤติกรรมคล้ายคลึงกับชนิดที่ทางผู้วิจัยก้าลังศึกษาอยู่ จึงอนุมานได้ว่าน่าจะมีงูชนิดนี 
อาศัยในพื นท่ี เพียงแต่ยังไม่มีข้อมูลการรายงานการแพร่กระจายในพื นท่ีอย่างเป็นทางการ 

 
รูปที่ 2 พื นที่การแพร่กระจายของงูปากกว้างน ้าเค็ม ชนิด C. schneiderii ในประเทศไทย (พื นท่ีสีแดง) 

ลักษณะทางสัณฐานวิทยา 
การวัดขนาดโครงสร้างและเทียบสัดส่วนร่างกาย โดยเทียบเป็นสัดส่วนร้อยละความยาวหางเทียบกับความยาวตั งแต่

ปลายจะงอยปากถึงช่องเปิดทวาร (Tail:SVL) และความยาวหางเทียบกับความยาวทั งสิ น (TailL:TL) ของงูปากกว้างน ้าเค็ม 
ชนิด C. schneiderii ในประเทศไทย (ตารางที่ 1) พบว่า มีสัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 24.72 และ 19.78 ตามล้าดับ โดยทางด้าน
ประชากรชายฝั่งทะเลอันดามันมีสดัสว่นเฉลีย่ร้อยละ 23.30 และ 18.84 ตามล้าดับ ส่วนทางด้านชายฝั่งทะเลอ่าวไทยมีสัดส่วน
เฉลี่ยร้อยละ 25.57 และ 20.35 ตามล้าดับ อันดับจังหวัดที่มีสัดส่วนเฉลี่ยของ TailL:SVL และ TailL:TL สูงที่สุดคือ จังหวัด
ตราด (ร้อยละ 27.12 และ 21.33 ตามล้าดับ) อันดับรองลงมาคือ จังหวัดชลบุรี (ร้อยละ 26.00 และ 20.62 ตามล้าดับ) และ
อันดับที่มีสัดส่วนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ จังหวัดภูเก็ต (ร้อยละ 21.25 และ 17.48 ตามล้าดับ) ซึ่งมีความใกล้เคียงกับการรายงานใน
ประเทศฟิลิปปินส์ ท่ีรายงานสัดส่วนของ TailL:SVL และ TailL:TL เฉลี่ยร้อยละ 23.86 และ 19.13 ตามล้าดับ [1] 

ตารางที่ 1 สัดส่วนร้อยละความยาวหางเทียบกับความยาวตั งแต่ปลายจะงอยปากถึงช่องเปิดทวาร (Tail:SVL) และความยาว
หางเทียบกับความยาวทั งสิ น (TailL:TL) ของงูปากกว้างน ้าเค็ม ชนิด C. schneiderii ในประเทศไทย 

ล ำดับ จังหวัด พื้นที่ชำยฝ่ังทะเล (ประมำณ) TailL:SVL 
ค่ำเฉลี่ย ± S.D. (ค่ำต่ ำสุด - ค่ำสูงสุด) 

TailL:TL 
ค่ำเฉลี่ย ± S.D. (ค่ำต่ ำสุด - ค่ำสูงสุด) N 

อันดำมัน 
1 ตรัง ร้อยละ 7.8 ของพืน้ทีท่ั้งจังหวดั 22.4 ± 3.57 (17.59 - 27.04) 18.28 ± 2.38 (14.96 - 21.28) 5 
2 ภูเก็ต ร้อยละ 4.8 ของพืน้ทีท่ั้งจังหวดั 21.25 ± 3.09 (18.74 - 26.37) 17.48 ± 2.06 (15.78 - 20.87) 4 
3 ระนอง ร้อยละ 7.9 ของพืน้ทีท่ั้งจังหวดั 23.69 ± 1.84 (20.50 - 27.78) 19.14 ± 1.20 (17.01 - 21.56) 12 
4 สตูล ร้อยละ 15.2 ของพื้นทีท่ั้งจังหวัด 24.13 ± 3.71 (15.29 - 28.36) 19.36 ± 2.51 (13.26 - 22.09) 9 

ค่ำเฉลี่ย 23.30 ± 3.14 (15.29 - 28.36) 18.84 ± 2.10 (13.26 - 22.09) 30 
อ่ำวไทย 

1 จันทบุร ี ร้อยละ 2.1 ของพืน้ทีท่ั้งจังหวดั 25.89 ± 1.74 (23.21 - 27.63) 20.55 ± 1.11 (18.84 - 21.65) 6 
2 ชลบุร ี ร้อยละ 0.2 ของพืน้ทีท่ั้งจังหวดั 26.00 ± 1.42 (22.71 - 27.88) 20.62 ± 0.92 (18.51 - 21.80) 33 
3 ชุมพร ร้อยละ 10.7 ของพื้นทีท่ั้งจังหวัด 21.93 17.98 1 
4 ตราด ร้อยละ 47.8 ของพื้นทีท่ั้งจังหวัด 27.12 ± 0.77 (26.35 - 27.89) 21.33 ± 0.48 (20.85 - 21.81) 2 
5 ปัตตานี ร้อยละ 1.4 ของพืน้ทีท่ั้งจังหวดั 25.02 ± 1.23 (23.30 - 26.10) 20.01 ± 0.79 (18.90 - 20.70) 3 
6 สมุทรปราการ ร้อยละ 1.7 ของพืน้ทีท่ั้งจังหวดั 22.99 ± 1.09 (22.04 - 24.52) 18.69 ± 0.72 (18.06 - 19.69) 3 
7 สมุทรสาคร ร้อยละ 3.7 ของพืน้ทีท่ั้งจังหวดั 22.57 ± 0.97 (21.60 - 23.54) 18.41 ± 0.64 (17.77 - 19.05) 2 

ค่ำเฉลี่ย 25.57 ± 1.79 (21.60 - 27.89) 20.35 ± 1.14 (17.77 - 21.81) 50 

จ้านวนเกล็ดรอบตา และเกล็ดก่อนเกล็ดหน้าผาก มีความแปรผันของจ้านวนเกล็ดรอบตา 3 ลักษณะ (รูปที่ 3 และ 
4) ได้แก ่มีจ้านวนเกล็ดรอบตา 3 ชิ น (ร้อยละ 33.75 จากตัวอย่างทั งหมด) 4 ชิ น (ร้อยละ 60.00 จากตัวอย่างทั งหมด) และ 5 
ชิ น (ร้อยละ 6.25 จากตัวอย่างทั งหมด) ซึ่งมีความแปรผันเช่นเดียวกันกับประชากรในประเทศฟิลิปปินส์ [1] และมีความแปร
ผันของจ้านวนเกล็ดก่อนเกล็ดหน้าผาก 4 ลักษณะ ได้แก่ มีจ้านวนเกล็ดก่อนเกล็ดหน้าผาก 1 ชิ น (ร้อยละ 3.75 จากตัวอย่าง
ทั งหมด) 2 ชิ น (ร้อยละ 80.00 จากตัวอย่างทั งหมด) 3 ชิ น (ร้อยละ 10.00 จากตัวอย่างทั งหมด) และ 4 ชิ น (ร้อยละ 6.25 
จากตัวอย่างทั งหมด) โดยพบว่าประชากรในประเทศไทยมีความแปรผันของเกล็ดก่อนเกล็ดหน้าผากมากกว่าประชากร        
ในประเทศฟิลิปปินส์ที่มีความแปรผันของจ้านวนเกล็ดในต้าแหน่งนี เพียง 2 ลักษณะ ได้แก่ มีจ้านวนเกล็ดก่อนเกล็ดหน้าผาก  
2 ชิ น และ 3 ชิ น [1] 

   

รูปที่ 3 (a) จ้านวนเกลด็รอบตา 3 ชิ น (b) จ้านวนเกล็ดรอบตา 4 ชิ น และ (c) จ้านวนเกล็ดรอบตา 5 ชิ น 

(a) (b) (c) 
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รูปที่ 4 (a) จ้านวนเกลด็ก่อนเกลด็หน้าผาก 1 ชิ น (b) จ้านวนเกล็ดกอ่นเกล็ดหน้าผาก 2 ชิ น (c) จ้านวนเกล็ดก่อนเกล็ด
หน้าผาก 3 ชิ น และ (d) จ้านวนเกล็ดก่อนเกล็ดหน้าผาก 4 ชิ น; F คือ ต้าแหน่งเกล็ดหน้าผาก (frontal) 

นอกจากนี ยังพบลักษณะเชิงคุณภาพที่มีความแปรผันภายในประชากรของงูปากกว้างน ้าเค็มที่ศึกษาในครั งนี  คือ 
รูปร่างของเกล็ดหลังบริเวณกลางล้าตัว พบว่า มีความแปรผัน 2 ลักษณะ ได้แก่ เกล็ดรูปร่างรีปลายมน และเกล็ดรูปร่างเรียว
ปลายแหลม (รูปที่ 5) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาในประชากรประเทศฟิลิปปินส์ [1] 

  

รูปที่ 5 (a) รูปร่างเกล็ดหลังกลางล้าตัวรีปลายมน และ (b) รูปร่างเกล็ดหลังกลางล้าตัวเรยีวปลายแหลม 

 

 

(a) (b) 

(c) (d) 

(a) (b) 

F F 

F 
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ความแปรผันของจ้านวนเกล็ดในหลายต้าแหน่งบนร่างกายของงู ได้มีการรายงานไว้ในงูชนิดอื่น ๆ อย่างกรณีงู 
Mediterranean vipers โดยประชากรของงูที่อาศัยในพื นท่ีที่มีปริมาณฝนตกเฉลี่ยทั งปีมาก มีแนวโน้มที่จะมีความแปรผันของ
จ้านวนเกล็ดมากกว่าประชากรที่อาศัยในพื นที่ฝนตกเฉลี่ยทั งปีน้อยกว่า ทั งนี  ลักษณะภูมิอากาศที่แตกต่างกันระหว่างพื นที่ 
อาจไม่ได้ส่งผลต่อตัวงูโดยตรงแต่ส่งผลต่อลักษณะภูมิศาสตร์ที่งูใช้อาศัย เนื่องจากปริมาณฝนมีความสัมพันธ์กับพืชที่มีการ
เจริญเติบโตในพื นท่ีซึ่งงูชนิดนี ใช้อาศัยเป็นหลัก การมีจ้านวนเกล็ดที่มากกว่าอาจช่วยในเรื่องการปีนต้นไม้หรือล่าเหยื่อบนต้นไม้
ได้ดีขึ น [3] 

ความแปรผันของจ้านวนเกล็ดในต้าแหน่งต่าง ๆ ของงูชนิดที่ศึกษาในครั งนี  ยังไม่อาจชี ชัดได้ว่าเป็นลักษณะที่
แตกต่างกันในระดับชนิดหรือไม่ เนื่องจากความแปรผันของจ้านวนเกล็ดในหลายต้าแหน่งจากเอกสารระบุชนิดโดยใช้ลักษณะ
ทางสัณฐานวิทยาภายนอก [5] กล่าวไว้ว่าเป็นเพียงช่วงของความแปรผันที่เกิดขึ นภายในประชากร ประกอบกับการศึกษาใน
ครั งนี ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ส่วนใหญ่ถูกรักษาสภาพด้วยน ้ายารักษาสภาพ จึงเป็นข้อจ้ากัดในการศึกษาความแตกต่าง
ในทางเทคนิคชีววิทยาระดับโมเลกุล หากในอนาคตมีนักวิจัย หรือทางทีมวิจัยได้มีโอกาสเก็บรวบรวมตัวอย่างเนื อเยื่อของงูชนิด
นี ให้ครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อมาศึกษาลักษณะความแปรผันในระดับ DNA ประกอบกับข้อมูลลักษณะทางสัณฐานวิทยา
ภายนอก อาจสามารถจ้าแนกความแตกต่างในระดับชนิด หรืออย่างน้อยที่สุดอาจสามารถระบุเป็นชนิดย่อย (subspecies) ได้ 

สรุปผลการวิจัย 
ข้อมูลการแพร่กระจายของงูปากกว้างน ้าเค็มชนิด C. schneiderii ที่ศึกษาในครั งนี  เป็นการปรับปรุงข้อมูล        

การแพร่กระจายของงูชนิดนี ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ นและอาจใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดการพื นที่อาศัย
ของงูชนิดนี ในประเทศไทย ประกอบกับลักษณะทางสัณฐานวิทยา ได้แก่ ขนาดโครงสร้างและสัดส่วนร่างกายที่มีความ
คล้ายคลึงกับประชากรที่อาศัยในประเทศฟิลิปปินส์ ความแปรผันของจ้านวนเกล็ดรอบตามีลักษณะความแปรผันที่คล้ายคลึง
กันทั งสองประชากร แต่ทั งนี  ความแปรผันของจ้านวนเกล็ดในต้าแหน่งเกล็ดก่อนเกล็ดหน้าผากของประชากรในประเทศไทยมี
มากถึง 4 ลักษณะ ในขณะที่ประชากรในประเทศฟิลิปปินส์ตามรายงานมีเพียง 2 ลักษณะ นอกจากนี  รูปร่างของเกล็ดหลัง
บริเวณกลางล้าตัวมีความแปรผันท่ีคล้ายคลึงกันทั งสองประชากรอีกด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจในการศึกษาข้อมูล ในเชงิลึกของงู
ปากกว้างน ้าเค็มชนิด C. schneiderii ในประเทศไทยต่อไปในอนาคต 

ค้าขอบคุณ 
คณะผู้ศึกษาวิจัยขอขอบคุณการส่งเสริมและสนับสนุนทุนวิจัย โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

ภายใต้ “ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ประจ้าปีงบประมาณ 2562” ขอขอบคุณองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
(อพวช.) จังหวัดปทุมธานี พิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติและเครอืข่ายเรียนรู้ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดปัตตานี 
และสถานีประมงทะเล จังหวัดระนอง ในการอนุเคราะห์ตัวอย่างส้าหรับการศึกษาในครั งนี  
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รูปที่ 4 (a) จ้านวนเกลด็ก่อนเกลด็หน้าผาก 1 ชิ น (b) จ้านวนเกล็ดกอ่นเกล็ดหน้าผาก 2 ชิ น (c) จ้านวนเกล็ดก่อนเกล็ด
หน้าผาก 3 ชิ น และ (d) จ้านวนเกล็ดก่อนเกล็ดหน้าผาก 4 ชิ น; F คือ ต้าแหน่งเกล็ดหน้าผาก (frontal) 

นอกจากนี ยังพบลักษณะเชิงคุณภาพที่มีความแปรผันภายในประชากรของงูปากกว้างน ้าเค็มที่ศึกษาในครั งนี  คือ 
รูปร่างของเกล็ดหลังบริเวณกลางล้าตัว พบว่า มีความแปรผัน 2 ลักษณะ ได้แก่ เกล็ดรูปร่างรีปลายมน และเกล็ดรูปร่างเรียว
ปลายแหลม (รูปที่ 5) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาในประชากรประเทศฟิลิปปินส์ [1] 

  

รูปที่ 5 (a) รูปร่างเกล็ดหลังกลางล้าตัวรีปลายมน และ (b) รูปร่างเกล็ดหลังกลางล้าตัวเรยีวปลายแหลม 
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ความแปรผันของจ้านวนเกล็ดในหลายต้าแหน่งบนร่างกายของงู ได้มีการรายงานไว้ในงูชนิดอื่น ๆ อย่างกรณีงู 
Mediterranean vipers โดยประชากรของงูที่อาศัยในพื นท่ีที่มีปริมาณฝนตกเฉลี่ยทั งปีมาก มีแนวโน้มที่จะมีความแปรผันของ
จ้านวนเกล็ดมากกว่าประชากรที่อาศัยในพื นที่ฝนตกเฉลี่ยทั งปีน้อยกว่า ทั งนี  ลักษณะภูมิอากาศที่แตกต่างกันระหว่างพื นที่ 
อาจไม่ได้ส่งผลต่อตัวงูโดยตรงแต่ส่งผลต่อลักษณะภูมิศาสตร์ที่งูใช้อาศัย เนื่องจากปริมาณฝนมีความสัมพันธ์กับพืชที่มีการ
เจริญเติบโตในพื นท่ีซึ่งงูชนิดนี ใช้อาศัยเป็นหลัก การมีจ้านวนเกล็ดที่มากกว่าอาจช่วยในเรื่องการปีนต้นไม้หรือล่าเหยื่อบนต้นไม้
ได้ดีขึ น [3] 

ความแปรผันของจ้านวนเกล็ดในต้าแหน่งต่าง ๆ ของงูชนิดที่ศึกษาในครั งนี  ยังไม่อาจชี ชัดได้ว่าเป็นลักษณะที่
แตกต่างกันในระดับชนิดหรือไม่ เนื่องจากความแปรผันของจ้านวนเกล็ดในหลายต้าแหน่งจากเอกสารระบุชนิดโดยใช้ลักษณะ
ทางสัณฐานวิทยาภายนอก [5] กล่าวไว้ว่าเป็นเพียงช่วงของความแปรผันที่เกิดขึ นภายในประชากร ประกอบกับการศึกษาใน
ครั งนี ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ส่วนใหญ่ถูกรักษาสภาพด้วยน ้ายารักษาสภาพ จึงเป็นข้อจ้ากัดในการศึกษาความแตกต่าง
ในทางเทคนิคชีววิทยาระดับโมเลกุล หากในอนาคตมีนักวิจัย หรือทางทีมวิจัยได้มีโอกาสเก็บรวบรวมตัวอย่างเนื อเยื่อของงูชนิด
นี ให้ครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อมาศึกษาลักษณะความแปรผันในระดับ DNA ประกอบกับข้อมูลลักษณะทางสัณฐานวิทยา
ภายนอก อาจสามารถจ้าแนกความแตกต่างในระดับชนิด หรืออย่างน้อยที่สุดอาจสามารถระบุเป็นชนิดย่อย (subspecies) ได้ 

สรุปผลการวิจัย 
ข้อมูลการแพร่กระจายของงูปากกว้างน ้าเค็มชนิด C. schneiderii ที่ศึกษาในครั งนี  เป็นการปรับปรุงข้อมูล        

การแพร่กระจายของงูชนิดนี ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ นและอาจใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดการพื นที่อาศัย
ของงูชนิดนี ในประเทศไทย ประกอบกับลักษณะทางสัณฐานวิทยา ได้แก่ ขนาดโครงสร้างและสัดส่วนร่างกายที่มีความ
คล้ายคลึงกับประชากรที่อาศัยในประเทศฟิลิปปินส์ ความแปรผันของจ้านวนเกล็ดรอบตามีลักษณะความแปรผันที่คล้ายคลึง
กันทั งสองประชากร แต่ทั งนี  ความแปรผันของจ้านวนเกล็ดในต้าแหน่งเกล็ดก่อนเกล็ดหน้าผากของประชากรในประเทศไทยมี
มากถึง 4 ลักษณะ ในขณะที่ประชากรในประเทศฟิลิปปินส์ตามรายงานมีเพียง 2 ลักษณะ นอกจากนี  รูปร่างของเกล็ดหลัง
บริเวณกลางล้าตัวมีความแปรผันท่ีคล้ายคลึงกันทั งสองประชากรอีกด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจในการศึกษาข้อมูล ในเชงิลึกของงู
ปากกว้างน ้าเค็มชนิด C. schneiderii ในประเทศไทยต่อไปในอนาคต 

ค้าขอบคุณ 
คณะผู้ศึกษาวิจัยขอขอบคุณการส่งเสริมและสนับสนุนทุนวิจัย โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

ภายใต้ “ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ประจ้าปีงบประมาณ 2562” ขอขอบคุณองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
(อพวช.) จังหวัดปทุมธานี พิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติและเครอืข่ายเรียนรู้ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดปัตตานี 
และสถานีประมงทะเล จังหวัดระนอง ในการอนุเคราะห์ตัวอย่างส้าหรับการศึกษาในครั งนี  
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องค์ประกอบทางเคมีและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของเมล็ดกาแฟอินทรีย์คั่วกลางจาก

แหล่งปลูกป่าต้นน�้าแม่ลาว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 

ชุติมา คงจรูญ1

บทคัดย่อ
	 วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของกาแฟอินทรีย์คั่วกลางจากแหล่งปลูกต้นน�้าแม่ลาว	อ.	เวียงป่าเป้า	จ.	เชียงราย	พบว่า

เมลด็กาแฟ	100	กรมั	ประกอบด้วยของแขง็ทีล่ะลายน�า้	19.06	กรมั	น�า้ตาล	2.09	กรมั	ความชืน้	2.20	กรมั	สารสกัดปิโทรเลียมอเีธอร์	

12.19	กรัม	เถ้า	4.55	กรัม	เถ้าเบสที่ละลาย	10.50	กรัม	เถ้าที่ไม่ละลายในกรด	0.17	กรัม	เถ้าที่ไม่ละลาย	1.38	กรัม	ไนอาซิน	7,520	

ไมโครกรัม	และแอลฟ่าโทโคฟีรอล	7.20	มิลลิกรัม	กรดที่ระเหยง่ายประกอบด้วย	กรดฟอร์มิก	40.31	มก/กก	กรดแอซีติก	138.74	

มก/กก	กรดโพรพิโอนิก	56.37	มก/กก	กรดบิวทิริก	67.62	มก/กก	กรดวาเลอริก	12.37	มก/กก	กรดเฮกซาโนอิก	156.67	มก/กก	

กรดซัคซินิก	223.24	มก/กก	ความสามารถในการต้านออกซิเดชันรวมมีค่า	1,430	มิลลิกรัม	สมมูลย์ทรอล็อกซ์	ต่อ	100	กรัม	ซึ่งมา

จากสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในกลุ่มไอโซฟลาโวน	(เดดซีน	66.24	มก/กก	และ	จีนิสทีน	20.13	มก/กก)	สารประกอบพอลิฟีนอลิก	

ซึ่งประกอบด้วย	กรดแกลลิก	823.55	มก/กก	ไอโซเควอซิติน	137.74	มก/กก	เควอซิติน	232.33	มก/กก	รูติน	122.65	มก/กก	คา

เทชิน	1,305.00	มก/กก	และ	กรดแทนนิก	1,008.00	มก/กก	และคาเฟอีน	1.48	กรัมต่อ	100	กรัม	และไม่พบสารอะคาท็อกซิน	เอ	

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีและสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพของกาแฟจากแหล่งปลูกต้นน�้าแม่ลาวสามารถประเมินคุณภาพ

ของเมล็ดกาแฟได้ในระดับพิเศษ
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Chemical Composition and Bioactive Compounds in Medium Roast Organic Coffee from 

Mae Lao Downstream Wiengpapao Chiangrai

Chutima	Kongjaroon1

Abstract
Chemical	composition	and	bioactive	compound	in	medium	roast	organic	coffee	from	Mae	Lao	down-

stream	Wiengpapao	Chiangrai	was	conducted.	The	results	indicated	that	100	grams	of	ground	coffee	contained	

19.06	g	soluble	solid,	2.09	g	sugars,	2.20	g	moisture,	12.29	g	petroleum	ether	extract,	4.55	g	ash,	10.50	g	alka-

linity	of	soluble	ash,	0.17	g	acid	insoluble	ash	and	1.38	g	insoluble	ash.	The	amount	of	7,520	µg niacin and 

7.20	mg	α	tocopherol	had	been	found	in	100	g	ground	coffee.	The	amount	of	1.48	g/	100	g	caffeine	content	

was	also	found.	The	volatile	acid	consisted	of	40.31	mg/kg	formic	acid,	138.74	mg/kg	acetic	acid,	56.37	mg/kg	

propionic	acid,	67.62	mg/kg	butyric	acid,	12.37	mg/kg	valeric	acid,	156.67	mg/kg	hexanoic	acid	and	223.24	mg/

kg	succinic	acid.	The	total	antioxidation	capacity	of	1,430	mg	equivalent	trolox/	100	g	was	detected	from	bio-

active	compounds	mainly	from	isoflavones,	polyphenolic	compounds	and	caffeine.	Isoflavones	consisted	of	

66.24	mg/kg	genistein	and	20.13	mg/g	daidzein.	Polyphenolic	compounds	contained	823.55	mg/kg	gallic	acid,	

12.03	mg/kg	apigenin,	 137.74	mg/kg	 isoquercetin,	 232.33	mg/kg	quercetin,	 122.65	mg/kg	 rutin,	 1,305	mg/kg	

catechin	and	1,008	mg/kg	tannic	acid.	There	was	no	trace	of	orchratoxin	A.	The	overall	analysis	in	this	study	

can	be	classified	coffee	bean	from	Mae	Lao	plantation	as	specialty	coffee	bean.

Keywords: Organic	coffee,	Chemical	composition,	Bioactive	compounds,	Medium	roast	coffee

บทน้า 

การปลูกกาแฟในพื นที่จังหวัดเชียงราย วัตถุประสงค์ของการปลูกแบ่งออกได้เป็น 3 ระยะ ดังนี  ระยะแรกเป็นการปลูก
เพื่อทดแทนพืชเสพติดเพื่อใช้เป็นพืชเศรษฐกิจในพื นที่จากนั นเม่ือผลผลิตของกาแฟในพื นที่เป็นที่ยอมรับของตลาดจึงสู่ยุคสร้าง
เศรษฐกิจด้วยคุณภาพของกาแฟที่เป็นที่ต้องการของตลาด ณ ปัจจุบันนี การปลูกกาแฟในพื นที่จังหวัดเชียงรายในหลายพื นที่เป็น
การปลูกเพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม พื นที่ต้นน ้าแม่ลาว ต้าบลป่างิ ว อ้าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เป็นหน่ึงในพื นที่ที่ปลูกกาแฟเพื่อ
ลดการเผาวัสดุเหลือทิ งทางการเกษตรของเกษตรกรโดยการลดพื นที่การเกิดไฟป่าด้วยการปลูกกาแฟในระบบอินทรีย์ นอกจากนี ยัง
เป็นการฟื้นฟูป่าและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของพื นที่ต้นน ้าแม่ลาว ซ่ึงการปลูกพืชในพื นที่จะเป็นการปลูกแบบ
ผสมผสานซ่ึงกาแฟเป็นหน่ึงในพืชเศรษฐกิจที่ปลูกในพื นที่ซ่ึงมีทั งพันธ์ุอะราบิก้าและโรบัสต้า นอกจากนี ยังมีพืชเศรษฐกิจอ่ืนเช่น 
กล้วยน ้าว้า มะขามป้อม มะม่วงหิมพานต์ อโวคาโด พลับ ชาอัสสัม เป็นต้น พื นที่ปลูกกาแฟในพื นที่ต้นน ้าแม่ลาวเป็นพื นที่ป่าดิบชื น
ที่มีความสูง 1,200 เมตร เหนือระดับน ้าทะเลปลูกภายใต้ร่มเงาของไม้ใหญ่ เน่ืองจากความสมบูรณ์ของป่าดิบชื นท้าให้ผลผลิต
ทางการเกษตรที่ปลูกในพื นที่ต้นน ้าแม่ลาวไม่จ้าเป็นต้องใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลงเม่ือพื นที่ปลอดจากการใช้สารเคมีเป็นเวลานาน
จึงท้าให้พื นที่ต้นน ้าแม่ลาวได้รับการรับรองพื นที่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์จาก USDA และ EU  

กาแฟเป็นพืชเศรษฐกิจที่จัดอยู่ในวงศ์ Rubiaceae สกุล Coffea มี 2 สปีชีส์คือ Arabica และ Canephora (Robusta) 
เป็นไม้พุ่มยืนต้นขนาดปานกลาง [1] สูงประมาณ 3-4 เมตร ใช้ระยะเวลาในการปลูกอย่างน้อย 3 ปี ถึงจะได้ต้นที่โตเต็มที่ กาแฟเริ่ม
ออกดอกสีขาวในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม และเก็บเก่ียวผลกาแฟ (เชอรี่กาแฟ) ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ุ เม่ือได้ผล
กาแฟสุกมาแล้วจะน้ามาปอกเปลือก เพื่อน้าไปหมักขั นตอนนี ต้องใช้เวลาไม่เกิน 12 ชั่วโมง แล้วน้าไปหมักในบ่อ 2 คืน จึงน้ามาล้าง 
แล้วตาก เพื่อให้ได้กะลากาแฟที่มีความชื นร้อยละ 8-9.5 จากนั นน้ากะลากาแฟที่ได้ไปบ่มนานอย่างน้อย 6 เดือน จึงน้ามาสีเพื่อให้
ได้กาแฟสารแล้วจึงน้าคั่ว จะได้เมล็ดกาแฟคั่วตามอุณหภูมิที่ก้าหนดไว้ก่อนที่จะน้าเข้าสู่ระบบตลาด  

องค์ประกอบทางเคมีของกาแฟสารและเมล็ดกาแฟคั่วมีองค์ประกอบพื นฐานท่ีเหมือนกันคือ คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน 
น ้าตาลซูโครส โปรตีน เปปไทด์ ลิปิด เมลานอยดิน แร่ธาตุ ลิกนิน เพกทิน กรดคลอโรจีนิก กรดอะลิฟาติก คาเฟอีน ไดเทอร์พีน 
กรดควินิก ทั งนี ขึ นกับสัดส่วนของสารเหล่านี  องค์ประกอบทางเคมีที่มีอยู่หลากหลายชนิดนี เป็นตัวช่วยสร้างรสชาติ กลิ่นและ/หรือ
การออกฤทธ์ิทางชีวภาพของสารเหล่านี ที่มีประโยชน์ต่อการส่งเสริมสุขภาพของผู้บริโภค กาแฟมีสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพที่มีฤทธ์ิ
ในการต้านอนุมูลอิสระอยู่หลายชนิดเช่น สารในกลุ่มฟีนอลิก ฟลาโวนอยด์ กรดคลอโรจีนิก เมลานอยดิน [1,2,3] งานวิจัยนี จะ
รายงานองค์ประกอบทางเคมีและสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพเฉพาะกาแฟอะราบิก้าแบบคั่วกลางที่ปลูกในพื นที่เท่านั น ซ่ึงผลการวิจัย
อาจจะไม่สามารถน้าข้อมูลที่ได้ไปเปรียบเทียบกับรายงานการวิจัยที่เคยมีรายงานไว้ได้ทั งหมด ทั งนี เน่ืองจากงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับ
กาแฟเป็นงานวิจัยที่พัฒนาขึ นมาจากวัตถุประสงค์ของการน้าผลวิจัยไปใช้งานในพื นที่นั นๆ ซ่ึงงานวิจัยนี มีวัตถุประสงค์เพื่อน้าข้อมูล
ที่ได้ไปพัฒนาต้ารับเครื่องดื่มส่งเสริมสุขภาพ ดังนั นข้อมูลที่ได้จาการวิเคราะห์อาจจะไม่สามารถน้าไปเชื่อมโยงกับข้อมูลที่มีอยู่แล้ ว
ได้ อน่ึง องค์ความรู้เก่ียวกับกาแฟที่มีอยู่ในขณะนี มีหลายส่วนที่เป็นข้อมูลที่มาจากประสบการณ์ของผู้ปลูกและนักบริโภคกาแฟมา
เป็นเวลานานจึงท้าให้ข้อมูลที่มีการเผยแพร่อย่างหลากหลายยังขาดการรับรองจากงานวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม 
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การปลูกกาแฟในพื นที่จังหวัดเชียงราย วัตถุประสงค์ของการปลูกแบ่งออกได้เป็น 3 ระยะ ดังนี  ระยะแรกเป็นการปลูก
เพื่อทดแทนพืชเสพติดเพื่อใช้เป็นพืชเศรษฐกิจในพื นที่จากนั นเม่ือผลผลิตของกาแฟในพื นที่เป็นที่ยอมรับของตลาดจึงสู่ยุคสร้าง
เศรษฐกิจด้วยคุณภาพของกาแฟที่เป็นที่ต้องการของตลาด ณ ปัจจุบันนี การปลูกกาแฟในพื นที่จังหวัดเชียงรายในหลายพื นที่เป็น
การปลูกเพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม พื นที่ต้นน ้าแม่ลาว ต้าบลป่างิ ว อ้าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เป็นหน่ึงในพื นที่ที่ปลูกกาแฟเพื่อ
ลดการเผาวัสดุเหลือทิ งทางการเกษตรของเกษตรกรโดยการลดพื นที่การเกิดไฟป่าด้วยการปลูกกาแฟในระบบอินทรีย์ นอกจากนี ยัง
เป็นการฟื้นฟูป่าและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของพื นที่ต้นน ้าแม่ลาว ซ่ึงการปลูกพืชในพื นที่จะเป็นการปลูกแบบ
ผสมผสานซ่ึงกาแฟเป็นหน่ึงในพืชเศรษฐกิจที่ปลูกในพื นที่ซ่ึงมีทั งพันธ์ุอะราบิก้าและโรบัสต้า นอกจากนี ยังมีพืชเศรษฐกิจอ่ืนเช่น 
กล้วยน ้าว้า มะขามป้อม มะม่วงหิมพานต์ อโวคาโด พลับ ชาอัสสัม เป็นต้น พื นที่ปลูกกาแฟในพื นที่ต้นน ้าแม่ลาวเป็นพื นที่ป่าดิบชื น
ที่มีความสูง 1,200 เมตร เหนือระดับน ้าทะเลปลูกภายใต้ร่มเงาของไม้ใหญ่ เน่ืองจากความสมบูรณ์ของป่าดิบชื นท้าให้ผลผลิต
ทางการเกษตรที่ปลูกในพื นที่ต้นน ้าแม่ลาวไม่จ้าเป็นต้องใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลงเม่ือพื นที่ปลอดจากการใช้สารเคมีเป็นเวลานาน
จึงท้าให้พื นที่ต้นน ้าแม่ลาวได้รับการรับรองพื นที่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์จาก USDA และ EU  

กาแฟเป็นพืชเศรษฐกิจที่จัดอยู่ในวงศ์ Rubiaceae สกุล Coffea มี 2 สปีชีส์คือ Arabica และ Canephora (Robusta) 
เป็นไม้พุ่มยืนต้นขนาดปานกลาง [1] สูงประมาณ 3-4 เมตร ใช้ระยะเวลาในการปลูกอย่างน้อย 3 ปี ถึงจะได้ต้นที่โตเต็มที่ กาแฟเริ่ม
ออกดอกสีขาวในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม และเก็บเก่ียวผลกาแฟ (เชอรี่กาแฟ) ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ุ เม่ือได้ผล
กาแฟสุกมาแล้วจะน้ามาปอกเปลือก เพื่อน้าไปหมักขั นตอนนี ต้องใช้เวลาไม่เกิน 12 ชั่วโมง แล้วน้าไปหมักในบ่อ 2 คืน จึงน้ามาล้าง 
แล้วตาก เพื่อให้ได้กะลากาแฟที่มีความชื นร้อยละ 8-9.5 จากนั นน้ากะลากาแฟที่ได้ไปบ่มนานอย่างน้อย 6 เดือน จึงน้ามาสีเพื่อให้
ได้กาแฟสารแล้วจึงน้าคั่ว จะได้เมล็ดกาแฟคั่วตามอุณหภูมิที่ก้าหนดไว้ก่อนที่จะน้าเข้าสู่ระบบตลาด  

องค์ประกอบทางเคมีของกาแฟสารและเมล็ดกาแฟคั่วมีองค์ประกอบพื นฐานท่ีเหมือนกันคือ คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน 
น ้าตาลซูโครส โปรตีน เปปไทด์ ลิปิด เมลานอยดิน แร่ธาตุ ลิกนิน เพกทิน กรดคลอโรจีนิก กรดอะลิฟาติก คาเฟอีน ไดเทอร์พีน 
กรดควินิก ทั งนี ขึ นกับสัดส่วนของสารเหล่านี  องค์ประกอบทางเคมีที่มีอยู่หลากหลายชนิดนี เป็นตัวช่วยสร้างรสชาติ กลิ่นและ/หรือ
การออกฤทธ์ิทางชีวภาพของสารเหล่านี ที่มีประโยชน์ต่อการส่งเสริมสุขภาพของผู้บริโภค กาแฟมีสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพที่มีฤทธ์ิ
ในการต้านอนุมูลอิสระอยู่หลายชนิดเช่น สารในกลุ่มฟีนอลิก ฟลาโวนอยด์ กรดคลอโรจีนิก เมลานอยดิน [1,2,3] งานวิจัยนี จะ
รายงานองค์ประกอบทางเคมีและสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพเฉพาะกาแฟอะราบิก้าแบบคั่วกลางที่ปลูกในพื นที่เท่านั น ซ่ึงผลการวิจัย
อาจจะไม่สามารถน้าข้อมูลที่ได้ไปเปรียบเทียบกับรายงานการวิจัยที่เคยมีรายงานไว้ได้ทั งหมด ทั งนี เน่ืองจากงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับ
กาแฟเป็นงานวิจัยที่พัฒนาขึ นมาจากวัตถุประสงค์ของการน้าผลวิจัยไปใช้งานในพื นที่นั นๆ ซ่ึงงานวิจัยนี มีวัตถุประสงค์เพื่อน้าข้อมูล
ที่ได้ไปพัฒนาต้ารับเครื่องดื่มส่งเสริมสุขภาพ ดังนั นข้อมูลที่ได้จาการวิเคราะห์อาจจะไม่สามารถน้าไปเชื่อมโยงกับข้อมูลที่มีอยู่แล้ ว
ได้ อน่ึง องค์ความรู้เก่ียวกับกาแฟที่มีอยู่ในขณะนี มีหลายส่วนที่เป็นข้อมูลที่มาจากประสบการณ์ของผู้ปลูกและนักบริโภคกาแฟมา
เป็นเวลานานจึงท้าให้ข้อมูลที่มีการเผยแพร่อย่างหลากหลายยังขาดการรับรองจากงานวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม 
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วิธีการวิจัย 

น้ากาแฟอินทรีย์คั่วกลางซ่ึงได้รับความอนุเคราะห์จากวิสาหกิจชุมชนวนเกษตรอินทรีย์ จังหวัดเชียงราย มาวิเคราะห์องค์ประกอบ
ทางเคมี สารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ และสารอะคาท็อกซิน เอ 

1. การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ (ของแข็งที่ละลายได้ สารสกัดปิโทรเลียมอีเธอร์ ความชื น ปริมาณน ้าตาล ปริมาณเถ้า เถ้า
เบสที่ละลาย เถ้าที่ไม่ละลายในกรด เถ้าที่ไม่ละลาย ไนอาซินและแอลฟ่าโทโคฟีรอล) ใช้วิธีของ AOAC [4,5,6,7]  

2. การหาปริมาณน ้าตาลและปริมาณคาเฟอีนใช้วิธีของ Compendium of method for food analysis [8]  

3. การหาปริมาณไนอาซินใช้วิธีของ AOAC [9] 

4. การหาสารประกอบในกลุ่มไอโซฟลาโวนใช้วิธีของ Punjaisee et al. [10] 

5. การหาสารประกอบพอลิฟีนอล ใช้วิธีของ Mauricio et al. [11] 

6. การหาปริมาณกรดที่ระเหยใช้วิธีของ Pereira et al. [12] 

7. สารอะคาท็อกซิน เอ ใช้วิธีของใช้วิธีของ AOAC [7] 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

การคั่วกาแฟเป็นกระบวนการใช้ความร้อนท้าให้กาแฟสารเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีน ้าตาลซ่ึงอุณหภูมิและระยะเวลาที่ใช้
ในการคั่วจะแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคของโลกทั งนี เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในกระบวนการคั่วจะเป็นตัวก้าหนดสี 
กลิ่น รส และรสชาติของกาแฟ ซ่ึงคุณสมบัติต่างๆ เหล่านี ของเมล็ดกาแฟคั่วจะขึ นกับความพึ่งพอใจของผู้บริโภคในแต่ละพื นที่ การ
เปลี่ยนแปลงทางเคมีที่เกิดขึ นในกระบวนการคั่วท้าให้น ้าหนักของเมล็ดกาแฟลดลง ปริมาตรเพิ่มขึ นแต่ความหนาแน่นจะลดลง 
กระบวนการถ่ายเทความร้อนที่ซับซ้อนที่เกิดขึ นในกระบวนการคั่วท้าให้ค่าความเป็นกรดด่าง รส กลิ่นและรสชาติของเมล็ดกาแฟ
เปลี่ยนไปซ่ึงเป็นผลเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่เกิดขึ นในโมเลกุลของคาร์โบไฮ เดรต ไขมันและโปรตีนในสารกาแฟ
เปลี่ยนแปลงไปน้าไปสู่การสร้างสังเคราะห์สารประกอบชนิดใหม่ [3,13] เม่ือน้ากาแฟอินทรีย์คั่วกลางจากพื นที่ปลูกต้นน ้าแม่ลาวมา
วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีดังแสดงในตารางที่ 1 พบว่ากาแฟคั่วกลางที่น้ามาทดสอบปริมาณของแข็งที่ละลายได้และสารสกัดปิ
โทรเลียมอีเธอร์เป็นตัวก้าหนดเนื อสัมผัสของเครื่องดื่มกาแฟ น ้าตาลมีไม่มากนักเน่ืองจากเกิดการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการคั่วท้า
ให้น ้าตาลเปลี่ยนไปเป็นกรดในระหว่างเกิดปฏิกิริยาเมลลาร์ด กลิ่นและรสของกาแฟจะเกิดขึ นเม่ือน ้าตาลค่อยๆ ไหม้เป็นสีน ้าตาล 
จึงท้าให้กาแฟที่ได้จะคงมีความหวานอยู่ นอกจากนี ในกระบวนการคั่วท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของน ้าตาลอัลโดสและน ้าตาลคี
โตส ท้าให้เกิดกลิ่นและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของกาแฟชนิดนั นๆ ทั งนี ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของกาแฟไม่ได้ขึ นกับพันธ์ุเพียง
อย่างเดียว กระบวนการปลูก กระบวนการแปรรูปและกระบวนการคั่วล้วนแล้วแต่มีผลต่อกลิ่นและรสชาติของกาแฟทั งสิ น [13] 
ดังนั นตลาดการค้ากาแฟจึงมีการเติบโตค่อนข้างสูงเน่ืองจากความหลากหลายของรสชาติและกลิ่นเฉพาะตัวของกาแฟ ปริมาณ
ความชื นที่พบในกาแฟอยู่ที่ร้อยละ 2.20 จัดว่าเป็นกาแฟที่ค่อนข้างแห้งซ่ึงเป็นผลดีต่อการเก็บรักษาท้าให้เกิดกลิ่นหืนได้ ช้าลง 
ส้าหรับปริมาณเถ้าที่เป็นสารอนินทรีย์ที่ได้จากการเผากาแฟมีทั งเถ้าเบสที่ละลาย เถ้าที่ละลายในกรด และเถ้าที่ไม่ละลาย ปริมาณ

เถ้าเป็นค่าที่บอกให้ทราบถึงปริมาณแร่ธาตุที่มีอยู่ในกาแฟคั่วกลางซ่ึงแร่ธาตุที่พบอาจเป็น โพแทสเซียม แมงกานีส แคลเซียม 
โซเดียม เหล็ก สังกะสี ทองแดง เป็นต้น [1,13] นอกจากนี ยังพบวิตามินอีกสองชนิดคือ ไนอาซินและแอลฟ่าโทโคฟีรอล 

 

ตารางท่ี 1 องค์ประกอบทางเคมีของกาแฟอินทรีย์คั่วกลางจากต้นน ้าแม่ลาว 

รายการทดสอบ ผลการทดสอบ (กรัม/100กรัม) 
ของแข็งที่ละลายได้ (กรัม/100กรัม) 19.06  
น ้าตาล (กรัม/100กรัม) 2.09  
ความชื น (กรัม/100กรัม) 2.20  
สารสกัดปิโทรเลียมอีเธอร์ (กรัม/100กรัม) 12.19  
เถ้า (กรัม/100กรัม) 4.55  
เถ้าเบสที่ละลาย (กรัม/100กรัม) 10.50  
เถ้าที่ไม่ละลายในกรด (กรัม/100กรัม) 0.17  
เถ้าที่ไม่ละลาย (กรัม/100กรัม) 1.38  
ไนอาซิน (ไมโครกรัม/100กรัม) 7,520 
แอลฟ่าโทโคฟีรอล (มิลลิกรัม/100กรัม) 7.20 

 

กรดอินทรีย์ 

เมล็ดกาแฟคั่วมีกรดอินทรีย์อยู่มากกว่า 30 ชนิด แต่ละชนิดเป็นปัจจัยในการก้าหนดรสชาติของกาแฟและมีบางชนิดท้า
หน้าที่เป็นสารต้านออกซิเดชัน เช่นกรดคลอโรจีนิก ซ่ึงเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเคมีกลายเป็นกรดควินิกและกรดคาเฟอิกใน
ปฏิกิริยาเมลลาร์ด ความสมดุลของกรดอินทรีย์ท้าให้เกิดรสชาติที่ละมุลกลมกล่อม ระดับความเป็นกรดที่เกิดจากชนิดและปริมาณ
ของกรดอินทรีย์ที่แตกต่างกันท้าให้กาแฟในแต่ละแหล่งมีรสชาติเฉพาะตัว กรดคลอโรจีนิกเป็นกรดที่พบมากที่สุดซ่ึงท้าหน้าที่เป็น
สารต้านออกซิเดชัน [3,13] ในงานวิจัยนี ไม่ได้วิเคราะห์ แต่ผลการวิจัยของกรดชนิดนี ถูกน้าไปวิเคราะห์ในงานวิจัยต่อเน่ืองจาก
งานวิจัยนี ซ่ึงเป็นการพัฒนาเครื่องดื่มกาแฟพร้อมดื่มเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ส้าหรับกรดอินทรีย์ที่พบมากในกาแฟที่น้ามาทดสอบคือ
กรดซัคซินิก กรดเฮกซาโนอิก และกรดแอซีติก ส่วนกรดชนิดอ่ืนๆ ที่พบได้ในกาแฟที่น้ามาทดสอบคือ กรดฟอร์มิก กรดโพรพิโอนิก 
กรดบิวทิริกและกรดวาเลอริก (ตารางที่ 2) แล้วแต่เป็นองค์ประกอบที่ท้าให้กาแฟชนิดนี มีกลิ่นหอมของใบไม้แห้งและผลไม้แห้ง 
กลิ่นเครื่องเทศ กลิ่นหอมของน ้าตาล กลิ่นหอมของสมุนไพร กล่ินหอมหวานและมีรสชาติหวาน ซ่ึงผลเป็นรายงานผลที่ได้จากการ
ทดสอบคัพปิ้ง (cupping) ซ่ึงเป็นการชิมกาแฟที่ใช้ในการวัดและควบคุมคุณภาพของเมล็ดกาแฟ โดยการส่งกาแฟไปทดสอบใน
สถาบันที่ได้รับการรับรองจากสมาคมกาแฟพิเศษของอเมริกา ได้รับคะแนน 86.38 จาก 100 คะแนน และถูกจัดให้เป็นกาแฟ
คุณภาพระดับพิเศษ 
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วิธีการวิจัย 

น้ากาแฟอินทรีย์คั่วกลางซ่ึงได้รับความอนุเคราะห์จากวิสาหกิจชุมชนวนเกษตรอินทรีย์ จังหวัดเชียงราย มาวิเคราะห์องค์ประกอบ
ทางเคมี สารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ และสารอะคาท็อกซิน เอ 

1. การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ (ของแข็งที่ละลายได้ สารสกัดปิโทรเลียมอีเธอร์ ความชื น ปริมาณน ้าตาล ปริมาณเถ้า เถ้า
เบสที่ละลาย เถ้าที่ไม่ละลายในกรด เถ้าที่ไม่ละลาย ไนอาซินและแอลฟ่าโทโคฟีรอล) ใช้วิธีของ AOAC [4,5,6,7]  

2. การหาปริมาณน ้าตาลและปริมาณคาเฟอีนใช้วิธีของ Compendium of method for food analysis [8]  

3. การหาปริมาณไนอาซินใช้วิธีของ AOAC [9] 

4. การหาสารประกอบในกลุ่มไอโซฟลาโวนใช้วิธีของ Punjaisee et al. [10] 

5. การหาสารประกอบพอลิฟีนอล ใช้วิธีของ Mauricio et al. [11] 

6. การหาปริมาณกรดที่ระเหยใช้วิธีของ Pereira et al. [12] 

7. สารอะคาท็อกซิน เอ ใช้วิธีของใช้วิธีของ AOAC [7] 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

การคั่วกาแฟเป็นกระบวนการใช้ความร้อนท้าให้กาแฟสารเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีน ้าตาลซ่ึงอุณหภูมิและระยะเวลาที่ใช้
ในการคั่วจะแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคของโลกทั งนี เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในกระบวนการคั่วจะเป็นตัวก้าหนดสี 
กลิ่น รส และรสชาติของกาแฟ ซ่ึงคุณสมบัติต่างๆ เหล่านี ของเมล็ดกาแฟคั่วจะขึ นกับความพึ่งพอใจของผู้บริโภคในแต่ละพื นที่ การ
เปลี่ยนแปลงทางเคมีที่เกิดขึ นในกระบวนการคั่วท้าให้น ้าหนักของเมล็ดกาแฟลดลง ปริมาตรเพิ่มขึ นแต่ความหนาแน่นจะลดลง 
กระบวนการถ่ายเทความร้อนที่ซับซ้อนที่เกิดขึ นในกระบวนการคั่วท้าให้ค่าความเป็นกรดด่าง รส กลิ่นและรสชาติของเมล็ดกาแฟ
เปลี่ยนไปซ่ึงเป็นผลเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่เกิดขึ นในโมเลกุลของคาร์โบไฮ เดรต ไขมันและโปรตีนในสารกาแฟ
เปลี่ยนแปลงไปน้าไปสู่การสร้างสังเคราะห์สารประกอบชนิดใหม่ [3,13] เม่ือน้ากาแฟอินทรีย์คั่วกลางจากพื นที่ปลูกต้นน ้าแม่ลาวมา
วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีดังแสดงในตารางที่ 1 พบว่ากาแฟคั่วกลางที่น้ามาทดสอบปริมาณของแข็งที่ละลายได้และสารสกัดปิ
โทรเลียมอีเธอร์เป็นตัวก้าหนดเนื อสัมผัสของเครื่องดื่มกาแฟ น ้าตาลมีไม่มากนักเน่ืองจากเกิดการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการคั่วท้า
ให้น ้าตาลเปลี่ยนไปเป็นกรดในระหว่างเกิดปฏิกิริยาเมลลาร์ด กลิ่นและรสของกาแฟจะเกิดขึ นเม่ือน ้าตาลค่อยๆ ไหม้เป็นสีน ้าตาล 
จึงท้าให้กาแฟที่ได้จะคงมีความหวานอยู่ นอกจากนี ในกระบวนการคั่วท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของน ้าตาลอัลโดสและน ้าตาลคี
โตส ท้าให้เกิดกลิ่นและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของกาแฟชนิดนั นๆ ทั งนี ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของกาแฟไม่ได้ขึ นกับพันธ์ุเพียง
อย่างเดียว กระบวนการปลูก กระบวนการแปรรูปและกระบวนการคั่วล้วนแล้วแต่มีผลต่อกลิ่นและรสชาติของกาแฟทั งสิ น [13] 
ดังนั นตลาดการค้ากาแฟจึงมีการเติบโตค่อนข้างสูงเน่ืองจากความหลากหลายของรสชาติและกล่ินเฉพาะตัวของกาแฟ ปริมาณ
ความชื นที่พบในกาแฟอยู่ที่ร้อยละ 2.20 จัดว่าเป็นกาแฟที่ค่อนข้างแห้งซ่ึงเป็นผลดีต่อการเก็บรักษาท้าให้เกิดกลิ่นหืนได้ ช้าลง 
ส้าหรับปริมาณเถ้าที่เป็นสารอนินทรีย์ที่ได้จากการเผากาแฟมีทั งเถ้าเบสที่ละลาย เถ้าที่ละลายในกรด และเถ้าที่ไม่ละลาย ปริมาณ

เถ้าเป็นค่าที่บอกให้ทราบถึงปริมาณแร่ธาตุที่มีอยู่ในกาแฟคั่วกลางซ่ึงแร่ธาตุที่พบอาจเป็น โพแทสเซียม แมงกานีส แคลเซียม 
โซเดียม เหล็ก สังกะสี ทองแดง เป็นต้น [1,13] นอกจากนี ยังพบวิตามินอีกสองชนิดคือ ไนอาซินและแอลฟ่าโทโคฟีรอล 

 

ตารางท่ี 1 องค์ประกอบทางเคมีของกาแฟอินทรีย์คั่วกลางจากต้นน ้าแม่ลาว 

รายการทดสอบ ผลการทดสอบ (กรัม/100กรัม) 
ของแข็งที่ละลายได้ (กรัม/100กรัม) 19.06  
น ้าตาล (กรัม/100กรัม) 2.09  
ความชื น (กรัม/100กรัม) 2.20  
สารสกัดปิโทรเลียมอีเธอร์ (กรัม/100กรัม) 12.19  
เถ้า (กรัม/100กรัม) 4.55  
เถ้าเบสที่ละลาย (กรัม/100กรัม) 10.50  
เถ้าที่ไม่ละลายในกรด (กรัม/100กรัม) 0.17  
เถ้าที่ไม่ละลาย (กรัม/100กรัม) 1.38  
ไนอาซิน (ไมโครกรัม/100กรัม) 7,520 
แอลฟ่าโทโคฟีรอล (มิลลิกรัม/100กรัม) 7.20 

 

กรดอินทรีย์ 

เมล็ดกาแฟคั่วมีกรดอินทรีย์อยู่มากกว่า 30 ชนิด แต่ละชนิดเป็นปัจจัยในการก้าหนดรสชาติของกาแฟและมีบางชนิดท้า
หน้าที่เป็นสารต้านออกซิเดชัน เช่นกรดคลอโรจีนิก ซ่ึงเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเคมีกลายเป็นกรดควินิกและกรดคาเฟอิกใน
ปฏิกิริยาเมลลาร์ด ความสมดุลของกรดอินทรีย์ท้าให้เกิดรสชาติที่ละมุลกลมกล่อม ระดับความเป็นกรดที่เกิดจากชนิดและปริมาณ
ของกรดอินทรีย์ที่แตกต่างกันท้าให้กาแฟในแต่ละแหล่งมีรสชาติเฉพาะตัว กรดคลอโรจีนิกเป็นกรดที่พบมากที่สุดซ่ึงท้าหน้าที่เป็น
สารต้านออกซิเดชัน [3,13] ในงานวิจัยนี ไม่ได้วิเคราะห์ แต่ผลการวิจัยของกรดชนิดนี ถูกน้าไปวิเคราะห์ในงานวิจัยต่อเน่ืองจาก
งานวิจัยนี ซ่ึงเป็นการพัฒนาเครื่องดื่มกาแฟพร้อมดื่มเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ส้าหรับกรดอินทรีย์ที่พบมากในกาแฟที่น้ามาทดสอบคือ
กรดซัคซินิก กรดเฮกซาโนอิก และกรดแอซีติก ส่วนกรดชนิดอ่ืนๆ ที่พบได้ในกาแฟที่น้ามาทดสอบคือ กรดฟอร์มิก กรดโพรพิโอนิก 
กรดบิวทิริกและกรดวาเลอริก (ตารางที่ 2) แล้วแต่เป็นองค์ประกอบที่ท้าให้กาแฟชนิดนี มีกลิ่นหอมของใบไม้แห้งและผลไม้แห้ง 
กลิ่นเครื่องเทศ กลิ่นหอมของน ้าตาล กลิ่นหอมของสมุนไพร กลิ่นหอมหวานและมีรสชาติหวาน ซ่ึงผลเป็นรายงานผลที่ได้จากการ
ทดสอบคัพปิ้ง (cupping) ซ่ึงเป็นการชิมกาแฟที่ใช้ในการวัดและควบคุมคุณภาพของเมล็ดกาแฟ โดยการส่งกาแฟไปทดสอบใน
สถาบันท่ีได้รับการรับรองจากสมาคมกาแฟพิเศษของอเมริกา ได้รับคะแนน 86.38 จาก 100 คะแนน และถูกจัดให้เป็นกาแฟ
คุณภาพระดับพิเศษ 
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ตารางท่ี 2 ชนิดและปริมาณของกรดมีผลต่อรสชาติและกลิ่นของกาแฟที่พบในกาแฟคั่วกลางจากต้นน ้าแม่ลาว 

รายการทดสอบ ผลการทดสอบ (มก/กก) 
กรดฟอร์มิก  40.31 
กรดแอซีติก  138.74 
กรดโพรพิโอนิก  56.37 
กรดบิวทิริก  67.62 
กรดวาเลอริก  12.37 
กรดเฮกซาโนอิก  156.67 
กรดซัคซินิก  223.24 

 

สารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ 

กาแฟเป็นเครื่องดื่มที่มีสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพค่อนข้างสูง แต่ทั งนี ปริมาณของสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพของสารกาแฟใน
แต่ละแหล่งปลูกจะมีไม่เท่ากันแต่พบว่ากาแฟในพื นที่ปลูกที่ปราศจากการให้ปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืช สารกาแฟที่ได้จะมี
สารประกอบในกลุ่มฟีนอลิกสูงกว่ากาแฟในพื นที่ปลูกปกติ ทั งนี เน่ืองจากสารประกอบในกลุ่ม ฟีนอลิกเปรียบเสมือนเป็นยาปราบ
ศัตรูพืชธรรมชาติที่พืชสร้างขึ นมาจากระบบป้องกันตัวเองเพื่อให้สามารถเจริญได้ตามปกติโดยไม่ต้องอาศัยปัจจัยจากภายนอก [2] 
เม่ือน้าสารกาแฟมาคั่วอุณหภูมิและระยะเวลาในการคั่วก็จะมีผลต่อชนิดและปริมาณของสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพที่มีในเมล็ดกาแฟ
คั่ว สีของเมล็ดกาแฟคั่วใช้แบ่งสภาวะการคั่วกาแฟออกเป็น 3 ระดับ คือ กาแฟคั่วอ่อน กาแฟคั่วกลางและกาแฟคั่วเข้ม ซ่ึงพบว่า
กาแฟคั่วอ่อนจะมีสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพสูงกว่าสารกาแฟและกาแฟคั่วเข้ม [2,13] จากการวิเคราะห์กาแฟคั่วกลางในงานวิจัยนี 
พบว่า ความสามารถในการต้านออกซิเดชันรวมมีค่า 1,430 มิลลิกรัม สมมูลย์ทรอล็อกซ์ ต่อ 100 กรัม สารออกฤทธ์ิทางชีวภาพใน
กลุ่มไอโซฟลาโวนที่พบมีสองชนิดคือเดดซีนและจีนิสทีน ทั งนี ยังไม่มีรายงานการวิเคราะห์ชนิดของสารในกลุ่มนี ในเมล็ดกาแฟคั่ว 
ส่วนชนิดของสารประกอบฟีนอลิกที่พบประกอบด้วย กรดแกลลิก ไอโซเควอซิติน เควอซิติน รูติน คาเทชิน และ กรดแทนนิก มี
รายงานการวิเคราะห์ชนิดและปริมาณของเมล็ดกาแฟอินทรีย์คั่วกลางที่ 220 องศาเซลเซียส นาน 25 นาที พบว่าปริมาณสารใน
กลุ่มพอลิฟีนอลที่วิเคราะห์ทุกชนิดเช่น กรดแกลลิก กรดคลอโรจีนิก กรดซาลิไซลิก และเควอซิติน เป็นต้น มีในเมล็ดกาแฟอินทรีย์
มากกว่าเมล็ดกาแฟที่เป็นผลผลิตมาจากการปลูกแบบใช้ปุ๋ยเคมีและยาปราบศัตรูพืช นอกจากนี กาแฟที่น้ามาวิเคราะห์พบสารเคมฟี
รอลอยู่ในปริมาณน้อยมากคือ 0.002 มิลลิกรัม/กรัม ในขณะที่กาแฟอะราบิก้าจากแหล่งปลูกต้นน ้าแม่ลาวตรวจไม่พบสารชนิดนี  
[2]  

  

ตารางท่ี 3 ชนิดและปริมาณของไอโซฟลาโวนและสารประกอบฟีนอลิกที่พบในกาแฟคั่วกลางจากต้นน ้าแม่ลาว 
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ค้าขอบคณุ 

 ผู้วิจัยขอขอบคุณวิสาหกิจวนเกษตรอินทรีย์ จ. เชียงราย ที่ให้ความอนุเคราะห์เมล็ดกาแฟคั่วกลางมาใช้ในการด้าเนินการ
วิจัยนี  งานวิจัยนี ได้รับการสนับสนุนการจากเงินงบประมาณแผ่นดินประจ้าปี 2561 ในการร่วมพัฒนาและยกระดับผลผลิตทาง
เกษตรของเกษตรกรปลูกพืชอินทรีย์ 

เอกสารอ้างอิง (References) 



121
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

ตารางท่ี 2 ชนิดและปริมาณของกรดมีผลต่อรสชาติและกลิ่นของกาแฟที่พบในกาแฟคั่วกลางจากต้นน ้าแม่ลาว 

รายการทดสอบ ผลการทดสอบ (มก/กก) 
กรดฟอร์มิก  40.31 
กรดแอซีติก  138.74 
กรดโพรพิโอนิก  56.37 
กรดบิวทิริก  67.62 
กรดวาเลอริก  12.37 
กรดเฮกซาโนอิก  156.67 
กรดซัคซินิก  223.24 

 

สารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ 

กาแฟเป็นเครื่องดื่มที่มีสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพค่อนข้างสูง แต่ทั งนี ปริมาณของสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพของสารกาแฟใน
แต่ละแหล่งปลูกจะมีไม่เท่ากันแต่พบว่ากาแฟในพื นที่ปลูกที่ปราศจากการให้ปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืช สารกาแฟที่ได้จะมี
สารประกอบในกลุ่มฟีนอลิกสูงกว่ากาแฟในพื นที่ปลูกปกติ ทั งนี เน่ืองจากสารประกอบในกลุ่ม ฟีนอลิกเปรียบเสมือนเป็นยาปราบ
ศัตรูพืชธรรมชาติที่พืชสร้างขึ นมาจากระบบป้องกันตัวเองเพื่อให้สามารถเจริญได้ตามปกติโดยไม่ต้องอาศัยปัจจัยจากภายนอก [2] 
เม่ือน้าสารกาแฟมาคั่วอุณหภูมิและระยะเวลาในการคั่วก็จะมีผลต่อชนิดและปริมาณของสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพที่มีในเมล็ดกาแฟ
คั่ว สีของเมล็ดกาแฟคั่วใช้แบ่งสภาวะการคั่วกาแฟออกเป็น 3 ระดับ คือ กาแฟคั่วอ่อน กาแฟคั่วกลางและกาแฟคั่วเข้ม ซ่ึงพบว่า
กาแฟคั่วอ่อนจะมีสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพสูงกว่าสารกาแฟและกาแฟคั่วเข้ม [2,13] จากการวิเคราะห์กาแฟคั่วกลางในงานวิจัยนี 
พบว่า ความสามารถในการต้านออกซิเดชันรวมมีค่า 1,430 มิลลิกรัม สมมูลย์ทรอล็อกซ์ ต่อ 100 กรัม สารออกฤทธ์ิทางชีวภาพใน
กลุ่มไอโซฟลาโวนที่พบมีสองชนิดคือเดดซีนและจีนิสทีน ทั งนี ยังไม่มีรายงานการวิเคราะห์ชนิดของสารในกลุ่มนี ในเมล็ดกาแฟคั่ว 
ส่วนชนิดของสารประกอบฟีนอลิกที่พบประกอบด้วย กรดแกลลิก ไอโซเควอซิติน เควอซิติน รูติน คาเทชิน และ กรดแทนนิก มี
รายงานการวิเคราะห์ชนิดและปริมาณของเมล็ดกาแฟอินทรีย์คั่วกลางที่ 220 องศาเซลเซียส นาน 25 นาที พบว่าปริมาณสารใน
กลุ่มพอลิฟีนอลที่วิเคราะห์ทุกชนิดเช่น กรดแกลลิก กรดคลอโรจีนิก กรดซาลิไซลิก และเควอซิติน เป็นต้น มีในเมล็ดกาแฟอินทรีย์
มากกว่าเมล็ดกาแฟที่เป็นผลผลิตมาจากการปลูกแบบใช้ปุ๋ยเคมีและยาปราบศัตรูพืช นอกจากนี กาแฟที่น้ามาวิเคราะห์พบสารเคมฟี
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ผลของการแช่เย็นหลังการรีดนม และระหว่างการขนส่ง ต่อความเป็นกรดและปริมาณจุลินทรีย์ของน�้านมดิบ

ในฟาร์มคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
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บทคัดย่อ
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของการแช่เย็นหลังการรีดนม และระหว่างการขนส่งต่อ ค่าความเป็นกรด-ด่าง 

ระยะเวลาการเปลีย่นสจีากการทดสอบเมทลินีบล ูและปริมาณจุลินทรย์ีในน�า้นมดบิ ในฟาร์มโคนมของคณะเทคโนโลยแีละการพฒันา

ชุมชน วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอดในบล็อกสมบูรณ์ประกอบด้วย 3 ทรีทเมนต์ คือ ทรีทเมนต์ที่ 1 น�้านมดิบที่รีดเสร็จแช่น�้า

เย็นทันที และขณะขนส่ง ก็ท�าการแช่เย็น ทรีทเมนต์ที่ 2 น�้านมดิบที่รีดเสร็จแช่น�้าเย็นทันที แต่ขณะขนส่ง ไม่แช่เย็น ทรีทเมนต์ที่ 3 

น�้านมดิบที่รีดเสร็จไม่ได้แช่เย็น และขนส่งโดยไม่แช่เย็น ผลการศึกษาพบว่า ความเป็น กรด-ด่าง ระยะเวลาในการเปลี่ยนสีของการ

ทดสอบเมทิลีนบลู และจ�านวนจุลินทรีย์ทั้งหมด ในน�้านมดิบของทั้ง 3 ทรีทเมนต์ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 
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ขนส่งโดยไม่ได้แช่เย็น มีคุณภาพต�่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานน�้านมดิบ
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Effect of cooling after milking and during transportation on acidity and quantity of 

microbes in raw milk from dairy cattle farm of Faculty of Technology and Community 

Development 

Patiparn	Binrao1,	Sukanya	Poolsri1,	Surasak	Kochapakdee2	and	Supaporn	Somrup3*

Abstract
The	objective	of	this	research	was	to	study	effect	of	cooling	after	milking	and	during	transportation	on	

acidity,	duration	of	color	change	and	quantity	of	microbes	 in	raw	milk	from	dairy	cattle	farm	of	Faculty	of	

Technology	and	Community	Development.	Randomized	Completely	Block	Design	was	used	with	3	treatments:	

1)	immediately	cooling	with	cold	water	after	milking	and	cooling	during	transportation;	2)	immediately	cooling	

after	milking	but	no	cooling	during	transportation	and	3)	without	cooling	neither	after	milking	nor	during	

transportation.	The	results	showed	that	pH,	period	of	color	change	of	methylene	blue	reduction	test	(MBRT)	

and	total	microbial	counts	of	raw	milk	from	3	treatments	were	significantly	different	(P	<	0.01).	The	pH	of	raw	

milk	were	6.71,	6.76	and	6.8;	period	of	color	change	of	MBRT	were	6.18,	5.02	and	2.79	hours	and	total	microbial	

counts	were	6.0x104,1.0x105	and	5.3x105	CFU/ml	for	treatment	1,	2,	3,	respectively.	The	results	indicate	that	

without	cooling	neither	after	milking	nor	during	transportation,	quality	of	raw	milk	was	lower	than	the	standard.

Keywords : Raw	Milk, Acidity,	Methylene	Blue Reduction	Test,	Total	microbial	counts,	cooling,	transportation

บทน้า 

คุณภาพน้้านมดิบของโค เป็นปัจจัยส้าคัญ ที่มีผลต่อกระบวนการแปรรูปน้้านม และคุณภาพของผลิตภัณฑ์นมต่างๆ 
และอุณหภูมิของน้้านมดิบก่อนถึงโรงงานแปรรูป เป็นปัจจัยส้าคัญอย่างหนึ่ง ที่มีผลต่อคุณภาพน้้านมดิบ เนื่องจากอุณหภูมิที่สูง 
ท้าให้จุลินทรีย์เจริญเติบโตได้ดี มีผลท้าให้ลักษณะทางกายภาพ ทางเคมี คุณค่าทางโภชนะ รวมทั้งระยะเวลาในการเก็บรักษา 
ลดลง ดังนั้นหลังการรีดนม ควรขนส่งไปยังศูนย์รวบรวมน้้านมดิบ หรือโรงงานแปรรูปโดยเร็ว แต่ถ้าไม่ได้ส่งน้้านมดิบทันทีควร
ลดอุณหภูมิของน้้านมให้เหลือ 4 องศาเซลเซียส ภายใน 2-3 ช่ัวโมง และเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลาไม่เกิน 
24 ช่ัวโมง [2] การตรวจนับจ้านวนจุลินทรีย์ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพน้้านมดิบ มี 2 วิธี คือ การประมาณปริมาณจุลินทรีย์
เบื้องต้นและการนับจ้านวนจุลินทรีย์ทั้งหมดหรือจ้านวนจุลินทรีย์แต่ละชนิด ซึ่งการตรวจนับจ้านวนจุลินทรีย์นี้ใช้เป็นเกณฑ์ใน
การรับหรือปฏิเสธการรบัน้้านมดบิ และใช้ในการแบ่งระดับคุณภาพน้้านม ซึ่งมีผลต่อราคาน้้านมดิบที่เกษตรกรได้รับ การวิจัยนี้ 
มีวัตถปุระสงค์เพื่อศึกษาผลของการแช่เย็นน้้านมดิบหลังจากรีด และในระหว่างการขนส่งที่มีต่อปริมาณจุลินทรีย์ ในน้้านมดิบ
จากฟาร์มโคนมของคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยพารามิเตอร์ที่วัดประกอบด้วย ความเป็น 
กรด-ด่าง ระยะเวลาการเปลี่ยนสีจากการทดสอบเมทิลีนบลูและจ้านวนจุลินทรีย์ทั้งหมดในน้้านม 

วิธีการวิจัย 
การวางแผนการทดลอง 

วางแผนการทดลองแบบสุ่ มตลอดในบล็อกสมบู รณ์  (Randomized Complete Block Design ; RCBD) 
ประกอบด้วย 3 ทรีทเมนต์คือ 1). น้้านมดิบที่รีดเสร็จ แช่ในภาชนะท่ีบรรจุน้้าแข็ง (อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส) ทันที และแช่ใน
ภาชนะบรรจุน้้าแข็งตลอดการขนส่ง 2). น้้านมดิบที่รีดเสร็จแช่ในภาชนะบรรจุน้้าแข็งทันที แต่ไม่แช่ขณะขนส่ง และ 3). น้้านม
ดิบที่รีดเสร็จไม่ได้แช่ในภาชนะบรรจุน้้าแข็งและไม่แช่ขณะขนส่ง ใช้สัปดาห์ที่รีดเป็นบล็อก โดยเก็บตัวอย่างน้้านม สัปดาห์ละ 1 
ครั้ง เป็นจ้านวน 4 สัปดาห์ และในแต่ละทรีทเมนต์ จะเก็บตัวอย่างน้้านมในแต่ละครั้ง 4 ตัวอย่าง (4 ซ้้า) 
การเก็บตัวอย่างน้้านมดิบ 
 การเก็บตัวอย่างน้้านมดิบและการขนส่งน้้านมดิบไปยังสหกรณ์โคนมพัทลุง  ด้าเนินการให้สอดคล้องกับการรีดนม 
และการขนส่งน้้านมดิบของฟาร์มโคนมของคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ที่เริ่มรีดนมเวลาประมาณ 03.00 น. และรีด
นมเสร็จเวลาประมาณ 05.30 น. หลังจากนั้นจะมีรถรับส่งน้้านม มารับน้้านมที่บรรจุถัง แล้วน้าไปส่งท่ีสหกรณ์โคนมพัทลุง และ
จะไปถึงสหกรณ์ ประมาณ 07.30 น. โดยการเก็บตัวอย่างน้้านม ด้าเนินการดังนี ้

1. เตรียมถังใส่น้้านมดิบไว้ 3 ถัง โดยถังที1่ และถังที ่2 แช่ในภาชนะท่ีบรรจุน้้าแข็ง แช่ถึงคอถัง ส่วน ถังที ่3 วางบน 
พื้นปกติ 
2. รีดน้้านมโคตัวแรกเฉลี่ยใส่ถัง 3 ถัง ท้าแบบน้ีจนรีดนมครบทุกตัว 
3. ก่อนท่ีรถขนส่งน้้านมดิบจะขนส่งน้้านมดิบไปสหกรณ์โคนม จะเกบ็ตัวอย่างน้้านม ในแต่ ถังประมาณ 1 กิโลกรมั 
4. ขนส่งตัวอย่างน้้านมดิบไปยังสหกรณโ์คนมพัทลุงโดยตัวอย่างน้้านมจากถังที่ 1 แช่เย็นตลอดเวลา ส่วนตัวอย่าง
น้้านมจากถังที่ 2 และถังที่ 3 ขนสง่โดยไม่แช่เย็น 
5. สุ่มตัวอย่างน้้านมดิบที่มาจากแต่ละถัง ที่สหกรณโ์คนมพัทลุง เพื่อน้าไปทดสอบคุณภาพ 
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บทน้า 

คุณภาพน้้านมดิบของโค เป็นปัจจัยส้าคัญ ที่มีผลต่อกระบวนการแปรรูปน้้านม และคุณภาพของผลิตภัณฑ์นมต่างๆ 
และอุณหภูมิของน้้านมดิบก่อนถึงโรงงานแปรรูป เป็นปัจจัยส้าคัญอย่างหนึ่ง ที่มีผลต่อคุณภาพน้้านมดิบ เนื่องจากอุณหภูมิที่สูง 
ท้าให้จุลินทรีย์เจริญเติบโตได้ดี มีผลท้าให้ลักษณะทางกายภาพ ทางเคมี คุณค่าทางโภชนะ รวมทั้งระยะเวลาในการเก็บรักษา 
ลดลง ดังนั้นหลังการรีดนม ควรขนส่งไปยังศูนย์รวบรวมน้้านมดิบ หรือโรงงานแปรรูปโดยเร็ว แต่ถ้าไม่ได้ส่งน้้านมดิบทันทีควร
ลดอุณหภูมิของน้้านมให้เหลือ 4 องศาเซลเซียส ภายใน 2-3 ช่ัวโมง และเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลาไม่เกิน 
24 ช่ัวโมง [2] การตรวจนับจ้านวนจุลินทรีย์ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพน้้านมดิบ มี 2 วิธี คือ การประมาณปริมาณจุลินทรีย์
เบื้องต้นและการนับจ้านวนจุลินทรีย์ทั้งหมดหรือจ้านวนจุลินทรีย์แต่ละชนิด ซึ่งการตรวจนับจ้านวนจุลินทรีย์นี้ใช้เป็นเกณฑ์ใน
การรับหรือปฏิเสธการรบัน้้านมดบิ และใช้ในการแบ่งระดับคุณภาพน้้านม ซึ่งมีผลต่อราคาน้้านมดิบที่เกษตรกรได้รับ การวิจัยนี้ 
มีวัตถปุระสงค์เพื่อศึกษาผลของการแช่เย็นน้้านมดิบหลังจากรีด และในระหว่างการขนส่งที่มีต่อปริมาณจุลินทรีย์ ในน้้านมดิบ
จากฟาร์มโคนมของคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยพารามิเตอร์ที่วัดประกอบด้วย ความเป็น 
กรด-ด่าง ระยะเวลาการเปลี่ยนสีจากการทดสอบเมทิลีนบลูและจ้านวนจุลินทรีย์ทั้งหมดในน้้านม 
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การวางแผนการทดลอง 

วางแผนการทดลองแบบสุ่ มตลอดในบล็อกสมบู รณ์  (Randomized Complete Block Design ; RCBD) 
ประกอบด้วย 3 ทรีทเมนต์คือ 1). น้้านมดิบที่รีดเสร็จ แช่ในภาชนะท่ีบรรจุน้้าแข็ง (อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส) ทันที และแช่ใน
ภาชนะบรรจุน้้าแข็งตลอดการขนส่ง 2). น้้านมดิบที่รีดเสร็จแช่ในภาชนะบรรจุน้้าแข็งทันที แต่ไม่แช่ขณะขนส่ง และ 3). น้้านม
ดิบที่รีดเสร็จไม่ได้แช่ในภาชนะบรรจุน้้าแข็งและไม่แช่ขณะขนส่ง ใช้สัปดาห์ที่รีดเป็นบล็อก โดยเก็บตัวอย่างน้้านม สัปดาห์ละ 1 
ครั้ง เป็นจ้านวน 4 สัปดาห์ และในแต่ละทรีทเมนต์ จะเก็บตัวอย่างน้้านมในแต่ละครั้ง 4 ตัวอย่าง (4 ซ้้า) 
การเก็บตัวอย่างน้้านมดิบ 
 การเก็บตัวอย่างน้้านมดิบและการขนส่งน้้านมดิบไปยังสหกรณ์โคนมพัทลุง  ด้าเนินการให้สอดคล้องกับการรีดนม 
และการขนส่งน้้านมดิบของฟาร์มโคนมของคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ที่เริ่มรีดนมเวลาประมาณ 03.00 น. และรีด
นมเสร็จเวลาประมาณ 05.30 น. หลังจากนั้นจะมีรถรับส่งน้้านม มารับน้้านมที่บรรจุถัง แล้วน้าไปส่งท่ีสหกรณ์โคนมพัทลุง และ
จะไปถึงสหกรณ์ ประมาณ 07.30 น. โดยการเก็บตัวอย่างน้้านม ด้าเนินการดังนี ้

1. เตรียมถังใส่น้้านมดิบไว้ 3 ถัง โดยถังที1่ และถังที ่2 แช่ในภาชนะท่ีบรรจุน้้าแข็ง แช่ถึงคอถัง ส่วน ถังที ่3 วางบน 
พื้นปกติ 
2. รีดน้้านมโคตัวแรกเฉลี่ยใส่ถัง 3 ถัง ท้าแบบน้ีจนรีดนมครบทุกตัว 
3. ก่อนท่ีรถขนส่งน้้านมดิบจะขนส่งน้้านมดิบไปสหกรณ์โคนม จะเกบ็ตัวอย่างน้้านม ในแต่ ถังประมาณ 1 กิโลกรมั 
4. ขนส่งตัวอย่างน้้านมดิบไปยังสหกรณโ์คนมพัทลุงโดยตัวอย่างน้้านมจากถังที่ 1 แช่เย็นตลอดเวลา ส่วนตัวอย่าง
น้้านมจากถังที่ 2 และถังที่ 3 ขนสง่โดยไม่แช่เย็น 
5. สุ่มตัวอย่างน้้านมดิบที่มาจากแต่ละถัง ที่สหกรณโ์คนมพัทลุง เพื่อน้าไปทดสอบคุณภาพ 
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การวิเคราะห์ตัวอยา่งน้้านมดิบ 
 คุณภาพน้้านมดิบ ที่ท้าการวิเคราะห์ในการศึกษานี้ ประกอบด้วย อุณหภูมิ ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ปริมาณ
จุลินทรีย์เบื้องต้น และจ้านวนจุลินทรีย์ทั้งหมด โดยอุณหภูมิวัดโดยใช้เทอร์โมมิเตอร์ ความเป็นกรด-ด่างวัดโดยใช้ pH มิเตอร์  
ปริมาณจุลินทรีย์เบื้องต้น วิเคราะห์โดยวัดระยะเวลาการเปลี่ยนสีของน้้านมดิบ ตามวิธีตรวจสอบด้วยเมทิลีนบลู และ จ้านวน
จุลินทรีย์ทั้งหมดตรวจนับตามวิธี Standard Plate Counts  ซึ่งวิธีการทั้งหมด เป็นตามมาตรฐานวิธีการตรวจคุณภาพน้้านม
ดิบของกรมปศุสัตว์ [1].  
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

น้าข้อมูลจ้านวนจุลินทรีย์ทั้งหมด ไปปรับโดยใช้ log10 เพื่อให้ข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติ และน้าข้อมูลที่ได้ทั้งหมด 
ไปวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ (Analysis of Variance, ANOVA) ตามแผนการทดลอง แบบสุ่มบล็อกสมบูรณ์และ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธีดันแคน (Dancan’s Multiple Range Test; DMRT) [8] 

 

ผลการวิจัยอภิปรายผลการวิจัย 

อุณหภูมภิายในฟารม์ ระยะเวลาในการรีดนม และระยะเวลาการขนส่งน้้านม 

ตารางที่ 1 แสดงอุณหภูมิภายในฟาร์ม ระยะเวลาในการรีดนม และระยะเวลาการขนส่งน้้านมซึ่งจะพบว่า อุณหภูมิ
อากาศเฉลี่ยในช่วงรีดนม 26 องศาเซลเซียส การรีดนมในช่วงเช้าอยู่ ระหว่างเวลาประมาณ 03.00 – 05.30 น. ใช้เวลาในการ
รีดนมเฉลี่ย 123 นาที หลังจากนั้น ประมาณ 30 นาที รถขนส่งน้้านมจึงจะมารับน้้านม เพื่อขนส่งไปยังสหกรณ์โคนม พัทลุง 
และเก็บตัวอย่างน้้านมเพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้้านมดิบ เวลา 08.00 น. จะเห็นว่า ระยะเวลาเฉลี่ยตั้งแต่รับน้้านมจนถึงเวลาเก็บ
ตัวอย่างเท่ากับ 131 นาที แต่ถ้าคิดตั้งแต่น้้านมของโคตัวแรกที่รีด จนกระทั่งถึงเวลาเก็บตัวอย่างพบว่าใช้เวลาเฉลี่ย 286 นาที 
หรือ 4 ชม. 46 นาที ซึ่งเป็นเวลาที่น้้านมดิบอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิอากาศปกติ (room temperature) ดังนั้น การที่
น้้านมดิบต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมนาน จึงมีผลกระทบต่อคุณภาพน้้านมโดยเฉพาะจ้านวนจุลินทรีย์ในน้้านม ธีระพล (2542) 
รายงานสาเหตุส้าคัญที่ท้าให้น้้านมดิบไปถึงโรงงานแปรรูปน้้านมมีจุลินทรีย์จ้านวนมาก มี 2 ประการ ประการแรก น้้านมดิบมี
จ้านวนจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนมาก ประการที่ 2 อุณหภูมิขณะขนส่งน้้านมดิบสูงและใช้เวลานาน โดยธรรมชาติแล้วน้้านมดิบจะมี
สารยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์อยู่ ถ้าจ้านวนจุลินทรีย์ในน้้านมดิบมีไม่มากก็จะไม่ท้าให้น้้านมจะเสื่อมคุณภาพ แต่ถ้า
จ้านวนจุลินทรีย์ในน้้านมดิบช่วงแรกมีมาก อุณหภูมิในขณะขนส่งสูงและใช้เวลาในการขนส่งนาน ก็จะท้าให้จุลินทรีย์เพิ่ม
จ้านวนขึ้นอย่างรวดเร็ว มากเกินความสามารถของสารยับยั้งจุลินทรีย์ที่มีอยู่ ดังนั้นการท้าให้น้้านมเย็นลงหลังรีด และขนส่ง
น้้านมในสภาพเย็น จะช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์และยืดคุณสมบัติสารยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในน้้านม 

ดวงนภาและคณะ [3] ได้ศึกษาผลของระยะเวลาในการขนส่งน้้านมดิบที่ไม่แช่เย็นท่ีมีผลต่อจ้านวนจุลินทรีย์ทั้งหมด 
โดยเปรียบเทียบระยะเวลาในการขนส่ง 1, 3 และ 6 ช่ัวโมง พบว่า การเพิ่มระยะเวลาขนส่งท้าให้จ้านวนจุลินทรีย์ทั้งหมด
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (8.74, 9.87 และ 10.61 log10CFU/ml ตามล้าดับ) ในการศึกษานี ้น้้านมดิบในทรีทเมนต์ที่ 3 
ที่ไม่ได้แช่เย็นหลังรีดและขนส่งไม่ได้แช่เย็นเป็นระยะเวลาประมาณ 4 ชม .46 นาที มีจ้านวนจุลินทรีย์ทั้งหมด 5.72 
log10CFU/ml ซึ่งต่้ากว่า ผลการศึกษาดังกล่าว 

 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้้านมดิบ 
การศึกษานี้วัดอุณหภูมิของน้้านมดิบ และวิเคราะห์ผลการทดสอบด้วยแอลกอฮอล์ ความเป็นกรดด่าง การทดสอบ

เมทิลีนบลู และจ้านวนจุลินทรีย์ทั้งหมด พบว่า อุณหภูมิเฉลี่ยของน้้านมดิบใน ทรีทเมนต์ที่ 1 ทรีทเมนต์ที่ 2 และ ทรีทเมนต์ที่ 
3 มีค่าเท่ากับ 4, 20 และ 28 องศาเซลเซียส ตามล้าดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่าการที่น้้านมแช่เย็นตลอดเวลาตั้งแต่รีดเสร็จ จนมาถึง
สหกรณ์ ท้าให้น้้านมมีอุณหภูมิต่้าตลอดเวลา ในขณะที่น้้านมที่รีดเสร็จ และแช่เย็นแต่ขนส่งโดยไม่แช่เย็นอุณหภูมิจะสูงขึ้น แต่
ต่้ากว่าอุณหภูมิของสภาพแวดล้อม (26 องศาเซลเซียส) เล็กน้อย ส่วนน้้านมดิบที่ไม่มีการแช่เย็นทั้งหลังรีดและขณะขนส่ง มี
อุณหภูมิสูงสุด และพบว่าอุณหภูมิของน้้านม (28 องศาเซลเซียส) สูงกว่าอุณหภูมิสภาพแวดล้อมเล็กน้อย 

ส่วนผลการทดสอบแอลกอฮอล์ พบว่า น้้านมดิบทั้ง 3 ทรีทเมนต์ ไม่มีการตกตะกอน แสดงว่าผ่านการทดสอบ
คุณภาพเบื้องต้น   
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จ้านวนจุลินทรีย์ในน้้านมดิบช่วงแรกมีมาก อุณหภูมิในขณะขนส่งสูงและใช้เวลาในการขนส่งนาน ก็จะท้าให้จุลินทรีย์เพิ่ม
จ้านวนขึ้นอย่างรวดเร็ว มากเกินความสามารถของสารยับยั้งจุลินทรีย์ที่มีอยู่ ดังนั้นการท้าให้น้้านมเย็นลงหลังรีด และขนส่ง
น้้านมในสภาพเย็น จะช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์และยืดคุณสมบัติสารยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในน้้านม 

ดวงนภาและคณะ [3] ได้ศึกษาผลของระยะเวลาในการขนส่งน้้านมดิบที่ไม่แช่เย็นท่ีมีผลต่อจ้านวนจุลินทรีย์ทั้งหมด 
โดยเปรียบเทียบระยะเวลาในการขนส่ง 1, 3 และ 6 ช่ัวโมง พบว่า การเพิ่มระยะเวลาขนส่งท้าให้จ้านวนจุลินทรีย์ทั้งหมด
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (8.74, 9.87 และ 10.61 log10CFU/ml ตามล้าดับ) ในการศึกษานี ้น้้านมดิบในทรีทเมนต์ที่ 3 
ที่ไม่ได้แช่เย็นหลังรีดและขนส่งไม่ได้แช่เย็นเป็นระยะเวลาประมาณ 4 ชม .46 นาที มีจ้านวนจุลินทรีย์ทั้งหมด 5.72 
log10CFU/ml ซึ่งต่้ากว่า ผลการศึกษาดังกล่าว 

 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้้านมดิบ 
การศึกษานี้วัดอุณหภูมิของน้้านมดิบ และวิเคราะห์ผลการทดสอบด้วยแอลกอฮอล์ ความเป็นกรดด่าง การทดสอบ

เมทิลีนบลู และจ้านวนจุลินทรีย์ทั้งหมด พบว่า อุณหภูมิเฉลี่ยของน้้านมดิบใน ทรีทเมนต์ที่ 1 ทรีทเมนต์ที่ 2 และ ทรีทเมนต์ที่ 
3 มีค่าเท่ากับ 4, 20 และ 28 องศาเซลเซียส ตามล้าดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่าการที่น้้านมแช่เย็นตลอดเวลาตั้งแต่รีดเสร็จ จนมาถึง
สหกรณ์ ท้าให้น้้านมมีอุณหภูมิต่้าตลอดเวลา ในขณะที่น้้านมที่รีดเสร็จ และแช่เย็นแต่ขนส่งโดยไม่แช่เย็นอุณหภูมิจะสูงขึ้น แต่
ต่้ากว่าอุณหภูมิของสภาพแวดล้อม (26 องศาเซลเซียส) เล็กน้อย ส่วนน้้านมดิบที่ไม่มีการแช่เย็นทั้งหลังรีดและขณะขนส่ง มี
อุณหภูมิสูงสุด และพบว่าอุณหภูมิของน้้านม (28 องศาเซลเซียส) สูงกว่าอุณหภูมิสภาพแวดล้อมเล็กน้อย 

ส่วนผลการทดสอบแอลกอฮอล์ พบว่า น้้านมดิบทั้ง 3 ทรีทเมนต์ ไม่มีการตกตะกอน แสดงว่าผ่านการทดสอบ
คุณภาพเบื้องต้น   
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ตารางที่ 1 อุณหภูมภิายในฟารม์ ระยะเวลาที่ใช้ในการรดีนม ระยะเวลาในการขนส่ง ของการรดีนมทั้ง 4 ครั้ง 

 ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 ครั้งท่ี 4 เฉลี่ย 
15 ม.ีค. 

59 
 22 มี.ค. 59  29 มี.ค. 59  5 เม.ย. 59 

อุณหภูมภิายในฟารม์ (องศาเซลเซียส) 
เวลาเริ่มรดี 

26 
03.20 น. 

25 
03.00 น. 

26 
03.15 น. 

26 
03.18 น. 

26 
- 

เวลาที่รดีนมเสร็จ 05.25 น. 05.00 น. 05.10 น. 05.20 น. - 
ระยะเวลาที่ใช้ในการรดี (นาที) 125  120  125  122  123  
เวลาที่รถมารับน้้านมดิบ 05.50 น. 05.47 น. 05.45 น. 05.55 น. - 
เวลาเก็บตัวอย่างน้้านมท่ีสหกรณ ์ 08.00 น. 08.00 น. 08.00 น. 08.00 น. - 
ระยะเวลาในการขนส่ง (นาที)     130       133       135       125        131  
ระยะเวลาจากรีดนมจนเก็บตัวอยา่ง 
(นาที) 

 
    280  

  
300  

 
285  

 
282  

 
286  

 

             ตารางที่ 2 แสดงผลของแช่เย็นหลังรีดนม และในระหว่างการขนส่งต่อความเป็น กรด-ด่าง ของน้้านมระยะเวลาใน
การเปลี่ยนสีในการทดสอบเมทิลีนบลู  และปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด พบว่า ความเป็นกรด-ด่างของน้้านมดิบในทรีทเมนต์ที่ 1, 
2, 3 มีค่าเท่ากับ 6.71, 6.76 และ 6.84 ตามล้าดับ แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.001) ทั้ง 3 ทรีทเมนต์ ค่าความ
เป็น กรด-ด่างของน้้านมดิบในทรีทเมนต์ที่ 1 และทรีทเมนต์ที่ 2 เป็นไปตามมาตรฐานตามประกาศของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ที่ก้าหนดให้น้้านมดิบมีค่าความเป็นกรด-ด่าง 6.60-6.80 แต่ความเป็นกรด-ด่างของน้้านมดิบในทรีทเมนต์ที่ 3 ไม่
เป็นไปตามมาตรฐานเนื่องจากมีค่าความเป็นกรด-ด่าง 6.84 ซึ่งอยู่นอกช่วงที่เป็นมาตรฐาน 

 ระยะเวลาการเปลี่ยนสีในการทดสอบเมทิลีนบลูของน้้านมดิบในทรีทเมนต์ที่ 1, 2, 3 มีค่าเท่ากับ 6.2 , 5.00 และ 
2.80 ตามล้าดับแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.001) ซึ่งจะเห็นได้ว่า น้้านมดิบที่หลังจากรีดแล้วไม่ได้แช่เย็น และ
ขนส่งโดยไม่แช่เย็น มีการเปลี่ยนสีของเมทิลีนบลูภายในเวลา 2.80 ช่ัวโมง ซึ่งต่้ากว่าค่ามาตรฐาน ตามประกาศของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ที่ก้าหนดให้น้้านมดิบที่มีคุณภาพดี ต้องมีการเปลี่ยนสีเกินกว่า 4 ช่ัวโมง ในขณะที่น้้านมดิบที่หลังจากรีด
แล้วแช่เย็น และขนส่งโดยไม่แช่เย็น และน้้านมดิบที่หลังจากรีดแล้วแช่เย็นและขนส่งโดยการแช่เย็นมีการเปลี่ยนสีของ       
เมทิลีนบลูมากกว่า 4 ช่ัวโมง การทดสอบเมทิลีนบลู เป็นการทดสอบปริมาณจุลินทรีย์ทางอ้อม คือไม่ได้นับจ้านวนจุลินทรีย์ แต่
จะนับผลการท้างานของจุลินทรีย์ ซึ่งการที่เมทิลีนบลูเปลี่ยนสีเร็วกว่า 4 ช่ัวโมง แสดงว่าในน้้านมดิบมีจ้านวนจุลินทรีย์มาก 
จุลินทรีย์เหล่านี้จึงใช้ออกซิเจนในน้้านมจนหมด เมทิลีนบลูจึงเปลี่ยนเป็นสีขาว [1] 

จ้านวนจุลินทรีย์ทั้งหมดในน้้านมดิบ ของทรีทเมนต์ที่ 1, 2, 3 มีค่าเท่ากับ 600,000 , 100,000 และ 530,000 โคโลนี
ต่อมิลลิลิตร หรือ 4.73, 5.00 และ 5.72 log10 CFU/ml ตามล้าดับ แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.001) ตาม
ประกาศการรับซื้อน้้านมดิบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ก้าหนดมาตรฐานของจ้านวนจุลินทรีย์ในน้้านมดิบโดยการ
ตรวจด้วยวิธี standard plate count ไว้ท่ี 300,000-500,000 โคโลนีต่อมิลลิลิตร รวมทั้งมีรายละเอียดว่า ถ้าจ้านวนจุลินทรีย์
ในน้้านมดิบ อยู่ระหว่าง 150,000-300,000 โคโลนีต่อมิลลิลิตร จะได้ราคาเพิ่มขึ้น 0.10 บาท/กก. ถ้าน้อยกว่า 150,000 

 

โคโลนีต่อมิลลิลิตร จะได้ราคาเพิ่มขึ้น 0.20 บาท/กก. แต่ถ้าอยู่ระหว่าง 500,000-700,000 โคโลนีต่อมิลลิลิตร ราคาลดลง 
0.10 บาท/กก. และมากกว่า 700,000 โคโลนีต่อมิลลิลิตร ราคาจะลดลง 0.20 บาท/กก. 

 ข้อมูลในการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า น้้านมดิบท่ีแช่เย็นหลังจากรีด แม้จะขนส่งโดยการแช่เย็นหรือไม่ก็ตาม มีจ้านวน
จุลินทรีย์ทั้งหมดต่้าว่า 150,000 โคโลนีต่อมิลลิลิตร ซึ่งจะได้ราคาเพิ่มขึ้น ในขณะที่น้้านมที่ไม่แช่เย็นหลังจากรีดและขนส่งโดย
ไม่แช่เย็น มีจ้านวนจุลินทรีย์เกินมาตรฐานท้าให้ถูกตัดราคา จ้านวนจุลินทรีย์ทั้งหมดในน้้านมดิบที่ไม่ได้แช่เย็นในการศึกษานี้  
สอดคล้องกับผลการศึกษาของวาสนาและคณะ [4] ที่มีการศึกษาคุณภาพน้้านมของเกษตรกร ที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์โคนม
โคกก่อ จ. มหาสารคาม ที่พบว่าน้้านมดิบที่ไม่ได้แช่เย็น มีจ้านวนจุลินทรีย์ทั้งหมดอยู่ในช่วง 400,000-600,000 โคโลนีต่อ
มิลลิลิตร 

 Dehinenet และคณะ (2013) ได้เปรียบเทียบคุณภาพน้้านมดิบจากฟาร์มโคนมของเกษตรกรรายย่อยในประเทศ
เอธิโอเปีย ที่มีการเลี้ยงสายพันธุ์ การให้อาหาร การจัดการ ประสบการณ์ในการเลี้ยง การได้รับการฝึกอบรมและการใช้
เทคโนโลยีต่างกัน พบว่า จ้านวนจุลินทรีย์ในน้้านมดิบอยู่ในช่วง 43,000,000-170,000,000 โคโลนีต่อมิลลิลิตรหรือ 7.6 log10

ถึง 8.2 log10CFU/ml และ พบว่า ฟาร์มที่มีการจัดการไมด่ี เกษตรกรไม่ผ่านการฝกึอบรมและมกีารใช้เทคโนโลยีน้อย มีจ้านวน
จุลินทรีย์ในน้้านมดิบสูงมากกว่าฟาร์มที่เกษตรมีการจัดการที่ดีในการเลี้ยง ท่ีผ่านการฝึกอบรมหรือมีการใช้เทคโนโลยีในการ
เลี้ยง 

ตารางที่ 2 ผลของระยะทางในการขนส่งน้้านม ต่อจ้านวนจลุินทรยีท์ั้งหมด ระยะเวลาการเปลี่ยนสีของเมทิลีนบลู และค่าความ 
เป็นกรด-ด่าง ในน้้านมดิบ 

คุณภาพน้้านม วิธีการขนส่งน้้านมดิบ P-value 
T1 T2 T3  

ค่าความเป็นกรด-ด่าง 6.71±0.01a 6.76±0.02b 6.84±0.03c 0.000 
ระยะเวลาในการเปลี่ยนสีของเมทลิีนบลู 
(ช่ัวโมง) 

 
6.2±0.80a 

 
5.0±0.90b 

 
2.8±1.10c 

 
0.000 

จ้านวนจุลินทรีย์ทั้งหมด (โคโลนีตอ่
มิลลลิิตร) 
จ้านวนจุลินทรีย์ทั้งหมด (log10โคโลนีต่อ
มิลลลิิตร) 

 
60,000 

 
4.73±0.18a 

 
100,000 

 
5.0±0.21b 

 
530,000 

 
5.72±0.23c 

 
 
 

0.000 
 
หมายเหตุ: a,b,c ตัวอักษรที่ต่างกันในแนวนอน แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิต ิ(P<0.01) 
 T1 น้้านมดิบทีร่ีดเสร็จแช่น้้าเย็นทนัที และแช่เย็น ขณะขนส่ง 

T2 น้้านมดิบทีร่ีดเสร็จแช่น้้าเย็นทนัที แต่ไม่แช่เย็นขณะขนส่ง 
 T3 น้้านมดิบท่ีรีดเสร็จไมไ่ด้แช่เยน็ และไม่แช่เย็นขณะขนส่ง 
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โคโลนีต่อมิลลิลิตร จะได้ราคาเพิ่มขึ้น 0.20 บาท/กก. แต่ถ้าอยู่ระหว่าง 500,000-700,000 โคโลนีต่อมิลลิลิตร ราคาลดลง 
0.10 บาท/กก. และมากกว่า 700,000 โคโลนีต่อมิลลิลิตร ราคาจะลดลง 0.20 บาท/กก. 

 ข้อมูลในการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า น้้านมดิบท่ีแช่เย็นหลังจากรีด แม้จะขนส่งโดยการแช่เย็นหรือไม่ก็ตาม มีจ้านวน
จุลินทรีย์ทั้งหมดต่้าว่า 150,000 โคโลนีต่อมิลลิลิตร ซึ่งจะได้ราคาเพิ่มขึ้น ในขณะที่น้้านมที่ไม่แช่เย็นหลังจากรีดและขนส่งโดย
ไม่แช่เย็น มีจ้านวนจุลินทรีย์เกินมาตรฐานท้าให้ถูกตัดราคา จ้านวนจุลินทรีย์ทั้งหมดในน้้านมดิบที่ไม่ได้แช่เย็นในการศึกษานี้  
สอดคล้องกับผลการศึกษาของวาสนาและคณะ [4] ที่มีการศึกษาคุณภาพน้้านมของเกษตรกร ที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์โคนม
โคกก่อ จ. มหาสารคาม ที่พบว่าน้้านมดิบที่ไม่ได้แช่เย็น มีจ้านวนจุลินทรีย์ทั้งหมดอยู่ในช่วง 400,000-600,000 โคโลนีต่อ
มิลลิลิตร 

 Dehinenet และคณะ (2013) ได้เปรียบเทียบคุณภาพน้้านมดิบจากฟาร์มโคนมของเกษตรกรรายย่อยในประเทศ
เอธิโอเปีย ที่มีการเลี้ยงสายพันธุ์ การให้อาหาร การจัดการ ประสบการณ์ในการเลี้ยง การได้รับการฝึกอบรมและการใช้
เทคโนโลยีต่างกัน พบว่า จ้านวนจุลินทรีย์ในน้้านมดิบอยู่ในช่วง 43,000,000-170,000,000 โคโลนีต่อมิลลิลิตรหรือ 7.6 log10

ถึง 8.2 log10CFU/ml และ พบว่า ฟาร์มที่มีการจัดการไมด่ี เกษตรกรไม่ผ่านการฝกึอบรมและมกีารใช้เทคโนโลยีน้อย มีจ้านวน
จุลินทรีย์ในน้้านมดิบสูงมากกว่าฟาร์มที่เกษตรมีการจัดการที่ดีในการเลี้ยง ท่ีผ่านการฝึกอบรมหรือมีการใช้เทคโนโลยีในการ
เลี้ยง 

ตารางที่ 2 ผลของระยะทางในการขนส่งน้้านม ต่อจ้านวนจลุินทรยีท์ั้งหมด ระยะเวลาการเปลี่ยนสีของเมทิลีนบลู และค่าความ 
เป็นกรด-ด่าง ในน้้านมดิบ 

คุณภาพน้้านม วิธีการขนส่งน้้านมดิบ P-value 
T1 T2 T3  

ค่าความเป็นกรด-ด่าง 6.71±0.01a 6.76±0.02b 6.84±0.03c 0.000 
ระยะเวลาในการเปลี่ยนสีของเมทลิีนบลู 
(ช่ัวโมง) 

 
6.2±0.80a 

 
5.0±0.90b 

 
2.8±1.10c 

 
0.000 

จ้านวนจุลินทรีย์ทั้งหมด (โคโลนีตอ่
มิลลลิิตร) 
จ้านวนจุลินทรีย์ทั้งหมด (log10โคโลนีต่อ
มิลลลิิตร) 

 
60,000 

 
4.73±0.18a 

 
100,000 

 
5.0±0.21b 

 
530,000 

 
5.72±0.23c 

 
 
 

0.000 
 
หมายเหตุ: a,b,c ตัวอักษรที่ต่างกันในแนวนอน แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิต ิ(P<0.01) 
 T1 น้้านมดิบทีร่ีดเสร็จแช่น้้าเย็นทนัที และแช่เย็น ขณะขนส่ง 

T2 น้้านมดิบทีร่ีดเสร็จแช่น้้าเย็นทนัที แต่ไม่แช่เย็นขณะขนส่ง 
 T3 น้้านมดิบท่ีรีดเสร็จไมไ่ด้แช่เยน็ และไม่แช่เย็นขณะขนส่ง 
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การแยกและคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียละลายฟอสเฟตจากดินบริเวณรากข้าว

ฮุสนา ตีมุง1 และแววฤดี แววทองรักษ์2

บทคัดย่อ
ฟอสฟอรสัเป็นหนึง่ในธาตอุาหารหลกัทีจ่�าเป็นในพชื และดนิส�าหรบัเพาะพชืทีม่ปีรมิาณฟอสฟอรสัเหมาะจะส่งผลโดยตรง

ต่อการเจริญเติบโต อย่างไรก็ตามฟอสฟอรัสที่พบในดินส่วนใหญ่อยู่ในรูปที่ไม่สามารถละลายน�้าได้ ปริมาณของฟอสฟอรัสในดินท่ี

พร้อมให้ต้นพืชดูดซึมไปใช้จึงไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงส่งผลให้พืชเจริญเติบโตได้ไม่ดีเท่าที่ควร เกษตรกรต้องพึ่งพาการใช้ปุ๋ย

เพื่อช่วยให้พืชได้รับธาตุอาหารอย่างเพียงพอ หนึ่งในวิธีลดการใช้ปุ๋ยเสริมพร้อมกับการเพิ่มปริมาณฟอสฟอรัสในรูปที่พืชสามารถดูด

ซึมไปใช้ได้คือการน�าแบคทีเรียท่ีมีความสามารถในการย่อยละลายฟอสเฟตมาช่วยเพิ่มปริมาณฟอสเฟตที่ละลายน�้าได้ จึงเป็นท่ีมา

ของงานวิจัยเพื่อคัดแยกเชื้อแบคทีเรียบริเวณรากจากดินปลูกพืช และตรวจสอบความสามารถในการละลายฟอสเฟต จากการเก็บ

ตัวอย่างดินบริเวณรากพืชและบริเวณแปลงปลูก ต�าบลสะนอ อ�าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี แยกเชื้อให้บริสุทธิ์ โดยสามารถคัดแยก

เชือ้แบคทเีรียจากดนิปลกูพชืได้จ�านวน 59 ไอโซเลท และน�าไปทดสอบความสามารถในการละลายฟอสเฟตในอาหารเหลว Pikovskayas 

จากผลการศึกษาพบว่ามีแบคทีเรียท่ีมีประสิทธิภาพในการละลายฟอสเฟตในอาหารเหลวได้สูงสุดจ�านวน 10 ไอโซเลทหลังจากบ่ม

เชื้อไว้ 7 วัน ได้แก่ YR02, YR08, YR23, YR11, YR35, YR23, YR13, YR14, YR20 และYR04 โดยมีค่าฟอสเฟตที่ละลายได้อยู่ที่ 

39.43, 34.97, 30.17, 26.89 26.08, 24.88, 23.44, 21.902, 21.451 และ20.97 มิลลิกรัมต่อลิตรตามล�าดับ

ค�าส�าคัญ : ดินบริเวณราก เชื้อแบคทีเรียละลายฟอสเฟต การละลายฟอสเฟต
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Isolation and Screening of Phosphate-Solubilizing Bacteria from Rice Rhizosphere Soil

Husna	Teemung1 and Waewruedee	Waewthongrak2

Abstract
Phosphorus is one of the essential nutrients for plant. The proper amount of phosphorus in soil has a 

significant effect for growth of plant. However, phosphorus in soil mostly found in the insoluble form. This 

means that the soluble phosphorus for plant cultivation is not enough. Fertilizer then required for the agricultural 

to improve plant growth by adding more phosphorus. One method for reducing the use of fertilizer but increase 

more phosphorus absorbing is using phosphate solubilizing bacteria (PSB). These soil microbes are capable of 

dissolving phosphate on crop field which help plant to absorbing more natural phosphate. Thus, the aims of 

this research were to isolate and determine the phosphate solubility potential of plant rhizosphere bacteria 

from rice field in Sano Subdistrict, Yarang district, Pattani province. The rhizosphere bacteria were isolate and 

purified on nutrient agar. The totally 59 bacterial isolates were isolated and screened for phosphate solubilizing 

activities in Pikovskayas broth. The result show that the highest phosphate solubilizing was observed in five 

Isolates YR02, YR08, YR23, YR11, YR35, , YR23, YR13,YR14, YR20 andYR04 after seven days of incubation. It yields 

soluble phosphate for 39.43, 34.97, 30.17, 26.89, 26.08, 24.88, 23.44, 21.902, 21.451 and 20.97 mgP/L, respectively.

Keywords : Rhizosphere soil, Phosphate-Solubilizing Bacteria (PSB), Phosphate solubilizat
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บทน า 
ฟอสฟอรัสเป็นหนึ่งในธาตุอาหารหลักท่ีส่งผลโดยตรงต่อการเจริญเติบโตของพืช อย่างไรก็ตามฟอสฟอรัสที่พบในดิน

ประเทศไทยโดยภาพรวมพบว่ามีปริมาณต่่า [1] ส่วนใหญ่อยู่ในรูปที่ไม่สามารถละลายน ่าได้ ปริมาณของฟอสฟอรัสในดินที่
พร้อมให้พืชดูดซึมไปใช้จึงไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงส่งผลให้พืชเจริญเติบโตได้ไม่ดีเท่าที่ควร เกษตรกรจึงจ่าเป็นต้องใช้
ปุ๋ยเคมีเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิตของพืช อย่างไรก็ตามการใช้ปุ๋ยเคมีติดต่อกันเป็นระยะเวลานานส่งผลให้
เกิดปัญหาดินเสื่อมโทรม ธาตุอาหารและจุลินทรีย์ในดินมีปริมาณที่ลดลง ท่าให้ผลผลิตทางการเกษตรไม่มีคุณภาพและยังง่าย
ต่อการติดโรคระบาดในพืช [2] ปัจจุบันจึงมีการน่าจุลินทรีย์มาใช้ในแปลงปลูกเพื่อช่วยปรับสภาพดิน ละลายธาตุอาหาร 
ส่งเสริมการเจริญเติบโต และเพิ่มผลผลิตในพืช แบคทีเรียที่นิยมน่ามาใช้ในการท่าเกษตรกรรมคือ ไรโซแบคทีเรียที่ช่วยส่งเสริม
การเจริญเติบโตของพืช (Plant growth promoting rhizobacteria: PGPR) ซึ่งแบคทีเรียกลุ่มนี มีคุณสมบัติในการส่งเสริม
และป้องกันพืชผ่านกลไกทั งทางตรงและทางอ้อม เช่น การช่วยละลายธาตุอาหารในดิน ควบคุมการดูดซึมสารอาหาร ผลิต
ฮอร์โมนพืช และชักน่าระบบต้านทานโรคในพืช [3] มีงานวิจัยบ่งชี ว่าแบคทีเรียที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชที่แยกจากดิน
ปลูกพืช หรือดินบริเวณรากข้าวสามารถช่วยย่อยสลายอนินทรีย์ฟอสเฟตที่ไม่ละลายน ่าให้อยู่ในรูปที่ละลายน ่าได้ [4]  จึงเรียก
แบคที เรียดังกล่าวว่า แบคที เรียละลายฟอสเฟต (Phosphate solubilizing bacteria; PSB) ได้แก่  Pseudomonas, 
Azospirillum, Azotobacter, Bacillus, Burkholderia เป็นต้น [5] จากงานวิจัยก่อนหน้าบ่งชี ว่าแบคทีเรียละลายฟอสเฟต 
นอกจากช่วยละลายธาตุอาหาร ยังช่วยช่วยปรับสภาพดินและส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชได้หลากหลายชนิด จึงเป็นที่มา
ของงานวิจัยนี  คือ เพื่อแยกและคัดเลือกแบคทีเรียบริเวณราก และดินในนาข้าว ที่มีความสามารถในการละลายฟอสเฟต เพื่อ
น าไปประยุกต์ใช้ในส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวต่อไปในอนาคต 

วิธีด าเนินงาน 
เก็บตัวอย่างดินตามวิธีการของภัทธนาวรรณ์ [6] เก็บตัวอย่างดินปลูกและดินที่บริเวณรากข้าว (Rhizosphere soil) 

จ านวน 15 ต้น และดินจากแปลงปลูกจ านวน 2 จุด โดยเก็บตัวอย่างดินจากต าบลสะนอ อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี น ามา
เก็บในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส  

แยกเชื อแบคทีเรียและท่าเชื อให้บริสุทธ์ิตามวิธีการของ Khan et al. [7] โดยน่าตัวอย่างดิน 1 กรัม ใส่ลงในน ่ากลั่นที่
ผ่านการฆ่าเชื อ ปริมาตร 9 มิลลิลิตร ผสมตัวอย่างให้เข้ากันโดยการเขย่าด้วยเครื่องผสมสารละลาย เพื่อให้ตัวอย่างดินและ
แบคทีเรียกระจายในน ่าได้อย่างทั่วถึง น่าตัวอย่างดินที่เจือจางแบบลดลงที่ละสิบเท่า (10-fold serial dilution) ที่ระดับ 10-5-
10-8 จากนั นน่าตัวอย่างปริมาตร 100 ไมโครลิตร เกลี่ยให้กระจายทั่วบนอาหารเลี ยงเชื อ Nutrient agar (NA) บ่มทิ งไว้ที่
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ช่ัวโมง จากนั นใช้เข็มเขี่ยเชื อแบคทีเรียที่เป็นโคโลนีเดี่ยว ท่าการ Cross streak บน
อาหาร NA จนกระทั่งได้เชื อบริสุทธ์ิ เก็บรักษาเชื อท่ีแยกได้บนอาหารเอียง เก็บไว้ท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส  

ตรวจสอบความสามารถในการละลายฟอสเฟตของเชื อแบคทีเรียในอาหารเหลวตามวิธีการของ Khan et al. [7] 
เลี ยงเชื อแบคทีเรียบนอาหารเลี ยงเชื อ NA โดยวิธีการ Cross streak บ่มเชื อที่อุณหภูมิ ห้องนาน 24 ช่ัวโมง เตรียมกล้าเชื อ
แบคทีเรียโดย ใช้เข็มเขี่ยเชื อโคโลนีเดี่ยวของแบคทีเรียที่เลี ยงบนอาหาร NA ถ่ายลงในขวดรูปชมพู่ขนาด 250 มิลลิลิตร ซึ่ง
บรรจุอาหารเหลว NB ปริมาณ 25 มิลลิลิตร บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ช่ัวโมง จากนั นปรับปริมาตรเชื อ
แบคทีเรียให้มีความขุ่น เท่ากับ McFarland No. 0.5 (1.5 x108 CFU/ ml) ด้วย 0.85 % NaCl แล้วท าการถ่ายกล้าเชื อ
แบคทีเรียปริมาณ 2.5 มิลลิลิตร ลงในขวดรูปชมพู่ขนาด 250 มิลลิลิตร ซึ่งบรรจุอาหารเหลวสูตร Pikovskaya ที่มีการเติม 

Ca3 (PO4) ปริมาณ 25 มิลลิลิตร น าไปเขย่าให้อากาศ อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน 7 วัน โดยชุดควบคุมจะไม่เติมเชื อ
แบคทีเรีย วิเคราะห์ปริมาณฟอสเฟตที่ละลายได้ (Available phosphorus) โดยใช้เทคนิค Molybdenum blue method 
[8] ดูดตัวอย่างเชื อแบคทีเรียที่เจริญในอาหารเหลว Pikovskaya ปริมาตร 20 มิลลิลิตร ถ่ายใส่หลอดปั่นตกตะกอน น าไปปั่น
ตกตะกอนด้วยเครื่องปั่นเหวี่ยงที่ความเร็ว 10,000 รอบต่อนาที นาน 15 นาที น าส่วนใสที่แยกได้ปริมาตร 1 มิลลิลิตร ผสมกับ 
2.5% แอมโมเนียมโมลิบดีนัม ((NH4) 2Mo2O7.4H2O) 2 มิลลิลิตร และกรดซัลฟิวริกความเข้มข้น 10N ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร 
ผสมให้เข้ากัน แล้วเติมสารละลายไฮดราซีน (N2H4) ความเข้มข้น 0.5 M ปริมาณ 1 มิลลิลิตร ตั งทิ งไว้ 45 นาที วัดค่าการ
ดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 840 นาโนเมตร ด้วยเครื่องวัดค่าการดูดกลืนคลื่นแสง ค านวณปริมาณของฟอสเฟตที่ละลายได้ใน
หน่วย มิลลิกรัมฟอสเฟตต่อลิตร โดยเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานของไตรโซเดียมฟอสเฟต (Ca3 (PO4)) ที่ความเข้มข้น 1-
10 µg/ml 

ตรวจสอบลักษณะทางสัณฐานวิทยาของแบคทีเรียที่ละลายฟอสเฟต โดยการสังเกตลักษณะสี และรูปร่างของโคโลนี 
ตรวจสอบการย้อมติดสีแกรม ลักษณะรูปร่าง ภายใต้กล้องจุลทรรศน์  

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
จากการคัดแยกแบคทีเรียในอาหาร Nutrient agar (NA) จากดินบริเวณรากข้าว และบริเวณแปลงปลูกข้าว ต าบล

สะนอ อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พบว่าสามารถคัดแยกเชื อแบคทีเรียได้ทั งหมด 59 ไอโซเลท โดยแบ่งเป็นแบคทีเรียที่แยกได้
จากดินบริเวณรากข้าว จ านวน 22 ไอโซเลท และดินปลูกจ านวน 37 ไอโซเลท โดยแบคทีเรียทั ง 59 ไอโซเลทมีลักษณะโคโลนี
เป็นสีขาวขุ่น มีทั งขอบเรียบและขอบหยาบ ที่แตกต่างกันไปดังภาพที่ 1 ทั งนี แบคทีเรียที่คัดแยกได้เป็นแบคทีเรียแกรมบวก
จ านวน 31 ไอโซเลท และแบคทีเรียติดแกรมลบจ านวน 28 ไอโซเลท ลักษณะรูปร่างของแบคทีเรียเป็นแท่งและกลม  

จากการน าเชื อแบคทีเรียท่ีแยกได้ทั ง 59 ไอโซเลท มาทดสอบความสามารถในการละลายฟอสเฟต ในอาหารเหลว 
Pikovskaya ที่มีการเติมไตรโซเดียมฟอสเฟต (Ca3(PO4)2) เป็นระยะเวลา 7 วัน พบว่าแบคทีเรียที่สามารถละลายฟอสเฟตได้
มากกว่า 25 มิลลิกรัมต่อลิตร มีด้วยกัน 10 ไอโซเลท ได้แก่ YR02, YR08, YR23, YR11, YR35, YR24, YR13, YR14, YR20 
และ YR04 โดยมีค่าฟอสเฟตที่ละลายได้อยู่ที่ 39.43, 34.97, 30.17, 26.89 26.08, 24.88, 23.44, 21.90, 21.45 และ20.97 
มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล าดับ (ตารางที่ 1) ทั งนี ในการทดสอบความเป็นกรด-ด่างของอาหารเลี ยงเชื อหลังจากมีการสลาย
ฟอสเฟตเป็นเวลา 7 วัน พบว่า pH ของอาหารมีค่าอยู่ที่ 4.96 – 5.62 ทั งนี จากการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิยาของ
แบคทีเรียที่ละลายฟอสเฟตได้ทั ง 10 ล าดับแรกนั น พบว่าแบคทีเรียมีรูปร่างกลมและแท่ง มีแบคทีเรียแกรมบวกจ านวน 8 ไอ
โซเลท และแกรมลบจ านวน 2 ไอโซเลท   
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Ca3 (PO4) ปริมาณ 25 มิลลิลิตร น าไปเขย่าให้อากาศ อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน 7 วัน โดยชุดควบคุมจะไม่เติมเชื อ
แบคทีเรีย วิเคราะห์ปริมาณฟอสเฟตที่ละลายได้ (Available phosphorus) โดยใช้เทคนิค Molybdenum blue method 
[8] ดูดตัวอย่างเชื อแบคทีเรียที่เจริญในอาหารเหลว Pikovskaya ปริมาตร 20 มิลลิลิตร ถ่ายใส่หลอดปั่นตกตะกอน น าไปปั่น
ตกตะกอนด้วยเครื่องปั่นเหวี่ยงที่ความเร็ว 10,000 รอบต่อนาที นาน 15 นาที น าส่วนใสที่แยกได้ปริมาตร 1 มิลลิลิตร ผสมกับ 
2.5% แอมโมเนียมโมลิบดีนัม ((NH4) 2Mo2O7.4H2O) 2 มิลลิลิตร และกรดซัลฟิวริกความเข้มข้น 10N ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร 
ผสมให้เข้ากัน แล้วเติมสารละลายไฮดราซีน (N2H4) ความเข้มข้น 0.5 M ปริมาณ 1 มิลลิลิตร ตั งทิ งไว้ 45 นาที วัดค่าการ
ดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 840 นาโนเมตร ด้วยเครื่องวัดค่าการดูดกลืนคลื่นแสง ค านวณปริมาณของฟอสเฟตที่ละลายได้ใน
หน่วย มิลลิกรัมฟอสเฟตต่อลิตร โดยเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานของไตรโซเดียมฟอสเฟต (Ca3 (PO4)) ที่ความเข้มข้น 1-
10 µg/ml 

ตรวจสอบลักษณะทางสัณฐานวิทยาของแบคทีเรียที่ละลายฟอสเฟต โดยการสังเกตลักษณะสี และรูปร่างของโคโลนี 
ตรวจสอบการย้อมติดสีแกรม ลักษณะรูปร่าง ภายใต้กล้องจุลทรรศน์  

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
จากการคัดแยกแบคทีเรียในอาหาร Nutrient agar (NA) จากดินบริเวณรากข้าว และบริเวณแปลงปลูกข้าว ต าบล

สะนอ อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พบว่าสามารถคัดแยกเชื อแบคทีเรียได้ทั งหมด 59 ไอโซเลท โดยแบ่งเป็นแบคทีเรียที่แยกได้
จากดินบริเวณรากข้าว จ านวน 22 ไอโซเลท และดินปลูกจ านวน 37 ไอโซเลท โดยแบคทีเรียทั ง 59 ไอโซเลทมีลักษณะโคโลนี
เป็นสีขาวขุ่น มีทั งขอบเรียบและขอบหยาบ ที่แตกต่างกันไปดังภาพที่ 1 ทั งนี แบคทีเรียที่คัดแยกได้เป็นแบคทีเรียแกรมบวก
จ านวน 31 ไอโซเลท และแบคทีเรียติดแกรมลบจ านวน 28 ไอโซเลท ลักษณะรูปร่างของแบคทีเรียเป็นแท่งและกลม  

จากการน าเชื อแบคทีเรียท่ีแยกได้ทั ง 59 ไอโซเลท มาทดสอบความสามารถในการละลายฟอสเฟต ในอาหารเหลว 
Pikovskaya ที่มีการเติมไตรโซเดียมฟอสเฟต (Ca3(PO4)2) เป็นระยะเวลา 7 วัน พบว่าแบคทีเรียที่สามารถละลายฟอสเฟตได้
มากกว่า 25 มิลลิกรัมต่อลิตร มีด้วยกัน 10 ไอโซเลท ได้แก่ YR02, YR08, YR23, YR11, YR35, YR24, YR13, YR14, YR20 
และ YR04 โดยมีค่าฟอสเฟตที่ละลายได้อยู่ที่ 39.43, 34.97, 30.17, 26.89 26.08, 24.88, 23.44, 21.90, 21.45 และ20.97 
มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล าดับ (ตารางที่ 1) ทั งนี ในการทดสอบความเป็นกรด-ด่างของอาหารเลี ยงเชื อหลังจากมีการสลาย
ฟอสเฟตเป็นเวลา 7 วัน พบว่า pH ของอาหารมีค่าอยู่ที่ 4.96 – 5.62 ทั งนี จากการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิยาของ
แบคทีเรียที่ละลายฟอสเฟตได้ทั ง 10 ล าดับแรกนั น พบว่าแบคทีเรียมีรูปร่างกลมและแท่ง มีแบคทีเรียแกรมบวกจ านวน 8 ไอ
โซเลท และแกรมลบจ านวน 2 ไอโซเลท   
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ภาพที่ 1 ลักษณะโคโลนีของแบคทีเรียที่ละลายฟอสเฟต (A): ไอโซเลท YR23 (B): ไอโซเลท YR24 (C): ไอโซเลท YR11 และ 
(D): ไอโซเลท YR13 

ตารางที่ 1 การทดสอบประสิทธิภาพของแบคทีเรียในการละลายฟอสเฟตในอาหารเหลว Pikovkaya 
Strains Phosphate solubilization  

 ( mg/L) 
pH 

YR02 39.437±0.337 5.11 
YR04 20.975±0.210 5.09 
YR08 34.975±0.178 5.12 
YR11 26.895±0.117 5.40 
YR13 23.442±0.246 4.96 
YR14 21.902±0.420 5.50 
YR20 21.451±0.279 5.53 
YR23 24.888±0.058 5.12 
YR24 30.178±0.263 5.45 
YR34 26.087±0.064 5.62 

  

 

 

 

YR02 ขอบเรียบ ไม่นูน ขาว + Bacilli 

YR04 ขอบเรียบ ไม่นูน ขาว + Bacilli 

YR08 ขอบหยัก ไม่นูน ขาว + Bacilli 

YR11 ขอบเรียบ นูน ขาวขุ่น + Cocci 

YR13 ขอบหยับ ไม่นูน ขาวขุ่น + Cocci 

YR14 ขอบหยับ นูน ขาวขุ่น + Bacilli 

YR20 ขอบเรียบ นูน ขาว + Bacilli 

YR23 ขอบหยับ นูน ขาว - Cocci 

YR24 ขอบหยับ ไม่นูน ขาว + Bacilli 

YR34 ขอบเรียบ ไม่นูน ขาว - Cocci 

 
จากรายงานวิจัยของสลัวา [9] ได้ท าการคัดแยกเชื อแบคทีเรียบริเวณรากข้าวจ านวน 252 ไอโซเลท พบว่า 

แบคทีเรียที่มีความสามารถในการละลายฟอสเฟตได้ดีที่สุดก็คือ Bacillus cereus B36 มีการละลายฟอสเฟต 32.99 mg/L 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จวงจนัทร์ และกลุวดี [10] คัดแยกเชื อท่ีมีความสามารถในการละลายฟอสเฟตเป็น Bacillus sp. 
7B-635 เท่ากับ 288.48 mg/L โดยแบคที เรีย Bacillus, Burkhoderia, Buttiauxella, Enterobacter, Pantoea และ 
Pseudomonas ซึ่งมีกิจกรรมการละลายฟอสเฟตได้ตั งแต่ 38 ถึง 219 มิลลิกรัมต่อลิตร [11] การแบคทีเรียโพรไบโอติก 
Bacillus sp.มีความสามารถในการย่อยสลายฟอสเฟตได้ดีนั นเนื่องจากเชื อ Bacillus sp. สามารถสร้างเอนไซม์ Phytase, 
Phosphatase และ Glecerophoshatase ได้ดีกว่าเชื อแบคทีเรียโพรไบโอติกกลุ่มอื่นๆ โดยเอนไซม์กลุ่มดังกล่าวจะแปร
สภาพอินทรีย์ ฟอสฟอรัสให้อยู่ในรูปของอนินทรีย์ฟอสฟอรัสที่เรียกว่าออโธฟอสเฟตซึ่งเป็นพวกโมโนและไดไฮโดรเจนฟอสเฟต
ที่พืชสามารถดูดซึมไปใช้ในการเจริญเติบโตได้ [12-13]  

 

 
 

สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาการแยกและคัดเลอืกแบคทีเรยีจากดนิบริเวณรากพืชและดินปลูกข้าว พบว่าสามารถคัดแยกแบคทีเรีย

ได้ 59 ไอโซเลต ด้วยกัน เมื่อท าการทดสอบความสามารถในการละลายฟอสเฟตในอาหารเหลว Pikovskayas ที่มีการเติมไตร
โซเดียมฟอสเฟต (Ca3 (PO4)2) เป็นระยะเวลา 7 วัน แบคทีเรียที่มีความสามารถละลายฟอสเฟตได้มากที่สุด 10 อันดับได้แก่ 

ตารางที่ 2 การศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของแบคทีเรียละลายฟอสเฟต 

strain รูปร่างโคโลนี สีโคโลน ี การย้อมแกรม รูปร่างเซลล์ 
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YR02 ขอบเรียบ ไม่นูน ขาว + Bacilli 

YR04 ขอบเรียบ ไม่นูน ขาว + Bacilli 

YR08 ขอบหยัก ไม่นูน ขาว + Bacilli 

YR11 ขอบเรียบ นูน ขาวขุ่น + Cocci 

YR13 ขอบหยับ ไม่นูน ขาวขุ่น + Cocci 

YR14 ขอบหยับ นูน ขาวขุ่น + Bacilli 

YR20 ขอบเรียบ นูน ขาว + Bacilli 

YR23 ขอบหยับ นูน ขาว - Cocci 

YR24 ขอบหยับ ไม่นูน ขาว + Bacilli 

YR34 ขอบเรียบ ไม่นูน ขาว - Cocci 

 
จากรายงานวิจัยของสลัวา [9] ได้ท าการคัดแยกเชื อแบคทีเรียบริเวณรากข้าวจ านวน 252 ไอโซเลท พบว่า 

แบคทีเรียที่มีความสามารถในการละลายฟอสเฟตได้ดีที่สุดก็คือ Bacillus cereus B36 มีการละลายฟอสเฟต 32.99 mg/L 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จวงจนัทร์ และกลุวดี [10] คัดแยกเชื อท่ีมีความสามารถในการละลายฟอสเฟตเป็น Bacillus sp. 
7B-635 เท่ากับ 288.48 mg/L โดยแบคที เรีย Bacillus, Burkhoderia, Buttiauxella, Enterobacter, Pantoea และ 
Pseudomonas ซึ่งมีกิจกรรมการละลายฟอสเฟตได้ตั งแต่ 38 ถึง 219 มิลลิกรัมต่อลิตร [11] การแบคทีเรียโพรไบโอติก 
Bacillus sp.มีความสามารถในการย่อยสลายฟอสเฟตได้ดีนั นเนื่องจากเชื อ Bacillus sp. สามารถสร้างเอนไซม์ Phytase, 
Phosphatase และ Glecerophoshatase ได้ดีกว่าเชื อแบคทีเรียโพรไบโอติกกลุ่มอื่นๆ โดยเอนไซม์กลุ่มดังกล่าวจะแปร
สภาพอินทรีย์ ฟอสฟอรัสให้อยู่ในรูปของอนินทรีย์ฟอสฟอรัสที่เรียกว่าออโธฟอสเฟตซึ่งเป็นพวกโมโนและไดไฮโดรเจนฟอสเฟต
ที่พืชสามารถดูดซึมไปใช้ในการเจริญเติบโตได้ [12-13]  

 

 
 

สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาการแยกและคัดเลอืกแบคทีเรยีจากดนิบริเวณรากพืชและดินปลูกข้าว พบว่าสามารถคัดแยกแบคทีเรีย

ได้ 59 ไอโซเลต ด้วยกัน เมื่อท าการทดสอบความสามารถในการละลายฟอสเฟตในอาหารเหลว Pikovskayas ที่มีการเติมไตร
โซเดียมฟอสเฟต (Ca3 (PO4)2) เป็นระยะเวลา 7 วัน แบคทีเรียที่มีความสามารถละลายฟอสเฟตได้มากที่สุด 10 อันดับได้แก่ 

ตารางที่ 2 การศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของแบคทีเรียละลายฟอสเฟต 

strain รูปร่างโคโลนี สีโคโลน ี การย้อมแกรม รูปร่างเซลล์ 
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การพัฒนากระบวนการผลิตขนมถั่วทอดด้วยเครื่องทอดขนมถั่วทอดแบบกึ่งอัตโนมัติ กรณีศึกษาวิสาหกิจ

ชุมชนแม่บ้านเกษตรกรชุมชนบ้านหนองบัว ต�าบลท่าข้าม อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วรพงค์ บุญช่วยแทน1* จักรนรินทร์ ฉัตรทอง1 ชาตรี หอมเขียว2 ชยานนท์ สายสหัส3 และภูริช มูเก็ม3

บทคัดย่อ
งานวจัิยนีม้วีตัถุประสงค์เพือ่สร้างเครือ่งต้นแบบเคร่ืองทอดขนมถัว่ทอดแบบกึง่อตัโนมตั ิทีท่�างานได้สะดวก รวดเรว็ ลดเวลา 

และเพิ่มผลผลิตในกระบวนการผลิตขนมถ่ัวทอดได้ เครื่องทอดขนมถั่วทอดแบบกึ่งอัตโนมัติ ใช้ไฟฟ้าในการควบคุม สามารถปรับ

เวลาในการจุ่มทอดขนมได้ และสามารถเปลี่ยนพิมพ์ขนมได้ทั้งหมด 4 พิมพ์ การท�างานของเครื่องทอดขนมถั่วทอดแบบกึ่งอัตโนมัติ 

เริ่มจากการตักแป้งใส่พิมพ์ทั้ง 4 พิมพ์ ตามด้วยการโรยถั่ว หลังจากนั้นระบบหมุนมอเตอร์น�าชุดพิมพ์ขนมจุ่มทอดลงในภาชนะทอด

โดยหน่วงเวลาไว้ 8 วินาที จนแป้งหลุดออกจากพิมพ์ทอด หลังจากนั้นมอเตอร์เซอร์โวจะท�าการเทน�้ามันออกจากพิมพ์ และมอเตอร์

จะหมนุน�าพมิพ์ขึน้มา และรอแป้งสกุเป็นเวลา 2 นาท ีจงึตกัออกจากภาชนะทอดนบัเป็น 1 รอบการผลติ ผลการทดลองพบว่า เครือ่ง

ทอดขนมถัว่ทอดแบบกึง่อตัโนมตั ิสามารถทอดขนมถ่ัวทอดโดยใช้เวลาต่อรอบการผลติเป็นเวลา 2.31 นาท ีโดยการทอดขนมถัว่ทอด 

40 ชิ้น ใช้เวลา 23.10 นาที ในขณะที่แรงงานคนใช้เวลาต่อรอบการผลิต เป็นเวลา 2.14 นาที โดยการทอดขนมถั่วทอด 10 ชิ้นใช้
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Development of Fried Snack Nut Frying Manufacturing Process with Semi-Automatic Fried 

Snack Nut Frying Machine, Case study of Ban Nong Bua Farmer’s house Community 

Enterprise, Tha Kham Subdistrict, Hat Yai District, Songkhla Province

Worapong Boonchouytan1* Jaknarin Chatthong1 Chatree Homkhiew2 Chayanon Saysahas3 and Purich Mukem3

Abstract
The objective of this research was to contraction a prototype of semi-automatic fried nut snack frying 

machine. Which works conveniently, quickly, reduces time and increases productivity in the process of making 

fried bean snacks. Semi-automatic fried nut snack frying machine use electricity to control. Can adjust the time 

for dipping the pastry and can change the print of all sweets 4. Print the operation of the semi-automatic fried 

bean candy frying machine. Frist of all, start by scooping the flour into the 4 pan type, followed by sprinkling 

the beans. Second, the motor rotation system takes the frying pan set into the frying pan, delay by 8 seconds 

until the dough comes out of the frying pan. Third, the servo motor will pour the oil out of the mold. Finally, 

the motor will rotate, bring the print up and wait for the dough to cook for 2 minutes, then scoop it out of the 

frying container for 1 cycle time. It was found that the semi-automatic fried beans machine can fry the beans 

by frying time per cycle time for 2.31 minutes by frying 40 pieces, takes 23.10 minutes, while manual labor takes 

per cycle time for 2.14 minutes by frying 10 pieces, take 21.39 minutes.
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บทน า 
เนื่องด้วยเศรษฐกิจปัจจุบันนี้ การประกอบอาชีพต้องค านึงถึงก าลังความสามารถของผู้ประกอบการหรือผู้ค้าขายรายย่อย

ที่ต้องการน าเอาเทคโนโลยีที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับอาชีพแต่ต้องค านึงถึงความพอเพียงหรือก าลังความสามารถท่ีจะหาปัจจัย
ทางการเงินมาใช้ให้เกิดประโยชน์คู่กับเทคโนโลยีที่พอจะจัดหามาได้ ดังนั้นจึงควรมีการสร้างเครื่องมือเพื่อตอบสนองต่อผู้ประกอบ
อาชีพโดยอาศัยองค์ความรู้มาช่วยเหลือสังคมปัจจุบันการน าเทคโนโลยี ซึ่งใช้ต้นทุนพอประมาณมาปรับใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อ
ลดเวลาการท างานให้สั้นลง ลดจ านวนแรงงานท าให้เกิดประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ เป็น เทคโนโลยีเครื่องทุ่นแรงหรือ
เครื่องจักร [1] ส่งเสริมการผลิตหรือประกอบอาชีพ มีผลดีกับชุมชนหรือต่อบุคคลที่ต้องการเพิ่มผลผลิตของสินค้า ช่วยลดระยะเวลา
ในการผลิต ท าให้เกิดประโยชน์หลายด้าน ปัจจุบันได้มีผู้คิดค้นเทคโนโลยีขึ้นมาอย่างหลากหลายเพื่อช่วยทุ่นแรง เพิ่มผลผลิตให้กับ
อาชีพหรือชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 

   
รูปที่ 1 กระบวนการผลิตขนมถั่วทอด 

 
คณะผู้จัดท าได้ลงพื้นท่ีวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรชุมชนบ้านหนองบัว ต าบลท่าข้าม อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

เพื่อส ารวจปัญหา และข้อแก้ไขเพื่อช่วยในการเพิ่มผลผลิตและลดเวลาในการผลิตได้ข้อมูลว่า ชุมชนท่าข้ามได้มีการผลิตขนมถั่ว
ทอดโดยวิธีการคือ ใช้แป้งเทในพิมพ์ทอดขนม แสดงดังรูปที่ 1 แล้วจุ่มทอดลงไปในน้ ามันรอจนกว่าแป้งจะลอยขึ้นมาโดยใช้เวลา
เฉลี่ย 8.10 วินาที รอจนกว่าขนมจะสุกใช้เวลา 2 นาที จึงตักออกมาพักไว้เพื่อรอบรรจุใส่บรรจุภัณฑ์ต่อไปโดยผลิตภัณฑ์มีส่วนผสม 
[2] คือ แป้งข้าวเจ้า แป้งสาลี น้ าตาลทราย เกลือ น้ าปูนใส ถั่วลิสง นมสด ไข่ไก ่โดยแป้ง 1 กิโลกรัม สามารถทอดขนมได้ 280 แผ่น
แสดงดังรูปที่ 1 ซึ่งทอด 4-6 กิโลกรัมต่อวัน สามารถผลิตได้ 8 ปี๊บต่อวันราคาปี๊บละ 350 บาท ท าโดยมีสมาชิก 6 คน อัตราค่าจ้าง
โดยเอาก าไรมาเฉลี่ยเป็นกิโลกรัมละ 50-60 บาท 

ดังนั้นคณะผู้จัดท าจึงได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์และศึกษาเพื่อช่วยให้การผลิตมีประสิทธิภาพ จึงได้คิดค้นเครื่องทอดขนมถั่ว
ทอดแบบกึ่งอัตโนมัติ ที่สามารถควบคุมการท างานง่ายเหมาะจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการประกอบอาชีพและเป็นเครื่องทุ่นแรง 
โดยการศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ ด้านเครื่องจักร ด้านการออกแบบ การน าเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ง่าย มีความสะดวก ลดเวลาในการผลิต จึงท าให้ได้เครื่องทอดขนมถั่วทอดแบบกึ่งอัตโนมัติ ที่ใช้ง่าย มีประสิทธิภาพในการท างาน
ช่วยเพิ่มผลผลิต มีความทันสมัย เป็นเครื่องมือประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี จึงถือได้ว่ามีประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นเป็นอย่างมาก 
 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินการ 
วิธีการด าเนินงานเริ่มต้นด้วยการศึกษาขั้นตอนกรรมวิธีการผลิตขนมถั่วทอดแบบดั้งเดิม จากการศึกษาในกระบวนการ

ผลิตในปัจจุบันซึ่งประสบปัญหาจากกระบวนการผลิตใช้เวลาการผลิตนาน อาจท าให้พนักงานเกิดความเมื่อยล้าเพราะใช้เวลานาน
ต้องจ้างคนเยอะ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีการด าเนินงานตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1) ศึกษากระบวนการผลิตและส่วนผสมของขนมถั่วทอด 
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ขั้นตอนการด าเนินการ 
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1) ศึกษากระบวนการผลิตและส่วนผสมของขนมถั่วทอด 

 (1) กระบวนการผลิตขนมถั่วทอดแบบเดิม เตรียมภาชนะผสมใส่แป้งข้าวเจ้า แป้งสาลี แป้งมัน และผงฟูเคล้าให้
เข้ากันในภาชนะผสม จากนั้นใส่น้ าตาลทราย เกลือป่น และไข่ไก่นวดพอเข้ากัน ค่อย ๆ ใส่น้ าปูนใสทีละน้อย สลับกับกะทิ นวดให้
เป็นน้ าแป้งมีความข้นพอสมควร แล้วกรองเอาเศษสกปรกออก 

 (2) ตั้งกระทะใส่น้ ามันส าหรับทอดลงไป ใช้ไฟกลาง น าพิมพ์ทอดถั่วลงแช่ให้พิมพ์ร้อนพอควร เมื่อพิมพ์ร้อน น า
ขึ้นมา เทน้ ามันออก คนตักแป้งใส่พอเคลือบพิมพ์ โรยถั่วลิสงลงไปให้ทั่ว จุ่มลงไปในน้ ามันที่ทอด หรี่ไฟให้อ่อน พอแป้งสุกจะเริ่ม
ร่อนออกจากพิมพ์ น าพิมพ์นั้นแช่น้ ามันและน าขึ้นมาท าเช่นเดิม ตักส่วนผสมใส่ ทอดพลิกกลับไปมา รอจนสุกสีเหลืองอมน้ าตาล
เล็กน้อย ตักขึ้นพักให้สะเด็ดน้ ามัน รอใหเ้ย็นเก็บใส่ขวดโหล หรือภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด เพื่อน าไปจ าหน่ายต่อไป 

 (3) วัตถุดิบขนมถั่วทอด ส าหรับปริมาณการผลิต 40-50 ช้ิน 
 ถั่วลิสง 1 1/2  ถ้วยตวง 
 แป้งข้าวเจ้า 1/2 ถ้วยตวง 
 แป้งสาลีอเนกประสงค์ 1/4 ถ้วยตวง 
 แป้งมัน 1/4 ถ้วยตวง 
 ผงฟู 1/2 ช้อนชา 
 เกลือไทยป่น 1/2 ช้อนชา 
 น้ าตาลทราย 2 ช้อนโต๊ะ 
 น้ าปูนใส 1/2 ถ้วยตวง 
 กะทิสด 1/3 ถ้วยตวง 
 ไข่ไก่เบอร์ 1 ตีพอเข้ากัน 1 ฟอง 
 น้ ามันพืช ส าหรับทอด 

 2) ออกแบบเครื่องทอดขนมถั่วทอดแบบกึ่งอัตโนมัต ิ
  (1) สืบค้นข้อมูลเรื่องเครื่องทอดขนมถั่วทอดแบบกึ่งอัตโนมัติโดยหาตัวอย่างข้อเด่นข้อด้อยจากที่ผลิตแบบเดิมแลว้
มาวางแผนด าเนินการแก้ไขปรับปรุงสิ่งที่ยังบกพร่องเพื่อแก้ปัญหา 
  (2) การค านวณและออกแบบเครื่องทอดขนมถั่วทอดแบบกึ่งอัตโนมัติ หลักการออกแบบนั้นจะต้องออกแบบ โดย
ใช้แนวทางการเลือกใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ โดยค านึงถึงราคาและต้นทุนของอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงปริมาณในการผลิต และประสิทธิภาพ
ในการท างานรวมทั้งสามารถใช้งานได้สะดวกปลอดภัย กระบวนการออกแบบและค านวณช้ินส่วนต่าง ๆ โดยได้รวบรวม
รายละเอียดต่าง ๆ ที่ต้องการใช้ในการออกแบบเพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางการตัดสินใจสร้างช้ินส่วนต่าง ๆ ของเครื่องจักรให้ได้
ตามวัตถุประสงค์และขอบเขตที่วางไว้ การออกแบบของเครื่องจะมีไว้ส าหรับถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ชุมชน เพราะต้องค านึงถึง
สภาพความเป็นอยู่บนพื้นฐานของการพออยู่ พอมีและพอกิน สภาพเศรษฐกิจของชุมชน รวมไปถึงความเป็นไปได้ของระบบ
สาธารณูปโภค ซึ่งแบบเครื่องต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยี แสดงดังรูปท่ี 2 
  (3) การสร้างและปรับปรุงเครื่องทอดขนมถั่วทอดแบบกึ่งอัตโนมัติ การทดสอบเบ้ืองต้น หลังจากการด าเนินการ
ขั้นตอนการสร้างช้ินส่วนต่าง ๆ และน ามาประกอบเข้าด้วยกันเป็นที่เรียบร้อย เพื่อเพิ่ม ปรับปรุง ความสามารถและประสิทธิภาพ
ของเครื่องให้สูงข้ึน แสดงดังรูปท่ี 3 
  (4) การทดสอบประสิทธิภาพ วิเคราะห์ และบันทึกผลของเครื่องทอดขนมถั่วทอดแบบกึ่งอัตโนมัติ จากการ
ปรับปรุงแก้ไข และทดลองเครื่องจักรจนมั่นใจในประสิทธิภาพการท างานของเครื่องแล้ว ขั้นตอนของผลการทดลองจะด าเนินการ
ทดลองโดยการทอดขนมถั่วทอด โดยให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 
รูปที่ 2 แบบร่างเครื่องทอดขนมถั่วทอดแบบกึ่งอัตโนมัต ิ

 

 
รูปที่ 3 เครื่องทอดขนมถั่วทอดแบบกึ่งอัตโนมัต ิ

 3) การทดสอบประสิทธิภาพเครื่องทอดขนมถั่วทอดแบบก่ึงอัตโนมัติ 
  (1) การทดลองด้วยแรงงานคนโดยการจับเวลาต่อรอบการผลิตตั้งแต่กระบวนการตักแป้ง โรยถั่ว และน าพิมพ์จุ่ม
ทอดลงในน้ ามัน รอจนแป้งหลุดออกจากพิมพ์ แล้วเทน้ ามันออกจากพิมพ์รอจนขนมสุกตักขึ้นเพื่อรอบรรจุ เทียบเป็นเวลากับ
จ านวนช้ิน 
  (2) การทดลองของเครื่องทอดขนมถั่วทอดแบบกึ่งอัตโนมัติ โดยจับเวลารอบการผลิตต้ังแต่กระบวนการตักแป้ง 
โรยถั่ว และน าพิมพ์จุ่มทอดลงในน้ ามัน รอจนแป้งหลุดออกจากพิมพ์ แล้วเทน้ ามันออกจากพิมพ์รอจนขนมสุกตักขึ้นเพื่อรอบรรจุ 
เทียบเป็นเวลากับจ านวนช้ิน 
  (3) การเปรียบเทียบผลการทดลองทอดขนมถั่วทอดของแรงงานคนและเครื่องทอดขนมถั่วทอดแบบกึ่งอัตโนมัติ 
โดยการทดลอง 10 ครั้ง โดยเปรียบเทียบเวลาและจ านวนช้ิน  

โครงสร้างของเครื่อง 

ชุดประคองการจุม่
ทอดขนมถั่วทอด อ่างทอดทอดขนมถั่ว

ทอด 

  (4) การเปรียบเทียบจ านวนการผลิต 1 ช่ัวโมง โดยวัดจ านวนช้ินที่ได้และเทียบรอบการผลิตของคนและ เครื่อง
ทอดขนมถั่วทอดแบบกึ่งอัตโนมัติ 
 

ผลการด าเนินงานและการวิเคราะห์ 
1) ผลการทดลองด้วยแรงงานคน โดยการจับเวลาต่อรอบการผลิตตั้งแต่กระบวนการตักแป้ง โรยถั่ว และน าพิมพ์จุ่ม

ทอดลงในน้ ามัน รอจนแป้งหลุดออกจากพิมพ์ แล้วเทน้ ามันออกจากพิมพ์รอจนขนมสุกตักขึ้นเพื่อรอบรรจุ เทียบเป็นเวลากับ
จ านวนช้ิน แสดงดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 ผลการทดลองรอบการผลิตขนมถั่วทอดของแรงงานคน 

คร้ังท่ี กระบวนการ ตักแป้ง 
โรยถั่ว และจุ่มทอด (นาที) 

ระยะเวลาทอดจนสุก 
(นาที) 

จ านวนขนมถั่วทอด 
(ชิน้) 

1 0.13 2 1 
2 0.13 2 1 
3 0.13 2 1 
4 0.14 2 1 
5 0.15 2 1 
6 0.15 2 1 
7 0.14 2 1 
8 0.14 2 1 
9 0.14 2 1 
10 0.14 2 1 

รวม 21.39 10 
เวลาการผลิตขนมถั่วทอดเฉลี่ยต่อรอบ
การผลิต 

2.14 10 

 
 จากตารางที่ 1 ผลการทดลองพบว่าการท างานของแรงงานคนใน 1 รอบการผลิตจะใช้เวลาเฉลี่ย 2.14 นาที / รอบ
การผลิต แต่ละรอบจะได้ขนมถั่วทอดจ านวน 1 ช้ิน 
 2) ผลการทดลองของเครื่องทอดขนมถั่วทอดแบบกึ่งอัตโนมัติ โดยจับเวลารอบการผลิตตั้งแต่กระบวนการตักแป้ง โรย
ถั่ว และน าพิมพ์จุ่มทอดลงในน้ ามัน รอจนแป้งหลุดออกจากพิมพ์ แล้วเทน้ ามันออกจากพิมพ์รอจนขนมสุกตักขึ้นเพื่อรอบรรจุ เทียบ
เป็นเวลากับจ านวนช้ิน แสดงดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2  ผลการทดลองของเครื่องทอดขนมถั่วทอดแบบกึ่งอัตโนมัติ 

คร้ังท่ี กระบวนการ ตักแป้ง 
โรยถั่ว และจุ่มทอด (นาที) 

ระยะเวลาทอดจนสุก 
(นาที) 

จ านวนขนมถั่วทอด 
(ชิน้) 

1 0.31 2 4 
2 0.33 2 4 
3 0.33 2 4 
4 0.31 2 4 
5 0.29 2 4 
6 0.30 2 4 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 
รูปที่ 2 แบบร่างเครื่องทอดขนมถั่วทอดแบบกึ่งอัตโนมัต ิ

 

 
รูปที่ 3 เครื่องทอดขนมถั่วทอดแบบกึ่งอัตโนมัต ิ

 3) การทดสอบประสิทธิภาพเครื่องทอดขนมถั่วทอดแบบก่ึงอัตโนมัติ 
  (1) การทดลองด้วยแรงงานคนโดยการจับเวลาต่อรอบการผลิตตั้งแต่กระบวนการตักแป้ง โรยถั่ว และน าพิมพ์จุ่ม
ทอดลงในน้ ามัน รอจนแป้งหลุดออกจากพิมพ์ แล้วเทน้ ามันออกจากพิมพ์รอจนขนมสุกตักขึ้นเพื่อรอบรรจุ เทียบเป็นเวลากับ
จ านวนช้ิน 
  (2) การทดลองของเครื่องทอดขนมถั่วทอดแบบกึ่งอัตโนมัติ โดยจับเวลารอบการผลิตตั้งแต่กระบวนการตักแป้ง 
โรยถั่ว และน าพิมพ์จุ่มทอดลงในน้ ามัน รอจนแป้งหลุดออกจากพิมพ์ แล้วเทน้ ามันออกจากพิมพ์รอจนขนมสุกตักขึ้นเพื่อรอบรรจุ 
เทียบเป็นเวลากับจ านวนช้ิน 
  (3) การเปรียบเทียบผลการทดลองทอดขนมถั่วทอดของแรงงานคนและเครื่องทอดขนมถั่วทอดแบบกึ่งอัตโนมัติ 
โดยการทดลอง 10 ครั้ง โดยเปรียบเทียบเวลาและจ านวนช้ิน  

โครงสร้างของเครื่อง 

ชุดประคองการจุม่
ทอดขนมถั่วทอด อ่างทอดทอดขนมถั่ว

ทอด 

  (4) การเปรียบเทียบจ านวนการผลิต 1 ช่ัวโมง โดยวัดจ านวนช้ินที่ได้และเทียบรอบการผลิตของคนและ เครื่อง
ทอดขนมถั่วทอดแบบกึ่งอัตโนมัติ 
 

ผลการด าเนินงานและการวิเคราะห์ 
1) ผลการทดลองด้วยแรงงานคน โดยการจับเวลาต่อรอบการผลิตตั้งแต่กระบวนการตักแป้ง โรยถั่ว และน าพิมพ์จุ่ม

ทอดลงในน้ ามัน รอจนแป้งหลุดออกจากพิมพ์ แล้วเทน้ ามันออกจากพิมพ์รอจนขนมสุกตักขึ้นเพื่อรอบรรจุ เทียบเป็นเวลากับ
จ านวนช้ิน แสดงดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 ผลการทดลองรอบการผลิตขนมถั่วทอดของแรงงานคน 

คร้ังท่ี กระบวนการ ตักแป้ง 
โรยถั่ว และจุ่มทอด (นาที) 

ระยะเวลาทอดจนสุก 
(นาที) 

จ านวนขนมถั่วทอด 
(ชิน้) 

1 0.13 2 1 
2 0.13 2 1 
3 0.13 2 1 
4 0.14 2 1 
5 0.15 2 1 
6 0.15 2 1 
7 0.14 2 1 
8 0.14 2 1 
9 0.14 2 1 
10 0.14 2 1 

รวม 21.39 10 
เวลาการผลิตขนมถั่วทอดเฉลี่ยต่อรอบ
การผลิต 

2.14 10 

 
 จากตารางที่ 1 ผลการทดลองพบว่าการท างานของแรงงานคนใน 1 รอบการผลิตจะใช้เวลาเฉลี่ย 2.14 นาที / รอบ
การผลิต แต่ละรอบจะได้ขนมถั่วทอดจ านวน 1 ช้ิน 
 2) ผลการทดลองของเครื่องทอดขนมถั่วทอดแบบกึ่งอัตโนมัติ โดยจับเวลารอบการผลิตตั้งแต่กระบวนการตักแป้ง โรย
ถั่ว และน าพิมพ์จุ่มทอดลงในน้ ามัน รอจนแป้งหลุดออกจากพิมพ์ แล้วเทน้ ามันออกจากพิมพ์รอจนขนมสุกตักขึ้นเพื่อรอบรรจุ เทียบ
เป็นเวลากับจ านวนช้ิน แสดงดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2  ผลการทดลองของเครื่องทอดขนมถั่วทอดแบบกึ่งอัตโนมัติ 

คร้ังท่ี กระบวนการ ตักแป้ง 
โรยถั่ว และจุ่มทอด (นาที) 

ระยะเวลาทอดจนสุก 
(นาที) 

จ านวนขนมถั่วทอด 
(ชิน้) 

1 0.31 2 4 
2 0.33 2 4 
3 0.33 2 4 
4 0.31 2 4 
5 0.29 2 4 
6 0.30 2 4 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

คร้ังท่ี กระบวนการ ตักแป้ง 
โรยถั่ว และจุ่มทอด (นาที) 

ระยะเวลาทอดจนสุก 
(นาที) 

จ านวนขนมถั่วทอด 
(ชิน้) 

7 0.31 2 4 
8 0.31 2 4 
9 0.29 2 4 
10 0.32 2 4 

รวม 23.10 40 
เวลาการผลิตขนมถั่วทอดเฉลี่ยต่อรอบการ
ผลิต 

2.31 40 

 
 จากตารางที่ 2 ผลการทดลองท าให้ทราบว่าการท างานของเครื่องทอดขนมถั่วทอดแบบกึ่งอัตโนมัติ ใน 1 รอบการ
ผลิตจะใช้เวลาเฉลี่ย 2.31 นาที/รอบการผลิต แต่ละรอบจะได้ขนมถั่วทอดจ านวน 4 ช้ิน โดยเวลาเฉลี่ยในกระบวนการ ตักแป้ง โรย
ถั่ว จุ่มทอดเท่ากับ 0.31 นาที ถ้า 1 ช้ินจะใช้เวลาเท่ากับ  
 

0.31
4

 =  0.08 นาที/ช้ิน 
        
 3) การเปรียบเทียบผลการทดลองทอดขนมถั่วทอดของแรงงานคนและเครื่องทอดขนมถั่วทอดแบบกึ่งอัตโนมัติ โดยการ
ทดลอง 10 ครั้ง โดยเปรียบเทียบเวลาและจ านวนช้ิน แสดงดังตารางที่ 3 และแสดงดังรูปที่ 4-5 
 
 
 
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบผลการทดลองเวลาที่ใช้ในการทอดและจ านวนช้ินของขนมถั่วทอด จ านวน 10 รอบของการทอด 

วิธีการทอดขนมถั่วทอด เวลาที่ใช้ (นาที) จ านวนขนมถั่วทอด (ชิน้) 
แรงงานคน 21.39 10 
เครื่องทอดขนมถั่วทอดแบบก่ึงอัตโนมัติ 23.10 40 

 

 
รูปที่ 4 จ านวนขนมถั่วทอด (ช้ิน) ที่ผ่านการทอดด้วยแรงงานคนและเครื่องจักรทีม่ีการพัฒนาจ านวน 10 ครั้ง 
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 จากรูปที่ 4 ผลการทดลองพบว่า จากการทดลองของแรงงานคน 10 ครั้ง ได้จ านวนขนมถั่วทอด 10 ช้ิน ส่วนการ
ทดลอง 10 ครั้ง ของเครื่องทอดขนมถั่วทอดแบบกึ่งอัตโนมัติได้จ านวนขนมถั่วทอด 40 ช้ิน  

 
รูปที่ 5 กราฟแสดงการเปรียบเทียบเวลาที่ใช้ (นาที) 

 
 จากรูปที่ 5 ผลการทดลองพบว่า จากการทอด 10 ครั้ง แรงงานคนใช้เวลา 21.39 นาที ส่วนการทดลอง 10 ครั้ง 
ของเครื่องทอดขนมถั่วทอดแบบกึ่งอัตโนมัติใช้เวลา 23.10 นาที 
 4) ผลการเปรียบเทียบจ านวนการผลิต 1 ช่ัวโมง โดยวัดจ านวนช้ินทีข่นมถั่วทอดทีผ่ลิตได้และเทียบรอบการผลิตของคน
และเครื่องทอดขนมถั่วทอดแบบกึ่งอัตโนมัติ แสดงดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบจ านวนการผลิตขนมถั่วทอด 1 ช่ัวโมง 

วิธีการทอดขนมถั่วทอด เวลาที่ใช้ (นาที) จ านวนขนมถั่วทอด (ชิน้) รอบการผลิต 
แรงงานคน 60 280 280 
เครื่องทอดขนมถั่วทอดแบบก่ึงอัตโนมัต ิ 60 448 112 

 
 จากตารางที่ 4 ผลการทดลองการเทียบจ านวนการผลิตของแรงงานคนกับเครื่องทอดขนมถั่วทอดแบบกึ่งอัตโนมัติ 
ในเวลา 1 ช่ัวโมง พบว่า 1 ช่ัวโมง คนสามารถทอดได้ 280 ช้ินดังรูปที่ 4.3 ใช้รอบการผลิต 280 รอบ ส่วนเครื่องทอดขนมถั่วทอด
แบบกึ่งอัตโนมัติสามารถทอดได้ 448 ช้ิน ใช้รอบการผลิต 112 รอบ แสดงดังรูปที่ 6 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

คร้ังท่ี กระบวนการ ตักแป้ง 
โรยถั่ว และจุ่มทอด (นาที) 

ระยะเวลาทอดจนสุก 
(นาที) 

จ านวนขนมถั่วทอด 
(ชิน้) 

7 0.31 2 4 
8 0.31 2 4 
9 0.29 2 4 
10 0.32 2 4 

รวม 23.10 40 
เวลาการผลิตขนมถั่วทอดเฉลี่ยต่อรอบการ
ผลิต 

2.31 40 

 
 จากตารางที่ 2 ผลการทดลองท าให้ทราบว่าการท างานของเครื่องทอดขนมถั่วทอดแบบกึ่งอัตโนมัติ ใน 1 รอบการ
ผลิตจะใช้เวลาเฉลี่ย 2.31 นาที/รอบการผลิต แต่ละรอบจะได้ขนมถั่วทอดจ านวน 4 ช้ิน โดยเวลาเฉลี่ยในกระบวนการ ตักแป้ง โรย
ถั่ว จุ่มทอดเท่ากับ 0.31 นาที ถ้า 1 ช้ินจะใช้เวลาเท่ากับ  
 

0.31
4

 =  0.08 นาที/ช้ิน 
        
 3) การเปรียบเทียบผลการทดลองทอดขนมถั่วทอดของแรงงานคนและเครื่องทอดขนมถั่วทอดแบบกึ่งอัตโนมัติ โดยการ
ทดลอง 10 ครั้ง โดยเปรียบเทียบเวลาและจ านวนช้ิน แสดงดังตารางที่ 3 และแสดงดังรูปที่ 4-5 
 
 
 
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบผลการทดลองเวลาที่ใช้ในการทอดและจ านวนช้ินของขนมถั่วทอด จ านวน 10 รอบของการทอด 

วิธีการทอดขนมถั่วทอด เวลาที่ใช้ (นาที) จ านวนขนมถั่วทอด (ชิน้) 
แรงงานคน 21.39 10 
เครื่องทอดขนมถั่วทอดแบบก่ึงอัตโนมัติ 23.10 40 

 

 
รูปที่ 4 จ านวนขนมถั่วทอด (ช้ิน) ที่ผ่านการทอดด้วยแรงงานคนและเครื่องจักรทีม่ีการพัฒนาจ านวน 10 ครั้ง 
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 จากรูปที่ 4 ผลการทดลองพบว่า จากการทดลองของแรงงานคน 10 ครั้ง ได้จ านวนขนมถั่วทอด 10 ช้ิน ส่วนการ
ทดลอง 10 ครั้ง ของเครื่องทอดขนมถั่วทอดแบบกึ่งอัตโนมัติได้จ านวนขนมถั่วทอด 40 ช้ิน  

 
รูปที่ 5 กราฟแสดงการเปรียบเทียบเวลาที่ใช้ (นาที) 

 
 จากรูปที่ 5 ผลการทดลองพบว่า จากการทอด 10 ครั้ง แรงงานคนใช้เวลา 21.39 นาที ส่วนการทดลอง 10 ครั้ง 
ของเครื่องทอดขนมถั่วทอดแบบกึ่งอัตโนมัติใช้เวลา 23.10 นาที 
 4) ผลการเปรียบเทียบจ านวนการผลิต 1 ช่ัวโมง โดยวัดจ านวนช้ินทีข่นมถั่วทอดทีผ่ลิตได้และเทียบรอบการผลิตของคน
และเครื่องทอดขนมถั่วทอดแบบกึ่งอัตโนมัติ แสดงดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบจ านวนการผลิตขนมถั่วทอด 1 ช่ัวโมง 

วิธีการทอดขนมถั่วทอด เวลาที่ใช้ (นาที) จ านวนขนมถั่วทอด (ชิน้) รอบการผลิต 
แรงงานคน 60 280 280 
เครื่องทอดขนมถั่วทอดแบบก่ึงอัตโนมัต ิ 60 448 112 

 
 จากตารางที่ 4 ผลการทดลองการเทียบจ านวนการผลิตของแรงงานคนกับเครื่องทอดขนมถั่วทอดแบบกึ่งอัตโนมัติ 
ในเวลา 1 ช่ัวโมง พบว่า 1 ช่ัวโมง คนสามารถทอดได้ 280 ช้ินดังรูปที่ 4.3 ใช้รอบการผลิต 280 รอบ ส่วนเครื่องทอดขนมถั่วทอด
แบบกึ่งอัตโนมัติสามารถทอดได้ 448 ช้ิน ใช้รอบการผลิต 112 รอบ แสดงดังรูปที่ 6 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 
รูปที่ 6 เปรียบเทียบจ านวนการผลิตขนมถั่วทอด 1 ช่ัวโมงจ านวนขนมถั่วทอด (ช้ิน) 

 
 5) ผลการเปรียบเทียบจ านวนเงินท่ีขายได้ เทียบจ านวนช้ินของแรงงานคนและเครื่องทอดขนมถั่วทอดแบบกึ่งอัตโนมัติ 
โดยคิดก าไรจากการหักค่าใช้จ่ายต่อวัน โดย 1 ห่อคิดราคาขาย 20 บาท แสดงดังตารางที ่5  
 
ตารางที่ 5 จ านวนเงินท่ีขายได้โดยคิดราคาห่อละ 20 บาท 

วิธีการทอดขนมถั่วทอด เวลาที่ใช้ 
(ชั่วโมง) 

จ านวนขนมถั่วทอด 
(ชิน้) 

จ านวน 9 ชิ้น 
(ห่อ) 

ขายได้ 
(บาท) 

ก าไร 
(บาท) 

แรงงานคน 5 1,400 155 3,100 1,404 
เครื่องทอดขนมถั่วทอดแบบก่ึงอัตโนมัต ิ 5 2,240 248 4,960 3,242 

 จากตารางที่ 5 ผลการทดลองน ามาเปรียบเทียบจ านวนห่อท่ีขายพบว่าได้ การทอดของแรงงานคนใน 1 วัน ทอดได้
จ านวน 1,400 ช้ินบรรจุใส่ห่อ ห่อละ 9 ช้ิน ได้ 155 ห่อ ขายห่อละ 20 บาท จะได้ 3 ,100 บาท ส่วนเครื่องทอดขนมถั่วทอดแบบ
กึ่งอัตโนมัติใน 1 วัน ทอดได้จ านวน 2,240 ช้ิน บรรจุห่อ ห่อละ 9 ช้ิน ได้ 248 ห่อ ขายห่อละ 20 บาท จะได้ 4,960 บาท โดยมี
ต้นทุนต่อวันคือ ค่าวัตถุดิบ (น้ าแป้ง) ค่าถั่ว ค่าน้ ามัน ค่าแก๊ส ค่าไฟ ค่าแรงงานคน คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน 1 ,677 บาท เม่ือน า
รายได้จากขนมถั่วทอดที่ทอดจากแรงงานคนมาหักลบกับต้นทุนจะได้ 1,404 บาท ส่วนรายได้จากขนมถั่วทอดที่ได้จากเครื่องทอด
ขนมถั่วทอดแบบก่ึงอัตโนมัติมาหักลบกับต้นทุนจะได้ 3,242 บาท 
 6) การส่งมอบเครื่องทอดขนมถั่วทอดแบบก่ึงอัตโนมัติสู่ชุมชน 
  การศึกษาเครื่องทอดขนมถั่วทอดแบบกึ่งอัตโนมัติ หลังจากทดลองจนแน่ใจในการท างานของเครื่องแล้ว ได้ส่งมอบ
เครื่องทอดขนมถั่วทอดแบบกึ่งอัตโนมัติ โดยได้ลงพื้นที่ ณ วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรชุมชนบ้านหนองบัว ต าบลท่าข้าม 
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อสาธิตและส่งมอบเครื่องทอดขนมถั่วทอดแบบกึ่งอัตโนมัติ โดยใช้สูตรแป้งท่ีชุมชนได้ท าการทอด
ขนมถ่ัวทอดขาย โดยทอดขนมถั่วทอดเก็บข้อมูลเป็นจ านวน 10 ครั้ง เทียบกับเวลา จ านวนต่อรอบการผลิตของแรงงานคนกับ
เครื่องทอดขนมถั่วทอดแบบก่ึงอัตโนมัติ แสดงดังรูปที่ 7  
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รูปที่ 7 การส่งมอบเครื่องทอดขนมถั่วทอดแบบก่ึงอัตโนมัตสิู่ชุมชน 

 
 เปรียบเทียบลักษณะของขนมถั่วทอดที่ทอดจากเครื่องทอดขนมถั่วทอดแบบกึ่งอัตโนมัติ  และแรงงานคน 
เปรียบเทียบลักษณะภายนอกของขนมถั่วทอด แสดงดังรูปที่ 8 
 

  
(ก) แรงงานคน (ข) เครื่องทอดขนมถั่วทอดแบบก่ึงอัตโนมัต ิ

รูปที่ 8 เปรียบเทียบลักษณะขนมถั่วทอด 
 จากรูปที่ 7 ผลการทดลองพบว่า ระหว่างแรงงานคนทอดกับใช้เครื่องทอดขนมถั่วทอดแบบกึ่งอัตโนมัติ จะมีความ
แตกต่างกัน ในส่วนท่ีคนทอดขนมจะกลมผิวเรียบสวยจ านวนถ่ัวพอดี ส่วนท่ีใช้เครื่องทอดขนมถั่วทอดแบบกึ่งอัตโนมัติจะไม่กลมผิว
ไม่สม่ าเสมอ เนื่องจากพิมพ์เทน้ ามันออกไม่หมดและจุ่มลงไปทีเดียวท าให้ถั่วกับแป้งไม่เกาะติดกัน ดังนั้นควรปรับปรุงใหเ้ครื่องทอด
ขนมถั่วทอดแบบกึ่งอัตโนมัติ จุ่มทอดได้ 2 ระดับ คือระดับที่ 1 พิมพ์ต้องแตะบนผิวน้ ามันให้แป้งกับถ่ัวกระจายตัว ถึงจะจุ่มลงไปใน
น้ ามันเพื่อให้แป้งหลุดออกและต้องให้พิมพ์พลิกเทน้ ามันออกให้หมดเพื่อให้ขนมผิวเรียบสวย 
 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 1) สรุปผลการทดลอง 
  (1) การทดลองเครื่องทอดขนมถั่วทอดแบบกึ่งอัตโนมัติ  จากการทดลองพบว่าเครื่องทอดขนมถั่วทอดแบบ
กึ่งอัตโนมัติ สามารถทอดขนมถั่วทอดโดยใช้เวลาต่อรอบการผลิตเป็นเวลา 2.31 นาที โดยการทดลอง 10 ครั้ง ได้ข้อมูลว่าเครื่อง
ทอดขนมถั่วทอดแบบกึ่งอัตโนมัติ สามารถทอดขนมถั่วทอดได้ 40 ช้ิน เวลาที่ใช้ 23.10 นาที โดยใน 5 ช่ัวโมง สามารถทอดขนมถั่ว
ทอดได้ทั้งหมด 2,240 ช้ิน น ามาขายห่อละ 20 บาท โดย 1 ห่อ ใช้ 9 ช้ิน จะได้จ านวนห่อเท่ากับ 248 ห่อ คิดเป็นเงินได้ 4,960 
บาท 
  (2) การทดลองของแรงงานคน จากการทดลองพบว่าคนสามารถทอดขนมถั่วทอดโดยใช้เวลาต่อรอบการผลิตเป็น
เวลา 2.14 นาที โดยการทดลอง 10 ครั้ง ได้ข้อมูลว่าแรงงานคนสามารถทอดขนมถั่วทอดได้ 10 ช้ิน เวลาที่ใช้ 21.39 นาที โดยใน 5 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 
รูปที่ 6 เปรียบเทียบจ านวนการผลิตขนมถั่วทอด 1 ช่ัวโมงจ านวนขนมถั่วทอด (ช้ิน) 

 
 5) ผลการเปรียบเทียบจ านวนเงินท่ีขายได้ เทียบจ านวนช้ินของแรงงานคนและเครื่องทอดขนมถั่วทอดแบบกึ่งอัตโนมัติ 
โดยคิดก าไรจากการหักค่าใช้จ่ายต่อวัน โดย 1 ห่อคิดราคาขาย 20 บาท แสดงดังตารางที ่5  
 
ตารางที่ 5 จ านวนเงินท่ีขายได้โดยคิดราคาห่อละ 20 บาท 

วิธีการทอดขนมถั่วทอด เวลาที่ใช้ 
(ชั่วโมง) 

จ านวนขนมถั่วทอด 
(ชิน้) 

จ านวน 9 ชิ้น 
(ห่อ) 

ขายได้ 
(บาท) 

ก าไร 
(บาท) 

แรงงานคน 5 1,400 155 3,100 1,404 
เครื่องทอดขนมถั่วทอดแบบก่ึงอัตโนมัต ิ 5 2,240 248 4,960 3,242 

 จากตารางที่ 5 ผลการทดลองน ามาเปรียบเทียบจ านวนห่อท่ีขายพบว่าได้ การทอดของแรงงานคนใน 1 วัน ทอดได้
จ านวน 1,400 ช้ินบรรจุใส่ห่อ ห่อละ 9 ช้ิน ได้ 155 ห่อ ขายห่อละ 20 บาท จะได้ 3 ,100 บาท ส่วนเครื่องทอดขนมถั่วทอดแบบ
กึ่งอัตโนมัติใน 1 วัน ทอดได้จ านวน 2,240 ช้ิน บรรจุห่อ ห่อละ 9 ช้ิน ได้ 248 ห่อ ขายห่อละ 20 บาท จะได้ 4,960 บาท โดยมี
ต้นทุนต่อวันคือ ค่าวัตถุดิบ (น้ าแป้ง) ค่าถั่ว ค่าน้ ามัน ค่าแก๊ส ค่าไฟ ค่าแรงงานคน คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน 1 ,677 บาท เม่ือน า
รายได้จากขนมถั่วทอดที่ทอดจากแรงงานคนมาหักลบกับต้นทุนจะได้ 1,404 บาท ส่วนรายได้จากขนมถั่วทอดที่ได้จากเครื่องทอด
ขนมถั่วทอดแบบก่ึงอัตโนมัติมาหักลบกับต้นทุนจะได้ 3,242 บาท 
 6) การส่งมอบเครื่องทอดขนมถั่วทอดแบบก่ึงอัตโนมัติสู่ชุมชน 
  การศึกษาเครื่องทอดขนมถั่วทอดแบบกึ่งอัตโนมัติ หลังจากทดลองจนแน่ใจในการท างานของเครื่องแล้ว ได้ส่งมอบ
เครื่องทอดขนมถั่วทอดแบบกึ่งอัตโนมัติ โดยได้ลงพื้นที่ ณ วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรชุมชนบ้านหนองบัว ต าบลท่าข้าม 
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อสาธิตและส่งมอบเครื่องทอดขนมถั่วทอดแบบกึ่งอัตโนมัติ โดยใช้สูตรแป้งท่ีชุมชนได้ท าการทอด
ขนมถั่วทอดขาย โดยทอดขนมถั่วทอดเก็บข้อมูลเป็นจ านวน 10 ครั้ง เทียบกับเวลา จ านวนต่อรอบการผลิตของแรงงานคนกับ
เครื่องทอดขนมถั่วทอดแบบก่ึงอัตโนมัติ แสดงดังรูปที่ 7  
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รูปที่ 7 การส่งมอบเครื่องทอดขนมถั่วทอดแบบก่ึงอัตโนมัตสิู่ชุมชน 

 
 เปรียบเทียบลักษณะของขนมถั่วทอดที่ทอดจากเครื่องทอดขนมถั่วทอดแบบกึ่งอัตโนมัติ  และแรงงานคน 
เปรียบเทียบลักษณะภายนอกของขนมถั่วทอด แสดงดังรูปที่ 8 
 

  
(ก) แรงงานคน (ข) เครื่องทอดขนมถั่วทอดแบบก่ึงอัตโนมัต ิ

รูปที่ 8 เปรียบเทียบลักษณะขนมถั่วทอด 
 จากรูปที่ 7 ผลการทดลองพบว่า ระหว่างแรงงานคนทอดกับใช้เครื่องทอดขนมถั่วทอดแบบกึ่งอัตโนมัติ จะมีความ
แตกต่างกัน ในส่วนท่ีคนทอดขนมจะกลมผิวเรียบสวยจ านวนถ่ัวพอดี ส่วนท่ีใช้เครื่องทอดขนมถั่วทอดแบบกึ่งอัตโนมัติจะไม่กลมผิว
ไม่สม่ าเสมอ เนื่องจากพิมพ์เทน้ ามันออกไม่หมดและจุ่มลงไปทีเดียวท าให้ถั่วกับแป้งไม่เกาะติดกัน ดังนั้นควรปรับปรุงใหเ้ครื่องทอด
ขนมถั่วทอดแบบกึ่งอัตโนมัติ จุ่มทอดได้ 2 ระดับ คือระดับที่ 1 พิมพ์ต้องแตะบนผิวน้ ามันให้แป้งกับถ่ัวกระจายตัว ถึงจะจุ่มลงไปใน
น้ ามันเพื่อให้แป้งหลุดออกและต้องให้พิมพ์พลิกเทน้ ามันออกให้หมดเพื่อให้ขนมผิวเรียบสวย 
 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 1) สรุปผลการทดลอง 
  (1) การทดลองเครื่องทอดขนมถั่วทอดแบบกึ่งอัตโนมัติ  จากการทดลองพบว่าเครื่องทอดขนมถั่วทอดแบบ
กึ่งอัตโนมัติ สามารถทอดขนมถั่วทอดโดยใช้เวลาต่อรอบการผลิตเป็นเวลา 2.31 นาที โดยการทดลอง 10 ครั้ง ได้ข้อมูลว่าเครื่อง
ทอดขนมถั่วทอดแบบกึ่งอัตโนมัติ สามารถทอดขนมถั่วทอดได้ 40 ช้ิน เวลาที่ใช้ 23.10 นาที โดยใน 5 ช่ัวโมง สามารถทอดขนมถั่ว
ทอดได้ทั้งหมด 2,240 ช้ิน น ามาขายห่อละ 20 บาท โดย 1 ห่อ ใช้ 9 ช้ิน จะได้จ านวนห่อเท่ากับ 248 ห่อ คิดเป็นเงินได้ 4,960 
บาท 
  (2) การทดลองของแรงงานคน จากการทดลองพบว่าคนสามารถทอดขนมถั่วทอดโดยใช้เวลาต่อรอบการผลิตเป็น
เวลา 2.14 นาที โดยการทดลอง 10 ครั้ง ได้ข้อมูลว่าแรงงานคนสามารถทอดขนมถั่วทอดได้ 10 ช้ิน เวลาที่ใช้ 21.39 นาที โดยใน 5 
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ช่ัวโมง สามารถทอดขนมถั่วทอดได้ทั้งหมด 1,400 ช้ิน น ามาขายห่อละ 20 บาท โดย 1 ห่อ ใช้ 9 ช้ิน จะได้จ านวนห่อเท่ากับ 155 
ห่อ คิดเป็นเงินได้ 1,404 บาท  
 2) ข้อเสนอแนะ 
  (1) ขั้นตอนการยึดพิมพ์ควรยึดพิมพ์ให้แน่นและเท่ากัน ให้อยู่ในระดับเดียวกันเพราะจะมีผลต่อการสุกและแป้ง
หลุดจากพิมพ์ไม่เท่ากัน 
  (2) ขั้นตอนการจุ่มทอดขนมถั่วทอดควรมีการจุ่มแบบ 2 ระดับ ระดับแรกบนพื้นผิวน้ ามัน สองระดับจุ่มทอด เพราะ
เนื่องจากเครื่องไม่มีการจุ่มบนพ้ืนผิวน้ ามันก่อนท าให้แป้งหลุดกระจายไม่กลมตามพิมพ์ 
  (3) การเทพลิกน้ ามันจะต้องให้พิมพ์เทน้ ามันออกให้หมด เพราะจะมีผลกับการหลุดของแป้ง 
  (4) ควรมีอุปกรณ์วัดอุณหภูมิน้ ามันเพื่อจะได้ง่ายในการใช้งาน 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมฉบับนี้ ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีงบประมาณ 2562 
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การเตรียมและการตรวจสอบลักษณะเฉพาะของตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงไทเทเนียที่รองรับด้วยเม็ดเซลลูโลส

อับดุลรอฮิม มะเด็ง1* และเสาวภา โชติสุวรรณ2

บทคัดย่อ
เมด็เซลลโูลส (CBs) มสีมบติัทางความร้อนทีด่ ีมีรพูรนุสงู และการพองตัวต�า่ สามารถน�าไปใช้เป็นตวัรองรบัตวัเร่งปฏกิิรยิาได้ 

โดยสามารถเพิม่การกระจายอนภุาค ลดขนาดอนภุาคและลดการรวมตวักนัของตวัเร่งปฏกิริยิา งานวจิยันีจ้งึมวีตัถปุระสงค์เพือ่เตรยีม

ตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงชนิดไทเทเนีย (TiO
2
) บนตัวรองรับเม็ดเซลลูโลส และปรับเติมด้วยคอปเปอร์ (II) ออกไซด์ (CuO) เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการเร่งปฏิกิริยาของไทเทเนีย โดยเม็ดเซลลูโลสจากเส้นใยต้นปาล์มน�้ามันด้วยวิธีการท�าให้เป็นเม็ดโดยใช้พอลิไวนิล

แอลกอฮอล์ กลูตารัลดีไฮด์และกรดบอริก แล้วใช้เป็นตัวรองรับตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงไทเทเนียและคอปเปอร์ (II) ออกไซด์ โดยวิธีไฮ

โดรเทอร์มัล ศึกษาลักษณะเฉพาะของเม็ดเซลลูโลส และตัวเร่งปฏิกิริยาที่เตรียมได้โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์การเลี้ยวเบนของรังสี

เอ็กซ์ การดูดกลืนรังสีอินฟราเรด และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด พบว่าเซลลูโลสที่ได้จากเส้นใยต้นปาล์มน�้ามัน มีปริ

มาณโฮโลเซลลูโลสและแอลฟาเซลลูโลสเท่ากับ 91.78±0.19% และ 76.76±0.58% ตามล�าดับ เม็ดเซลลูโลสมีโครงสร้างผลึกเป็น

เซลลูโลสชนิดที่สอง ซึ่งปรากฏมุมการเลี้ยวเบนที่ 12 20 และ 23º เม็ดเซลลูโลสมีขนาดอนุภาคอยู่ในช่วง 3-4 มิลลิเมตร และมีความ

พรุนตัว ตัวเร่งปฏิกิริยา TiO
2
/CBs และ CuO-TiO

2
/CBs ปรากฏพีคการดูดกลืนรังสีอินฟาเรดที่เลขคลื่น 665 cm-1 ซึ่งเป็นการสั่น

แบบยืดของ Ti-O การสั่นแบบยืดของ Cu-O ที่เลขคลื่นในช่วง 600 cm-1 และการสั่นที่เลขคลื่น 3400 cm-1 ของหมู่ไฮดรอกซิลของ

เซลลูโลส ผิวหน้าของเม็ดเซลลูโลสมีอนุภาคของตัวเร่งปฏิกิริยากระจายอยู่บนเส้นใย โดยอนุภาค TiO
2
 และ CuO-TiO

2
 มีขนาดเส้น

ผ่านศูนย์กลางประมาณ 238-304 นาโนเมตร 

ค�ำส�ำคัญ : ไทเทเนีย คอปเปอร์ (II) ออกไซด์ เม็ดเซลลูโลส เส้นใยต้นปาล์มน�้ามัน
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Preparation and Characterization of Titania Photocatalysts Supported on Cellulose Beads

Abdulrohim Madeng1* and Saowapa Chotisuwan2

Abstract
Cellulose beads (CBs) were good in thermal property, high porosity and low swelling. It can be use as 

supporting materials for photocatalyst. CBs can increase particle size distribution, reduce particle size and 

agglomeration of catalysts. The objectives of this research was to prepare TiO
2
 supported on CBs (TiO

2
/CBs) 

incorporation with copper (II) oxide (CuO) catalysts to increase photocatalytic efficiency of TiO
2
. CBs from palm 

oil trunk fiber were prepared by using polyvinyl alcohol, glutaraldehyde and boric acid, then used as supporter for 

TiO
2 
and CuO photocatalysts by hydrothermal method. The CBs and photocatalysts were characterized by X-ray 

diffraction (XRD), Fourier-transform infrared spectroscopy (FT-IR) and Scanning electron microscopy (SEM). The 

results showed that the cellulose fibers obtained from palm oil trunk fibers contained holo-cellulose and 

alpha-cellulose equal to 91.78±0.19% and 76.76±0.58%, respectively. The crystallinity CBs was cellulose II 

showing diffraction angle at 12, 20 and 23º. The particle size of porous CBs were 3-4 mm. The TiO
2
/CBs and 

CuO-TiO
2
/CBs photocatalysts showed infrared absorption peak at wave number 665 cm-1 corresponding to Ti-O 

stretching and Cu-O stretching vibration occurred at wave number 600 cm-1. In addition, vibration at wave 

number 3400 cm-1 indicated the hydroxyl group of cellulose. On the surface of CBs, there were particles of TiO
2
 

and CuO-TiO
2
 dispersed on the cellulose fibers, showing catalysts particles around 238-304 nm in diameter. 

Keywords : Titania, Copper (II) oxide, Cellulose beads, Palm oil trunk fibers
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Introduction 
Titania or titanium(IV) oxide (TiO2) is widely used in many industrial fields due to high stability, non-

toxic, cheap and efficient to decompose organic compounds under UV light [1]. TiO2 in the anatase form 
has band gap energy of 3.2 eV, which can be stimulated by UV irradiation resulting in electron-hole pair to 
form high efficiency photocatalyst. TiO2 is still limited in some applications using solar irradiation because 
it has light intensity of visible light more than UV light [2]. Meanwhile, TiO2 has high electron-hole 
recombination rate and also the agglomeration of TiO2 powders dispersed in aqueous solution. Thus, there 
is interesting to improve the catalytic performance of TiO2 to be applied under visible light and sunlight [3]. 
In this work, improving efficiency of TiO2 can be done by reducing particle size and agglomeration of TiO2 
to increase specific surface area by using cellulose beads (CBs) as supporter, which are good in thermal 
property, high porosity, low swelling and can be reused. 

CBs can be synthesized by various methods. In this work, CBs were synthesized by separating 
cellulose fibers from waste oil palm trunk (OPT) fibers which were older than 10 years or low oil palm fruit 
yield. These waste OPT fibers can be used in various fields to create added value of them and reduce the 
amount of waste in oil palm plantations. CBs could act as catalyst support or catalyst anchoring site matrix 
so that the fine particles of TiO2 can be immobilized on it and used in heterogeneous catalysis. However, 
the doping of other metal oxides into TiO2 photocatalysts can also increase photocatalytic efficiency of 
TiO2 [4]. The ions of doped substance can transfer electrons, resulting in electrons of TiO2 hardly to 
recombine with holes [3]. Thus, it will reduce band gap energy of TiO2 as well and using lower energy to 
stimulate the photoreaction. Some metals for doping into TiO2 were nickel (Ni), copper (Cu) and silver (Ag) 
in the form of oxides showing higher photocatalytic performance than bare TiO2 [5]. 

The aims of this study were to prepare TiO2 and CuO-TiO2 photocatalyst supported on CBs isolated 
from OPT fibers and characterized by using X-ray diffraction (XRD), Fourier-transform infrared spectroscopy 
(FT-IR) and scanning electron microscopy (SEM). 

Methods 
1. Materials 
 Waste OPT fibers were collected at oil palm plantations, Panare, Pattani. TiO2 powder (AR grade, 
Sigma-Aldrich Co., Ltd.), copper(II) nitrate (AR grade, Ajax Finechem), NaOH (AR grade, Loba Chemie Pvt. 
Ltd.), poly(vinyl) alcohol (AR grade, Chemipan Corporation Co., Ltd.), glutaraldehyde (AR grade, Loba Chemie 
Pvt. Ltd.), boric acid (AR grade, Merck KGaA) oxalic acid (AR grade, Loba Chemie Pvt. Ltd.), citric acid (AR 
grade, Elago Enterprises Pty. Ltd.) and trisodium citrate (AR grade, Loba Chemie Pvt. Ltd.) were used as 
received without further purification.  
 
 

2. Preparation of cellulose fibers 
Waste OPT fibers were dried and ground, 100 g OPT fibers were pretreated with 20 wt% NaOH 

solution (using ratio of fiber to solution equal to 1:15), heated at 75 ºC for 3 h and washed with deionized 
(DI) water several times. Then, they were immersed in 2 wt% NaOH solution and heated in autoclave under 
pressure 15 psi for 1 h. After that, pressure was released, the fibers were washed with DI water, bleached 
with 6 wt% NaOCl solution at 75 ºC for 1 h, and washed with DI water. They were bleached again with 5 
wt% oxalic acid solution in autoclave at 15 psi for 30 min. Bleached fibers were washed with DI water and 
tested with KMnO4 solution, filtered and dried at 50 ºC. Holo-cellulose and alpha-cellulose of cellulose 
fibers obtained from OPT fibers were analyzed by acid chlorite method and TAPPI T203-om-88 standard. 

3. Preparation of CBs  
Polyvinyl alcohol (PVA), 2.5 g mixed with 25 mL DI water was heated at 60 ºC for 3 h and then 

added with cellulose fibers at 60 ºC. The CBs were formed by dropping the solution through glass syringe 
into a saturated solution containing 5.4 g boric acid, 10 mL 25 wt% glutaraldehyde and 100 mL DI water. 
After that, the CBs in this solution were aged for 24 h, then filtered and washed with DI water several times 
[6]. Finally, CBs were dried at room temperature, and stored in a hygroscopic cabinet. 
4. Preparation of TiO2 and CuO-TiO2 particles 

Commercial TiO2 powders, 4 g were dispersed in 40 mL DI water, ultrasonicated for 15 min, and 
then adjusted pH by slowly adding 20 mL of 2.0 M KOH solution under stirring until pH 12-13. It was stirred 
continuously for 20 h, ultrasonicated for 15 min, separated the TiO2 particles from the solution by 
centrifugation at 3000 rpm speed for 15 min, TiO2 particles were washed with DI water several times, dried 
at 70 ºC for 6 h and calcined at 450 ºC in muffle furnace for 3 h to obtain TiO2 nanoparticles. 

Commercial TiO2 powders and Cu(NO3)2·2.5H2O were mixed in 40 mL DI water, ultrasonicated for 
15 min, and then slowly adding 20 mL of 2.0 M KOH solution under stirring until pH 12-13. It was furthur 
stirring for 20 h, ultrasonicated again for 15 min, centrifuged at 3000 rpm speed for 15 min to separate 
synthesized solid and washed with DI water several times. The synthesized solid powders were dried at  
70 ºC for 6 h and calcined at 450 ºC for 3 h to obtain CuO-TiO2 nanoparticles. 
5. Preparation of TiO2 and CuO-TiO2 supported on CBs (TiO2/CBs and CuO-TiO2/CBs) 

The synthesized TiO2 nanoparticles were dispersed in isopropanol (weight ratio of solid to 
isopropanol was to 1:3) and ultrasonicated for 15 min to obtain mixture A. CBs were dispersed in the mixture 
of 20 wt% citric acid and 6 wt% trisodium citrate in DI water at 70 ºC for 1 h under stirring to obtain mixture 
B. Then slowly added mixture A into mixture B, then heated the mixture in incubator at 80 ºC for 1 h. The 
mixture was ultrasonicated for 15 min, filtered, washed with DI water and dried at 70 ºC for 6 h to obtain 
TiO2/CBs. The CuO-TiO2 supported on CBs was also prepared by the same method asTiO2/CBs, but for CuO-
TiO2 particles were used instead of TiO2 particles. 
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Introduction 
Titania or titanium(IV) oxide (TiO2) is widely used in many industrial fields due to high stability, non-

toxic, cheap and efficient to decompose organic compounds under UV light [1]. TiO2 in the anatase form 
has band gap energy of 3.2 eV, which can be stimulated by UV irradiation resulting in electron-hole pair to 
form high efficiency photocatalyst. TiO2 is still limited in some applications using solar irradiation because 
it has light intensity of visible light more than UV light [2]. Meanwhile, TiO2 has high electron-hole 
recombination rate and also the agglomeration of TiO2 powders dispersed in aqueous solution. Thus, there 
is interesting to improve the catalytic performance of TiO2 to be applied under visible light and sunlight [3]. 
In this work, improving efficiency of TiO2 can be done by reducing particle size and agglomeration of TiO2 
to increase specific surface area by using cellulose beads (CBs) as supporter, which are good in thermal 
property, high porosity, low swelling and can be reused. 

CBs can be synthesized by various methods. In this work, CBs were synthesized by separating 
cellulose fibers from waste oil palm trunk (OPT) fibers which were older than 10 years or low oil palm fruit 
yield. These waste OPT fibers can be used in various fields to create added value of them and reduce the 
amount of waste in oil palm plantations. CBs could act as catalyst support or catalyst anchoring site matrix 
so that the fine particles of TiO2 can be immobilized on it and used in heterogeneous catalysis. However, 
the doping of other metal oxides into TiO2 photocatalysts can also increase photocatalytic efficiency of 
TiO2 [4]. The ions of doped substance can transfer electrons, resulting in electrons of TiO2 hardly to 
recombine with holes [3]. Thus, it will reduce band gap energy of TiO2 as well and using lower energy to 
stimulate the photoreaction. Some metals for doping into TiO2 were nickel (Ni), copper (Cu) and silver (Ag) 
in the form of oxides showing higher photocatalytic performance than bare TiO2 [5]. 

The aims of this study were to prepare TiO2 and CuO-TiO2 photocatalyst supported on CBs isolated 
from OPT fibers and characterized by using X-ray diffraction (XRD), Fourier-transform infrared spectroscopy 
(FT-IR) and scanning electron microscopy (SEM). 

Methods 
1. Materials 
 Waste OPT fibers were collected at oil palm plantations, Panare, Pattani. TiO2 powder (AR grade, 
Sigma-Aldrich Co., Ltd.), copper(II) nitrate (AR grade, Ajax Finechem), NaOH (AR grade, Loba Chemie Pvt. 
Ltd.), poly(vinyl) alcohol (AR grade, Chemipan Corporation Co., Ltd.), glutaraldehyde (AR grade, Loba Chemie 
Pvt. Ltd.), boric acid (AR grade, Merck KGaA) oxalic acid (AR grade, Loba Chemie Pvt. Ltd.), citric acid (AR 
grade, Elago Enterprises Pty. Ltd.) and trisodium citrate (AR grade, Loba Chemie Pvt. Ltd.) were used as 
received without further purification.  
 
 

2. Preparation of cellulose fibers 
Waste OPT fibers were dried and ground, 100 g OPT fibers were pretreated with 20 wt% NaOH 

solution (using ratio of fiber to solution equal to 1:15), heated at 75 ºC for 3 h and washed with deionized 
(DI) water several times. Then, they were immersed in 2 wt% NaOH solution and heated in autoclave under 
pressure 15 psi for 1 h. After that, pressure was released, the fibers were washed with DI water, bleached 
with 6 wt% NaOCl solution at 75 ºC for 1 h, and washed with DI water. They were bleached again with 5 
wt% oxalic acid solution in autoclave at 15 psi for 30 min. Bleached fibers were washed with DI water and 
tested with KMnO4 solution, filtered and dried at 50 ºC. Holo-cellulose and alpha-cellulose of cellulose 
fibers obtained from OPT fibers were analyzed by acid chlorite method and TAPPI T203-om-88 standard. 

3. Preparation of CBs  
Polyvinyl alcohol (PVA), 2.5 g mixed with 25 mL DI water was heated at 60 ºC for 3 h and then 

added with cellulose fibers at 60 ºC. The CBs were formed by dropping the solution through glass syringe 
into a saturated solution containing 5.4 g boric acid, 10 mL 25 wt% glutaraldehyde and 100 mL DI water. 
After that, the CBs in this solution were aged for 24 h, then filtered and washed with DI water several times 
[6]. Finally, CBs were dried at room temperature, and stored in a hygroscopic cabinet. 
4. Preparation of TiO2 and CuO-TiO2 particles 

Commercial TiO2 powders, 4 g were dispersed in 40 mL DI water, ultrasonicated for 15 min, and 
then adjusted pH by slowly adding 20 mL of 2.0 M KOH solution under stirring until pH 12-13. It was stirred 
continuously for 20 h, ultrasonicated for 15 min, separated the TiO2 particles from the solution by 
centrifugation at 3000 rpm speed for 15 min, TiO2 particles were washed with DI water several times, dried 
at 70 ºC for 6 h and calcined at 450 ºC in muffle furnace for 3 h to obtain TiO2 nanoparticles. 

Commercial TiO2 powders and Cu(NO3)2·2.5H2O were mixed in 40 mL DI water, ultrasonicated for 
15 min, and then slowly adding 20 mL of 2.0 M KOH solution under stirring until pH 12-13. It was furthur 
stirring for 20 h, ultrasonicated again for 15 min, centrifuged at 3000 rpm speed for 15 min to separate 
synthesized solid and washed with DI water several times. The synthesized solid powders were dried at  
70 ºC for 6 h and calcined at 450 ºC for 3 h to obtain CuO-TiO2 nanoparticles. 
5. Preparation of TiO2 and CuO-TiO2 supported on CBs (TiO2/CBs and CuO-TiO2/CBs) 

The synthesized TiO2 nanoparticles were dispersed in isopropanol (weight ratio of solid to 
isopropanol was to 1:3) and ultrasonicated for 15 min to obtain mixture A. CBs were dispersed in the mixture 
of 20 wt% citric acid and 6 wt% trisodium citrate in DI water at 70 ºC for 1 h under stirring to obtain mixture 
B. Then slowly added mixture A into mixture B, then heated the mixture in incubator at 80 ºC for 1 h. The 
mixture was ultrasonicated for 15 min, filtered, washed with DI water and dried at 70 ºC for 6 h to obtain 
TiO2/CBs. The CuO-TiO2 supported on CBs was also prepared by the same method asTiO2/CBs, but for CuO-
TiO2 particles were used instead of TiO2 particles. 
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6. Characterization of CBs, TiO2/CBs and CuO-TiO2/CBs  
The functional groups of CBs, TiO2/CBs and CuO-TiO2/CBs were determined by FT-IR 

(Tensor27, Bruker) using KBr and ATR technique at the instrument center, Faculty of Science and 
Technology, Prince of Songkla University, Pattani campus. The crystalline structure and morphology of CBs, 
TiO2/CBs and CuO-TiO2/CBs were characterized by XRD (Empyrean, PANalytical) and SEM (Quanta 400, 
Thermo Fisher Scientific), respectively at office of scientific instrument and testing, Prince of Songkla 
University, Hat Yai campus. 

Results and discussion 
1. Effect of CBs preparation from cellulose fibers 

Raw OPT fibers and OPT fibers after treated in autoclave at pressure 15 psi with NaOH solution, 
followed by bleaching with NaOCl and oxalic acid solution were shown in Fig. 1a and 1b. The color of OPT 
fibers changed from brown to nearly white resulting from some elimination of lignin. 

   
Fig. 1 Images of (a) raw OPT fibers (b) isolated cellulose fibers, and (c) CBs. 

The isolated cellulose fibers obtained from OPT fibers contained 91.78±0.19% holo-cellulose and 
76.76±0.58% alpha-cellulose. However, holo- and alpha-cellulose contents in this work were less than 
those from Lamaming and co-workers [7], which contained 93.7% of holo-cellulose and 85.1% of alpha-
cellulose. 

CBs from OPT fibers were successfully prepared by using PVA, glutaraldehyde and boric acid 
resulting in porous CBs and particle sizes were equal to 3-4 mm in diamter as shown in Fig. 1c. The CBs 
sizes in this work were larger than those from Choong [6], due to different substrate and molecular weight 
of PVA. 

2. Characterization of CBs, TiO2/CBs and CuO-TiO2/CBs  
2.1 Functional groups of cellulose, CBs, TiO2/CBs and CuO-TiO2/CBs 

Functional groups of raw OPT fibers, CBs, TiO2 and CuO-TiO2 samples characterized by FT-IR were 
shown in Fig. 2. From Fig. 2a-e, it can be seen that all spectra were quite similar, showing FT-IR transmission 
between 3000-3500 cm−1 due to stretching vibrations of O-H groups. The existence of O-H functional group 
was attributed to hydroxyl groups of cellulose and PVA [7, 8], and also the adsorbed moisture on the 
surface of the samples. The FT-IR bands between 2700-3000 cm−1 indicated the aliphatic saturated C-H 

a b c 

stretching associated with methylene groups of cellulose [7]. The peak at 1700-1800 cm−1 was assigned to 
the C=O stretching of the acetyl group of cellulose and PVA [7, 8]. The transmission peaks at 1 400 - 1 500 
and 1 30 0 - 1 40 0  cm-1 will be assigned to C-H and C-C stretching of cellulose [9], respectively.  The FT-IR 
peaks in the range of 1000-1200 cm-1 will be the C-O stretching of cellulose and PVA [7, 8]. The band at 
900 cm−1 can be attributed to the typical structure of cellulose due to the β-glycosidic linkages of glucose 
ring of cellulose [7]. In Fig. 2d and 2e, the FT-IR peaks showed surface Ti-O stretching at 665 cm-1 [10] and 
Cu-O stretching at 600 cm-1 [11]. 

 
Fig. 2 FTIR spectra of (a) raw OPT fibers, (b) isolated cellulose fibers, (c) CBs (d) TiO2/CBs and  

(e) CuO-TiO2/CBs. 

2.2 Crystalline structure of cellulose, CBs, and TiO2/CBs  
XRD patterns of raw OPT fibers, CBs and TiO2/CBs samples were shown in Fig. 3. The OPT fibers 

(Fig. 3a) showed typical crystalline peaks of cellulose I [12]. The diffraction peaks of CBs (Fig. 3b and 3c) at 
2θ = 12◦, 20◦ and 23º corresponding to (11̅0), (110) and (200) crystal planes, respectively, were characteristic 
of cellulose II crystal [12]. It was obvious that the crystalline structure of cellulose changed from cellulose 
I to cellulose II in the process of dissolution and regeneration to form bead-shaped. The TiO2/CBs also 
exhibited XRD peaks of the cellulose II. The diffraction peaks of TiO2/CBs (Fig. 3c) at 2θ = 25◦, 37◦, 48◦, 54◦, 
55◦, 63◦, 70◦ and 75◦  corresponding to (101), (004), (200), (105), (211), (204), (220) and (215) crystal planes, 
respectively, were characteristic of TiO2 anatase phase [4]. 

 
Fig. 3 XRD pattern of (a) raw OPT fibers, (b) CBs and (c) TiO2/CBs. 
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6. Characterization of CBs, TiO2/CBs and CuO-TiO2/CBs  
The functional groups of CBs, TiO2/CBs and CuO-TiO2/CBs were determined by FT-IR 

(Tensor27, Bruker) using KBr and ATR technique at the instrument center, Faculty of Science and 
Technology, Prince of Songkla University, Pattani campus. The crystalline structure and morphology of CBs, 
TiO2/CBs and CuO-TiO2/CBs were characterized by XRD (Empyrean, PANalytical) and SEM (Quanta 400, 
Thermo Fisher Scientific), respectively at office of scientific instrument and testing, Prince of Songkla 
University, Hat Yai campus. 

Results and discussion 
1. Effect of CBs preparation from cellulose fibers 

Raw OPT fibers and OPT fibers after treated in autoclave at pressure 15 psi with NaOH solution, 
followed by bleaching with NaOCl and oxalic acid solution were shown in Fig. 1a and 1b. The color of OPT 
fibers changed from brown to nearly white resulting from some elimination of lignin. 

   
Fig. 1 Images of (a) raw OPT fibers (b) isolated cellulose fibers, and (c) CBs. 

The isolated cellulose fibers obtained from OPT fibers contained 91.78±0.19% holo-cellulose and 
76.76±0.58% alpha-cellulose. However, holo- and alpha-cellulose contents in this work were less than 
those from Lamaming and co-workers [7], which contained 93.7% of holo-cellulose and 85.1% of alpha-
cellulose. 

CBs from OPT fibers were successfully prepared by using PVA, glutaraldehyde and boric acid 
resulting in porous CBs and particle sizes were equal to 3-4 mm in diamter as shown in Fig. 1c. The CBs 
sizes in this work were larger than those from Choong [6], due to different substrate and molecular weight 
of PVA. 

2. Characterization of CBs, TiO2/CBs and CuO-TiO2/CBs  
2.1 Functional groups of cellulose, CBs, TiO2/CBs and CuO-TiO2/CBs 

Functional groups of raw OPT fibers, CBs, TiO2 and CuO-TiO2 samples characterized by FT-IR were 
shown in Fig. 2. From Fig. 2a-e, it can be seen that all spectra were quite similar, showing FT-IR transmission 
between 3000-3500 cm−1 due to stretching vibrations of O-H groups. The existence of O-H functional group 
was attributed to hydroxyl groups of cellulose and PVA [7, 8], and also the adsorbed moisture on the 
surface of the samples. The FT-IR bands between 2700-3000 cm−1 indicated the aliphatic saturated C-H 
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stretching associated with methylene groups of cellulose [7]. The peak at 1700-1800 cm−1 was assigned to 
the C=O stretching of the acetyl group of cellulose and PVA [7, 8]. The transmission peaks at 1400 - 1500 
and 1300 - 1400  cm-1  will be assigned to C-H and C-C stretching of cellulose [9], respectively.  The FT-IR 
peaks in the range of 1000-1200 cm-1 will be the C-O stretching of cellulose and PVA [7, 8]. The band at 
900 cm−1 can be attributed to the typical structure of cellulose due to the β-glycosidic linkages of glucose 
ring of cellulose [7]. In Fig. 2d and 2e, the FT-IR peaks showed surface Ti-O stretching at 665 cm-1 [10] and 
Cu-O stretching at 600 cm-1 [11]. 

 
Fig. 2 FTIR spectra of (a) raw OPT fibers, (b) isolated cellulose fibers, (c) CBs (d) TiO2/CBs and  

(e) CuO-TiO2/CBs. 

2.2 Crystalline structure of cellulose, CBs, and TiO2/CBs  
XRD patterns of raw OPT fibers, CBs and TiO2/CBs samples were shown in Fig. 3. The OPT fibers 

(Fig. 3a) showed typical crystalline peaks of cellulose I [12]. The diffraction peaks of CBs (Fig. 3b and 3c) at 
2θ = 12◦, 20◦ and 23º corresponding to (11̅0), (110) and (200) crystal planes, respectively, were characteristic 
of cellulose II crystal [12]. It was obvious that the crystalline structure of cellulose changed from cellulose 
I to cellulose II in the process of dissolution and regeneration to form bead-shaped. The TiO2/CBs also 
exhibited XRD peaks of the cellulose II. The diffraction peaks of TiO2/CBs (Fig. 3c) at 2θ = 25◦, 37◦, 48◦, 54◦, 
55◦, 63◦, 70◦ and 75◦  corresponding to (101), (004), (200), (105), (211), (204), (220) and (215) crystal planes, 
respectively, were characteristic of TiO2 anatase phase [4]. 

 
Fig. 3 XRD pattern of (a) raw OPT fibers, (b) CBs and (c) TiO2/CBs. 
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2.3 Morphology of cellulose, CBs, TiO2/CBs and CuO-TiO2/CBs 
Morphology of raw OPT fibers, CBs, TiO2/CBs and CuO-TiO2/CBs characterized by SEM were shown 

in Fig. 4. The chemical treatment seems to affect the morphology of the fibers in terms of size and surface 
smoothness of the fibers (Fig. 4a and 4b) due to partly oxidation to decompose substances that cause color 
such as lignin in the OPT fibers. Fig. 4c shows the roughness and porosity of CBs prepared from cellulose 
fibers with PVA. The synthesized TiO2 and CuO-TiO2 particles (figure not shown here) showed average 
particle sizes of 238 and 304 nm in diameter, respectively. Fig. 4d and 4e showed the surface morphology 
of TiO2/CBs and CuO-TiO2/CBs containing TiO2 and CuO-TiO2 particles on the surface of CBs. These results 
showed that the catalyst particles can be attached to cellulose fibers of CBs and possibly used as 
photocatalyst. 

 
Fig. 4 SEM image of (a) raw OPT fibers at 6000X (b) isolated cellulose fibers at 6000X (c) CBs at 500X 

(d) TiO2/CBs at 20000X and (e) CuO-TiO2/CBs at 20000X. 

Conclusions 
The CBs prepared from OPT fibers were successfully prepared. The color of cellulose fibers changed 

from brown to nearly white resulting from partly elimination of lignin. The isolated cellulose fibers contained 
91.78±0.19% holo-cellulose and 76.76±0.58% alpha-cellulose. The particle sizes of porous CBs were 3-4 
mm in diameter. The functional groups analysis of TiO2/CBs and CuO-TiO2/CBs characterized by FT-IR 
showed transmission peak at wave number 665 cm-1 corresponding to Ti-O stretching and Cu-O stretching 
vibration occurred at 600 cm-1. The crystalline structure of CBs, TiO2/CBs was changed from cellulose I to 
cellulose II after regeneration of cellulose to form bead-shaped. The average particles sizes of TiO2 and 
CuO-TiO2 particles dispersed on the cellulose fibers of CBs were approximately 238 and 304 nm in diameter, 
respectively. 
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2.3 Morphology of cellulose, CBs, TiO2/CBs and CuO-TiO2/CBs 
Morphology of raw OPT fibers, CBs, TiO2/CBs and CuO-TiO2/CBs characterized by SEM were shown 

in Fig. 4. The chemical treatment seems to affect the morphology of the fibers in terms of size and surface 
smoothness of the fibers (Fig. 4a and 4b) due to partly oxidation to decompose substances that cause color 
such as lignin in the OPT fibers. Fig. 4c shows the roughness and porosity of CBs prepared from cellulose 
fibers with PVA. The synthesized TiO2 and CuO-TiO2 particles (figure not shown here) showed average 
particle sizes of 238 and 304 nm in diameter, respectively. Fig. 4d and 4e showed the surface morphology 
of TiO2/CBs and CuO-TiO2/CBs containing TiO2 and CuO-TiO2 particles on the surface of CBs. These results 
showed that the catalyst particles can be attached to cellulose fibers of CBs and possibly used as 
photocatalyst. 

 
Fig. 4 SEM image of (a) raw OPT fibers at 6000X (b) isolated cellulose fibers at 6000X (c) CBs at 500X 

(d) TiO2/CBs at 20000X and (e) CuO-TiO2/CBs at 20000X. 

Conclusions 
The CBs prepared from OPT fibers were successfully prepared. The color of cellulose fibers changed 

from brown to nearly white resulting from partly elimination of lignin. The isolated cellulose fibers contained 
91.78±0.19% holo-cellulose and 76.76±0.58% alpha-cellulose. The particle sizes of porous CBs were 3-4 
mm in diameter. The functional groups analysis of TiO2/CBs and CuO-TiO2/CBs characterized by FT-IR 
showed transmission peak at wave number 665 cm-1 corresponding to Ti-O stretching and Cu-O stretching 
vibration occurred at 600 cm-1. The crystalline structure of CBs, TiO2/CBs was changed from cellulose I to 
cellulose II after regeneration of cellulose to form bead-shaped. The average particles sizes of TiO2 and 
CuO-TiO2 particles dispersed on the cellulose fibers of CBs were approximately 238 and 304 nm in diameter, 
respectively. 
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ผลของถ่ำนชีวภำพจำกกำกกำแฟต่อกำรเจริญเติบโตของข้ำวสังข์หยดเมืองพัทลุง และกำรดูดซับตะกั่ว

มาอิดะห์ กือจิ1 และพนิตา ก้งซุ่น2*

บทคัดย่อ
ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส�าคัญของประเทศไทย ข้าวสังข์หยดเป็นพันธุ์ข้าวท้องถิ่นที่นิยมปลูกในจังหวัดพัทลุง และจัดเป็น

ข้าวพื้นเมืองที่มีลักษณะเด่นของภาคใต้ รวมถึงข้าวสังข์หยดอินทรีย์ ก�าลังเป็นที่ต้องการของตลาด การผลิตข้าวอย่างต่อเนื่องส่งผล

ต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน และปัญหาดินเสื่อมคุณภาพ ท�าให้ข้าวหรือพืชไม่สามารถน�าธาตุต่างๆ ในดินมาใช้ประโยชน์ได้อย่าง

เต็มที่ ส่งผลให้ได้ผลผลิตลดลง ปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตถ่านชีวภาพ ถูกน�ามาประยุกต์ใช้กับการปรับปรุงคุณภาพดิน ท�าให้พืชดูด

ซมึแร่ธาต ุน�า้ ได้ดที�าให้พชืเจรญิเตบิโตได้ดขีึน้ ดงันัน้ในงานวจิยัน้ีจงึศกึษาและพฒันาถ่านชีวภาพทีเ่หมาะสมต่อการปรบัปรงุดนิเพือ่

เพิ่มการเจริญเติบโตของต้นข้าว โดยเบื้องต้นท�าการเตรียมถ่านชีวภาพจากการคาร์บอไนซ์กากกาแฟที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส 

เป็นเวลา 4 ชั่วโมง วิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมี และทางกายภาพ ศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมในการดูดซับตะกั่ว ได้แก่ ค่า pH ปริมาณ

ตัวดูดซับ ระยะเวลาสัมผัส อุณหภูมิ และความเข้มข้นเริ่มต้นของสารละลายตะกั่ว รวมถึงศึกษาจลนพลศาสตร์ อุณหพลศาสตร์ และ

ไอโซเทอร์มการดูดซับตะกั่วด้วยถ่านชีวภาพจากกากกาแฟ จากนั้นท�าการจ�าลองระบบปลูกข้าวโดยผสมถ่านชีวภาพ ผลการทดลอง

พบว่าสภาวะทีเ่หมาะสมในการดดูซบัตะกัว่ คอื pH 4 ปรมิาณตวัดดูซบั 0.5 กรมั เวลาในการดดูซบัเริม่เข้าสู่สมดลุที ่90 นาท ีอุณหภูมิ 

30 องศาเซลเซียส และความเข้มข้นเริ่มที่ 30 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนการเจริญเติบโตของต้นข้าวสังข์หยดระบบที่มีถ่านชีวภาพจะให้

ความสูงของต้นข้าวสังข์หยดสูงกว่าระบบที่มีไม่ถ่านชีวภาพ

ค�ำส�ำคัญ : ถ่านชีวภาพ กากกาแฟ ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง การดูดซับตะกั่ว
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Effects of Coffee Ground Biochars on Muemg Phattalung Sangyod Rice 

Growth and Pb2+ Adsorption

Maedah Kueji1 and Panita Kongsune2*

Abstract

 Rice is an important economic crop in Thailand. Sangyod rice (Oryza sativa L.) is a traditional rice variety 

grown in the area of Phatthalung province. Organic Sanyod Rice is a very good produce for those who are 

looking for organic and healthy food. Contamination of soil and water by metal ions leads to severe problems 

of organic Sanyod Rice product. To improve Muang Phatthalung Organic Sangyod Rice growth by adding biochar 

to soil is the main objective of this research work. Biochar addition to soil has been proposed to minimizing soil 

contamination with toxic metals. Furthermore, to improve plant growth by increasing soil fertility when adding 

biochar to soil has been reported in many researches. Coffee grounds is the best alternative low-cost materials 

for biochar preparation since it has a high amount of organic content. In this study coffee grounds were prepared 

at the different carbonization times and temperatures and applied as absorbent for sorption of Pb2+ from aque-

ous solution first. The properties of biochars were analysed using various experimental techniques. The batch 

experiment was applied and effects of adsorbent dosage, contact time, pH, and concentration of metal ion 

and temperature on adsorption activity of biochars are investigated. The adsorption equlibrium, kinetics and 

thermodynamics from aqueous solution are also studied. Then the potential of biochars on Phatthalung Or-

ganic Sangyod Rice growth from rice plant pot experiments are evaluated. Furture more, the potential of biochar 

on Pb2+ release from soils for its subsequent Phatthalung Organic Sangyod Rice cultivation application are also 

explored. The results showed that the optimum condition for lead adsorption were pH 4, 0.5 g of adsorbent 

dose, 90 minutes of contact time, 30 Cº and 30 mg/L of Pb2+ solution. Sangyod Rice planted in soil with biochar 

was higher than that of plant in soil without biochar.

Keywords : Biochar, Coffee Ground, Muemg Phattalung Sangyod Rice, Adsorption of Lead
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บทน า 
 ขา้วเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัของโลก เน่ืองจากประชาชนมากกวา่ 3 พนัลา้นคนบริโภคขา้วเป็นอาหารหลกั ดงันั้น
พ้ืนท่ีเกษตรกรรมจ านวนมากจึงถูกน ามาใชป้ลูกขา้วเพ่ือบริโภคและเป็นสินคา้หลกั การปลูกขา้วส่วนใหญ่อยูใ่นทวิปเอเชีย 
เน่ืองจากทวิปเอเชียมีสภาพทางกายท่ีเหมาะสมต่อเพาะการปลูกขา้ว ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีการผลิตขา้วและส่งออก
ขา้วมากเป็นล าดบัตน้ๆของโลก พ้ืนท่ีท่ีมีการเพาะปลูกขา้วส่วนใหญ่อยูใ่นบริเวณกลุ่มแม่น ้ าปากพนงั ลุ่มทะเลสาบสงขลา 
และลุ่มแม่น ้ าตาปี คือจงัหวดันครศรีธรรมราช จงัหวดัพทัลุง และจงัหวดัสุราษฎร์ธานี นอกจากน้ีขา้วท่ีนิยมปลูกกนัก็เป็น
ขา้วพนัธ์ุพ้ืนเมืองซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะภาคใต ้ไดแ้ก่ ขา้วเฉ้ียง ขา้วเล็บนกและขา้วสังขห์ยด เป็นตน้ ซ่ึงขา้วสังข์หยดมี
แหล่งปลูกดั้งเดิมอยูใ่นจงัหวดัพทัลุง เป็นขา้วพนัธ์ุท่ีถูกเก็บรักษาไวโ้ดยภูมิปัญญาของเมืองพทัลุง และจดัเป็นขา้วพ้ืนเมืองท่ี
มีลกัษณะเด่นของภาคใต ้ขา้วสังขห์ยดมีลกัษณะพิเศษคือ ขา้วกลอ้งมีเยื่อหุ้มเมล็ดสีขาวปนแดงจางๆจนถึงแดงเข็ม ความ
เหมาะสมของพ้ืนท่ีในการปลูกขา้วสังขห์ยดพทัลุง ปลูกไดเ้ฉพาะนาปี (ขา้วนาสวนท่ีไวต่อช่วงแสง)  [ ]  แต่เน่ืองจากการ
ผลิตขา้วอยา่งต่อเน่ืองส่งผลต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน และปัญหาดินเส่ือมคุณภาพจากการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้ม
ตามธรรมชาติ ท าให้ขา้วหรือพืชไม่สามารถน าธาตุต่างๆ ในดินมาใชป้ระโยชน์ได ้อาจส่งผลให้ผลผลิตลดลง ปัจจุบัน
เทคโนโลยกีารผลิตถ่านชีวภาพ ถูกน ามาประยกุตใ์ชก้บัวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร เช่น ซงัขา้วโพด แกลบ กากกาแฟ ฟาง
ขา้ว เป็นตน้ โดยการน าไปผา่นกระบวนการไพโรไลซิส ภายใตอุ้ณหภูมิสูงในสภาพไร้ออกซิเจนถ่านชีวภาพท่ีไดจ้ะมีฤทธ์ิ
เป็นด่าง มีความพรุนสูง นิยมน ามาใชใ้นการปรับคุณสมบติัของดิน ซ่ึงความเป็นกรดเป็นเบสของถ่านชีวภาพข้ึนอยูก่บัชนิด
ของวสัดุเหลือท้ิงท่ีน ามาเป็นสารตั้งตน้ โดยส่วนมากเม่ือน ามาผลิตเป็นถ่านชีวภาพ วสัดุเหลือท้ิงนั้นจะมีความเป็นเบส
เพ่ิมข้ึน [2] เน่ืองดว้ยกากกาแฟ เป็นวสัดุเหลือท้ิงท่ีไดจ้ากกระบวนการกระบวนการผลิตกาแฟสดไปประยุกตใ์ชเ้ป็นถ่าน
ชีวภาพ การใช้ถ่านชีวภาพจากกากกาแฟท่ีเป็นตวัดูดซับจึงเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีน่าสนใจ ถ่านชีวภาพจากกากกาแฟจะ
ประกอบไปดว้ยคุณสมบติัท่ีมีคาร์บอนเป็นองคป์ระกอบหลกัและมีปริมาณค่อนขา้งมาก ซ่ึงในปัจจุบนัดว้ยปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึน
ของกากกาแฟประกอบกบัการศึกษาวิจยัท่ีพบว่า การใชก้ากกาแฟเพ่ือเป็นถ่านชีวภาพลงไปในดินโดยตรงนั้น ส่งผลต่อ
อตัราการงอกและการเจริญเติบโตของพืช ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากผลของคาเฟอีนท่ีเหลืออยูใ่นกากกาแฟ ดินท่ีมีคาเฟอีนถูกท า
หนา้ท่ีเป็นตวัยบัย ั้งวชัพืชท่ีจะเขา้ไปปท าลายไม่ใหเ้ขา้ใกล ้เช่น หอยทากและยงัมีคุณสมบติัตา้นเช้ือแบคทีเรียและเช้ือราได้
อีกดว้ย นอกจากน้ีคาเฟอีนเม่ืออยูใ่นดินจะยบัย ั้งการงอกของวชัพืช ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมอตัราการอยูร่อดของพืชอีกดว้ย 
 งานวจิยัน้ีศึกษาเก่ียวกบัผลของถ่านชีวภาพกากกาแฟต่อการเจริญเติมโตของตน้ขา้วสังขห์ยด เพ่ือเป็นการน าวสัดุ
เหลือท้ิงมาใชเ้ป็นประโยชน์ ลดการท้ิงของเสียสู่ส่ิงแวดลอ้ม และเป็นการเพ่ิมทางเลือกให้เกษตรกรจงัหวดัพทัลุงในการ
ปรับปรุงคุณสมบติัของดินเพื่อการใชป้ระโยชน์จากดินในการปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืนๆต่อไป        

วธีิด าเนินการ 
การเตรียมถ่านชีวภาพ 
 น ากากกาแฟอบเพ่ือไล่ความช้ืนท่ีอุณหภูมิ   5 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชัว่โมง จากนั้นท าการคาร์บอไนซ์กาก
กาแฟเป็นชีวภาพท่ีอุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ชัว่โมง 
การวเิคราะห์สมบัตทิางเคมแีละทางกายภาพของถ่านชีวภาพ 
 น าตวัอย่างท่ีเตรียมไวม้าวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-เบสของพ้ืนผิวถ่านชีวภาพโดยการใช้วิธีการไทเทรตดว้ย
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์และสารละลายไฮโดรคลอริก  วิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันของถ่านชีวภาพดว้ยเทคนิคฟูเรียร์
ทรานสฟอร์มอินฟราเรด (FTIR) และวิเคราะห์สัณฐานของพ้ืนผิวดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์อิเล็คตรอนแบบส่องกราด (FEI-

SEM) ยี่ห้อ FEI รุ่น Qua  a 450 FEG / ชุดวิเคราะห์ธาตุ ( EDS) ยี่ห้อ Oxf    I    u      รุ่น X-Max 5  เคร่ืองฉาบทอง 
(S u       a   ) ยีห่อ้ Qu  u  T ch  l g    รุ่น S 762   
การศึกษาปัจจยัทีเ่หมาะสมในการดูดซับตะกัว่ด้วยถ่านชีวภาพ 
 การศึกษาปัจจยัท่ีเหมาะสมต่อการดูดซบั ไดแ้ก่ ศึกษาผลของค่า  H อยูใ่นช่วง 2-8 ใชโ้ซเดียมไฮดรอกไซด์และ
กรดไนตริกในการปรับค่า  H ศึกษาปริมาณตวัดูดซบัท่ี  .25,  .5,  .75,  ,  .5 และ 2.5 กรัม ศึกษาผลของระยะเวลาสัมผสัท่ี 
15, 30, 45, 60, 90, 120, 150 และ 180 นาที ศึกษาผลของอุณหภูมิท่ีอุณหภูมิ 30, 45 และ 60 องศาเซลเซียส และศึกษาผลของ
ความเขม้ขน้เร่ิมตน้ของสารละลายตะกัว่ท่ีความเขม้ขน้ 5, 10, 15, 20 และ30 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยน าตวัอยา่งไปเขยา่ดว้ย
เคร่ืองเขยา่แบบควบคุมอุณหภูมิท่ีความเร็ว 240 รอบต่อนาที น าสารละลายท่ีไดไ้ปกรอง จากนั้นวิเคราะห์หาความเขม้ขน้
ของสารละลายตะกัว่ท่ีเหลือดว้ยเคร่ืองอะตอมมิกแอบซอร์พชนัสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (  S) ค  านวณหาประสิทธิภาพการ
ดูดซบัและค่าความสามารถในการดูดซบัตามสมการท่ี   และ 2 

  =
(   -   )

 
       ( ) 

%           =    -   
  

          (2) 

       = ค่าความสามารถในการดูดซบั ( g/g) 
      = ปริมาตรสารละลายท่ีใชใ้นการดูดซบั (L) 

   = ความเขม้ขน้เร่ิมตน้ของสารละลายตะกัว่ ( g/l) 
      = ความเขน้ของสารละลายตะกัว่ท่ีเหลือ ( g/l) 

การศึกษาผลของถ่านชีวภาพจากกากกาแฟต่อการเจริญเตบิโตของต้นข้าวสังข์หยด 
 เก็บตวัอยา่งงดินจากชาวนา ต าบลบา้นพร้าว อ าเภอป่าพะยอม จงัหวดัพทัลุง ผึ่งในท่ีร่มจนดินแห้ง คลุกให้เขา้กนั
และบรรจุดิน  .7 กิโลกรัม ลงในกระถางการทดลอง ขนาด 8 น้ิว จ านวน 4 กระถาง ระบบในการทดลองประกอบดว้ย 4 
ระบบ ดงัน้ี  ) ดิน 2) ดินผสมปุ๋ย 3) ดินผสมถ่านชีวภาพ และ 4) ดินผสมถ่านชีวภาพผสมปุ๋ย ท าการหวา่นเมล็ดพนัธ์ุขา้ว
สงัขห์ยดกระถางละ 3 เมลด็ เติมน ้ าทุกกระถางทดลอง เพ่ือใหดิ้นอ่ิมตวัดว้ยน ้ าและหลงัจากนัน่ท้ิงไวพ้ร้อมกบัปล่อยน ้ าขงั 5-
   เซนติเมตร เพื่อรักษาสภาพให้เหมาะสมแก่การปลูก เม่ือขา้วงอกครบ    วนั ท าการเก็บขอ้มูล พร้อมกบัใส่ถ่านชีวภาพ
ในดินอตัราส่วน 8.5 กรัมต่อกระถาง และใส่ปุ๋ยในกระถางท่ีก าหนดไว ้โดยจะเติมหลงัการปลูกขา้วสังขห์ยด 30 วนั และ
ก่อนขา้วสงัขห์ยดออกดอก 20-30 วนั หรือหลงัจากการปลูก 60 วนั 

ผลการวจัิยและอภิปรายผลการวจัิย 
สมบัตทิางเคมแีละทางกายภาพของถ่านชีวภาพ 
 ผลการวิเคราะห์สมบติัทางเคมีของกากกาแฟ พบว่า มีค่าความเป็นกรด-เบสของพ้ืนผิว เท่ากบั  .37 และ  .9 
ตามล าดบั เม่ือคาร์บอไนซ์เป็นถ่านชีวภาพ พบวา่ มีค่าความเป็นกรด-เบส เท่ากบั 3.76 และ  .63 ตามล าดบั และมีร้อยละ
ผลผลิต เท่ากบั 62.59 จากการทดลองจะเห็นไดว้า่เม่ือน ากากกาแฟมาเตรียมเป็นถ่านชีวภาพ จะไดถ่้านชีวภาพท่ีมีความเป็น
เบสมากกวา่วสัดุตั้งตน้ 
 ผลการวเิคราะห์หมู่ฟังกช์นัของกากกาแฟ และถ่านชีวภาพ ( GB 5  4) ดว้ยเทคนิค FTIR แสดงดงัรูปท่ี   พบวา่ 
กากกาแฟปรากฏแถบการยดืพนัธะ O-H ของหมู่แอลกอฮอล ์ท่ีประมาณ 334  c -  ปรากฏแถบการยืดพนัธะ   3  - H ของ
หมู่แอลคิล ท่ีพีคประมาณ 2928 และ 2855 c -  แถบการยืดของ  =O ปรากฏท่ีพีคประมาณ  74  c -  และแสดงแถบการ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

บทน า 
 ขา้วเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัของโลก เน่ืองจากประชาชนมากกวา่ 3 พนัลา้นคนบริโภคขา้วเป็นอาหารหลกั ดงันั้น
พ้ืนท่ีเกษตรกรรมจ านวนมากจึงถูกน ามาใชป้ลูกขา้วเพ่ือบริโภคและเป็นสินคา้หลกั การปลูกขา้วส่วนใหญ่อยูใ่นทวิปเอเชีย 
เน่ืองจากทวิปเอเชียมีสภาพทางกายท่ีเหมาะสมต่อเพาะการปลูกขา้ว ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีการผลิตขา้วและส่งออก
ขา้วมากเป็นล าดบัตน้ๆของโลก พ้ืนท่ีท่ีมีการเพาะปลูกขา้วส่วนใหญ่อยูใ่นบริเวณกลุ่มแม่น ้ าปากพนงั ลุ่มทะเลสาบสงขลา 
และลุ่มแม่น ้ าตาปี คือจงัหวดันครศรีธรรมราช จงัหวดัพทัลุง และจงัหวดัสุราษฎร์ธานี นอกจากน้ีขา้วท่ีนิยมปลูกกนัก็เป็น
ขา้วพนัธ์ุพ้ืนเมืองซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะภาคใต ้ไดแ้ก่ ขา้วเฉ้ียง ขา้วเล็บนกและขา้วสังขห์ยด เป็นตน้ ซ่ึงขา้วสังข์หยดมี
แหล่งปลูกดั้งเดิมอยูใ่นจงัหวดัพทัลุง เป็นขา้วพนัธ์ุท่ีถูกเก็บรักษาไวโ้ดยภูมิปัญญาของเมืองพทัลุง และจดัเป็นขา้วพ้ืนเมืองท่ี
มีลกัษณะเด่นของภาคใต ้ขา้วสังขห์ยดมีลกัษณะพิเศษคือ ขา้วกลอ้งมีเยื่อหุ้มเมล็ดสีขาวปนแดงจางๆจนถึงแดงเข็ม ความ
เหมาะสมของพ้ืนท่ีในการปลูกขา้วสังขห์ยดพทัลุง ปลูกไดเ้ฉพาะนาปี (ขา้วนาสวนท่ีไวต่อช่วงแสง)  [ ]  แต่เน่ืองจากการ
ผลิตขา้วอยา่งต่อเน่ืองส่งผลต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน และปัญหาดินเส่ือมคุณภาพจากการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้ม
ตามธรรมชาติ ท าให้ขา้วหรือพืชไม่สามารถน าธาตุต่างๆ ในดินมาใชป้ระโยชน์ได ้อาจส่งผลให้ผลผลิตลดลง ปัจจุบัน
เทคโนโลยกีารผลิตถ่านชีวภาพ ถูกน ามาประยกุตใ์ชก้บัวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร เช่น ซงัขา้วโพด แกลบ กากกาแฟ ฟาง
ขา้ว เป็นตน้ โดยการน าไปผา่นกระบวนการไพโรไลซิส ภายใตอุ้ณหภูมิสูงในสภาพไร้ออกซิเจนถ่านชีวภาพท่ีไดจ้ะมีฤทธ์ิ
เป็นด่าง มีความพรุนสูง นิยมน ามาใชใ้นการปรับคุณสมบติัของดิน ซ่ึงความเป็นกรดเป็นเบสของถ่านชีวภาพข้ึนอยูก่บัชนิด
ของวสัดุเหลือท้ิงท่ีน ามาเป็นสารตั้งตน้ โดยส่วนมากเม่ือน ามาผลิตเป็นถ่านชีวภาพ วสัดุเหลือท้ิงนั้นจะมีความเป็นเบส
เพ่ิมข้ึน [2] เน่ืองดว้ยกากกาแฟ เป็นวสัดุเหลือท้ิงท่ีไดจ้ากกระบวนการกระบวนการผลิตกาแฟสดไปประยุกตใ์ชเ้ป็นถ่าน
ชีวภาพ การใช้ถ่านชีวภาพจากกากกาแฟท่ีเป็นตวัดูดซับจึงเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีน่าสนใจ ถ่านชีวภาพจากกากกาแฟจะ
ประกอบไปดว้ยคุณสมบติัท่ีมีคาร์บอนเป็นองคป์ระกอบหลกัและมีปริมาณค่อนขา้งมาก ซ่ึงในปัจจุบนัดว้ยปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึน
ของกากกาแฟประกอบกบัการศึกษาวิจยัท่ีพบว่า การใชก้ากกาแฟเพ่ือเป็นถ่านชีวภาพลงไปในดินโดยตรงนั้น ส่งผลต่อ
อตัราการงอกและการเจริญเติบโตของพืช ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากผลของคาเฟอีนท่ีเหลืออยูใ่นกากกาแฟ ดินท่ีมีคาเฟอีนถูกท า
หนา้ท่ีเป็นตวัยบัย ั้งวชัพืชท่ีจะเขา้ไปปท าลายไม่ใหเ้ขา้ใกล ้เช่น หอยทากและยงัมีคุณสมบติัตา้นเช้ือแบคทีเรียและเช้ือราได้
อีกดว้ย นอกจากน้ีคาเฟอีนเม่ืออยูใ่นดินจะยบัย ั้งการงอกของวชัพืช ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมอตัราการอยูร่อดของพืชอีกดว้ย 
 งานวจิยัน้ีศึกษาเก่ียวกบัผลของถ่านชีวภาพกากกาแฟต่อการเจริญเติมโตของตน้ขา้วสังขห์ยด เพ่ือเป็นการน าวสัดุ
เหลือท้ิงมาใชเ้ป็นประโยชน์ ลดการท้ิงของเสียสู่ส่ิงแวดลอ้ม และเป็นการเพ่ิมทางเลือกให้เกษตรกรจงัหวดัพทัลุงในการ
ปรับปรุงคุณสมบติัของดินเพื่อการใชป้ระโยชน์จากดินในการปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืนๆต่อไป        

วธีิด าเนินการ 
การเตรียมถ่านชีวภาพ 
 น ากากกาแฟอบเพ่ือไล่ความช้ืนท่ีอุณหภูมิ   5 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชัว่โมง จากนั้นท าการคาร์บอไนซ์กาก
กาแฟเป็นชีวภาพท่ีอุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ชัว่โมง 
การวเิคราะห์สมบัตทิางเคมแีละทางกายภาพของถ่านชีวภาพ 
 น าตวัอย่างท่ีเตรียมไวม้าวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-เบสของพ้ืนผิวถ่านชีวภาพโดยการใช้วิธีการไทเทรตดว้ย
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์และสารละลายไฮโดรคลอริก  วิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันของถ่านชีวภาพดว้ยเทคนิคฟูเรียร์
ทรานสฟอร์มอินฟราเรด (FTIR) และวิเคราะห์สัณฐานของพ้ืนผิวดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์อิเล็คตรอนแบบส่องกราด (FEI-

SEM) ยี่ห้อ FEI รุ่น Qua  a 450 FEG / ชุดวิเคราะห์ธาตุ ( EDS) ยี่ห้อ Oxf    I    u      รุ่น X-Max 5  เคร่ืองฉาบทอง 
(S u       a   ) ยีห่อ้ Qu  u  T ch  l g    รุ่น S 762   
การศึกษาปัจจยัทีเ่หมาะสมในการดูดซับตะกัว่ด้วยถ่านชีวภาพ 
 การศึกษาปัจจยัท่ีเหมาะสมต่อการดูดซบั ไดแ้ก่ ศึกษาผลของค่า  H อยูใ่นช่วง 2-8 ใชโ้ซเดียมไฮดรอกไซด์และ
กรดไนตริกในการปรับค่า  H ศึกษาปริมาณตวัดูดซบัท่ี  .25,  .5,  .75,  ,  .5 และ 2.5 กรัม ศึกษาผลของระยะเวลาสัมผสัท่ี 
15, 30, 45, 60, 90, 120, 150 และ 180 นาที ศึกษาผลของอุณหภูมิท่ีอุณหภูมิ 30, 45 และ 60 องศาเซลเซียส และศึกษาผลของ
ความเขม้ขน้เร่ิมตน้ของสารละลายตะกัว่ท่ีความเขม้ขน้ 5, 10, 15, 20 และ30 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยน าตวัอยา่งไปเขยา่ดว้ย
เคร่ืองเขยา่แบบควบคุมอุณหภูมิท่ีความเร็ว 240 รอบต่อนาที น าสารละลายท่ีไดไ้ปกรอง จากนั้นวิเคราะห์หาความเขม้ขน้
ของสารละลายตะกัว่ท่ีเหลือดว้ยเคร่ืองอะตอมมิกแอบซอร์พชนัสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (  S) ค  านวณหาประสิทธิภาพการ
ดูดซบัและค่าความสามารถในการดูดซบัตามสมการท่ี   และ 2 

  =
(   -   )

 
       ( ) 

%           =    -   
  

          (2) 

       = ค่าความสามารถในการดูดซบั ( g/g) 
      = ปริมาตรสารละลายท่ีใชใ้นการดูดซบั (L) 

   = ความเขม้ขน้เร่ิมตน้ของสารละลายตะกัว่ ( g/l) 
      = ความเขน้ของสารละลายตะกัว่ท่ีเหลือ ( g/l) 

การศึกษาผลของถ่านชีวภาพจากกากกาแฟต่อการเจริญเตบิโตของต้นข้าวสังข์หยด 
 เก็บตวัอยา่งงดินจากชาวนา ต าบลบา้นพร้าว อ าเภอป่าพะยอม จงัหวดัพทัลุง ผึ่งในท่ีร่มจนดินแห้ง คลุกให้เขา้กนั
และบรรจุดิน  .7 กิโลกรัม ลงในกระถางการทดลอง ขนาด 8 น้ิว จ านวน 4 กระถาง ระบบในการทดลองประกอบดว้ย 4 
ระบบ ดงัน้ี  ) ดิน 2) ดินผสมปุ๋ย 3) ดินผสมถ่านชีวภาพ และ 4) ดินผสมถ่านชีวภาพผสมปุ๋ย ท าการหวา่นเมล็ดพนัธ์ุขา้ว
สงัขห์ยดกระถางละ 3 เมลด็ เติมน ้ าทุกกระถางทดลอง เพ่ือใหดิ้นอ่ิมตวัดว้ยน ้ าและหลงัจากนัน่ท้ิงไวพ้ร้อมกบัปล่อยน ้ าขงั 5-
   เซนติเมตร เพื่อรักษาสภาพให้เหมาะสมแก่การปลูก เม่ือขา้วงอกครบ    วนั ท าการเก็บขอ้มูล พร้อมกบัใส่ถ่านชีวภาพ
ในดินอตัราส่วน 8.5 กรัมต่อกระถาง และใส่ปุ๋ยในกระถางท่ีก าหนดไว ้โดยจะเติมหลงัการปลูกขา้วสังขห์ยด 30 วนั และ
ก่อนขา้วสงัขห์ยดออกดอก 20-30 วนั หรือหลงัจากการปลูก 60 วนั 

ผลการวจัิยและอภิปรายผลการวจัิย 
สมบัตทิางเคมแีละทางกายภาพของถ่านชีวภาพ 
 ผลการวิเคราะห์สมบติัทางเคมีของกากกาแฟ พบว่า มีค่าความเป็นกรด-เบสของพ้ืนผิว เท่ากบั  .37 และ  .9 
ตามล าดบั เม่ือคาร์บอไนซ์เป็นถ่านชีวภาพ พบวา่ มีค่าความเป็นกรด-เบส เท่ากบั 3.76 และ  .63 ตามล าดบั และมีร้อยละ
ผลผลิต เท่ากบั 62.59 จากการทดลองจะเห็นไดว้า่เม่ือน ากากกาแฟมาเตรียมเป็นถ่านชีวภาพ จะไดถ่้านชีวภาพท่ีมีความเป็น
เบสมากกวา่วสัดุตั้งตน้ 
 ผลการวเิคราะห์หมู่ฟังกช์นัของกากกาแฟ และถ่านชีวภาพ ( GB 5  4) ดว้ยเทคนิค FTIR แสดงดงัรูปท่ี   พบวา่ 
กากกาแฟปรากฏแถบการยดืพนัธะ O-H ของหมู่แอลกอฮอล ์ท่ีประมาณ 334  c -  ปรากฏแถบการยืดพนัธะ   3  - H ของ
หมู่แอลคิล ท่ีพีคประมาณ 2928 และ 2855 c -  แถบการยืดของ  =O ปรากฏท่ีพีคประมาณ  74  c -  และแสดงแถบการ
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ยดืของ  -O ท่ีพีประมาณ   2  c -  เม่ือเตรียมเป็นถ่านชีวภาพพบวา่ มีบางช่วงของแถบการสั่นหายไป ซ่ึงเป็นสารอินทรีย์
หรือปริมาณสารระเหย เช่น แอลเคนหรือแอลคีน ท่ีเป็นองคป์ระกอบของกากกาแฟ ซ่ึงพบวา่แถบการยืดพนัธะ O-H ของ
หมู่แอลกอฮอล ์กรดคาร์บอกซิลิก และแถบการยดืพนัธะ   3  - H ของหมู่แอลคิลจะหายไปเม่ือถูกการคาร์บอไนซ์ 

ผลการวเิคราะห์สัณฐานพ้ืนผิวของถ่านชีวภาพเทคนิค SEM ดงัรูปท่ี 2a พบวา่ ถ่านชีวภาพมีลกัษณะพ้ืนผิวท่ีเป็น
ลอนซอ้นกนั และมีรูพรุนค่อนขา้งชดัเจน ซ่ึงท าให้ทราบวา่การคาร์บอไนซ์แป็นถ่านชีวภาพจะท าให้มีรูพรุนและมีพ้ืนผิว
ส าหรับดูดซบัตะกัว่ โดยลกัษณะพ้ืนผิวดงักล่าวอาจจะมีผลต่อความสามารถในการใชเ้ป็นวสัดุปรับปรุงดินท่ีเป็นประโยชน์
ต่อพืชตลอดจนธาตุอาหารต่างๆ [3] และผลการวเิคราะห์ดว้ยเทคนิค SEM/EDX แสดงดงัรูปท่ี 2b และตารางท่ี   

 
รูปที ่1 สเปกตรัม FTIR ของกากกาแฟและถ่านชีวภาพจากกากกาแฟ ( GB 5  4) 

  
รูปที ่2 (a) ภาพถ่าย SEM และ (b) EDX    c  u  ของถ่านชีวภาพ 

ตารางท่ี   ผลการวเิคราะห์ธาตุองคป์ระกอบดว้ยเทคนิค SEM/EDX 

ธาต ุ C N O Mg P K Ca Fe รวม 
%W  83.2   . 8  2. 8  .5  . 9  .74  .38  . 5     

%     c 87.83  .98   . 6  .26  . 8  .56  . 2  .       

ผลการศึกษาปัจจยัทีเ่หมาะสมในการดูดซับตะกัว่ด้วยถ่านชีวภาพ 
 ผลของ  H ท่ีมีต่อประสิทธิภาพของการดูดซบัตะกัว่ สามารถอธิบายดว้ยผลของค่าความเป็นกรดด่างท่ีประจุบน
พ้ืนผิวของถ่านชีวภาพ การดูดซบัท่ีค่า  H ต ่าจะท าให้ความสามารถในการแตกตวัของไฮโดรเจนไอออนหรือโปรตอนสูง 
จึงเกิดการแยง่จบักบัไอออนของตะกัว่ ท าใหป้ระสิทธิภาพในการดูดซบัตะกัว่ต ่า ส่วนค่า  H ท่ีสูงข้ึน โลหะตะกัว่จะเกิดการ
ตกตะกอนในรูปของสารประกอบไฮดรอกไซด์ท าให้ในสภาพท่ีเป็นด่าง ซ่ึงปริมาณโลหะตะกัว่ท่ีถูกดูดติดตวัดูดซบัจะมี

(a) 
(b) 

น้อยลง [4] จากการทดลอง พบว่า ค่า  H ท่ีเหมาะสมต่อการดูดซับตะกัว่ด้วยถ่านชีวภาพจากกากกาแฟ  H 4 ซ่ึงมี
ประสิทธิภาพของการดูดซบัท่ีสูงสุด เท่ากบั 87.4 % แสดงในรูปท่ี 3 
 ผลของปริมาณของตัวดูดซับเป็นพารามิเตอร์ท่ีส าคัญในการศึกษาการดูดซับ เ น่ืองจากเป็นตัวก าหนด
ความสามารถของตวัดูดซบั ผลของปริมาณตวัดูดซบัต่อความสามารถในการดูดซบัตะกัว่โดยใชถ่้านชีวภาพจากกากกาแฟ
พบวา่ เม่ือเพ่ิมจ านวนของตวัดูดซบั ความสามารถในการดูดซับตะกัว่ของถ่านถ่านชีวภาพจากกากกาแฟลดลง  ในขณะท่ี
ประสิทธิภาพการดูดซบัเพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ย แสดงในรูปท่ี 4 
 ผลของเวลาท่ีสมัผสัในช่วงแรกแนวโนม้ในการดูดซบัจะเพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็ว เม่ือระยะเวลาผ่านไปการดูดซบัจะ
ลดลง และเขา้สู่สมดุลในเวลา 9  นาที แสดงในรูปท่ี 5 ตะกัว่ส่วนใหญ่ถูกดูดซับในช่วงแรก สมดุลเร่ิมเกิดข้ึน และ
กระบวนการแพร่เขา้สู่รูพรุนชา้ลง หลงัจากสมดุลเวลา 9  นาที การดูดซบัเปล่ียนแปลงเลก็นอ้ย 
 ผลของอุณหภูมิในการดูดซับด้วยถ่านชีวภาพ พบว่า ความสามารถในการดูดซับจะเปล่ียนไปตามอุณหภูมิ 
เน่ืองจากการดูดซบัเป็นปฏิกิริยาแบบคายความร้อน ดงันั้นเม่ืออุณหภูมิเพ่ิมข้ึน ความสามารถในการดูดซบัจึงลดลง ซ่ึงจาก
การศึกษาผลของอุณหภูมิท่ีเหมาะสมในการดูดซบัของถ่านชีวภาพ คือ อุณหภูมิ 3  องศาเซลเซียส แสดงในรูปท่ี 6 
 ผลของความเขม้ขน้เร่ิมตน้ของสารละลายตะกัว่ต่อการดูดซบัของถ่านชีวภาพ พบวา่ความสามารถในการดูดซับ
ของถ่านชีวภาพมีแนวโน้มสูงข้ึนเม่ือความเขม้ขนัเร่ิมตน้สูงข้ึน แสดงในรูปท่ี 7 เน่ืองจากการเพ่ิมความเขม้ขน้ของ
สารละลายตะกัว่มีผลให้เกิดความแตกต่างระหว่างความเขม้ขน้ของสารละลายตะกัว่กบัพ้ืนผิวของถ่านชีวภาพท าให้เกิด
แรงดนัเพ่ือเอาชนะแรงตา้นถ่านเทมวลระหวา่งเฟสของเหลวและของแขง็  

 
รูปที ่3 ผลของ  H ท่ีมีต่อการดูดซบั         รูปที ่4 ผลของปริมาณตวัดูดซบั 

 
รูปที ่5 ผลของเวลาสมัผสั           รูปที ่6 ผลของอุณหภูมิ 
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ยดืของ  -O ท่ีพีประมาณ   2  c -  เม่ือเตรียมเป็นถ่านชีวภาพพบวา่ มีบางช่วงของแถบการสั่นหายไป ซ่ึงเป็นสารอินทรีย์
หรือปริมาณสารระเหย เช่น แอลเคนหรือแอลคีน ท่ีเป็นองคป์ระกอบของกากกาแฟ ซ่ึงพบวา่แถบการยืดพนัธะ O-H ของ
หมู่แอลกอฮอล ์กรดคาร์บอกซิลิก และแถบการยดืพนัธะ   3  - H ของหมู่แอลคิลจะหายไปเม่ือถูกการคาร์บอไนซ์ 

ผลการวเิคราะห์สัณฐานพ้ืนผิวของถ่านชีวภาพเทคนิค SEM ดงัรูปท่ี 2a พบวา่ ถ่านชีวภาพมีลกัษณะพ้ืนผิวท่ีเป็น
ลอนซอ้นกนั และมีรูพรุนค่อนขา้งชดัเจน ซ่ึงท าให้ทราบวา่การคาร์บอไนซ์แป็นถ่านชีวภาพจะท าให้มีรูพรุนและมีพ้ืนผิว
ส าหรับดูดซบัตะกัว่ โดยลกัษณะพ้ืนผิวดงักล่าวอาจจะมีผลต่อความสามารถในการใชเ้ป็นวสัดุปรับปรุงดินท่ีเป็นประโยชน์
ต่อพืชตลอดจนธาตุอาหารต่างๆ [3] และผลการวเิคราะห์ดว้ยเทคนิค SEM/EDX แสดงดงัรูปท่ี 2b และตารางท่ี   

 
รูปที ่1 สเปกตรัม FTIR ของกากกาแฟและถ่านชีวภาพจากกากกาแฟ ( GB 5  4) 

  
รูปที ่2 (a) ภาพถ่าย SEM และ (b) EDX    c  u  ของถ่านชีวภาพ 

ตารางท่ี   ผลการวเิคราะห์ธาตุองคป์ระกอบดว้ยเทคนิค SEM/EDX 

ธาต ุ C N O Mg P K Ca Fe รวม 
%W  83.2   . 8  2. 8  .5  . 9  .74  .38  . 5     

%     c 87.83  .98   . 6  .26  . 8  .56  . 2  .       

ผลการศึกษาปัจจยัทีเ่หมาะสมในการดูดซับตะกัว่ด้วยถ่านชีวภาพ 
 ผลของ  H ท่ีมีต่อประสิทธิภาพของการดูดซบัตะกัว่ สามารถอธิบายดว้ยผลของค่าความเป็นกรดด่างท่ีประจุบน
พ้ืนผิวของถ่านชีวภาพ การดูดซบัท่ีค่า  H ต ่าจะท าให้ความสามารถในการแตกตวัของไฮโดรเจนไอออนหรือโปรตอนสูง 
จึงเกิดการแยง่จบักบัไอออนของตะกัว่ ท าใหป้ระสิทธิภาพในการดูดซบัตะกัว่ต ่า ส่วนค่า  H ท่ีสูงข้ึน โลหะตะกัว่จะเกิดการ
ตกตะกอนในรูปของสารประกอบไฮดรอกไซด์ท าให้ในสภาพท่ีเป็นด่าง ซ่ึงปริมาณโลหะตะกัว่ท่ีถูกดูดติดตวัดูดซบัจะมี

(a) 
(b) 

น้อยลง [4] จากการทดลอง พบว่า ค่า  H ท่ีเหมาะสมต่อการดูดซับตะกัว่ด้วยถ่านชีวภาพจากกากกาแฟ  H 4 ซ่ึงมี
ประสิทธิภาพของการดูดซบัท่ีสูงสุด เท่ากบั 87.4 % แสดงในรูปท่ี 3 
 ผลของปริมาณของตัวดูดซับเป็นพารามิเตอร์ท่ีส าคัญในการศึกษาการดูดซับ เ น่ืองจากเป็นตัวก าหนด
ความสามารถของตวัดูดซบั ผลของปริมาณตวัดูดซบัต่อความสามารถในการดูดซบัตะกัว่โดยใชถ่้านชีวภาพจากกากกาแฟ
พบวา่ เม่ือเพ่ิมจ านวนของตวัดูดซบั ความสามารถในการดูดซับตะกัว่ของถ่านถ่านชีวภาพจากกากกาแฟลดลง  ในขณะท่ี
ประสิทธิภาพการดูดซบัเพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ย แสดงในรูปท่ี 4 
 ผลของเวลาท่ีสมัผสัในช่วงแรกแนวโนม้ในการดูดซบัจะเพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็ว เม่ือระยะเวลาผ่านไปการดูดซบัจะ
ลดลง และเขา้สู่สมดุลในเวลา 9  นาที แสดงในรูปท่ี 5 ตะกัว่ส่วนใหญ่ถูกดูดซับในช่วงแรก สมดุลเร่ิมเกิดข้ึน และ
กระบวนการแพร่เขา้สู่รูพรุนชา้ลง หลงัจากสมดุลเวลา 9  นาที การดูดซบัเปล่ียนแปลงเลก็นอ้ย 
 ผลของอุณหภูมิในการดูดซับด้วยถ่านชีวภาพ พบว่า ความสามารถในการดูดซับจะเปล่ียนไปตามอุณหภูมิ 
เน่ืองจากการดูดซบัเป็นปฏิกิริยาแบบคายความร้อน ดงันั้นเม่ืออุณหภูมิเพ่ิมข้ึน ความสามารถในการดูดซบัจึงลดลง ซ่ึงจาก
การศึกษาผลของอุณหภูมิท่ีเหมาะสมในการดูดซบัของถ่านชีวภาพ คือ อุณหภูมิ 3  องศาเซลเซียส แสดงในรูปท่ี 6 
 ผลของความเขม้ขน้เร่ิมตน้ของสารละลายตะกัว่ต่อการดูดซบัของถ่านชีวภาพ พบวา่ความสามารถในการดูดซับ
ของถ่านชีวภาพมีแนวโน้มสูงข้ึนเม่ือความเขม้ขนัเร่ิมตน้สูงข้ึน แสดงในรูปท่ี 7 เน่ืองจากการเพ่ิมความเขม้ขน้ของ
สารละลายตะกัว่มีผลให้เกิดความแตกต่างระหว่างความเขม้ขน้ของสารละลายตะกัว่กบัพ้ืนผิวของถ่านชีวภาพท าให้เกิด
แรงดนัเพ่ือเอาชนะแรงตา้นถ่านเทมวลระหวา่งเฟสของเหลวและของแขง็  

 
รูปที ่3 ผลของ  H ท่ีมีต่อการดูดซบั         รูปที ่4 ผลของปริมาณตวัดูดซบั 

 
รูปที ่5 ผลของเวลาสมัผสั           รูปที ่6 ผลของอุณหภูมิ 
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 
รูปที ่7 ผลของความเขม้ขน้เร่ิมตน้ของการดูดซบัดว้ยถ่านชีวภาพ 

ผลการศึกษาผลของถ่านชีวภาพต่อการเจริญเตบิโตของต้นข้าวสังข์หยด 
 การศึกษาผลของถ่านชีวภาพจากกากกาแฟต่อการเจริญเติบโตของขา้วสังขห์ยดในระยะเวลา 70 วนั จะเห็นไดว้า่
การเจริญเติบโตของตน้ขา้ว เม่ืออาย ุ30 วนั ระบบท่ีผสมถ่านชีวภาพจะเจริญเติบโตไดดี้กวา่ระบบดินอยา่งเดียว โดยระบบท่ี
ผสมถ่านชีวภาพจะใหค้วามสูงของตน้ขา้วสงัขห์ยดไม่แตกต่างกบัระบบท่ีผสมถ่านชีวภาพและปุ๋ย และเม่ือตน้ขา้วอายุครบ 
60 วนั ระบบท่ีผสมปุ๋ยจะเจริญเติบโตไดดี้กวา่ระบบท่ีไม่ผสมปุ๋ย ช้ีให้เห็นวา่ การเติมปุ๋ยในการปลูกตน้ขา้วสังขห์ยดจะถูก
น ามาใชป้ระโยชน์ช่วงหลงัจาก 30 วนั หลงัปลูก [5] แสดงดงัรูปท่ี 8 

 
รูปที ่8 กราฟแสดงผลการเจริญเติบโตของตน้ขา้วสงัขห์ยดระยะเวลา 70 วนั 

 จากรูปท่ี 9 แสดงผลของถ่านชีวภาพจากกากกาแฟต่อการเจริญเติบโตของตน้ขา้วสังขห์ยดระยะเวลา 70 วนั จะ
เห็นได้ว่า  ระบบดินผสมปุ๋ยผสมถ่านชีวภาพมีการเจริญเติบโตของต้นขา้วสังข์หยดได้สูงท่ีสุด คือ 98.6 เซนติ เมตร 
รองลงมาคือ ระบบดินผสมถ่านชีวภาพ คือ 96.9 เซนติเมตร 
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รูปที ่9 แสดงผลของถ่านชีวภาพจากกากกาแฟต่อเจริญเติบโตของตน้ขา้วสงัขห์ยดท่ีเวลา 70 วนั 
(a) ระบบดินอยา่งเดียว (b) ระบบ+ปุ๋ย (c) ระบบดิน+CGBC3004 และ (d) ระบบดิน+ปุ๋ย+CGBC5004 

สรุปผลการวจัิย 
 ผลการวเิคราะห์สมบติัทางเคมีและทางกาย พบวา่ มีค่าความเป็นกรด-เบส เท่ากบั 3.76 และ 1.63 ตามล าดบั และมี
ร้อยละผลผลิต เท่ากบั 62.59 เม่ือวเิคราะห์ธาตุองคป์ระกอบของถ่านชีวภาพพบปริมาณคาร์บอนสูงท่ีสุด เท่ากบั 83.20% พบ
ปริมาณออกซิเจน 12.80% และพบโพแทสเซียมปริมาณ 17.40% จากการศึกษาปัจจัยในการดูดซับตะกัว่ พบวา่ สภาวะท่ี
เหมาะสมในการดูดซบัตะกัว่ คือ pH 4 ปริมาณตวัดูดซบั 0.5 กรัม เวลาในการดูดซบัเร่ิมเขา้สู่สมดุลท่ี 90 นาที อุณหภูมิ 30 
องศาเซลเซียส และความเขม้ขน้เร่ิมท่ี 30 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนการเจริญเติบโตของตน้ขา้วสังขห์ยด พบวา่ เม่ือขา้วอาย ุ30 
วนั ระบบท่ีผสมถ่านชีวภาพจะเจริญเติบโตไดดี้กว่าระบบดินอย่างเดียว และเม่ือขา้วอายุครบ 70 วนั ระบบท่ีผสมปุ๋ยจะ
เจริญเติบโตไดดี้กวา่ระบบท่ีไม่ผสมปุ๋ย โดยท่ีระบบผสมถ่านชีวภาพจะใหค้วามสูงของตน้ขา้วสงัขห์ยดสูงกวา่ 
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รูปที ่7 ผลของความเขม้ขน้เร่ิมตน้ของการดูดซบัดว้ยถ่านชีวภาพ 

ผลการศึกษาผลของถ่านชีวภาพต่อการเจริญเตบิโตของต้นข้าวสังข์หยด 
 การศึกษาผลของถ่านชีวภาพจากกากกาแฟต่อการเจริญเติบโตของขา้วสังขห์ยดในระยะเวลา 70 วนั จะเห็นไดว้า่
การเจริญเติบโตของตน้ขา้ว เม่ืออาย ุ30 วนั ระบบท่ีผสมถ่านชีวภาพจะเจริญเติบโตไดดี้กวา่ระบบดินอยา่งเดียว โดยระบบท่ี
ผสมถ่านชีวภาพจะใหค้วามสูงของตน้ขา้วสงัขห์ยดไม่แตกต่างกบัระบบท่ีผสมถ่านชีวภาพและปุ๋ย และเม่ือตน้ขา้วอายุครบ 
60 วนั ระบบท่ีผสมปุ๋ยจะเจริญเติบโตไดดี้กวา่ระบบท่ีไม่ผสมปุ๋ย ช้ีให้เห็นวา่ การเติมปุ๋ยในการปลูกตน้ขา้วสังขห์ยดจะถูก
น ามาใชป้ระโยชน์ช่วงหลงัจาก 30 วนั หลงัปลูก [5] แสดงดงัรูปท่ี 8 

 
รูปที ่8 กราฟแสดงผลการเจริญเติบโตของตน้ขา้วสงัขห์ยดระยะเวลา 70 วนั 

 จากรูปท่ี 9 แสดงผลของถ่านชีวภาพจากกากกาแฟต่อการเจริญเติบโตของตน้ขา้วสังขห์ยดระยะเวลา 70 วนั จะ
เห็นได้ว่า  ระบบดินผสมปุ๋ยผสมถ่านชีวภาพมีการเจริญเติบโตของต้นขา้วสังข์หยดได้สูงท่ีสุด คือ 98.6 เซนติ เมตร 
รองลงมาคือ ระบบดินผสมถ่านชีวภาพ คือ 96.9 เซนติเมตร 
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รูปที ่9 แสดงผลของถ่านชีวภาพจากกากกาแฟต่อเจริญเติบโตของตน้ขา้วสงัขห์ยดท่ีเวลา 70 วนั 
(a) ระบบดินอยา่งเดียว (b) ระบบ+ปุ๋ย (c) ระบบดิน+CGBC3004 และ (d) ระบบดิน+ปุ๋ย+CGBC5004 

สรุปผลการวจัิย 
 ผลการวเิคราะห์สมบติัทางเคมีและทางกาย พบวา่ มีค่าความเป็นกรด-เบส เท่ากบั 3.76 และ 1.63 ตามล าดบั และมี
ร้อยละผลผลิต เท่ากบั 62.59 เม่ือวเิคราะห์ธาตุองคป์ระกอบของถ่านชีวภาพพบปริมาณคาร์บอนสูงท่ีสุด เท่ากบั 83.20% พบ
ปริมาณออกซิเจน 12.80% และพบโพแทสเซียมปริมาณ 17.40% จากการศึกษาปัจจัยในการดูดซับตะกัว่ พบวา่ สภาวะท่ี
เหมาะสมในการดูดซบัตะกัว่ คือ pH 4 ปริมาณตวัดูดซบั 0.5 กรัม เวลาในการดูดซบัเร่ิมเขา้สู่สมดุลท่ี 90 นาที อุณหภูมิ 30 
องศาเซลเซียส และความเขม้ขน้เร่ิมท่ี 30 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนการเจริญเติบโตของตน้ขา้วสังขห์ยด พบวา่ เม่ือขา้วอาย ุ30 
วนั ระบบท่ีผสมถ่านชีวภาพจะเจริญเติบโตไดดี้กว่าระบบดินอย่างเดียว และเม่ือขา้วอายุครบ 70 วนั ระบบท่ีผสมปุ๋ยจะ
เจริญเติบโตไดดี้กวา่ระบบท่ีไม่ผสมปุ๋ย โดยท่ีระบบผสมถ่านชีวภาพจะใหค้วามสูงของตน้ขา้วสงัขห์ยดสูงกวา่ 
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[5]  Hemwong S. (2014). “Effects of Bamboo and Rice Husk Biochars on Yield and Nitrogen use Efficiency of Chainat 
 1 Rice Variety.” Science and Technology Journal. 16(1), 69-75. 
 



166
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

กำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ (5E) บูรณำกำรกับแผนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบพอเพียง

เพื่อพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน เรื่องพันธะโคเวเลนต์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4

รณฤทธิ์ อินทร์แก้ว1* อานีซะห์ ดือรานิง2 และภรทิพย์ สุภัทรชัยวงศ์2

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) บูรณาการกับแผนการ

จัดการเรียนรู้แบบพอเพียง (2) พัฒนาชุดแบบฝึกทักษะ เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพ 

(E
1
/E

2
) ตามเกณฑ์ 70/70 (3) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การ

จดัการเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู ้(5E) บรูณาการกบัแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบพอเพยีง กลุ่มท่ีศึกษา ได้แก่ นกัเรยีนช้ันมธัยมศึกษา

ปีที่ 4 จ�านวน 41 คน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้แบบพอเพียง ชุดแบบฝึกทักษะ และแบบ

ทดสอบ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และการหาประสิทธิภาพตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 70/70 มผีลการวจิยั สรปุได้ดงันี ้(1) แนวทางการจดัการเรยีนรู ้โดยใช้การจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู ้บรูณ

าการกับแผนการจัดการเรียนรู้แบบพอเพียง ท�าให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดและฝึกปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 

เงื่อนไข น�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงมิติด้านวัตถุ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านวัฒนธรรม (2) ชุดแบบฝึกทักษะ เรื่องพันธะโคเว

เลนต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 70.10/69.43 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 70/70 ที่ก�าหนดไว้ (3) ผล

สมัฤทธิท์างการเรยีนเรือ่ง พนัธะโคเวเลนต์ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4 หลงัเรยีนด้วยการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู้ 

บูรณาการกับแผนการจัดการเรียนรู้แบบพอเพียงสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ค�ำส�ำคัญ : สืบเสาะหาความรู้ (5E) การเรียนรู้แบบพอเพียง พันธะโคเวเลนต์
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Using inquiry-based learning (5E) integrated with sufficiency learning lesson plan for the 

development of learning achievement in the covalent bond of students in Mattayomsuksa 4.

Ronnarit Inkaew1* Anisah Dueraning2 and Porntip Supatchaiyawong2

Abstract

The main objectives of this research were (1) to study the course model by using inquiry-based learning 

(5E) integrated with sufficiency learning lesson plan. (2) To develop the learning base activity set in the covalent 

bond of students in Mattayomsuksa 4 (E
1
/E

2
) with 70/70 standardized criteria (3) to develop a learning achievement 

in the covalent bond of students in Mattayomsuksa 4 by using inquiry-based learning (5E) integrated with a 

sufficient learning lesson plan. The samples of this research were 41 students in Mattayomsuksa 4. The research 

methods consisted of a sufficient learning lesson plan, a learning base activity set and an achievement test and 

attitude test. The research statistics were a mean average, percent, standard deviation, t-test value and a 70/70 

standardized criteria efficient calculation. The research delivered its results as follows: (1) The course model 

by using inquiry-based learning integrated with sufficient learning lesson plan allowed for the learners to think 

and practice follows the philosophy of sufficient economy (3 loops and 2 conditions) and brings to the change 

of the dimensions of objects, social, environment and culture. (2) The test of the learning base activity set for 

the covalent for Mattayomsuksa 4 was performed with the result of 70.10/69.43, which is in the defined standard 

of the 70/70 standardized criteria. (3) The learning achievement in the covalent bond of students in Mattayom-

suksa 4 after the learning inquiry-based learning integrated with sufficient learning lesson plan was 0.05 higher 

and statistically significant.

Keywords: inquiry-based learning (5E), sufficiency learning, Covalent bond
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บทนำ 
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว 

ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ 
เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้าน
วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี [4]  

วิทยาศาสตร์เป็นการสืบเสาะหาความรู้ (Science as Inquiry) เนื่องจากมนุษย์พัฒนาองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้
การสืบเสาะหาความรู้โดยการตั้งคำถามที่สงสัยอยากรู้เกี่ยวกับโลกธรรมชาติ แล้วรวบรวมประจักษ์พยานด้วยการสังเกต การ
คิด การสำรวจตรวจสอบ การทดลอง การวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล แล้วสร้างเป็นแนวคิดหลัก กฎหรือทฤษฎี เพื่อ
อธิบายเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้น [7] 

โดยหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ได้น้อมนำเนื้อหาเกี่ยวกับ “หลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
ตามคำนิยามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้รับพระราชทานเมื่อวันที่ 29 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 เข้าสู่หลักสูตร โดยระบุไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้ของสาระการเรียนรู้กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม สาระเศรษฐศาสตร์ ส่งผลให้เกิดการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับ “หลักเศรษฐกิจพอเพียง” อย่างแพร่หลายในโรงเรียน
ทั่วไป [6] คำว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” ก็คือการใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์มาบูรณาการกับการเรียนการสอน โดยการประยุกต์
แนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่นำวิทยาศาสตร์มาใช้ [8] 

วิชาเคมีได้กำหนดเป้าหมายหนึ่งที่ให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาเรื่อง พันธะเคมี รวมทั้งการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ [1] 
ซึ่งเนื้อหาพันธะเคมีประกอบด้วย พันธะไอออนิก พันธะโคเวเลนต์ และพันธะโลหะ แต่ด้วยรายละเอียดของเนื้อหาพันธะโคเว
เลนต์นั้นมีความซับซ้อน ทำให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่าย ไม่อยากเรียน ขาดแรงจูงใจในการเรียนส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนค่อนข้างต่ำ และไม่ชอบเรียนวิชาเคมี [2] ผู้วิจัยมีแนวคิดโดยการใช้การบูรณาการการเรียนรู้แบบสืบเสาะร่วมกับแผนการ
สอนตามศาสตร์ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชาเคมี ให้บรรลุตามเป้าหมายตามที่
หลักสูตรกำหนด โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการจัดการเรียนรู้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ 
เกิดทักษะกระบวนการ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น สามารถทำได้โดยจัดให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมมากที่สุดและได้
ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ครูจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิด
การเรียนรู้ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และมีความสุขในการเรียนวิทยาศาสตร์ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่หลักสูตร
กำหนดและเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความรู้ เกิดมโนภาพที่ชัดเจน และเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้นในการเรียนการสอนเรื่อง 
พันธะโคเวเลนต์ ผู้วิจัยจึงเลือกใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบพอเพียงเป็นส่วนหนึ่งของการสอนเรื่อง พันธะโคเวเลนต์ เพื่อให้
นักเรียนเกิดกระบวนการทางด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการทำงาน ตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

วิธีดำเนินการศึกษา 
1. กลุ่มที่ศึกษา 

กลุ่มที่ใช้ศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จำนวน 41 คน โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
2. เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี แบ่งเป็น 2 ประเภท 
 2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) บูรณาการกับ           
แผนการจัดการเรียนรู้แบบพอเพียง จำนวน 7 แผน รวม 13 ช่ัวโมง 

2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย ประกอบด้วย ชุดแบบฝึกทักษะ และแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง พันธะโคเวเลนต์  
 

 

 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยในครั้งน้ีผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัย และเก็บรวบรวมข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
3.1 เตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ชุดแบบฝึกทักษะ และชุดแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน 
3.2 ก่อนดำเนินการสอน ผู้วิจัยให้นักเรียนทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ แล้วตรวจให้

คะแนน หลังจากนั้นนำคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป 
3.3 ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยผู้วิจัยสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) บูรณาการ

กับแผนการจัดการเรียนรู้แบบพอเพียง จำนวน 7 แผน ใช้เวลา 13 ช่ัวโมง โดยจัดการเรียนการสอนจำนวน 3 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
3.4 หลังจากดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) บูรณาการกับ

แผนการจัดการเรียนรู้แบบพอเพียง นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ สรุป และอภิปรายผลตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.5 หลังการจัดการเรียนรู ้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) บูรณาการกับแผนการจัดการเรียนรู ้แบบพอเพียง นำ

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ ไปทดสอบกับนักเรียน ตรวจ 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

เมื่อผู้ทำการวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำข้อมูลไปวิเคราะห์และนำเสนอในรูปแบบ ค่าเฉลี่ย 
(Average, x̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, S.D.) ค่า t – test ค่าประสิทธิภาพโดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน 
E1/E2 และพรรณนาหรือข้อความแบบบรรยาย 

ผลการวิจัย 
การศึกษาเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องพันธะโคเวเลนต์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา

ความรู้ (5E) บูรณาการกับแผนการจัดการเรียนรู้แบบพอเพียงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ผู้รายงาน  
ขอนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  
1. แนวทางการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) บูรณาการกับแผนการจัดการเรียนรู้
แบบพอเพียง (แสดงดังตารางที่ 1) 
ตารางที่ 1 แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) บูรณาการกับแผนการจัดการเรียนรู้แบบพอเพียง  

ขั้นตอนกระบวนการ
จัดการเรยีนรู้ 

หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

การจัดการเรียนรู้แบบสบื
เสาะหาความรู้ (5E) 

บทบาทคร ู บทบาทนักเรียน 

เตรียมการสอน 

ความพอประมาณ ขั้นสร้างความสนใจ วิเคราะห์ขอบเขตของเนื้อหา ทำชุดแบบฝึกทกัษะ 

ความมีเหตุผล ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป 
สอดคล้องกับ มฐ.*หรือ
ตัวชี้วัดของหลักสูตร 

อธิบายหรือสรุปเนื้อหา 

มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ขั้นขยายความรู ้ การเตรียมการสอนลว่งหน้า การนำความรู้เก่ามาประยุกต์ใช้ 
เง่ือนไขความรู้ ขั้นสำรวจและค้นหา การเตรียมการสอนลว่งหน้า การทบทวนเน้ือหา 
เง่ือนไขคุณธรรม ขั้นประเมิน การวัดและประเมินผล ส่งงานตรงต่อเวลา 

การสอน 

ความพอประมาณ ขั้นสร้างความสนใจ กระตุ้นด้วยคำถาม ตอบคำถาม 
เง่ือนไขความรู้ ขั้นสำรวจและค้นหา แนะนำแนวทาง ลงมือปฏิบัต ิ
ความมีเหตุผล ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป อธิบายความคลาดเคลื่อน สรุปเรื่องที่เรียนในแต่ละชั่วโมง 
มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ขั้นขยายความรู ้ กิจกรรมเสริมทักษะ ทำกิจกรรมมาขยายผล 
เง่ือนไขความรู้ ขั้นประเมิน วัดและประเมินผล ทำชุดแบบฝึกทกัษะ 

*มฐ. คือ มาตราฐานการเรียนรู ้
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บทนำ 
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว 

ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ 
เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้าน
วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี [4]  

วิทยาศาสตร์เป็นการสืบเสาะหาความรู้ (Science as Inquiry) เนื่องจากมนุษย์พัฒนาองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้
การสืบเสาะหาความรู้โดยการตั้งคำถามที่สงสัยอยากรู้เกี่ยวกับโลกธรรมชาติ แล้วรวบรวมประจักษ์พยานด้วยการสังเกต การ
คิด การสำรวจตรวจสอบ การทดลอง การวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล แล้วสร้างเป็นแนวคิดหลัก กฎหรือทฤษฎี เพื่อ
อธิบายเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้น [7] 

โดยหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ได้น้อมนำเนื้อหาเกี่ยวกับ “หลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
ตามคำนิยามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้รับพระราชทานเมื่อวันที่ 29 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 เข้าสู่หลักสูตร โดยระบุไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้ของสาระการเรียนรู้กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม สาระเศรษฐศาสตร์ ส่งผลให้เกิดการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับ “หลักเศรษฐกิจพอเพียง” อย่างแพร่หลายในโรงเรียน
ทั่วไป [6] คำว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” ก็คือการใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์มาบูรณาการกับการเรียนการสอน โดยการประยุกต์
แนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่นำวิทยาศาสตร์มาใช้ [8] 

วิชาเคมีได้กำหนดเป้าหมายหนึ่งที่ให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาเรื่อง พันธะเคมี รวมทั้งการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ [1] 
ซึ่งเนื้อหาพันธะเคมีประกอบด้วย พันธะไอออนิก พันธะโคเวเลนต์ และพันธะโลหะ แต่ด้วยรายละเอียดของเนื้อหาพันธะโคเว
เลนต์นั้นมีความซับซ้อน ทำให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่าย ไม่อยากเรียน ขาดแรงจูงใจในการเรียนส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนค่อนข้างต่ำ และไม่ชอบเรียนวิชาเคมี [2] ผู้วิจัยมีแนวคิดโดยการใช้การบูรณาการการเรียนรู้แบบสืบเสาะร่วมกับแผนการ
สอนตามศาสตร์ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชาเคมี ให้บรรลุตามเป้าหมายตามที่
หลักสูตรกำหนด โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการจัดการเรียนรู้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ 
เกิดทักษะกระบวนการ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น สามารถทำได้โดยจัดให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมมากที่สุดและได้
ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ครูจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิด
การเรียนรู้ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และมีความสุขในการเรียนวิทยาศาสตร์ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่หลักสูตร
กำหนดและเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความรู้ เกิดมโนภาพที่ชัดเจน และเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้นในการเรียนการสอนเรื่อง 
พันธะโคเวเลนต์ ผู้วิจัยจึงเลือกใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบพอเพียงเป็นส่วนหนึ่งของการสอนเรื่อง พันธะโคเวเลนต์ เพื่อให้
นักเรียนเกิดกระบวนการทางด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการทำงาน ตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

วิธีดำเนินการศึกษา 
1. กลุ่มที่ศึกษา 

กลุ่มที่ใช้ศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จำนวน 41 คน โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
2. เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี แบ่งเป็น 2 ประเภท 
 2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) บูรณาการกับ           
แผนการจัดการเรียนรู้แบบพอเพียง จำนวน 7 แผน รวม 13 ช่ัวโมง 

2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย ประกอบด้วย ชุดแบบฝึกทักษะ และแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง พันธะโคเวเลนต์  
 

 

 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยในครั้งน้ีผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัย และเก็บรวบรวมข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
3.1 เตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ชุดแบบฝึกทักษะ และชุดแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน 
3.2 ก่อนดำเนินการสอน ผู้วิจัยให้นักเรียนทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ แล้วตรวจให้

คะแนน หลังจากนั้นนำคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป 
3.3 ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยผู้วิจัยสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) บูรณาการ

กับแผนการจัดการเรียนรู้แบบพอเพียง จำนวน 7 แผน ใช้เวลา 13 ช่ัวโมง โดยจัดการเรียนการสอนจำนวน 3 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
3.4 หลังจากดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) บูรณาการกับ

แผนการจัดการเรียนรู้แบบพอเพียง นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ สรุป และอภิปรายผลตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.5 หลังการจัดการเรียนรู ้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) บูรณาการกับแผนการจัดการเรียนรู ้แบบพอเพียง นำ

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ ไปทดสอบกับนักเรียน ตรวจ 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

เมื่อผู้ทำการวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำข้อมูลไปวิเคราะห์และนำเสนอในรูปแบบ ค่าเฉลี่ย 
(Average, x̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, S.D.) ค่า t – test ค่าประสิทธิภาพโดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน 
E1/E2 และพรรณนาหรือข้อความแบบบรรยาย 

ผลการวิจัย 
การศึกษาเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องพันธะโคเวเลนต์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา

ความรู้ (5E) บูรณาการกับแผนการจัดการเรียนรู้แบบพอเพียงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ผู้รายงาน  
ขอนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  
1. แนวทางการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) บูรณาการกับแผนการจัดการเรียนรู้
แบบพอเพียง (แสดงดังตารางที่ 1) 
ตารางที่ 1 แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) บูรณาการกับแผนการจัดการเรียนรู้แบบพอเพียง  

ขั้นตอนกระบวนการ
จัดการเรยีนรู้ 

หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

การจัดการเรียนรู้แบบสบื
เสาะหาความรู้ (5E) 

บทบาทคร ู บทบาทนักเรียน 

เตรียมการสอน 

ความพอประมาณ ขั้นสร้างความสนใจ วิเคราะห์ขอบเขตของเนื้อหา ทำชุดแบบฝึกทกัษะ 

ความมีเหตุผล ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป 
สอดคล้องกับ มฐ.*หรือ
ตัวชี้วัดของหลักสูตร 

อธิบายหรือสรุปเนื้อหา 

มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ขั้นขยายความรู ้ การเตรียมการสอนลว่งหน้า การนำความรู้เก่ามาประยุกต์ใช้ 
เง่ือนไขความรู้ ขั้นสำรวจและค้นหา การเตรียมการสอนลว่งหน้า การทบทวนเน้ือหา 
เง่ือนไขคุณธรรม ขั้นประเมิน การวัดและประเมินผล ส่งงานตรงต่อเวลา 

การสอน 

ความพอประมาณ ขั้นสร้างความสนใจ กระตุ้นด้วยคำถาม ตอบคำถาม 
เง่ือนไขความรู้ ขั้นสำรวจและค้นหา แนะนำแนวทาง ลงมือปฏิบัต ิ
ความมีเหตุผล ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป อธิบายความคลาดเคลื่อน สรุปเรื่องที่เรียนในแต่ละชั่วโมง 
มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ขั้นขยายความรู ้ กิจกรรมเสริมทักษะ ทำกิจกรรมมาขยายผล 
เง่ือนไขความรู้ ขั้นประเมิน วัดและประเมินผล ทำชุดแบบฝึกทกัษะ 

*มฐ. คือ มาตราฐานการเรียนรู ้
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จากตารางที่ 1 พบว่า 
1.1 ขั้นเตรียมการสอน ผู้วิจัยได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา

ความรู้ (5E) ดังนี ้
1.1.1 3 ห่วง 

  ความพอประมาณ  ครูผู้สอนวิเคราะห์ขอบเขตของเนื้อตามมาตรฐานการเรียนรู้หรือตัวชี้วัดที่นักเรียนควร
จะได้ในแต่ละครั้ง หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละชั่วโมงสอน ตัวอย่างเช่น “เนื้อหา : กำหนดเนื้อหาเหมาะสม
กับผู้เรียน ได้แก่ 1. การจัดเรียงอิเล็กตรอน 2. การเขียนสัญลักษณ์แบบจุด และแบบเส้น 3. ตารางธาตุ และการจัดกิจกรรม : 
ใช้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5E โดยนักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล
ร่วมกัน” (แผนการจัดการเรียนรู้ “การเกิดพันธะโคเวเลนต์”)  
  ความมีเหตุผล นักเรียนสามารถอธิบายหรือสรุปเนื้อหาในสิ่งที ่ครูผู ้สอนตั้งคำถาม หรือนักเรียนสรุป
บทเรียนในแต่ละครั้งก่อนหมดชั่วโมงสอนได้ ตัวอย่างเช่น “สรุปได้ว่าการคำนวณความยาวพันธะและพลังงานพันธะของสาร
โคเวเลนต์ขึ้นสามารถคำนวณได้อย่างไร” (แผนการจัดการเรียนรู้ที่ “ความยาวพันธะและพลังงานพันธะของสารโคเวเลนต์”) 
  การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ครูมีการเตรียมการสอนล่วงหน้าก่อนเข้าห้องเรียน หรือการนำแผนการสอนมา
ทบทวนขั้นตอนหรือวิธีการสอนที่ครูผู ้สอนได้มีการเตรียมไว้ เพื่อป้องกันหากนักเรียนมีข้อสงสัยนอกเหนือจากเนื้อหาใ น
บทเรียนของแต่ละชั่วโมง โดยครูผู้สอนมีการเชื่อมโยงเนื้อหาของชั่วโมงนี้ไปยังชั่วโมงถัดไปให้นักเรียนมองเห็นความสำคัญ 
ตัวอย่างเช่น “ครูมีการเตรียมตัวล่วงหน้า - ทบทวนศึกษา วิเคราะห์ขอบเขตของเนื้อหาตามตัวชี้วัด” และมีการวางแผนลำดับ
ขั้นตอนในการทำกิจกรรมแต่ละครั้งได้อย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น “การวางแผนออกแบบและจัดทำแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E ล่วงหน้า 1. ขั้นสร้างความสนใจ 2. ขั้นสำรวจและค้นหา 3. ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป 4. ข้ัน
ขยายความรู้ 5. ข้ันประเมิน” (แผนการจัดการเรียนรู้ “รูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์”)  

1.1.2 2 เง่ือนไข 
  เงื่อนไขความรู้ นักเรียนมีการทบทวนเนื้อหาของบทเรียนในชั่วโมงที่แล้ว และสามารถนำมาประยุกต์ต่อ
ยอดกับเนื้อหาใหม่สามารถตอบถามเรื่องที่ผู้สอนตั้งคำถามในขั้นสำรวจและค้นหาได้ ตัวอย่างเช่น “ครูทบทวนเรื่อง ความยาว
พันธะของสารประกอบโคเวเลนต์ (ทักษะการคิด เงื่อนไข ความรู้ : นักเรียนสามารถบอกความยาวพันธะกับพลังงานพันธะได้) 
โดยการตั้งคำถาม ความยาวพันธะและพลังงานพันธะคืออะไร (แนวคำตอบ : ความยาวพันธะ (Bond Length) หมายถึง ระยะ
ระหว่างนิวเคลียสของอะตอมคู่หนึ่งๆ ที่สร้างพันธะกันในโมเลกุล และพลังงานพันธะ (Bond Energy) คือ พลังงานที่น้อยที่สุด
ที่ต้องใช้เพื่อสลายพันธะระหว่างอะตอมภายในโมเลกุลในสถานะแก๊ส ให้เป็นอะตอมเดี่ยวในสถานะแก๊ส)” (แผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ “รูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์”)  
  เงื่อนไขคุณธรรม ครูผู้สอนมีการตรงต่อเวลา ไม่เข้าห้องเรียนสายหรือปล่อยนักเรียนล่าช้ากระทบกับวิชา
อื่น ๆ การเตรียมความพร้อมก่อน และการวัด การประเมินผล การวิเคราะห์ผลการเรียนครูผู้สอนควรจะตัดสินผลการเรียนตรง
ตามแบบฟอร์มที่โรงเรียนกำหนด ไม่ควรตัดสินผลการเรียนตามความรู้สึกของตนเอง ตัวอย่างเช่น “คุณธรรมของครูในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ : 1. การเตรียมความพร้อมก่อนสอน 2. การเตรียมสื่อ / วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับการสอน 3. ตรงต่อเวลา)” 
(แผนการจัดการเรียนรู้ที่ “สภาพขั้วของโมเลกุลโคเวเลนต์”)  
 1.2 ขั้นการสอน นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)  

1.2.1 ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) ขั้นนำเข้าสู่บทเรียนโดยครูผู้สอนทบทวนเนื้อหาจากชั่วโมงที่แล้ว
โดยการตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจ  ตระหนักถึงเนื้อหาในชั่วโมงที่แล้วซึ ่งสอดคล้องกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เรื่องการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวโดยนักเรียนมีความรู้เดิมสามารถตอบคำถามได้  และนำความรู้ที่ได้จากกการ
ทบทวนมาสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ในช่ัวโมงนี้ ตัวอย่างเช่น “เวเลนซ์อิเล็กตรอน และค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตี (EN) เกี่ยวข้องกับ

 

 

การเขียนสูตรสารประกอบโคเวเลนต์หรือไม่ อย่างไร (มีภูมิคุ้มกันที่ดี : การจัดเรียงอิเล็กตรอน และแนวโน้มตารางธาตุ) (แนว
คำตอบ : พันธะโคเวเลนต์เกิดจากอะตอมสองอะตอมใช้เวเลนซ์อิเล็กตรอนหนึ่งคู่หรือมากกว่าร่วมกัน ทำให้เกิดแรงดึงดูดที่รวม
อะตอมเป็นโมเลกุลขึ้น พันธะโคเวเลนต์มักเกิดขึ้นระหว่างอะตอมที่มีค่าอิเล็กโตรเนกาทิวิตีใกล้เคียงกัน) ” (แผนการจัดการ
เรียนรู้ “สูตรโมเลกุลและชื่อของสารเวเลนต์”) 

1.2.2 ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) เป็นขั้นลงมือปฏิบัติของนักเรียนจากการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่
ครูผู้สอนเป็นผู้อธิบายรายละเอียดในการทำกิจกรรมของนักเรียนในช่ัวโมงนั้น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เรื่อง เงื่อนไขความรู้ และทักษะการคิดของนักเรียนผ่านกิจกรรม และการตั้งคำถามของครูผู้สอน ตัวอย่างเช่น “ครูให้นักเรียน
แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน แล้วทำกิจกรรม 3.2 เรื่อง การจัดตัวของลูกโป่งกับรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์ พร้อมบันทึกผลลงในชุด
แบบฝึกทักษะ และการตอบคำถาม เช่น จงระบุรูปร่างของโมเลกุลโคเวเลนต์ต่อไปนี้ CO2  NO3

-  OF2  ClO4
-  PCl3 และ BrF5 

(ทักษะการคิด เงื่อนไข ความรู้ : นักเรียนสามารถบอกรูปร่างโมเลกุลได้) (แนวตอบ : CO2 = เส้นตรง NO3
−= สามเหลี่ยมแบน

ราบ  OF2 = มุมงอ ClO4
− = ทรงสี่หน้า PCl3 = พีระมิดฐานสามเหลี่ยม BrF3 = ตัวที)” (แผนการจัดการเรียนรู้ที่ “รูปร่าง

โมเลกุลโคเวเลนต์”)    
1.2.3 ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) เป็นขั้นสรุปเนื้อหาจากการลงมือปฏิบัติในการทำกิจกรรมจาก

ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) โดยนักเรียนแต่ละกลุ่มจะส่งตัวแทนออกมาอภิปรายจากกิจกรรมว่ามีลักษณะอย่างไร ซึ่ง
สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง เงื่อนไขคุณธรรม นำไปสู่มิติสังคม การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและ
ไม่นำผลจากการทำกิจกรรมของผู้อื่นมาอภิปราย ตัวอย่างเช่น “ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อสงสัยในเนื้อหา เรื่องแรงยึด
เหนี่ยวระหว่างโมเลกุลและสมบัติของสารโคเวเลนต์ ว่ามีส่วนไหนที่ยังไม่เข้าใจ และให้ความรู้เพิ่มเติมในส่วนนั้น เพื่อจะใช้เป็น
ความรู้เบื้องต้นสำหรับการเรียนในเนื้อหาต่อ ๆ ไป (มิติสังคม : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กา รรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น)” 
(แผนการจัดการเรียนรู้ “แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลและสมบัติของสารโคเวเลนต์”)    

1.2.4 ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) นักเรียนสามารถนำความรู้เดิมที่ได้จากการทำกิจกรรมมาขยายผลหรือ
ครูผู้สอนหากิจกรรมเสริมทักษะกระบวนการคิดของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากขั้นอธิบายและลง
ข้อสรุป (Explanation) มาทบทวนเพื่อความเข้าใจเพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องความมี
เหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ในส่วนของเนื้อหาแต่ละชั่วโมงนั้น ๆ  และนักเรียนสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาไปยังเรื่องถนัดได้ 
ตัวอย่างเช่น “ครูให้นักเรียนโหลดแอพพลิเคชัน พร้อมกับคิวอาร์โค๊ดในการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบ ความเข้าใจของ
นักเรียนเพิ่มเติม และเชื่อมโยงไปสู่เนื้อหาในเรื่องสภาพขั้วของโมเลกุลโคเวเลนต์ จากน้ันครูและนักเรียนช่วยกันสรุปบทเรียนใน
วันนี้ว่าได้อะไรบ้างจากการเรียนในวันนี้ (ความมีเหตุผล : นักเรียนสามารถสรุปเรื่องที่เรียนได้) ” (แผนการจัดการเรียนรู้ 
“รูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์”) 

1.2.5 ขั้นประเมิน (Evaluation) เป็นการประเมินเนื้อหา หรือการประมวลความรู้ในแต่ช่ัวโมงของนักเรียน เช่น 
การประเมินจากการทำชุดแบบฝึกทักษะของนักเรียน การอธิบายจากแบบจำลองโมเดลรูปร่างโมเลกุลที่นักเรียนสร้างขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องทักษะการคิด เงื่อนไขความรู้ ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ตัวอย่างเช่น “ประเมินจาก
แบบทดสอบหลังเรียน 2 ข้อใหญ่ (ทักษะการคิด เงื่อนไขความรู้ : นักเรียนสามารถอธิบายสารโคเวเลนต์โครงร่างตาข่ายได้)” 
(แผนการจัดการเรียนรู้ “สารโคเวเลนต์โครงร่างตาข่าย”) 

1.3 นำไปสู่ 4 มิติ ในด้านต่าง ๆ ที่นักเรียนสามารถวิเคราะห์ได้โดยครูผู้สอนได้นำมิติด้านต่าง ๆ มาบูรณาการกับ
เกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ประกอบด้วยการประเมินด้านความรู้ (Knowledge) ด้านทักษะและการปฏิบัติ 
(Practice) และด้านเจตคติหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Attitude) ตัวอย่างเช่น “ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อสงสัย
ในเนื้อหา เรื่องรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์ ว่ามีส่วนไหนที่ยังไม่เข้าใจ และให้คว ามรู้เพิ่มเติมในส่วนนั้น เพื่อจะใช้เป็นความรู้
เบื้องต้นสำหรับการเรียนในเนื้อหาต่อ ๆ ไป (มิติสังคม : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น)” (แผนการ
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จากตารางที่ 1 พบว่า 
1.1 ขั้นเตรียมการสอน ผู้วิจัยได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา

ความรู้ (5E) ดังนี ้
1.1.1 3 ห่วง 

  ความพอประมาณ  ครูผู้สอนวิเคราะห์ขอบเขตของเนื้อตามมาตรฐานการเรียนรู้หรือตัวชี้วัดที่นักเรียนควร
จะได้ในแต่ละครั้ง หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละชั่วโมงสอน ตัวอย่างเช่น “เนื้อหา : กำหนดเนื้อหาเหมาะสม
กับผู้เรียน ได้แก่ 1. การจัดเรียงอิเล็กตรอน 2. การเขียนสัญลักษณ์แบบจุด และแบบเส้น 3. ตารางธาตุ และการจัดกิจกรรม : 
ใช้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5E โดยนักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล
ร่วมกัน” (แผนการจัดการเรียนรู้ “การเกิดพันธะโคเวเลนต์”)  
  ความมีเหตุผล นักเรียนสามารถอธิบายหรือสรุปเนื้อหาในสิ่งที ่ครูผู ้สอนตั้งคำถาม หรือนักเรียนสรุป
บทเรียนในแต่ละครั้งก่อนหมดชั่วโมงสอนได้ ตัวอย่างเช่น “สรุปได้ว่าการคำนวณความยาวพันธะและพลังงานพันธะของสาร
โคเวเลนต์ขึ้นสามารถคำนวณได้อย่างไร” (แผนการจัดการเรียนรู้ที่ “ความยาวพันธะและพลังงานพันธะของสารโคเวเลนต์”) 
  การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ครูมีการเตรียมการสอนล่วงหน้าก่อนเข้าห้องเรียน หรือการนำแผนการสอนมา
ทบทวนขั้นตอนหรือวิธีการสอนที่ครูผู ้สอนได้มีการเตรียมไว้ เพื่อป้องกันหากนักเรียนมีข้อสงสัยนอกเหนือจากเนื้อหาใ น
บทเรียนของแต่ละชั่วโมง โดยครูผู้สอนมีการเชื่อมโยงเนื้อหาของชั่วโมงนี้ไปยังชั่วโมงถัดไปให้นักเรียนมองเห็นความสำคัญ 
ตัวอย่างเช่น “ครูมีการเตรียมตัวล่วงหน้า - ทบทวนศึกษา วิเคราะห์ขอบเขตของเนื้อหาตามตัวชี้วัด” และมีการวางแผนลำดับ
ขั้นตอนในการทำกิจกรรมแต่ละครั้งได้อย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น “การวางแผนออกแบบและจัดทำแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E ล่วงหน้า 1. ขั้นสร้างความสนใจ 2. ขั้นสำรวจและค้นหา 3. ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป 4. ข้ัน
ขยายความรู้ 5. ข้ันประเมิน” (แผนการจัดการเรียนรู้ “รูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์”)  

1.1.2 2 เง่ือนไข 
  เงื่อนไขความรู้ นักเรียนมีการทบทวนเนื้อหาของบทเรียนในชั่วโมงที่แล้ว และสามารถนำมาประยุกต์ต่อ
ยอดกับเนื้อหาใหม่สามารถตอบถามเรื่องที่ผู้สอนตั้งคำถามในขั้นสำรวจและค้นหาได้ ตัวอย่างเช่น “ครูทบทวนเรื่อง ความยาว
พันธะของสารประกอบโคเวเลนต์ (ทักษะการคิด เงื่อนไข ความรู้ : นักเรียนสามารถบอกความยาวพันธะกับพลังงานพันธะได้) 
โดยการตั้งคำถาม ความยาวพันธะและพลังงานพันธะคืออะไร (แนวคำตอบ : ความยาวพันธะ (Bond Length) หมายถึง ระยะ
ระหว่างนิวเคลียสของอะตอมคู่หนึ่งๆ ที่สร้างพันธะกันในโมเลกุล และพลังงานพันธะ (Bond Energy) คือ พลังงานที่น้อยที่สุด
ที่ต้องใช้เพื่อสลายพันธะระหว่างอะตอมภายในโมเลกุลในสถานะแก๊ส ให้เป็นอะตอมเดี่ยวในสถานะแก๊ส)” (แผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ “รูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์”)  
  เงื่อนไขคุณธรรม ครูผู้สอนมีการตรงต่อเวลา ไม่เข้าห้องเรียนสายหรือปล่อยนักเรียนล่าช้ากระทบกับวิชา
อื่น ๆ การเตรียมความพร้อมก่อน และการวัด การประเมินผล การวิเคราะห์ผลการเรียนครูผู้สอนควรจะตัดสินผลการเรียนตรง
ตามแบบฟอร์มที่โรงเรียนกำหนด ไม่ควรตัดสินผลการเรียนตามความรู้สึกของตนเอง ตัวอย่างเช่น “คุณธรรมของครูในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ : 1. การเตรียมความพร้อมก่อนสอน 2. การเตรียมสื่อ / วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับการสอน 3. ตรงต่อเวลา)” 
(แผนการจัดการเรียนรู้ที่ “สภาพขั้วของโมเลกุลโคเวเลนต์”)  
 1.2 ขั้นการสอน นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)  

1.2.1 ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) ขั้นนำเข้าสู่บทเรียนโดยครูผู้สอนทบทวนเนื้อหาจากชั่วโมงที่แล้ว
โดยการตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจ  ตระหนักถึงเนื้อหาในชั่วโมงที่แล้วซึ ่งสอดคล้องกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เรื่องการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวโดยนักเรียนมีความรู้เดิมสามารถตอบคำถามได้  และนำความรู้ที่ได้จากกการ
ทบทวนมาสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ในช่ัวโมงนี้ ตัวอย่างเช่น “เวเลนซ์อิเล็กตรอน และค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตี (EN) เกี่ยวข้องกับ

 

 

การเขียนสูตรสารประกอบโคเวเลนต์หรือไม่ อย่างไร (มีภูมิคุ้มกันที่ดี : การจัดเรียงอิเล็กตรอน และแนวโน้มตารางธาตุ) (แนว
คำตอบ : พันธะโคเวเลนต์เกิดจากอะตอมสองอะตอมใช้เวเลนซ์อิเล็กตรอนหนึ่งคู่หรือมากกว่าร่วมกัน ทำให้เกิดแรงดึงดูดที่รวม
อะตอมเป็นโมเลกุลขึ้น พันธะโคเวเลนต์มักเกิดขึ้นระหว่างอะตอมที่มีค่าอิเล็กโตรเนกาทิวิตีใกล้เคียงกัน) ” (แผนการจัดการ
เรียนรู้ “สูตรโมเลกุลและชื่อของสารเวเลนต์”) 

1.2.2 ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) เป็นขั้นลงมือปฏิบัติของนักเรียนจากการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่
ครูผู้สอนเป็นผู้อธิบายรายละเอียดในการทำกิจกรรมของนักเรียนในช่ัวโมงนั้น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เรื่อง เงื่อนไขความรู้ และทักษะการคิดของนักเรียนผ่านกิจกรรม และการตั้งคำถามของครูผู้สอน ตัวอย่างเช่น “ครูให้นักเรียน
แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน แล้วทำกิจกรรม 3.2 เรื่อง การจัดตัวของลูกโป่งกับรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์ พร้อมบันทึกผลลงในชุด
แบบฝึกทักษะ และการตอบคำถาม เช่น จงระบุรูปร่างของโมเลกุลโคเวเลนต์ต่อไปนี้ CO2  NO3

-  OF2  ClO4
-  PCl3 และ BrF5 

(ทักษะการคิด เงื่อนไข ความรู้ : นักเรียนสามารถบอกรูปร่างโมเลกุลได้) (แนวตอบ : CO2 = เส้นตรง NO3
−= สามเหลี่ยมแบน

ราบ  OF2 = มุมงอ ClO4
− = ทรงสี่หน้า PCl3 = พีระมิดฐานสามเหลี่ยม BrF3 = ตัวที)” (แผนการจัดการเรียนรู้ที่ “รูปร่าง

โมเลกุลโคเวเลนต์”)    
1.2.3 ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) เป็นขั้นสรุปเนื้อหาจากการลงมือปฏิบัติในการทำกิจกรรมจาก

ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) โดยนักเรียนแต่ละกลุ่มจะส่งตัวแทนออกมาอภิปรายจากกิจกรรมว่ามีลักษณะอย่างไร ซึ่ง
สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง เงื่อนไขคุณธรรม นำไปสู่มิติสังคม การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและ
ไม่นำผลจากการทำกิจกรรมของผู้อื่นมาอภิปราย ตัวอย่างเช่น “ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อสงสัยในเนื้อหา เรื่องแรงยึด
เหนี่ยวระหว่างโมเลกุลและสมบัติของสารโคเวเลนต์ ว่ามีส่วนไหนที่ยังไม่เข้าใจ และให้ความรู้เพิ่มเติมในส่วนนั้น เพื่อจะใช้เป็น
ความรู้เบื้องต้นสำหรับการเรียนในเนื้อหาต่อ ๆ ไป (มิติสังคม : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กา รรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น)” 
(แผนการจัดการเรียนรู้ “แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลและสมบัติของสารโคเวเลนต์”)    

1.2.4 ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) นักเรียนสามารถนำความรู้เดิมที่ได้จากการทำกิจกรรมมาขยายผลหรือ
ครูผู้สอนหากิจกรรมเสริมทักษะกระบวนการคิดของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากขั้นอธิบายและลง
ข้อสรุป (Explanation) มาทบทวนเพื่อความเข้าใจเพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องความมี
เหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ในส่วนของเนื้อหาแต่ละชั่วโมงนั้น ๆ  และนักเรียนสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาไปยังเรื่องถนัดได้ 
ตัวอย่างเช่น “ครูให้นักเรียนโหลดแอพพลิเคชัน พร้อมกับคิวอาร์โค๊ดในการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบ ความเข้าใจของ
นักเรียนเพิ่มเติม และเชื่อมโยงไปสู่เนื้อหาในเรื่องสภาพขั้วของโมเลกุลโคเวเลนต์ จากน้ันครูและนักเรียนช่วยกันสรุปบทเรียนใน
วันนี้ว่าได้อะไรบ้างจากการเรียนในวันนี้ (ความมีเหตุผล : นักเรียนสามารถสรุปเรื่องที่เรียนได้) ” (แผนการจัดการเรียนรู้ 
“รูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์”) 

1.2.5 ขั้นประเมิน (Evaluation) เป็นการประเมินเนื้อหา หรือการประมวลความรู้ในแต่ช่ัวโมงของนักเรียน เช่น 
การประเมินจากการทำชุดแบบฝึกทักษะของนักเรียน การอธิบายจากแบบจำลองโมเดลรูปร่างโมเลกุลที่นักเรียนสร้างขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องทักษะการคิด เงื่อนไขความรู้ ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ตัวอย่างเช่น “ประเมินจาก
แบบทดสอบหลังเรียน 2 ข้อใหญ่ (ทักษะการคิด เงื่อนไขความรู้ : นักเรียนสามารถอธิบายสารโคเวเลนต์โครงร่างตาข่ายได้)” 
(แผนการจัดการเรียนรู้ “สารโคเวเลนต์โครงร่างตาข่าย”) 

1.3 นำไปสู่ 4 มิติ ในด้านต่าง ๆ ที่นักเรียนสามารถวิเคราะห์ได้โดยครูผู้สอนได้นำมิติด้านต่าง ๆ มาบูรณาการกับ
เกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ประกอบด้วยการประเมินด้านความรู้ (Knowledge) ด้านทักษะและการปฏิบัติ 
(Practice) และด้านเจตคติหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Attitude) ตัวอย่างเช่น “ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อสงสัย
ในเนื้อหา เรื่องรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์ ว่ามีส่วนไหนที่ยังไม่เข้าใจ และให้คว ามรู้เพิ่มเติมในส่วนนั้น เพื่อจะใช้เป็นความรู้
เบื้องต้นสำหรับการเรียนในเนื้อหาต่อ ๆ ไป (มิติสังคม : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น)” (แผนการ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 

 

จัดการเรียนรู้ “รูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์”) และการนำไปสู่การวัดและประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนที่ครูผู้สอนได้วางไว้  
2. ผลการหาประสิทธิภาพของชุดแบบฝึกทักษะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

การวิเคราะห์ข้อมลูการวิจัยด้านการหาประสิทธิภาพของชุดแบบฝึกทักษะ ครั้งนี้ ผู้วิจัยดำเนินการหาประสิทธิภาพ
ของชุดแบบฝึกทักษะ ตามเกณฑ์ 70/70 (E1/E2) ได้แก่ ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) 
ปรากฏผลการวิเคราะห์ข้อมลู ดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2  ค่าประสิทธิภาพของชุดแบบฝึกทักษะ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 ตามเกณฑ์ 70/70 

คะแนนประเมิน N คะแนนเต็ม x̅ ร้อยละ ค่าประสิทธภิาพ (E1/E2) 
ระหว่างเรยีน 41 50 35.05 70.10 

70.10/69.43 หลังเรียน 41 30 20.83 69.43 
จากตารางที่ 2  พบว่า การหาประสิทธิภาพของชุดแบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน       

41 คน ทำชุดแบบฝึกทักษะ ระหว่างเรียนได้เฉลี่ยร้อยละ 70.10 แสดงว่าประสิทธิภาพของกระบวนการตามเกณฑ์มาตรฐาน 
70/70 และได้คะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเฉลี่ยร้อยละ 69.43 แสดงว่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 70/70 เช่นเดียวกัน 
 สรุปได้ว่าคะแนนเฉลี่ยจากการทำชุดแบบฝึกทักษะระหว่างเรียนต่อคะแนนเฉลี่ยจากการทำแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนมีค่า 70.10/69.43 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 70/70 ท่ีตั้งไว้  
3. ผลการเปรียบเทียบคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ได้จากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) บูรณาการกับแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบพอเพียง  

หลังจากเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู ้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) บูรณาการกับแผนการจัดการเรียนรู้แบบ
พอเพียง ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น 7 ชุดแล้ว ได้วัดคะแนนการทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน แล้วนำคะแนนมาเปรียบเทียบกับคะแนนท่ีวัดไว้ก่อนเรียน โดยวิธีการเปรียบค่าเฉลี่ย ดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนการใช้และหลังการใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) บูรณาการกับแผนการจัดการเรียนรู้แบบพอเพียง 

เวลา N คะแนนเต็ม x̅ S.D. rtt t Sig. 
ก่อนเรียน 41 30 7.22 2.08 

0.36 27.50* 0.05 
หลังเรียน 41 30 20.83 3.06 

* มีนยัสำคัญทางสถิติ .05 
จากตารางที่ 3 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบก่อนการเรียนและหลังการเรียน

โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) บูรณาการกับแผนการจัดการเรียนรู้แบบพอเพียง พบว่า คะแนนทดสอบ
หลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 20.83 สูงกว่าก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 7.22 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 
การจัดการเรียนรู ้แบบสืบเสาะหาความรู ้ (5E) บูรณาการกับแผนการจัดการเรียนรู ้แบบพอเพียง เพื่อพัฒนา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องพันธะโคเวเลนต์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้   
1. แนวทางการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) บูรณาการกับแผนการจัดการ

เรียนรู้แบบพอเพียง เพื่อผู้เรียนได้ฝึกคิดและฝึกปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข นำไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงมิติด้านวัตถุ และด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับ อังคณา ตุงคะสมิต (2554) นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการ
เรียน และมีความสนใจในการเรียนมากขึ้น นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้ง

 

 

สามารถนำความรู้ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนัก หวงแหนภูมิ
ปัญญา แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นของตนเอง เห็นคุณค่าของการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

2. ชุดแบบฝึกทักษะ เรื่องพันธะโคเวเลนต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่สร้างขึ้นเพื่อเสริมทักษะกระบวนคิด การลงมือ
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพเท่ากับ 70.10/69.43 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 70/70 ที่กำหนดไว้ และสอดคล้องกับ ณพัฐอร 
บัวฉุน (2559) พบว่า ประสิทธิภาพของชุดแบบฝึกเสริมทักษะสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรเ์รื่อง แรงและการเคลื่อนที่กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ 83.53/81.53 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ท่ีตั้งไว้ 
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังการฝึกโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ (5E) บูรณาการกับแผนการจัดการเรียนรู้แบบพอเพียงนำข้อมูลมาเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนมี
ความแตกต่างกัน พบว่าสูงกว่าก่อนฝึกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วาสนา นิ่มพระยา 
(2559) พบว่านักเรียนท่ีเรียนโดยใช้ชุดการเรียนการสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 

 

จัดการเรียนรู้ “รูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์”) และการนำไปสู่การวัดและประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนที่ครูผู้สอนได้วางไว้  
2. ผลการหาประสิทธิภาพของชุดแบบฝึกทักษะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

การวิเคราะห์ข้อมลูการวิจัยด้านการหาประสิทธิภาพของชุดแบบฝึกทักษะ ครั้งนี้ ผู้วิจัยดำเนินการหาประสิทธิภาพ
ของชุดแบบฝึกทักษะ ตามเกณฑ์ 70/70 (E1/E2) ได้แก่ ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) 
ปรากฏผลการวิเคราะห์ข้อมลู ดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2  ค่าประสิทธิภาพของชุดแบบฝึกทักษะ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 ตามเกณฑ์ 70/70 

คะแนนประเมิน N คะแนนเต็ม x̅ ร้อยละ ค่าประสิทธภิาพ (E1/E2) 
ระหว่างเรยีน 41 50 35.05 70.10 

70.10/69.43 หลังเรียน 41 30 20.83 69.43 
จากตารางที่ 2  พบว่า การหาประสิทธิภาพของชุดแบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน       

41 คน ทำชุดแบบฝึกทักษะ ระหว่างเรียนได้เฉลี่ยร้อยละ 70.10 แสดงว่าประสิทธิภาพของกระบวนการตามเกณฑ์มาตรฐาน 
70/70 และได้คะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเฉลี่ยร้อยละ 69.43 แสดงว่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 70/70 เช่นเดียวกัน 
 สรุปได้ว่าคะแนนเฉลี่ยจากการทำชุดแบบฝึกทักษะระหว่างเรียนต่อคะแนนเฉลี่ยจากการทำแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนมีค่า 70.10/69.43 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 70/70 ท่ีตั้งไว้  
3. ผลการเปรียบเทียบคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ได้จากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) บูรณาการกับแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบพอเพียง  

หลังจากเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู ้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) บูรณาการกับแผนการจัดการเรียนรู้แบบ
พอเพียง ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น 7 ชุดแล้ว ได้วัดคะแนนการทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน แล้วนำคะแนนมาเปรียบเทียบกับคะแนนท่ีวัดไว้ก่อนเรียน โดยวิธีการเปรียบค่าเฉลี่ย ดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนการใช้และหลังการใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) บูรณาการกับแผนการจัดการเรียนรู้แบบพอเพียง 

เวลา N คะแนนเต็ม x̅ S.D. rtt t Sig. 
ก่อนเรียน 41 30 7.22 2.08 

0.36 27.50* 0.05 
หลังเรียน 41 30 20.83 3.06 

* มีนยัสำคัญทางสถิติ .05 
จากตารางที่ 3 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบก่อนการเรียนและหลังการเรียน

โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) บูรณาการกับแผนการจัดการเรียนรู้แบบพอเพียง พบว่า คะแนนทดสอบ
หลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 20.83 สูงกว่าก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 7.22 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 
การจัดการเรียนรู ้แบบสืบเสาะหาความรู ้ (5E) บูรณาการกับแผนการจัดการเรียนรู ้แบบพอเพียง เพื่อพัฒนา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องพันธะโคเวเลนต์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้   
1. แนวทางการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) บูรณาการกับแผนการจัดการ

เรียนรู้แบบพอเพียง เพื่อผู้เรียนได้ฝึกคิดและฝึกปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข นำไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงมิติด้านวัตถุ และด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับ อังคณา ตุงคะสมิต (2554) นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการ
เรียน และมีความสนใจในการเรียนมากขึ้น นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้ง

 

 

สามารถนำความรู้ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนัก หวงแหนภูมิ
ปัญญา แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นของตนเอง เห็นคุณค่าของการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

2. ชุดแบบฝึกทักษะ เรื่องพันธะโคเวเลนต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่สร้างขึ้นเพื่อเสริมทักษะกระบวนคิด การลงมือ
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพเท่ากับ 70.10/69.43 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 70/70 ที่กำหนดไว้ และสอดคล้องกับ ณพัฐอร 
บัวฉุน (2559) พบว่า ประสิทธิภาพของชุดแบบฝึกเสริมทักษะสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรเ์รื่อง แรงและการเคลื่อนที่กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ 83.53/81.53 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ท่ีตั้งไว้ 
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังการฝึกโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ (5E) บูรณาการกับแผนการจัดการเรียนรู้แบบพอเพียงนำข้อมูลมาเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนมี
ความแตกต่างกัน พบว่าสูงกว่าก่อนฝึกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วาสนา นิ่มพระยา 
(2559) พบว่านักเรียนท่ีเรียนโดยใช้ชุดการเรียนการสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
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กำรใช้กิจกรรมเป็นฐำนในกำรส่งเสริมควำมเข้ำใจและควำมคงทนของควำมรู้

เรื่อง ปริมำณสำรสัมพันธ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4

สวรส นุชม่วง1* และดาริน บุญศรี2

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์ และ 2) ศึกษาความ

คงทนของความรู้ของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้การใช้กิจกรรมเป็นฐาน (ABL) กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่ 4 โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต สังกัดส�านักงานการศึกษาเอกชน ด�าเนินการวิจัยในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ�านวน 

37 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียน

รู้การใช้กจิกรรมเป็นฐาน จ�านวน 3 แผนการเรยีนรู้ 2) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรียน เรือ่ง ปรมิาณสารสมัพนัธ์ จ�านวน 1 ชดุ 

เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ�านวน 10 ข้อ และอัตนัย จ�านวน 7 ข้อ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยทดสอบ

ก่อนเรยีนด้วยแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและด�าเนนิการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแผนการจัดการเรยีนรูจ้�านวน 3 แผน

เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ รวม 12 ชั่วโมง หลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้เสร็จสิ้นตามแผน ผู้วิจัยทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบฉบับ

เดิม และเว้นระยะ 2 สัปดาห์ ผู้วิจัยทดสอบนักเรียนอีกครั้งโดยใช้แบบทดสอบฉบับเดิมเพื่อศึกษาความคงทนของการเรียนรู้แล้วน�า

ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ (t-test) ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นกัเรียนทีไ่ด้รบัการจดัการเรยีนรูโ้ดยการใช้กจิกรรมเป็นฐาน ในการส่งเสรมิความเข้าใจและความคงทนของความรูเ้รือ่งปรมิาณสารสมั

พันธ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นักเรียนที่ได้รับการจัดการ

เรียนรู้โดยการใช้กิจกรรมเป็นฐาน มีความคงทนของการเรียนรู้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ค�ำส�ำคัญ: การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน ความคงทนของความรู้ ปริมาณสารสัมพันธ์

1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภูเก็ต 83000 
2 อาจารย์สาขาวิชาเคมี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภูเก็ต 83000 
1 Undergraduate Student, Chemistry Program, Faculty of Education, Phuket Rajabhat University, Phuket, 83000, Thailand 
2 Lecturer, Chemistry Program, Faculty of Education, Phuket Rajabhat University, Phuket, 83000, Thailand
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Activities Based Learning for Enhance Understanding and

Retention in Learning on Stoichiometry of Secondary Grade 4 Students

Sawarod Nutmung1* and Darin Boonsri2

Abstract

 The purposes of this research were; 1) to compare the learning achievement of secondary grade 4 

students before and after learning by using an Activities Based Learning model (ABL), 2) to compare the learning 

retention of secondary grade 4 students after learning by using an Activities Based Learning model (ABL). The 

sample came from purposive sampling consisting of 37 students of secondary grade 4 students in semester 2 

of the year 2019 in Phuket province. The research instruments were 1) Three plans of learning by using an 

Activities Based Learning model (ABL) 2) The tests of learning achievement by using multiple choices (4 choices) 

and subjective. The results of the study revealed that: 1) Learning achievement of secondary grade 4 students 

who learn with an Activities Based Learning model (ABL) was significantly higher than before the study, which 

was at the .01 level. 2) Learning retention of secondary grade 4 students who learn with an Activities Based 

Learning model (ABL) was significantly higher than before the study, which was at the .01 level.

Keywords: Activities Based Learning, Retention, Stoichiometry
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บทน า 
ปัจจุบันนี้มีการส่งเสริมให้นักเรียนไดเ้กิดกระบวนการคิดวิเคราะหด์้วยตนเองและในแวดวงทางการศึกษาไม่ว่าจะเปน็

นักวิชาการศึกษา ครูอาจารย์ ต่างก็ให้ความสนใจในการพัฒนาการสอนโดยใช้วิธีบูรณาการเทคนิคและวิธีการสอนต่างๆมาช่วย 
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากขึ้น ทั้งหลักสูตรการสอนต่าง ๆ ก็ออกแบบให้มีการน ารูปแบบการสอนแบบ Active 
Learning มาใช้มากขึ้นการสอนการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน ภัทราวดี (2541) กล่าวว่า เป็นรูปแบบการสอนที่สามารถ 
น ามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ดีมากวิธีหนึ่ง คือ ท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา 
และคิดอย่างสร้างสรรค์ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนและได้ลงมือปฏิบัติมากข้ึน ยังมีโอกาสออกไป แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา ในส่วนของผู้สอนก็ลดบทบาทของการเป็นผู้ควบคุม ในช้ันเรียนลง กันผู้เรียนมีอ านาจใน
การจัดการควบคุมตนเอง สามารถหาความรู้ใหม่ได้ตามความประสงค์ผู้เรียน ต้องท างานเป็นกลุ่ม ก าหนดขั้นตอนการเรียนรู้
เป็น 6 ขั้นตอน ได้แก่ การก าหนดปัญหา, การระดมสมอง, การวิเคราะห์ ปัญหา, การวางแผนการศึกษาค้นคว้า, การสร้าง
ประเด็นการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหา และ การสรุปผลและรายงานผล มีบทบาทให้ก าลังใจผู้เรียนในการ
อภิปรายและเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ และช่วยประธานกลุ่ม ขับเคลื่อนการอภิปรายและรักษาเวลา ให้กลุ่มได้ด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ รวมถึงตรวจสอบความเข้าใจของกลุ่ม และสุดท้ายคือและประเมินการแสดงออกของสมาชิกในกลุ่ม  

จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานในการสอนวิชาเคมี  เรื่องปริมาณ
สารสัมพันธ์ เพื่อให้นักเรียนได้เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ ซึ่งส่งผลความเข้าใจและความคงทนของความรู้ และ สาเหตุที่
ผู้วิจัยเลือกเนื้อหาเรื่องปริมาณสารสัมพันธ์ เนื่องจากว่าเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นนามธรรมซึ่งปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นจะเกิดในระดับ
ของโมเลกุลจึงท าให้ผู้เรียนนึกภาพไมอ่อก ดังนั้นการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน น่าจะ ส่งผลให้นักเรียนมีความเขา้ใจ 
และมีความคงทนในความรู้ดีขึ้น ผู้วิจัยจึงเลือกที่จะศึกษาผลสัมฤทธิ์ และวัดผลการเรียนรู้ของนักเรียน และเนื่องจาก
เนื้อหาวิชาเคมีเรื่องปริมาณสารสัมพันธ์เป็นเนื้อหาในหนังสือเรียนวิชาเคมีเพิ่มเติม เล่ม 1 ส าหรับนักเรียนช่วงช้ันที่ 4 ผู้วิจัยจึง
เลือกนักเรียนระดับช่วงช้ันดังกล่าวเป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยคาดหวัง ว่าจากผลการวิจัยที่การจัดการเรียนรูโ้ดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน
แล้วสามารถช่วยส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และความคงทนในความรู้วิชาเคมีสูงขึ้น  
วัตถุประสงค์ของการศึกษา  

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนการจัดการเรียนรู้และหลังการจัดการเรียนรู้ เรื่อง 
ปริมาณสารสัมพันธ์ โดยการใช้กิจกรรมเป็นฐาน (ABL)  

2. เพื่อเปรียบเทียบความคงทนของความรู้ของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้การใช้กิจกรรมเป็นฐาน (ABL)  
สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า  

1. นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์ หลัง
เรียนสูงขึ้น  

2. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน มีความคงของความรู้มากขึ้น  
วิธีด าเนินการศึกษา  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4/3 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา สังกัดส านักงาน
การศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2562 จ านวน 37 คน 

ขอบเขตการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ประกอบด้วย 

1.  แผนการจัดการเรียนรู้การใช้กิจกรรมเป็นฐาน จ านวน 3 แผนการเรียนรู้  
2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์ จ านวน 1 ชุด เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย

ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ และอัตนัย จ านวน 7 ข้อ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. เตรียมนักเรียนที่เขา้รับการทดลอง จ านวน 37 คน 
2. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียน จ านวน 17 ข้อ  ไปทดสอบกับนักเรียน ตรวจและบันทึก

คะแนนก่อนเรียน 
3. ผู้วิจัยด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยกิจกรรมเป็นฐานตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นใช้เวลาช่วง 

3 สัปดาห์ ฝึกครั้งละ 2 ช่ัวโมง   สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนธันวาคม – วันที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 รวม
จ านวนครั้งท่ีฝึก 12 ครั้ง ในการฝึกแต่ละครั้งครูตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนที่ก าหนดไว้ กรณีนักเรียนขาดเรียนครู
อนุญาตให้นักเรียนใช้เวลาว่างท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจนครบ 

4. เมื่อด าเนินการสอนครบตามแผนการจัดการเรยีนรู้ นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครบ จึงน า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียน จ านวน 17 ข้อ ไปทดสอบกับนักเรียน ตรวจและบันทึกคะแนนหลังเรียนน า
คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนมาวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างโดยวิธีการ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย 

5. ภายหลังเวลา 2 สัปดาห์ ด าเนินการให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอีกครั้งมาวิเคราะห์
เปรียบเทียบความแตกต่างโดยวิธีการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 

1. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครือ่งมือได้แก่ หาความเทีย่งตรงเชิงเนื้อหา (Validity) ของแบบทดสอบ การวิเคราะห์
หาค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ 
2. สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และ t-test 

ผลการวิจัย 
1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรูโ้ดยการใช้กิจกรรมเป็นฐาน (ABL) ในการส่งเสริม
ความเข้าใจและความคงทนของความรู้เรื่องปริมาณสารสมัพันธ์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถติิที่ระดับ .01 แสดงดังตาราง

 
ตาราง 1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้รูปแบบการสอนแบบกจิกรรมเป็นฐาน 

คะแนน N = 37 
X S.D. t-test Sig 

ก่อนเรียน 6 2.134 13.421** 0.000 
หลังเรียน 12.4 2.175  
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
โดยก่อนการจดัการเรียนรู้นักเรียนมีระดบัค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 6 ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักเรียนไมม่คีวามเข้าใจใน

เนื้อหาปริมาณสารสัมพันธ์แต่หลังจากผู้วิจัยใช้กิจกรรมการทดลอง เช่น การสังเกตตะกอนของโซเดียมฟอสเฟตและแบเรียม
คลอไรด์ กิจกรรมการทดลองระหว่างแก๊สออกซิเจนและแก๊สไนโตรเจนมอนออกไซด์เพื่อศึกษาเกี่ยวกบัการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

บทน า 
ปัจจุบันนี้มีการส่งเสริมให้นักเรียนไดเ้กิดกระบวนการคิดวิเคราะหด์้วยตนเองและในแวดวงทางการศึกษาไม่ว่าจะเปน็

นักวิชาการศึกษา ครูอาจารย์ ต่างก็ให้ความสนใจในการพัฒนาการสอนโดยใช้วิธีบูรณาการเทคนิคและวิธีการสอนต่างๆมาช่วย 
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากขึ้น ทั้งหลักสูตรการสอนต่าง ๆ ก็ออกแบบให้มีการน ารูปแบบการสอนแบบ Active 
Learning มาใช้มากขึ้นการสอนการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน ภัทราวดี (2541) กล่าวว่า เป็นรูปแบบการสอนที่สามารถ 
น ามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ดีมากวิธีหนึ่ง คือ ท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา 
และคิดอย่างสร้างสรรค์ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนและได้ลงมือปฏิบัติมากข้ึน ยังมีโอกาสออกไป แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ในส่วนของผู้สอนก็ลดบทบาทของการเป็นผู้ควบคุม ในช้ันเรียนลง กันผู้เรียนมีอ านาจใน
การจัดการควบคุมตนเอง สามารถหาความรู้ใหม่ได้ตามความประสงค์ผู้เรียน ต้องท างานเป็นกลุ่ม ก าหนดขั้นตอนการเรียนรู้
เป็น 6 ขั้นตอน ได้แก่ การก าหนดปัญหา, การระดมสมอง, การวิเคราะห์ ปัญหา, การวางแผนการศึกษาค้นคว้า, การสร้าง
ประเด็นการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหา และ การสรุปผลและรายงานผล มีบทบาทให้ก าลังใจผู้เรียนในการ
อภิปรายและเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ และช่วยประธานกลุ่ม ขับเคลื่อนการอภิปรายและรักษาเวลา ให้กลุ่มได้ด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ รวมถึงตรวจสอบความเข้าใจของกลุ่ม และสุดท้ายคือและประเมินการแสดงออกของสมาชิกในกลุ่ม  

จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานในการสอนวิชาเคมี  เรื่องปริมาณ
สารสัมพันธ์ เพื่อให้นักเรียนได้เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ ซึ่งส่งผลความเข้าใจและความคงทนของความรู้ และ สาเหตุที่
ผู้วิจัยเลือกเนื้อหาเรื่องปริมาณสารสัมพันธ์ เนื่องจากว่าเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นนามธรรมซึ่งปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นจะเกิดในระดับ
ของโมเลกุลจึงท าให้ผู้เรียนนึกภาพไมอ่อก ดังนั้นการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน น่าจะ ส่งผลให้นักเรียนมีความเขา้ใจ 
และมีความคงทนในความรู้ดีขึ้น ผู้วิจัยจึงเลือกที่จะศึกษาผลสัมฤทธิ์ และวัดผลการเรียนรู้ของนักเรียน และเนื่องจาก
เนื้อหาวิชาเคมีเรื่องปริมาณสารสัมพันธ์เป็นเนื้อหาในหนังสือเรียนวิชาเคมีเพิ่มเติม เล่ม 1 ส าหรับนักเรียนช่วงช้ันที่ 4 ผู้วิจัยจึง
เลือกนักเรียนระดับช่วงช้ันดังกล่าวเป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยคาดหวัง ว่าจากผลการวิจัยที่การจัดการเรียนรูโ้ดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน
แล้วสามารถช่วยส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และความคงทนในความรู้วิชาเคมีสูงขึ้น  
วัตถุประสงค์ของการศึกษา  

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนการจัดการเรียนรู้และหลังการจัดการเรียนรู้ เรื่อง 
ปริมาณสารสัมพันธ์ โดยการใช้กิจกรรมเป็นฐาน (ABL)  

2. เพื่อเปรียบเทียบความคงทนของความรู้ของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้การใช้กิจกรรมเป็นฐาน (ABL)  
สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า  

1. นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์ หลัง
เรียนสูงขึ้น  

2. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน มีความคงของความรู้มากขึ้น  
วิธีด าเนินการศึกษา  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4/3 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา สังกัดส านักงาน
การศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2562 จ านวน 37 คน 

ขอบเขตการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ประกอบด้วย 

1.  แผนการจัดการเรียนรู้การใช้กิจกรรมเป็นฐาน จ านวน 3 แผนการเรียนรู้  
2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์ จ านวน 1 ชุด เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย

ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ และอัตนัย จ านวน 7 ข้อ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. เตรียมนักเรียนที่เขา้รับการทดลอง จ านวน 37 คน 
2. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียน จ านวน 17 ข้อ  ไปทดสอบกับนักเรียน ตรวจและบันทึก

คะแนนก่อนเรียน 
3. ผู้วิจัยด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยกิจกรรมเป็นฐานตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นใช้เวลาช่วง 

3 สัปดาห์ ฝึกครั้งละ 2 ช่ัวโมง   สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนธันวาคม – วันที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 รวม
จ านวนครั้งท่ีฝึก 12 ครั้ง ในการฝึกแต่ละครั้งครูตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนที่ก าหนดไว้ กรณีนักเรียนขาดเรียนครู
อนุญาตให้นักเรียนใช้เวลาว่างท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจนครบ 

4. เมื่อด าเนินการสอนครบตามแผนการจัดการเรยีนรู้ นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครบ จึงน า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียน จ านวน 17 ข้อ ไปทดสอบกับนักเรียน ตรวจและบันทึกคะแนนหลังเรียนน า
คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนมาวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างโดยวิธีการ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย 

5. ภายหลังเวลา 2 สัปดาห์ ด าเนินการให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอีกครั้งมาวิเคราะห์
เปรียบเทียบความแตกต่างโดยวิธีการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 

1. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครือ่งมือได้แก่ หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Validity) ของแบบทดสอบ การวิเคราะห์
หาค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ 
2. สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และ t-test 

ผลการวิจัย 
1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรูโ้ดยการใช้กิจกรรมเป็นฐาน (ABL) ในการส่งเสริม
ความเข้าใจและความคงทนของความรู้เรื่องปริมาณสารสมัพันธ์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถติิที่ระดับ .01 แสดงดังตาราง

 
ตาราง 1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้รูปแบบการสอนแบบกจิกรรมเป็นฐาน 

คะแนน N = 37 
X S.D. t-test Sig 

ก่อนเรียน 6 2.134 13.421** 0.000 
หลังเรียน 12.4 2.175  
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
โดยก่อนการจดัการเรียนรู้นักเรียนมีระดบัค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 6 ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักเรียนไมม่คีวามเข้าใจใน

เนื้อหาปริมาณสารสัมพันธ์แต่หลังจากผู้วิจัยใช้กิจกรรมการทดลอง เช่น การสังเกตตะกอนของโซเดียมฟอสเฟตและแบเรียม
คลอไรด์ กิจกรรมการทดลองระหว่างแก๊สออกซิเจนและแก๊สไนโตรเจนมอนออกไซด์เพื่อศึกษาเกี่ยวกบัการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

และการทดลองผลร้อยละของปฏกิิริยาระหว่างโซเดียมคาร์บอเนตกบักรดไฮโดรคลอริก นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาเพิ่มขึ้น
มีค่าเฉลีย่ของคะแนนเท่ากับ 12.4 

2. นักเรียนท่ีไดร้ับการจัดการเรียนรู้โดยการใช้กิจกรรมเป็นฐาน (ABL) มีความคงทนในการเรียนรู้อยา่งมีนัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ .01 แสดงดังตาราง 2 

 
ตาราง 2  แสดงผลการเปรียบเทียบเปรียบเทียบคะแนนระหว่างคะแนนหลังเรียนและคะแนนความคงทนของความรู้ 

คะแนน N = 37 
X S.D. t-test Sig 

หลังเรียน 12.40 2.175 0.504** 0.617 
หลังเรียน 2 สัปดาห์ 11.83 2.830  

         ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

หลังจากผู้วิจัยน าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานมาใช้ในการจัดการเรียนรู้เป็นเวลา 3 สัปดาห์ 
หลังจากนั้นได้ท าการวัดหลังเรยีนพบว่านักเรยีนมีคะแนนเฉลีย่ 12.4 และเมื่อเวลาผ่านไป 2 สัปดาห์ แล้วท าการวัดความคงทน
ของความรู้โดยใช้แบบทดสอบชุดเดิม พบว่าคะแนนเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียน 2 สัปดาห์เท่ากับ 11.83 แสดงให้เห็นว่า
นักเรียนมีความคงทนของความรู้เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์ 

 

                                    
 

ภาพนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน 
โดยกระบวนการจดัการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานจะมลีักษณะกจิกรรมโดยให้นักเรียนไดล้งมือท ากิจกรรมด้วยตนเองโดยมี
ครูเป็นเพียงผู้ให้ค าแนะน าตัวอย่างกิจกรรมเป็นกิจกรรมการทดลอง เช่น การสังเกตตะกอนของโซเดียมฟอสเฟตและแบเรียม
คลอไรด์ กิจกรรมการทดลองระหว่างแก๊สออกซิเจนและแก๊สไนโตรเจนมอนออกไซด์เพื่อศึกษาเกี่ยวกบัการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
และการทดลองผลร้อยละของปฏกิิริยาระหว่างโซเดียมคาร์บอเนตกบักรดไฮโดรคลอริก เป็นต้น หลังจากนักเรียนได้ท าการ
ทดลองผู้วิจัยจะให้นักเรยีนบันทึกผลการทดลองและสรุปผลการทดลองด้วยกันหลังจากนั้นให้ออกมาอภิปรายความรูร้่วมกัน
กับเพื่อนร่วมห้อง 
 
 
 

อภิปรายผล 
จากการวิจัยการกิจกรรมเป็นฐาน (ABL) ในการส่งเสริมความเข้าใจและความคงทนของความรู้ 

เรื่องปริมาณสารสัมพันธ์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/3 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดย

ใช้กิจกรรมเป็นฐาน พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้ เนื่องจากการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเน้นให้ผู้เรียนสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง โดยอาศัยความรู้พื้นฐานจากประสบการณ์เดิมของแต่ละคน ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษา
ความรู้ด้วยตนเองเกิดการเช่ือมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิมท าให้นักเรียนได้รับความรู้ใหม่เพิ่มขึ้น  นอกจากนี้การสร้าง
สถานการณ์การเรียนรู้ที่ขัดแย้งกับความรู้เดมิของนักเรียนก็สามารถส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความขัดแยง้ทางปัญญาและเกิดการ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ได้เช่นกัน การสร้างความรู้นอกจากจะเกิดภายในกระบวนการทางปัญญาแล้ว ยังสามารถเกิดขึ้นได้ด้วย
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งเป็นการสร้างความรู้ที่นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
สอดคล้องกับ วัฒนาพร (2542) ที่กล่าวเกี่ยวกับการเรียนรู้ที่อยู่บนพื้นฐานของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ว่ากระบวนการที่เกิดขึ้น
ภายในตัวบุคคล บุคคลเป็นผู้สร้างความรู้จากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่พบเห็นกับความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่เดิมเกิดเป็น
โครงสร้างทางปัญญา ผู้สอนไม่สามารถปรับเปลี่ยนปัญญาของนักเรียนได้ แต่สามารถช่วยปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางปัญญาได้ 
แต่ผู้สอนสามารถสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ใหม่ ทั้งสอดคล้องและขัดแย้งกับความรู้เดิมของนักเรียนเพื่อให้เกิดการปรับ
โครงสร้างทางปัญญาและก่อให้นักเรียนสามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง จากข้อมูลข้างต้นสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรรณิ
ภา (2550) ที่ได้ศึกษาผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบกระตือรือร้นต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า นักเรียนท่ีเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียน
ที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญ 

2. นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โยใช้กิจกรรมเป็นฐานมีความคงทนของการเรียนรู้สูง ซึ่งจากเปรียบเทียบ
ระหว่างคะแนนสอบหลังเรียนและคะแนนสอบหลังเรียน 2 สัปดาห์ คะแนนท้ังสองมีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้ เนื่องจากการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเปน็ฐาน เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรูด้้วยการลงมือปฏบิัติผา่นกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ครูได้จัดขึ้น สอดคล้องกับกรวยการเรียนรู้ของ เอดการ์ เดล (Edgar Dale) ที่ได้ศึกษาความคงทนของความรู้ ผล
จากการศึกษาของ ยุวดี (2553) ได้ศึกษาความคงทนของความรู้ เรื่องความดันและพลศาสตร์ของไหล โดยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เชิงรุก พบว่า นักเรียนมีความคงทนในการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
 
สรุปผลการศึกษา 

จากการวิจัยการใช้กระบวกการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน เพื่อเปรียบเทียบสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน 
ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยดังนี้ 

 1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการใช้กิจกรรมเป็นฐาน (ABL) ในการส่งเสริมความ
เข้าใจและความคงทนของความรู้เรื่องปริมาณสารสัมพันธ์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01             
   2.  นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการใช้กิจกรรมเป็นฐาน (ABL) มีความคงทนในการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01  
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และการทดลองผลร้อยละของปฏกิิริยาระหว่างโซเดียมคาร์บอเนตกบักรดไฮโดรคลอริก นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาเพิ่มขึ้น
มีค่าเฉลีย่ของคะแนนเท่ากับ 12.4 

2. นักเรียนท่ีไดร้ับการจัดการเรียนรู้โดยการใช้กิจกรรมเป็นฐาน (ABL) มีความคงทนในการเรียนรู้อยา่งมีนัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ .01 แสดงดังตาราง 2 

 
ตาราง 2  แสดงผลการเปรียบเทียบเปรียบเทียบคะแนนระหว่างคะแนนหลังเรียนและคะแนนความคงทนของความรู้ 

คะแนน N = 37 
X S.D. t-test Sig 

หลังเรียน 12.40 2.175 0.504** 0.617 
หลังเรียน 2 สัปดาห์ 11.83 2.830  

         ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

หลังจากผู้วิจัยน าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานมาใช้ในการจัดการเรียนรู้เป็นเวลา 3 สัปดาห์ 
หลังจากนั้นได้ท าการวัดหลังเรยีนพบว่านักเรยีนมีคะแนนเฉลีย่ 12.4 และเมื่อเวลาผ่านไป 2 สัปดาห์ แล้วท าการวัดความคงทน
ของความรู้โดยใช้แบบทดสอบชุดเดิม พบว่าคะแนนเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียน 2 สัปดาห์เท่ากับ 11.83 แสดงให้เห็นว่า
นักเรียนมีความคงทนของความรู้เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์ 

 

                                    
 

ภาพนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน 
โดยกระบวนการจดัการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานจะมลีักษณะกจิกรรมโดยให้นักเรียนไดล้งมือท ากิจกรรมด้วยตนเองโดยมี
ครูเป็นเพียงผู้ให้ค าแนะน าตัวอย่างกิจกรรมเป็นกิจกรรมการทดลอง เช่น การสังเกตตะกอนของโซเดียมฟอสเฟตและแบเรียม
คลอไรด์ กิจกรรมการทดลองระหว่างแก๊สออกซิเจนและแก๊สไนโตรเจนมอนออกไซด์เพื่อศึกษาเกี่ยวกบัการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
และการทดลองผลร้อยละของปฏกิิริยาระหว่างโซเดียมคาร์บอเนตกบักรดไฮโดรคลอริก เป็นต้น หลังจากนักเรียนได้ท าการ
ทดลองผู้วิจัยจะให้นักเรยีนบันทึกผลการทดลองและสรุปผลการทดลองด้วยกันหลังจากนั้นให้ออกมาอภิปรายความรูร้่วมกัน
กับเพื่อนร่วมห้อง 
 
 
 

อภิปรายผล 
จากการวิจัยการกิจกรรมเป็นฐาน (ABL) ในการส่งเสริมความเข้าใจและความคงทนของความรู้ 

เรื่องปริมาณสารสัมพันธ์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/3 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดย

ใช้กิจกรรมเป็นฐาน พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้ เนื่องจากการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเน้นให้ผู้เรียนสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง โดยอาศัยความรู้พื้นฐานจากประสบการณ์เดิมของแต่ละคน ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษา
ความรู้ด้วยตนเองเกิดการเช่ือมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิมท าให้นักเรียนได้รับความรู้ใหม่เพิ่มขึ้น  นอกจากนี้การสร้าง
สถานการณ์การเรียนรู้ที่ขัดแย้งกับความรู้เดมิของนักเรียนก็สามารถส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความขัดแยง้ทางปัญญาและเกิดการ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ได้เช่นกัน การสร้างความรู้นอกจากจะเกิดภายในกระบวนการทางปัญญาแล้ว ยังสามารถเกิดขึ้นได้ด้วย
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งเป็นการสร้างความรู้ที่นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
สอดคล้องกับ วัฒนาพร (2542) ที่กล่าวเกี่ยวกับการเรียนรู้ที่อยู่บนพื้นฐานของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ว่ากระบวนการที่เกิดขึ้น
ภายในตัวบุคคล บุคคลเป็นผู้สร้างความรู้จากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่พบเห็นกับความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่เดิมเกิดเป็น
โครงสร้างทางปัญญา ผู้สอนไม่สามารถปรับเปลี่ยนปัญญาของนักเรียนได้ แต่สามารถช่วยปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางปัญญาได้ 
แต่ผู้สอนสามารถสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ใหม่ ทั้งสอดคล้องและขัดแย้งกับความรู้เดิมของนักเรียนเพื่อให้เกิดการปรับ
โครงสร้างทางปัญญาและก่อให้นักเรียนสามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง จากข้อมูลข้างต้นสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรรณิ
ภา (2550) ที่ได้ศึกษาผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบกระตือรือร้นต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า นักเรียนท่ีเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียน
ที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญ 

2. นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โยใช้กิจกรรมเป็นฐานมีความคงทนของการเรียนรู้สูงซึ่งจากเปรียบเทียบ
ระหว่างคะแนนสอบหลังเรียนและคะแนนสอบหลังเรียน 2 สัปดาห์ คะแนนท้ังสองมีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้ เนื่องจากการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเปน็ฐาน เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรูด้้วยการลงมือปฏบิัติผา่นกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ครูได้จัดขึ้น สอดคล้องกับกรวยการเรียนรู้ของ เอดการ์ เดล (Edgar Dale) ท่ีได้ศึกษาความคงทนของความรู้ ผล
จากการศึกษาของ ยุวดี (2553) ได้ศึกษาความคงทนของความรู้ เรื่องความดันและพลศาสตร์ของไหล โดยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เชิงรุก พบว่า นักเรียนมีความคงทนในการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
 
สรุปผลการศึกษา 

จากการวิจัยการใช้กระบวกการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน เพื่อเปรียบเทียบสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน 
ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยดังนี้ 

 1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการใช้กิจกรรมเป็นฐาน (ABL) ในการส่งเสริมความ
เข้าใจและความคงทนของความรู้เรื่องปริมาณสารสัมพันธ์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01             
   2.  นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการใช้กิจกรรมเป็นฐาน (ABL) มีความคงทนในการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01  
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การใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน

(Activity-Based Learning) ร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ (Jigsaw) เพื่อพัฒนาแนวคิดและ

การสร้างสรรค์ชิ้นงาน เรื่อง ปิโตรเลียม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

สุธิมา เมืองแก้ว1* และณัฐกร ชีประวัติชัย2

บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาแนวคิดเรื่องปิโตรเลียมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบการ

จัดการเรียนรู้การใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity-Based Learning) ร่วมกับเทคนิคการสอนจิ๊กซอว์ ( Jigsaw ) (2) ส่งเสริมให้นักเรียน

สร้างชิ้นงานโดยการสะท้อนแนวคิดที่ได้จากการใช้กิจกรรมเป็นฐาน ร่วมกับเทคนิคการสอนจิ๊กซอว์ เรื่องปิโตรเลียม กลุ่มที่ศึกษาใน

การวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ�านวน 54 คน ที่ได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่

ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องปิโตรเลียม ชุดกิจกรรม เรื่องปิโตรเลียม แบบวัดแนวความคิดของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่องปิโตรเลียม จ�านวน 10 ข้อ และแบบประเมินผลงานในกิจกรรม ตลาดนัด ปิโตรเลียม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมลูได้แก่ ค่าเฉลีย่ ร้อยละ ผลการวจิยัพบว่า แนวคิดเรือ่งปิโตรเลียมของนกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที ่4 จากการใช้รูปแบบการจดัการ

เรยีนรูโ้ดยใช้กจิกรรมเป็นฐานร่วมกบัเทคนคิจิก๊ซอว์ เร่ือง ปิโตรเลยีม หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนคดิเป็นร้อยละ 40.93, 75.93 ตามล�าดบั 

และมีคะแนนการพัฒนาการสัมพัทธ์คิดเป็นร้อยละ 59.29 ซ่ึงอยู่ในพัฒนาการระดับสูง ในส่วนของชิ้นงานที่สร้างโดยการสะท้อน

แนวคิดที่ได้จากการใช้กิจกรรมเป็นฐาน ร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ เรื่องปิโตรเลียม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากการประเมิน

ด้วยครูผู้สอนวิชาเคมี 3 ท่าน พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80 ทุกกลุ่ม โดยมีคะแนนจากการประเมินคิดเป็นร้อยละ 87.86

ค�ำส�ำคัญ : กิจกรรมเป็นฐาน เทคนิคจิ๊กซอว์ สร้างสรรค์ชิ้นงาน ปิโตรเลียม

1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภูเก็ต 83000
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Using the Activity - Based Learning cooperated with Jigsaw technique to  

develop concepts and Constructionism of Petroleum for grade 10 students

Sutima Muangkaew1* and Nattakon Cheeprawatchai2

Abstract
  This research was aimed to: (1.) to develop the conception of Petroleum of grade 10 students through 

applying a method called Activity - Based Learning (ABL) cooperated with a Jigsaw technique. (2.) To produce 

a work reflected by an ABL approach cooperated with a jigsaw teaching technique on petroleum studies for 

grade 10 students. Consequently, research data was conducted from grade 10 students 54 of whom were se-

lected by purposive sampling. Additionally, research instruments consisted of a petroleum study plan for grade 

10 students, an activity set of petroleum study, conceptual measurement of petroleum understanding items, 

as well as data analysis of ‘petroleum market’ activity. The statistics used for hypothesis testing were an aver-

age and percentage. Results of the research were as follows: The understanding of grade 10 students to an idea 

of petroleum by applying Activity-Based Learning approach cooperated with a jigsaw puzzle teaching technique 

became significantly higher than the previous study without applying such techniques in research which was 

calculated to 40.93 and 75.93 respectively. The relatively growth score was 59.29 percent which was considered 

a positive growth change and The work reflected from ABL cooperated with jigsaw teaching technique for grade 

10 students on petroleum study was approved and guaranteed by assessment criteria by Chemistry instructors 

which were considered as standard level calculated to 80 percent each group. As a result, the calculated score 

from the assessment was averagely 87.67 percentages.

Keywords: Activity - Based Learning, Jigsaw teaching technique, Petroleum, Constructionism

บทน า 
 วิชาเคมี เป็นวิชาหนึ่งที่บรรจุไว้ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
(กระทรวงศึกษาธิการ : 2551) เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสสาร ซึ่งกล่าวถึง
ส่วนประกอบและสมบัติของสสาร ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของสสาร เมื่อสารมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นสภาพภายหลังการ
เปลี่ยนแปลงจะแตกต่างจากสภาพก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยการเปลี่ยนแปลงท่ีท าให้เกิดสารใหม่ท่ีมีส่วนประกอบทางเคมีต่าง
จากสารเดิมเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมี หรือท่ีเรียกว่า ปฏิกิริยาเคมี (กฤษณา ชุติมา: 2551.) ซึ่งธรรมชาติของวิชาเคมีนั้น มี
ลักษณะของเนื้อหาที่เป็นนามธรรม มีความซับซ้อน ที่ยากต่อการท าความเข้าใจ (ชาตรี ฝายค าตา :2558) จึงส่งผลให้เกิดเป็น
แนวคิดคลาดเคลื่อน จากกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างง่ายหากไม่มีการเลือกใช้กระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะต่อเนื้อหาในวิชา เช่น 
แนวคิดเรื่องปิโตรเลียม เป็นต้น 
 แนวคิดวิทยาศาสตร์  เ รื่ อง  ปิ โตร เลี ยม  เกิ ดจากการพัดพาตะกอนของซากพืช  ซากสัตว์  โดยการ  
ทับถมอยู่บริเวณใต้ผิวโลกเป็นเวลาหลายล้านปีภายใต้ความดัน ความร้อน และปริมาณของออกซิเจนที่มีอยู่อย่างจ ากัด ท าให้
ซากอินทรีย์เกิดการสลายตัวเป็นปิโตรเลียม ในสถานะที่เป็นของเหลว คือ น้ ามันดิบ และสถานะที่เป็นแก๊ส เรียกว่า ก๊าซ
ธรรมชาติ โดยปิโตรเลียมจะไหลเข้าไปไปสู่ช้ันหินที่มีลักษณะเป็นรูพรุน ซึ่งท าหน้าที่เป็นหินกักเก็บ และมีหินที่มีลักษณะแข็ง
และเหนียวปิดทับ เพื่อไม่ให้ปิโตรเลียมไหลออกมาจนหมด  เรียกช้ันหินนี้ว่า หินปิดกั้น ในการน าปิโตรเลียมมาใช้ประโยชน์ได้
นั้นจะต้องผ่านกระบวนหลากหลายขั้นตอน ทั้งในส่วนของ การส ารวจปิโตรเลียม กระบวนการกลั่นน้ ามันดิบ การแยกก๊าซ
ธรรมชาติ หรือแม้กระทั่งการน าปิโตรเลียมมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน และถ้ามีการกล่าวถึงปิโตรเลียมนักเรียนส่วนใหญ่
ปิโตรเลียมที่อยู่ในลักษณะของปิโตรเลียมขั้นปลาย น่ันคือผลิตภัณฑ์เช้ือเพลิงต่าง ๆ เช่น ในส่วนของน้ ามันเบนซิน ดีเซล ทั้งที่
ในความเป็นจริงแล้ว น้ ามันเช้ือเพลิงเหล่านี้ที่ใช้อยู่ในชีวิตประจ าวันนั้น เป็นเพียงผลิตภัณฑ์ส่วนหนึ่งของปิโตรเลียม หรือการ
น าปโิตรเลียมที่ขุดเจาะมาใช้เป็นเชื้อเพลิงทันทีโดยที่ไม่ต้องผ่านกระบวนการใด ๆ ดังนั้นในกระบวนจัดการเรียนรู้จะต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบใหม่โดยให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาแนวคิดด้วยการเช่ือมโยงความรู้ที่ได้จากการท ากิจกรรมสู่เนื้อหาในห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (อรนิษฐ์ โชคชัย : 
2014) เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของแนวคิดที่ได้จากการเรียนรู้ของนักเรียนให้มากยิ่งข้ึน 
 การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity-Based Learning : ABL) เป็นแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่นักเรียน
ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่ครูออกแบบมา มีจุดมุ่งหมายให้เกิดความสนุกสนาน น่าสนใจ และไม่เกิดความเบื่อหน่าย ซึ่งนักเรียน
จะซึมซับความรู้ ความเข้าใจ และได้ฉุกคิดเองในเนื้อหาสาระระหว่างท ากิจกรรม โดยครูจะผู้อ านวยความสะดวก ให้ค าแนะน า 
กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ (สุทัศน์ เอกา : 2556)การเรียนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานนั้นเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นให้
นักเรียนเกิดกระบวน ส ารวจ ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง และมีการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ เช่น การ
สร้างช้ินงาน เปรียบเสมือนผลผลิตที่ได้จากการลงมือปฏิบัติ การฝึกฝน การคิดริเริ่ม การแก้ปัญหา อาจหมายถึงในส่วนของ 
สิ่งประดิษฐ์ แบบจ าลอง ภาพวาด เกมส์ หรือสื่อวิดีโอ ท่ีนักเรียนได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นการแสดงออกถึงการพัฒนาของแนวคิดได้
ถูกต้องมากยิ่งข้ึน (Backward Design : 2014)  
 กระบวนการเรียนการสอนของเทคนิคจิ๊กซอว์ ( Jigsaw ) โดยมีรูปแบบเป็นกิจกรรมที่ครูผู้สอนมอบหมายให้สมาชิก
ในกลุ่มแต่ละกลุ่มศึกษาเนื้อหาท่ีก าหนดให้ สมาชิกแต่ละคนจะถูกก าหนดโดยกลุ่ม ให้ศึกษาเนื้อหาในที่แตกต่างกัน ผู้เรียนจะ
ไปท างานร่วมกับสมาชิกกลุ่มอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมายให้ศึกษาเนื้อหาที่เหมือนกันหลังจากที่สมาชิกทุคนได้ศึกษาเนื้อหานั้นจน
เข้าใจแล้ว จึงกลับเข้ากลุ่มเดิม แล้วเล่าเรื่องที่ตนศึกษาให้สมาชิกคนอ่ืน ๆ ในกลุ่มฟัง โดยเรียงตามล าดับเรื่องราว เสร็จแล้วให้
สมาชิกในกลุ่มคนใดคนหนึ่งสรุปเนื้อหาของสมาชิกทุกคนเข้าด้วยกัน ดังนั้นเทคนิคจิ๊กซอว์ (Jigsaw) จะมีส่วนช่วยในการส ารวจ 
ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลเพื่อน ามาใช้ในการสร้างช้ินงาน และช่วยพัฒนาแนวคิดระหว่างการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มี
ประสิทธิภาพและแนวคิดที่ถูกต้องมากยิ่งข้ึน 
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บทน า 
 วิชาเคมี เป็นวิชาหนึ่งที่บรรจุไว้ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
(กระทรวงศึกษาธิการ : 2551) เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสสาร ซึ่งกล่าวถึง
ส่วนประกอบและสมบัติของสสาร ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของสสาร เมื่อสารมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนสภาพภายหลังการ
เปลี่ยนแปลงจะแตกต่างจากสภาพก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยการเปลี่ยนแปลงท่ีท าให้เกิดสารใหม่ท่ีมีส่วนประกอบทางเคมีต่าง
จากสารเดิมเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมี หรือท่ีเรียกว่า ปฏิกิริยาเคมี (กฤษณา ชุติมา: 2551.) ซึ่งธรรมชาติของวิชาเคมีนั้น มี
ลักษณะของเนื้อหาที่เป็นนามธรรม มีความซับซ้อน ที่ยากต่อการท าความเข้าใจ (ชาตรี ฝายค าตา :2558) จึงส่งผลให้เกิดเป็น
แนวคิดคลาดเคลื่อน จากกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างง่ายหากไม่มีการเลือกใช้กระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะต่อเนื้อหาในวิชา เช่น 
แนวคิดเรื่องปิโตรเลียม เป็นต้น 
 แนวคิดวิทยาศาสตร์  เ รื่ อง  ปิ โตร เลี ยม  เกิ ดจากการพัดพาตะกอนของซากพืช  ซากสัตว์  โดยการ  
ทับถมอยู่บริเวณใต้ผิวโลกเป็นเวลาหลายล้านปีภายใต้ความดัน ความร้อน และปริมาณของออกซิเจนที่มีอยู่อย่างจ ากัด ท าให้
ซากอินทรีย์เกิดการสลายตัวเป็นปิโตรเลียม ในสถานะที่เป็นของเหลว คือ น้ ามันดิบ และสถานะที่เป็นแก๊ส เรียกว่า ก๊าซ
ธรรมชาติ โดยปิโตรเลียมจะไหลเข้าไปไปสู่ช้ันหินที่มีลักษณะเป็นรูพรุน ซึ่งท าหน้าที่เป็นหินกักเก็บ และมีหินที่มีลักษณะแข็ง
และเหนียวปิดทับ เพื่อไม่ให้ปิโตรเลียมไหลออกมาจนหมด  เรียกช้ันหินนี้ว่า หินปิดกั้น ในการน าปิโตรเลียมมาใช้ประโยชน์ได้
นั้นจะต้องผ่านกระบวนหลากหลายขั้นตอน ทั้งในส่วนของ การส ารวจปิโตรเลียม กระบวนการกลั่นน้ ามันดิบ การแยกก๊าซ
ธรรมชาติ หรือแม้กระทั่งการน าปิโตรเลียมมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน และถ้ามีการกล่าวถึงปิโตรเลียมนักเรียนส่วนใหญ่
ปิโตรเลียมที่อยู่ในลักษณะของปิโตรเลียมขั้นปลาย น่ันคือผลิตภัณฑ์เช้ือเพลิงต่าง ๆ เช่น ในส่วนของน้ ามันเบนซิน ดีเซล ทั้งที่
ในความเป็นจริงแล้ว น้ ามันเช้ือเพลิงเหล่านี้ที่ใช้อยู่ในชีวิตประจ าวันนั้น เป็นเพียงผลิตภัณฑ์ส่วนหนึ่งของปิโตรเลียม หรือการ
น าปโิตรเลียมที่ขุดเจาะมาใช้เป็นเชื้อเพลิงทันทีโดยที่ไม่ต้องผ่านกระบวนการใด ๆ ดังนั้นในกระบวนจัดการเรียนรู้จะต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบใหม่โดยให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาแนวคิดด้วยการเช่ือมโยงความรู้ที่ได้จากการท ากิจกรรมสู่เนื้อหาในห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (อรนิษฐ์ โชคชัย : 
2014) เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของแนวคิดที่ได้จากการเรียนรู้ของนักเรียนให้มากยิ่งข้ึน 
 การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity-Based Learning : ABL) เป็นแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่นักเรียน
ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่ครูออกแบบมา มีจุดมุ่งหมายให้เกิดความสนุกสนาน น่าสนใจ และไม่เกิดความเบื่อหน่าย ซึ่งนักเรียน
จะซึมซับความรู้ ความเข้าใจ และได้ฉุกคิดเองในเนื้อหาสาระระหว่างท ากิจกรรม โดยครูจะผู้อ านวยความสะดวก ให้ค าแนะน า 
กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ (สุทัศน์ เอกา : 2556)การเรียนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานนั้นเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นให้
นักเรียนเกิดกระบวน ส ารวจ ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง และมีการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ เช่น การ
สร้างช้ินงาน เปรียบเสมือนผลผลิตที่ได้จากการลงมือปฏิบัติ การฝึกฝน การคิดริเริ่ม การแก้ปัญหา อาจหมายถึงในส่วนของ 
สิ่งประดิษฐ์ แบบจ าลอง ภาพวาด เกมส์ หรือสื่อวิดีโอ ท่ีนักเรียนได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นการแสดงออกถึงการพัฒนาของแนวคิดได้
ถูกต้องมากยิ่งข้ึน (Backward Design : 2014)  
 กระบวนการเรียนการสอนของเทคนิคจิ๊กซอว์ ( Jigsaw ) โดยมีรูปแบบเป็นกิจกรรมที่ครูผู้สอนมอบหมายให้สมาชิก
ในกลุ่มแต่ละกลุ่มศึกษาเนื้อหาท่ีก าหนดให้ สมาชิกแต่ละคนจะถูกก าหนดโดยกลุ่ม ให้ศึกษาเนื้อหาในที่แตกต่างกัน ผู้เรียนจะ
ไปท างานร่วมกับสมาชิกกลุ่มอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมายให้ศึกษาเนื้อหาที่เหมือนกันหลังจากท่ีสมาชิกทุคนได้ศึกษาเนื้อหานั้นจน
เข้าใจแล้ว จึงกลับเข้ากลุ่มเดิม แล้วเล่าเรื่องที่ตนศึกษาให้สมาชิกคนอ่ืน ๆ ในกลุ่มฟัง โดยเรียงตามล าดับเรื่องราว เสร็จแล้วให้
สมาชิกในกลุ่มคนใดคนหนึ่งสรุปเนื้อหาของสมาชิกทุกคนเข้าด้วยกัน ดังนั้นเทคนิคจิ๊กซอว์ (Jigsaw) จะมีส่วนช่วยในการส ารวจ 
ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลเพื่อน ามาใช้ในการสร้างช้ินงาน และช่วยพัฒนาแนวคิดระหว่างการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มี
ประสิทธิภาพและแนวคิดที่ถูกต้องมากยิ่งข้ึน 
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 จากความส าคัญที่กล่าวมาทั้งหมดท าให้ผู้วิจัยมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาแนวคิดเรื่องปิโตรเลียม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 ด้วยการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity-Based Learning) ร่วมกับเทคนิค 
จิ๊กซอว์ (Jigsaw) ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ใหม่ สามารถท าให้นักเรียนได้พัฒนาแนวคิด ไปพร้อมกับการเรียนรู้รวมถึง
ได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างช้ินงานจากการพัฒนาแนวคิดด้วยรูปแบบการเรียนรู้ที่กล่าวมาข้างต้น 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาแนวคิดเรื่องปิโตรเลียมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้การใช้
กิจกรรมเป็นฐาน (Activity-Based Learning) ร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ (Jigsaw) 
 2. เพื่อสร้างช้ินงานจากการสะท้อนแนวคิดที่ได้จากการรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity-
Based Learning) ร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ (Jigsaw) เรื่องปิโตรเลียม  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  

วิธีด าเนินการวิจัย 
 งานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณจากการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรเป็นฐาน (ABL) ร่วมกับเทคนิค 
จิ๊กซอว์ (Jigsaw) เพื่อพัฒนาแนวคิดและสร้างสรรค์ช้ินงาน เรื่องปิโตรเลียม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและ
หลังจากการจัดการเรียนรู้ โดยกลุ่มที่ศึกษาเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 54 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง ผู้วิจัย
ท าการเก็บข้อมูลก่อนและหลังเรียนโดยใช้แบบวัดแนวคิดเป็นค าถามแบบอัตนัยจ านวน 10 ข้อ ในขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
โดยการใช้กิจกรรมเป็นฐานนั้นผู้วิจัยได้สร้างกิจกรรมการเรียนรู้แบบฐานหลาย ๆ กิจกรรม มีการแบ่งกลุ่มนักเรียนและใช้
เทคนิคจิ๊กซอว์ (Jigsaw) ในกระบวนการค้นคว้าข้อมูล จากนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มสร้างช้ินงานเพื่อสะท้อนแนวคิดเรื่อง
ปิโตรเลียมจากช้ินงาน ภายหลังผู้วิจัยท าการประเมินช้ินงานจากการสะท้อนแนวคิดของนักเรียนและวัดแนวคิดหลังเรียนของ
นักเรียนภายหลังการจัดการเรียนรู้ จากนั้นผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวัดแนวคิดก่อน – หลังเรียน และการประ   
เมินการสร้างช้ินงานและแสดงผลการเปรียบเทียบผลก่อน – หลังเรียน และผลการประเมินช้ินงานจากการสะท้อนแนวคิดของ
ผู้เรียน โดยผู้วิจัยแสดงผลจากการวิจัยเป็นรูปแบบของ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ คะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ และระดับการพัฒนา 

ผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของแนวคิดก่อนและหลังของผู้เรียนโดยใช้สถิติพื้นฐานร้อยละและใช้สูตร
คะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์และการประเมินระดับพัฒนา ดังแสดง  
ตารางที่ 1 ผลการวัดแนวคิดก่อน – หลังเรียน คะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์และระดับพัฒนาการของนักเรียน  

เลขที ่
คะแนน 
ก่อนเรียน 
(เต็ม 30) 

คะแนน 
ก่อนเรียน 
(ร้อยละ) 

คะแนน 
หลังเรียน 
(เต็ม 30) 

คะแนน 
หลังเรียน 
(ร้อยละ) 

คะแนน
พัฒนาการ

สัมพัทธ์ (RG) 

ระดับการ
พัฒนาการ 

1 14 46.67 28 93.33 87.5 สูงมาก 
2 16 53.33 26 86.67 71.43 สูง 
3 13 43.33 24 80.00 64.71 สูง 
4 19 63.33 21 70.00 18.18 ต้น 
5 16 53.33 21 70.00 35.71 ต้น 
6 14 46.67 21 70.00 43.75 กลาง 
7 12 40.00 21 70.00 50.00 กลาง 
8 13 43.33 24 80.00 64.70 สูง 
9 13 43.33 27 90.00 82.35 สูงมาก 
10 12 40.00 27 90.00 83.33 สูงมาก 
11 12 40.00 24 80.00 66.67 สูง 
12 13 43.33 24 80.00 64.71 สูง 

เลขที ่
คะแนน 
ก่อนเรียน 
(เต็ม 30) 

คะแนน 
ก่อนเรียน 
(ร้อยละ) 

คะแนน 
หลังเรียน 
(เต็ม 30) 

คะแนน 
หลังเรียน 
(ร้อยละ) 

คะแนน
พัฒนาการ

สัมพัทธ์ (RG) 

ระดับการ
พัฒนาการ 

13 12 40.00 24 80.00 66.67 สูง 
14 9 30.00 20 66.67 52.38 สูง 
15 10 33.33 24 80.00 70.00 สูง 
16 15 50.00 21 70.00 40.00 กลาง 
17 14 46.67 21 70.00 43.75 กลาง 
18 12 40.00 27 70.00 83.33 สูงมาก 
19 7 23.33 24 80.00 73.19 สูงมาก 
20 13 43.33 24 80.00 64.71 สูง 
21 11 36.67 24 80.00 76.47 สูงมาก 
22 12 40.00 23 76.67 61.11 สูง 
23 11 36.67 19 63.33 42.11 กลาง 
24 13 43.33 20 66.67 41.17 กลาง 
25 12 40.00 21 70.00 50.00 กลาง 
26 12 40.00 26 86.67 77.78 สูง 
27 13 43.33 23 76.67 58.82 สูง 
28 13 43.33 26 86.67 76.47 สูงมาก 
29 15 50.00 25 83.33 66.67 สูง 
30 11 36.67 24 80.00 68.42 สูง 
31 11 36.67 22 73.33 57.89 สูง 
32 9 30.00 25 83.33 76.19 สูงมาก 
33 11 36.67 22 73.33 57.89 สูง 
34 15 50.00 24 80.00 60.00 สูง 
35 11 36.67 20 66.67 47.37 กลาง 
36 11 36.67 22 73.33 57.89 สูง 
37 14 46.67 21 70.00 43.75 กลาง 
38 10 33.33 19 63.33 45.00 กลาง 
39 15 50.00 25 83.33 66.67 สูง 
40 10 33.33 20 66.67 50.00 กลาง 
41 9 30.00 18 60.00 42.86 กลาง 
42 11 36.67 22 73.33 52.38 สูง 
43 9 30.00 20 66.67 52.38 สูง 
44 14 46.67 24 80.00 50.00 กลาง 
45 12 40.00 24 80.00 66.67 สูง 
46 8 26.67 18 60.00 45.45 กลาง 
47 12 40.00 24 80.00 66.67 สูง 
48 12 40.00 26 86.67 77.78 สูงมาก 
49 13 43.33 25 83.33 70.59 สูง 
50 15 50.00 21 70.00 40.00 กลาง 
51 12 40.00 22 73.33 55.56 สูง 
52 14 46.67 25 83.33 68.75 สูง 
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 จากความส าคัญที่กล่าวมาทั้งหมดท าให้ผู้วิจัยมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาแนวคิดเรื่องปิโตรเลียม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 ด้วยการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity-Based Learning) ร่วมกับเทคนิค 
จิ๊กซอว์ (Jigsaw) ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ใหม่ สามารถท าให้นักเรียนได้พัฒนาแนวคิด ไปพร้อมกับการเรียนรู้รวมถึง
ได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างช้ินงานจากการพัฒนาแนวคิดด้วยรูปแบบการเรียนรู้ที่กล่าวมาข้างต้น 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาแนวคิดเรื่องปิโตรเลียมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้การใช้
กิจกรรมเป็นฐาน (Activity-Based Learning) ร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ (Jigsaw) 
 2. เพื่อสร้างช้ินงานจากการสะท้อนแนวคิดที่ได้จากการรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity-
Based Learning) ร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ (Jigsaw) เรื่องปิโตรเลียม  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  

วิธีด าเนินการวิจัย 
 งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณจากการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรเป็นฐาน (ABL) ร่วมกับเทคนิค 
จิ๊กซอว์ (Jigsaw) เพื่อพัฒนาแนวคิดและสร้างสรรค์ช้ินงาน เรื่องปิโตรเลียม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและ
หลังจากการจัดการเรียนรู้ โดยกลุ่มที่ศึกษาเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 54 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง ผู้วิจัย
ท าการเก็บข้อมูลก่อนและหลังเรียนโดยใช้แบบวัดแนวคิดเป็นค าถามแบบอัตนัยจ านวน 10 ข้อ ในขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
โดยการใช้กิจกรรมเป็นฐานนั้นผู้วิจัยได้สร้างกิจกรรมการเรียนรู้แบบฐานหลาย ๆ กิจกรรม มีการแบ่งกลุ่มนักเรียนและใช้
เทคนิคจิ๊กซอว์ (Jigsaw) ในกระบวนการค้นคว้าข้อมูล จากนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มสร้างช้ินงานเพื่อสะท้อนแนวคิดเรื่อง
ปิโตรเลียมจากช้ินงาน ภายหลังผู้วิจัยท าการประเมินช้ินงานจากการสะท้อนแนวคิดของนักเรียนและวัดแนวคิดหลังเรียนของ
นักเรียนภายหลังการจัดการเรียนรู้ จากนั้นผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวัดแนวคิดก่อน – หลังเรียน และการประ   
เมินการสร้างช้ินงานและแสดงผลการเปรียบเทียบผลก่อน – หลังเรียน และผลการประเมินช้ินงานจากการสะท้อนแนวคิดของ
ผู้เรียน โดยผู้วิจัยแสดงผลจากการวิจัยเป็นรูปแบบของ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ คะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ และระดับการพัฒนา 

ผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของแนวคิดก่อนและหลังของผู้เรียนโดยใช้สถิติพื้นฐานร้อยละและใช้สูตร
คะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์และการประเมินระดับพัฒนา ดังแสดง  
ตารางที่ 1 ผลการวัดแนวคิดก่อน – หลังเรียน คะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์และระดับพัฒนาการของนักเรียน  

เลขที ่
คะแนน 
ก่อนเรียน 
(เต็ม 30) 

คะแนน 
ก่อนเรียน 
(ร้อยละ) 

คะแนน 
หลังเรียน 
(เต็ม 30) 

คะแนน 
หลังเรียน 
(ร้อยละ) 

คะแนน
พัฒนาการ

สัมพัทธ์ (RG) 

ระดับการ
พัฒนาการ 

1 14 46.67 28 93.33 87.5 สูงมาก 
2 16 53.33 26 86.67 71.43 สูง 
3 13 43.33 24 80.00 64.71 สูง 
4 19 63.33 21 70.00 18.18 ต้น 
5 16 53.33 21 70.00 35.71 ต้น 
6 14 46.67 21 70.00 43.75 กลาง 
7 12 40.00 21 70.00 50.00 กลาง 
8 13 43.33 24 80.00 64.70 สูง 
9 13 43.33 27 90.00 82.35 สูงมาก 
10 12 40.00 27 90.00 83.33 สูงมาก 
11 12 40.00 24 80.00 66.67 สูง 
12 13 43.33 24 80.00 64.71 สูง 

เลขที ่
คะแนน 
ก่อนเรียน 
(เต็ม 30) 

คะแนน 
ก่อนเรียน 
(ร้อยละ) 

คะแนน 
หลังเรียน 
(เต็ม 30) 

คะแนน 
หลังเรียน 
(ร้อยละ) 

คะแนน
พัฒนาการ

สัมพัทธ์ (RG) 

ระดับการ
พัฒนาการ 

13 12 40.00 24 80.00 66.67 สูง 
14 9 30.00 20 66.67 52.38 สูง 
15 10 33.33 24 80.00 70.00 สูง 
16 15 50.00 21 70.00 40.00 กลาง 
17 14 46.67 21 70.00 43.75 กลาง 
18 12 40.00 27 70.00 83.33 สูงมาก 
19 7 23.33 24 80.00 73.19 สูงมาก 
20 13 43.33 24 80.00 64.71 สูง 
21 11 36.67 24 80.00 76.47 สูงมาก 
22 12 40.00 23 76.67 61.11 สูง 
23 11 36.67 19 63.33 42.11 กลาง 
24 13 43.33 20 66.67 41.17 กลาง 
25 12 40.00 21 70.00 50.00 กลาง 
26 12 40.00 26 86.67 77.78 สูง 
27 13 43.33 23 76.67 58.82 สูง 
28 13 43.33 26 86.67 76.47 สูงมาก 
29 15 50.00 25 83.33 66.67 สูง 
30 11 36.67 24 80.00 68.42 สูง 
31 11 36.67 22 73.33 57.89 สูง 
32 9 30.00 25 83.33 76.19 สูงมาก 
33 11 36.67 22 73.33 57.89 สูง 
34 15 50.00 24 80.00 60.00 สูง 
35 11 36.67 20 66.67 47.37 กลาง 
36 11 36.67 22 73.33 57.89 สูง 
37 14 46.67 21 70.00 43.75 กลาง 
38 10 33.33 19 63.33 45.00 กลาง 
39 15 50.00 25 83.33 66.67 สูง 
40 10 33.33 20 66.67 50.00 กลาง 
41 9 30.00 18 60.00 42.86 กลาง 
42 11 36.67 22 73.33 52.38 สูง 
43 9 30.00 20 66.67 52.38 สูง 
44 14 46.67 24 80.00 50.00 กลาง 
45 12 40.00 24 80.00 66.67 สูง 
46 8 26.67 18 60.00 45.45 กลาง 
47 12 40.00 24 80.00 66.67 สูง 
48 12 40.00 26 86.67 77.78 สูงมาก 
49 13 43.33 25 83.33 70.59 สูง 
50 15 50.00 21 70.00 40.00 กลาง 
51 12 40.00 22 73.33 55.56 สูง 
52 14 46.67 25 83.33 68.75 สูง 
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เลขที ่
คะแนน 
ก่อนเรียน 
(เต็ม 30) 

คะแนน 
ก่อนเรียน 
(ร้อยละ) 

คะแนน 
หลังเรียน 
(เต็ม 30) 

คะแนน 
หลังเรียน 
(ร้อยละ) 

คะแนน
พัฒนาการ

สัมพัทธ์ (RG) 

ระดับการ
พัฒนาการ 

53 12 40.00 23 76.67 61.11 สูง 
54 11 36.67 20 66.67 42.85 กลาง 

ค่าเฉลี่ย 12.28 40.93 22.93 75.92 59.29 สูง 

 จากตารางที่ 1 แสดงผลของการพัฒนาแนวคิดก่อน – หลัง การใช้ ABL ร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ (Jigsaw) พบว่า
นักเรียนทุกคนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนของนักเรียนทั้งหมดเป็น 12.98 คะแนนคิดเป็น
ร้อยละ 40.98 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเป็น 22.98 คิดเป็นร้อยละ 75.92 มีคะแนนพัฒนาการเป็นร้อยละ 59.29 เมื่อ
เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการประเมินตามเกณฑ์ระดับพัฒนาการ ดังนี้ ร้อยละ 76-100 พัฒนาการ
ระดับสูงมาก ร้อยละ 51-75 พัฒนาการระดับสูง ร้อยละ 26-51 พัฒนาการระดับกลาง ร้อยละ 0-25 พัฒนาการระดับต้น  
(ศิริชัย กาญจนวาสี: 2552) แสดงให้เห็นว่าจากการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบใช้กิจกรรมเป็นฐาน (ABL) ร่วมกับเทคนิค
จิ๊กซอว์ (Jigsaw) นักเรียนมีพัฒนาของแนวคิดในระดับสูง และเพื่อให้เห็นความแตกต่างของการพัฒนาแนวคิดแต่ละประเด็น 
แสดงจากคะแนนก่อนเรียน และหลังเรียน ท้ัง 10 ประเด็นจากแบบวัดแนวคิดได้อย่างชัดเจนมากยิ่งข้ึนจากตารางที่ 2  

  ตอนที่ 2 ประเมินช้ินงานของนักเรียนที่สร้างขึ้นด้วยกระบวนเรียนรู้ (ABL) ร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ (Jigsaw) ใน
ระบบกลุ่ม จากรายการประเมินในแต่ละด้าน ดังแสดงในตารางที่ 3 

 

แนวคิดประเด็นที ่
คะแนนก่อนเรียน 

(ร้อยละ) 
คะแนนหลังเรียน 

(ร้อยละ) 
RG 

ประเด็นที่ 1 การเกิดปิโตรเลียม 49.38 87.04 37.66 

ประเด็นที่ 2 แหล่งกักเก็บปิโตรเลียม 7.40 88.89 81.49 
ประเด็นที่ 3 การส ารวจปิโตรเลียม 40.00 83.33 43.33 
ประเด็นที่ 4 ปิโตรเลียมที่ได้จากการุดเจาะ 85.01 98.77 13.76 

ประเด็นที่ 5 หลักการการกลั่นน้ ามันดิบ 58.02 87.04 29.02 
ประเด็นที่ 6 ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ ามันดิบ 91.34 98.77 7.43 
ประเด็นที่ 7 การก าหนดคุณภาพน้ ามัน 31.86 91.88 60.02 

ประเด็นที่ 8 ก๊าซธรรมชาติ 30.86 77.16 46.30 
ประเด็นที่ 9 กระบวนการผลิตก๊าซธรรมชาติ 24.00 96.91 72.91 

ประเด็นที่ 10 ผลิตภัณฑ์ของก๊าซธรรมชาติ 27.78 96.92 69.14 

กลุ่ม 
รายการประเมิน คะแนน 

ร้อยละ 
ผลการประเมิน 

เนื้อหา ความน่าสนใจ ตอบค าถาม น าเสนอ 
G1 5.0 4.6 5.0 4.0 93.00 ผ่าน 
G2 4.0 4.3 5.0 4.6 89.5 ผ่าน 
G3 5.0 3.3 4.7 4.0 85.0 ผ่าน 
G4 4.3 5.0 4.0 4.0 86.50 ผ่าน 
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 จากตารางที่ 3 แสดงผลการประเมินช้ินงานท่ีสร้างขึ้น โดยมีการประเมิน 4 รายการประเมิน คือ  
 1.  เนื้อหามีความถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน ซึ่งจะพิจารณาจากการสะท้อนแนวคิดของนักเรียนในช้ินงาน กรณีที่มี
แนวคิดครบถ้วนทั้ง 10 แนวคิด (5 คะแนน) ไม่สะท้อนแนวคิด 1-2 แนวคิด (4 คะแนน) ไม่สะท้อนแนวคิด 3-5 แนวคิด  
(2 คะแนน) ไม่สะท้อนแนวคิด 6-8 แนวคิด (1 คะแนน) 
 2. ความน่าสนใจ ความคิดสร้างสรรค์ของช้ินงาน พิจารณาจากเกณฑ์การประเมินดังนี้ ช้ินงานมีความแปลกใหม่ มี
การใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อประยุกต์ใช้กับการสะท้อนแนวคิด (5 คะแนน)  
 3. ความถูกต้องของแนวคิดจากการตอบค าถาม เกณฑ์การให้คะแนนในการตอบค าถาม ตอบค าถามได้ถูกต้อง
ชัดเจนเกินร้อยละ 80 (5 คะแนน) ตอบค าถามได้ถูกต้อง เกินร้อยละ 70 (4 คะแนน) ตอบค าถามได้ถูกต้อง เกินร้อยละ 60  
(3 คะแนน) ตอบค าถามได้ถูกต้อง เกินร้อยละ 50 (2 คะแนน) ตอบค าถามได้ถูกต้อง เกินร้อยละ 45 (1 คะแนน)  
 4. บุคลิกภาพในและความน่าสนใจในการน าเสนอ มีเกณฑ์การน าเสนอ ดังนี้ การน าเสนอมีความคล่องแคล่ว เป็น
ล าดับขั้นตอน บุคลิกภาพดี มั่นใจ น้ าเสียงชัดเจน รักษาเวลาได้ดี (5 คะแนน) เสียงเบา ขาดความมั่นใจ รักษาเวลาได้ดี
พอสมควร (4 คะแนน) เสียงเบา ขาดความคล่องแคล่ว ขาดความมั่นใจในการน าเสนอ (3 คะแนน) เสียงเบา ไม่น่าสนใจ ขาด
ความคล่องแคล่ว รักษาเลาในการน าเสนอไม่ดี (2 คะแนน) เสียงเบา ไม่มีความความใจ ขาดความคล่องแคล่ว รักษาเลาในการ
น าเสนอไม่ดี ล าดับขั้นตอนในการน าเสนอไม่ลื่นไหล (1 คะแนน) โดยคะแนนที่แสดงนั้นจะเป็นในส่วนของคะแนนเฉลี่ยจาก
กรรมการ 3 ท่าน ซึ่งเป็นครูผู้สอนในรายวิชาเคมีช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 และผู้วิจัยครูสอนรายวิชาเคมีช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 รวมทั้งสิ้น 3 ท่านจะให้คะแนนตามเกณฑ์ ดีเยี่ยม 5 คะแนน ดี 4 คะแนน ปานกลาง 3 คะแนน พอใช้ 2 
คะแนน และ ปรับปรุง คะแนนตามรายการประเมินทั้ง 4 รายการ ซึ่งผู้วิจัยได้น าเสนอตัวอย่างช้ินงานแต่ละชิ้น ดังภาพท่ี 1-5 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 ช้ินงานโมเดลปิโตรเลียม           ภาพที่ 2 ช้ินงานเกมส์บิงโกปิโตรเลียม        ภาพที่ 3 ช้ินงานบันไดงูปิโตรเลียม 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4 ช้ินงานเกมส์เศรษฐีปิโตรเลยีม  ภาพที่ 5 ช้ินงานเซียมซีปิโตรเลียม 

กลุ่ม 
รายการประเมิน 

คะแนนร้อยละ ผลการประเมิน 
เนื้อหา ความน่าสนใจ ตอบค าถาม น าเสนอ 

G5 4.3 4.6 4.7 4.3 89.50 ผ่าน 
G6 4.7 3.3 4.0 4.0 80.00 ผ่าน 
G7 4.0 5.0 5.0 4.3 91.5 ผ่าน 
รวม 4.57 4.44 4.77 4.17 87.86 ผ่าน 
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สรุปผล อภิปรายผล 
 จากการที่ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบวัดแนวคิด เรื่องปิโตรเลียม รูปแบบการจัดการเรียนรู้การเรียนรู้โดยใช้
กิจกรรมเป็นฐาน (Activity-Based Learning) รว่มกับเทคนิคจิ๊กซอว์ (Jigsaw) เพื่อพัฒนาแนวคิดและสร้างสรรค์ช้ินงาน ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 54 คน  พบว่า นักเรียนมีการพัฒนาแนวคิดหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยคิดเป็น
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 40.93, 75.92 ตามล าดับ และมีคะแนนการพัฒนาการสัมพัทธ์คิดเป็นร้อยละ 59.29 จากคะแนน
พัฒนาการสัมพัทธ์ประเมินได้ว่า นักเรียนมีพัฒนาการในระดับสงู และผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินการสร้าง
ช้ินงานของนักเรียนท่ีวัดจากการสะท้อนแนวคิดของผู้เรียนที่ได้จากการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม
เป็นฐาน ร่วมกับ เทคนิคจิ๊กซอว์ พบว่านักเรียนมีการสะท้อนแนวคิดในประเด็นต่าง ๆ ได้หลายประเด็นซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์และ
นอกเหนือจากนั้นได้มีการประเมินในส่วนของความคิดสร้างสรรค์ การตอบค าถาม การน าเสนอช้ินงาน นักเรียนทุกกลุ่มมี
คะแนนรวมเฉลี่ยเป็นร้อยละ 87.86 ซึ่งจัดว่านักเรียนทกุกลุ่มผ่านเกณฑ์การประเมินทุกกลุ่ม ซึ่งจากการใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน สามารถช่วยพัฒนาแนวคิดของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการเรียนรู้ด้วยการลงมือท าซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ (เสกสรร สุขเสนา : 2561) ที่พบว่า การใช้กิจกรรมเป็นฐานในการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนว
การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะพลเมืองอาเซียน ส าหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบเพื่อใช้ในการยกระดับคุณภาพในการเรียนรู้และสะท้อนแนวคิดอย่าง
ถูกต้องและเป็นระบบ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ( Mrs.Vaishali Sameer Kulkarni : 2559) ซึ่งได้ท าการศึกษาการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน กับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 100 จากโรงเรียนมัธยม Abhinav 
English, Ambegaon, (Bk), Pune ขั้นตอนในการส ารวจนี้ใช้ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
รวบรวมข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ได้รับรู้เกี่ยวกับวิธีการเรียนการสอนที่เน้นกิจกรรมเป็นฐาน
และมีการน าความรู้ที่ได้ไปใช้อย่างเหมาะสมท าให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมในห้องเรี ยนและเกิดความสนุกสนาน 
ซึ่งเป็นบรรยากาศที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
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ปัจจัยความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อความส�าเร็จของโครงการก่อสร้างอาคารชุด

วสุนันท์ สายน�้าผึ้ง1* สุธาริน สถาปิตานนท์2 และวิโรจน์ รุโจปการ3 

บทคัดย่อ
 ความเสีย่งและความไม่แน่นอนทีเ่กดิขึน้ในกระบวนการก่อสร้างเป็นปัจจยัทีส่�าคญัอย่างยิง่ต่อความส�าเรจ็ของโครงการ ซึง่

อาจส่งผลกระทบต่องบประมาณของโครงการ ระยะเวลาตามสัญญาและคุณภาพของงานก่อสร้าง รวมถึงการเกิดข้อพิพาทระหว่าง

หน่วยงาน งานวจิยันีม้วีตัถุประสงค์เพือ่ศกึษาปัจจยัความเสีย่งทีส่่งผลกระทบต่อความส�าเร็จของโครงการส�าหรบัการบรหิารโครงการ

ก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยรวบรวมความคิดเห็นจากการประเมินตามทัศนคติของวิศวกรและสถาปนิกในโครงการ

ก่อสร้างอาคารชุดเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทั้งในบริษัทผู้รับเหมาและที่ปรึกษาควบคุมงานด้วยวิธีการวิเคราะห์ปัจจัยเชิง

ส�ารวจผ่านแบบสอบถามจ�านวน 267 ชุด เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ร่วมกันของปัจจัยความเสี่ยงย่อย 35 ปัจจัยและท�าการจัดหมวด

หมู่ความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ พบว่าปัจจัยความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อความส�าเร็จของโครงการก่อสร้างอาคารชุด ประกอบด้วย 5 

ปัจจัยคือ 1) ความเสี่ยงด้านการวางแผนและบริหารโครงการ 2) ความเสี่ยงด้านเหตุการณ์ที่เหนือความคาดหมาย 3) ความเสี่ยงด้าน

สภาพแวดล้อม 4) ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจและการเมือง 5) ความเสี่ยงด้านขอบเขตและสัญญาโครงการ ซึ่งผลการวิเคราะห์ดัชนี

ความส�าคัญสัมพัทธ์ พบว่าปัจจัยความเสี่ยงด้านการบริหารโครงการ ด้านเหตุการณ์ที่เหนือความคาดหมายและด้านสัญญาโครงการ

เป็นปัจจยัทีม่คีวามส�าคญัสงู ตามล�าดบั จากนัน้น�าปัจจยัทัง้หมดมาเปรยีบเทยีบตามประเภทของหน่วยงานด้วยการทดสอบค่าที พบ

ว่ามุมมองของทั้งสองฝ่ายโดยรวมไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้ผลลัพธ์ที่ได้จากงานวิจัยยังสามารถน�าไปใช้เป็นแนวทางในการบริหาร

ความเสี่ยงส�าหรับการบริหารโครงการก่อสร้างอาคารชุดในอนาคต

ค�าส�าคัญ : ความเสี่ยง ความส�าเร็จของโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารชุด การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงส�ารวจ

1 นิสิตปริญญาโท, ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10900
2 รศ.ดร., ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10900
3 ศ.ดร., ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10900
1 Master degree student., Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Kasetsart University, Bangkok, 10900, Thailand
2 Assoc. Prof. Dr., Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Kasetsart University, Bangkok, 10900, Thailand
3  Prof. Dr., Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Kasetsart University, Bangkok, 10900, Thailand
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Risk Factors Affecting Condominium Construction Project Success

Wasunan Sainamphung1* Sutharin Sthapitanonda2 and Wiroj Rujopakarn3

Abstract
 Risks and uncertainties occurring during the construction process are the critical factors for project 

success that may affect the project budget, contract duration and quality of construction, including the disputes 

between the departments. This research aims to study the risk factors affecting construction project success 

for more efficiency in construction project management. The data from 267 samples were collected by imple-

menting an attitudinal survey among engineers and architects in condominium construction projects in Bangkok 

and Perimeter, both contractors and consultants by exploratory factor analysis in order to describe the correla-

tions among 35 risk factors and systematic risk classification. The results of this research showed that the risk 

factors affecting condominium construction project success were 5 factors, namely, 1) project planning and 

management risk 2) over expected risk 3) environmental risk 4) economic and political risk 5) scope and con-

tractual risk. The most relative important index is project construction management, over expected and con-

tractual risk factors respectively. All factors were compared for each type of parties with T-Test. It was found 

that the views of both parties were not different. Moreover, the results of this research can be also used as a 

risk management guideline for management of condominium construction projects in the future.

Keywords : Risks, Project success, Condominium construction projects, Exploratory factor analysis (EFA)
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บทน า 
 การก่อสร้างเป็นอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงเนื่องจากแต่ละโครงการมีลักษณะเฉพาะซึ่งแตกต่างจากอุตสาหกรรม
ประเภทอื่นท้าให้กระบวนการก่อสร้างมีแนวโน้มที่จะมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเกิดขึ้นเกือบจะทุกโครงการก่อสร้างตั้งแต่
ช่วงเริ่มต้นจนถึงเสร็จสมบูรณ์ การจัดการที่ไม่เพียงพอต่อความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นตลอดวงจรชีวิตของ
โครงการมักจะส่งผลเสียต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ เช่น งานก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามสัญญา ประสบปัญหาขาดทุนหรือ
ค่าใช้จ่ายมากกว่าที่ก้าหนดไว้ เกิดข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงการ เป็นต้น เพื่อให้โครงการส้าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ การวิเคราะห์ความเส่ียงจะท้าให้ทราบปัจจัยท่ีควรระวังและท้าให้การจัดการโครงการมีประสิทธิภาพมากขึ้น
งานวิจัยที่ผ่านมามุ่งเน้นประเมินค่าระดับความเสี่ยง ในแง่ของโอกาสเกิดและความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความ
เสี่ยง มาน้าเสนอวิธีการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนต่อโครงการ [1] แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาส่วนใหญ่ไม่มีการจัด
หมวดหมูค่วามเสี่ยงอย่างเป็นระบบและไม่ได้ท้าการศึกษาโครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรความเสี่ยงถึงความสัมพันธ์ร่วมกัน
ของตัวแปรที่ระบุเหล่านั้นผ่านการวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อความส้าเร็จของโครงการ  

 งานวิจัยนี้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงท่ีส่งผลกระทบต่อความส้าเร็จของโครงการก่อสร้างอาคารชุด ผลกระทบที่
กล่าวนั้นอาจหมายถึงผลกระทบต่อความปลอดภัยของบุคลากร ต้นทุนของโครงการและแผนการด้าเนินงานโครงการ เป็นต้น 
โดยความเสี่ยงในความหมายของงานวิจัยนี้คือเหตุการณ์หรือเงื่อนไขที่ไม่แน่นอนที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อโครงการ ด้วยการ
รวบรวมปัจจัยความเสี่ยงท่ีสอดคล้องกับอุตสาหกรรมก่อสร้างอาคารชุดจากการทบทวนวรรณกรรม [5] ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์และจัดล้าดับความส้าคัญของปัจจัยความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อความส้าเร็จของโครงการก่อสร้างอาคาร
ชุด รวมทั้งการศึกษาถึงความแตกต่างของปัจจัยระหว่างหน่วยงานที่แตกต่างกัน ซึ่งผลการศึกษาจะช่วยให้ทราบถึงปัจจัยความ
เสี่ยงในมุมมองของบริษัทผู้รับเหมาและที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างอาคารชุดที่ควรให้ความส้าคัญ โดยสามารถน้าไปประยุกต์ใช้
เป็นแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับโครงการ และช่วยให้โครงการประสบความส้าเร็จมากยิ่งขึ้น 

วิธีด าเนนิการ 
 วิธีด้าเนินการประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก ดังแดงในรูปที่ 1  

 

รูปที่ 1 วิธีด้าเนินการ 

ขั้นตอนที่ 1 พัฒนาแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน และท้าการทดสอบคุณภาพของแบบสอบถามจากการทดสอบ
ความน่าเชื่อถือ (Cronbach’s Alpha) เท่ากับ 0.967 (ควรมากกว่า 0.70) และทดสอบความตรงเชิงเนื้อหากับผู้เชี่ยวชาญ โดย
ข้อค้าถามถูกแบ่งแบ่งหมวดหมู่ความเสี่ยงตามธรรมชาติของความเสี่ยงได้เป็น 7 หมวดหมู่ ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ  ด้าน
เทคนิค ด้านสถานที่และการด้าเนินงานก่อสร้าง ด้านเศรษฐกิจและการเงิน ด้านเอกสารสัญญา ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และ
ด้านการเมือง 

สร้างแบบสอบถาม

• ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
• ส่วนที่ 2 ความคิดเห็น

(แบ่งความคิดเห็น 5 
ระดับ)

• ส่วนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ

รวบรวมข้อมูล

• บริษัทรับเหมาก่อสร้าง
และที่ปรึกษาควบคุมงาน 
ใน โค ร ง ก า รก่ อ ส ร้ า ง
อ า ค า ร ชุ ด ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล

วิเคราะห์ข้อมูล

• ส่วนที่ 1 สถิติเชิงพรรณนา
• ส่วนที่ 2 ปัจจัยเชิงส้ารวจ
• ส่วนที่ 3 ความแตกต่างของ

ค่าเฉลี่ย
• ส่วนที่ 4 ดัชนีความส้าคัญสัมพัทธ์

ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมข้อมูล ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการประเมินของวิศวกรและสถาปนิกจากบริษัทรับเหมา
ก่อสร้างและที่ปรึกษาควบคุมงานในโครงการก่อสร้างอาคารชุดเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี 
ปทุมธานี และสมุทรปราการ จ้านวน 250 ตัวอย่าง ทั้งนี้ผู้ตอบแบบสอบถามจะมีหน้าที่รับผิดชอบหรือต้าแหน่งต่างๆ 
ผู้อ้านวยการโครงการ ผู้จัดการโครงการ วิศวกรโครงการ วิศวกร สถาปนิก และผู้ประสานงานโครงการ โดยใช้ Likert scale 
แบ่งระดับความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับตั้งแต่ 1 (แทบจะไม่ได้รับผลกระทบ) ถึง 5 (ผลกระทบรุนแรงมาก)  

 

ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูล แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ปัจจัยที่รวบรวมมาได้จะถูกจัดกลุ่มโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ปัจจัยเชิง
ส้ารวจ โดยจะจัดกลุ่มตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันให้อยู่กลุ่มเดียวกันจากนั้นท้าการตั้งชื่อกลุ่มปัจจัยให้สอดคล้องกับแนวทาง
การศึกษา ด้วยวิธีการวิเคราะห์ปัจจัยหลัก (Principle Component Analysis) และหมุนแกนแบบตั้งฉากด้วยวิธีแวริแมกซ์ 
(Varimax) เพื่อท้าให้ปัจจัยมีจ้านวนน้อย โดยท้าการวิเคราะห์ดัชนีความส้าคัญสัมพัทธ์ (RII) [4] เพื่อจัดล้าดับความส้าคัญของ
ปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลต่อความส้าเร็จของโครงการก่อสร้างอาคารชุด โดยการค้านวณจากความถี่ในการตอบแบบสอบถาม ดัง
สมการที่ 1 และน้าผลท่ีได้มาวิเคราะห์ความแปรปรวนด้วยการทดสอบค่าทีเพ่ือหาความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญของปัจจัย
ระหว่างบริษัทรับเหมาก่อสร้างและที่ปรึกษาควบคุมงานถึงผลกระทบของความเสี่ยง 

  
aX 100

RII
5

    (1)            

เมื่อ     a = ค่าคงที่แสดงถึงคะแนนของแต่ละค้าตอบมีค่าจาก 1 (ต่้ามาก) ถึง 5 (สูงมาก) 
X = n/N เมื่อ n คือ ความถี่ของค้าตอบ และ N คือ ผลรวมของจ้านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ผลการวิจัย 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา ผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 250 คนที่มีต้าแหน่งหน้าที่หลากหลายในโครงการก่อสร้าง

อาคารชุด แบ่งกลุ่มตามประเภทองค์กรได้เป็น 2 ฝ่าย ได้แก่ ผู้รับเหมา 149 คนและท่ีปรึกษาควบคุมงาน 101 คน แบ่งตาม
ต้าแหน่งออกเป็นผู้อ้านวยการโครงการ 5 คน ผู้จัดการโครงการ 42 คน วิศวกรโครงการ 39 คน สถาปนิก 16 คน วิศวกร 144 
คน และผู้ประสานงานโครงการ 4 คน แบ่งตามประสบการณ์ได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ประสบการณ์น้อยกว่า 5 ปี  90 คน 
(36.00%) 5 ถึง 10 ปี 76 คน (30.40%) และมากกว่า 10 ปี 84 คน (33.60%) 

 

2. การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงส้ารวจ ผลการทดสอบความเหมาะสมของกลุ่มตัวแปร พบว่าค่าดัชนี Kaiser-Meyer-Olkin 
Measure of Sampling Adequacy (KMO) เท่ากับ 0.956 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก (Marvelous) และค่า Value Anti-image 
Matrices (MSA) มีค่าระหว่าง 0.870 ถึง 0.979 (ควรมีค่า > 0.50) และผลการทดสอบด้วย Bartlett’s Test of Sphericty 
พบว่ามีค่า p = 0.000 อธิบายได้ว่าตัวแปรที่น้ามาศึกษามีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส้าคัญ 0.05 กล่าว
ได้ว่าข้อมูลที่น้ามาวิเคราะห์มีความเหมาะสมที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบ จากนั้นสกัดปัจจัยด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบ
หลัก โดยพิจารณาจากค่าความสัมพันธ์ร่วมกัน (Communalities) ของตัวแปรมีค่าอยู่ระหว่าง 0.385 ถึง 0.826 และท้าการ
หมุนแกน (Rotated Component Matrix) พิจารณาค่าน้้าหนักของแต่ละตัวแปรความเสี่ยงทั้งหมด 35 ตัวแปรมีความสัมพันธ์
ร่วมกันและสามารถจัดเข้ากลุ่มได้ 5 ปัจจัยที่มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ค่าน้้าหนักปัจจัย > 0.50) สามารถตัดตัวแปรที่มี
ค่าน้้าหนักน้อยออกไป 3 ตัวแปรท้าให้เหลือตัวแปรความเสี่ยง 32 ตัวแปรและท้าการก้าหนดชื่อปัจจัยให้สอดคล้องกับตัวแปร
และอธิบายความแปรปรวนที่เกิดขึ้นได้ร้อยละ 68.743 ดังแสดงในตารางที่ 1 

 

3. การวิเคราะห์ดัชนีความส้าคัญสัมพัทธ์ (RII) ของปัจจัยแต่ละกลุ่ม พบว่าปัจจัยเสี่ยงด้านการวางแผนและบริหาร
โครงการมีความส้าคัญมากท่ีสุดต่อความส้าเร็จของโครงการก่อสร้างอาคารชุด ส่วนระดับความส้าคัญของตัวแปรและปัจจัย
อื่นๆ ดงัแสดงในตารางที่ 1 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

บทน า 
 การก่อสร้างเป็นอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงเนื่องจากแต่ละโครงการมีลักษณะเฉพาะซึ่งแตกต่างจากอุตสาหกรรม
ประเภทอื่นท้าให้กระบวนการก่อสร้างมีแนวโน้มที่จะมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเกิดขึ้นเกือบจะทุกโครงการก่อสร้างตั้งแต่
ช่วงเริ่มต้นจนถึงเสร็จสมบูรณ์ การจัดการที่ไม่เพียงพอต่อความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นตลอดวงจรชีวิตของ
โครงการมักจะส่งผลเสียต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ เช่น งานก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามสัญญา ประสบปัญหาขาดทุนหรือ
ค่าใช้จ่ายมากกว่าที่ก้าหนดไว้ เกิดข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงการ เป็นต้น เพื่อให้โครงการส้าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ การวิเคราะห์ความเส่ียงจะท้าให้ทราบปัจจัยท่ีควรระวังและท้าให้การจัดการโครงการมีประสิทธิภาพมากขึ้น
งานวิจัยท่ีผ่านมามุ่งเน้นประเมินค่าระดับความเส่ียง ในแง่ของโอกาสเกิดและความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความ
เสี่ยง มาน้าเสนอวิธีการตอบสนองต่อความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนต่อโครงการ [1] แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาส่วนใหญ่ไม่มีการจัด
หมวดหมูค่วามเสี่ยงอย่างเป็นระบบและไม่ได้ท้าการศึกษาโครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรความเสี่ยงถึงความสัมพันธ์ร่วมกัน
ของตัวแปรที่ระบุเหล่านั้นผ่านการวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อความส้าเร็จของโครงการ  

 งานวิจัยนี้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงท่ีส่งผลกระทบต่อความส้าเร็จของโครงการก่อสร้างอาคารชุด ผลกระทบที่
กล่าวน้ันอาจหมายถึงผลกระทบต่อความปลอดภัยของบุคลากร ต้นทุนของโครงการและแผนการด้าเนินงานโครงการ เป็นต้น 
โดยความเสี่ยงในความหมายของงานวิจัยนี้คือเหตุการณ์หรือเงื่อนไขที่ไม่แน่นอนที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อโครงการด้วยการ
รวบรวมปัจจัยความเส่ียงท่ีสอดคล้องกับอุตสาหกรรมก่อสร้างอาคารชุดจากการทบทวนวรรณกรรม [5] ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์และจัดล้าดับความส้าคัญของปัจจัยความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อความส้าเร็จของโครงการก่อสร้างอาคาร
ชุด รวมทั้งการศึกษาถึงความแตกต่างของปัจจัยระหว่างหน่วยงานที่แตกต่างกัน ซึ่งผลการศึกษาจะช่วยให้ทราบถึงปัจจัยความ
เสี่ยงในมุมมองของบริษัทผู้รับเหมาและที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างอาคารชุดที่ควรให้ความส้าคัญ โดยสามารถน้าไปประยุกต์ใช้
เป็นแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับโครงการ และช่วยให้โครงการประสบความส้าเร็จมากยิ่งขึ้น 

วิธีด าเนนิการ 
 วิธีด้าเนินการประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก ดังแดงในรูปที่ 1  

 

รูปที่ 1 วิธีด้าเนินการ 

ขั้นตอนที่ 1 พัฒนาแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน และท้าการทดสอบคุณภาพของแบบสอบถามจากการทดสอบ
ความน่าเชื่อถือ (Cronbach’s Alpha) เท่ากับ 0.967 (ควรมากกว่า 0.70) และทดสอบความตรงเชิงเนื้อหากับผู้เชี่ยวชาญ โดย
ข้อค้าถามถูกแบ่งแบ่งหมวดหมู่ความเสี่ยงตามธรรมชาติของความเสี่ยงได้เป็น 7 หมวดหมู่ ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ  ด้าน
เทคนิค ด้านสถานที่และการด้าเนินงานก่อสร้าง ด้านเศรษฐกิจและการเงิน ด้านเอกสารสัญญา ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และ
ด้านการเมือง 

สร้างแบบสอบถาม

• ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
• ส่วนที่ 2 ความคิดเห็น

(แบ่งความคิดเห็น 5 
ระดับ)

• ส่วนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ

รวบรวมข้อมูล

• บริษัทรับเหมาก่อสร้าง
และที่ปรึกษาควบคุมงาน 
ใน โค ร ง ก า รก่ อ ส ร้ า ง
อ า ค า ร ชุ ด ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล

วิเคราะห์ข้อมูล

• ส่วนที่ 1 สถิติเชิงพรรณนา
• ส่วนที่ 2 ปัจจัยเชิงส้ารวจ
• ส่วนที่ 3 ความแตกต่างของ

ค่าเฉลี่ย
• ส่วนที่ 4 ดัชนีความส้าคัญสัมพัทธ์

ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมข้อมูล ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการประเมินของวิศวกรและสถาปนิกจากบริษัทรับเหมา
ก่อสร้างและที่ปรึกษาควบคุมงานในโครงการก่อสร้างอาคารชุดเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี 
ปทุมธานี และสมุทรปราการ จ้านวน 250 ตัวอย่าง ทั้งนี้ผู้ตอบแบบสอบถามจะมีหน้าที่รับผิดชอบหรือต้าแหน่งต่างๆ 
ผู้อ้านวยการโครงการ ผู้จัดการโครงการ วิศวกรโครงการ วิศวกร สถาปนิก และผู้ประสานงานโครงการ โดยใช้ Likert scale 
แบ่งระดับความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับตั้งแต่ 1 (แทบจะไม่ได้รับผลกระทบ) ถึง 5 (ผลกระทบรุนแรงมาก)  

 

ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูล แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ปัจจัยที่รวบรวมมาได้จะถูกจัดกลุ่มโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ปัจจัยเชิง
ส้ารวจ โดยจะจัดกลุ่มตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันให้อยู่กลุ่มเดียวกันจากนั้นท้าการตั้งชื่อกลุ่มปัจจัยให้สอดคล้องกับแนวทาง
การศึกษา ด้วยวิธีการวิเคราะห์ปัจจัยหลัก (Principle Component Analysis) และหมุนแกนแบบตั้งฉากด้วยวิธีแวริแมกซ์ 
(Varimax) เพื่อท้าให้ปัจจัยมีจ้านวนน้อย โดยท้าการวิเคราะห์ดัชนีความส้าคัญสัมพัทธ์ (RII) [4] เพื่อจัดล้าดับความส้าคัญของ
ปัจจัยความเส่ียงที่มีผลต่อความส้าเร็จของโครงการก่อสร้างอาคารชุด โดยการค้านวณจากความถี่ในการตอบแบบสอบถาม ดัง
สมการที่ 1 และน้าผลท่ีได้มาวิเคราะห์ความแปรปรวนด้วยการทดสอบค่าทีเพื่อหาความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญของปัจจัย
ระหว่างบริษัทรับเหมาก่อสร้างและที่ปรึกษาควบคุมงานถึงผลกระทบของความเสี่ยง 

  
aX 100

RII
5

    (1)            

เมื่อ     a = ค่าคงที่แสดงถึงคะแนนของแต่ละค้าตอบมีค่าจาก 1 (ต่้ามาก) ถึง 5 (สูงมาก) 
X = n/N เมื่อ n คือ ความถี่ของค้าตอบ และ N คือ ผลรวมของจ้านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ผลการวิจัย 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา ผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 250 คนที่มีต้าแหน่งหน้าที่หลากหลายในโครงการก่อสร้าง

อาคารชุด แบ่งกลุ่มตามประเภทองค์กรได้เป็น 2 ฝ่าย ได้แก่ ผู้รับเหมา 149 คนและที่ปรึกษาควบคุมงาน 101 คน แบ่งตาม
ต้าแหน่งออกเป็นผู้อ้านวยการโครงการ 5 คน ผู้จัดการโครงการ 42 คน วิศวกรโครงการ 39 คน สถาปนิก 16 คน วิศวกร 144 
คน และผู้ประสานงานโครงการ 4 คน แบ่งตามประสบการณ์ได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ประสบการณ์น้อยกว่า 5 ปี  90 คน 
(36.00%) 5 ถึง 10 ปี 76 คน (30.40%) และมากกว่า 10 ปี 84 คน (33.60%) 

 

2. การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงส้ารวจ ผลการทดสอบความเหมาะสมของกลุ่มตัวแปร พบว่าค่าดัชนี Kaiser-Meyer-Olkin 
Measure of Sampling Adequacy (KMO) เท่ากับ 0.956 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก (Marvelous) และค่า Value Anti-image 
Matrices (MSA) มีค่าระหว่าง 0.870 ถึง 0.979 (ควรมีค่า > 0.50) และผลการทดสอบด้วย Bartlett’s Test of Sphericty 
พบว่ามีค่า p = 0.000 อธิบายได้ว่าตัวแปรที่น้ามาศึกษามีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส้าคัญ 0.05 กล่าว
ได้ว่าข้อมูลที่น้ามาวิเคราะห์มีความเหมาะสมที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบ จากน้ันสกัดปัจจัยด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบ
หลัก โดยพิจารณาจากค่าความสัมพันธ์ร่วมกัน (Communalities) ของตัวแปรมีค่าอยู่ระหว่าง 0.385 ถึง 0.826 และท้าการ
หมุนแกน (Rotated Component Matrix) พิจารณาค่าน้้าหนักของแต่ละตัวแปรความเสี่ยงทั้งหมด 35 ตัวแปรมีความสัมพันธ์
ร่วมกันและสามารถจัดเข้ากลุ่มได้ 5 ปัจจัยที่มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ค่าน้้าหนักปัจจัย > 0.50) สามารถตัดตัวแปรที่มี
ค่าน้้าหนักน้อยออกไป 3 ตัวแปรท้าให้เหลือตัวแปรความเสี่ยง 32 ตัวแปรและท้าการก้าหนดชื่อปัจจัยให้สอดคล้องกับตัวแปร
และอธิบายความแปรปรวนที่เกิดขึ้นได้ร้อยละ 68.743 ดังแสดงในตารางที่ 1 

 

3. การวิเคราะห์ดัชนีความส้าคัญสัมพัทธ์ (RII) ของปัจจัยแต่ละกลุ่ม พบว่าปัจจัยเสี่ยงด้านการวางแผนและบริหาร
โครงการมีความส้าคัญมากที่สุดต่อความส้าเร็จของโครงการก่อสร้างอาคารชุด ส่วนระดับความส้าคัญของตัวแปรและปัจจัย
อื่นๆ ดงัแสดงในตารางที่ 1 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

ตารางท่ี 1  ค่าน้้าหนักปัจจัยความเสี่ยง ร้อยละความแปรปรวนสะสมหลังหมุนแกนและค่าดัชนีความส้าคัญสัมพัทธ์ 

ปัจจัยความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อ 
ความส าเร็จของโครงการก่อสร้างอาคารชุด 

ค่า
น  าหนัก
ปัจจัย 

ความ
แปรปรวน
สะสม (%) 

RII Rank 

ปัจจัยที่ 1 : ความเสี่ยงด้านการวางแผนและบริหารโครงการ (RF1) 21.062 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

64.761 (1) 

ความขัดแย้งหรือความไม่สมบูรณ์ของแบบและรายละเอียดประกอบแบบ 0.784 66.747 4 
การจัดการโครงการและการควบคุมดูแลไซต์งานไม่เพียงพอ 0.763 62.169 13 
การวางแผนและจัดท้างบประมาณของโครงการไม่ครอบคลุม 0.753 67.309 3 
การขาดการประสานงานที่ดีระหว่างฝ่ายต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการ 0.699 67.711 2 
จ้านวนพนักงานในองค์กรไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน 0.699 61.285 15 
ความผิดพลาดของการออกแบบ ท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้างภายหลัง 0.648 68.514 1 
ความล่าช้าของข้อมูลการออกแบบจากผู้ออกแบบ 0.636 65.542 5 
ความล้มเหลวของการบริหารจัดการความปลอดภัย 0.607 62.329 12 
การก้าหนดเวลาก่อสร้างของแต่ละงานไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง 0.579 64.900 7 
การขาดแคลนแรงงานก่อสร้างที่มีความสามารถในการก่อสร้าง 0.552 64.980 6 
ความล้มเหลวและการไม่ปฏิบัติตามของผู้รับเหมาช่วง 0.508 60.884 16 

ปัจจัยที่ 2 : ความเสี่ยงด้านการเงินและความพร้อมในการด าเนินการก่อสร้าง (RF2) 38.860 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

60.129 (3) 

การที่สภาพของไซต์งานมีความแตกต่างจากเงื่อนไขและไม่สามารถคาดการณ์ได้ส่งผลให้
เกิดความยากล้าบากในการก่อสร้าง 

0.700 
58.313 24 

การขาดแคลนเงินทุนของโครงการ 0.644 63.936 9 
การเกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายในระหว่างการก่อสร้าง 0.622 59.920 19 
ปัญหาความล่าช้าในการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง 0.600 63.373 11 
ความไม่พร้อมใช้งานของวัสดุก่อสร้าง 0.597 58.795 21 
ความล่าช้าในการเบิกจ่ายเงินทั้งในส่วนของเจ้าของและผู้รับเหมาหลัก 0.579 62.169 14 

ความไม่พร้อมใช้งานของอุปกรณ์และเครื่องจักรในการก่อสร้าง 0.575 59.277 20 
การหยุดชะงักและความล่าช้าในการด้าเนินงานก่อสร้าง 0.548 64.418 8 
ปัญหาการนัดหยุดงานหรือข้อพิพาทแรงงาน 0.538 52.771 31 
การเพิ่มขึ้นของราคาวัสดุ/อุปกรณ์ ที่ใช้ส้าหรับการก่อสร้าง 0.534 58.313 23 

ปัจจัยที่ 3 : ความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อม (RF3) 51.104 
  
  
  
  
  

55.904 (5) 
การเกิดเหตุสุดวิสัยซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของหน่วยงาน 0.760 53.976 29 
ปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมก่อสร้างต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเสียง, ฝุ่น
ละออง หรือขยะก่อสร้าง 

0.722 
56.948 26 

ความล้มเหลวในการขอรับการอนุมัติด้านสิ่งแวดล้อม  0.697 58.635 22 
ความขัดแย้งหรือความไม่พอใจของคนในสังคมภายนอกต่อโครงการก่อสร้าง 0.674 60.482 17 
การมีสภาพแวดล้อมทางสังคมโดยรอบไม่ปลอดภัยและมีการก่ออาชญากรรม 0.588 49.478 32 

ปัจจัยที่ 4 : ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจและการเมือง (RF4)  62.852 
  
  
  
  
  

57.205 (4) 

ความไม่มั่นคงทางการเมืองของรัฐบาล 0.875 56.145 27 
ความล่าช้าในการอนุมัติโครงการของหน่วยงานรัฐบาล 0.841 57.751 25 
การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายของภาครัฐ 0.744 53.655 30 
ปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานรัฐกับหน่วยงานก่อสร้าง 0.706 55.020 28 
ความไม่แน่นอนของสภาพเศรษฐกิจในประเทศ 0.531 63.454 10 

ปัจจัยที่ 5 : ความเสี่ยงด้านขอบเขตของโครงการ (RF5)  68.743 
 

60.161 (2) 

การเปลี่ยนแปลงขอบเขตโครงการโดยเจ้าของ 0.760 60.161 18 

 ปัจจัยที่ 1 ความเสี่ยงด้านการวางแผนและบริหารโครงการ ประกอบด้วย 11 องค์ประกอบ คิดเป็นร้อยละ 22.310 
ของความแปรปรวนทั้งหมด โดยมีค่าดัชนี RII มากที่สุด เท่ากับ 64.761 โดยองค์ประกอบที่ส้าคัญถูกรวบรวมไว้ในปัจจัยนี้รวม 
5 ตัวแปรที่มีความส้าคัญสูง ได้แก่ ความผิดพลาดของการออกแบบ (68.514) การขาดการประสานงานที่ดีระหว่างฝ่ายต่างๆ ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการ (67.711) การวางแผนและจัดท้างบประมาณของโครงการไม่ครอบคลุม (67.491) ความขัดแย้งหรือ
ความไม่สมบูรณ์ของแบบและรายละเอียดประกอบแบบ (67.309) ความล่าช้าของข้อมูลการออกแบบจากผู้ออกแบบ (65.542) 
ตามล้าดับ ซึ่งในอุตสาหกรรมก่อสร้างประกอบด้วยหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องหลายส่วน ผู้บริหารควรให้ความส้าคัญต่อการ
วางแผนทั้งเรื่องแรงงานและเทคนิคในงานก่อสร้างให้เกิดความเหมาะสมและพร้อมใช้งาน โดยส่ิงส้าคัญคือต้องมีการน้า
เทคโนโลยีส้าหรับการจัดการกระบวนการออกแบบไปจนถึงขั้นตอนการก่อสร้างมาประยุกต์ใช้เพื่อลดความผิดและการท้างานที่
ซ้้าซ้อน กล่าวคือการน้าเข้าการบริหารจัดการที่มีคุณภาพย่อมแปลผลออกมาเป็นผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ  

 ปัจจัยที่ 2 ความเสี่ยงด้านการเงินและความพร้อมในการด้าเนินงานก่อสร้างเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรและ
พื้นที่ก่อสร้าง ประกอบด้วย 10 องค์ประกอบ คิดเป็นร้อยละ 15.050 ของความแปรปรวนท้ังหมด ตัวแปรทั้งหมดสามารถ
เกิดขึ้นได้และหากเกิดขึ้นจะมีความรุนแรงค่อนข้างสูง ผู้รับเหมาควรวางแผนรับมือและป้องกันความเสี่ยงเหล่านี้ล่วงหน้า ซึ่งมี
ค่าดัชนี RII เป็นอันดับที่ 3 ของปัจจัยทั้งหมดเท่ากับ 60.129 โดยการหยุดชะงักและความล่าช้าในการด้าเนินงานก่อสร้างเป็น
องค์ประกอบท่ีมีความส้าคัญสูง (64.418) รองลงมาเป็นเร่ืองของการขาดแคลนเงินทุนของโครงการ (63.936) เพราะหากมี
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อทุกฝ่ายที่เริ่มลงทุนไปแล้ว นอกจากนั้นยังมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงกว่าตัวแปรอื่น 
เนื่องจากโครงการก่อสร้างอาคารชุดในปัจจุบันขายห้องชุดควบคู่ไปกับการก่อสร้าง ท้าให้บางโครงการต้องเผชิญปัญหานี้
ค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตามบางโครงการไม่ประสบปัญหาเหล่านี้ ท้าให้มีค่าการกระจายตัวสูงกว่าตัวแปรอื่น เนื่องจากข้อมูลใน
ค่าเฉลี่ยนั้นมีความแตกต่างกัน  

 ปัจจัยที่ 3 ความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อม ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คิดเป็นร้อยละ 12.330 ของความแปรปรวน
ของปัจจัยทั้งหมด ทั้งหมดมีค่าดัชนี RII เป็นอันดับสุดท้าย เท่ากับ 55.904 ส้าหรับปัจจัยนี้จะไปเกี่ยวข้องกับปัญหาต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการด้าเนินงานก่อสร้าง ตัวแปรที่ได้รับการประเมินในระดับสูงโดยเฉพาะในโครงการที่ตั้งอยู่ในบริเวณ
ที่ใกล้เคียงพื้นที่พักอาศัย ได้แก่ ความขัดแย้งหรือความไม่พอใจของคนในสังคมภายนอกต่อโครงการก่อสร้าง (60.482) ซึ่งจะไป
เกี่ยวพันกับข้อปฏิบัติที่ก้าหนดในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีค่าคะแนนสูงกว่าตัวแปรอื่นๆ ในปัจจัย
เดียวกัน โดยองค์ประกอบท่ีมีค่าดัชนี RII ต้่า ได้แก่ การมีสภาพแวดล้อมทางสังคมโดยรอบท่ีไม่ปลอดภัยและมีการก่อ
อาชญากรรม (49.478) นั้นถือเป็นองค์ประกอบที่มีความถี่ในการเกิดต่้าท้าให้โครงการแทบไม่ได้รับผลกระทบจากความเสี่ยง
เหล่านี้ 

 ปัจจัยที่ 4 ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจและการเมือง ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คิดเป็นร้อยละ 11.147 ของความ
แปรปรวนทั้งหมด ทั้งหมดมีค่าดัชนี RII เป็นอันดับที่ 4 เท่ากับ 57.205 ปัจจัยนี้เป็นปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ 3 อัน
ได้แก่ หน่วยงานรัฐเป็นหลัก โดยประเด็นเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของสภาพเศรษฐกิจในประเทศ (63.454) เป็นองค์ประกอบที่
ส้าคัญที่สุดส้าหรับปัจจัยนี้ เพราะมันจะไปเก่ียวข้องกับโอกาสในการตัดสินใจซื้อ รวมถึงการอนุมัติสินเชื่อของธนาคาร ซึ่งจะ
ส่งผลไปถึงยอดขายโครงการและอาจเป็นที่มาของปัญหาทางด้านการเงินได้ 

 ปัจจัยที่ 5 ความเสี่ยงด้านขอบเขตโครงการ ประกอบด้วย 1 องค์ประกอบ คิดเป็นร้อยละ 6.291 ของความแปรปรวน
ทั้งหมด ระบุได้ว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบใดๆ และถือเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่มีความแตกต่างจาก
ปัจจัยความเสี่ยงด้านอื่น มีค่าดัชนี RII เป็นอันดับที่ 2 เท่ากับ 60.161 ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงขอบเขตโครงการโดยเจ้าของ 
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงความต้องการของเจ้าของ ท้าให้เกิดการเพิ่มหรือลดงานที่ไม่ได้ระบุไว้ในสัญญา ซึ่งผู้รับเหมา
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

ตารางท่ี 1  ค่าน้้าหนักปัจจัยความเสี่ยง ร้อยละความแปรปรวนสะสมหลังหมุนแกนและค่าดัชนีความส้าคัญสัมพัทธ์ 

ปัจจัยความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อ 
ความส าเร็จของโครงการก่อสร้างอาคารชุด 

ค่า
น  าหนัก
ปัจจัย 

ความ
แปรปรวน
สะสม (%) 

RII Rank 

ปัจจัยที่ 1 : ความเสี่ยงด้านการวางแผนและบริหารโครงการ (RF1) 21.062 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

64.761 (1) 

ความขัดแย้งหรือความไม่สมบูรณ์ของแบบและรายละเอียดประกอบแบบ 0.784 66.747 4 
การจัดการโครงการและการควบคุมดูแลไซต์งานไม่เพียงพอ 0.763 62.169 13 
การวางแผนและจัดท้างบประมาณของโครงการไม่ครอบคลุม 0.753 67.309 3 
การขาดการประสานงานที่ดีระหว่างฝ่ายต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการ 0.699 67.711 2 
จ้านวนพนักงานในองค์กรไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน 0.699 61.285 15 
ความผิดพลาดของการออกแบบ ท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้างภายหลัง 0.648 68.514 1 
ความล่าช้าของข้อมูลการออกแบบจากผู้ออกแบบ 0.636 65.542 5 
ความล้มเหลวของการบริหารจัดการความปลอดภัย 0.607 62.329 12 
การก้าหนดเวลาก่อสร้างของแต่ละงานไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง 0.579 64.900 7 
การขาดแคลนแรงงานก่อสร้างที่มีความสามารถในการก่อสร้าง 0.552 64.980 6 
ความล้มเหลวและการไม่ปฏิบัติตามของผู้รับเหมาช่วง 0.508 60.884 16 

ปัจจัยที่ 2 : ความเสี่ยงด้านการเงินและความพร้อมในการด าเนินการก่อสร้าง (RF2) 38.860 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

60.129 (3) 

การที่สภาพของไซต์งานมีความแตกต่างจากเงื่อนไขและไม่สามารถคาดการณ์ได้ส่งผลให้
เกิดความยากล้าบากในการก่อสร้าง 

0.700 
58.313 24 

การขาดแคลนเงินทุนของโครงการ 0.644 63.936 9 
การเกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายในระหว่างการก่อสร้าง 0.622 59.920 19 
ปัญหาความล่าช้าในการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง 0.600 63.373 11 
ความไม่พร้อมใช้งานของวัสดุก่อสร้าง 0.597 58.795 21 
ความล่าช้าในการเบิกจ่ายเงินทั้งในส่วนของเจ้าของและผู้รับเหมาหลัก 0.579 62.169 14 

ความไม่พร้อมใช้งานของอุปกรณ์และเครื่องจักรในการก่อสร้าง 0.575 59.277 20 
การหยุดชะงักและความล่าช้าในการด้าเนินงานก่อสร้าง 0.548 64.418 8 
ปัญหาการนัดหยุดงานหรือข้อพิพาทแรงงาน 0.538 52.771 31 
การเพิ่มขึ้นของราคาวัสดุ/อุปกรณ์ ที่ใช้ส้าหรับการก่อสร้าง 0.534 58.313 23 

ปัจจัยที่ 3 : ความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อม (RF3) 51.104 
  
  
  
  
  

55.904 (5) 
การเกิดเหตุสุดวิสัยซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของหน่วยงาน 0.760 53.976 29 
ปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมก่อสร้างต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเสียง, ฝุ่น
ละออง หรือขยะก่อสร้าง 

0.722 
56.948 26 

ความล้มเหลวในการขอรับการอนุมัติด้านสิ่งแวดล้อม  0.697 58.635 22 
ความขัดแย้งหรือความไม่พอใจของคนในสังคมภายนอกต่อโครงการก่อสร้าง 0.674 60.482 17 
การมีสภาพแวดล้อมทางสังคมโดยรอบไม่ปลอดภัยและมีการก่ออาชญากรรม 0.588 49.478 32 

ปัจจัยที่ 4 : ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจและการเมือง (RF4)  62.852 
  
  
  
  
  

57.205 (4) 

ความไม่มั่นคงทางการเมืองของรัฐบาล 0.875 56.145 27 
ความล่าช้าในการอนุมัติโครงการของหน่วยงานรัฐบาล 0.841 57.751 25 
การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายของภาครัฐ 0.744 53.655 30 
ปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานรัฐกับหน่วยงานก่อสร้าง 0.706 55.020 28 
ความไม่แน่นอนของสภาพเศรษฐกิจในประเทศ 0.531 63.454 10 

ปัจจัยที่ 5 : ความเสี่ยงด้านขอบเขตของโครงการ (RF5)  68.743 
 

60.161 (2) 

การเปลี่ยนแปลงขอบเขตโครงการโดยเจ้าของ 0.760 60.161 18 

 ปัจจัยที่ 1 ความเส่ียงด้านการวางแผนและบริหารโครงการ ประกอบด้วย 11 องค์ประกอบ คิดเป็นร้อยละ 22.310 
ของความแปรปรวนทั้งหมด โดยมีค่าดัชนี RII มากที่สุด เท่ากับ 64.761 โดยองค์ประกอบที่ส้าคัญถูกรวบรวมไว้ในปัจจัยนี้รวม 
5 ตัวแปรที่มีความส้าคัญสูง ได้แก่ ความผิดพลาดของการออกแบบ (68.514) การขาดการประสานงานที่ดีระหว่างฝ่ายต่างๆ ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการ (67.711) การวางแผนและจัดท้างบประมาณของโครงการไม่ครอบคลุม (67.491) ความขัดแย้งหรือ
ความไม่สมบูรณ์ของแบบและรายละเอียดประกอบแบบ (67.309) ความล่าช้าของข้อมูลการออกแบบจากผู้ออกแบบ (65.542) 
ตามล้าดับ ซึ่งในอุตสาหกรรมก่อสร้างประกอบด้วยหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องหลายส่วน ผู้บริหารควรให้ความส้าคัญต่อการ
วางแผนทั้งเรื่องแรงงานและเทคนิคในงานก่อสร้างให้เกิดความเหมาะสมและพร้อมใช้งาน โดยส่ิงส้าคัญคือต้องมีการน้า
เทคโนโลยีส้าหรับการจัดการกระบวนการออกแบบไปจนถึงขั้นตอนการก่อสร้างมาประยุกต์ใช้เพื่อลดความผิดและการท้างานที่
ซ้้าซ้อน กล่าวคือการน้าเข้าการบริหารจัดการที่มีคุณภาพย่อมแปลผลออกมาเป็นผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ  

 ปัจจัยที่ 2 ความเสี่ยงด้านการเงินและความพร้อมในการด้าเนินงานก่อสร้างเป็นปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพยากรและ
พื้นที่ก่อสร้าง ประกอบด้วย 10 องค์ประกอบ คิดเป็นร้อยละ 15.050 ของความแปรปรวนท้ังหมด ตัวแปรท้ังหมดสามารถ
เกิดขึ้นได้และหากเกิดขึ้นจะมีความรุนแรงค่อนข้างสูง ผู้รับเหมาควรวางแผนรับมือและป้องกันความเสี่ยงเหล่านี้ล่วงหน้า ซึ่งมี
ค่าดัชนี RII เป็นอันดับที่ 3 ของปัจจัยทั้งหมดเท่ากับ 60.129 โดยการหยุดชะงักและความล่าช้าในการด้าเนินงานก่อสร้างเป็น
องค์ประกอบที่มีความส้าคัญสูง (64.418) รองลงมาเป็นเรื่องของการขาดแคลนเงินทุนของโครงการ (63.936) เพราะหากมี
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อทุกฝ่ายที่เริ่มลงทุนไปแล้ว นอกจากนั้นยังมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงกว่าตัวแปรอื่น 
เนื่องจากโครงการก่อสร้างอาคารชุดในปัจจุบันขายห้องชุดควบคู่ไปกับการก่อสร้าง ท้าให้บางโครงการต้องเผชิญปัญหานี้
ค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตามบางโครงการไม่ประสบปัญหาเหล่าน้ี ท้าให้มีค่าการกระจายตัวสูงกว่าตัวแปรอื่น เน่ืองจากข้อมูลใน
ค่าเฉลี่ยนั้นมีความแตกต่างกัน  

 ปัจจัยที่ 3 ความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อม ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คิดเป็นร้อยละ 12.330 ของความแปรปรวน
ของปัจจัยทั้งหมด ทั้งหมดมีค่าดัชนี RII เป็นอันดับสุดท้าย เท่ากับ 55.904 ส้าหรับปัจจัยนี้จะไปเกี่ยวข้องกับปัญหาต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการด้าเนินงานก่อสร้าง ตัวแปรที่ได้รับการประเมินในระดับสูงโดยเฉพาะในโครงการที่ตั้งอยู่ในบริเวณ
ที่ใกล้เคียงพื้นที่พักอาศัย ได้แก่ ความขัดแย้งหรือความไม่พอใจของคนในสังคมภายนอกต่อโครงการก่อสร้าง (60.482) ซึ่งจะไป
เกี่ยวพันกับข้อปฏิบัติที่ก้าหนดในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีค่าคะแนนสูงกว่าตัวแปรอื่นๆ ในปัจจัย
เดียวกัน โดยองค์ประกอบที่มีค่าดัชนี RII ต่้า ได้แก่ การมีสภาพแวดล้อมทางสังคมโดยรอบที่ไม่ปลอดภัยและมีการก่อ
อาชญากรรม (49.478) นั้นถือเป็นองค์ประกอบที่มีความถี่ในการเกิดต่้าท้าให้โครงการแทบไม่ได้รับผลกระทบจากความเสี่ยง
เหล่านี้ 

 ปัจจัยที่ 4 ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจและการเมือง ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คิดเป็นร้อยละ 11.147 ของความ
แปรปรวนทั้งหมด ทั้งหมดมีค่าดัชนี RII เป็นอันดับที่ 4 เท่ากับ 57.205 ปัจจัยนี้เป็นปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ 3 อัน
ได้แก่ หน่วยงานรัฐเป็นหลัก โดยประเด็นเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของสภาพเศรษฐกิจในประเทศ (63.454) เป็นองค์ประกอบที่
ส้าคัญที่สุดส้าหรับปัจจัยนี้ เพราะมันจะไปเกี่ยวข้องกับโอกาสในการตัดสินใจซื้อ รวมถึงการอนุมัติสินเชื่อของธนาคาร ซึ่งจะ
ส่งผลไปถึงยอดขายโครงการและอาจเป็นที่มาของปัญหาทางด้านการเงินได้ 

 ปัจจัยที่ 5 ความเสี่ยงด้านขอบเขตโครงการ ประกอบด้วย 1 องค์ประกอบ คิดเป็นร้อยละ 6.291 ของความแปรปรวน
ทั้งหมด ระบุได้ว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบใดๆ และถือเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่มีความแตกต่างจาก
ปัจจัยความเสี่ยงด้านอื่น มีค่าดัชนี RII เป็นอันดับที่ 2 เท่ากับ 60.161 ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงขอบเขตโครงการโดยเจ้าของ 
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงความต้องการของเจ้าของ ท้าให้เกิดการเพิ่มหรือลดงานที่ไม่ได้ระบุไว้ในสัญญา ซึ่งผู้รับเหมา



196
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

ประกอบด้วยหลายฝ่าย เช่น ฝ่ายก่อสร้างและฝ่ายส้านักงาน บางกรณีเมื่อมีงานเพิ่ม/ลดเกิดขึ้น ฝ่ายก่อสร้างก็จะด้าเนินการ
ตามแบบล่าสุดเพื่อความต่อเนื่องในการด้าเนินงาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้ รับเหมาในข้ันตอนการเบิกจ่ายเงินในส่วนนี้ได้ 
อย่างไรก็ตามผลการวิเคราะห์แตกต่างกับการวิเคราะห์ความเสี่ยงในโครงการก่อสร้างอาคารชุด [1] ในมุมมองของเจ้าของและ
ที่ปรึกษาโครงการจ้านวน 30 ตัวอย่างที่ระบุว่าปัจจัยความเสี่ยงที่ส้าคัญ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงแบบจากเจ้าของโครงการ การ
เพิ่มเติมงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับสัญญา นั้นได้รับผลกระทบสูงสุด ทั้งในด้านงบประมาณ เวลาและคุณภาพงาน ซึ่งแตกต่างจาก
งานวิจัยนี้ที่ค่าดัชนี RII เป็นอันดับที่ 18 เมื่อเปรียบเทียบกับตัวแปรความเสี่ยงทั้งหมด 32 ตัวแปร 

4. การวิเคราะห์ความแปรปรวน เพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติการทดสอบค่าที (T-Test) 
จากข้อมูลที่มีสามารถน้ามาท้าการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย เพื่อทดสอบสมมติฐานด้วยการทดสอบค่าทีได้ [3] 

โดยก้าหนดสมมติฐานไว้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีหน่วยงานรับผิดชอบต่างกัน ได้แก่ บริษัทรับเหมาและที่ปรึกษาควบคุมงาน
มีมุมมองต่อตัวแปรความเสี่ยงที่แตกต่างกัน โดยแสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนได้ดังตารางที่ 2 
 

ตารางท่ี 2  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน ระหว่างตัวแปรหน่วยงานกับคะแนนปัจจัยความเสี่ยง 
 

  
 จากผลการทดสอบค่าที พบว่าไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Sig. > 0.05) กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างที่ปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อผลกระทบของปัจจัยความเสี่ยงไม่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามผู้วิจัยได้ท้าการทดสอบกับ
ตัวแปรทั้งหมด 35 ตัวแปร พบว่าผู้รับเหมาและที่ปรึกษาควบคุมงานมีความคิดเห็นต่อความเสี่ยงด้านปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นจาก
กิจกรรมก่อสร้างต่อสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นทางด้านเสียง ฝุ่นละออง หรือขยะก่อสร้าง และความล่าช้าในการอนุมัติโครงการ
ของหน่วยงานรัฐบาลที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ซึ่งฝ่ายที่ปรึกษาควบคุมงานมีความเห็นว่าความเสี่ยงเหล่านี้มี
ผลกระทบต่อความส้าเร็จสูงกว่ามุมมองของผู้รับเหมา โดยแสดงค่าเฉลี่ยและค่านัยส้าคัญของตัวแปรเหล่านี้ได้ดังตารางที่ 3  
 
ตารางท่ี 3  ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างผู้รับเหมาและที่ปรึกษา 

ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อความส าเร็จ
ของโครงการ 

หน่วยงาน N Mean Std. 
Deviation 

t Sig. 

1. ปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม
ก่อสร้างต่อส่ิงแวดล้อม  

ผู้รับเหมา 149 2.718 0.966 
-2.484 .014* 

ที่ปรึกษาควบคุมงาน 101 3.040 1.058 
2. ความล่าช้าในการอนุมัติโครงการของ
หน่วยงานรัฐบาล 

ผู้รับเหมา 149 2.772 1.066 
-2.280 .024* 

ที่ปรึกษาควบคุมงาน 101 3.059 0.915 
 

  Contractor Consultant t Sig. 
N Mean Std. 

Deviation 
N Mean Std. 

Deviation 
RF1 149 3.234 0.835 101 3.252 0.818 -0.172 0.864 
RF2 149 3.013 0.909 101 3.009 0.890 0.033 0.974 
RF3 149 2.744 0.908 101 2.877 0.946 -1.122 0.263 
RF4 149 2.789 0.900 101 2.968 0.721 -1.741 0.083 
RF5 149 3.027 0.877 101 2.990 0.889 0.323 0.747 

สรุปผลการวิจยั 
 งานวิจัยส่วนใหญ่ศึกษาความเสี่ยงเพ่ือระบุและตรวจสอบความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้าง โดยค้านึงถึง
โอกาสเกิดและผลกระทบที่มีต่อต้นทุน เวลา คุณภาพ ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในโครงการ [6] แต่งานวิจัยนี้ท้าการสกัดปัจจัยความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อความส้าเร็จของโครงการก่อสร้างอาคารชุด
จากความเสี่ยง 7 ปัจจัย 35 ตัวแปรโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงส้ารวจ ผลการวิเคราะห์ EFA สามารถจัดกลุ่มปัจจัยได้ 5 
ปัจจัย ประกอบด้วย ปัจจัยเสี่ยงด้านการวางแผนและบริหารโครงการ ด้านการเงินและความพร้อมในการด้าเนินงานก่อสร้าง 
ด้านสภาพแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจและการเมือง และด้านขอบเขตโครงการ โดยได้น้าปัจจัยทั้งหมดมาท้าการวิเคราะห์ค่า RII 
เพื่อเปรียบเทียบล้าดับความส้าคัญของปัจจัยทั้ง 5 ปัจจัย สามารถระบุได้ว่าปัจจัยด้านการวางแผนและบริหารโครงการมี
ความส้าคัญมากที่สุด ซึ่งความเสี่ยงที่ส้าคัญ 3 ล้าดับแรกถูกจัดอยู่ในปัจจัยดังกล่าวด้วย อันได้แก่ (1) ความผิดพลาดของการ
ออกแบบที่เป็นสาเหตุหลักที่ส่งผลต่อต้นทุน คือ การขาดการตรวจสอบเบื้องต้นก่อนการออกแบบ [2] (2) การขาดการ
ประสานงานที่ดีระหว่างฝ่ายต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการที่สอดคล้องกับงานวิจัยก่อนหน้า [6] ที่พบว่าการขาดการ
ประสานงานระหว่างผู้ที่มีส่วนร่วมในโครงการเป็นความเสี่ยงหลักที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของโครงการในแง่ของคุณภาพ
และความปลอดภัย (3) การวางแผนและจัดท้างบประมาณของโครงการไม่ครอบคลุม ซึ่งถูกระบุว่าเป็นสาเหตุหลักที่ส่งผล
กระทบต่อระยะเวลาและคุณภาพในงานก่อสร้าง [2] โดยปัจจัยเสี่ยงทั้ง 5 ประการสามารถใช้เป็นพื้นฐาน ส้าหรับเป็นกลยุทธ์
ในการบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารโครงการก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพและประสบ
ความส้าเร็จยิ่งขึ้น 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

ประกอบด้วยหลายฝ่าย เช่น ฝ่ายก่อสร้างและฝ่ายส้านักงาน บางกรณีเมื่อมีงานเพิ่ม/ลดเกิดขึ้น ฝ่ายก่อสร้างก็จะด้าเนินการ
ตามแบบล่าสุดเพื่อความต่อเนื่องในการด้าเนินงาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้ รับเหมาในขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินในส่วนนี้ได้ 
อย่างไรก็ตามผลการวิเคราะห์แตกต่างกับการวิเคราะห์ความเสี่ยงในโครงการก่อสร้างอาคารชุด [1] ในมุมมองของเจ้าของและ
ที่ปรึกษาโครงการจ้านวน 30 ตัวอย่างที่ระบุว่าปัจจัยความเสี่ยงที่ส้าคัญ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงแบบจากเจ้าของโครงการ การ
เพิ่มเติมงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับสัญญา นั้นได้รับผลกระทบสูงสุด ทั้งในด้านงบประมาณ เวลาและคุณภาพงาน ซึ่งแตกต่างจาก
งานวิจัยนี้ที่ค่าดัชนี RII เป็นอันดับที่ 18 เมื่อเปรียบเทียบกับตัวแปรความเสี่ยงทั้งหมด 32 ตัวแปร 

4. การวิเคราะห์ความแปรปรวน เพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติการทดสอบค่าที (T-Test) 
จากข้อมูลที่มีสามารถน้ามาท้าการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย เพื่อทดสอบสมมติฐานด้วยการทดสอบค่าทีได้ [3] 

โดยก้าหนดสมมติฐานไว้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีหน่วยงานรับผิดชอบต่างกัน ได้แก่ บริษัทรับเหมาและที่ปรึกษาควบคุมงาน
มีมุมมองต่อตัวแปรความเสี่ยงที่แตกต่างกัน โดยแสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนได้ดังตารางที่ 2 
 

ตารางท่ี 2  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน ระหว่างตัวแปรหน่วยงานกับคะแนนปัจจัยความเสี่ยง 
 

  
 จากผลการทดสอบค่าที พบว่าไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Sig. > 0.05) กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างที่ปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อผลกระทบของปัจจัยความเสี่ยงไม่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามผู้วิจัยได้ท้าการทดสอบกับ
ตัวแปรทั้งหมด 35 ตัวแปร พบว่าผู้รับเหมาและที่ปรึกษาควบคุมงานมีความคิดเห็นต่อความเสี่ยงด้านปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นจาก
กิจกรรมก่อสร้างต่อสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นทางด้านเสียง ฝุ่นละออง หรือขยะก่อสร้าง และความล่าช้าในการอนุมัติโครงการ
ของหน่วยงานรัฐบาลที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ซึ่งฝ่ายที่ปรึกษาควบคุมงานมีความเห็นว่าความเสี่ยงเหล่านี้มี
ผลกระทบต่อความส้าเร็จสูงกว่ามุมมองของผู้รับเหมา โดยแสดงค่าเฉลี่ยและค่านัยส้าคัญของตัวแปรเหล่านี้ได้ดังตารางที่ 3  
 
ตารางท่ี 3  ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างผู้รับเหมาและที่ปรึกษา 

ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อความส าเร็จ
ของโครงการ 

หน่วยงาน N Mean Std. 
Deviation 

t Sig. 

1. ปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม
ก่อสร้างต่อส่ิงแวดล้อม  

ผู้รับเหมา 149 2.718 0.966 
-2.484 .014* 

ที่ปรึกษาควบคุมงาน 101 3.040 1.058 
2. ความล่าช้าในการอนุมัติโครงการของ
หน่วยงานรัฐบาล 

ผู้รับเหมา 149 2.772 1.066 
-2.280 .024* 

ที่ปรึกษาควบคุมงาน 101 3.059 0.915 
 

  Contractor Consultant t Sig. 
N Mean Std. 

Deviation 
N Mean Std. 

Deviation 
RF1 149 3.234 0.835 101 3.252 0.818 -0.172 0.864 
RF2 149 3.013 0.909 101 3.009 0.890 0.033 0.974 
RF3 149 2.744 0.908 101 2.877 0.946 -1.122 0.263 
RF4 149 2.789 0.900 101 2.968 0.721 -1.741 0.083 
RF5 149 3.027 0.877 101 2.990 0.889 0.323 0.747 

สรุปผลการวิจยั 
 งานวิจัยส่วนใหญ่ศึกษาความเสี่ยงเพื่อระบุและตรวจสอบความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้าง โดยค้านึงถึง
โอกาสเกิดและผลกระทบที่มีต่อต้นทุน เวลา คุณภาพ ความยั่งยืนของส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัยท่ีเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในโครงการ [6] แต่งานวิจัยนี้ท้าการสกัดปัจจัยความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อความส้าเร็จของโครงการก่อสร้างอาคารชุด
จากความเสี่ยง 7 ปัจจัย 35 ตัวแปรโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงส้ารวจ ผลการวิเคราะห์ EFA สามารถจัดกลุ่มปัจจัยได้ 5 
ปัจจัย ประกอบด้วย ปัจจัยเสี่ยงด้านการวางแผนและบริหารโครงการ ด้านการเงินและความพร้อมในการด้าเนินงานก่อสร้าง 
ด้านสภาพแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจและการเมือง และด้านขอบเขตโครงการ โดยได้น้าปัจจัยท้ังหมดมาท้าการวิเคราะห์ค่า RII 
เพ่ือเปรียบเทียบล้าดับความส้าคัญของปัจจัยทั้ง 5 ปัจจัย สามารถระบุได้ว่าปัจจัยด้านการวางแผนและบริหารโครงการมี
ความส้าคัญมากที่สุด ซึ่งความเสี่ยงที่ส้าคัญ 3 ล้าดับแรกถูกจัดอยู่ในปัจจัยดังกล่าวด้วย อันได้แก่ (1) ความผิดพลาดของการ
ออกแบบที่เป็นสาเหตุหลักที่ส่งผลต่อต้นทุน คือ การขาดการตรวจสอบเบื้องต้นก่อนการออกแบบ [2] (2) การขาดการ
ประสานงานที่ดีระหว่างฝ่ายต่างๆ ที่มีส่วนเก่ียวข้องในโครงการท่ีสอดคล้องกับงานวิจัยก่อนหน้า [6] ท่ีพบว่าการขาดการ
ประสานงานระหว่างผู้ที่มีส่วนร่วมในโครงการเป็นความเสี่ยงหลักที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของโครงการในแง่ของคุณภาพ
และความปลอดภัย (3) การวางแผนและจัดท้างบประมาณของโครงการไม่ครอบคลุม ซึ่งถูกระบุว่าเป็นสาเหตุหลักที่ส่งผล
กระทบต่อระยะเวลาและคุณภาพในงานก่อสร้าง [2] โดยปัจจัยเส่ียงท้ัง 5 ประการสามารถใช้เป็นพื้นฐาน ส้าหรับเป็นกลยุทธ์
ในการบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารโครงการก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพและประสบ
ความส้าเร็จยิ่งขึ้น 
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การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งชลาทัศน์ จังหวัดสงขลา

ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2562

ศักดิ์ชาย คงนคร1* และมารียา บินลาเต๊ะ2 

บทคัดย่อ
 ปัจจุบันชายฝั่งชลาทัศน์ จังหวัดสงขลา เผชิญกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง ในรูปของกัดเซาะชายฝั่ง จึงมี

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลง เปรียบเทียบ และสร้างแผนที่การเปลี่ยนแปลงสภาพชายฝั่งชลาทัศน์ ในส่วนของวิธีการ

ศึกษาเริ่มจากการบันทึกข้อมูลแนวชายฝั่งด้วยเครื่องระบุพิกัดบนพื้นโลก (GPS) เป็นระยะทาง 4.526 กม. ระหว่างเดือนมกราคม ถึง 

ธันวาคม พ.ศ.2562 แล้วน�าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Quantum GIS 3.4 เพื่อค�านวณพื้นที่และแสดงแผนที่ของชายฝั่งชลา

ทัศน์ในช่วงเวลาดังกล่าว น�ามาเปรียบเทียบกับพื้นที่ชายฝั่งชลาทัศน์ที่ได้จากการแปลภาพถ่ายทางอากาศที่ถ่ายในปี พ.ศ.2553 เพื่อ

หาพื้นที่ชายฝั่งชลาทัศน์และบริเวณชายฝั่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ผลการศึกษาชายฝั่งชลาทัศน์ปี พ.ศ.2562 มีพ้ืนที่เฉล่ีย 

243,045.74 ตร.ม. พบว่าพืน้ทีช่ายฝ่ังชลาทศัน์มแีนวโน้มเพิม่ขึน้ตามสมการเส้นตรง พืน้ทีช่ายฝ่ังชลาทัศน์ พ.ศ.2562 เท่ากบั 4,841.20 

(จ�านวนเดือน) รวมกับ 211,578 ตร.ม. หรือพื้นที่มีอัตราการเพิ่มขึ้น 4,841.20 ตร.ม./เดือน (12.84 ม./ปี) ซึ่งไม่สอดคล้องกับพื้นที่

ชายฝั่งชลาทัศน์เฉลี่ยทั้งปี พ.ศ.2562 มีพื้นที่ลดลงจากพื้นที่ชายฝั่งชลาทัศน์ที่ได้จากการแปลภาพถ่ายทางอากาศที่ถ่ายเมื่อปี พ.ศ.

2553 อยู ่50,548.37 ตร.ม. หรอืมอีตัราการลดลง 432.04 ตร.ม./เดอืน (1.15 ม./ปี) ดงันัน้จากสมการพืน้ทีช่ายฝ่ังชลาทัศน์อกี 5 ปี 

(พ.ศ.2567) จะมีอัตราที่เพิ่มขึ้น และมีพื้นที่เท่ากับ 560,144.40 ตร.ม. เพราะเกิดจากมาตรการปรับสภาพชายฝั่งชลาทัศน์ของกรม

เจ้าท่า ที่มีการดูดทรายจากชายหาดสมิหลามาทับถมบนชายฝั่งชลาทัศน์ที่เกิดการกัดเซาะบริเวณชายฝั่งตอนกลางและตอนล่าง

มากกว่าชายฝั่งตอนบน 

ค�าส�าคัญ: ชายฝั่งชลาทัศน์ การเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง ภูมิสารสนเทศ

1 อาจารย์, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สงขลา 90000
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Application of Geo-Informatics for Coastal Changes Detection Chalatat Beach, Songkhla 

Province During January Until December 2019

Sakchai Khongnakhorn1* and Mareeya Binlateh2

Abstract
 Nowadays, the Chalatat coastal in Songkhla Province is facing the coastal erosion. the objective is to 

study the changes, compare and create a map of Chalatat coast change. As for the method, the study started 

by recording the coastline data with GPS coordinates at a distance of 4.526 kilometers. Between January to 

December 2019, the data were analyzed with Quantum GIS 3.4 to create maps and calculate the area of Cha-

latat beach. Compared with Chalatat Beach area from aerial photographs taken in 2010 to find areas changes. 

Study Chalatat beach had an area of 243,045.74 Sq.m. The increased rate by a linear function was an area 

Chalatat is 4,841.20 (month) plus 211,578 Sq.m. or increased 4,841.20 Sq.m./month (12.84 m./year). This is 

non-consistent with area erosion from Chalatat Beach from aerial photographs taken in 2010 was 50,548.37 

Sq.m. or erosion 432.04 Sq.m./month. (1.15 m./year). Therefore, Forecast to 5 year (2024) in Chalatat Beach , 

the rate will increase. And has an area of 560,144.40 sq.m. because of the Chalatat coastal state adjustment 

measures of the Harbor Department With the suction of sand from the Samila beach to accumulate on the 

Chalatat coast, which has eroded in the central and the south, rather than north of the beach.

Keywords: Chalatat Coastal, Coast change, Geo-Informatics
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บทน า 
 ประเทศไทยมีชายฝั่งความยาวรวมประมาณ 3,151.13 กม. ครอบคลุมพื้นท่ี 23 จังหวัด โดยเป็นจังหวัดชายฝั่งอ่าวไทย 
17 จังหวัด มีความยาวประมาณ 2,039.78 กม. ที่เหลือเป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน ปัจจุบันชายฝั่งทะเลดังกล่าว ก าลัง
เผชิญกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเล ที่เกิดขึ้นในรูปของการกัดเซาะและการสะสมตัว พบว่าเป็นพื้นที่ชายฝั่งที่
ประสบปัญหาการกัดเซาะ มีความยาวประมาณ 704.44 กม. แบ่งเป็น 1) พื้นที่ชายฝั่งกัดเซาะที่ไม่ด าเนินการแก้ไข ระยะทาง 
145.73 กม. 2) พื้นที่ชายฝั่งกัดเซาะที่มีการด าเนินการแก้ไขแล้ว ระยะทาง 558.71 กม. และพื้นที่ชายฝั่งที่ไม่มีการกัดเซาะ 
ระยะทาง 2,446.69 กม.  
 ชายฝั่งจังหวัดสงขลาความยาว 158.53 กม. ครอบคลุมพื้นที่ 28 ต าบล ใน 6 อ าเภอ แยกเป็น ชายฝั่งที่เป็นหาดทราย 
155.31 กม. เป็นหาดหิน 1.52 กม. เป็นปากแม่น้ า 1.70 กม. ในปี พ.ศ.2556 ชายฝั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการกัด
เซาะ เป็นระยะทาง 23.4 กม. และเกิดการกัดเซาะในระดับรุนแรง คิดเป็นระยะทาง 4.7 กม. พื้นที่ที่เหลือเกิดการกัดเซาะใน
ระดับปานกลางและต่ า เมื่อเปรียบเทียบกับผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งปี พ.ศ.2545 ของกรมทรัพยากรธรณี พบว่า 
พื้นทีช่ายฝั่งที่ถูกกัดเซาะกับชายฝั่งสะสมตัวมีระยะทางลดลง และพื้นท่ีชายฝั่งคงสภาพมีระยะทางเพิ่มขึ้น โดยพื้นที่ชายฝั่งที่ถูก
กัดเซาะมีพื้นที่บริเวณบ้านเก้าเส้งหรือหาดชลาทัศน์รวมอยู่ด้วย โดยมีอัตราการกัดเซาะปานกลาง คือ อัตรา 4.41 ม./ปี [4] 
และในปี พ.ศ.2559 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2562). รายงานว่า 
ชายฝั่งในต าบลบ่อยาง (หาดชลาทัศน์) มีการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งแบบทับถมเฉลี่ย 0.36 ม./ปี โดยการเปลี่ยนแปลงในบริเวณนี้
มีลักษณะที่งอกเงยและถูกกัดเซาะสลับกันไป ส าหรับการกัดเซาะส่วนใหญ่จะเกิดทางด้านใต้ของชายฝั่งเนื่องจากอิทธิพลของ
โครงสร้างป้องกันชายฝั่ง ส าหรับแนวทางและรูปแบบการจัดการชายฝั่งหาดสมิหลา-หาดชลาทัศน์ ให้ใช้การฟื้นฟูเสถียรภาพ
ชายฝั่ง โดยใช้วิธีการเพิ่มพ้ืนท่ีชายฝั่งโดยการหมุนเวียนทราย โดยมุ่งเน้นไปที่การติดตามเฝ้าระวัง สังเกตการณ์ และเก็บข้อมูล
การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งอย่างใกล้ชิด  
 ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลไทย มีสาเหตุ 2 ประการ คือ 1) สาเหตุจากกระบวนการตามธรรมชาติ เช่น ลมมรสุม
และพายุ ซึ่งท าให้มวลทรายที่ถูกพัดพาออกไปจากชายฝั่ง และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก เนื่องจากระดับน้ าทะเล
เพิ่มสูงขึ้น ท าให้น้ าทะเลรุกเข้าไปแผ่นดินมากขึ้น ส่งผลให้ชายฝั่งทะเลเกิดการกัดเซาะชายฝั่งรุนแรงขึ้น 2) สาเหตุจากการ
กระท าของมนุษย์ เช่น การบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลน การสร้างเขื่อน และการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลเพื่อการพัฒนาทางด้าน
เศรษฐกิจ มีการก่อสร้างต่าง ๆ ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลเป็นจ านวนมาก ไม่ค านึงถึงสภาพพื้นที่ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ทางธรณีวิทยาของชายฝั่ง ทรัพยากร และระบบนิเวศในบริเวณนั้น ท าให้ขาดความสมดุล และน า ไปสู่การเกิดการกัดเซาะ
ชายฝั่งได้ง่าย  
 ผู้วิจัยและคณะจึงศึกษาการเปลี่ยนแปลงชายฝัง่บริเวณชลาทัศน์ โดยบันทึกต าแหน่งแนวชายฝั่งด้วยเครื่องระบุพิกัดบน
พื้นโลก (GPS) ทุกเดือน เป็นเวลา 12 เดือนต่อเน่ืองกัน (มกราคมถึงธันวาคม พ.ศ.2562) ในการบันทึกข้อมูลจะเลือกวันและ
เวลาที่มีระดับน้ าขึ้นสูงสุดจากตารางน้ าขึ้น-น้ าลง แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Quantum GIS 3.4 เพื่อค านวณ
พื้นทีช่ายฝั่งชลาทัศน์ หาค่าเฉลี่ยแต่ละเดือน และซ้อนทับกับพื้นที่ชายฝั่งชลาทัศน์ท่ีได้จากการแปลภาพถ่ายทางอากาศที่ถ่าย
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วิธีด าเนินการ  
 วิธีด าเนินการมี 3 ข้ันตอนหลัก ดังนี้  
 ขั้นตอนที่ 1 ส ารวจพื้นที่ชายฝั่งชลาทัศน์ อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อก าหนดเส้นทางเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูล
พิกัดภูมิศาสตร์ด้วยเครื่องระบุพิกัดบนพื้นโลกในระบบพิกัดกริด (ภาพที่ 1) ตั้งแต่เขื่อนหินทิ้งกันคลื่น ไล่ข้ึนมาทางเหนือตาม
แนวชายฝั่งถึงรูปป้ันนางเงือกทองเป็นระยะทาง 4.526 กม. เป็นเวลา 12 เดือน ตั้งแต่มกราคมถึงธันวาคม พ.ศ.2562 ในการ
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บันทึกข้อมูลได้เลือกวันและเวลาที่มีระดับน้ าข้ึนสูงสุดจากตารางน้ าขึ้น-น้ าลงของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก เพื่อจะ
ได้ชายฝั่งชลาทัศน์ที่มีพ้ืนท่ีน้อยที่สุดในเดือนนั้น ๆ และเปรียบเทียบพ้ืนท่ีชายฝั่งที่ได้กับปริมาณน้ าฝนรายเดือนใน ปี พ.ศ.2562 
จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ชายฝั่งกับปริมาณน้ าฝน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    (ก.)            (ข.)          (ค.) 
 

ภาพที่ 1 การเก็บข้อมลู (ก.) จุดเริม่ต้น (เขื่อนหินท้ิง) (ข.) แนวชายฝั่งชลาทัศน์ (ค.) จุดสิ้นสดุ (นางเงือกทอง) 
 

 ข้ันตอนที่ 2 การจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Office Excel และวิเคราะห์ข้อมูล
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(Polygons) โดยใช้ค าสั่ง Points2One ใน Menu Plugins เพื่อแสดงแนวชายฝั่งชลาทัศน์ และเพื่อค านวณพื้นที่ชายฝั่งชลา
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 ขั้นตอนที่ 3 แปลภาพถ่ายทางอากาศบริเวณชายฝั่งชลาทัศน์ที่ถ่ายเมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2553 ด้วยโปรแกรม
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
ผลการวิจัย 
 ในตารางที่ 1 แสดงพื้นที่ชายฝั่งชลาทัศน์และปริมาณน้ าฝนรวมในรอบ 12 เดือน ของปี พ.ศ.2562 พบว่าพื้นที่ชายฝั่ง 
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แนวบันทึกข้อมูล 
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พ.ศ.2562 เท่ากับ 243,045.74 ตร.ม. มีพื้นที่น้อยกว่าพื้นที่ชายฝั่งชลาทัศน์ที่ได้จากการแปลภาพถ่ายทางอากาศที่ถ่ายในปี 
พ.ศ.2553 (ภาพที่ 1) ซึ่งแปลได้พื้นท่ี เท่ากับ 293,594.11 ตร.ม. อยู่ 50,548.37 ตร.ม. ลดลง 17.22 เปอร์เซ็นต์ (ในระยะเวลา 
9 ปี 9 เดือน) หรือชายฝั่งชลาทัศน์มีพื้นท่ีลดลง 432.04 ตร.ม./เดือน เป็นอัตราการกัดเซาะ 1.15 ม./ปี 
 
ตารางที่ 1 พื้นที่ชายฝั่งชลาทัศน์กับปริมาณน้ าฝนในรอบ 12 เดือน ของปี พ.ศ.2562 และพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงจากพื้นที่ 
ชายฝั่งชลาทัศน์ที่ได้จากการแปลภาพถ่ายทางอากาศในปี พ.ศ.2553 (มีพื้นที่ 293,594.11 ตร.ม.) 
 

ล าดับ ปี พ.ศ.2562 

พ้ืนที่ชายฝ่ังชลาทัศน ์(ตารางเมตร) 

ปริมาณน้ าฝน (ม.ม.) พ้ืนที่แต่ละเดือนของปี 
พ.ศ.2562 

ผลต่างของพ้ืนที่กับปี 
พ.ศ.2553 

1 มกราคม 215,560.23 -78,033.88 171.2 
2 กุมภาพันธ ์ 200,496.40 -93,097.71 14.0 
3 มีนาคม 221,748.02 -71,846.09 26.1 
4 เมษายน 246,616.90 -46,977.21 21.1 
5 พฤษภาคม 245,120.25 -48,473.86 157.6 
6 มิถุนายน 254,971.85 -38,622.26 83.2 
7 กรกฎาคม 255,411.49 -38,182.62 168.3 
8 สิงหาคม 254,075.27 -39,518.84 52.4 
9 กันยายน 246,583.46 -47,010.65 103.2 
10 ตุลาคม 240,057.72 -53,536.39 210.3 
11 พฤศจิกายน 245,029.68 -48,564.43 256.1 
12 ธันวาคม 290,877.62 -2,716.49 107.9 

ค่าเฉลี่ย 243,045.74 -50,548.37 114.98 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 22,896.23 22,896.23 72.63 

 
 โดยเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ชายฝั่งชลาทัศน์มีพื้นที่เฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 200,496.40 ตร.ม. (ภาพที่ 3) ในเดือน
ธันวาคม พ.ศ.2562 ชายฝั่งชลาทัศน์มีพื้นที่เฉลี่ยมากที่สุด คือ 290,877.62  ตร.ม. (ภาพที่ 4) เมื่อน าพื้นที่ชายฝั่งชลาทัศน์ใน
เดือนที่มีพื้นที่น้อยสุดมาซ้อนกับพื้นที่ในเดือนที่มีพื้นที่มากที่สุด (ภาพที่ 5) พบว่าพื้นที่ชายฝั่งชลาทัศน์ตอนบนมีการ
เปลี่ยนแปลงลดลงน้อยกว่าชายฝั่งตอนกลางและตอนล่างอย่างเห็นได้ชัดเจน เพราะการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ชายฝั่งชลาทัศน์
ส่วนใหญ่เกิดบริเวณที่ตั้งของเขื่อนหินทิ้งป้องกันคลื่นซึ่งตั้งอยู่ชายฝั่งชลาทัศน์ตอนล่างและเนื่องจากมาตรการการปรับสภาพ
ชายฝั่งชลาทัศน์ของกรมเจ้าท่าและเทศบาลนครสงขลาท่ีมีการดูดทรายจากชายฝั่งสมิหลามาทับถมบนชายฝั่งชลาทัศน์ที่เกิด
การกัดเซาะบริเวณชายฝั่งชลาทัศน์ตอนกลางและตอนล่าง  

 

ภาพที่ 2 พื้นที่ชายฝั่งชลาทัศน์จากการแปล    ภาพที่ 3 พื้นที่ชายฝั่งชลาทัศน์ในเดือนกุมภาพันธ ์
       ภาพถ่ายทางอากาศใน ปี พ.ศ.2553          มีพื้นท่ีที่น้อยท่ีสุดใน ปี พ.ศ.2562 

 
       ภาพที่ 4 พื้นทีช่ายฝั่งชลาทัศน์ในเดือนธันวาคม         ภาพที่ 5 พื้นที่ชายฝั่งชลาทัศน์ในเดือนกุมภาพันธม์ีพื้นท่ี 
       มีพื้นท่ีที่มากท่ีสุดใน ปี พ.ศ.2562     น้อยที่สุดและในเดือนธันวาคมมีพื้นท่ีมากที่สุด ปี พ.ศ.2562 

หาดตอนกลาง 

หาดตอนบน 

หาดตอนบน 

หาดตอนกลาง 
หาดตอนล่าง 

หาดตอนบน 

หาดตอนกลาง 
หาดตอนล่าง 

หาดตอนบน 

หาดตอนกลาง 
หาดตอนล่าง 

หาดตอนบน 
 

หาดตอนกลาง หาดตอนล่าง 
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ส่วนใหญ่เกิดบริเวณที่ตั้งของเขื่อนหินทิ้งป้องกันคลื่นซึ่งตั้งอยู่ชายฝั่งชลาทัศน์ตอนล่างและเนื่องจากมาตรการการปรับสภาพ
ชายฝั่งชลาทัศน์ของกรมเจ้าท่าและเทศบาลนครสงขลาท่ีมีการดูดทรายจากชายฝั่งสมิหลามาทับถมบนชายฝั่งชลาทัศน์ที่เกิด
การกัดเซาะบริเวณชายฝั่งชลาทัศน์ตอนกลางและตอนล่าง  

 

ภาพที่ 2 พื้นที่ชายฝั่งชลาทัศน์จากการแปล    ภาพที่ 3 พื้นที่ชายฝั่งชลาทัศน์ในเดือนกุมภาพันธ ์
       ภาพถ่ายทางอากาศใน ปี พ.ศ.2553          มีพื้นท่ีที่น้อยท่ีสุดใน ปี พ.ศ.2562 

 
       ภาพที่ 4 พื้นทีช่ายฝั่งชลาทัศน์ในเดือนธันวาคม         ภาพที่ 5 พื้นที่ชายฝั่งชลาทัศน์ในเดือนกุมภาพันธม์ีพื้นท่ี 
       มีพื้นท่ีที่มากท่ีสุดใน ปี พ.ศ.2562     น้อยที่สุดและในเดือนธันวาคมมีพื้นท่ีมากที่สุด ปี พ.ศ.2562 

หาดตอนกลาง 

หาดตอนบน 

หาดตอนบน 

หาดตอนกลาง 
หาดตอนล่าง 

หาดตอนบน 

หาดตอนกลาง 
หาดตอนล่าง 

หาดตอนบน 

หาดตอนกลาง 
หาดตอนล่าง 

หาดตอนบน 
 

หาดตอนกลาง หาดตอนล่าง 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 

 จากตารางที่ 1 แสดงเป็น (ภาพที่ 6) กราฟความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ชายฝั่งชลาทัศน์ ปี พ.ศ.2562 (ตร.ม.) กับเวลา 
(จ านวนเดือน) จะได้สมการเส้นตรง คือ พื้นที่ชายฝั่งชลาทัศน์ พ.ศ.2562 = 4 ,841.20 (จ านวนเดือน) + 211,578 ตร.ม. 
(สมการที่ 1) พบว่า พื้นที่ชายฝั่งชลาทัศน์เพิ่มขึ้นปริมาณ 4,841.20 ตร.ม. ต่อเดือน หรือมีพื้นที่เพิ่มขึ้น 58 ,094.40 ตร.ม./ปี 
เมื่อชายฝั่งชลาทัศน์มีความยาวตลอดพื้นที่ประมาณ 4,526 ม. พื้นที่ชายฝั่งชลาทัศน์ในปี พ.ศ.2562 จึงมีอัตราเพิ่มขึ้น 12.84 
ม./ปี โดยปกติทุกปีที่ผ่านมาชายฝั่งชลาทัศน์มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ลดลงในอัตราที่น้อยกว่านี้ แต่ในปี พ.ศ.2562 มีกิจกรรม
การถ่ายเททรายจ านวนมากจากพื้นที่ชายฝั่งหาดข้างเคียงที่มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่แบบทับถม คือ น าทรายบริเวณชายฝั่งสมิ
หลามาถมทรายเพิ่มเติมจากการเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีตามธรรมชาติที่เป็นแบบกัดเซาะจึงส่งผลให้ในปี พ.ศ.2562 พื้นที่ชายฝั่งชลา
ทัศน์มีการเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีเป็นการทับถม ซึ่งต่างจากผลการศึกษาที่ผ่านมาที่มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่แบบกัดเซาะ (ศักดิ์ชาย 
คงนคร และคณะ, 2562) 

 
ภาพที่ 6 กราฟความสมัพันธ์ระหว่างพื้นที่ชายฝั่งชลาทัศน์กับเวลาในปี พ.ศ.2562 

 
 จากสมการเส้นตรงการเพิ่มขึ้นของชายฝั่งชลาทัศน์ (สมการท่ี 1) เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 ชายฝั่งชลาทัศน์จะมีพื้นที่ 
269,672.40 ตร.ม. ซึ่งมากกว่าพื้นที่ชายฝั่งชลาทัศน์เฉลี่ยตลอดปี พ.ศ.2562 ซึ่งมีพื้นที่ 243,045.74 ตร.ม. อยู่ 26,626.66  
ตร.ม. (10.96 เปอร์เซ็นต์) น ามาค านวณพื้นที่ชายฝั่งชลาทัศน์อีก 5 ปี (ปี พ.ศ.2567) ชายฝั่งชลาทัศน์จะมีพื้นที่ประมาณ 
560,144.40 ตร.ม. หรือมีพื้นที่ชายฝั่งชลาทัศน์เพิ่มขึ้นอีก 317,098.66 ตร.ม. จากพื้นที่ชายฝั่งชลาทัศน์เฉลี่ยตลอดปี พ.ศ.
2562 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาเป็นไปตามสมมติฐาน พื้นที่ชายฝั่งชลาทัศน์เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก
อิทธิพลและความรุนแรงของลมมรสุมประจ าปี รวมถึงโครงสร้างแข็งที่สร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันการกัดเซาะ เช่น เขื่อนหินถม ที่
ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชายฝั่งชลาทัศน์  
 โดยปกติพื้นที่ชายฝั่งชลาทัศน์เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบกัดเซาะอย่างต่อเนื่องในอัตราที่เพิ่มขึ้น จากการศึกษาของ
อดุลย์ เบ็ญนุ้ย และคณะ (2551) [4] ที่อัตราการกัดเซาะ 4.41 ม./ปี เป็นอัตราการกัดเซาะ 6.08 ม./ปี ในปี พ.ศ.2559 จาก
การศึกษาของ กีรัตนา เรืองหนู, และคณะ (2561) [3] และในปี พ.ศ.2560 มีมาตรการปรับสภาพของชายฝั่งชลาทัศน์ของกรม
เจ้าท่าและเทศบาลนครสงขลา โดยการดูดทรายจากชายฝั่งสมิหลามาถมบนชายฝั่งชลาทัศน์ตลอดแนวชายฝั่ง ท าให้ชายฝั่งชลา

หาดตอนกลาง 

 

ทัศน์มีพื้นที่เพิ่มขึ้นเป็น 220,992.59 ตร.ม. หรือมีอัตราการทับถมเป็น 3.67 ม./ปี จากการศึกษาของ ศักดิ์ชาย คงนคร , และ
คณะ (2562) [2] แต่ในปี พ.ศ.2561 เมื่อการถมทรายในช่วงแรกเสร็จสิ้นชายฝั่งชลาทัศน์ก็เกิดการกัดเซาะอีกครั้ง ในอัตราการ
กัดเซาะเป็น 5.89 ม./ปี จากการศึกษาของ ศักดิ์ชาย คงนคร , และคณะ (2563) [1] และในปัจจุบัน (ปี พ.ศ.2562) ได้มี
มาตรการปรับสภาพของชายฝั่งชลาทัศน์ของกรมเจ้าท่าและเทศบาลนครสงขลา อีกโดยการดูดทรายจากชายฝั่งสมิหลามาถม
บนชายฝั่งชลาทศัน์บริเวณตอนล่าง ระยะประมาณ 500 เมตรท าให้ชายฝั่งชลาทัศน์มีอัตราการทับถมเป็น 12.84 ม./ปี 
 

 สรุปผลการวิจัย 
 1. พื้นที่ชายฝั่งชลาทัศน์ในช่วงเวลาที่ศึกษาปี พ.ศ.2562 มีพื้นท่ีเฉลี่ย 243,045.74 ตร.ม. พื้นที่มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลง
ลดลงหรือเกิดการกัดเซาะเมื่อเทียบกับพื้นที่จากการแปลภาพถ่ายทางอากาศเมื่อปี พ .ศ.2553 โดยมีพื้นที่ลดลงจากพื้นที่
ชายฝั่งชลาทัศน์ที่ได้จากการแปลภาพถ่ายทางอากาศที่ถ่ายเมื่อปี พ.ศ.2553 ซึ่งมีพื้นที่ 293,594.11 ตร.ม. อยู่ 50,548.37   
ตร.ม. (ลดลง 17.22 เปอร์เซ็นต์) หรือมีอัตราการลดลง 432.04 ตร.ม./เดือน (หรือมีอัตราการกัดเซาะ 1.15 ม./ปี)  
 2. จากแผนที่ชายฝั่งชลาทัศน์ในช่วงเวลาที่ศึกษา จะพบว่าบริเวณชายฝั่งตอนบนเกิดการกัดเซาะน้อยกว่าบริเวณ
ชายฝั่งตอนกลางและตอนล่างซึ่งเกิดการกัดเซาะเป็นบริเวณกว้างและต่อเนื่องกัน 
 3. ผลการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่งชลาทัศน์ในช่วงเวลาปี พ.ศ.2562 พบว่าพื้นที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นตาม
สมการเส้นตรง คือ พื้นที่ชายฝั่งชลาทัศน์ พ.ศ.2562 = 4,841.20 (จ านวนเดือน) + 211,578 ตร.ม. หรือพื้นที่มีอัตราการ
เพิ่มขึ้น 4,841.20 ตร.ม./เดือน (มีอัตราการทับถม 12.84 ม./ปี) 
 4. ด้วยมาตรการควบคุมหรือดูแลชายฝั่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และพื้นที่ชายฝั่งชลาทัศน์มีอัตราการเพิ่มขึ้นตามสมการที่ 
1 อีก 5 ปี (ธันวาคม พ.ศ.2567) ชายฝั่งชลาทัศน์จะมีพื้นที่ 560,144.40 ตร.ม.หรือมีพื้นที่ชายฝั่งชลาทัศน์เพิ่มขึ้นอีก 
317,098.66 ตร.ม. จากพ้ืนท่ีชายฝั่งชลาทัศน์เฉลี่ยตลอดปี พ.ศ.2562 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 

 จากตารางที่ 1 แสดงเป็น (ภาพที่ 6) กราฟความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ชายฝั่งชลาทัศน์ ปี พ.ศ.2562 (ตร.ม.) กับเวลา 
(จ านวนเดือน) จะได้สมการเส้นตรง คือ พื้นที่ชายฝั่งชลาทัศน์ พ.ศ.2562 = 4 ,841.20 (จ านวนเดือน) + 211,578 ตร.ม. 
(สมการที่ 1) พบว่า พื้นที่ชายฝั่งชลาทัศน์เพิ่มขึ้นปริมาณ 4,841.20 ตร.ม. ต่อเดือน หรือมีพื้นที่เพิ่มขึ้น 58 ,094.40 ตร.ม./ปี 
เมื่อชายฝั่งชลาทัศน์มีความยาวตลอดพื้นที่ประมาณ 4,526 ม. พื้นที่ชายฝั่งชลาทัศน์ในปี พ.ศ.2562 จึงมีอัตราเพิ่มขึ้น 12.84 
ม./ปี โดยปกติทุกปีที่ผ่านมาชายฝั่งชลาทัศน์มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ลดลงในอัตราที่น้อยกว่านี้ แต่ในปี พ.ศ.2562 มีกิจกรรม
การถ่ายเททรายจ านวนมากจากพื้นที่ชายฝั่งหาดข้างเคียงที่มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่แบบทับถม คือ น าทรายบริเวณชายฝั่งสมิ
หลามาถมทรายเพิ่มเติมจากการเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีตามธรรมชาติที่เป็นแบบกัดเซาะจึงส่งผลให้ในปี พ.ศ.2562 พื้นที่ชายฝั่งชลา
ทัศน์มีการเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีเป็นการทับถม ซึ่งต่างจากผลการศึกษาที่ผ่านมาที่มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่แบบกัดเซาะ (ศักดิ์ชาย 
คงนคร และคณะ, 2562) 

 
ภาพที่ 6 กราฟความสมัพันธ์ระหว่างพื้นที่ชายฝั่งชลาทัศน์กับเวลาในปี พ.ศ.2562 

 
 จากสมการเส้นตรงการเพิ่มขึ้นของชายฝั่งชลาทัศน์ (สมการท่ี 1) เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 ชายฝั่งชลาทัศน์จะมีพื้นที่ 
269,672.40 ตร.ม. ซึ่งมากกว่าพื้นที่ชายฝั่งชลาทัศน์เฉลี่ยตลอดปี พ.ศ.2562 ซึ่งมีพื้นที่ 243,045.74 ตร.ม. อยู่ 26,626.66  
ตร.ม. (10.96 เปอร์เซ็นต์) น ามาค านวณพื้นที่ชายฝั่งชลาทัศน์อีก 5 ปี (ปี พ.ศ.2567) ชายฝั่งชลาทัศน์จะมีพื้นที่ประมาณ 
560,144.40 ตร.ม. หรือมีพื้นที่ชายฝั่งชลาทัศน์เพิ่มขึ้นอีก 317,098.66 ตร.ม. จากพื้นที่ชายฝั่งชลาทัศน์เฉลี่ยตลอดปี พ.ศ.
2562 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาเป็นไปตามสมมติฐาน พื้นที่ชายฝั่งชลาทัศน์เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก
อิทธิพลและความรุนแรงของลมมรสุมประจ าปี รวมถึงโครงสร้างแข็งที่สร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันการกัดเซาะ เช่น เขื่อนหินถม ที่
ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชายฝั่งชลาทัศน์  
 โดยปกติพื้นที่ชายฝั่งชลาทัศน์เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบกัดเซาะอย่างต่อเนื่องในอัตราที่เพิ่มขึ้น จากการศึกษาของ
อดุลย์ เบ็ญนุ้ย และคณะ (2551) [4] ที่อัตราการกัดเซาะ 4.41 ม./ปี เป็นอัตราการกัดเซาะ 6.08 ม./ปี ในปี พ.ศ.2559 จาก
การศึกษาของ กีรัตนา เรืองหนู, และคณะ (2561) [3] และในปี พ.ศ.2560 มีมาตรการปรับสภาพของชายฝั่งชลาทัศน์ของกรม
เจ้าท่าและเทศบาลนครสงขลา โดยการดูดทรายจากชายฝั่งสมิหลามาถมบนชายฝั่งชลาทัศน์ตลอดแนวชายฝั่ง ท าให้ชายฝั่งชลา

หาดตอนกลาง 

 

ทัศน์มีพื้นที่เพิ่มขึ้นเป็น 220,992.59 ตร.ม. หรือมีอัตราการทับถมเป็น 3.67 ม./ปี จากการศึกษาของ ศักดิ์ชาย คงนคร , และ
คณะ (2562) [2] แต่ในปี พ.ศ.2561 เมื่อการถมทรายในช่วงแรกเสร็จสิ้นชายฝั่งชลาทัศน์ก็เกิดการกัดเซาะอีกครั้ง ในอัตราการ
กัดเซาะเป็น 5.89 ม./ปี จากการศึกษาของ ศักดิ์ชาย คงนคร , และคณะ (2563) [1] และในปัจจุบัน (ปี พ.ศ.2562) ได้มี
มาตรการปรับสภาพของชายฝั่งชลาทัศน์ของกรมเจ้าท่าและเทศบาลนครสงขลา อีกโดยการดูดทรายจากชายฝั่งสมิหลามาถม
บนชายฝั่งชลาทศัน์บริเวณตอนล่าง ระยะประมาณ 500 เมตรท าให้ชายฝั่งชลาทัศน์มีอัตราการทับถมเป็น 12.84 ม./ปี 
 

 สรุปผลการวิจัย 
 1. พื้นที่ชายฝั่งชลาทัศน์ในช่วงเวลาที่ศึกษาปี พ.ศ.2562 มีพื้นท่ีเฉลี่ย 243,045.74 ตร.ม. พื้นที่มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลง
ลดลงหรือเกิดการกัดเซาะเมื่อเทียบกับพื้นที่จากการแปลภาพถ่ายทางอากาศเมื่อปี พ .ศ.2553 โดยมีพื้นที่ลดลงจากพื้นที่
ชายฝั่งชลาทัศน์ที่ได้จากการแปลภาพถ่ายทางอากาศที่ถ่ายเมื่อปี พ.ศ.2553 ซึ่งมีพื้นที่ 293,594.11 ตร.ม. อยู่ 50,548.37   
ตร.ม. (ลดลง 17.22 เปอร์เซ็นต์) หรือมีอัตราการลดลง 432.04 ตร.ม./เดือน (หรือมีอัตราการกัดเซาะ 1.15 ม./ปี)  
 2. จากแผนที่ชายฝั่งชลาทัศน์ในช่วงเวลาที่ศึกษา จะพบว่าบริเวณชายฝั่งตอนบนเกิดการกัดเซาะน้อยกว่าบริเวณ
ชายฝั่งตอนกลางและตอนล่างซึ่งเกิดการกัดเซาะเป็นบริเวณกว้างและต่อเนื่องกัน 
 3. ผลการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่งชลาทัศน์ในช่วงเวลาปี พ.ศ.2562 พบว่าพื้นที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นตาม
สมการเส้นตรง คือ พื้นที่ชายฝั่งชลาทัศน์ พ.ศ.2562 = 4,841.20 (จ านวนเดือน) + 211,578 ตร.ม. หรือพื้นที่มีอัตราการ
เพิ่มขึ้น 4,841.20 ตร.ม./เดือน (มีอัตราการทับถม 12.84 ม./ปี) 
 4. ด้วยมาตรการควบคุมหรือดูแลชายฝั่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และพื้นที่ชายฝั่งชลาทัศน์มีอัตราการเพิ่มขึ้นตามสมการที่ 
1 อีก 5 ปี (ธันวาคม พ.ศ.2567) ชายฝั่งชลาทัศน์จะมีพื้นที่ 560,144.40 ตร.ม.หรือมีพื้นที่ชายฝั่งชลาทัศน์เพิ่มขึ้นอีก 
317,098.66 ตร.ม. จากพ้ืนท่ีชายฝั่งชลาทัศน์เฉลี่ยตลอดปี พ.ศ.2562 
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การหาต�าแหน่งที่ตั้งของกังหันลมที่สามารถผลิตพลังงานได้สูงสุดในฟาร์มกังหันลม

ด้วยขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม (Genetic Algorithm) 

พงษ์ศักดิ์ มะขามป้อม1* จอมภพ แววศักดิ์2 ชนะ จันทร์ฉ�่า3 และสมพล ชีวมงคลกานต์3

บทคัดย่อ
 การสร้างฟาร์มกังหันลมน้ันจ�าเป็นมีการต้องออกแบบการติดตั้งกังหันหันเพื่อให้ได้ซึ่งพลังงานไฟฟ้าได้สูงที่สุด โดยอาศัย

แบบจ�าลองในการออกแบบส�าหรบัการตดัสนิใจ โดยอาศยัระเบยีบวธิใีนการหาต�าแหน่งทีเ่หมาะสมต่าง ๆ  ซึง่ขัน้ตอนวธิเีชิงพันธกุรรม

ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถใช้ในการออกแบบฟาร์มกังหันลมได้ โดยงานวิจัยนี้ได้ท�าการศึกษาการใช้วิธีเชิงพันธุกรรมในการหา

ต�าแหน่งที่ตั้งของกังหันลมที่สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้สูงสุดภายในฟาร์มกังหันลม โดยอาศัยการประมวลผลด้วย RStudio จาก

การจ�าลองแบบในพืน้ท่ีร่มเกล้าวนิด์ฟาร์ม จงัหวดัมุกดาหาร โดยก�าหนดความละเอยีดของพืน้ทีศึ่กษาเท่ากบั 50 เมตร ซึง่เป็นทีร่าบสงู

และเป็นพืน้ทีท่�าการเกษตรบางส่วน โดยก�าหนดให้พืน้ทีม่ดีชันคีวามขรขุระที ่0.03 และไม่พจิารณาผลกระทบจากระดบัความสูงของ

พื้นที่ โดยในงานวิจัยได้ใช้ข้อมูลลมจากฐานข้อมูล MEERA ปี พ.ศ. 2559 ที่ความสูง 100 เมตร และได้ก�าหนดเซกเตอร์ของทิศทาง

ลม 16 เซกเตอร์ ซึ่งจะแบ่งมุมระหว่างเซกเตอร์ 22.5 องศา โดยใช้รัศมีของกังหันลมเท่ากับ 50 เมตร จ�านวน 12 ต้น ที่มีความสูง

ของศูนย์กลางส่วนหมุนเท่ากัน 100 เมตร และใช้กฎของเบ็ตซ์ (Betz’s Law) เพื่อค�านวณพลังงานที่ผลิตได้ และก�าหนดจ�านวนการ

รัน 100 200 300 400 500 และ 1,000 ครั้ง จากข้อมูลลมพื้นที่ศึกษามีอัตราเร็วลมตั้งแต่ 0.03-9.22 เมตร/วินาที อัตราเร็วลมเฉลี่ย 

4.21 เมตร/วนิาท ีส่วนทศิทางทีล่มพัดส่วนใหญ่ท่ีเซกเตอร์ 3 และท่ีจ�านวนการรนัต�า่สดุ 100 ครัง้ พลงังานทีฟ่าร์มผลิตได้ ประสทิธภิาพ 

และเวลาที่ใช้ในการรันเท่ากับ 1,419.55 kW 94.71% และ 4.03 น. และจ�านวนรันสูงสุด 1,000 ครั้ง พลังงานที่ฟาร์มผลิตได้ 

ประสิทธิภาพและเวลาที่ใช้ในการรันเท่ากับ 1,429.82 kW 95.57% และ 42.62 น. จากงานวิจัยจ�านวนการรันที่ใช้ยังไม่สามารถหา

แนวโน้มของพลังงานที่ผลิตได้นั้นคงที่ได้ ซึ่งที่จ�านวนรัน 100 ครั้ง พลังงานที่ผลิตได้และประสิทธิภาพของฟาร์มกังหันลมมากกว่า 

200 ครั้ง จากนั้นเมื่อเพิ่มขึ้นจะท�าให้พลังงานที่ผลิตได้และประสิทธิภาพของฟาร์มนั้นเพิ่มขึ้น

ค�าส�าคัญ: วิธีเชิงพันธุกรรม (Genetic Algorithm) RStudio ฟาร์มกังหันลม
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Determining of the locations of wind turbine generator for maximizing produced energy 

in the wind farm using genetic algorithm

Pongsak Makhampom1*, Jompob Waewsak2, Chana Chancham3, Somphol Chewamongcolkan3

Abstract

 To construct a wind farm, it is necessary to design the layout prior to install wind turbine generators 

in order to maximize the produced energy that normally rely on computer simulation for decision making. In 

addition, there are several methods to succeed. The genetic algorithm is one of the efficient methods that can 

be used to design a layout of a wind farm. This research studied the application of genetic algorithm to optimize 

the locations of the wind turbine generator that can produce the maximum energy by a wind farm. By processing 

RStudio from the simulation in Romklao wind farm at Mukdahan province and resolution of the study area of   

50 m, which is a plateau and some agricultural areas by defining the area with roughness index of 0.03, but not 

considering the impact of the elevation of the area. The wind databased used in this study was the MEERA 

database in 2016 at a height of 100 m and the number of sectors for wind rose was 16 sectors (22.5 degrees). 

For a wind turbine characteristic, a radius of 50 m is specified, consisting of 12 wind turbine generators with the 

same hub height of the rotational center of 100 m. By applying the Betz’s law to calculate the energy produced 

and this study doesn’t consider the wake effect. Based on this analysis, the study area has a wind speed in the 

range of 0.03 - 9.22 m/s, the average wind speed was 4.21 m/s. The direction of the prevailing wind is sector 3. 

At a minimum of 100 runs, the energy output, wind farm efficient and the time spent were 1,419.55 kW 94.71% 

and 4.03 minute respectively, and a maximum of 1,000 runs. The energy output, wind farm efficiency and spent 

were 1,429.82 kW 95.57% and 42.62 minute respectively. According to the research, the number of runs used 

is still unable to find the trend of the produced energy to be stable. In which the number of runs is 100 times 

the energy produced and the efficiency of the wind turbine farm is more than 200 times. After that, when 

increased, the energy produced and the efficiency of the farm are increased.

Keywords: Genetic Algorithm, RStudio, Wind Farm
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บทน า 

 พลังงานลม เป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนที สะอาด [1] ในอดีตมนุษย์ได้ใช้ประโยชน์จากพลังงานลมใน
หลาย ๆ ด้าน เช่น การเดินทางส่าหรับเรือ การเกษตร จนกระทั้งการใช้พลังงานลมมีการพัฒนาจนสามารถน่ามา
ผลิตไฟฟ้าได้ โดยใช้กังหันลมในการผลิตไฟฟ้า โดยการผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันลมในเชิงพานิชน์นั้นสามารถแบ่งขนาด
ก่าลังการผลิตได้ 3 ขนาด คือ 1.ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก 2.ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก 3.ผู้ผลิตไฟฟ้า
อิสระ มีปริมาณพลังไฟฟ้าขายเข้าระบบไม่เกิน 1 MW,  ไม่เกิน 90 MW และ มากกว่า 90 MW ตามล่าดับ 
 ในปี 2018 ทั วโลกมีก่าลังการผลิตติดตั้งของฟาร์มกังหัน 591 GW ซึ งมากกว่าปี 2017 อยู่ 9% [2] นั้น
แสดงให้เห็นถึงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนั้นยังมีการเติบโตอยู่  ส่าหรับประเทศไทยนั้นมีแผนพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 (AEDP2015) เป็นส่วนหนึ งของการก่าหนดนโยบายพลังงาน โดย
ตั้งเป้าภายในปี พ.ศ. 2579 ประเทศไทยจะต้องมีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมเท่ากับ 3,002 MW [3] แต่ในปี 
พ.ศ. 2560 มีการปรับปรุงแผน AEDP2015 เป็น AEDP2018 โดยลดสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมเป็น 
2,989 MW [4] ซึ งใน พ.ศ. 2562 ประเทศไทยมีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมอยู่ที  1,506.82 MW [5] ซึ งจาก
ข้อมูลข้างต้นนั้น ท่าให้จ่าเป็นต้องหาพ้ืนที ที มีความเหมาะสมเพื อสร้างฟาร์มกังหัน โดยประเทศไทยนั้นที ความสูง 
90 เมตร มีความเร็วลมค่อนข้างต ่า โดยมีความเร็วลมเฉลี ยทั้งประเทศอยู่ในช่วง 3-4 เมตร/วินาที [6] เมื อพิจารณา
เป็นรายภาคแล้ว ภาคใต้นั้นเป็นพื้นที ที ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และตะวันออกเฉียงเหนือ ท่าให้มี
บริเวณที มีความเร็วลมสูงกว่า 5-7 เมตร/วินที แต่จะมีบางพ้ืนที ที มีความเร็วลมในช่วง 6-7 เมตร/วินาที ภาคกลาง
ทางด้านตะวันตกเป็นพื้นที อิทธิพลจากลมมระสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่อนข้างเต็มที  เนื องจากอยู่ใกล้ทะเลอันดามันท่า
ให้ความเร็วลมของภาคกลางอยู่ ในช่วง 5-7 เมตร/วินาที ส่วนบริเวณอื น ๆ นั้นเป็นบริเวณลมสงบ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมวันออกเฉียงเหนือค่อนข้างดี ท่าให้มีความเร็วลมอยู่ในช่วง 6-7 
เมตร/วินาที และภาคเหนือจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวะนออกเฉียงเหนือและตะวันตกเฉียงใต้ ท่าให้มีคาม
เร็วลม 5 เมตร/วินาที [6] และส่าหรับพ้ืนที อ่าวไทยบริเวณกรุงเทพมหานครมีความเร็วลมในช่วง 5.5-6.5 เมตร/
วินาที [7] และปัจจุบันเทคโนโลยีกังหันลมมีการพัฒนาให้เริ มท่างานที ความเร็วลมต ่า ๆ ได้ นั้นแสดงให้เห็นว่า
ประเทศไทยนั้นสามารถสร้างฟาร์มกังหันลมเพื อตอบสนองตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 
พ.ศ. 2558-2579 แต่การที จะสร้างฟาร์มกังหันลมนั้นจ่าเป็นต้องทราบถึงต่าแหน่งที จะติดตั้งกังหันลม เพื อให้ได้ซึ ง
พลังงานสูงที สุด ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงได้ท่าการศึกษาการใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม (Genetic Algorithm) ในการ
ต่าแหน่งที เหมาะสมที สุดของฟาร์มกังหันลม 
 
 

วิธีด าเนินการ 
 งานวิจัยนี้ได้ท่าการจ่าลองพ้ืนที บริเวณร่มเกล้าวินด์ฟาร์ม จังหวัดมุกดาหาร มีพ้ืนที โดยประมาณ 5.79 
ตารางกิโลเมตร แสดงดังรูปที  1(a) โดยก่าหนดความละเอียดของพ้ืนที ศึกษาเท่ากับ 50 เมตร แสดงดังรูป 1(b) ซึ ง
เป็นที ราบสูงและเป็นพ้ืนที ท่าการเกษตรบางส่วน โดยก่าหนดให้พ้ืนที มีดัชนีความขรุขระที  0.03 และไม่พิจารณา
ผลกระทบจากระดับความสูงของพ้ืนที  โดยในงานวิจัยได้ใช้ข้อมูลลมจากฐานข้อมูล MEERA ปี พ.ศ. 2559 ที ความ
สูง 100 เมตร และได้ก่าหนดเซกเตอร์ของทิศทางลม 16 เซกเตอร์ ซึ งจะแบ่งมุมระหว่างเซกเตอร์ 22.5 องศา ซึ ง
ข้อมูลความเร็วลมนั้นจะน่าไปค่านวณตามสมการที  1 [8] เมื อ ws0 คือ ความเร็วลมที เสาวัดลม (m/s) RH คือ 
ความสูงของศูนย์กลางส่วนหมุนของกังหันลม (m) rH คือ ความสูงของเสาวัดลม (m) ส่าหรับกังหัน ได้ก่าหนดให้
รัศมีของใบพัดกังหันลมเท่ากับ 50 เมตร และความสูงของกังหันลมที มีความสูงของศูนย์กลางส่วนหมุนเท่ากัน 100 
เมตร ซึ งใช้กังหันลมจ่านวน 12 ต้น 

  
(a) (b) 

รูปที่ 1 (a) พ้ืนที ศึกษา และ (b) การก่าหนดความละเอียดของพ้ืนที  

 ส่าหรับผลกระทบจากการควงของอากาศหลังกังหันลมหรือผลกระทบของเวก (Wake effect) เกิดจาก
การติดตั้งกังหันซ้อนใกล้กัน ท่าให้กังหันลมที อยู่ด้านหลังนั้นได้รับความเร็วลมลดลง ส่งผลให้ฟาร์มกังหันลมมี
ผลผลิตลดลง หากไม่คิดผลกระทบของเวกนั้น พลังงานที ฟาร์มกังหันลมผลิตได้ทั้งหมด สามารถค่านวณได้จากกฎ
ของเบ็ตซ์ (Betz's Law)  ซึ งแสดงดังสมการที  2 [8] ซึ ง 0.593 คือ ความสามารถในการเปลี ยนลมเป็นไฟฟ้าของ
กังหันลม   คือ ความหนาแน่นของอากาศ เท่ากับ 1.225 kg/m3 A คือ พ้ืนที หน้าตัดกังกังหันลม m2 V คือ 
ความเร็วลม m/s และเมื อค่านวณพลังงานที ฟาร์มกังหันลมผลิตได้สุทธิ ซึ งเป็นการคิดถึงผลกระทบของเวก 
สามารถค่านวณได้จากสมการที  3 [8] โดย Vnew คือ ความเร็วลมที ค่านวณผลกระทบของเวก และสามารถ
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บทน า 

 พลังงานลม เป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนที สะอาด [1] ในอดีตมนุษย์ได้ใช้ประโยชน์จากพลังงานลมใน
หลาย ๆ ด้าน เช่น การเดินทางส่าหรับเรือ การเกษตร จนกระทั้งการใช้พลังงานลมมีการพัฒนาจนสามารถน่ามา
ผลิตไฟฟ้าได้ โดยใช้กังหันลมในการผลิตไฟฟ้า โดยการผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันลมในเชิงพานิชน์นั้นสามารถแบ่งขนาด
ก่าลังการผลิตได้ 3 ขนาด คือ 1.ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก 2.ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก 3.ผู้ผลิตไฟฟ้า
อิสระ มีปริมาณพลังไฟฟ้าขายเข้าระบบไม่เกิน 1 MW,  ไม่เกิน 90 MW และ มากกว่า 90 MW ตามล่าดับ 
 ในปี 2018 ทั วโลกมีก่าลังการผลิตติดตั้งของฟาร์มกังหัน 591 GW ซึ งมากกว่าปี 2017 อยู่ 9% [2] นั้น
แสดงให้เห็นถึงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนั้นยังมีการเติบโตอยู่  ส่าหรับประเทศไทยนั้นมีแผนพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 (AEDP2015) เป็นส่วนหนึ งของการก่าหนดนโยบายพลังงาน โดย
ตั้งเป้าภายในปี พ.ศ. 2579 ประเทศไทยจะต้องมีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมเท่ากับ 3,002 MW [3] แต่ในปี 
พ.ศ. 2560 มีการปรับปรุงแผน AEDP2015 เป็น AEDP2018 โดยลดสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมเป็น 
2,989 MW [4] ซึ งใน พ.ศ. 2562 ประเทศไทยมีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมอยู่ที  1,506.82 MW [5] ซึ งจาก
ข้อมูลข้างต้นนั้น ท่าให้จ่าเป็นต้องหาพ้ืนที ที มีความเหมาะสมเพื อสร้างฟาร์มกังหัน โดยประเทศไทยนั้นที ความสูง 
90 เมตร มีความเร็วลมค่อนข้างต ่า โดยมีความเร็วลมเฉลี ยทั้งประเทศอยู่ในช่วง 3-4 เมตร/วินาที [6] เมื อพิจารณา
เป็นรายภาคแล้ว ภาคใต้นั้นเป็นพื้นที ที ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และตะวันออกเฉียงเหนือ ท่าให้มี
บริเวณที มีความเร็วลมสูงกว่า 5-7 เมตร/วินที แต่จะมีบางพ้ืนที ที มีความเร็วลมในช่วง 6-7 เมตร/วินาที ภาคกลาง
ทางด้านตะวันตกเป็นพื้นที อิทธิพลจากลมมระสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่อนข้างเต็มที  เนื องจากอยู่ใกล้ทะเลอันดามันท่า
ให้ความเร็วลมของภาคกลางอยู่ ในช่วง 5-7 เมตร/วินาที ส่วนบริเวณอื น ๆ นั้นเป็นบริเวณลมสงบ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมวันออกเฉียงเหนือค่อนข้างดี ท่าให้มีความเร็วลมอยู่ในช่วง 6-7 
เมตร/วินาที และภาคเหนือจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวะนออกเฉียงเหนือและตะวันตกเฉียงใต้ ท่าให้มีคาม
เร็วลม 5 เมตร/วินาที [6] และส่าหรับพ้ืนที อ่าวไทยบริเวณกรุงเทพมหานครมีความเร็วลมในช่วง 5.5-6.5 เมตร/
วินาที [7] และปัจจุบันเทคโนโลยีกังหันลมมีการพัฒนาให้เริ มท่างานที ความเร็วลมต ่า ๆ ได้ นั้นแสดงให้เห็นว่า
ประเทศไทยนั้นสามารถสร้างฟาร์มกังหันลมเพื อตอบสนองตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 
พ.ศ. 2558-2579 แต่การที จะสร้างฟาร์มกังหันลมนั้นจ่าเป็นต้องทราบถึงต่าแหน่งที จะติดตั้งกังหันลม เพื อให้ได้ซึ ง
พลังงานสูงที สุด ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงได้ท่าการศึกษาการใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม (Genetic Algorithm) ในการ
ต่าแหน่งที เหมาะสมที สุดของฟาร์มกังหันลม 
 
 

วิธีด าเนินการ 
 งานวิจัยนี้ได้ท่าการจ่าลองพ้ืนที บริเวณร่มเกล้าวินด์ฟาร์ม จังหวัดมุกดาหาร มีพ้ืนที โดยประมาณ 5.79 
ตารางกิโลเมตร แสดงดังรูปที  1(a) โดยก่าหนดความละเอียดของพ้ืนที ศึกษาเท่ากับ 50 เมตร แสดงดังรูป 1(b) ซึ ง
เป็นที ราบสูงและเป็นพ้ืนที ท่าการเกษตรบางส่วน โดยก่าหนดให้พ้ืนที มีดัชนีความขรุขระที  0.03 และไม่พิจารณา
ผลกระทบจากระดับความสูงของพ้ืนที  โดยในงานวิจัยได้ใช้ข้อมูลลมจากฐานข้อมูล MEERA ปี พ.ศ. 2559 ที ความ
สูง 100 เมตร และได้ก่าหนดเซกเตอร์ของทิศทางลม 16 เซกเตอร์ ซึ งจะแบ่งมุมระหว่างเซกเตอร์ 22.5 องศา ซึ ง
ข้อมูลความเร็วลมนั้นจะน่าไปค่านวณตามสมการที  1 [8] เมื อ ws0 คือ ความเร็วลมที เสาวัดลม (m/s) RH คือ 
ความสูงของศูนย์กลางส่วนหมุนของกังหันลม (m) rH คือ ความสูงของเสาวัดลม (m) ส่าหรับกังหัน ได้ก่าหนดให้
รัศมีของใบพัดกังหันลมเท่ากับ 50 เมตร และความสูงของกังหันลมที มีความสูงของศูนย์กลางส่วนหมุนเท่ากัน 100 
เมตร ซึ งใช้กังหันลมจ่านวน 12 ต้น 

  
(a) (b) 

รูปที่ 1 (a) พ้ืนที ศึกษา และ (b) การก่าหนดความละเอียดของพ้ืนที  

 ส่าหรับผลกระทบจากการควงของอากาศหลังกังหันลมหรือผลกระทบของเวก (Wake effect) เกิดจาก
การติดตั้งกังหันซ้อนใกล้กัน ท่าให้กังหันลมที อยู่ด้านหลังนั้นได้รับความเร็วลมลดลง ส่งผลให้ฟาร์มกังหันลมมี
ผลผลิตลดลง หากไม่คิดผลกระทบของเวกนั้น พลังงานที ฟาร์มกังหันลมผลิตได้ทั้งหมด สามารถค่านวณได้จากกฎ
ของเบ็ตซ์ (Betz's Law)  ซึ งแสดงดังสมการที  2 [8] ซึ ง 0.593 คือ ความสามารถในการเปลี ยนลมเป็นไฟฟ้าของ
กังหันลม   คือ ความหนาแน่นของอากาศ เท่ากับ 1.225 kg/m3 A คือ พ้ืนที หน้าตัดกังกังหันลม m2 V คือ 
ความเร็วลม m/s และเมื อค่านวณพลังงานที ฟาร์มกังหันลมผลิตได้สุทธิ ซึ งเป็นการคิดถึงผลกระทบของเวก 
สามารถค่านวณได้จากสมการที  3 [8] โดย Vnew คือ ความเร็วลมที ค่านวณผลกระทบของเวก และสามารถ
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ค่านวณประสิทธิภาพของฟาร์มกังหันลมได้จากสมการที  4 [8] และในงานวิจัยนี้ได้ก่าหนดจ่านวนการรันไว้ที  100 
200 300 400 500 ครั้ง เพื อดูความแตกต่างของพลังงานและประสิทธิภาพของฟาร์มกังหันลมจากจ่านวนการรัน 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 งานวิจัยนี้ได้ท่าการศึกษาการใช้วิธีเชิงพันธุกรรมในการหาต่าแหน่งที ตั้งของกังหันลมที สามารถผลิต
พลังงานไฟฟ้าได้สูงสุดภายในฟาร์มกังหันลม โดยอาศัยการประมวลผลด้วย  RStudio จากการจ่าลองแบบในพ้ืนที 
ร่มเกล้าวินด์ฟาร์ม จังหวัดมุกดาหาร โดยก่าหนดความละเอียดของพ้ืนที ศึกษาเท่ากับ 50 เมตร โดยใช้ข้อมูลลมจาก
ฐานข้อมูล MEERA ปี พ.ศ. 2559 ที ความสูง 100 เมตร และได้ก่าหนดเซกเตอร์ของทิศทางลม 16 เซกเตอร์ ซึ งจะ
แบ่งมุมระหว่างเซกเตอร์ 22.5 องศา จากข้อมูลลม พ้ืนที ศึกษามีอัตราเร็วลมตั้งแต่ 0.03-9.22 อัตราเร็วลมเฉลี ย 
4.21 เมตร/วินาที ส่วนทิศทางที ลมพัดส่วนใหญ่ที เซกเตอร์ 3 หรืออยู่ระหว่างทิศตะวันออกเฉียงเหนือกับทิศ
ตะวันออก ซึ งแสดงดังภาพที  3  

 

รูปที่ 3 Wind rose จาก RStudio 

 

รูปที่ 4 ตัวอย่างของต่าแหน่งของกังหันลมโดยใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม กรณีจ่านวนการรัน 1,000 ครั้ง 

 ในงานวิจัยนี้ได้ก่าหนดจ่านวนการรันไว้ที  100 200 300 400 500 และ 1,000 ครั้ง ตามล่าดับ เพื อดูความ
แตกต่างจากจ่านวนการรัน จากรูปที  4 แสดงพลังงานที ผลิตสุทธิ ประสิทธิภาพฟาร์มกังหันลมและผลกระทบของ
เวก ซึ งสัญลักษณ์จุดแสดงถึงต่าแหน่งของกังหันลม และสีของขุดนั้นแสดงผลกระทบของเวก  โดยสีเขียวแสดงถึง
ผลกระทบของเวกต ่า และจะเพิ มขึ้นเฉดสีเปลี ยนจากสีเขียวไปเป็นสีแดง จากการน่าข้อมูลมาวิเคราะห์พบว่า
พลังงานที ฟาร์มกังหันลมผลิตได้ทั้งหมดจะอยู่ที  1,419.55 kW 1,427.18 kW 1,433.77 kW 1,438.99 kW 
1,439.47 kW และ 1,438.93 ตามล่าดับ และเมื อคิดผลกระทบของเวกแล้วพลังงานที ฟาร์มกังหันลมผลิตได้จะอยู่
ที  1,419.55 kW 1,412.15 kW 1,422.23 kW 1,424.53 kW 1,426.27 kW และ 1,429.82 kW ซึ งพลังงานที ผลิต
ได้นั้นสูญเสียไป 11.35 kW 15.03 kW 11.54 kW 14.46 kW 13.20 kW และ 9.11 kW ตามล่าดับ คิดเป็นร้อยละ
ของการสูญเสียพลังงานเนื องจากผลกระทบของเวกเท่ากับ 0.79  1.05 0.81 1.00 0.92 และ 0.63 ตามล่าดับ 
แสดงดังรูปที  5 ส่าหรับเวลาที ใช้ในการรันของแต่ละจ่านวนรันและประสิทธิภาพของฟาร์มกังหันลมนั้นแสดงดังรูป
ที  จะอยู่ที  4.03 น. 8.24 น. 10.16 น. 15.26 น. 20.18 น. และ 42.62 น. และประสิทธิภาพของฟาร์มกังหันลม
จากการใช้ขั้นตอนวิธีเชิงอนุพันธ์ในการการหาต่าแหน่งที ตั้งของกังหันลมที สามารถผลิตพลังงานได้สูงสุดในฟาร์ม
กังหันลมแสดงดังภาพที  6 คิดเป็นร้อยละเท่ากับ 94.71 94.08 94.63 94.82 95.01 และ 95.57 ตามล่าดับ โดย
เวลาที ใช้ในการรันและประสิทธิภาพฟาร์มกังหันจะแสดงดังรูปที  6  
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ค่านวณประสิทธิภาพของฟาร์มกังหันลมได้จากสมการที  4 [8] และในงานวิจัยนี้ได้ก่าหนดจ่านวนการรันไว้ที  100 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
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ได้นั้นสูญเสียไป 11.35 kW 15.03 kW 11.54 kW 14.46 kW 13.20 kW และ 9.11 kW ตามล่าดับ คิดเป็นร้อยละ
ของการสูญเสียพลังงานเนื องจากผลกระทบของเวกเท่ากับ 0.79  1.05 0.81 1.00 0.92 และ 0.63 ตามล่าดับ 
แสดงดังรูปที  5 ส่าหรับเวลาที ใช้ในการรันของแต่ละจ่านวนรันและประสิทธิภาพของฟาร์มกังหันลมนั้นแสดงดังรูป
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รูปที่ 5 พลังงานที ฟาร์มกังหันลมผลิตได้ และร้อยละ
การของการสูญเสียพลังงานเนื องจากผลกระทบของ

เวก 

รูปที่ 6 เวลาที ใช้ในการรันและประสิทธิภาพของ 
ฟาร์มกังหันลม 

 

สรุปผลการวิจัย 
 การสร้างฟาร์มกังหันลมนั้นจ่าเป็นมีการต้องออกแบบการติดตั้งกังหันหันเพื อให้ได้ซึ งพลังงานไฟฟ้าได้สูง
ที สุด โดยอาศัยแบบจ่าลองในการออกแบบส่าหรับการตัดสินใจ โดยอาศัยระเบียบวิธีในการหาต่าแหน่งที เหมาะสม
ต่าง ๆ ซึ งขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมก็เป็นอีกหนึ งวิธีที สามารถใช้ในการออกแบบฟาร์มกังหันลมได้ โดยงานวิจัยนี้ได้
ท่าการศึกษาการใช้วิธีเชิงพันธุกรรมในการหาต่าแหน่งที ตั้งของกังหันลมที สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้สูงสุด
ภายในฟาร์มกังหันลม โดยอาศัยการประมวลผลด้วย RStudio จากการจ่าลองแบบในพ้ืนที ร่มเกล้าวินด์ฟาร์ม 
จังหวัดมุกดาหาร และได้ก่าหนดจ่านวนการรันที ต่างกัน จากงานวิจัยพบว่าการใช้วิธีเชิงพันธุกรรมสามารถหา
ต่าแหน่งของกังหันลมได้ โดยพลังงานที ฟาร์มกังหันลมผลิตได้และประสิทธิภาพของฟาร์มกังหันลมนั้นขึ้นอยู่กับ
จ่านวนการรัน ซึ งในงานวิจัยได้ก่าหนดจ่านวนการรันต ่าสุด 100 ครั้ง พลังงานที ฟาร์มผลิตได้และประสิทธิภาพ
เท่ากับ 1,419.55  และ 94.71 และจ่านวนรันสูงสุด 1,000 ครั้ง พลังงานที ฟาร์มผลิตได้และประสิทธิภาพเท่ากับ 
1,429.82 kW และ 95.57% จากงานวิจัยจ่านวนการรันที ใช้ยังไม่สามารถหาแนวโน้มของพลังงานที ผลิตได้นั้นคงที 
ได้ ซึ งที จ่านวนรัน 100 ครั้ง พลังงานที ผลิตได้และประสิทธิภาพของฟาร์มกังหันลมมากกว่า 200 ครั้ง จากนั้นเมื อ
เพิ มข้ึนจะท่าให้พลังงานที ผลิตได้และประสิทธิภาพของฟาร์มนั้นเพิ มข้ึน  

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อมูลความเร็วและทิศทางของลมควรใช้ข้อมูลที มีระยะเวลามากกว่านี้ เพื อให้ได้ขอมูลที มีความละเอียดสูง 
ซึ งจะท่าให้การหาต่าแหน่งของกังหันลมในฟาร์มกังหันลมนั้น มีความถูกต้องที สุด และควรค่านึงถึงผลของลักษณะ

ภูมิประเทศของพ้ืนที  เนื องจากเป็นพารามิเตอร์ที ส่งผลต่อความเร็วและทิศทางของลม ส่วนจ่านวนการรันควร
ก่าหนดให้มีจ่านวนที มากขึ้น เพื อให้แนวโน้มของพลังงานที ผลิตได้นั้นคงที  
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รูปที่ 5 พลังงานที ฟาร์มกังหันลมผลิตได้ และร้อยละ
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เวก 

รูปที่ 6 เวลาที ใช้ในการรันและประสิทธิภาพของ 
ฟาร์มกังหันลม 

 

สรุปผลการวิจัย 
 การสร้างฟาร์มกังหันลมนั้นจ่าเป็นมีการต้องออกแบบการติดตั้งกังหันหันเพื อให้ได้ซึ งพลังงานไฟฟ้าได้สูง
ที สุด โดยอาศัยแบบจ่าลองในการออกแบบส่าหรับการตัดสินใจ โดยอาศัยระเบียบวิธีในการหาต่าแหน่งที เหมาะสม
ต่าง ๆ ซึ งขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมก็เป็นอีกหนึ งวิธีที สามารถใช้ในการออกแบบฟาร์มกังหันลมได้ โดยงานวิจัยนี้ได้
ท่าการศึกษาการใช้วิธีเชิงพันธุกรรมในการหาต่าแหน่งที ตั้งของกังหันลมที สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้สูงสุด
ภายในฟาร์มกังหันลม โดยอาศัยการประมวลผลด้วย RStudio จากการจ่าลองแบบในพ้ืนที ร่มเกล้าวินด์ฟาร์ม 
จังหวัดมุกดาหาร และได้ก่าหนดจ่านวนการรันที ต่างกัน จากงานวิจัยพบว่าการใช้วิธีเชิงพันธุกรรมสามารถหา
ต่าแหน่งของกังหันลมได้ โดยพลังงานที ฟาร์มกังหันลมผลิตได้และประสิทธิภาพของฟาร์มกังหันลมนั้นขึ้นอยู่กับ
จ่านวนการรัน ซึ งในงานวิจัยได้ก่าหนดจ่านวนการรันต ่าสุด 100 ครั้ง พลังงานที ฟาร์มผลิตได้และประสิทธิภาพ
เท่ากับ 1,419.55  และ 94.71 และจ่านวนรันสูงสุด 1,000 ครั้ง พลังงานที ฟาร์มผลิตได้และประสิทธิภาพเท่ากับ 
1,429.82 kW และ 95.57% จากงานวิจัยจ่านวนการรันที ใช้ยังไม่สามารถหาแนวโน้มของพลังงานที ผลิตได้นั้นคงที 
ได้ ซึ งที จ่านวนรัน 100 ครั้ง พลังงานที ผลิตได้และประสิทธิภาพของฟาร์มกังหันลมมากกว่า 200 ครั้ง จากนั้นเมื อ
เพิ มข้ึนจะท่าให้พลังงานที ผลิตได้และประสิทธิภาพของฟาร์มนั้นเพิ มข้ึน  

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อมูลความเร็วและทิศทางของลมควรใช้ข้อมูลที มีระยะเวลามากกว่านี้ เพื อให้ได้ขอมูลที มีความละเอียดสูง 
ซึ งจะท่าให้การหาต่าแหน่งของกังหันลมในฟาร์มกังหันลมนั้น มีความถูกต้องที สุด และควรค่านึงถึงผลของลักษณะ

ภูมิประเทศของพ้ืนที  เนื องจากเป็นพารามิเตอร์ที ส่งผลต่อความเร็วและทิศทางของลม ส่วนจ่านวนการรันควร
ก่าหนดให้มีจ่านวนที มากขึ้น เพื อให้แนวโน้มของพลังงานที ผลิตได้นั้นคงที  

กิตติกรรมประกาศ 
 คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ ส่านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ) กระทรวงพลังงาน ส่าหรับทุนใน
งานวิจัยในครั้งนี้ และศูนย์วิจัยพลังงานและสิ งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ส่าหรับเครื องมือ
และอุปกรณ์ในการวิจัย 
 

อ้างอิง 
[1] Wind power and its potential in Thailand. สืบค้นเมื อ 10 มีนาคม 2563 จาก http://weben.dede.go. 
 Th/webmax/content/wind-power-and-its’s-potential-thailand. 
[2] GWEC GLOBAL WIND REPORT 2018. สืบค้นเมื อ 10 มีนาคม 2563 จาก https://gwec.net/wp-content 
 /uploads/2019/139 04/GWEC-Global-Wind-Report-2018.pdf. 
[3] แผนปฏิบัติการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 – 2579 กระทรวงพลังงาน. สืบค้น

เมื อ 10 มีนาคม 2563 จาก https://www.dede.go.th/download/files/AEDP%20Action%20Plan_ 
Final.pdf. 

[4] แผนพัฒนาก่าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 – 2580 (PDP2018) กระทรวงพลังงาน. สืบค้นเมื อ 10 
มีนาคม 2563 จาก http://www.eppo.go.th/images/POLICY/PDF/PDP2018.pdf  

[5] ผลการด่าเนินงานด้านพลังงานทดแทน เดือน ม.ค. - พ.ย. 2562 (Performance on Alternative Energy 
Policy: Jan - Nov 2019) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. สืบค้นเมื อ 10 มีนาคม 2563 
จาก https://www.dede.go.th/download/stat62/Calendar_Year_renewable_Energy_Novem 

 ber_2562.pdf  
[6] เสริม จันทร์ฉาย. (2553). “รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการพัฒนาปรับปรุงแผนที ศักยภาพพลังงานส่าหรับ

ประเทศไทย”, ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
[7] Chana Chancham, Jompob Waewsak, Yves Gagnon. (2017). “Wind resource assessment and 

wind power plant optimization in the Gulf of Thailand”, Energy. 139, 706-731 
[8] Sebastian Gatscha, B.Sc. 2016. Generic Optimization of a Wind Farm Layout using a Genetic 

Algorithm. Master thesis to fulfill the requirements for the academic degree of Dipl.-Ing. 
 



การนำาเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย
Oral Presentations

Session 5 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์



215
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

การใช้การทดสอบ Welch’s t แทนการทดสอบ Student t

พีระ ทองมี1*และสิรีพร สังข์ทอง2

บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการทดสอบ Student t และการทดสอบ Welch’s tส�าหรับเปรี

ยบเทียบค่าเฉลี่ยของประชากร 2 กลุ่มที่เป็นอิสระกันด้วยวิธีการจ�าลองโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel จ�าลองข้อมูล 2 ลักษณะ

คอืข้อมลูทีม่กีารแจกแจงแบบปรกต ิและข้อมลูทีไ่ม่มกีารแจกแจงแบบปรกติซึง่มคีวามเบ้เท่ากบั 0.5 และ 0.75 แล้วค�านวณค่าความ

น่าจะเป็นของความผิดพลาดแบบที่ 1 พบว่าการใช้การทดสอบ Welch’s t โดยไม่ค�านึงว่าความแปรปรวนของประชากรทั้ง 2 กลุ่ม

แตกต่างกนัหรือไม่ ให้ค่าความน่าจะเป็นของความผิดพลาดแบบที ่1 ใกล้เคยีงกบัค่าทีก่�าหนด ส่วนการเลอืกใช้การทดสอบ  Student 

t ร่วมกับ Welch’s t ตามลักษณะผลของการทดสอบความแปรปรวน พบว่าค่าความน่าจะเป็นของความผิดพลาดแบบที่ 1 สูงกว่า

ค่าที่ก�าหนด ซึ่งจะมีความชัดเจนมากขึ้นเมื่อเพิ่มความแตกต่างของขนาดตัวอย่าง จึงสรุปได้ว่าเมื่อต้องการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของ

ประชากร 2 กลุ่ม การใช้การทดสอบ Welch’s t โดยไม่สนใจความแตกต่างของความแปรปรวนของประชากรทั้ง 2 กลุ่ม ให้

ประสิทธิภาพสูงกว่า

ค�าส�าคัญ : การทดสอบ Student t การทดสอบ Welch’s t ความน่าจะเป็นของความผิดพลาดแบบที่ 1

1 อ., สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง 93210
2 ผศ., สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง 93210
1 Lecturer, Department of Mathematics and Statistics, Faculty of Science, Thaksin University, Phatthalung, 93210
2 Assoc. prof., Department of Mathematics and Statistics, Faculty of Science, Thaksin University, Phatthalung, 93210
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Using the Welch’s t test instead of the Student t test

Peera Tongmee1*and Sireeporn Sungthong2

Abstract
The purpose of this research is to study the effectiveness of the Student t test and the Welch’s t test 

to compare the mean values   of two independent populations using simulated methods with Microsoft Excel 

.To simulate two types of data, normal and non-normal distribution with skewness equal to 0.5 and 0.75. Then, 

calculating the probability of type I error. It was found that using the Welch’s t test regardless of the variance 

of both populations whether groups are different or not, the probability of type I error values   are close to the 

set values. As for the selection of the Student t test with Welch’s t based on the characteristics of the variance 

tests, it was found that the probability of type I error was higher than the set value which was more obvious 

when increasing the sample size differences. In conclusion to compare the mean values   of two independent 

populations, using the Welch’s t test by ignoring the variance of the populations of both groups is more effective.

Keywords : Student t test, Welch’s t test, Probability of type I error.

บทน า 

 การทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของประชากร 2 กลุ่มที่เป็นอิสระกันโดยการทดสอบ t จะเลือก 
ใช้การทดสอบ Student t เมื่อผลการเปรียบเทียบความแปรปรวนของทั้งสองประชากรไม่มีความแตกต่างกัน และจะ
เลือกใช้การทดสอบ Welch’s t เมื่อผลสรุปว่าความแปรปรวนของประชากรทั้ง 2 กลุ่มแตกต่างกัน ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว
ถ้าความแปรปรวนของทั้งสองประชากรไม่แตกต่างกันผลการเปรียบเทียบก็มีความผิดพลาดที่จะสรุปว่าความแปรปรวน
แตกต่างกันตามขนาดของความผิดพลาดแบบที่ 1 ที่ก าหนดไว้ และในทางตรงกันข้ามถ้าความแปรปรวนของประชากร 
ทั้ง 2 กลุ่มแตกต่างกันผลการเปรียบเทียบที่จะสรุปว่าความแปรปรวนไม่แตกต่างกันก็เกิดขึ้นได้ตามขนาดของ 
ความผิดพลาดแบบที่ 2 เช่นกัน ดังนั้นการเลือกใช้การทดสอบ Student t หรือการทดสอบ Welch’s t ย่อมมี 
ความผิดพลาดในการเลือกใช้ตามขนาดของความผิดพลาดทั้งแบบที่ 1 และแบบที่ 2  โดยเฉพาะเมื่อความแปรปรวนของ 
ทั้งสองประชากรต่างกันไม่มากและขนาดตัวอย่างน้อยจะท าให้ต้องเลือกใช้การทดสอบ Student t แทนที่ควรจะ 
ใช้การทดสอบ Welch’s t ในสัดส่วนที่ค่อนข้างมาก ด้วยเหตุเหล่านี้ประกอบกับมีงานวิจัยที่สนับสนุนให้ใช้การทดสอบ 
Welch’s t เพียงอย่างเดียว[1],[2],[3] ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะใช้วิธีการจ าลองเพื่อเปรียบเทียบการเลือกใช้การทดสอบ t 
ตามผลสรุปของการเปรียบเทียบความแปรปรวน กับการใช้เฉพาะการทดสอบ Welch’s t โดยไม่ค านึงถึงความแตกต่าง
ของความแปรปรวนของทั้งสองประชากร  

 

วิธีการวิจัย 

ประชากรและตัวอย่าง          
 ใช้โปรแกรม Microsoft Excel จ าลองข้อมูลตัวอย่าง 2 ชุด คือชุดที่ 1 จ าลองข้อมูลจากประชากรที่มีการ 
แจกแจงแบบปรกติมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 90 ซึ่งก าหนดให้กลุ่มที่ 1 มีความแปรปรวนเท่ากับ 28  64  81 100 และกลุ่มที่ 2 มี
ความแปรปรวนเท่ากับ 28 โดยขนาดตัวอย่างของกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 เป็น 10;10 10;20 10;30 10;40 10;50 20;20 
20;30 20;40 20;50 30;30 30;40 30;50 40;40 40;50 และ 50;50  ชุดที่ 2 จ าลองข้อมูลจากประชากรที่มีการแจกแจง
แบบไคก าลังสองที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 90 ซึ่งก าหนดให้กลุ่มที่ 1 มีความเบ้เท่ากับ 0.75 ความแปรปรวนเท่ากับ 28 และ 
ความเบ้เท่ากับ 0.5 ความแปรปรวนเท่ากับ 64 และกลุ่มที่ 2 มีความเบ้เท่ากับ 0.75 ความแปรปรวนเท่ากับ 28 โดย 
ขนาดตัวอย่างของกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 เป็น 30;30 30;40 30;50 30;70 30;100 40;40 40;50 40;70 40;100 50;50 
50;70 50;100 70;70 70;100 และ 100;100  

การตรวจสอบลักษณะประชากร           
 ใช้โปรแกรม SPSS ตรวจสอบลักษณะของข้อมูลตัวอย่างที่จ าลองขึ้น ซึ่งได้ผลการตรวจสอบดังนี้ 

ตาราง 1 ลักษณะตัวอย่างท่ีจ าลองจากประชากร  

ลักษณะของประชากร ค่าเฉลี่ย ความแปรปรวน ความเบ ้
ปรกต ิความแปรปรวน 28 90.0351 27.648 .018 
ปรกต ิความแปรปรวน 64 89.9459 62.607 -.055 
ปรกต ิความแปรปรวน 81 90.1349 78.213 -.023 
ปรกต ิความแปรปรวน 100 89.8160 100.783 .006 
ไคก าลังสอง ความแปรปรวน 28 89.9375 28.199 .777 
ไคก าลังสอง ความแปรปรวน 64 90.0316 64.192 .466 
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บทน า 

 การทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของประชากร 2 กลุ่มที่เป็นอิสระกันโดยการทดสอบ t จะเลือก 
ใช้การทดสอบ Student t เมื่อผลการเปรียบเทียบความแปรปรวนของทั้งสองประชากรไม่มีความแตกต่างกัน และจะ
เลือกใช้การทดสอบ Welch’s t เมื่อผลสรุปว่าความแปรปรวนของประชากรทั้ง 2 กลุ่มแตกต่างกัน ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว
ถ้าความแปรปรวนของทั้งสองประชากรไม่แตกต่างกันผลการเปรียบเทียบก็มีความผิดพลาดที่จะสรุปว่าความแปรปรวน
แตกต่างกันตามขนาดของความผิดพลาดแบบที่ 1 ที่ก าหนดไว้ และในทางตรงกันข้ามถ้าความแปรปรวนของประชากร 
ทั้ง 2 กลุ่มแตกต่างกันผลการเปรียบเทียบที่จะสรุปว่าความแปรปรวนไม่แตกต่างกันก็เกิดขึ้นได้ตามขนาดของ 
ความผิดพลาดแบบที่ 2 เช่นกัน ดังนั้นการเลือกใช้การทดสอบ Student t หรือการทดสอบ Welch’s t ย่อมมี 
ความผิดพลาดในการเลือกใช้ตามขนาดของความผิดพลาดทั้งแบบที่ 1 และแบบที่ 2  โดยเฉพาะเมื่อความแปรปรวนของ 
ทั้งสองประชากรต่างกันไม่มากและขนาดตัวอย่างน้อยจะท าให้ต้องเลือกใช้การทดสอบ Student t แทนที่ควรจะ 
ใช้การทดสอบ Welch’s t ในสัดส่วนที่ค่อนข้างมาก ด้วยเหตุเหล่านี้ประกอบกับมีงานวิจัยที่สนับสนุนให้ใช้การทดสอบ 
Welch’s t เพียงอย่างเดียว[1],[2],[3] ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะใช้วิธีการจ าลองเพื่อเปรียบเทียบการเลือกใช้การทดสอบ t 
ตามผลสรุปของการเปรียบเทียบความแปรปรวน กับการใช้เฉพาะการทดสอบ Welch’s t โดยไม่ค านึงถึงความแตกต่าง
ของความแปรปรวนของทั้งสองประชากร  

 

วิธีการวิจัย 

ประชากรและตัวอย่าง          
 ใช้โปรแกรม Microsoft Excel จ าลองข้อมูลตัวอย่าง 2 ชุด คือชุดที่ 1 จ าลองข้อมูลจากประชากรที่มีการ 
แจกแจงแบบปรกติมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 90 ซึ่งก าหนดให้กลุ่มที่ 1 มีความแปรปรวนเท่ากับ 28  64  81 100 และกลุ่มที่ 2 มี
ความแปรปรวนเท่ากับ 28 โดยขนาดตัวอย่างของกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 เป็น 10;10 10;20 10;30 10;40 10;50 20;20 
20;30 20;40 20;50 30;30 30;40 30;50 40;40 40;50 และ 50;50  ชุดที่ 2 จ าลองข้อมูลจากประชากรท่ีมีการแจกแจง
แบบไคก าลังสองที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 90 ซึ่งก าหนดให้กลุ่มที่ 1 มีความเบ้เท่ากับ 0.75 ความแปรปรวนเท่ากับ 28 และ 
ความเบ้เท่ากับ 0.5 ความแปรปรวนเท่ากับ 64 และกลุ่มที่ 2 มีความเบ้เท่ากับ 0.75 ความแปรปรวนเท่ากับ 28 โดย 
ขนาดตัวอย่างของกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 เป็น 30;30 30;40 30;50 30;70 30;100 40;40 40;50 40;70 40;100 50;50 
50;70 50;100 70;70 70;100 และ 100;100  

การตรวจสอบลักษณะประชากร           
 ใช้โปรแกรม SPSS ตรวจสอบลักษณะของข้อมูลตัวอย่างที่จ าลองขึ้น ซึ่งได้ผลการตรวจสอบดังนี้ 

ตาราง 1 ลักษณะตัวอย่างท่ีจ าลองจากประชากร  

ลักษณะของประชากร ค่าเฉลี่ย ความแปรปรวน ความเบ ้
ปรกต ิความแปรปรวน 28 90.0351 27.648 .018 
ปรกต ิความแปรปรวน 64 89.9459 62.607 -.055 
ปรกต ิความแปรปรวน 81 90.1349 78.213 -.023 
ปรกต ิความแปรปรวน 100 89.8160 100.783 .006 
ไคก าลังสอง ความแปรปรวน 28 89.9375 28.199 .777 
ไคก าลังสอง ความแปรปรวน 64 90.0316 64.192 .466 
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แผนภาพ 1 แสดงการกระจายของข้อมูลตัวอย่างที่จ าลองจากประชากรที่มีการแจกแจงแบบปรกติ 
 
 

 

        แผนภาพ 2 แสดงการกระจายของข้อมูลตัวอย่างที่จ าลองจากประชากรที่มีการแจกแจงแบบไคก าลังสอง 

 
 

การทดสอบสมมติฐาน              
 ทดสอบสมมติฐาน 0 1 2 1 1 2:   ;  :  H H      ซึ่งก าหนดระดับนัยส าคัญในการทดสอบสมมติฐาน *( )

เท่ากับ .05 ท าการจ าลองข้อมูลซ้ าจ านวน 10,000 รอบ ตามขนาดและลักษณะของประชากรที่ก าหนดแล้วค านวณ 
ความน่าจะเป็นของความผิดพลาดแบบที่ 1 ( ) จากผลการจ าลองดังนี ้

      
จ านวนครั้งที่ปฏิเสธ   

               

โดยในแต่ละขนาดและลักษณะของประชากรที่ก าหนดจะค านวณความน่าจะเป็นของความผิดพลาดแบบที่ 1 ( ) จาก 
ทั้ง 2 กรณีดังนี ้

กรณีที่ 1 Exact  
   เลือกใช้การทดสอบ Student t เมื่อการทดสอบ F ใหผ้ลการเปรยีบเทียบความแปรปรวนของประชากรทั้ง 2 
กลุ่มไม่แตกตา่งกัน และเลือกใช้การทดสอบ Welch’s t เมื่อการทดสอบ F ใหผ้ลการเปรียบเทยีบความแปรปรวนของ
ประชากรทั้ง 2 กลุ่มแตกต่างกัน 

กรณีที่ 2 Welch’s  
            ใช้การทดสอบ Welch’s t โดยไมต่้องค านึงว่าความแปรปรวนของประชากรทั้ง 2 กลุ่มจะแตกต่างกันหรือไม ่
โดยมสีูตรการทดสอบ F การทดสอบ Student t และการทดสอบ Welch’s t ดังต่อไปนี้ 

การทดสอบ F 

     
2
1

1 1 2 22
2

 ;      1,  1sF df n df n
s

      

การทดสอบ Student t 
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การทดสอบ Welch’s  
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การตรวจสอบค่าพี (p-value)           
 ใช้โปรแกรม SPSS ตรวจสอบลักษณะการกระจายของค่าพี (p-value) ที่ค านวณได้ในแต่ละรอบของการจ าลอง 
ซึ่งได้ผลการตรวจสอบดังนี้ 
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แผนภาพ 1 แสดงการกระจายของข้อมูลตัวอย่างที่จ าลองจากประชากรที่มีการแจกแจงแบบปรกติ 
 
 

 

        แผนภาพ 2 แสดงการกระจายของข้อมูลตัวอย่างที่จ าลองจากประชากรที่มีการแจกแจงแบบไคก าลังสอง 

 
 

การทดสอบสมมติฐาน              
 ทดสอบสมมติฐาน 0 1 2 1 1 2:   ;  :  H H      ซึ่งก าหนดระดับนัยส าคัญในการทดสอบสมมติฐาน *( )

เท่ากับ .05 ท าการจ าลองข้อมูลซ้ าจ านวน 10,000 รอบ ตามขนาดและลักษณะของประชากรที่ก าหนดแล้วค านวณ 
ความน่าจะเป็นของความผิดพลาดแบบที่ 1 ( ) จากผลการจ าลองดังนี ้

      
จ านวนครั้งที่ปฏิเสธ   

               

โดยในแต่ละขนาดและลักษณะของประชากรที่ก าหนดจะค านวณความน่าจะเป็นของความผิดพลาดแบบที่ 1 ( ) จาก 
ทั้ง 2 กรณีดังนี ้

กรณีที่ 1 Exact  
   เลือกใช้การทดสอบ Student t เมื่อการทดสอบ F ใหผ้ลการเปรยีบเทียบความแปรปรวนของประชากรทั้ง 2 
กลุ่มไม่แตกตา่งกัน และเลือกใช้การทดสอบ Welch’s t เมื่อการทดสอบ F ใหผ้ลการเปรียบเทยีบความแปรปรวนของ
ประชากรทั้ง 2 กลุ่มแตกต่างกัน 

กรณีที่ 2 Welch’s  
            ใช้การทดสอบ Welch’s t โดยไมต่้องค านึงว่าความแปรปรวนของประชากรทั้ง 2 กลุ่มจะแตกต่างกันหรือไม ่
โดยมสีูตรการทดสอบ F การทดสอบ Student t และการทดสอบ Welch’s t ดังต่อไปนี้ 

การทดสอบ F 
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การทดสอบ Welch’s  
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การตรวจสอบค่าพี (p-value)           
 ใช้โปรแกรม SPSS ตรวจสอบลักษณะการกระจายของค่าพี (p-value) ที่ค านวณได้ในแต่ละรอบของการจ าลอง 
ซึ่งได้ผลการตรวจสอบดังนี้ 
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แผนภาพ 3 แสดงการกระจายของค่าพีของการทดสอบ Welch’s t จากข้อมูลตัวอย่างขนาด 30;30 จ าลองจากประชากร
ที่มกีารแจกแจงแบบไคก าลังสอง ความแปรปรวนเท่ากับ 64 และ 28  
  

จากแผนภาพ 3 พบว่าการกระจายของค่าพีมีความสม่ าเสมอซึ่งเป็นลักษณะของการแจกแจงแบบเอกรูป
(Uniform distribution) จึงสรุปได้ว่าผลการวิเคราะห์ที่เกิดจากกระบวนการจ าลองมีความเช่ือถือได้ [4] 

ผลการวิจัย 

จากการทดสอบสมมติฐาน 0 1 2 1 1 2:   ;  :  H H      เมื่อก าหนดระดับนัยส าคัญในการทดสอบ
สมมติฐาน *( ) เท่ากับ .05 กับการจ าลองข้อมูลตัวอย่างจากแต่ละลักษณะประชากรและในแต่ละขนาดตัวอย่าง  
ได้ค่าความน่าจะเป็นของความผิดพลาดแบบที่ 1 ( ) ดังต่อไปนี้ 

ตาราง 2 ความน่าจะเป็นของความผิดพลาดแบบที่ 1 ( ) จากการจ าลองข้อมูลตัวอย่างจากประชากรที่มีการแจกแจงแบบ
ปรกติ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 90 ความแปรปรวนเท่ากับ 28   

1 2/n n  10 20 30 40 50 
10 .0498 

(.0510) 
.0512 
(.0514) 

.0505 
(.0500) 

.0500 
(.0499) 

.0516 
(.0507) 

20  .0506 
(.0508) 

.0501 
(.0493) 

.0511 
(.0514) 

.0505 
(.0513) 

30   .0507 
(.0507) 

.0496 
(.0504) 

.0509 
(.0510) 

40    .0498 
(.0498) 

.0508 
(.0513) 

50 Welch’s 
(Exact) 

   .0497 
(.0498) 

ตาราง 3 ความน่าจะเป็นของความผิดพลาดแบบที่ 1 ( ) จากการจ าลองข้อมูลตัวอย่างจากประชากรที่มีการแจกแจงแบบ
ปรกติ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 90 ความแปรปรวนเท่ากับ 64 และ 28   

1 2/n n  10 20 30 40 50 
10 .0499 

(.0517) 
.0509 
(.0691) 

.0505 
(.0821) 

.0512 
(.0865) 

.0490 
(.0901) 

20  .0503 
(.0506) 

.0490 
(.0552) 

.0506 
(.0613) 

.0506 
(.0639) 

30   .0502 
(.0502) 

.0497 
(.0525) 

.0498 
(.0542) 

40    .0506 
(.0506) 

.0503 
(.0519) 

50 Welch’s 
(Exact) 

   .0494 
(.0496) 

 

ตาราง 4 ความน่าจะเป็นของความผิดพลาดแบบที่ 1 ( ) จากการจ าลองข้อมูลตัวอย่างจากประชากรที่มีการแจกแจงแบบ
ปรกติ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 90 ความแปรปรวนเท่ากับ 81 และ 28   

1 2/n n  10 20 30 40 50 
10 .0494 

(.0505) 
.0497 
(.0708) 

.0498 
(.0777) 

.0506 
(.0797) 

.0505 
(.0857) 

20  .0496 
(.0497) 

.0495 
(.0549) 

.0503 
(.0577) 

.0496 
(.0572) 

30   .0505 
(.0505) 

.0504 
(.0521) 

.0506 
(.0536) 

40    .0495 
(.0495) 

.0501 
(.0508) 

50 Welch’s 
(Exact) 

   .0502 
(.0502) 

 

ตาราง 5 ความน่าจะเป็นของความผิดพลาดแบบที่ 1 ( ) จากการจ าลองข้อมูลตัวอย่างจากประชากรที่มีการแจกแจงแบบ
ปรกติ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 90 ความแปรปรวนเท่ากับ 100 และ 28   

1 2/n n  10 20 30 40 50 
10 .0502 

(.0521) 
.0499 
(.0668) 

.0505 
(.0733) 

.0509 
(.0780) 

.0504 
(.0768) 

20  .0513 
(.0513) 

.0507 
(.0530) 

.0501 
(.0544) 

.0499 
(.0549) 

30   .0509 
(.0509) 

.0505 
(.0511) 

.0506 
(.0517) 

40    .0506 
(.0506) 

.0503 
(.0505) 

50 Welch’s 
(Exact) 

   .0502 
(.0502) 
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ตาราง 3 ความน่าจะเป็นของความผิดพลาดแบบที่ 1 ( ) จากการจ าลองข้อมูลตัวอย่างจากประชากรที่มีการแจกแจงแบบ
ปรกติ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 90 ความแปรปรวนเท่ากับ 64 และ 28   

1 2/n n  10 20 30 40 50 
10 .0499 

(.0517) 
.0509 
(.0691) 

.0505 
(.0821) 

.0512 
(.0865) 

.0490 
(.0901) 

20  .0503 
(.0506) 

.0490 
(.0552) 

.0506 
(.0613) 

.0506 
(.0639) 

30   .0502 
(.0502) 

.0497 
(.0525) 

.0498 
(.0542) 

40    .0506 
(.0506) 

.0503 
(.0519) 

50 Welch’s 
(Exact) 

   .0494 
(.0496) 

 

ตาราง 4 ความน่าจะเป็นของความผิดพลาดแบบที่ 1 ( ) จากการจ าลองข้อมูลตัวอย่างจากประชากรที่มีการแจกแจงแบบ
ปรกติ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 90 ความแปรปรวนเท่ากับ 81 และ 28   

1 2/n n  10 20 30 40 50 
10 .0494 

(.0505) 
.0497 
(.0708) 

.0498 
(.0777) 

.0506 
(.0797) 

.0505 
(.0857) 

20  .0496 
(.0497) 

.0495 
(.0549) 

.0503 
(.0577) 

.0496 
(.0572) 

30   .0505 
(.0505) 

.0504 
(.0521) 

.0506 
(.0536) 

40    .0495 
(.0495) 

.0501 
(.0508) 

50 Welch’s 
(Exact) 

   .0502 
(.0502) 

 

ตาราง 5 ความน่าจะเป็นของความผิดพลาดแบบที่ 1 ( ) จากการจ าลองข้อมูลตัวอย่างจากประชากรที่มีการแจกแจงแบบ
ปรกติ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 90 ความแปรปรวนเท่ากับ 100 และ 28   

1 2/n n  10 20 30 40 50 
10 .0502 

(.0521) 
.0499 
(.0668) 

.0505 
(.0733) 

.0509 
(.0780) 

.0504 
(.0768) 

20  .0513 
(.0513) 

.0507 
(.0530) 

.0501 
(.0544) 

.0499 
(.0549) 

30   .0509 
(.0509) 

.0505 
(.0511) 

.0506 
(.0517) 

40    .0506 
(.0506) 

.0503 
(.0505) 

50 Welch’s 
(Exact) 

   .0502 
(.0502) 



222
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

ตาราง 6 ความน่าจะเป็นของความผิดพลาดแบบที่ 1 ( ) จากการจ าลองข้อมูลตัวอย่างจากประชากรที่มีการแจกแจงแบบ
ไคก าลังสอง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 90 ความแปรปรวนเท่ากับ 28   

1 2/n n  30 40 50 70 100 
30 .0501 

(.0504) 
.0497 
(.0500) 

.0507 
(.0490) 

.0512 
(.0491) 

.0509 
(.0504) 

40  .0507 
(.0507) 

.0514 
(.0505) 

.0509 
(.0507) 

.0514 
(.0498) 

50   .0502 
(.0503) 

.0500 
(.0495) 

.0498 
(.0500) 

70    .0496 
(.0496) 

.0506 
(.0499) 

100 Welch’s 
(Exact) 

   .0511 
(.0511) 

 

ตาราง 7 ความน่าจะเป็นของความผิดพลาดแบบที่ 1 ( ) จากการจ าลองข้อมูลตัวอย่างจากประชากรที่มีการแจกแจงแบบ
ไคก าลังสอง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 90 ความแปรปรวนเท่ากับ 64 และ 28   

1 2/n n  30 40 50 70 100 
30 .0501 

(.0502) 
.0511 
(.0538) 

.0496 
(.0542) 

.0504 
(.0580) 

.0507 
(.0605) 

40  .0508 
(.0508) 

.0502 
(.0522) 

.0505 
(.0543) 

.0483 
(.0538) 

50   .0505 
(.0505) 

.0494 
(.0510) 

.0535 
(.0567) 

70    .0517 
(.0517) 

.0504 
(.0512) 

100 Welch’s 
(Exact) 

   .0518 
(.0518) 

 

 จากตาราง 2 และตาราง 6 จะเห็นว่าความน่าจะเป็นของความผิดพลาดแบบท่ี 1 ของการทดสอบมีค่าใกล้เคียง
กับ .05 ซึ่งเป็นระดับนัยส าคัญที่ก าหนด *( ) ในการทดสอบสมมติฐานกับทุกขนาดตัวอย่างที่ท าการจ าลองข้อมูล  
ทั้งจากประชากรที่มีการแจกแจงแบบปรกติ ความแปรปรวนเท่ากับ 28  และข้อมูลที่จ าลองจากประชากรทีมีการแจกแจง
แบบไคก าลังสองที่มีความเบ้เท่ากับ 0.75 ความแปรปรวนเท่ากับ 28  แสดงให้เห็นว่าเม่ือความแปรปรวนของประชาการ 
ทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกัน การใช้การทดสอบ Student t ร่วมกับการทดสอบ Welch’s t(กรณีที่ 1 Exact) ให้ผลเหมือนกับ
การใช้การทดสอบ Welch’s t (กรณีที่ 2 Welch’s) เพียงอย่างเดียว  

 จากตาราง 3 ถึงตาราง 5 และตาราง 7 จะเห็นว่าความน่าจะเป็นของความผิดพลาดแบบท่ี 1 ของการทดสอบ 
มีค่าใกล้เคียงกับ .05 ทั้ง 2 กรณีเมื่อขนาดตัวอย่างของประชากรทั้ง 2 กลุ่มเท่ากัน แต่เมื่อขนาดตัวอย่างมีความแตกต่างกัน
การใช้การทดสอบ Student t ร่วมกับการทดสอบ Welch’s t ให้ค่าความน่าจะเป็นของความผิดพลาดแบบท่ี 1 สูงกว่า
การเลือกใช้การทดสอบ Welch’s t เพียงอย่างเดียว และชัดเจนมากขึ้นเมื่อเพิ่มความแตกต่างของขนาดตัวอย่างท้ัง 2 กลุ่ม 

ส่วนการใช้การทดสอบ Welch’s t โดยไม่ค านึงถึงความแปรปรวนของทั้งสองประชากรนั้นให้ค่าความน่าจะเป็นของ 
ความผิดพลาดแบบที่ 1 ใกล้เคียงกับ .05 *( ) ค่อนข้างมากแม้ว่าขนาดตัวอย่างจะมีความแตกต่างกันมากก็ตาม 

สรุปผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า การทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยประชากร 2 กลุ่มที่เป็นอิสระกัน  
การใช้การทดสอบ Welch’s t โดยไม่ค านึงถึงความแปรปรวนของทั้งสองประชากรนั้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าการเลือก 
ใช้การทดสอบ Student t ร่วมกับการทดสอบ Welch’s t ภายหลังการเปรียบเทียบความแปรปรวนของทั้งสองประชากร
เพราะสามารถควบคุมความน่าจะเป็นของความผิดพลาดแบบที่ 1 ได้ตามที่ก าหนด 

 

เอกสารอ้างอิง 

[1] krajcsi. (2016). Drop two-sample t-test, and use only Welch'stest #26 (Online). สืบค้นเมื่อวันที่  
  10 มีนาคม 2563, จาก https://github.com/cogstat/cogstat/issues/26 

[2] Marie Delacre ,Daniël Lakens,Christophe Leys. (2017). Why Psychologists Should by Default Use   
  Welch’s t-test Instead of Student’s t-test (Online). สืบค้นเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563, จาก   
   https://www.rips-irsp.com/article/10.5334/irsp.82/  

[3] Lu, Zhenqiu & Yuan, Ke-Hai. (2010). Welch's t test (Online). สืบค้นเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563, จาก 
  https://www.researchgate.net/publication/301292970 

[4] Minitab Blog Editor. (2015). What Should I Do If My Data Is Not Normal? (Online). สืบค้นเมื่อวันที่  
  10 มี น าคม 2563 , จากhttp: / /blog.minitab.com/blog/understanding-statistics-and-its-   
          application/what-should-i-do-if-my-data-is-not-normal-v2 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

ตาราง 6 ความน่าจะเป็นของความผิดพลาดแบบที่ 1 ( ) จากการจ าลองข้อมูลตัวอย่างจากประชากรที่มีการแจกแจงแบบ
ไคก าลังสอง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 90 ความแปรปรวนเท่ากับ 28   

1 2/n n  30 40 50 70 100 
30 .0501 

(.0504) 
.0497 
(.0500) 

.0507 
(.0490) 

.0512 
(.0491) 

.0509 
(.0504) 

40  .0507 
(.0507) 

.0514 
(.0505) 

.0509 
(.0507) 

.0514 
(.0498) 

50   .0502 
(.0503) 

.0500 
(.0495) 

.0498 
(.0500) 

70    .0496 
(.0496) 

.0506 
(.0499) 

100 Welch’s 
(Exact) 

   .0511 
(.0511) 

 

ตาราง 7 ความน่าจะเป็นของความผิดพลาดแบบที่ 1 ( ) จากการจ าลองข้อมูลตัวอย่างจากประชากรที่มีการแจกแจงแบบ
ไคก าลังสอง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 90 ความแปรปรวนเท่ากับ 64 และ 28   

1 2/n n  30 40 50 70 100 
30 .0501 

(.0502) 
.0511 
(.0538) 

.0496 
(.0542) 

.0504 
(.0580) 

.0507 
(.0605) 

40  .0508 
(.0508) 

.0502 
(.0522) 

.0505 
(.0543) 

.0483 
(.0538) 

50   .0505 
(.0505) 

.0494 
(.0510) 

.0535 
(.0567) 

70    .0517 
(.0517) 

.0504 
(.0512) 

100 Welch’s 
(Exact) 

   .0518 
(.0518) 

 

 จากตาราง 2 และตาราง 6 จะเห็นว่าความน่าจะเป็นของความผิดพลาดแบบที่ 1 ของการทดสอบมีค่าใกล้เคียง
กับ .05 ซึ่งเป็นระดับนัยส าคัญที่ก าหนด *( ) ในการทดสอบสมมติฐานกับทุกขนาดตัวอย่างที่ท าการจ าลองข้อมูล  
ทั้งจากประชากรที่มีการแจกแจงแบบปรกติ ความแปรปรวนเท่ากับ 28  และข้อมูลที่จ าลองจากประชากรทีมีการแจกแจง
แบบไคก าลังสองที่มีความเบ้เท่ากับ 0.75 ความแปรปรวนเท่ากับ 28  แสดงให้เห็นว่าเม่ือความแปรปรวนของประชาการ 
ทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกัน การใช้การทดสอบ Student t ร่วมกับการทดสอบ Welch’s t(กรณีที่ 1 Exact) ให้ผลเหมือนกับ
การใช้การทดสอบ Welch’s t (กรณีที่ 2 Welch’s) เพียงอย่างเดียว  

 จากตาราง 3 ถึงตาราง 5 และตาราง 7 จะเห็นว่าความน่าจะเป็นของความผิดพลาดแบบที่ 1 ของการทดสอบ 
มีค่าใกล้เคียงกับ .05 ทั้ง 2 กรณีเมื่อขนาดตัวอย่างของประชากรทั้ง 2 กลุ่มเท่ากัน แต่เมื่อขนาดตัวอย่างมีความแตกต่างกัน
การใช้การทดสอบ Student t ร่วมกับการทดสอบ Welch’s t ให้ค่าความน่าจะเป็นของความผิดพลาดแบบที่ 1 สูงกว่า
การเลือกใช้การทดสอบ Welch’s t เพียงอย่างเดียว และชัดเจนมากขึ้นเมื่อเพิ่มความแตกต่างของขนาดตัวอย่างท้ัง 2 กลุ่ม 

ส่วนการใช้การทดสอบ Welch’s t โดยไม่ค านึงถึงความแปรปรวนของทั้งสองประชากรนั้นให้ค่าความน่าจะเป็นของ 
ความผิดพลาดแบบที่ 1 ใกล้เคียงกับ .05 *( ) ค่อนข้างมากแม้ว่าขนาดตัวอย่างจะมีความแตกต่างกันมากก็ตาม 

สรุปผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า การทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยประชากร 2 กลุ่มที่เป็นอิสระกัน  
การใช้การทดสอบ Welch’s t โดยไม่ค านึงถึงความแปรปรวนของทั้งสองประชากรนั้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าการเลือก 
ใช้การทดสอบ Student t ร่วมกับการทดสอบ Welch’s t ภายหลังการเปรียบเทียบความแปรปรวนของทั้งสองประชากร
เพราะสามารถควบคุมความน่าจะเป็นของความผิดพลาดแบบที่ 1 ได้ตามที่ก าหนด 

 

เอกสารอ้างอิง 

[1] krajcsi. (2016). Drop two-sample t-test, and use only Welch'stest #26 (Online). สืบค้นเมื่อวันที่  
  10 มีนาคม 2563, จาก https://github.com/cogstat/cogstat/issues/26 

[2] Marie Delacre ,Daniël Lakens,Christophe Leys. (2017). Why Psychologists Should by Default Use   
  Welch’s t-test Instead of Student’s t-test (Online). สืบค้นเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563, จาก   
   https://www.rips-irsp.com/article/10.5334/irsp.82/  

[3] Lu, Zhenqiu & Yuan, Ke-Hai. (2010). Welch's t test (Online). สืบค้นเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563, จาก 
  https://www.researchgate.net/publication/301292970 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

แอปพลิเคชันอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งส�าหรับมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

กิตติภัฏ กมลานันทวงศ์1 กรวีร์ ประเสริฐทรัพย์2 อุไรรัตน์ มากจันทร์3

บทคัดย่อ
 มหาวิทยาลยัอัจฉรยิะ เป็นการน�าแนวคดิการพฒันามหาวทิยาลยัแบบเดิมทีม่ลีกัษณะเป็นแบบอเิลก็ทรอนกิส์ ปรบัเปลีย่น

ให้เป็นมหาวทิยาลยัอจัฉรยิะโดยการน�าเทคโนโลยใีหม่ๆ ขัน้สงูมาให้ใช้เพือ่สร้างสภาพแวดล้อมทางการศกึษาให้ดขีึน้มกีารบรูณาการ 

การบรหิารจดัการและการใช้ชวีติในรัว้มหาวทิยาลยัเข้าด้วยกัน มกีารใช้อปุกรณ์อจัฉรยิะส�าหรบัการท�างานทีส่ะดวกขึน้ มศีนูย์บรกิาร

แหล่งข้อมลูรวม ทัง้ยงัต้องมแีอปพลเิคชนัมาสนบัสนนุการท�างาน และมหาวทิยาลัยราชภัฏภูเกต็กเ็ป็นหนึง่ในมหาวทิยาลัยทีไ่ด้มีการ

ก�าหนด Reprofile ถึงทิศทางในการบริหารจัดการ การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ โดยน�าเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งที่ใช้

อุปกรณ์ต่าง ๆ เชื่อมโยงทุกสิ่งสู่โลกอินเทอร์เน็ต ซึ่งมนุษย์สามารถสั่งการควบคุมการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ เพื่อเพิ่ม

ความเรว็ ประสทิธภิาพ ความถกูต้อง แม่นย�า และลดต้นทนุส�าหรบัการท�างาน ส�าหรบัแอปพลเิคชันอนิเทอร์เนต็ของสรรพสิง่ส�าหรบั

มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งส�าหรับ

มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ 2) เพื่อสามารถติดตาม – ตรวจสอบข้อมูลการวัดระดับและคุณภาพน�้า การวัดสภาพอากาศ การวัดและจัด

เก็บข้อมูลไฟฟ้า การวัดปริมาณน�้าฝน และการนับจ�านวนคนที่ใช้บันไดภายในอาคาร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตผ่านแอปพลิเค

ชันของสรรพสิ่งส�าหรับมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ และ 3) เพื่อเป็นข้อมูลช่วยสนับสนุนการตัดสินใจให้กับผู้บริการในแต่ละระดับส�าหรับ

การบรหิารจดัการมหาวทิยาลยั โดยผูว้จิยัได้น�ากระบวนการพฒันาแอปพลเิคชนัซึง่อยูภ่ายใต้การท�างานของวศิวกรรมซอฟต์แวร์น�า

การพัฒนาและออกแบบระบบแบบ UML ส�าหรับแสดงแผนภาพการท�างานของระบบ และใช้โปรแกรม Visual Studio Code เป็น 

Code editor ,Ionic Framework เป็นเครื่องมือในการสร้าง Mobile Application และเชื่อมต่อข้อมูลระหว่าง Cloud Storage 

กบัแอปพลเิคชนัโดยใช้ Module firebase ส�าหรบัน�าเสนอข้อมลูในลักษณะกราฟทีเ่ป็นแบบเรยีลไทม์หรอืการเลือกช่วงเวลาทีต้่องการ

ส�าหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง กลุ่มตัวอย่างได้แก่บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จ�านวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

คือแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้แอปพลิเคชันอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งส�าหรับมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ : มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ภูเก็ต สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ คา่เฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลจากการศกึษาพบว่ามีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับ

ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54

ค�าส�าคัญ : อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ แอปพลิเคชัน 

1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี. หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภูเก็ต 83000
2 นักศึกษาระดับปริญญาตรี. หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภูเก็ต 83000
3 อาจารย์. หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภูเก็ต 83000
1 Undergraduate students. Computer Science Program, Faculty of Science and Technology, Phuket Rajabhat University Phuket, 83000
2 Undergraduate students. Computer Science Program, Faculty of Science and Technology, Phuket Rajabhat University Phuket, 83000
3 Lecturer. Department of Digital Technology Faculty of Science and Technology, Phuket Rajabhat University Phuket, 83000
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IoT Application for Smart University: Phuket Rajabhat University

Kittipat Kamalanantawong1 Korrawee Prasertsup2 and Urairat Makchan3

Abstract
Smart University is the development of the university according to change of technology by using new 

advanced technology to create better educational environment with Integration, Management and living together. 

Smart devices are used for more convenient operation and have a data service center having applications to 

support the work. Phuket Rajabhat University is one of the universities has define a reprofile in the direction of 

management to being a smart university, to bring the internet of things use various devices to connect everything 

with the internet, which humans can control various devices through the internet to increase speed, efficiency, 

accuracy and reduce costs for work. 

Internet of things Application for Smart University of Phuket Rajabhat University have a purpose

1) To development Internet of things Application for Smart University 2) To follow up - check water 

level and water quality measurement data, Weather measurement, Measurement and storage of electrical data 

Rain measurement and counting the number of people using stairs inside the building of Phuket Rajabhat University 

through the Internet of things Application 3) To provide information to support decision for service provider at 

each level for university management. The researcher has brought the application development process which 

under the Software Engineering to lead the development and design of UML system for showing the system 

operation diagram. To used Visual Studio Code Program to Code editor, Ionic Framework for a tool to create 

Mobile Application and link data between Cloud Storage and Application by using Module firebase for present 

data in real-time graphing or select the desired time period for those involved.

A sample was selected from 15 people involved in Phuket Rajabhat University. The research instrument 

is Satisfaction evaluation form of using Internet of Things Application for Smart University, Phuket Rajabhat 

University. Statistic in this research used the average value () and Standard Deviation (S.D.).The research result 

finds that the participants’ satisfaction was at the good level with the average mean of 4.18 and the standard 

deviation is 0.54.

Keywords: Internet of Things (IoT), Smart University, Android, Application
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บทนำ (Introduction) 
ปัจจุบันเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้เข้ามามีบทบาทและมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตเป็นอย่างมากสำหรับการทำงาน และ

หน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนต่างก็พยายามกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารองค์กรเพื่อให้ทันต่อโลกที่
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุน เช่น การกำหนดนโยบาย การกำกับดูแล โดยเฉพาะ
ในหน่วยงานที่เป็นภาครัฐ 

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิง่ (Internet of Things หรือ IoT) เป็นกรอบแนวคิดของระบบโครงข่ายที่รองรับการ
เชื่อมต่อกับอุปกรณ์หลากหลายชนิด ตั้งแต่ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์โครงข่าย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เซนเซอร์ 
และวัตถุต่าง ๆ เข้าด้วยกัน อันเป็นผลให้ระบบต่าง ๆ สามารถติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกันได้อย่างเป็นอัตโนมัติ ทั้งยังเป็น
ผลให้มนุษย์สามารถเข้าถึงข้อมูลได้หลากหลายยิ่งขึ้น ควบคุมอุปกรณ์และระบบต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

เทคโนโลยีสำหรับการเชื่อมโยงแหล่งข้อมูลต่าง ๆ (Data Source) จากหลาย ๆ แหล่งเข้าด้วยกันมากขึ้นร่วมกับระบบ
คลาวด์ (Cloud) ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็น Cloud Data  สำหรับจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลจำนวนมหาศาลของ
องค์กร และ Cloud Analytics มีพลังในการประมวลผลสูง ซ่ึงจะช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึก
ได้ตลอดทุกที่และทุกเวลา การทำการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในภาคส่วนต่าง ๆ เกิดขึ้นเห็นภาพได้จริงและรวดเร็ว  

เทคโนโลยีแอปพลิเคชัน เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบมาให้รองรับการทำหรือกิจกรรมหลายด้านเพื่อประโยชน์
ของผู้ใช้  การออกแบบแอปพลิเคชันที่ใช้งานบนสมาร์ทโฟนและแท็บเลต ซ่ึงมักเรียกว่า Mobile Application  การใช้งานแอป
พลิเคชันผ่านสมาร์ทโฟน เป็นการเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตก็เป็นหน่วยงานในภาครัฐซ่ึงเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีพัฒนากระบวนการทำงานโดยการนำ
เทคโนโลยีมาใช้สำหรับการทำงานและพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ โดยผู้วิจัยเล็งเห็นประโยชน์
ของข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาอุปกรณ์การวัดค่าต่าง ๆ ที่มีการนำเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่งและส่งข้อมูลไป
บันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อันได้แก่ อุปกรณ์การวัดระดับและคุณภาพน้ำ การวัดสภาพอากาศ  การวัดและจัดเก็บ
ข้อมูลไฟฟ้า การวัดปริมาณน้ำฝน และการนับจำนวนคนที ่ใช้บันไดภายในอาคาร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จึงได้
ทำการศึกษารายละเอียดของข้อมูลสังเคราะห์ข้อมูล และการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับรายงานผลข้อมูลให้แก่ผู้บริหารหรือผู้
ที่มีความเก่ียวข้องทราบเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป  

กรอบแนวความคิดในการวิจัยและพัฒนาการใช้แอปพลิเคชันอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตมีรายละเอียดดังภาพที่ 1 

Firebase

DBMS

Cloud

Network

Application

Mobile

Tablet

PC

User

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของระบบงาน 

วิธีการวิจัย (Methods) 
การพัฒนาแอปพลิเคชันอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ซึ่งอยู่

ภายใต้การทำงานของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โดยใช้ UML แสดงแบบแผนภาพการทำงานของระบบ ได้แก่ อธิบาย Use Case 
Diagram,  Sequence Diagram และใช ้ โปรแกรม  Visual Studio Code เป ็น code editor , Ionic Framework  เป็น
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เครื ่องมือในการสร้าง Mobile Application และเชื ่อมต่อระหว่าง Cloud Storage (Firebase) กับแอปพลิเคชัน โดยใช้ 
module firebase  

              
           

          
     

                 
           

            
      

                    
               

         

            
   

           

                   

        

           
    

          

        

            

             

<<include>>

<<include>>
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ADMIN
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ภาพที่ 2 แสดง Use Case Diagram 

 

 
ภาพที่ 3 Sequence Diagram การวัดและจัดเก็บข้อมูลไฟฟ้า 

 จากภาพที่ 3 ผู้ใช้งานเลือกหน้าจอการวัดและจัดเก็บข้อมูลไฟฟ้าจะแสดงให้เลือกวันเดือนปี ที่ต้องการเพื่อดูค่าโวลต์
และวัตต์ปริมาณการใช้ไฟฟ้าได้  
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ภาพที่ 4 Sequence Diagram วัดระดับและคุณภาพน้ำ 

 จากภาพที่ 4 ผู้ใช้งานเลือกหน้าจอการวัดระดับและคุณภาพน้ำ ให้เลือกวันเดือนปี  ที่ต้องการเพื่อดูระดับน้ำ และ
ความขุ่นของน้ำ 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย (Results and discussion) 
ผู้วิจัยได้ดำเนินการพัฒนาแอปพลิเคชันอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ : มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ภูเก็ต  ตามขั้นตอนการวิจัย โดยการนำข้อมูลจากการศึกษาและวิเคราะห์ มาจัดทำแอปพลิเคชัน ซ่ึงแสดงดังภาพที่ 5-10 

  
ภาพที่ 5 หน้าหลักของแอปพลิเคชัน ภาพที่ 6 แสดงการวัดระดับและคุณภาพน้ำ 

 จากภาพที่ 5 เป็นหน้าจอหลักของแอปพลิเคชัน โดยมีระบบย่อยให้เลือก 5 ระบบได้แก่ ระบบการวัดระดับและ
คุณภาพน้ำ ระบบการวัดสภาพอากาศ ระบบตรวจวัดและจัดเก็บข้อมูลไฟฟ้า ระบบการตรวจวัดปริมาณน้ำฝน และระบบการ
นับจำนวนคนที่ใช้บันได้ภายในอาคาร 

 เมื่อมีการเลือกระบบการวัดระดับและคุณภาพน้ำก็แสดงหน้าจอดังภาพที่ 6 จอรายงานข้อมูลการวัดระดับและ
คุณภาพน้ำ โดยสามารถเลือกตามช่วงเวลาย้อนหลังหรือข้อมูลปัจจุบันได้ ซ่ึงจะมีการแสดงข้อมูลเป็นกราฟ 2 รูปแบบคือกราฟ
แท่งและกราฟเส้น ได้แก่ข้อมูลระดับน้ำและความขุ่นของน้ำ 
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ภาพที่ 7  แสดงการวัดสภาพอากาศ ภาพที่ 8  แสดงการวัดและจัดเก็บข้อมูลไฟฟ้า 

 
เมื่อมีการเลือกระบบการวัดสภาพอากาศ แสดงหน้าจอดังภาพที่ 7 จอรายงานข้อมูลการวัดสภาพอากาศ โดย

สามารถเลือกตามช่วงเวลาย้อนหลังหรือข้อมูลปัจจุบันได้ ซ่ึงจะมีการแสดงข้อมูลเป็นกราฟ 2 รูปแบบคือกราฟแท่งและกราฟ
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แท่งและกราฟเส้น ได้แก่ ข้อมูลแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า 

  
ภาพที่ 9  แสดงการวัดปริมาณน้ำฝน ภาพที่ 10 แสดงการนับจำนวนคนที่ใช้บันไดภายใน    

             อาคาร 
เมื่อมีการเลือกระบบการวัดปริมาณน้ำฝน แสดงหน้าจอดังภาพที่ 9 จอรายงานข้อมูลการวัดปริมาณน้ำฝน โดย

สามารถเลือกตามช่วงเวลาย้อนหลังหรือข้อมูลปัจจุบันได้ ซ่ึงจะมีการแสดงข้อมูลเป็นกราฟ 2 รูปแบบคือกราฟแท่งและกราฟ
เส้น ได้แก่ ข้อมูลปริมาณน้ำฝน 

เม่ือมีการเลือกระบบการนับจำนวนคนที่ใช้บันไดภายในอาคาร แสดงหน้าจอดังภาพที่ 10 จอรายงานการนับจำนวน
คนที่ใช้บันไดภายในอาคาร โดยสามารถเลือกตามช่วงเวลาย้อนหลังหรือข้อมูลปัจจุบันได้ ซ่ึงจะมีการแสดงข้อมูลเป็นกราฟ 2 
รูปแบบคือกราฟแท่งและกราฟเส้น ได้แก่ จำนวนคน ซ่ึงสรุปเป็นข้อมูลช่วงเช้าและช่วงบ่าย  

ข้อมูลของระบบทั้ง 5 ระบบ สามารถรายงานในลักษณะที่เป็นเรียลไทม์ได้   

สรุปผลการวิจัย (Conclusion) 
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การพัฒนาออนโทโลยีส�าหรับระบบให้ค�าแนะน�าเชิงความหมายส่วนบุคคล

เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเกาต์

ศิรินันทร์ นาพอ1* และสิรยา สิทธิสาร2

บทคัดย่อ
 โรคเกาต์เป็นโรคข้ออกัเสบเฉยีบพลันทีเ่ป็นผลจากภาวะกรดยรูกิในเลือดสูงเป็นเวลานานและยงัมปัีจจยัแวดล้อมกระตุน้ให้

เกดิการอักเสบเฉยีบพลนัขึน้ หากผูป่้วยได้รบัการวนิจิฉยัโรคช้าหรอืได้รบัการรกัษาทีไ่ม่ถกูต้องจะส่งผลให้ผูป่้วยเกดิทรมานจากอาการ

ของโรค นอกจากนี้โรคเกาต์ยังเป็นสาเหตุของความพิการ และอาจท�าให้เสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนอื่นได้ ในการรักษาโรคเกาต์จะ

ต้องใช้ทัง้การรกัษาโดยวธิไีม่ใช้ยาและใช้ยาร่วมกนั โดยแพทย์จะปรบัรปูแบบการรกัษาให้เหมาะสมกบัผูป่้วยแต่ละราย ซึง่ผู้ป่วยต้อง

ดูแลสุขภาพตนเอง หลีกเลี่ยงอาหารต้องห้าม แต่ผู้ป่วยส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง ดังนั้นผู้วิจัย

จงึได้มคีวามคดิน�าเทคโนโลยีเวบ็เชงิความหมาย(Semantic Web Technology) มาพฒันาระบบให้ค�าแนะน�าการดูแลสขุภาพส�าหรบั

ผู้ป่วยโรคเกาต์ เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับค�าแนะน�าในการดูและรักษาสุขภาพอย่างเหมาะสมที่สุด โดยในบทความนี้น�าเสนอการออกแบ

บออนโทโลยี (Ontology) เพื่อประยุกต์ใช้ในระบบให้ค�าแนะน�าการดูแลสุขภาพให้มีความเหมาะสมส�าหรับแต่ละบุคคล ออนโทโลยี

ที่ออกแบบขึ้นนี้จะประกอบด้วยแนวคิด (Concept) ของอาหาร เครื่องดื่ม การออกก�าลังกาย การบรรเทาอาการเจ็บป่วย รวมไปถึง

ยาที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคเกาต์ นอกจากนี้ฐานกฎเชิงความหมาย (Semantic Rule bases) ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่ออนุมานค�าแนะน�า

ที่เหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละบุคคล ซึ่งจากการทดสอบกฎในออนโทโลยีจ�านวน 110 กฎโดยการเปรียบเทียบค�าแนะน�าจากระบบและ

ค�าแนะน�าจากแพทย์ พบว่ามีค่าเฉลี่ยความแม่นย�า (Precision) เท่ากับ 97.60 เปอร์เซ็น ค่าเฉลี่ยความระลึก (Recall) เท่ากับ 86.18 

เปอร์เซ็น

ค�าส�าคัญ : ระบบแนะน�า เทคโนโลยีเว็บเชิงความหมาย กฎเชิงความหมาย ออนโทโลยี โรคเกาต์ 
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Development of ontology for the Personalized Semantic Recommender System 

to Promote Gout Patient Heath Care

Sirinun Napor1* and Siraya Sitthisarn2

Abstract
Gout is an acute arthritis that is a result of prolonged high uric acid, and also has the environmental 

factors stimulating acute inflammation. If the diseases took a long time to diagnose or the medical treatment 

was not in the proper way then the patients would suffer from symptoms. Gout also causes disability and death 

from other complications. The treatment of gout is necessary to use both non-medication and combination 

medication. The doctor will adjust the personalized treatment scheme to each patient. Particularly patients 

must take care of their own health and avoid forbidden food, but most patients still lack the knowledge of 

health care. Therefore, we propose the application of semantic web technologies in health care recommendation 

systems for gout patients. The patients (i.e. users of the system) will be advised of their appropriate health care 

from the system. In this paper, an ontology of personalized semantic recommender system for promoting gout 

patient health care is proposed. This ontology includes concept of food, beverage, exercise, relief of illness and 

medicines used in the treatment. Semantic rule bases were constructed in the ontology for inferring the 

appropriate health care recommendation for each individual. The semantic rule bases evaluation with 110 

semantic rules was conducted to compare the results of system and physician recommendations. This found 

an average precision is 97.60 percent, and an average recall is 86.18 percent.

Keywords : Recommendation Systems, Semantic Web Technologies, Semantic Rule bases, Ontology, Gout

บทน า 
 โรคเกาต์เป็นโรคข้ออักเสบเฉียบพลันที่พบบ่อยที่สุดในเวชปฏิบัติ เป็นผลจากภาวะกรดยูริกที่สูงในเลือดเป็นเวลานาน
หลายๆ ปี ท าให้เกิดการตกผลึกของเกลือโมโนโซเดียมยูเรต (monosodium urate crystal) ในเนื้อเยื่อต่างๆ ของร่างกาย 
นอกจากนี้ยังมีปัจจัยแวดล้อมหลายอย่างกระตุ้นให้เกิดการอักเสบเฉียบพลันขึ้น โรคเกาต์พบมากในเพศชายอายุตั้งแต่ 30 ปี
เป็นต้นไป และในอายุมากกว่า 65 ปีจะพบผู้ป่วยโรคนี้ได้ถึงร้อยละ 7 ส่วนเพศหญิงมักเริ่มต้นอาการในวัยหลังหมดประจ าเดือน
ไปและพบมากถึงร้อยละ 32 ในเพศหญิงที่มีอายุมากกว่า 85 ปี ซึ่งหากการวินิจฉัยโรคได้ช้าหรือได้รับการรักษาที่ไม่ถูกต้อง 
นอกจากจะส่งผลให้ผู้ป่วยต้องทนทุกข์ทรมานจากความเจ็บปวดแล้ว อาจเกิดความพิการจากข้อที่ถูกท าลายและอาจท าให้
เสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนโดยเฉพาะโรคไตวายในระยะท้ายได้ด้วย [1] ในการรักษาโรคเกาต์จะต้องใช้ทั้งการรักษาโดยวิธีไม่
ใช้ยาและใช้ยาร่วมกัน โดยแพทย์จะปรับรูปแบบการรักษาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย ในส่วนของผู้ป่วยนอกจากจะต้อง
รับประทานยาตามแพทย์สั่งแล้ว ยังต้องมีการดูแลสุขภาพตัวเอง โดยออกก าลังกายให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล รวมถึงการ
รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ หลีกเลี่ยงอาหารต้องห้าม แต่ผู้ป่วยส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการดูแล
สุขภาพท่ีถูกต้อง เป็นผลให้อาจเกิดการก าเริบของโรค และเป็นปัจจัยให้โอกาสการเกิดโรคเพิ่มขึ้นในผู้ที่มีภาวะเสีย่งต่อโรคเกาต์ 
ดังนั้นความรู้ในและค าแนะน าในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเกาต์ส าหรับแต่ละบุคคลจึงเป็นสิ่งจ าเป็น 
 เร็วๆ นี้เทคโนโลยีเว็บเชิงความหมาย(Semantic Web Technology) ได้ถูกน ามาใช้ในการพัฒนาระบบให้ค าแนะน า 
[2], [3], [4] โดยออนโทโลยี [5] ถูกน ามาใช้เพื่อสร้างโมเดลความรู้ในโดเมนท่ีสนใจทั้งนี้เพื่อใช้เป็นโครงสร้างในการให้ค าอธิบาย
ข้อมูล ซึ่งจะท าให้ระบบให้ค าแนะน าสามารถเข้าใจความหมายของข้อมูลและประมวลผลข้อมูลได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้  
ฐานกฎเชิงความหมาย(semantic rule-based)  [3], [4], [6] ได้ถูกน ามาประยุกต์ในการสร้างกฎและอนุมานความรู้ใหม่จาก
ฐานความรู้เดิม  ส่งผลให้ระบบสามารถน าเสนอค าแนะน าท่ีตรงกับคุณลักษณะส่วนบุคคลและความสนใจของผู้ใช้ได้ 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้มีความคิดน าเทคโนโลยีเว็บเชิงความหมายมาพัฒนาระบบให้ค าแนะน าการดูแลสุขภาพส า หรับ
ผู้ป่วยโรคเกาต์ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับค าแนะน าในการดูและรักษาสุขภาพอย่างเหมาะสมที่สุด โดยในบทความนี้น าเสนอการ
ออกแบบออนโทโลยีส าหรับระบบให้ค าแนะน าเชิงความหมายส่วนบุคคลเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเกาต์  ออนโทโล
ยีที่สร้างขึ้นถูกน ามาใช้เป็นโมเดลความรู้ในโดเมนโรคเกาต์   ข้อมูลผู้ป่วยและข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่างๆ ถูกอธิบายในรูปแบบข้อมูล
เชิงความโดยอาศัยค าศัพท์ที่เป็นเมตาดาตา(metadata) จากออนโทโลยี และใช้ฐานกฎเชิงความหมายในการอนุมานค าแนะน า
โดยวิเคราะห์และแยกระดับอาการของผู้ป่วย  ค าแนะน าสามารถแบ่งได้เป็น 4 กลุ่มได้แก่  กลุ่มยาที่ใช้ในการรักษา  อาหาร
และสารอาหาร  เครื่องดื่ม และการออกก าลังกาย  ค าแนะน าเหล่านี้ เป็นส่วนหนึ่งที่การช่วยส่งเสริมในการดูแลสุขภาพของ
ผู้ป่วยอันจะท าให้การรักษามีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
วิธีด าเนินการ 

 การพัฒนาออนโทโลยีส าหรับระบบให้ค าแนะน าเชิงความหมายส่วนบุคคลเพื่อส่งเสริมการดูแลสขุภาพผู้ป่วยโรคเกาต์ 
ถือเป็นส่วนส าคัญส าหรับการพัฒนาระบบให้ค าแนะน า เนื่องจากระบบจ าเป็นที่จะต้องอาศัยฐานความรู้ในการแนะน าข้อมูล
สุขภาพส าหรับผู้ป่วยโรคเกาต์ โดยในงานวิจัยนี้จะแบ่งการพัฒนาออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนการออกแบบออนโทโลยี และการ
พัฒนากฎเชิงความหมาย   

ส่วนที่ 1 การออกแบบออนโทโลยี ในการออกแบบออนโทโลยีจะอาศัยกระบวนการพัฒนาออนโทโลยีของนอยย์
และแมคกินเนส [5] ซึ่งมีข้ันตอนในการพัฒนาดังน้ี 

1. ก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตขององค์ความรู้ที่ระบบต้องการน าไปใช้ โดยออนโทโลยีที่พัฒนาขึ้นนี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นโมเดลความรู้ของโรคเกาต์เพื่อใช้ในระบบแนะน าการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยโรคเกาต์  โดยขอบเขตของ
ออนโทโลยีจะก าหนดจากการตั้งค าถาม Competency Question ตัวอย่างค าถาม เช่น “ยาที่ใช้รักษาผู้ป่วยโรคเกาต์มี
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บทน า 
 โรคเกาต์เป็นโรคข้ออักเสบเฉียบพลันที่พบบ่อยที่สุดในเวชปฏิบัติ เป็นผลจากภาวะกรดยูริกที่สูงในเลือดเป็นเวลานาน
หลายๆ ปี ท าให้เกิดการตกผลึกของเกลือโมโนโซเดียมยูเรต (monosodium urate crystal) ในเนื้อเยื่อต่างๆ ของร่างกาย 
นอกจากนี้ยังมีปัจจัยแวดล้อมหลายอย่างกระตุ้นให้เกิดการอักเสบเฉียบพลันขึ้น โรคเกาต์พบมากในเพศชายอายุตั้งแต่ 30 ปี
เป็นต้นไป และในอายุมากกว่า 65 ปีจะพบผู้ป่วยโรคนี้ได้ถึงร้อยละ 7 ส่วนเพศหญิงมักเริ่มต้นอาการในวัยหลังหมดประจ าเดือน
ไปและพบมากถึงร้อยละ 32 ในเพศหญิงที่มีอายุมากกว่า 85 ปี ซึ่งหากการวินิจฉัยโรคได้ช้าหรือได้รับการรักษาที่ไม่ถูกต้อง 
นอกจากจะส่งผลให้ผู้ป่วยต้องทนทุกข์ทรมานจากความเจ็บปวดแล้ว อาจเกิดความพิการจากข้อที่ถูกท าลายและอาจท าให้
เสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนโดยเฉพาะโรคไตวายในระยะท้ายได้ด้วย [1] ในการรักษาโรคเกาต์จะต้องใช้ทั้งการรักษาโดยวิธีไม่
ใช้ยาและใช้ยาร่วมกัน โดยแพทย์จะปรับรูปแบบการรักษาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย ในส่วนของผู้ป่วยนอกจากจะต้อง
รับประทานยาตามแพทย์สั่งแล้ว ยังต้องมีการดูแลสุขภาพตัวเอง โดยออกก าลังกายให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล รวมถึงการ
รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ หลีกเลี่ยงอาหารต้องห้าม แต่ผู้ป่วยส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการดูแล
สุขภาพท่ีถูกต้อง เป็นผลให้อาจเกิดการก าเริบของโรค และเป็นปัจจัยให้โอกาสการเกิดโรคเพิ่มขึ้นในผู้ที่มีภาวะเสีย่งต่อโรคเกาต์ 
ดังนั้นความรู้ในและค าแนะน าในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเกาต์ส าหรับแต่ละบุคคลจึงเป็นสิ่งจ าเป็น 
 เร็วๆ นี้เทคโนโลยีเว็บเชิงความหมาย(Semantic Web Technology) ได้ถูกน ามาใช้ในการพัฒนาระบบให้ค าแนะน า 
[2], [3], [4] โดยออนโทโลยี [5] ถูกน ามาใช้เพื่อสร้างโมเดลความรู้ในโดเมนท่ีสนใจทั้งนี้เพื่อใช้เป็นโครงสร้างในการให้ค าอธิบาย
ข้อมูล ซึ่งจะท าให้ระบบให้ค าแนะน าสามารถเข้าใจความหมายของข้อมูลและประมวลผลข้อมูลได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้  
ฐานกฎเชิงความหมาย(semantic rule-based)  [3], [4], [6] ได้ถูกน ามาประยุกต์ในการสร้างกฎและอนุมานความรู้ใหม่จาก
ฐานความรู้เดิม  ส่งผลให้ระบบสามารถน าเสนอค าแนะน าท่ีตรงกับคุณลักษณะส่วนบุคคลและความสนใจของผู้ใช้ได้ 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้มีความคิดน าเทคโนโลยีเว็บเชิงความหมายมาพัฒนาระบบให้ค าแนะน าการดูแลสุขภาพส า หรับ
ผู้ป่วยโรคเกาต์ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับค าแนะน าในการดูและรักษาสุขภาพอย่างเหมาะสมที่สุด โดยในบทความนี้น าเสนอการ
ออกแบบออนโทโลยีส าหรับระบบให้ค าแนะน าเชิงความหมายส่วนบุคคลเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเกาต์  ออนโทโล
ยีที่สร้างขึ้นถูกน ามาใช้เป็นโมเดลความรู้ในโดเมนโรคเกาต์   ข้อมูลผู้ป่วยและข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่างๆ ถูกอธิบายในรูปแบบข้อมูล
เชิงความโดยอาศัยค าศัพท์ที่เป็นเมตาดาตา(metadata) จากออนโทโลยี และใช้ฐานกฎเชิงความหมายในการอนุมานค าแนะน า
โดยวิเคราะห์และแยกระดับอาการของผู้ป่วย  ค าแนะน าสามารถแบ่งได้เป็น 4 กลุ่มได้แก่  กลุ่มยาท่ีใช้ในการรักษา  อาหาร
และสารอาหาร  เครื่องดื่ม และการออกก าลังกาย  ค าแนะน าเหล่านี้ เป็นส่วนหนึ่งที่การช่วยส่งเสริมในการดูแลสุขภาพของ
ผู้ป่วยอันจะท าให้การรักษามีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
วิธีด าเนินการ 

 การพัฒนาออนโทโลยีส าหรับระบบให้ค าแนะน าเชิงความหมายส่วนบุคคลเพื่อส่งเสริมการดูแลสขุภาพผู้ป่วยโรคเกาต์ 
ถือเป็นส่วนส าคัญส าหรับการพัฒนาระบบให้ค าแนะน า เนื่องจากระบบจ าเป็นที่จะต้องอาศัยฐานความรู้ในการแนะน าข้อมูล
สุขภาพส าหรับผู้ป่วยโรคเกาต์ โดยในงานวิจัยนี้จะแบ่งการพัฒนาออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนการออกแบบออนโทโลยี และการ
พัฒนากฎเชิงความหมาย   

ส่วนที่ 1 การออกแบบออนโทโลยี ในการออกแบบออนโทโลยีจะอาศัยกระบวนการพัฒนาออนโทโลยีของนอยย์
และแมคกินเนส [5] ซึ่งมีข้ันตอนในการพัฒนาดังน้ี 

1. ก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตขององค์ความรู้ที่ระบบต้องการน าไปใช้ โดยออนโทโลยีที่พัฒนาขึ้นนี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นโมเดลความรู้ของโรคเกาต์เพื่อใช้ในระบบแนะน าการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยโรคเกาต์  โดยขอบเขตของ
ออนโทโลยีจะก าหนดจากการตั้งค าถาม Competency Question ตัวอย่างค าถาม เช่น “ยาที่ใช้รักษาผู้ป่วยโรคเกาต์มี
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อะไรบ้าง” หรือ “ผู้ป่วยโรคเกาต์ที่มีโรคเบาหวานร่วมไม่ควรดื่นเครื่องดื่มประเภทใด” และ “ผู้ป่วยเกาต์ที่มีโรคไตแทรกซ้อนไม่
ควรรับประทานอาหารประเภทใด” เป็นต้น 

2. พิจารณาน าออนโทโลยีกลับมาใช้ใหม่ จากการศึกษาพบว่า ในส่วนของออนโทโลยีที่เกี่ยวกับโรคเกาต์  มีผู้พัฒนา
ออนโทโลยีท่ีเก่ียวกับโรคต่างๆ และโรคเกาต์เป็นเพียงคลาสหนึ่งในออนโทโลยีนั้น  จากการศึกษาพบว่ายังไม่มีการโมเดล
รายละเอียดข้อมูลเฉพาะโรคเพียงพอที่จะน าใช้ใหม่(Reuse) ได้ ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาออนโทโลยีขึ้นมาใหม่ โดยท าการรวบรวม
ข้อมูลหรือองค์ความรู้ โดยองค์ความรู้หลักที่น ามาพัฒนาออนโทโลยีได้จากแพทย์ผู้เช่ียวชาญด้านรูมาติสซั่มและเอกสาร
แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาโรคเกาต์ จากสมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย [1] 

3. ระบุค าส าคัญในออนโทโลยี เป็นการก าหนดกลุ่มค าศัพท์ท่ีเป็นประเด็นส าคัญในองค์ความรู้ของระบบให้ค าแนะน า
ส าหรับผู้ป่วยโรคเกาต์ น ามาสร้างเป็นคลาส(Class) และความสัมพันธ์(Relation) โดยพิจารณาจากค าส าคัญในขอบเขตที่
ก าหนดในโดเมน ซึ่งค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับออนโทโลยีนี้ ได้แก่ ผู้ป่วยโรคเกาต์  อาการ โรคแทรกซ้อน ยาต้านการอักเสบ ยา
ยับยั้งการสร้างกรดยูริ  สารอาหาร อาหาร  การออกก าลังกาย  การบรรเทาอาการ เป็นต้น 

4. ก าหนดคลาสและล าดับของคลาส รวมถึงคุณสมบัติและความสัมพันธ์ จากการรวบรวมค าศัพท์ท่ีรวบรวมไว้จาก
ขั้นตอนท่ี 3 โดยจะท าการเปรียบเทียบค าศัพท์ที่มีคุณสมบัติคล้ายคลงึกัน เพื่อจัดหมวดหมู่ของค าศัพท์ที่มีความคล้ายคลึงกันให้
อยู่ในกลุ่มเดียวกัน ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกในการถ่ายทอดคุณสมบัติตามล าดับช้ัน(Hierarchy) หรือการก าหนดคลาสย่อย 
โดยการก าหนดคลาสและล าดับของคลาสข้างต้น สามารถแสดงดังรูปที่ 1 

5. ก าหนดคุณสมบัติของคลาสเป็นขั้นตอนของการระบุส่วนประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของแนวคิด เช่น ผู้ ป่วยโรค
เกาต์ ต้องมีคุณสมบัติหรือลักษณะ ดังนี้ ระยะของโรค(Phase) เพศ(Sex) ค่าของอายุ(Age) ค่าของกรดยูริกในเลือดของผู้ป่วย 
(UricAcid) เป็นต้น  

 

  

 

รูปที่ 1 แสดงข้อมูลคลาส คุณสมบัติ และความสมัพันธ์ระหว่างคลาส 
  

6. การก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างคลาสเป็นการก าหนดลักษณะของความสัมพันธ์ (Object Property) เป็นแบบ
ต่างๆ การก าหนดเง่ือนไขหรือ ข้อก าหนดเฉพาะ เช่น คลาสผู้ป่วยโรคเกาต์(PatienGout) มีความสัมพันธ์แบบ มีอาการ 

(has_Symptom) กับ คลาสอาการ(Symptom) หรือ คลาสผู้ป่วยโรคเกาต์(PatienGout) มีความสัมพันธ์แบบ ควรรับประทาน
(eat_Drugs) กับ คลาสยา(Drugs) เป็นต้น  

 7. สร้างตัวแทนของข้อมูล หรือ Individaul เป็นการก าหนดค่าหรือข้อมูลต่างๆ จากเอกสารที่ได้รวบรวมไว้แล้ว
ข้างต้น โดยใช้ข้อมูลเหล่านั้นมีความสอดคล้องกับคลาส คุณสมบัติของคลาส และความสัมพันธ์ระหว่างคลาส  
 ส่วนท่ี 2 การพัฒนากฎเชิงความหมาย ถูกพัฒนาขึ้น โดยใช้ภาษา SWRL (Semantic Web Rule Language : 
SWRL) [6] ซึ่งเป็นหนึ่งในภาษาเว็บเชิงความหมาย SWRL เป็นภาษาที่ใช้ในการแสดงกฎส าหรับตรรกะการอนุมานท าให้เกิด
ข้อมูลใหม่ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ได้ โดยขั้นตอนของการพัฒนากฎเชิงความหมายสามารถท าได้ดังนี้ 
 1. รวบรวมความรู้จากผู้ช่ียวชาญ เป็นการรวบรวมและสกัดความรู้ที่จากแพทย์ผู้เช่ียวชาญโรคเกาต์  โดยผู้วิจัยได้
รวบรวมกรณีศึกษาการให้ค าแนะน าด้านต่างๆ พิจารณาจากคุณลักษณะต่างๆ ของผู้ป่วย  เพื่อน าความรู้นั้นมาสร้างเป็นกฎ 
 2. การเขียนกฎด้วยภาษาธรรมชาติ หลังจากได้ข้อมูลความรู้จากผู้เชี่ยวชาญแล้ว น าความรู้เหล่านั้นมาเขียนเป็นกฎ
ด้วยภาษาธรรมชาติ เช่น “ถ้าผู้ป่วยโรคเกาต์ที่มีระยะของโรคอยู่ในระยะสงบ(intercritical gout) แล้ว ผู้ป่วยควรรับประทาน
ยาในกลุ่มยายับยั้งการสร้างกรดยูริก(Uricostatic Agent)”, “ถ้าเป็นผู้ป่วยโรคเกาต์ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของ
น้ าตาลฟรุกโตส” และ “ถ้าผู้ป่วยโรคเกาต์เป็นโรคเบาหวาน (Diabetes) ร่วม ไม่ควรรับประทานอาหารที่ปริมาณน้ าตาลสูง”  
เป็นต้น 
 3. การแปลงกฎภาษาธรรมชาติเป็นแอกเซียม(Axiom) ซึ่งแอกเซียมเป็นรูปประโยคตรรกะขนาดเล็ก(logical 
assertion)  ที่ใช้ในการอธิบาย Class, Individual  และ Properties ต่างในออนโทโลยี เพื่อน า Axiom เหล่านี้มาประกอบกัน
เป็นกฎ  ตัวอย่างของ Axiom ได้แก่ PatientGout(?x)  ที่แทนว่า x เป็นผู้ป่วยโรคเกาต์ , Phase(?x, "ระยะสงบ(intercritical 
gout)")  ที่แทนว่า x มีระยะโรคอยู่ในระยะสงบ  เป็นต้น 
 4. การน าแอกเซียมมาสร้างกฎ ด้วยภาษา SWRL การเขียนกฎของ SWRLสามารถเขียนให้อยู่ในรูปแบบประโยคได้ 
โดยมีโครงสร้างเป็นทริปเปิลเช่นเดียวกับภาษาเชิงความหมายอื่นๆ  แต่ลักษณะการเขียนจะสลับต าแหน่งโดยอยู่ในรูปแบบ  
กริยา (ประธาน,  กรรม)  และจะอยู่ในโครงสร้างเง่ือนไข  ถ้า antecedent (เหตุหรือกลุ่มของเหตุ) แล้ว consequent (ผลที่
เกิด)ซึ่งเป็นเง่ือนไขโครงสร้างภาษาของกฎโดยทั่วไป โดยโครงสร้างภาษา SWRL จะอยู่ในรูปแบบของ [6] 

 
antecedent ⇒ consequent 

 
ตัวอย่างของการเขียนกฎการอนุมานสามารถแสดงได้ดังตารางที่ 1 
ตารางที่1 แสดงตัวอย่างการเขียนกฎการอนุมานและความหมาย 

ข้อที ่ กฎการอนุมาน ความหมาย 
1 PatientGout(?x) ^ Phase(?x, "ระยะสงบ 

(intercritical gout)") ^ Drugs(?y) ^ 
UricostaticAgent(?y) -> eat_Drugs(?x, ?y) 

      เมื่อ x เป็นผู้ป่วยโรคเกาต์(PatientGout) และมีระยะ
ของโรค(Phase) เป็น ระยะสงบ(intercritical gout) และ เมือ่ 
y เป็นยา(Drugs) และ y อยู่ในกลุ่มยายับยั้งการสร้างกรดยูริก 
(Uricostatic Agent) ดังนั้น x ต้องกินยา y 

2 PatientGout(?x) ^ Drink(?y) ^ 
DScaleOfFructose(?y, "Have Fructose") -> 
has_Not_Drinks(?x, ?y) 

       เมื่อ x เป็นผู้ป่วยโรคเกาต์(PatientGout) และ เมื่อ y 
เป็นเครื่องดื่ม(Drink) ที่มีส่วนผสมของน้ าตาลฟรุกโตส ดังนั้น 
x ไม่ควรดื่มเครื่องดื่ม y  
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อะไรบ้าง” หรือ “ผู้ป่วยโรคเกาต์ที่มีโรคเบาหวานร่วมไม่ควรดื่นเครื่องดื่มประเภทใด” และ “ผู้ป่วยเกาต์ที่มีโรคไตแทรกซ้อนไม่
ควรรับประทานอาหารประเภทใด” เป็นต้น 

2. พิจารณาน าออนโทโลยีกลับมาใช้ใหม่ จากการศึกษาพบว่า ในส่วนของออนโทโลยีที่เกี่ยวกับโรคเกาต์  มีผู้พัฒนา
ออนโทโลยีท่ีเกี่ยวกับโรคต่างๆ และโรคเกาต์เป็นเพียงคลาสหนึ่งในออนโทโลยีนั้น  จากการศึกษาพบว่ายังไม่มีการโมเดล
รายละเอียดข้อมูลเฉพาะโรคเพียงพอที่จะน าใช้ใหม่(Reuse) ได้ ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาออนโทโลยีขึ้นมาใหม่ โดยท าการรวบรวม
ข้อมูลหรือองค์ความรู้ โดยองค์ความรู้หลักที่น ามาพัฒนาออนโทโลยีได้จากแพทย์ผู้เช่ียวชาญด้านรูมาติสซั่มและเอกสาร
แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาโรคเกาต์ จากสมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย [1] 

3. ระบุค าส าคัญในออนโทโลยี เป็นการก าหนดกลุ่มค าศัพท์ท่ีเป็นประเด็นส าคัญในองค์ความรู้ของระบบให้ค าแนะน า
ส าหรับผู้ป่วยโรคเกาต์ น ามาสร้างเป็นคลาส(Class) และความสัมพันธ์(Relation) โดยพิจารณาจากค าส าคัญในขอบเขตที่
ก าหนดในโดเมน ซึ่งค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับออนโทโลยีนี้ ได้แก่ ผู้ป่วยโรคเกาต์  อาการ โรคแทรกซ้อน ยาต้านการอักเสบ ยา
ยับยั้งการสร้างกรดยูริ  สารอาหาร อาหาร  การออกก าลังกาย  การบรรเทาอาการ เป็นต้น 

4. ก าหนดคลาสและล าดับของคลาส รวมถึงคุณสมบัติและความสัมพันธ์ จากการรวบรวมค าศัพท์ที่รวบรวมไว้จาก
ขั้นตอนท่ี 3 โดยจะท าการเปรียบเทียบค าศัพท์ที่มีคุณสมบัติคล้ายคลงึกัน เพื่อจัดหมวดหมู่ของค าศัพท์ที่มีความคล้ายคลึงกันให้
อยู่ในกลุ่มเดียวกัน ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกในการถ่ายทอดคุณสมบัติตามล าดับช้ัน(Hierarchy) หรือการก าหนดคลาสย่อย 
โดยการก าหนดคลาสและล าดับของคลาสข้างต้น สามารถแสดงดังรูปที่ 1 

5. ก าหนดคุณสมบัติของคลาสเป็นขั้นตอนของการระบุส่วนประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของแนวคิด เช่น ผู้ ป่วยโรค
เกาต์ ต้องมีคุณสมบัติหรือลักษณะ ดังนี้ ระยะของโรค(Phase) เพศ(Sex) ค่าของอายุ(Age) ค่าของกรดยูริกในเลือดของผู้ป่วย 
(UricAcid) เป็นต้น  

 

  

 

รูปที่ 1 แสดงข้อมูลคลาส คุณสมบัติ และความสมัพันธ์ระหว่างคลาส 
  

6. การก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างคลาสเป็นการก าหนดลักษณะของความสัมพันธ์ (Object Property) เป็นแบบ
ต่างๆ การก าหนดเง่ือนไขหรือ ข้อก าหนดเฉพาะ เช่น คลาสผู้ป่วยโรคเกาต์(PatienGout) มีความสัมพันธ์แบบ มีอาการ 

(has_Symptom) กับ คลาสอาการ(Symptom) หรือ คลาสผู้ป่วยโรคเกาต์(PatienGout) มีความสัมพันธ์แบบ ควรรับประทาน
(eat_Drugs) กับ คลาสยา(Drugs) เป็นต้น  

 7. สร้างตัวแทนของข้อมูล หรือ Individaul เป็นการก าหนดค่าหรือข้อมูลต่างๆ จากเอกสารที่ได้รวบรวมไว้แล้ว
ข้างต้น โดยใช้ข้อมูลเหล่านั้นมีความสอดคล้องกับคลาส คุณสมบัติของคลาส และความสัมพันธ์ระหว่างคลาส  
 ส่วนที่ 2 การพัฒนากฎเชิงความหมาย ถูกพัฒนาขึ้น โดยใช้ภาษา SWRL (Semantic Web Rule Language : 
SWRL) [6] ซึ่งเป็นหนึ่งในภาษาเว็บเชิงความหมาย SWRL เป็นภาษาที่ใช้ในการแสดงกฎส าหรับตรรกะการอนุมานท าให้เกิด
ข้อมูลใหม่ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ได้ โดยขั้นตอนของการพัฒนากฎเชิงความหมายสามารถท าได้ดังนี้ 
 1. รวบรวมความรู้จากผู้ช่ียวชาญ เป็นการรวบรวมและสกัดความรู้ที่จากแพทย์ผู้เช่ียวชาญโรคเกาต์  โดยผู้วิจัยได้
รวบรวมกรณีศึกษาการให้ค าแนะน าด้านต่างๆ พิจารณาจากคุณลักษณะต่างๆ ของผู้ป่วย  เพื่อน าความรู้นั้นมาสร้างเป็นกฎ 
 2. การเขียนกฎด้วยภาษาธรรมชาติ หลังจากได้ข้อมูลความรู้จากผู้เชี่ยวชาญแล้ว น าความรู้เหล่านั้นมาเขียนเป็นกฎ
ด้วยภาษาธรรมชาติ เช่น “ถ้าผู้ป่วยโรคเกาต์ที่มีระยะของโรคอยู่ในระยะสงบ(intercritical gout) แล้ว ผู้ป่วยควรรับประทาน
ยาในกลุ่มยายับยั้งการสร้างกรดยูริก(Uricostatic Agent)”, “ถ้าเป็นผู้ป่วยโรคเกาต์ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของ
น้ าตาลฟรุกโตส” และ “ถ้าผู้ป่วยโรคเกาต์เป็นโรคเบาหวาน (Diabetes) ร่วม ไม่ควรรับประทานอาหารที่ปริมาณน้ าตาลสูง”  
เป็นต้น 
 3. การแปลงกฎภาษาธรรมชาติเป็นแอกเซียม(Axiom) ซึ่งแอกเซียมเป็นรูปประโยคตรรกะขนาดเล็ก(logical 
assertion)  ที่ใช้ในการอธิบาย Class, Individual  และ Properties ต่างในออนโทโลยี เพื่อน า Axiom เหล่านี้มาประกอบกัน
เป็นกฎ  ตัวอย่างของ Axiom ได้แก่ PatientGout(?x)  ที่แทนว่า x เป็นผู้ป่วยโรคเกาต์ , Phase(?x, "ระยะสงบ(intercritical 
gout)")  ที่แทนว่า x มีระยะโรคอยู่ในระยะสงบ  เป็นต้น 
 4. การน าแอกเซียมมาสร้างกฎ ด้วยภาษา SWRL การเขียนกฎของ SWRLสามารถเขียนให้อยู่ในรูปแบบประโยคได้ 
โดยมีโครงสร้างเป็นทริปเปิลเช่นเดียวกับภาษาเชิงความหมายอื่นๆ  แต่ลักษณะการเขียนจะสลับต าแหน่งโดยอยู่ในรูปแบบ  
กริยา (ประธาน,  กรรม)  และจะอยู่ในโครงสร้างเง่ือนไข  ถ้า antecedent (เหตุหรือกลุ่มของเหตุ) แล้ว consequent (ผลที่
เกิด)ซึ่งเป็นเง่ือนไขโครงสร้างภาษาของกฎโดยทั่วไป โดยโครงสร้างภาษา SWRL จะอยู่ในรูปแบบของ [6] 

 
antecedent ⇒ consequent 

 
ตัวอย่างของการเขียนกฎการอนุมานสามารถแสดงได้ดังตารางที่ 1 
ตารางที่1 แสดงตัวอย่างการเขียนกฎการอนุมานและความหมาย 

ข้อที ่ กฎการอนุมาน ความหมาย 
1 PatientGout(?x) ^ Phase(?x, "ระยะสงบ 

(intercritical gout)") ^ Drugs(?y) ^ 
UricostaticAgent(?y) -> eat_Drugs(?x, ?y) 

      เมื่อ x เป็นผู้ป่วยโรคเกาต์(PatientGout) และมีระยะ
ของโรค(Phase) เป็น ระยะสงบ(intercritical gout) และ เมือ่ 
y เป็นยา(Drugs) และ y อยู่ในกลุ่มยายับยั้งการสร้างกรดยูริก 
(Uricostatic Agent) ดังนั้น x ต้องกินยา y 

2 PatientGout(?x) ^ Drink(?y) ^ 
DScaleOfFructose(?y, "Have Fructose") -> 
has_Not_Drinks(?x, ?y) 

       เมื่อ x เป็นผู้ป่วยโรคเกาต์(PatientGout) และ เมื่อ y 
เป็นเครื่องดื่ม(Drink) ที่มีส่วนผสมของน้ าตาลฟรุกโตส ดังนั้น 
x ไม่ควรดื่มเครื่องดื่ม y  
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ตารางที่1 (ต่อ) 
ข้อที ่ กฎการอนุมาน ความหมาย 

3 PatientGout(?x) ^ Exercise(?y) ^ 
Exer_Place(?y, "ground") ^ Organ(?z) ^ 
OrganName(?z, "ข้อเท้า") ^ of_Organ(?y, ?z) 
-> has_Not_Exercise(?x, ?y) 

       เมื่อ x เป็นผู้ป่วยโรคเกาต์(PatientGout) และ เมื่อ y 
เป็นการออกก าลังกาย (Exercise) และ y มีการออกก าลังกาย
(Exer_Place) บนพ้ืน(ground) และ z เป็นอวัยวะที่ได้รับหาร
ออกก าลังกาย(Organ) เป็นข้อเท้า ดังนั้น x ไม่ควรออกก าลัง
กาย y 

4 PatientGout(?x) ^ Foods(?y) ^ 
Vegetables(?y) ^ FScaleOfProtien(?y, "High 
Protien") -> eat_Foods(?x, ?y) 

       เมื่อ x เป็นผู้ป่วยโรคเกาต์(PatientGout) และ y เป็น
อาหาร(Foods) และ y เป็นผัก(Vegetables) ที่มี โปรตีน
(FScaleOfProtien)ในระดับสูง(High Protien) ดังนั้น x ควร
รับประทาน y 

5 PatientGout(?x) ^ CommonDisease(?v) ^ 
CommonDiseaseName(?v, "โรคเบาหวาน") ^ 
has__CommonDisease(?x, ?v) ^ Foods(?y) 
^ FScaleOfSucrose(?y, "High Sucrose") -> 
eat_Not_Foods(?x, ?y) 

       เมื่อ x เป็นผู้ป่วยโรคเกาต์(PatientGout) และ เมื่อ v 
เ ป็ น โ ร ค ร่ ว ม ( CommonDisease) แ ล ะ  v มื ช่ื อ โ ร ค
(CommonDiseaseName) เป็น “โรคเบาหวาน” และ y เป็น
อาหาร(Foods) ที่มีน้ าตาล(FScaleOfSucrose)ในระดับสูง
(High Sucrose) ดังนั้น x ไม่ควรรับประทาน y 

 
5. ทดสอบการอนุมาน เป็นการทดสอบการท างานของออนโทโลยีและกฎที่สร้างขึ้นว่าสามารถแนะน าข้อมูลการดูแล

สุขภาพของผู้ป่วยโรคเกาต์ได้อย่างถูกต้องหรือไม่ โดยในงานวิจัยนี้ใช้ Pellet เป็นเครื่องมือในการอนุมาน(Reasoner) ซึ่งจาก
กฎการอนุมานในตัวอย่างที่ 1 สามารถอนุมานได้ดังนี้ ผู้ป่วยโรคเกาต์เป็นเพศชาย อายุ 59 ปี มีปริมาณกรดยูริกในกระแกส
เลือด เท่ากับ 9 เดซิลิตร มีระยะของโรค(Phase) อยู่ในระยะสงบ(intercritical gout) มีอาการ(has__Symptom) ปวดข้อ
(Joint_pain) และไตเสื่อม(Kidney_degeneration) ควรรับประทานยาเฟบบูโซสตัท(Febuxostat) และยาอัลโลพูรินอล
(Allopurinal) ซึ่งสามารถแสดงผลได้ดังรูปที่ 2 

 

 
 

 
รูปที่ 2 ผลลัพธ์การอนุมานกฎ 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

 เพื่อวัดประสิทธิผลการให้ค าแนะน าการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเกาต์จากออนโทโลยีร่วมกับการใช้กฎเชิงความหมาย ที่
พัฒนาขึ้นผู้วิจัยจึงได้ท าการทดลองวัดประสิทธิผลการให้ค าแนะน าโดยท าการเปรียบเทียบค าแนะน าจากกฎเชิงความหมายจาก
ฐานความรู้และค าแนะน าจากแพทย์ผู้เช่ียวชาญจ านวน 1 ท่าน  ในการทดลองจะใช้กฎที่พัฒนาขึ้นโดย SWRL Tab ใน 

Protégé Version 5.2.0 จ านวน 110 กฎ  โดยแบ่งกลุ่มของกฎได้ 5 กลุ่มคือ กลุ่มการจ าแนกคุณลักษณะผู้ป่วยและจ าแนก
ประเภทของข้อมูล   กลุ่มการให้ค าแนะน าด้านยา  กลุ่มการให้ค าแนะน าอาหารและสารอาหาร   กลุ่มการให้ค าแนะน า
เครื่องดื่ม และกลุ่มการให้ค าแนะน าการออกก าลังกาย  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการอนุมานคือ Pellet  ข้อมูล input เป็นข้อมูล
ของผู้ป่วยจ านวน 20 คน ซึ่งแทนในรูปแบบ individual  เช่น  ค่ากรดยูริคในเลือดของผู้ป่วย โรคที่เกิดร่วมกับโรคเกาต์ อาการ
อื่นๆ เป็นต้น   โดยประสิทธิผลของออนโทโลยีและกฎจะวัดโดยอาศัยด้วยค่าความแม่นย า(Precision) ดังสมการที่ 1 และค่า
ความระลึก(Recall) ดังสมการที่ 2 [7]   วิธีการทดลองจะท าการอนุมานข้อมูลผู้ป่วยแต่ละคนเพื่อดูผลค าแนะน าที่อนุมาน
ออกมาจากกฎ เทียบกับค าแนะน าโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาว่าค าแนะน าใดถูกต้อง จากนั้นท าการวัดค่าความแม่นย าและค่า
ความระลึกของผู้ป่วยแต่คนจนครบ 20 คน แล้วน ามาหาค่าเฉลี่ย  
 

สมการที่ 1 : ค่าความแม่นย า =   จ านวนค าแนะน าที่ถูกต้องที่อนุมานมาจากกฏ
จ านวนค าแนะน าทั้งหมดที่ถูกอนุมานออกมา

  
 

สมการที่ 2 : ค่าความระลกึ =   จ านวนค าแนะน าที่ถูกต้องที่อนุมานมาจากกฎ 
จ านวนค าแนะน าทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในฐานความรู้

  
 
 พบว่าออนโทโลยีและกฎที่พัฒนาขึ้นสามารถแนะน าข้อมูลการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเกาต์ได้อย่างถูกต้อง โดยมี
ค่าเฉลี่ยความแม่นย า(Precision) เท่ากับ 97.60 เปอร์เซ็น และค่าเฉลี่ยความระลึก(Recall) เท่ากับ 86.18 เปอร์เซ็น โดย
สามารถแสดงค่าเฉลี่ยความแม่นย าและค่าความระลึกจ าแนกตามกลุ่มของกฎการแนะน าการดูแลสุขภาพแต่ละด้านได้ดังตาราง
ที่ 2 
ตารางที ่2  แสดงผลการแนะน าข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วยโรคเกาต์ 

ข้อมูลสุขภาพ จ านวนกฎ (ข้อ) ค่า Precision (เปอร์เซ็น) ค่า Recall (เปอร์เซ็น) 
จ าแนกประเภทของข้อมูล 54 95 94 
ด้านยา (Drugs) 16 96.28 95.03 
ด้านอาหาร (Foods) 24 98.5 98.12 
ด้านเครื่องดมื (Drink) 10 98.25 98.75 
ด้านการออกก าลังกาย (Exercise) 6 100 45 
 เฉลี่ย 97.606 86.18 

 
โดยภาพรวมในการประเมินประสิทธิผลการให้ค าแนะน าพบว่า 1) ออนโทโลยีและกฎเชิงความหมายสามารถอนุมานค าแนะน า
การดูแลสุขภาพของผู้ป่วยโรคเกาต์ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนในระดับดีมากเนื่องจากมีค่าเฉลี่ยความแม่นย าและค่าความ
ระลึกในระดับสูง 2) ข้อมูลด้านโภชนาการอาหาร และเครื่องดื่มส าหรับผู้ป่วยโรคเกาต์ยังมีความหลากหลายค่อนข้างน้อย จึงมี
ผลท าให้การให้ค าแนะน าไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร 3) ในส่วนของการให้ค าแนะน าด้านการออกก าลังกายยังมีค่าความระลึกน้อย 
เนื่องจากการออกก าลังกายไม่สามารถจ าแนประเภทได้อย่างเด่นชัดซึ่งผู้วิจัยจะด าเนินการปรับปรุงต่อไป 
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ตารางที่1 (ต่อ) 
ข้อที ่ กฎการอนุมาน ความหมาย 

3 PatientGout(?x) ^ Exercise(?y) ^ 
Exer_Place(?y, "ground") ^ Organ(?z) ^ 
OrganName(?z, "ข้อเท้า") ^ of_Organ(?y, ?z) 
-> has_Not_Exercise(?x, ?y) 

       เมื่อ x เป็นผู้ป่วยโรคเกาต์(PatientGout) และ เมื่อ y 
เป็นการออกก าลังกาย (Exercise) และ y มีการออกก าลังกาย
(Exer_Place) บนพ้ืน(ground) และ z เป็นอวัยวะที่ได้รับหาร
ออกก าลังกาย(Organ) เป็นข้อเท้า ดังนั้น x ไม่ควรออกก าลัง
กาย y 

4 PatientGout(?x) ^ Foods(?y) ^ 
Vegetables(?y) ^ FScaleOfProtien(?y, "High 
Protien") -> eat_Foods(?x, ?y) 

       เมื่อ x เป็นผู้ป่วยโรคเกาต์(PatientGout) และ y เป็น
อาหาร(Foods) และ y เป็นผัก(Vegetables) ที่มี โปรตีน
(FScaleOfProtien)ในระดับสูง(High Protien) ดังนั้น x ควร
รับประทาน y 

5 PatientGout(?x) ^ CommonDisease(?v) ^ 
CommonDiseaseName(?v, "โรคเบาหวาน") ^ 
has__CommonDisease(?x, ?v) ^ Foods(?y) 
^ FScaleOfSucrose(?y, "High Sucrose") -> 
eat_Not_Foods(?x, ?y) 

       เมื่อ x เป็นผู้ป่วยโรคเกาต์(PatientGout) และ เมื่อ v 
เ ป็ น โ ร ค ร่ ว ม ( CommonDisease) แ ล ะ  v มื ช่ื อ โ ร ค
(CommonDiseaseName) เป็น “โรคเบาหวาน” และ y เป็น
อาหาร(Foods) ที่มีน้ าตาล(FScaleOfSucrose)ในระดับสูง
(High Sucrose) ดังนั้น x ไม่ควรรับประทาน y 

 
5. ทดสอบการอนุมาน เป็นการทดสอบการท างานของออนโทโลยีและกฎที่สร้างขึ้นว่าสามารถแนะน าข้อมูลการดูแล

สุขภาพของผู้ป่วยโรคเกาต์ได้อย่างถูกต้องหรือไม่ โดยในงานวิจัยนี้ใช้ Pellet เป็นเครื่องมือในการอนุมาน(Reasoner) ซึ่งจาก
กฎการอนุมานในตัวอย่างที่ 1 สามารถอนุมานได้ดังนี้ ผู้ป่วยโรคเกาต์เป็นเพศชาย อายุ 59 ปี มีปริมาณกรดยูริกในกระแกส
เลือด เท่ากับ 9 เดซิลิตร มีระยะของโรค(Phase) อยู่ในระยะสงบ(intercritical gout) มีอาการ(has__Symptom) ปวดข้อ
(Joint_pain) และไตเสื่อม(Kidney_degeneration) ควรรับประทานยาเฟบบูโซสตัท(Febuxostat) และยาอัลโลพูรินอล
(Allopurinal) ซึ่งสามารถแสดงผลได้ดังรูปที่ 2 

 

 
 

 
รูปที่ 2 ผลลัพธ์การอนุมานกฎ 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

 เพื่อวัดประสิทธิผลการให้ค าแนะน าการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเกาต์จากออนโทโลยีร่วมกับการใช้กฎเชิงความหมาย ที่
พัฒนาขึ้นผู้วิจัยจึงได้ท าการทดลองวัดประสิทธิผลการให้ค าแนะน าโดยท าการเปรียบเทียบค าแนะน าจากกฎเชิงความหมายจาก
ฐานความรู้และค าแนะน าจากแพทย์ผู้เช่ียวชาญจ านวน 1 ท่าน  ในการทดลองจะใช้กฎที่พัฒนาขึ้นโดย SWRL Tab ใน 

Protégé Version 5.2.0 จ านวน 110 กฎ  โดยแบ่งกลุ่มของกฎได้ 5 กลุ่มคือ กลุ่มการจ าแนกคุณลักษณะผู้ป่วยและจ าแนก
ประเภทของข้อมูล   กลุ่มการให้ค าแนะน าด้านยา  กลุ่มการให้ค าแนะน าอาหารและสารอาหาร   กลุ่มการให้ค าแนะน า
เครื่องดื่ม และกลุ่มการให้ค าแนะน าการออกก าลังกาย  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการอนุมานคือ Pellet  ข้อมูล input เป็นข้อมูล
ของผู้ป่วยจ านวน 20 คน ซึ่งแทนในรูปแบบ individual  เช่น  ค่ากรดยูริคในเลือดของผู้ป่วย โรคที่เกิดร่วมกับโรคเกาต์ อาการ
อื่นๆ เป็นต้น   โดยประสิทธิผลของออนโทโลยีและกฎจะวัดโดยอาศัยด้วยค่าความแม่นย า(Precision) ดังสมการที่ 1 และค่า
ความระลึก(Recall) ดังสมการที่ 2 [7]   วิธีการทดลองจะท าการอนุมานข้อมูลผู้ป่วยแต่ละคนเพื่อดูผลค าแนะน าที่อนุมาน
ออกมาจากกฎ เทียบกับค าแนะน าโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาว่าค าแนะน าใดถูกต้อง จากนั้นท าการวัดค่าความแม่นย าและค่า
ความระลึกของผู้ป่วยแต่คนจนครบ 20 คน แล้วน ามาหาค่าเฉลี่ย  
 

สมการที่ 1 : ค่าความแม่นย า =   จ านวนค าแนะน าที่ถูกต้องที่อนุมานมาจากกฏ
จ านวนค าแนะน าทั้งหมดที่ถูกอนุมานออกมา

  
 

สมการที่ 2 : ค่าความระลกึ =   จ านวนค าแนะน าที่ถูกต้องที่อนุมานมาจากกฎ 
จ านวนค าแนะน าทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในฐานความรู้

  
 
 พบว่าออนโทโลยีและกฎที่พัฒนาขึ้นสามารถแนะน าข้อมูลการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเกาต์ได้อย่างถูกต้อง โดยมี
ค่าเฉลี่ยความแม่นย า(Precision) เท่ากับ 97.60 เปอร์เซ็น และค่าเฉลี่ยความระลึก(Recall) เท่ากับ 86.18 เปอร์เซ็น โดย
สามารถแสดงค่าเฉลี่ยความแม่นย าและค่าความระลึกจ าแนกตามกลุ่มของกฎการแนะน าการดูแลสุขภาพแต่ละด้านได้ดังตาราง
ที่ 2 
ตารางที ่2  แสดงผลการแนะน าข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วยโรคเกาต์ 

ข้อมูลสุขภาพ จ านวนกฎ (ข้อ) ค่า Precision (เปอร์เซ็น) ค่า Recall (เปอร์เซ็น) 
จ าแนกประเภทของข้อมูล 54 95 94 
ด้านยา (Drugs) 16 96.28 95.03 
ด้านอาหาร (Foods) 24 98.5 98.12 
ด้านเครื่องดมื (Drink) 10 98.25 98.75 
ด้านการออกก าลังกาย (Exercise) 6 100 45 
 เฉลี่ย 97.606 86.18 

 
โดยภาพรวมในการประเมินประสิทธิผลการให้ค าแนะน าพบว่า 1) ออนโทโลยีและกฎเชิงความหมายสามารถอนุมานค าแนะน า
การดูแลสุขภาพของผู้ป่วยโรคเกาต์ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนในระดับดีมากเนื่องจากมีค่าเฉลี่ยความแม่นย าและค่าความ
ระลึกในระดับสูง 2) ข้อมูลด้านโภชนาการอาหาร และเครื่องดื่มส าหรับผู้ป่วยโรคเกาต์ยังมีความหลากหลายค่อนข้างน้อย จึงมี
ผลท าให้การให้ค าแนะน าไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร 3) ในส่วนของการให้ค าแนะน าด้านการออกก าลังกายยังมีค่าความระลึกน้อย 
เนื่องจากการออกก าลังกายไม่สามารถจ าแนประเภทได้อย่างเด่นชัดซึ่งผู้วิจัยจะด าเนินการปรับปรุงต่อไป 
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สรุปผลการวิจัย 
 บทความนี้น าเสนอการพัฒนาออนโทโลยีและกฎเชิงความหมายส าหรับระบบให้ค าแนะน าข้อมูลสุขภาพส าหรับผูป้ว่ย
โรคเกาต์  การพัฒนาออนโทโลยีใช้หลักการวิศวกรรมความรู้ของนอยย์และแมคกินเนสจ านวน 7 ขั้นตอน การออกแบบ
ประกอบด้วยคลาสหลักๆ เช่น  อาหาร เครื่องดื่ม การออกก าลังกาย การบรรเทาอาการเจ็บป่วย รวมไปถึงยาที่ใช้ในการรักษา
ผู้ป่วยโรคเกาต์   และ property ต่างๆ เช่น ค่ากรดยูริก ค่าน้ าตาล และอาการต่างๆ  เป็นต้น  ส าหรับการพัฒนากฎเชิง
ความหมายมีการสกัดกรณีศึกษาค าแนะน าจากแพทย์ผู้เช่ียวชาญเพื่อน ามาสร้างเป็น Axiom และกฎ  จากการทดลองวัด
ประสิทธิผลของออนโทโลยีและกฎพบว่ามีความสามารถในการสืบค้นความรู้และอนุมานค าแนะน าด้านการดูแลสุขภาพส าหรับ
ผู้ป่วยโรคเกาต์อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งในอนาคตผู้วิจัยมีแนวคิดในการเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับโภชนาการ โดยอาจเพิ่มเมนูอาหาร
ครอบคลุมมากข้ึน และอาจปรับปรุงการให้ค าแนะน าด้านการออกก าลังการให้มีความถูกต้องมากข้ึน รวมไปถึงการน าแนวคิดนี้
ไปประยุกต์ใช้กับโรคอื่นๆ อีกด้วย 
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การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ โดยการสอนผ่านการแก้ปัญหา 

เรื่อง แผนภูมิรูปวงกลมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ธิณนิวัต บรรลือพืช1* กรวิกา ก้องกุล2 และวิษณุ นภาพันธ์3

บทคัดย่อ
 การสอนผ่านการแก้ปัญหาเป็นวิธีการสอนอย่างหน่ึงที่ให้นักเรียนเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยความเข้าใจ สร้างความรู้ และ

พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ด้วยตนเองผ่านการน�าเสนอปัญหาปลายเปิด การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนา

กิจกรรมการเรียนรู้ โดยการสอนผ่านการแก้ปัญหา เรื่อง แผนภูมิรูปวงกลม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตาม

เกณฑ์ 75/75 2) ศึกษาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง แผนภูมิรูปวงกลม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่สอนผ่าน

การแก้ปัญหา และ 3) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แผนภูมิรูปวงกลม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่สอนผ่านการแก้

ปัญหา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 จ�านวน 37 คน ได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือการวิจัยประกอบด้วย 

1) กิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง แผนภูมิรูปวงกลม ที่สอนผ่านการแก้ปัญหา 2) แบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหาทาง

คณิตศาสตร์ เรื่อง แผนภูมิรูปวงกลม 3) แบบประเมินทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และ 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน เรื่อง แผนภูมิรูปวงกลม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที ผล

การวิจัย พบว่า 1) กิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 91.31/86.92 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ 75/75 2) นักเรียนที่ได้รับ

การจัดกิจกรรม การเรียนรู้ โดยการสอนผ่านการแก้ปัญหามีทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดี อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ ระดับ .05 และ 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ค�าส�าคัญ : การสอนผ่านการแก้ปัญหา ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ แผนภูมิรูปวงกลม
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The Development of Learning Activities by Teaching Through Problem Solving 

on Pie Chart for Mathayomsuksa 2 Students

Thinniwat Bunluepuech1* Konvika Kongkul2 and Vishnu Napaphun3

Abstract
 Teaching through problem solving is an approach to teach mathematics that provides students with a 

way to learn with understanding, to create their own knowledge and to improve mathematical problem solving 

skill through the open-ended problem presentation. The purposes of this research were 1) to develop learning 

activities by teaching through problem solving on pie chart for Mathayomsuksa 2 students to reach efficiency of 

75/75, 2) to study the mathematical problem solving skill on pie chart for Mathayomsuksa 2 students by teaching 

through problem solving, and 3) to study the learning achievement on pie chart for Mathayomsuksa 2 students 

by teaching through problem solving. The samples consisted of 37 of Mathayomsuksa 2/8 students by cluster 

sampling method. The research instruments were 1) the learning activities on pie chart by teaching through 

problem solving, 2) mathematical problem solving skill test on pie chart, 3) the mathematical problem solving 

skill assessment form, and 4) learning achievement test on pie chart. The statistics used to analyze the data were 

mean, percentage, standard deviation and t-test. The research findings were as follows. 1) The learning activities 

were developed to reach efficiency 91.31/86.92 which higher than the criteria 75/75. 2) The students who have 

learned with learning activities by teaching through problem solving had mathematical problem solving skill in the 

good level at the significant level of .05. and 3) The learning achievement was significantly higher than criterion of 

70% at the .05 level.

Keywords : Teaching through problem solving, Mathematical problem solving skill, Pie Chart

บทน า 
 

 คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์ที่มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์        
คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ ระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนและรอบคอบ ท าให้
สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ดังนั้นคณิตศาสตร์จึงเป็นเครื่องมือในการศึกษา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยังช่วยพัฒนามนุษย์ให้สมบูรณ์ กล่าวคือ   
มีความสมดุลทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และอารมณ์ สามารถคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น และยังสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข [1] 
 จากสภาพการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ในปัจจุบัน พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ส่วนใหญ่
นักเรียนไม่ประสบความส าเร็จในการเรียน แม้ว่านักเรียนจะมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อสาระเป็นอย่างดี แต่ยังไม่สามารถที่จะ
แก้ปัญหาได้หรือสามารถแก้ปัญหาได้เพียงลักษณะโจทย์ปัญหาที่ไม่ซับซ้อนหรือเฉพาะที่นักเรียนคุ้นเคยเท่านั้น ซึ่งท าให้
นักเรียนไม่สามารถน าความรู้คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ในชีวิตประจ าวันและในการศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ [7] เห็นได้
จากการรายงานการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านคณิตศาสตร์ในโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) 
2018 (Program for International Student Assessment) พบว่านักเรียนไทยมีคะแนนเฉลี่ยเพียง 419 คะแนนซึ่งต่ ากว่า
ค่าเฉลี่ยของนานาชาติที่เป็นมาตรฐานที่ 489 คะแนน และประเทศไทยอยู่อันดับท่ี 66 จาก 79 ประเทศ โดยถือว่าคะแนนเฉลี่ย
ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของนานาชาติและอันดับลดลงจากการทดสอบครั้งก่อนเมื่อปี 2015 เนื่องจากการประเมินผลของ PISA เน้น 
การคิดเชิงวิเคราะห์และการแก้ปัญหา ดังนั้นการเรียนการสอนของเด็กไทยที่ล้าหลังจึงไม่สร้างการเรียนรู้ให้เด็กเกิด
กระบวนการคิด ท าให้เด็กไทยท าข้อสอบที่เป็นอัตนัยและข้อสอบที่เป็นการอธิบายความไม่ค่อยได้ สะท้อนให้เห็นปัญหา      
การเรียนการสอนของเด็กไทยที่สว่นใหญ่ยังเน้นการสอนเนื้อหาวิชาและการท่องจ ามากกว่าการพัฒนาความคิดความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหา เรียบเรียงและสื่อสารความคิด [5] 
  ด้านการจัดการเรียนรู้ ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ได้กล่าวว่า วิธีการสอนคณิตศาสตร์ของครูไทยยังไม่ได้สร้างให้เด็กเกิด
ความคิดในการแก้ปัญหา ครูสนใจแค่ค าตอบหรือผลลพัธ์ที่ถูกต้องเพียงอย่างเดียว โดยมองข้ามและไม่สนใจกระบวนการคิดของ
นักเรียนท าให้นักเรียนไม่ได้ฝึกคิดแก้ปัญหา ซึ่งจากประเด็นปัญหาของความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ที่กล่าว
มาพบว่า นักเรียนคิดแก้ปัญหาไม่เป็นและไม่ชอบท่ีจะคิดวิเคราะห์นักเรียนเกิดความเคยชินกับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่
เป็นประโยคสัญลักษณ์ รวมไปถึงการสอนของครูที่เน้นผลลัพธ์ที่ถูกต้องเพียงอย่างเดียว จึงส่งผลให้นักเรียนพัฒนาทักษะใน  
การแก้ปัญหาได้ไม่ดีเท่าที่ควร ด้วยเหตุนี้จุดเน้นของการเรียนการสอนคณิตศาสตร์จึงจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนจากการเน้นให้จ า
ข้อมูลเป็นการพัฒนาให้นักเรียนได้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และมีทักษะพื้นฐานที่เพียงพอ
น าไปใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ ๆ [3] ซึ่งการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ที่ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพนั้น ครูควรเลือกใช้กิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และนักเรียน  พบว่ากิจกรรม 
การเรียนรู้โดยการสอนผ่านการแก้ปัญหา เป็นการจัดประสบการณ์ใหม่ในการแก้ปัญหาให้กับนักเรียน ส่งเสริมบรรยากาศใน 
ช้ันเรียนยอมรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน ให้โอกาสนักเรียนไปค้นหาปัญหาของตนเองให้เวลานักเรียนมากพอใน 
การแก้ปัญหา ให้นักเรียนได้อธิบายแนวคิดในการแก้ปัญหาแต่ละขั้นตอน เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
 การสอนผ่านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เป็นการใช้ปัญหาเป็นสื่อการสอนเนื้อหาทางคณิ ตศาสตร์ โดย           
การน าเสนอปัญหาปลายเปิด ซึ่งใช้ปัญหาในตอนเริ่มต้น ตอนสอน และตอนสรุปในบทที่จะศึกษานั้น ๆ เป็นปัญหาที่กระตุ้น
ความสนใจของนักเรียน ส ารวจแนวคิดทางคณิตศาสตร์ การพัฒนาและการประยุกต์การเข้าใจด้วยตนเองของนักเรียน        
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ในการแก้ปัญหานั้น มีการน าเสนอและเปรียบเทียบแนวคิดใน     
การแก้ปัญหาของนักเรียนในช้ันเรียน โดยมีขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3 ขั้นตอน คือ ขั้นเข้าใจปัญหาและเตรียม   
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บทน า 
 

 คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์ที่มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์        
คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ ระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนและรอบคอบ ท าให้
สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ดังนั้นคณิตศาสตร์จึงเป็นเครื่องมือในการศึกษา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยังช่วยพัฒนามนุษย์ให้สมบูรณ์ กล่าวคือ   
มีความสมดุลทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และอารมณ์ สามารถคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น และยังสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข [1] 
 จากสภาพการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ในปัจจุบัน พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ส่วนใหญ่
นักเรียนไม่ประสบความส าเร็จในการเรียน แม้ว่านักเรียนจะมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อสาระเป็นอย่างดี แต่ยังไม่สามารถที่จะ
แก้ปัญหาได้หรือสามารถแก้ปัญหาได้เพียงลักษณะโจทย์ปัญหาที่ไม่ซับซ้อนหรือเฉพาะที่นักเรียนคุ้นเคยเท่านั้น ซึ่งท าให้
นักเรียนไม่สามารถน าความรู้คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ในชีวิตประจ าวันและในการศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ [7] เห็นได้
จากการรายงานการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านคณิตศาสตร์ในโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) 
2018 (Program for International Student Assessment) พบว่านักเรียนไทยมีคะแนนเฉลี่ยเพียง 419 คะแนนซึ่งต่ ากว่า
ค่าเฉลี่ยของนานาชาติที่เป็นมาตรฐานที่ 489 คะแนน และประเทศไทยอยู่อันดับท่ี 66 จาก 79 ประเทศ โดยถือว่าคะแนนเฉลี่ย
ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของนานาชาติและอันดับลดลงจากการทดสอบครั้งก่อนเมื่อปี 2015 เนื่องจากการประเมินผลของ PISA เน้น 
การคิดเชิงวิเคราะห์และการแก้ปัญหา ดังนั้นการเรียนการสอนของเด็กไทยที่ล้าหลังจึงไม่สร้างการเรียนรู้ให้เด็กเกิด
กระบวนการคิด ท าให้เด็กไทยท าข้อสอบที่เป็นอัตนัยและข้อสอบที่เป็นการอธิบายความไม่ค่อยได้ สะท้อนให้เห็นปัญหา      
การเรียนการสอนของเด็กไทยที่สว่นใหญ่ยังเน้นการสอนเนื้อหาวิชาและการท่องจ ามากกว่าการพัฒนาความคิดความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหา เรียบเรียงและสื่อสารความคิด [5] 
  ด้านการจัดการเรียนรู้ ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ได้กล่าวว่า วิธีการสอนคณิตศาสตร์ของครูไทยยังไม่ได้สร้างให้เด็กเกิด
ความคิดในการแก้ปัญหา ครูสนใจแค่ค าตอบหรือผลลพัธ์ที่ถูกต้องเพียงอย่างเดียว โดยมองข้ามและไม่สนใจกระบวนการคิดของ
นักเรียนท าให้นักเรียนไม่ได้ฝึกคิดแก้ปัญหา ซึ่งจากประเด็นปัญหาของความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ที่กล่าว
มาพบว่า นักเรียนคิดแก้ปัญหาไม่เป็นและไม่ชอบท่ีจะคิดวิเคราะห์นักเรียนเกิดความเคยชินกับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่
เป็นประโยคสัญลักษณ์ รวมไปถึงการสอนของครูที่เน้นผลลัพธ์ที่ถูกต้องเพียงอย่างเดียว จึงส่งผลให้นักเรียนพัฒนาทักษะใน  
การแก้ปัญหาได้ไม่ดีเท่าที่ควร ด้วยเหตุนี้จุดเน้นของการเรียนการสอนคณิตศาสตร์จึงจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนจากการเน้นให้จ า
ข้อมูลเป็นการพัฒนาให้นักเรียนได้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และมีทักษะพื้นฐานที่เพียงพอ
น าไปใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ ๆ [3] ซึ่งการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ที่ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพนั้น ครูควรเลือกใช้กิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และนักเรียน  พบว่ากิจกรรม 
การเรียนรู้โดยการสอนผ่านการแก้ปัญหา เป็นการจัดประสบการณ์ใหม่ในการแก้ปัญหาให้กับนักเรียน ส่งเสริมบรรยากาศใน 
ช้ันเรียนยอมรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน ให้โอกาสนักเรียนไปค้นหาปัญหาของตนเองให้เวลานักเรียนมากพอใน 
การแก้ปัญหา ให้นักเรียนได้อธิบายแนวคิดในการแก้ปัญหาแต่ละขั้นตอน เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
 การสอนผ่านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เป็นการใช้ปัญหาเป็นสื่อการสอนเนื้อหาทางคณิ ตศาสตร์ โดย           
การน าเสนอปัญหาปลายเปิด ซึ่งใช้ปัญหาในตอนเริ่มต้น ตอนสอน และตอนสรุปในบทที่จะศึกษานั้น ๆ เป็นปัญหาที่กระตุ้น
ความสนใจของนักเรียน ส ารวจแนวคิดทางคณิตศาสตร์ การพัฒนาและการประยุกต์การเข้าใจด้วยตนเองของนักเรียน        
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ในการแก้ปัญหานั้น มีการน าเสนอและเปรียบเทียบแนวคิดใน     
การแก้ปัญหาของนักเรียนในช้ันเรียน โดยมีขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3 ขั้นตอน คือ ขั้นเข้าใจปัญหาและเตรียม   
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

การแก้ปัญหา ขั้นแก้ปัญหา ขั้นสะท้อนและเช่ือมต่อ เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาแนวคิดในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียน จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว จะเห็นว่ากิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ มีลักษณะที่ควรส่งเสริมให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง ให้นักเรียนลงมือแก้ปัญห าตาม
ขั้นตอนหรือกระบวนการแก้ปัญหา  กระตุ้นให้นักเรียนคิดหากลยุทธ์มาใช้ในการแก้ปัญหาและส่งเสริมนักเรียนได้เสนอแนวคิด
การแก้ปัญหาของตนเองและร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับกระบวนการแก้ปัญหา 

จากสภาพปัญหาและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะน ากิจกรรมการเรียนรู้โดยการสอนผ่านการแก้ปัญหา 
เรื่อง แผนภูมิรูปวงกลม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง แผนภูมิรูปวงกลม เป็นส่วนหนึ่งของ การวิเคราะห์ข้อมูลและ
ความน่าจะเป็น ที่มีลักษณะการเชื่อมโยงกับเนื้อหาเรื่องอัตราส่วนและร้อยละ และมีบทบาทในการฝึกทักษะการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและชีวิตประจ าวันโดยเป็นการเรียนรู้แบบกลุ่ม นักเรียนเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ โดยการสอนผ่านการแก้ปัญหา เรื่อง แผนภูมิรูปวงกลม ของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 

2. เพื่อศึกษาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง แผนภูมิรูปวงกลม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่สอน
ผ่านการแก้ปัญหา 
 3. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แผนภูมิรูปวงกลม ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่สอนผ่าน        
การแก้ปัญหา 

 

วิธีการวิจัย 
 

 ขั้นตอนการวิจัย 
 1.  พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยการสอนผ่านการแก้ปัญหาจากการศึกษาหลักการและแนวคิด
เกี่ยวกับทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เพื่อใช้ในการก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 2.  ศึกษาตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง แผนภูมิรูปวงกลม และการประเมินผล เพื่อใช้ในการสร้าง
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 3.  น าเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
 4.  น าผลการเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบางสะพานวิทยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2562 ห้องเรียนปกติ จ านวน 8 ห้องเรียน จ านวน 335 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 โรงเรียนบางสะพานวิทยา ภาคเรียนที่ 1             
ปีการศึกษา 2562 จ านวน 37 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม โดยใช้ห้องเรียนที่จัดแบบคละความสามารถเป็นหน่วยสุ่ม 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 1.  กิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง แผนภูมิรูปวงกลม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการสอนผ่าน
การแก้ปัญหา จ านวน 6 กิจกรรม 
 2.  แบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง แผนภูมิรูปวงกลม เป็นแบบอัตนัย จ านวน 3 ข้อ 

 3.  แบบประเมินทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์
 4.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แผนภูมิรูปวงกลม เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน 20 ข้อ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1.  ผู้วิจัยด าเนินการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มี    
การเก็บคะแนนจากแบบฝึกทักษะ 
 2.  ทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง แผนภูมิรูปวงกลม ที่ผู้วิจัย 
สร้างขึ้น และใช้แบบประเมินทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในการตรวจกระดาษค าตอบ 
 3.  ทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แผนภูมิรูปวงกลม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และ
ตรวจกระดาษค าตอบจากการท าแบบทดสอบโดยให้คะแนนเป็นรายข้อ ข้อท่ีตอบถูกให้ 1, ตอบผิด ไม่ตอบ หรือตอบเกิน 1 
ค าตอบ ให้ 0 
 4.  น าคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง แผนภูมิรูปวงกลม 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. หาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้โดยการสอนผ่านการแก้ปัญหา เรื่อง แผนภูมิรูปวงกลม ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2  
 2. หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง แผนภูมิรูปวงกลม โดยใช้
คะแนนจากแบบประเมินทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ที่ตรวจตามเกณฑ์การประเมินทักษะการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และใช้การทดสอบทีโดยใช้คะแนนเฉลี่ยเทียบกับค่าเริ่มต้นของช่วงเกณฑ์ระดับดี 2.50 
 3. หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แผนภูมิรูปวงกลม ของนักเรีย นช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ที่สอนผ่านการแก้ปัญหา และใช้การทดสอบทีโดยใช้คะแนนเฉลี่ยเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 

 

ผลการวิจัย 
 

 1. ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้โดยการสอนผ่านการแก้ปัญหา เรื่อง แผนภูมิรูปวงกลม ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ (E1/E2) เท่ากับ 91.31/86.92 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ 75/75 
ดังตารางที ่1 

ตารางที่ 1  ผลของประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้โดยการสอนผ่านการแก้ปัญหา เรื่อง แผนภูมิรูปวงกลม ของนักเรียน
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

ประสิทธิภาพ คะแนนเตม็ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละของคะแนนเต็ม 
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 48 43.83 2.72 91.31 
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) 12 10.43 1.59 86.92 

ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ (E1/E2) เท่ากับ 91.31/86.92 
 
 2. ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.49 และเมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมิน
ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่เป็นค่าเริ่มต้นของช่วงเกณฑ์ระดับดี 2.50 พบว่า ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนอยู่ในระดับดีสูงกว่าเกณฑ์ค่าเริ่มต้นระดับดี 2.50 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 2 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

การแก้ปัญหา ขั้นแก้ปัญหา ขั้นสะท้อนและเช่ือมต่อ เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาแนวคิดในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียน จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว จะเห็นว่ากิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ มีลักษณะที่ควรส่งเสริมให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง ให้นักเรียนลงมือแก้ปัญห าตาม
ขั้นตอนหรือกระบวนการแก้ปัญหา  กระตุ้นให้นักเรียนคิดหากลยุทธ์มาใช้ในการแก้ปัญหาและส่งเสริมนักเรียนได้เสนอแนวคิด
การแก้ปัญหาของตนเองและร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับกระบวนการแก้ปัญหา 

จากสภาพปัญหาและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะน ากิจกรรมการเรียนรู้โดยการสอนผ่านการแก้ปัญหา 
เรื่อง แผนภูมิรูปวงกลม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง แผนภูมิรูปวงกลม เป็นส่วนหนึ่งของ การวิเคราะห์ข้อมูลและ
ความน่าจะเป็น ที่มีลักษณะการเชื่อมโยงกับเนื้อหาเรื่องอัตราส่วนและร้อยละ และมีบทบาทในการฝึกทักษะการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและชีวิตประจ าวันโดยเป็นการเรียนรู้แบบกลุ่ม นักเรียนเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ โดยการสอนผ่านการแก้ปัญหา เรื่อง แผนภูมิรูปวงกลม ของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 

2. เพื่อศึกษาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง แผนภูมิรูปวงกลม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่สอน
ผ่านการแก้ปัญหา 
 3. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แผนภูมิรูปวงกลม ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่สอนผ่าน        
การแก้ปัญหา 

 

วิธีการวิจัย 
 

 ขั้นตอนการวิจัย 
 1.  พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยการสอนผ่านการแก้ปัญหาจากการศึกษาหลักการและแนวคิด
เกี่ยวกับทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เพื่อใช้ในการก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 2.  ศึกษาตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง แผนภูมิรูปวงกลม และการประเมินผล เพื่อใช้ในการสร้าง
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 3.  น าเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
 4.  น าผลการเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบางสะพานวิทยา ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2562 ห้องเรียนปกติ จ านวน 8 ห้องเรียน จ านวน 335 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 โรงเรียนบางสะพานวิทยา ภาคเรียนที่ 1             
ปีการศึกษา 2562 จ านวน 37 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม โดยใช้ห้องเรียนที่จัดแบบคละความสามารถเป็นหน่วยสุ่ม 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 1.  กิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง แผนภูมิรูปวงกลม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการสอนผ่าน
การแก้ปัญหา จ านวน 6 กิจกรรม 
 2.  แบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง แผนภูมิรูปวงกลม เป็นแบบอัตนัย จ านวน 3 ข้อ 

 3.  แบบประเมินทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์
 4.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แผนภูมิรูปวงกลม เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน 20 ข้อ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1.  ผู้วิจัยด าเนินการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มี    
การเก็บคะแนนจากแบบฝึกทักษะ 
 2.  ทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง แผนภูมิรูปวงกลม ที่ผู้วิจัย 
สร้างขึ้น และใช้แบบประเมินทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในการตรวจกระดาษค าตอบ 
 3.  ทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แผนภูมิรูปวงกลม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และ
ตรวจกระดาษค าตอบจากการท าแบบทดสอบโดยให้คะแนนเป็นรายข้อ ข้อท่ีตอบถูกให้ 1, ตอบผิด ไม่ตอบ หรือตอบเกิน 1 
ค าตอบ ให้ 0 
 4.  น าคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง แผนภูมิรูปวงกลม 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. หาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้โดยการสอนผ่านการแก้ปัญหา เรื่อง แผนภูมิรูปวงกลม ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2  
 2. หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง แผนภูมิรูปวงกลม โดยใช้
คะแนนจากแบบประเมินทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ที่ตรวจตามเกณฑ์การประเมินทักษะการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และใช้การทดสอบทีโดยใช้คะแนนเฉลี่ยเทียบกับค่าเริ่มต้นของช่วงเกณฑ์ระดับดี 2.50 
 3. หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แผนภูมิรูปวงกลม ของนักเรีย นช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ที่สอนผ่านการแก้ปัญหา และใช้การทดสอบทีโดยใช้คะแนนเฉลี่ยเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 

 

ผลการวิจัย 
 

 1. ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้โดยการสอนผ่านการแก้ปัญหา เรื่อง แผนภูมิรูปวงกลม ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ (E1/E2) เท่ากับ 91.31/86.92 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ 75/75 
ดังตารางที ่1 

ตารางที่ 1  ผลของประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้โดยการสอนผ่านการแก้ปัญหา เรื่อง แผนภูมิรูปวงกลม ของนักเรียน
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

ประสิทธิภาพ คะแนนเตม็ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละของคะแนนเต็ม 
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 48 43.83 2.72 91.31 
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) 12 10.43 1.59 86.92 

ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ (E1/E2) เท่ากับ 91.31/86.92 
 
 2. ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.49 และเมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมิน
ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่เป็นค่าเริ่มต้นของช่วงเกณฑ์ระดับดี 2.50 พบว่า ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนอยู่ในระดับดีสูงกว่าเกณฑ์ค่าเริ่มต้นระดับดี 2.50 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 2 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

ตารางที่ 2  ผลการศึกษาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  เรื่อง แผนภูมิรูปวงกลม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2       
 ที่สอนผ่านการแก้ปัญหา 

คะแนน จ านวนนักเรียน เกณฑ์ที่ใช้ทดสอบ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t Sig 
ทักษะการแก้ปัญหา 

ทางคณิตศาสตร ์
37 2.50 3.49 0.45 13.38 .000 * 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 การประเมินผลทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 5 ระดับ 
ได้แก่ ระดับ 0 (ปรับปรุง) ระดับ 1 (พอใช้) ระดับ 2 (ปานกลาง) ระดับ 3 (ดี) และระดับ 4 (ดีมาก) ตัวอย่างการประเมินผล
ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์จากแบบทดสอบอัตนัยด้วยเกณฑ์การประเมินดังกล่าว แสดงดังภาพที่ 1 และภาพที่ 2 
ต่อไปนี ้

 

 จากภาพที่ 1 ผลการประเมินอยู่ในระดับ 4 (ดีมาก) เนื่องจากผู้เรียนสามารถด าเนินการแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่
เหมาะสม แสดงวิธีการแก้ปัญหาได้ชัดเจน รัดกุม เข้าใจง่าย ได้ค าตอบที่ถูกต้องและสมบูรณ์ และจากภาพท่ี 2 ผลการประเมิน
อยู่ในระดับ 3 (ดี) เนื่องจากผู้เรียนสามารถด าเนินการตามวิธีการแก้ปัญหาที่จะน าไปสู่ค าตอบท่ีถูกต้อง แต่มีการเข้าใจบางส่วน
ของปัญหาผิดไป โดยเง่ือนไขบางอย่างของปัญหาหรือได้ค าตอบถูกต้อง แต่ด าเนินการตามวิธีแก้ปัญหาได้ไม่สมบูรณ์ 

 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีคะแนนเฉลี่ย 16.11 คะแนน คิดเป็น ร้อยละ 80.54 และเมื่อเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 
70 ของคะแนนเต็ม หรือ 14 คะแนน พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง แผนภูมิรูปวงกลม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ที่สอนผ่านการแก้ปัญหาสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที ่3 

ตารางที่ 3  ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แผนภูมิรูปวงกลม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่สอนผ่าน       
 การแก้ปัญหา 

คะแนน จ านวนนักเรียน เกณฑ์ที่ใช้ทดสอบ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t Sig 
ผลสัมฤทธ์ิ 

ทางการเรียน 
37 14 16.11 2.48 5.18 .000 * 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 

1. ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้โดยการสอนผ่านการแก้ปัญหา เรื่อง แผนภูมิรูปวงกลม 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้เท่ากับ 91.31/86.92 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ 
75/75 หมายความว่า นักเรียนได้คะแนนเฉลีย่จากการท าแบบฝึกหดัในกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 6 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 91.31 
และคะแนนจากการท าแบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 86.92 แสดงว่า กิจกรรมการเรียนรู้ 
เรื่อง แผนภูมิรูปวงกลม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ที่สอนผ่านการแก้ปัญหาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์
ที่ตั้งไว้ 75/75 ทั้งนี้เพราะการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยการสอนผ่านการแก้ปัญหา เรื่อง แผนภูมิรูปวงกลม ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ผู้วิจัยได้ออกแบบให้นักเรียนได้สร้างความรู้ใหม่จากการเชื่อมโยงกับความรู้เดิมและประสบการณ์เดิมของ
นักเรียน โดยใช้สถานการณ์ที่นักเรียนคุ้นเคย ให้นักเรียนได้เผชิญปัญหาเป็นกลุ่ม สู่ขั้นตอนของการเข้าใจปัญหาและเตรียม 
การแก้ปัญหา วางแผนการแก้ปัญหา การใช้กลยุทธ์และสื่อในการแก้ปัญหา และด าเนินการแก้ปัญหาร่วมกัน แล้วจึงน าไปสู่ขั้น
ของการอภิปรายและสรุปประเด็นที่ส าคัญในการแก้ปัญหาโดยตลอดกระบวนการท าให้นักเรียนเกิดทักษะการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปรารถนา เมืองแก้ว [4] ที่ได้ศึกษาพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยการสอนผ่าน
การแก้ปัญหา เรื่อง การประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 พบว่ากิจกรรม 
การจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ 79.84/78.75 ซึง่สูงกว่าเกณฑ์ 75/75  ที่ได้ก าหนดไว้ 

2. ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง แผนภูมิรูปวงกลม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่สอนผ่าน 
การแก้ปัญหาอยู่ในระดับดีสูงกว่าเกณฑ์ค่าเริ่มต้นของระดับดี 2.50 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ เพราะผู้เรียน
จะต้องท าความเข้าใจในปัญหา วิเคราะห์สิ่งที่ก าหนดให้และค าตอบของปัญหา โดยการบันทึกแนวคิดและแบ่งปันแนวคิดของ
ตนเองกับคนอื่น ๆ น าเสนอสื่อที่ช่วยในการแก้ปัญหา วางแผนการแก้ปัญหา ด าเนินการแก้ปัญหา โดยการใช้กลยุทธ์และสื่อ  
มีส่วนร่วมภายในกลุ่มในการแก้ปัญหา อภิปรายแลกเปลี่ยนแนวคิดหรือแบ่งปันกลยุทธ์ โดยการน าเสนอวิธีคิดการแก้ปัญหา 
การซักถามและโต้ตอบ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการแก้ปัญหาและการร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวใน  
การเรียนรู้ พร้อมทั้งบันทึกวิธีการแก้ปัญหา สรุปแนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการแก้ปัญหาและสรุปประเด็นหลักใน 
การแก้ปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวิไลวัลย์ เมืองโคตร [6] ได้ท าการวิจัยในเรื่องการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์โดยใช้ชุดกิจกรรม ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาโดยใช้
ชุดกิจกรรม มีนักเรียนท่ีสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 83.78 ของจ านวนนักเรียน
ทั้งหมดและมีระดับพฤติกรรมในการคิดแก้ปัญหา 4 ด้าน คือ ด้านการใช้ยุทธวิธีและด้านการแก้ปัญหามีระดับพฤติกรรมอยู่ใน
ระดับดีมาก ด้านความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตรท์ี่น ามาใช้มีระดับพฤติกรรมอยู่ในระดบัดีมาก และด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
มีระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับดี 

3. จากการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง แผนภูมิรูปวงกลม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่สอนผ่าน
การแก้ปัญหาสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เพราะจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยสอนผ่าน 
การแก้ปัญหา เน้นให้นักเรียนส ารวจแนวคิดทางคณิตศาสตร์ การพัฒนาและการประยุกต์การเข้าใจด้วยตนเองของนักเรียน 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

ตารางที่ 2  ผลการศึกษาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  เรื่อง แผนภูมิรูปวงกลม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2       
 ที่สอนผ่านการแก้ปัญหา 

คะแนน จ านวนนักเรียน เกณฑ์ที่ใช้ทดสอบ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t Sig 
ทักษะการแก้ปัญหา 

ทางคณิตศาสตร ์
37 2.50 3.49 0.45 13.38 .000 * 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 การประเมินผลทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 5 ระดับ 
ได้แก่ ระดับ 0 (ปรับปรุง) ระดับ 1 (พอใช้) ระดับ 2 (ปานกลาง) ระดับ 3 (ดี) และระดับ 4 (ดีมาก) ตัวอย่างการประเมินผล
ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์จากแบบทดสอบอัตนัยด้วยเกณฑ์การประเมินดังกล่าว แสดงดังภาพที่ 1 และภาพที่ 2 
ต่อไปนี ้

 

 จากภาพท่ี 1 ผลการประเมินอยู่ในระดับ 4 (ดีมาก) เนื่องจากผู้เรียนสามารถด าเนินการแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่
เหมาะสม แสดงวิธีการแก้ปัญหาได้ชัดเจน รัดกุม เข้าใจง่าย ได้ค าตอบที่ถูกต้องและสมบูรณ์ และจากภาพที่ 2 ผลการประเมิน
อยู่ในระดับ 3 (ดี) เนื่องจากผู้เรียนสามารถด าเนินการตามวิธีการแก้ปัญหาที่จะน าไปสู่ค าตอบท่ีถูกต้อง แต่มีการเข้าใจบางส่วน
ของปัญหาผิดไป โดยเง่ือนไขบางอย่างของปัญหาหรือได้ค าตอบถูกต้อง แต่ด าเนินการตามวิธีแก้ปัญหาได้ไม่สมบูรณ์ 

 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีคะแนนเฉลี่ย 16.11 คะแนน คิดเป็น ร้อยละ 80.54 และเมื่อเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 
70 ของคะแนนเต็ม หรือ 14 คะแนน พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง แผนภูมิรูปวงกลม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ที่สอนผ่านการแก้ปัญหาสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที ่3 

ตารางที่ 3  ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แผนภูมิรูปวงกลม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่สอนผ่าน       
 การแก้ปัญหา 

คะแนน จ านวนนักเรียน เกณฑ์ที่ใช้ทดสอบ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t Sig 
ผลสัมฤทธ์ิ 

ทางการเรียน 
37 14 16.11 2.48 5.18 .000 * 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 

1. ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้โดยการสอนผ่านการแก้ปัญหา เรื่อง แผนภูมิรูปวงกลม 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้เท่ากับ 91.31/86.92 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ 
75/75 หมายความว่า นักเรียนได้คะแนนเฉลีย่จากการท าแบบฝึกหดัในกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 6 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 91.31 
และคะแนนจากการท าแบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 86.92 แสดงว่า กิจกรรมการเรียนรู้ 
เรื่อง แผนภูมิรูปวงกลม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ที่สอนผ่านการแก้ปัญหาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์
ที่ตั้งไว้ 75/75 ทั้งนี้เพราะการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยการสอนผ่านการแก้ปัญหา เรื่อง แผนภูมิรูปวงกลม ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ผู้วิจัยได้ออกแบบให้นักเรียนได้สร้างความรู้ใหม่จากการเชื่อมโยงกับความรู้เดิมและประสบการณ์เดิมของ
นักเรียน โดยใช้สถานการณ์ที่นักเรียนคุ้นเคย ให้นักเรียนได้เผชิญปัญหาเป็นกลุ่ม สู่ขั้นตอนของการเข้าใจปัญหาและเตรียม 
การแก้ปัญหา วางแผนการแก้ปัญหา การใช้กลยุทธ์และสื่อในการแก้ปัญหา และด าเนินการแก้ปัญหาร่วมกัน แล้วจึงน าไปสู่ขั้น
ของการอภิปรายและสรุปประเด็นที่ส าคัญในการแก้ปัญหาโดยตลอดกระบวนการท าให้นักเรียนเกิดทักษะการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปรารถนา เมืองแก้ว [4] ที่ได้ศึกษาพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยการสอนผ่าน
การแก้ปัญหา เรื่อง การประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 พบว่ากิจกรรม 
การจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ 79.84/78.75 ซึง่สูงกว่าเกณฑ์ 75/75  ที่ได้ก าหนดไว้ 

2. ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง แผนภูมิรูปวงกลม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่สอนผ่าน 
การแก้ปัญหาอยู่ในระดับดีสูงกว่าเกณฑ์ค่าเริ่มต้นของระดับดี 2.50 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ เพราะผู้เรียน
จะต้องท าความเข้าใจในปัญหา วิเคราะห์สิ่งที่ก าหนดให้และค าตอบของปัญหา โดยการบันทึกแนวคิดและแบ่งปันแนวคิดของ
ตนเองกับคนอื่น ๆ น าเสนอสื่อที่ช่วยในการแก้ปัญหา วางแผนการแก้ปัญหา ด าเนินการแก้ปัญหา โดยการใช้กลยุทธ์และสื่อ  
มีส่วนร่วมภายในกลุ่มในการแก้ปัญหา อภิปรายแลกเปลี่ยนแนวคิดหรือแบ่งปันกลยุทธ์ โดยการน าเสนอวิธีคิดการแก้ปัญหา 
การซักถามและโต้ตอบ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการแก้ปัญหาและการร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวใน  
การเรียนรู้ พร้อมทั้งบันทึกวิธีการแก้ปัญหา สรุปแนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการแก้ปัญหาและสรุปประเด็นหลักใน 
การแก้ปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวิไลวัลย์ เมืองโคตร [6] ได้ท าการวิจัยในเรื่องการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์โดยใช้ชุดกิจกรรม ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาโดยใช้
ชุดกิจกรรม มีนักเรียนท่ีสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 83.78 ของจ านวนนักเรียน
ทั้งหมดและมีระดับพฤติกรรมในการคิดแก้ปัญหา 4 ด้าน คือ ด้านการใช้ยุทธวิธีและด้านการแก้ปัญหามีระดับพฤติกรรมอยู่ใน
ระดับดีมาก ด้านความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตรท์ี่น ามาใช้มีระดับพฤติกรรมอยู่ในระดบัดีมาก และด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
มีระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับดี 

3. จากการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง แผนภูมิรูปวงกลม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่สอนผ่าน
การแก้ปัญหาสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เพราะจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยสอนผ่าน 
การแก้ปัญหา เน้นให้นักเรียนส ารวจแนวคิดทางคณิตศาสตร์ การพัฒนาและการประยุกต์การเข้าใจด้วยตนเองของนักเรียน 
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เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ในการแก้ปัญหานั้น มีการน าเสนอและเปรียบเทียบแน วคิดใน 
การแก้ปัญหาของนักเรียนในช้ันเรียน เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาแนวคิดใน การแก้ปัญหาของนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของจันทรา ศิลปะรายะ [2] ได้พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการ
ในแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาทักษะ  
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังจากใช้กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ครอบคลุมเนื้อหา
คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจ านวนจริง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส และการประยุกต์ของสมการ
เชิงเส้นตัวแปรเดียวแล้ว นักเรียนจ านวนร้อยละ 76.92 ของนักเรียนทั้งหมด (จ านวน 30 คน) มีทักษะการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ตั้งแต่ร้อยละ 65 ขึ้นไป 

 

สรุปผลการวิจัย 
 

จากการวิจัยเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยการสอนผ่านการแก้ปัญหา เรื่อง แผนภูมิรูปวงกลม ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี ้
 1.  ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้โดยการสอนผ่านการแก้ปัญหา เรื่อง แผนภูมิรูปวงกลม ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ เท่ากับ 91.31/86.92 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ 75/75 
 2.  ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง แผนภูมิรูปวงกลม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่สอนผ่าน 
การแก้ปัญหาอยู่ในระดับดีสูงกว่าเกณฑ์ค่าเริ่มต้นของระดับดี 2.50 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แผนภูมิรูปวงกลม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ท่ีสอนผ่านการแก้ปัญหาสูง
กว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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การใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายช้ันส าหรับการจ าแนกประเภทจากภาพเมล็ดข้าว 
Using Multi-layer Neural Networks for Rice Grain Image Classification  
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้น าเสนอวิธีการจ าแนกสายพันธุ์เมล็ดข้าวจากภาพถ่ายโดยใช้เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายช้ัน 
เพื่อให้สามารถจ าแนกสายพันธุ์ข้าวจากภาพถ่ายท าได้อย่างรวดเร็ว แม่นย า และลดการใช้แรงงานคนหรือผู้เช่ียวชาญ  
โดยประกอบไปด้วยข้ันตอนหลักดังนี้ 1) การเก็บรวบรวมข้อมูลภาพและการสกัดคุณลักษณะ 2) การคัดเลือกคุณลักษณะ  
3) การสร้างโมเดลการจ าแนกประเภท  และ 4) การทดสอบความถูกต้องในการจ าแนกประเภท  จากผลการทดสอบความ
ถูกต้องในการจ าแนกประเภทด้วยวิธี K-Folds Cross Validation จากตัวอย่างคุณลักษณะ 10 คุณลักษณะของสายพันธุ์ข้าว 
ที่สกัดได้จากภาพถ่ายเมล็ดข้าวจ านวน 19,250 ภาพ โดยเปรียบเทียบความถูกต้องของการจ าแนกประเภทการทดลอง 
ใน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกเป็นการใช้ข้อมูลดิบจากการรวบรวมข้อมูลภาพโดยไม่ผ่านการแปลงข้อมูลใด ๆ และกลุ่มสองเป็นการ
น าข้อมูลดิบมาผ่านการแปลงข้อมูลก่อนน าไปสร้างเปน็โมเดลการจ าแนกประเภทด้วยเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมแบบหลาย
ช้ันในหลายรูปแบบ จากผลการทดลองพบว่าในแบบจ าลองการจ าแนกประเภทที่ให้ค่าความถูกต้องสูงที่สุดนั้น เป็นโครงข่าย 
แบบ 2 ช้ันซ่อน 8 โหนด (2,8) และการใช้ข้อมูลที่ผ่านการแปลงข้อมูลมีผลท าให้ค่าความถูกต้องในการจ าแนกประเภท 
เฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นได้  โดยให้ค่าความถูกต้องในการจ าแนกประเภทข้าวจากภาพถ่ายสูงสุดที่ 87.455% 

 
 

ค าส าคัญ: การจ าแนกประเภท  โครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายชั้น  เมล็ดข้าว  ภาพ 
 
 
 

Abstract 
This research aims to propose the Development of Rice Grain Classification from Images using multi-

layer neural networks.  The process consists of four steps, 1)  Image Collection and Feature Extraction  
2)  Feature Selection 3)  Classification of Model Construction and 4)  Mode Evaluation.  With examples of  
10 features of 19,250 extracted rice varieties. In order to compare the accuracy results by using K-fold Cross 
Validation of two training dataset groups:  non- transform data and transformed data, with the multi- layer 
neural network for model classification. The experimental result of this study showed that the model which 
has 2 hidden layers with 8 nodes is the best classification model.  The using of transformed dataset effect 
to higher average results and the highest accuracy is 87.455%. 
 

Keywords: Classification, Multi-layer Neural Networks, Rice Grain, Image 
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เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ในการแก้ปัญหานั้น มีการน าเสนอและเปรียบเทียบแน วคิดใน 
การแก้ปัญหาของนักเรียนในช้ันเรียน เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาแนวคิดใน การแก้ปัญหาของนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของจันทรา ศิลปะรายะ [2] ได้พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการ
ในแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาทักษะ  
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังจากใช้กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ครอบคลุมเนื้อหา
คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจ านวนจริง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส และการประยุกต์ของสมการ
เชิงเส้นตัวแปรเดียวแล้ว นักเรียนจ านวนร้อยละ 76.92 ของนักเรียนทั้งหมด (จ านวน 30 คน) มีทักษะการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ตั้งแต่ร้อยละ 65 ขึ้นไป 

 

สรุปผลการวิจัย 
 

จากการวิจัยเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยการสอนผ่านการแก้ปัญหา เรื่อง แผนภูมิรูปวงกลม ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี ้
 1.  ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้โดยการสอนผ่านการแก้ปัญหา เรื่อง แผนภูมิรูปวงกลม ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ เท่ากับ 91.31/86.92 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ 75/75 
 2.  ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง แผนภูมิรูปวงกลม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่สอนผ่าน 
การแก้ปัญหาอยู่ในระดับดีสูงกว่าเกณฑ์ค่าเริ่มต้นของระดับดี 2.50 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แผนภูมิรูปวงกลม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่สอนผ่านการแก้ปัญหาสูง
กว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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การใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายช้ันส าหรับการจ าแนกประเภทจากภาพเมล็ดข้าว 
Using Multi-layer Neural Networks for Rice Grain Image Classification  
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้น าเสนอวิธีการจ าแนกสายพันธุ์เมล็ดข้าวจากภาพถ่ายโดยใช้เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายช้ัน 
เพื่อให้สามารถจ าแนกสายพันธุ์ข้าวจากภาพถ่ายท าได้อย่างรวดเร็ว แม่นย า และลดการใช้แรงงานคนหรือผู้เช่ียวชาญ  
โดยประกอบไปด้วยขั้นตอนหลักดังนี้ 1) การเก็บรวบรวมข้อมูลภาพและการสกัดคุณลักษณะ 2) การคัดเลือกคุณลักษณะ  
3) การสร้างโมเดลการจ าแนกประเภท  และ 4) การทดสอบความถูกต้องในการจ าแนกประเภท  จากผลการทดสอบความ
ถูกต้องในการจ าแนกประเภทด้วยวิธี K-Folds Cross Validation จากตัวอย่างคุณลักษณะ 10 คุณลักษณะของสายพันธุ์ข้าว 
ที่สกัดได้จากภาพถ่ายเมล็ดข้าวจ านวน 19,250 ภาพ โดยเปรียบเทียบความถูกต้องของการจ าแนกประเภทการทดลอง 
ใน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกเป็นการใช้ข้อมูลดิบจากการรวบรวมข้อมูลภาพโดยไม่ผ่านการแปลงข้อมูลใด ๆ และกลุ่มสองเป็นการ
น าข้อมูลดิบมาผ่านการแปลงข้อมูลก่อนน าไปสร้างเปน็โมเดลการจ าแนกประเภทด้วยเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมแบบหลาย
ช้ันในหลายรูปแบบ จากผลการทดลองพบว่าในแบบจ าลองการจ าแนกประเภทท่ีให้ค่าความถูกต้องสูงท่ีสุดนั้น เป็นโครงข่าย 
แบบ 2 ช้ันซ่อน 8 โหนด (2,8) และการใช้ข้อมูลที่ผ่านการแปลงข้อมูลมีผลท าให้ค่าความถูกต้องในการจ าแนกประเภท 
เฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นได้  โดยให้ค่าความถูกต้องในการจ าแนกประเภทข้าวจากภาพถ่ายสูงสุดที่ 87.455% 

 
 

ค าส าคัญ: การจ าแนกประเภท  โครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายชั้น  เมล็ดข้าว  ภาพ 
 
 
 

Abstract 
This research aims to propose the Development of Rice Grain Classification from Images using multi-

layer neural networks.  The process consists of four steps, 1)  Image Collection and Feature Extraction  
2)  Feature Selection 3)  Classification of Model Construction and 4)  Mode Evaluation.  With examples of  
10 features of 19,250 extracted rice varieties. In order to compare the accuracy results by using K-fold Cross 
Validation of two training dataset groups:  non- transform data and transformed data, with the multi- layer 
neural network for model classification. The experimental result of this study showed that the model which 
has 2 hidden layers with 8 nodes is the best classification model.  The using of transformed dataset effect 
to higher average results and the highest accuracy is 87.455%. 
 

Keywords: Classification, Multi-layer Neural Networks, Rice Grain, Image 
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บทน า 
 

ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความส าคัญอย่างยิ่งของประเทศไทย ข้อมูลจากคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูล 
ด้านการเกษตรปี 2562 พบว่ามีพื้นท่ีที่มีการปลูกข้าวประมาณ 59 ล้านไร่ [1] โดยข้าวท่ีมีการปลูกมากท่ีสุดคือข้าวเจ้าหอมมะลิ  
คิดเป็น 39.19% ของจ านวนข้าวที่มีการปลูกทั้งหมด ข้าวพื้นเมืองเป็นข้าวที่นิยมปลูกและมีการบริโภคการอย่างแพร่หลาย
เนื่องจากมีประโยชน์จากคุณค่าทางโภชนาการของข้าวแต่ละพันธุ์ ซึ่งมีข้อมูลว่าข้าวพื้นเมืองเป็นแหล่งหนึ่งของธาตุอาหารที่มี
ประโยชน์ต่อสุขภาพ ได้แก่ กรดฟีนอลิก และฟลาโวนอยด์ (ส่วนมากพบ แอนโทไซยานินส์) [2] ซึ่งมีคุณสมบัติในการต้านการ
เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Antioxidant) ที่ก าลังเป็นกระแสของผู้บริโภคในปัจจุบัน อีกทั้งการให้ความสนใจเรื่องข้าวพื้นเมืองที่
มีอยู่ในชุมชนจะเป็นทางหนึ่งของการพัฒนาการเกษตรที่ค านึงถึงความสมดุลทางธรรมชาติ โดยอาศัยเกษตรกรเป็นผู้คัดเลือก
ผลิตและอนุรักษ์พันธุ์ข้าวไว้ใช้ประโยชน์ในแปลงนาของตัวเอง ส าหรับในภาคใต้ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้มีการเก็บรวบรวมพันธุ์
ข้าวพื้นเมืองภาคใต้จ านวน 1,997 พันธุ์ [3] ซึ่งแต่ละสายพันธ์ุมีลักษณะจ าเพาะที่แตกต่างกัน  

จากจ านวนสายพันธ์ุข้าวพื้นเมืองที่มีจ านวนมากนั้น ท าให้ผู้บริโภคทั่วไปที่ไม่มีความรู้ทางด้านสายพันธ์ุข้าวไม่สามารถ
ระบุสายพันธุ์ข้าวแต่ละสายพันธุ์ได้หากไม่มีความรู้  ซึ่งจะต้องใช้ผู้เชียวชาญทางด้านสายพันธุ์ข้าวโดยเฉพาะในการจ าแนก 
สายพันธุ์ จากการศึกษาข้อมูลพบว่าได้มีการพัฒนาวิธีการจ าแนกสายพันธุ์ข้าวจากภาพถ่ายเมล็ดโดยวิธีการต่าง ๆ เช่น [4] ได้
ท าการศึกษาวิธีการจ าแนกพันธุ์ข้าวจากภาพถ่ายโดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาพจากพันธุ์ข้าว จ านวน 4 สายพันธุ์ โดยใช้
คุณลักษณะของข้าว เช่น สีและรูปร่างของเมล็ดข้าว สอดคล้องกับ [5] ได้พัฒนาวิธีการจ าแนกสายพันธุ์เมล็ดข้าวจากภาพถ่าย
โดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาพและเหมืองข้อมูล จ านวน 5 สายพันธ์ุ จากงานวิจัยท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่ามีการเทคนิค
การประมวลผลภาพและเหมืองข้อมูลในการจ าแนกสายพันธุ์ข้าว โดยใช้ข้อมูลที่สกัดได้จากรูปภาพในการจ าแนกสายพันธุ์ข้าว 

ด้วยเหตุผลนี้ผู้วิจัยจึงได้เกิดแนวคิดในการใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายช้ันส าหรับการจ าแนกประเภทจาก
ภาพเมล็ดข้าวพื้นเมืองภาคใต้ที่นิยมปลูกและบริโภคกันอย่างแพร่หลาย จ านวน 7 สายพันธุ์ โดยใช้วิธีการสกัดคุณลักษณะจาก
ภาพถ่าย [5] ในงานวิจัยจะท าการทดลองข้อมูล 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกเป็นการใช้ข้อมูลดิบจากการรวบรวมข้อมูลภาพโดยไมผ่า่น
การแปลงข้อมูลใด ๆ และกลุ่มสองเป็นการน าข้อมูลดิบมาผ่านการแปลงข้อมูลก่อนน าไปสร้างเป็นโมเดลการจ าแนกประเภท
ด้วยเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายช้ันในหลายรูปแบบหลังจากนั้นน าข้อมูลที่สกัดได้สร้างตัวจ าแนกโดยใช้ 
โครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายชั้น 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

พันธุ์ข้าวพ้ืนเมือง (Local Rice) 

 ข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองเป็นแหล่งพันธุกรรมข้าวอย่างดี เนื่องจากอยู่ในช่วงกึ่งกลางระหว่างข้าวป่าและข้าวสายพันธ์ุใหม่ของ
การคัดเลือกสายพันธ์ุโดยมนุษย์ ความหลากหลายทางพันธุกรรมของพันธุ์ข้าวพ้ืนเมืองมีความส าคัญมาก เนื่องจากมีลักษณะที่ดี
บางอย่างที่สามารถใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ เช่น การเพิ่มผลผลิต คุณภาพ และการต้านทานโรคและแมลง [2] ในภาคใต้
ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้มีการเก็บรวบรวมพันธุ์ข้าวพื้นเมืองจ านวน 1,997 พันธุ์ [3] จะเห็นได้ว่าพันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้มีความ
หลากหลายของพันธุ์เป็นอย่างมาก ในงานวิจัยนี้ได้คัดเลือกสายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้ที่นิยมปลูกและบริโภคกันอย่าง
แพร่หลายจ านวน 7 สายพันธุ์มาท าการทดลองการจ าแนกประเภทสายพันธุ์ข้าว ดังนี้ 1) สังข์หยด พัทลุง 2) ช่อขิง 3) หอม
กระดังงา นราธิวาส 4) เหนียวด าหมอ 37 5) เหนียวด าช่อไม้ไผ่ 49 6) เล็บนกปัตตานี และ 7) ไข่มดริ้น 3 

วิธีการสกัดคุณลักษณะจากภาพถ่าย (Image Segmentation) 

 ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยใช้การประมวลผลภาพในการสกัดคุณลักษณะจากภาพถ่าย [5] ซึ่งการประมวลผลภาพเป็นวิธกีาร
น าภาพมาประมวลผลหรือคิดค านวณด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เราต้องการทั้งในเชิงคุณภาพ และปริมาณโดยมี
ขั้นตอนต่าง ๆ ที่ส าคัญ คือ การท าให้ภาพมีความคมชัดมากข้ึน การก าจัดสัญญาณรบกวนออกจากภาพ การแบ่งส่วนของวัตถุท่ี
เราสนใจออกมาจากภาพ เพื่อน าภาพวัตถุท่ีได้ไปวิเคราะห์หาข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น ขนาด รูปร่าง และสี เป็นต้น ดังนั้นหากน า
ข้อมูลเชิงปริมาณเหล่านี้ไปวิเคราะห์และสร้างเป็นระบบ ก็จะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ได้ เช่น  การจ าแนกประเภท
เมล็ดข้าวขาวด้วยการประมวลผลภาพ [6] การคัดเลือกข้าวเปลือกไทยด้วยวิธีวิเคราะห์ภาพถ่าย [7] เป็นต้น 
 

 
 

 

การแปลงข้อมูล (Data Transformation) 

 การแปลงข้อมูล [8] ท าเพื่อเพิ่มความแม่นย า และความเข้าใจในการท าเหมืองข้อมูลด้วยมิติทีสูงขึ้ น วิธีที่นิยม  
คือการท านอร์มอลไลซ์ (Normalization) โดยการแปลงค่าข้อมูลให้อยู่ในช่วงสั้น ๆ ที่อัลกอริทึมของการท าเหมืองข้อมูล
สามารถน าไปประมวลผลได้ เพราะบางครั้งข้อมูลจะมีค่าข้อมูลช่วงกว้างมาก ๆ การแปลงข้อมูลยังรวมถึงการสร้างคุณลักษณะ
ใหม่จากคุณลักษณะที่มีอยู่ เช่น การเพิ่มคุณลักษณะพื้นที่จากคุณลักษณะความสูงและความกว้าง ในงานวิจัยนี้เลือกใช้วิธีการ 
Min-Max Normalization เป็นการแปลงข้อมูลเชิงเส้น ไปเป็นช่วงข้อมูลใหม่ท่ีก าหนด ปกติคือ 0-1 โดยใช้สูตรดังต่อไปนี้ 
 

 
                                         โดย v คือ ค่าเดมิ 
                                      minA , maxA คือ ค่าต่ าสุดและคา่สูงสุดของช่วงเดิม 
                                      v' คือ ค่าใหม่ที่ได้จากการแปลงค่าเดิม 
                                      new_minA, new_maxA คือ ค่าต่ าสุดและค่าสูงสุดของช่วงใหม่ 
 

อัลกอริทึมการจ าแนกประเภท (Classification Algorithms) 

 ในการท าเหมืองข้อมูล [8] อัลกอริทึมการจ าแนกประเภทถูกน ามาใช้ในงานด้านต่าง ๆ โดยเป็นกระบวนการสร้างตัว
จ าแนกประเภทจัดการข้อมูลให้อยู่ในกลุ่มที่ก าหนด เพื่อแสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างกลุ่ม หรือกลุ่มของข้อมูลได้ และเพื่อ
ท านายว่าข้อมูลนี้ควรจัดอยู่ในกลุ่มใด ซึ่งในตัวจ าแนกประเภทที่ใช้จ าแนกข้อมูลออกเป็นกลุ่มตามที่ก าหนดไว้ จะขึ้นอยู่กับการ
วิเคราะห์ชุดของข้อมูลสอน (Training Data) โดยน าข้อมูลทดลองมาสอนให้ระบบเรียนรู้ว่ามีข้อมูลใดอยู่ในประเภทเดียวกัน
บ้าง ผลลัพธ์ที่ได้จากการเรียนรู้คือ ตัวจ าแนกประเภทข้อมูล (Classifier Model) ตัวจ าแนกประเภทนี้สามารถแทนได้ในหลาย
รูปแบบ เช่นกฎการอนุมาน (If-then Rules) ต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) หรือ โครงข่ายประสาทเทียม (Artificial 
Neuron Network) และจะน าข้อมูลส่วนท่ีเหลือจากข้อมูลสอนเป็นข้อมูลที่ใช้ทดสอบ (Testing Data)  ซึ่งการทดสอบนี้จะถูก
น ามาเปรียบเทียบกับกลุ่มข้อมูลสอนจากตัวจ าแนกประเภท เพื่อทดสอบความถูกต้องโดยจะปรับปรุงตัวจ าแนกประเภทจนกว่า
จะได้ค่าความถูกต้องอยู่ในระดับที่น่าพอใจ หลังจากนั้นเมื่อมีข้อมูลใหม่เข้ามา ผู้ใช้งานจะน าข้อมูลผ่านตัวจ าแนกประเภท  
โดยตัวจ าแนกประเภทจะสามารถท านายประเภทข้อมูลชุดใหม่นี้ได้ 
 

 โครงข่ายประสาทเทียม ถูกสร้างขึ้นโดยการจ าลองลักษณะการประมวลผลของสมองมนุษย์ด้วยแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ (Mathematics Model) ซึ่งจะประกอบด้วยส่วนของการประมวลผลที่เรียกว่า นิวรอน (Neuron) ซึ่งทุก ๆ 
นิวรอนสามารถมีข้อมูลป้อนเข้าได้หลายค่า แต่ข้อมูลส่งออกมีได้เพียงค่าเดียว และทุก ๆ ข้อมูลส่งออกจะเชื่อมโยงไปยังข้อมูล
ป้อนเข้าของนิวรอนอื่น ๆ ภายในโครงข่าย ส าหรับการเช่ือมโยงกันภายในระหว่างนิวรอน ทุก ๆ ข้อมูลป้อนเข้าจะมีค่าน้ าหนัก
เป็นตัวก าหนดก าลังของการเช่ือมโยง ภายในนิวรอนจะมีฟังก์ชันก าหนดสัญญาณส่งออกที่เรียกว่า ฟังก์ชันถ่ายโอน (Transfer 
Function) ซึ่งมีกระบวนการท างาน ดังรูปที่ 1 
 

 
รูปที่ 1 กระบวนการท างานของโครงข่ายประสาทเทยีม [9] 

(1) 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 
 

 

บทน า 
 

ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความส าคัญอย่างยิ่งของประเทศไทย ข้อมูลจากคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูล 
ด้านการเกษตรปี 2562 พบว่ามีพื้นท่ีที่มีการปลูกข้าวประมาณ 59 ล้านไร่ [1] โดยข้าวท่ีมีการปลูกมากท่ีสุดคือข้าวเจ้าหอมมะลิ  
คิดเป็น 39.19% ของจ านวนข้าวที่มีการปลูกทั้งหมด ข้าวพื้นเมืองเป็นข้าวที่นิยมปลูกและมีการบริโภคการอย่างแพร่หลาย
เนื่องจากมีประโยชน์จากคุณค่าทางโภชนาการของข้าวแต่ละพันธุ์ ซึ่งมีข้อมูลว่าข้าวพื้นเมืองเป็นแหล่งหนึ่งของธาตุอาหารที่มี
ประโยชน์ต่อสุขภาพ ได้แก่ กรดฟีนอลิก และฟลาโวนอยด์ (ส่วนมากพบ แอนโทไซยานินส์) [2] ซึ่งมีคุณสมบัติในการต้านการ
เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Antioxidant) ที่ก าลังเป็นกระแสของผู้บริโภคในปัจจุบัน อีกทั้งการให้ความสนใจเรื่องข้าวพื้นเมืองที่
มีอยู่ในชุมชนจะเป็นทางหนึ่งของการพัฒนาการเกษตรที่ค านึงถึงความสมดุลทางธรรมชาติ โดยอาศัยเกษตรกรเป็นผู้คัดเลือก
ผลิตและอนุรักษ์พันธุ์ข้าวไว้ใช้ประโยชน์ในแปลงนาของตัวเอง ส าหรับในภาคใต้ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้มีการเก็บรวบรวมพันธุ์
ข้าวพื้นเมืองภาคใต้จ านวน 1,997 พันธุ์ [3] ซึ่งแต่ละสายพันธ์ุมีลักษณะจ าเพาะที่แตกต่างกัน  

จากจ านวนสายพันธ์ุข้าวพื้นเมืองที่มีจ านวนมากนั้น ท าให้ผู้บริโภคทั่วไปที่ไม่มีความรู้ทางด้านสายพันธ์ุข้าวไม่สามารถ
ระบุสายพันธุ์ข้าวแต่ละสายพันธุ์ได้หากไม่มีความรู้  ซึ่งจะต้องใช้ผู้เชียวชาญทางด้านสายพันธุ์ข้าวโดยเฉพาะในการจ าแนก 
สายพันธุ์ จากการศึกษาข้อมูลพบว่าได้มีการพัฒนาวิธีการจ าแนกสายพันธุ์ข้าวจากภาพถ่ายเมล็ดโดยวิธีการต่าง ๆ เช่น [4] ได้
ท าการศึกษาวิธีการจ าแนกพันธุ์ข้าวจากภาพถ่ายโดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาพจากพันธุ์ข้าว จ านวน 4 สายพันธุ์ โดยใช้
คุณลักษณะของข้าว เช่น สีและรูปร่างของเมล็ดข้าว สอดคล้องกับ [5] ได้พัฒนาวิธีการจ าแนกสายพันธุ์เมล็ดข้าวจากภาพถ่าย
โดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาพและเหมืองข้อมูล จ านวน 5 สายพันธ์ุ จากงานวิจัยท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่ามีการเทคนิค
การประมวลผลภาพและเหมืองข้อมูลในการจ าแนกสายพันธุ์ข้าว โดยใช้ข้อมูลที่สกัดได้จากรูปภาพในการจ าแนกสายพันธุ์ข้าว 

ด้วยเหตุผลนี้ผู้วิจัยจึงได้เกิดแนวคิดในการใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายช้ันส าหรับการจ าแนกประเภทจาก
ภาพเมล็ดข้าวพื้นเมืองภาคใต้ที่นิยมปลูกและบริโภคกันอย่างแพร่หลาย จ านวน 7 สายพันธุ์ โดยใช้วิธีการสกัดคุณลักษณะจาก
ภาพถ่าย [5] ในงานวิจัยจะท าการทดลองข้อมูล 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกเป็นการใช้ข้อมูลดิบจากการรวบรวมข้อมูลภาพโดยไมผ่า่น
การแปลงข้อมูลใด ๆ และกลุ่มสองเป็นการน าข้อมูลดิบมาผ่านการแปลงข้อมูลก่อนน าไปสร้างเป็นโมเดลการจ าแนกประเภท
ด้วยเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายช้ันในหลายรูปแบบหลังจากนั้นน าข้อมูลที่สกัดได้สร้างตัวจ าแนกโดยใช้ 
โครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายชั้น 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

พันธุ์ข้าวพ้ืนเมือง (Local Rice) 

 ข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองเป็นแหล่งพันธุกรรมข้าวอย่างดี เนื่องจากอยู่ในช่วงกึ่งกลางระหว่างข้าวป่าและข้าวสายพันธ์ุใหม่ของ
การคัดเลือกสายพันธ์ุโดยมนุษย์ ความหลากหลายทางพันธุกรรมของพันธุ์ข้าวพ้ืนเมืองมีความส าคัญมาก เนื่องจากมีลักษณะที่ดี
บางอย่างที่สามารถใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ เช่น การเพิ่มผลผลิต คุณภาพ และการต้านทานโรคและแมลง [2] ในภาคใต้
ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้มีการเก็บรวบรวมพันธุ์ข้าวพื้นเมืองจ านวน 1,997 พันธุ์ [3] จะเห็นได้ว่าพันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้มีความ
หลากหลายของพันธุ์เป็นอย่างมาก ในงานวิจัยนี้ได้คัดเลือกสายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้ที่นิยมปลูกและบริโภคกันอย่าง
แพร่หลายจ านวน 7 สายพันธุ์มาท าการทดลองการจ าแนกประเภทสายพันธุ์ข้าว ดังนี้ 1) สังข์หยด พัทลุง 2) ช่อขิง 3) หอม
กระดังงา นราธิวาส 4) เหนียวด าหมอ 37 5) เหนียวด าช่อไม้ไผ่ 49 6) เล็บนกปัตตานี และ 7) ไข่มดริ้น 3 

วิธีการสกัดคุณลักษณะจากภาพถ่าย (Image Segmentation) 

 ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยใช้การประมวลผลภาพในการสกัดคุณลักษณะจากภาพถ่าย [5] ซึ่งการประมวลผลภาพเป็นวิธกีาร
น าภาพมาประมวลผลหรือคิดค านวณด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เราต้องการทั้งในเชิงคุณภาพ และปริมาณโดยมี
ขั้นตอนต่าง ๆ ที่ส าคัญ คือ การท าให้ภาพมีความคมชัดมากข้ึน การก าจัดสัญญาณรบกวนออกจากภาพ การแบ่งส่วนของวัตถุท่ี
เราสนใจออกมาจากภาพ เพื่อน าภาพวัตถุท่ีได้ไปวิเคราะห์หาข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น ขนาด รูปร่าง และสี เป็นต้น ดังนั้นหากน า
ข้อมูลเชิงปริมาณเหล่านี้ไปวิเคราะห์และสร้างเป็นระบบ ก็จะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ได้ เช่น  การจ าแนกประเภท
เมล็ดข้าวขาวด้วยการประมวลผลภาพ [6] การคัดเลือกข้าวเปลือกไทยด้วยวิธีวิเคราะห์ภาพถ่าย [7] เป็นต้น 
 

 
 

 

การแปลงข้อมูล (Data Transformation) 

 การแปลงข้อมูล [8] ท าเพื่อเพิ่มความแม่นย า และความเข้าใจในการท าเหมืองข้อมูลด้วยมิติทีสูงขึ้ น วิธีที่นิยม  
คือการท านอร์มอลไลซ์ (Normalization) โดยการแปลงค่าข้อมูลให้อยู่ในช่วงสั้น ๆ ที่อัลกอริทึมของการท าเหมืองข้อมูล
สามารถน าไปประมวลผลได้ เพราะบางครั้งข้อมูลจะมีค่าข้อมูลช่วงกว้างมาก ๆ การแปลงข้อมูลยังรวมถึงการสร้างคุณลักษณะ
ใหม่จากคุณลักษณะที่มีอยู่ เช่น การเพิ่มคุณลักษณะพื้นที่จากคุณลักษณะความสูงและความกว้าง ในงานวิจัยนี้เลือกใช้วิธีการ 
Min-Max Normalization เป็นการแปลงข้อมูลเชิงเส้น ไปเป็นช่วงข้อมูลใหม่ท่ีก าหนด ปกติคือ 0-1 โดยใช้สูตรดังต่อไปนี้ 
 

 
                                         โดย v คือ ค่าเดมิ 
                                      minA , maxA คือ ค่าต่ าสุดและคา่สูงสุดของช่วงเดิม 
                                      v' คือ ค่าใหม่ที่ได้จากการแปลงค่าเดิม 
                                      new_minA, new_maxA คือ ค่าต่ าสุดและค่าสูงสุดของช่วงใหม่ 
 

อัลกอริทึมการจ าแนกประเภท (Classification Algorithms) 

 ในการท าเหมืองข้อมูล [8] อัลกอริทึมการจ าแนกประเภทถูกน ามาใช้ในงานด้านต่าง ๆ โดยเป็นกระบวนการสร้างตัว
จ าแนกประเภทจัดการข้อมูลให้อยู่ในกลุ่มที่ก าหนด เพื่อแสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างกลุ่ม หรือกลุ่มของข้อมูลได้ และเพื่อ
ท านายว่าข้อมูลนี้ควรจัดอยู่ในกลุ่มใด ซึ่งในตัวจ าแนกประเภทที่ใช้จ าแนกข้อมูลออกเป็นกลุ่มตามที่ก าหนดไว้ จะขึ้นอยู่กับการ
วิเคราะห์ชุดของข้อมูลสอน (Training Data) โดยน าข้อมูลทดลองมาสอนให้ระบบเรียนรู้ว่ามีข้อมูลใดอยู่ในประเภทเดียวกัน
บ้าง ผลลัพธ์ที่ได้จากการเรียนรู้คือ ตัวจ าแนกประเภทข้อมูล (Classifier Model) ตัวจ าแนกประเภทนี้สามารถแทนได้ในหลาย
รูปแบบ เช่นกฎการอนุมาน (If-then Rules) ต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) หรือ โครงข่ายประสาทเทียม (Artificial 
Neuron Network) และจะน าข้อมูลส่วนท่ีเหลือจากข้อมูลสอนเป็นข้อมูลที่ใช้ทดสอบ (Testing Data)  ซึ่งการทดสอบนี้จะถูก
น ามาเปรียบเทียบกับกลุ่มข้อมูลสอนจากตัวจ าแนกประเภท เพื่อทดสอบความถูกต้องโดยจะปรับปรุงตัวจ าแนกประเภทจนกว่า
จะได้ค่าความถูกต้องอยู่ในระดับที่น่าพอใจ หลังจากนั้นเมื่อมีข้อมูลใหม่เข้ามา ผู้ใช้งานจะน าข้อมูลผ่านตัวจ าแนกประเภท  
โดยตัวจ าแนกประเภทจะสามารถท านายประเภทข้อมูลชุดใหม่นี้ได้ 
 

 โครงข่ายประสาทเทียม ถูกสร้างขึ้นโดยการจ าลองลักษณะการประมวลผลของสมองมนุษย์ด้วยแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ (Mathematics Model) ซึ่งจะประกอบด้วยส่วนของการประมวลผลที่เรียกว่า นิวรอน (Neuron) ซึ่งทุก ๆ 
นิวรอนสามารถมีข้อมูลป้อนเข้าได้หลายค่า แต่ข้อมูลส่งออกมีได้เพียงค่าเดียว และทุก ๆ ข้อมูลส่งออกจะเชื่อมโยงไปยังข้อมูล
ป้อนเข้าของนิวรอนอื่น ๆ ภายในโครงข่าย ส าหรับการเช่ือมโยงกันภายในระหว่างนิวรอน ทุก ๆ ข้อมูลป้อนเข้าจะมีค่าน้ าหนัก
เป็นตัวก าหนดก าลังของการเช่ือมโยง ภายในนิวรอนจะมีฟังก์ชันก าหนดสัญญาณส่งออกที่เรียกว่า ฟังก์ชันถ่ายโอน (Transfer 
Function) ซึ่งมีกระบวนการท างาน ดังรูปที่ 1 
 

 
รูปที่ 1 กระบวนการท างานของโครงข่ายประสาทเทยีม [9] 

(1) 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 
 

 

โครงข่ายประสาทเทียมประกอบด้วยนิวรอนจ านวนมากเชื่อมต่อกัน ซึ่งการเชื่อมต่อแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อย เรียกว่าช้ัน 
(Layer) ช้ันแรกเป็นช้ันข้อมูลป้อนเข้า (Input Layer) ช้ันสุดท้ายเป็นช้ันข้อมูลส่งออก (Output Layer) ส่วนช้ันที่อยู่ระหว่าง
ช้ันข้อมูลป้อนเข้าและช้ันข้อมูลส่งออก เรียกว่า ช้ันซ่อน (Hidden Layer) ซึ่งโดยทั่วไปช้ันซ่อนอาจมีมากกว่า 1 ช้ัน ก็ได้  
ด้วยเหตุนี้จึงสามารถแบ่งประเภทตามโครงสร้างของโครงข่ายประสาทเทียมได้ 2  แบบ คือ โครงข่ายประสาทเทียมแบบช้ัน
เดียว (Single Layer) และ โครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายชั้น (Multi-Layer) ดังรูปที่ 2 และ 3 ตามล าดับ 

 

 
รูปที่ 2 โครงข่ายประสาทเทยีมแบบช้ันเดียว (Single Layer) [9] 

 

 
รูปที่ 3 โครงข่ายประสาทเทยีมแบบหลายช้ัน (Multi-Layer) [9] 

 
การทดสอบประสิทธิภาพ 

       ในงานวิจัยนี้ใช้วิธีการทดสอบประสิทธิภาพโดยใช้ตัวแบบ K-Fold Cross Validation ซึ่งเป็นวิธีการตรวจสอบค่า
ความผิดพลาดในการท านายของตัวแบบโดยพื้นฐานของวิธีการการตรวจสอบไขว้กันคือ การสุ่มตัวอย่างโดยเริ่มจากแบ่งชุด
ข้อมูลออกเป็นส่วนๆ และน าบางส่วนจากชุดข้อมูลนั้นมาตรวจสอบ ผลลัพธ์จากการท าการตรวจสอบไขว้กันมักถูกใช้เป็น
ตัวเลือกในการก าหนดตัวแบบ ในกรณีการท า K-Fold Cross Validation จะแบ่งข้อมูลออกเป็น K ชุดเท่าๆ กัน เช่น 5 ชุด  
จะท าการค านวณค่าความผิดพลาด 5 รอบ โดยแต่ละรอบการค านวณข้อมูลชุดหนึ่งจากข้อมูล 5 ชุดจะถูกเลือกออกมาเพื่อเป็น
ข้อมูลทดสอบ และข้อมูลอีก 4 ชุดจะถูกใช้เป็นข้อมูลส าหรับการเรียนรู้ โดยในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยวัดประสิทธิภาพของแบบจ าลอง
โดยใช้ค่าความถูกต้อง (Accuracy) ของแบบจ าลอง ค านวณได้จากสูตรที่ (2)  
 

 
รูปที่ 4 การทดสอบ 5 - Fold Cross Validation [10]  

       Accuracy =  TP+TN
TP+TN+FP+FN   (2) 

 
โดย TP คือ สิ่งที่โปรแกรมท านายวา่ “จริง” และ มีค่าเป็น “จริง” 

       TN คือ สิ่งที่โปรแกรมท านายว่า “ไม่จริง” และ มีค่า “ไม่จริง” 
        FP คือ สิ่งที่โปรแกรมท านายวา่ “จริง” แต่ มีค่าเป็น “ไม่จริง” 
        FN คือ สิ่งที่โปรแกรมท านายว่า “ไม่จริง” แต่ มีค่าเป็น “จริง” 

 
 

 

ระบบงานที่เกี่ยวข้อง 

[11] พัฒนาเครื่องมือการจ าแนกพันธุ์ข้าวจ านวน 10 สายพันธุ์ได้แก่  Mentik  Wangi,  Pandan  Wangi,  Cilosari,  
Rajalele,  Inpari  3,  Inpari  6,  IR66,  IR64,  Sintanur  และ Membramo ขั้นตอนของการจ าแนกพันธุ์ข้าวด าเนินการ
โดยวิธีการประมวลผลภาพ คุณลักษณะที่ใช้ในการวิเคราะห์ประกอบด้วย สี ลักษณะทางสัณฐานวิทย าและพื้นผิว โดยใช้
อัลกอริทึม LVQ Neural Network ผลการจ าแนกพบว่ามีความเฉลี่ยความถูกต้องเท่ากับ 70.30% โดยความถูกต้องในการ
จ าแนกสูงสุดในข้าวสายพันธุ์  Mentik Wangi ให้ค่าความถูกต้องเท่ากับ 96.60% และ ความถูกต้องในการจ าแนกน้อยสุด 
30.00% คือข้าวสายพันธุ์ Cilosari 

[12] น าเสนอวิธีการจ าแนกเมล้ดพันธุ์ข้าวด้วยการประมวลผลภาพโดยใช้พันธุ์ข้าว 6 สายพันธุ์ที่นิยมปลูกร่วมกันใน
หลายพื้นที่ของประเทศไทยได้แก่ ขาวดอกมะลิ 105, กข.6, ปทุมธานี 1, พิษณุโลก 2, สุพรรณบุรี 1 และชัยนาท 1 โดยเมล็ด
ข้าวแต่ละพันธุ์ถูกถ่ายภาพไว้พันธุ์ละ 120 เมล็ด และน าภาพมาสกัดหาลักษณะเด่นเพื่อน ามาเรียนรู้ด้วยเครื่องจักรการเรียนรู้
แบบ Naïve Bayes และ Support Vector Machine จากผลการทดลองพบว่า “มุมหัวข้าว” และ “มุมหางข้าว” เป็นลักษณะ
เด่นท่ีมีประสิทธิผลต่อการจ าแนกแบบ Naïve Bayes และ Support Vector Machine โดยมีความแม่นย าเฉลี่ย 83.01% และ 
99.49% ตามล าดับ ซึ่งมุมหัวข้าวและมุมหางข้าวเป็นองค์ประกอบ โดยใช้ Support Vector Machine ในการเรียนรู้สามารถ
จ าแนกข้าวได้ดีที่สุด 

 จากงานวิจัยข้างต้นส่วนใหญ่มีการใช้คุณลักษณะทางสัณฐานวิทยา เช่น สี ความกว้าง ความยาวของเมล็ดข้าวในการ
จ าแนกเมล็ดข้าวสายพันธุ์และใช้ค่าความถูกต้องในการประเมินผลความถูกต้องของอัลกอริทึมที่ใช้ในแต่ละงานและใช้ข้าวสาย
พันธุ์ต่าง ๆ ที่นิยมปลูกกันในหลายพื้นท่ี แต่ยังไม่มีการศึกษาวิธีการจ าแนกสายพันธุ์ข้าวพ้ืนเมืองภาคใต้ ส าหรับงานวิจัยนี้ผู้วิจัย
ได้ใช้สายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้ที่นิยมปลูกและบริโภคจ านวน 7 สายพันธุ์ คุณลักษณะที่ใช้ในการจ าแนกประกอบด้วยดังนี้  
1) ค่าสี RGB 2) ความกว้าง 3) ความยาว 4) พื้นที่สี่เหลี่ยมที่ล้อมรอบวัตถุ และ 5) รัศมีของวงกลมที่เล็กที่สุดที่ล้อมรอบวัตถุ 
โดยใช้เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายช้ัน ผู้วิจัยจะท าการทดลองในข้อมูล 2 กลุ่ม  คือ  กลุ่มแรกเป็นการใช้ข้อมูลดิบ
จากการรวบรวมข้อมูลภาพโดยไม่ผ่านการแปลงข้อมูลใด ๆ และกลุ่มสองเป็นการน าข้อมูลดิบมาผ่านการแปลงข้อมูลก่อนน าไป
สร้างเป็นโมเดล  
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โครงข่ายประสาทเทียมประกอบด้วยนิวรอนจ านวนมากเชื่อมต่อกัน ซึ่งการเชื่อมต่อแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อย เรียกว่าช้ัน 
(Layer) ช้ันแรกเป็นช้ันข้อมูลป้อนเข้า (Input Layer) ช้ันสุดท้ายเป็นช้ันข้อมูลส่งออก (Output Layer) ส่วนช้ันที่อยู่ระหว่าง
ช้ันข้อมูลป้อนเข้าและช้ันข้อมูลส่งออก เรียกว่า ช้ันซ่อน (Hidden Layer) ซึ่งโดยทั่วไปช้ันซ่อนอาจมีมากกว่า 1 ช้ัน ก็ได้  
ด้วยเหตุนี้จึงสามารถแบ่งประเภทตามโครงสร้างของโครงข่ายประสาทเทียมได้ 2  แบบ คือ โครงข่ายประสาทเทียมแบบช้ัน
เดียว (Single Layer) และ โครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายชั้น (Multi-Layer) ดังรูปที่ 2 และ 3 ตามล าดับ 

 

 
รูปที่ 2 โครงข่ายประสาทเทยีมแบบช้ันเดียว (Single Layer) [9] 

 

 
รูปที่ 3 โครงข่ายประสาทเทยีมแบบหลายช้ัน (Multi-Layer) [9] 

 
การทดสอบประสิทธิภาพ 

       ในงานวิจัยนี้ใช้วิธีการทดสอบประสิทธิภาพโดยใช้ตัวแบบ K-Fold Cross Validation ซึ่งเป็นวิธีการตรวจสอบค่า
ความผิดพลาดในการท านายของตัวแบบโดยพื้นฐานของวิธีการการตรวจสอบไขว้กันคือ การสุ่มตัวอย่างโดยเริ่มจากแบ่งชุด
ข้อมูลออกเป็นส่วนๆ และน าบางส่วนจากชุดข้อมูลนั้นมาตรวจสอบ ผลลัพธ์จากการท าการตรวจสอบไขว้กันมักถูกใช้เป็น
ตัวเลือกในการก าหนดตัวแบบ ในกรณีการท า K-Fold Cross Validation จะแบ่งข้อมูลออกเป็น K ชุดเท่าๆ กัน เช่น 5 ชุด  
จะท าการค านวณค่าความผิดพลาด 5 รอบ โดยแต่ละรอบการค านวณข้อมูลชุดหนึ่งจากข้อมูล 5 ชุดจะถูกเลือกออกมาเพื่อเป็น
ข้อมูลทดสอบ และข้อมูลอีก 4 ชุดจะถูกใช้เป็นข้อมูลส าหรับการเรียนรู้ โดยในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยวัดประสิทธิภาพของแบบจ าลอง
โดยใช้ค่าความถูกต้อง (Accuracy) ของแบบจ าลอง ค านวณได้จากสูตรที่ (2)  
 

 
รูปที่ 4 การทดสอบ 5 - Fold Cross Validation [10]  

       Accuracy =  TP+TN
TP+TN+FP+FN   (2) 

 
โดย TP คือ สิ่งที่โปรแกรมท านายวา่ “จริง” และ มีค่าเป็น “จริง” 

       TN คือ สิ่งที่โปรแกรมท านายว่า “ไม่จริง” และ มีค่า “ไม่จริง” 
        FP คือ สิ่งที่โปรแกรมท านายวา่ “จริง” แต่ มีค่าเป็น “ไม่จริง” 
        FN คือ สิ่งที่โปรแกรมท านายว่า “ไม่จริง” แต่ มีค่าเป็น “จริง” 

 
 

 

ระบบงานที่เกี่ยวข้อง 

[11] พัฒนาเครื่องมือการจ าแนกพันธุ์ข้าวจ านวน 10 สายพันธุ์ได้แก่  Mentik  Wangi,  Pandan  Wangi,  Cilosari,  
Rajalele,  Inpari  3,  Inpari  6,  IR66,  IR64,  Sintanur  และ Membramo ขั้นตอนของการจ าแนกพันธุ์ข้าวด าเนินการ
โดยวิธีการประมวลผลภาพ คุณลักษณะที่ใช้ในการวิเคราะห์ประกอบด้วย สี ลักษณะทางสัณฐานวิทย าและพื้นผิว โดยใช้
อัลกอริทึม LVQ Neural Network ผลการจ าแนกพบว่ามีความเฉลี่ยความถูกต้องเท่ากับ 70.30% โดยความถูกต้องในการ
จ าแนกสูงสุดในข้าวสายพันธุ์  Mentik Wangi ให้ค่าความถูกต้องเท่ากับ 96.60% และ ความถูกต้องในการจ าแนกน้อยสุด 
30.00% คือข้าวสายพันธุ์ Cilosari 

[12] น าเสนอวิธีการจ าแนกเมล้ดพันธุ์ข้าวด้วยการประมวลผลภาพโดยใช้พันธุ์ข้าว 6 สายพันธุ์ที่นิยมปลูกร่วมกันใน
หลายพื้นที่ของประเทศไทยได้แก่ ขาวดอกมะลิ 105, กข.6, ปทุมธานี 1, พิษณุโลก 2, สุพรรณบุรี 1 และชัยนาท 1 โดยเมล็ด
ข้าวแต่ละพันธุ์ถูกถ่ายภาพไว้พันธุ์ละ 120 เมล็ด และน าภาพมาสกัดหาลักษณะเด่นเพื่อน ามาเรียนรู้ด้วยเครื่องจักรการเรียนรู้
แบบ Naïve Bayes และ Support Vector Machine จากผลการทดลองพบว่า “มุมหัวข้าว” และ “มุมหางข้าว” เป็นลักษณะ
เด่นท่ีมีประสิทธิผลต่อการจ าแนกแบบ Naïve Bayes และ Support Vector Machine โดยมีความแม่นย าเฉลี่ย 83.01% และ 
99.49% ตามล าดับ ซึ่งมุมหัวข้าวและมุมหางข้าวเป็นองค์ประกอบ โดยใช้ Support Vector Machine ในการเรียนรู้สามารถ
จ าแนกข้าวได้ดีที่สุด 

 จากงานวิจัยข้างต้นส่วนใหญ่มีการใช้คุณลักษณะทางสัณฐานวิทยา เช่น สี ความกว้าง ความยาวของเมล็ดข้าวในการ
จ าแนกเมล็ดข้าวสายพันธุ์และใช้ค่าความถูกต้องในการประเมินผลความถูกต้องของอัลกอริทึมที่ใช้ในแต่ละงานและใช้ข้าวสาย
พันธุ์ต่าง ๆ ที่นิยมปลูกกันในหลายพื้นท่ี แต่ยังไม่มีการศึกษาวิธีการจ าแนกสายพันธุ์ข้าวพ้ืนเมืองภาคใต้ ส าหรับงานวิจัยนี้ผู้วิจัย
ได้ใช้สายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้ที่นิยมปลูกและบริโภคจ านวน 7 สายพันธุ์ คุณลักษณะที่ใช้ในการจ าแนกประกอบด้วยดังนี้  
1) ค่าสี RGB 2) ความกว้าง 3) ความยาว 4) พื้นที่สี่เหลี่ยมที่ล้อมรอบวัตถุ และ 5) รัศมีของวงกลมที่เล็กที่สุดที่ล้อมรอบวัตถุ 
โดยใช้เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายช้ัน ผู้วิจัยจะท าการทดลองในข้อมูล 2 กลุ่ม  คือ  กลุ่มแรกเป็นการใช้ข้อมูลดิบ
จากการรวบรวมข้อมูลภาพโดยไม่ผ่านการแปลงข้อมูลใด ๆ และกลุ่มสองเป็นการน าข้อมูลดิบมาผ่านการแปลงข้อมูลก่อนน าไป
สร้างเป็นโมเดล  
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ระเบียบวิธีการวิจัย 

 ในการด าเนินงานเพื่อการวจิัยมภีาพรวมการท างานของแต่ละขั้นตอนดังรูปที่ 5 และมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

 
รูปที่ 5 กรอบแนวคิดงานวิจัย 

 

กรอบแนวคิดงานวิจัย 

ผู้วิจัยน าเมลด็พันธ์ุข้าวจากศูนย์วิจยัข้าวพัทลุง จ านวน 7 สายพันธ์ุไดแ้ก่ 1) สังข์หยด พัทลุง 2) ช่อขิง 3) หอมกระดังงา 
นราธิวาส 4) เหนียวด าหมอ 37 5) เหนียวด าช่อไม้ไผ่ 49 6) เล็บนกปัตตานี และ 7) ไข่มดริ้น 3 โดยท าการถ่ายภาพเมล็ดข้าว
สายพันธ์ุละ 250 เมลด็ ในสภาพแสงที่แตกต่างกัน 11 ระดับ [5] จากนั้นท าการสกัดคณุลักษณะจากเมล็ดข้าวโดยใช้เทคนิคการ
ประมวลผลภาพ [5] เมื่อได้ข้อมูลที่สกัด (Rice Grain Dataset) แลว้ผู้วิจัยได้ท าการทดลองข้อมูล 2 กลุ่ม คือ กลุม่แรกเป็นการ
ใช้ข้อมูลดิบจากการรวบรวมข้อมลูภาพโดยไมผ่่านการแปลงข้อมูล (Raw Dataset) และกลุม่สองเปน็การน าข้อมูลดิบมาผ่าน
การแปลงข้อมูล (Transformed Dataset) ก่อนน าไปสร้างเป็นโมเดลโดยเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายชั้น  
โดยก าหนดให้มีชั้นซ่อนของโครงขา่ยประสาท ตั้งแต่ 2 ช้ันข้ึนไป  หลังจากนั้นท าการทดสอบทดสอบประสิทธิภาพของโมเดล
โดยใช้วิธีแบบ K-Fold Cross Validation โดยการก าหนดค่า K = 2, 4, 6 และ 8 ตามล าดับ จากนั้นท าการเปรยีบเทียบค่า
ผลลัพธ์จากค่าความถูกต้องการจ าแนกประเภทจากข้อมูลทั้ง 2 กลุ่ม เพื่อวิเคราะห์ว่าการแปลงข้อมูลนั้นจะส่งผลต่อการเพิ่มค่า
ความถูกต้องในการจ าแนกประเภทหรือไม่ และในกลุ่มข้อมูลแบบใดบ้าง  

 
 

 

ผลการศึกษา 

 จากข้อมูลคุณลักษณะของเมล็ดข้าวที่สกัดได้จากภาพถ่ายเมล็ดข้าวจ านวน 19,250 ภาพ ผู้วิจัยได้ท าการทดลองข้อมูล 
2 กลุ่ม  คือ  กลุ่มแรกเป็นการใช้ข้อมูลดิบจากการรวบรวมข้อมูลภาพโดยไมผ่่านการแปลงข้อมูลใด ๆ  และกลุ่มสองเป็นการน าข้อมลูดบิ
มาผ่านการแปลงข้อมูลก่อนน าไปสร้างเป็นโมเดลการจ าแนกประเภทด้วยเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายช้ัน 
ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ตารางการเปรียบเทียบค่าความถูกต้องของการจ าแนกประเภทโดยใช้เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายชั้น 

Multi-layer Network 

(#HiddenLayers, #Nodes) 

%Accuracy (K-Fold cross validation) 
K=2 K=4 K=6 K=8 

Raw 
Dataset 

Transformed 
Dataset 

Raw 
Dataset 

Transformed 
Dataset 

Raw 
Dataset 

Transformed 
Dataset 

Raw 
Dataset 

Transformed 
Dataset 

(2, 8) 87.096 87.455 87.865 87.377 87.023 86.826 86.826 86.847 
(3, 8) 87.340 86.992 87.158 86.977 86.930 87.133 87.283 86.946 
(4, 8) 85.823 86.109 85.958 84.842 84.826 85.558 84.546 80.151 
(5, 8) 14.286 14.286 14.281 14.281 14.296 14.296 14.291 14.291 
(6, 8) 14.286 14.286 14.281 14.281 14.296 14.296 14.291 14.291 
(7, 8) 14.286 14.286 14.281 14.281 14.296 14.296 14.291 14.291 

 จากผลการทดลองในตารางที่ 1 พบว่าเมื่อน าข้อมูลทั้ง 2 กลุ่มมาสร้างโมเดลการจ าแนกประเภทด้วยเทคนิคโครงข่าย
ประสาทเทียมแบบหลายช้ัน จ านวนช้ันที่มากขึ้นของโมเดลโครงข่ายประสาทเทียมที่เพิ่มขึ้นท าให้ค่าความถูกต้องของการ
จ าแนกประเภทลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยเริ่มมีค่าลดลงตั้งแต่โครงข่ายแบบ (5, 8) และพบว่าโครงข่ายประสาทเทียมแบบช้ัน
สองช้ันที่มีการทดสอบด้วยวิธีแบบ 2-Fold Cross Validation ให้ค่าความถูกต้องสูงที่สุด คือ 87.455%  ทั้งนี้จากผลลัพธ์ใน
ภาพรวม ท าให้ทราบว่าการเตรียมข้อมูลด้วยวิธีการแปลงข้อมูล มีผลต่อความความถูกต้องที่สูงข้ึนได้   

สรุปและอภิปรายผล 

 การจ าแนกสายพันธุ์เมล็ดข้าวจากภาพถ่ายโดยเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายช้ัน เพื่อการจ าแนกสายพันธุ์
ข้าวจากภาพถ่ายท าได้ รวดเร็ว แม่นย า และลดการใช้แรงงานคนหรือผู้เช่ียวชาญ โดยประกอบไปด้วยขั้นตอนหลักดังนี้  
1) การเก็บรวบรวมข้อมูลภาพและการสกัดคุณลักษณะ 2) การคัดเลือกคุณลักษณะ 3) การสร้างโมเดลการจ าแนกประเภท   
และ 4) การทดสอบความถูกต้องในการจ าแนก โดยในการทดลอง ผู้วิจัยได้ทดลองในข้อมูล 2 กลุ่ม  คือ  กลุ่มแรกเป็นการใช้
ข้อมูลดิบจากการรวบรวมข้อมูลภาพโดยไม่ผ่านการแปลงข้อมูลใด ๆ และกลุ่มสองเป็นการน าข้อมูลดิบมาผ่านการแปลงข้อมูล
ก่อนน าไปสร้างเป็นโมเดลโดยเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายช้ัน พบว่าจากข้อมูลทดสอบ 19,250 ภาพ  ในบางกลุ่ม
ข้อมูลการแปลงข้อมูลก่อนการประมวลผลมีผลท าให้ค่าความถูกต้องในการจ าแนกประเภทสูงขึ้นได้ และให้ค่าสูงสุดที่ 
87.455% โดยก าหนดค่า K = 2  Hidden Layers = 2  และ Nodes = 8 จึงอาจจะมีความจ าเป็นต้องอาศัยการทดลองเพื่อให้
กระบวนการสร้างตัวแบบการจ าแนกมีประสิทธิภาพในการจ าแนกมากที่สุด โดยค่าความถูกต้องที่ลดลงเมื่อมีการเพิ่มช้ันของ
โครงข่ายประสาทมาจากการค านวณค่าน้ าหนักในโครงข่ายที่ไม่เหมาะสมเนื่องจากมีล าดับช้ันส่งต่อผลลัพธ์มากเกินไป    
ทั้งนี้การแปลงข้อมูลดังกล่าวอาจจะมีข้อจ ากัดในเรื่องของการใช้เวลาในการประมวลผลข้อมูลก่อนการสร้างโมเดล  ในงานวิจัย
ต่อไปจะเพิ่มวิธีการแปลงข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์ประสิทธิภาพการจ าแนกประเภทให้สูงขึ้น  
เพื่อน าผลลัพธ์ในรูปแบบความรู้ดังกล่าวมาใช้พัฒนาส่วนการติดต่อการใช้งานในแอปพลิเคชันการจ าแนกประเภทเมล็ดข้าวด้วย
ภาพถ่ายท่ีมีประสิทธิภาพสูงต่อไป 
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ระเบียบวิธีการวิจัย 

 ในการด าเนินงานเพื่อการวจิัยมภีาพรวมการท างานของแต่ละขั้นตอนดังรูปที่ 5 และมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

 
รูปที่ 5 กรอบแนวคิดงานวิจัย 

 

กรอบแนวคิดงานวิจัย 

ผู้วิจัยน าเมลด็พันธ์ุข้าวจากศูนย์วิจยัข้าวพัทลุง จ านวน 7 สายพันธ์ุไดแ้ก่ 1) สังข์หยด พัทลุง 2) ช่อขิง 3) หอมกระดังงา 
นราธิวาส 4) เหนียวด าหมอ 37 5) เหนียวด าช่อไม้ไผ่ 49 6) เล็บนกปัตตานี และ 7) ไข่มดริ้น 3 โดยท าการถ่ายภาพเมล็ดข้าว
สายพันธ์ุละ 250 เมลด็ ในสภาพแสงที่แตกต่างกัน 11 ระดับ [5] จากนั้นท าการสกัดคณุลักษณะจากเมล็ดข้าวโดยใช้เทคนิคการ
ประมวลผลภาพ [5] เมื่อได้ข้อมูลที่สกัด (Rice Grain Dataset) แลว้ผู้วิจัยได้ท าการทดลองข้อมูล 2 กลุ่ม คือ กลุม่แรกเป็นการ
ใช้ข้อมูลดิบจากการรวบรวมข้อมลูภาพโดยไมผ่่านการแปลงข้อมูล (Raw Dataset) และกลุม่สองเปน็การน าข้อมูลดิบมาผ่าน
การแปลงข้อมูล (Transformed Dataset) ก่อนน าไปสร้างเป็นโมเดลโดยเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายชั้น  
โดยก าหนดให้มีชั้นซ่อนของโครงขา่ยประสาท ตั้งแต่ 2 ช้ันข้ึนไป  หลังจากนั้นท าการทดสอบทดสอบประสิทธิภาพของโมเดล
โดยใช้วิธีแบบ K-Fold Cross Validation โดยการก าหนดค่า K = 2, 4, 6 และ 8 ตามล าดับ จากนั้นท าการเปรยีบเทียบค่า
ผลลัพธ์จากค่าความถูกต้องการจ าแนกประเภทจากข้อมูลทั้ง 2 กลุ่ม เพื่อวิเคราะห์ว่าการแปลงข้อมูลนั้นจะส่งผลต่อการเพิ่มค่า
ความถูกต้องในการจ าแนกประเภทหรือไม่ และในกลุ่มข้อมูลแบบใดบ้าง  

 
 

 

ผลการศึกษา 

 จากข้อมูลคุณลักษณะของเมล็ดข้าวที่สกัดได้จากภาพถ่ายเมล็ดข้าวจ านวน 19,250 ภาพ ผู้วิจัยได้ท าการทดลองข้อมูล 
2 กลุ่ม  คือ  กลุ่มแรกเป็นการใช้ข้อมูลดิบจากการรวบรวมข้อมูลภาพโดยไมผ่่านการแปลงข้อมูลใด ๆ  และกลุ่มสองเป็นการน าข้อมลูดบิ
มาผ่านการแปลงข้อมูลก่อนน าไปสร้างเป็นโมเดลการจ าแนกประเภทด้วยเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายช้ัน 
ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ตารางการเปรียบเทียบค่าความถูกต้องของการจ าแนกประเภทโดยใช้เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายชั้น 

Multi-layer Network 

(#HiddenLayers, #Nodes) 

%Accuracy (K-Fold cross validation) 
K=2 K=4 K=6 K=8 

Raw 
Dataset 

Transformed 
Dataset 

Raw 
Dataset 

Transformed 
Dataset 

Raw 
Dataset 

Transformed 
Dataset 

Raw 
Dataset 

Transformed 
Dataset 

(2, 8) 87.096 87.455 87.865 87.377 87.023 86.826 86.826 86.847 
(3, 8) 87.340 86.992 87.158 86.977 86.930 87.133 87.283 86.946 
(4, 8) 85.823 86.109 85.958 84.842 84.826 85.558 84.546 80.151 
(5, 8) 14.286 14.286 14.281 14.281 14.296 14.296 14.291 14.291 
(6, 8) 14.286 14.286 14.281 14.281 14.296 14.296 14.291 14.291 
(7, 8) 14.286 14.286 14.281 14.281 14.296 14.296 14.291 14.291 

 จากผลการทดลองในตารางที่ 1 พบว่าเมื่อน าข้อมูลทั้ง 2 กลุ่มมาสร้างโมเดลการจ าแนกประเภทด้วยเทคนิคโครงข่าย
ประสาทเทียมแบบหลายช้ัน จ านวนช้ันที่มากขึ้นของโมเดลโครงข่ายประสาทเทียมที่เพิ่มขึ้นท าให้ค่าความถูกต้องของการ
จ าแนกประเภทลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยเริ่มมีค่าลดลงต้ังแต่โครงข่ายแบบ (5, 8) และพบว่าโครงข่ายประสาทเทียมแบบช้ัน
สองช้ันที่มีการทดสอบด้วยวิธีแบบ 2-Fold Cross Validation ให้ค่าความถูกต้องสูงท่ีสุด คือ 87.455%  ทั้งนี้จากผลลัพธ์ใน
ภาพรวม ท าให้ทราบว่าการเตรียมข้อมูลด้วยวิธีการแปลงข้อมูล มีผลต่อความความถูกต้องที่สูงข้ึนได้   

สรุปและอภิปรายผล 

 การจ าแนกสายพันธุ์เมล็ดข้าวจากภาพถ่ายโดยเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายช้ัน เพื่อการจ าแนกสายพันธุ์
ข้าวจากภาพถ่ายท าได้ รวดเร็ว แม่นย า และลดการใช้แรงงานคนหรือผู้เช่ียวชาญ โดยประกอบไปด้วยข้ันตอนหลักดังนี้  
1) การเก็บรวบรวมข้อมูลภาพและการสกัดคุณลักษณะ 2) การคัดเลือกคุณลักษณะ 3) การสร้างโมเดลการจ าแนกประเภท   
และ 4) การทดสอบความถูกต้องในการจ าแนก โดยในการทดลอง ผู้วิจัยได้ทดลองในข้อมูล 2 กลุ่ม  คือ  กลุ่มแรกเป็นการใช้
ข้อมูลดิบจากการรวบรวมข้อมูลภาพโดยไม่ผ่านการแปลงข้อมูลใด ๆ และกลุ่มสองเป็นการน าข้อมูลดิบมาผ่านการแปลงข้อมูล
ก่อนน าไปสร้างเป็นโมเดลโดยเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายช้ัน พบว่าจากข้อมูลทดสอบ 19,250 ภาพ  ในบางกลุ่ม
ข้อมูลการแปลงข้อมูลก่อนการประมวลผลมีผลท าให้ค่าความถูกต้องในการจ าแนกประเภทสูงขึ้นได้ และให้ค่าสูงสุดที่ 
87.455% โดยก าหนดค่า K = 2  Hidden Layers = 2  และ Nodes = 8 จึงอาจจะมีความจ าเป็นต้องอาศัยการทดลองเพื่อให้
กระบวนการสร้างตัวแบบการจ าแนกมีประสิทธิภาพในการจ าแนกมากที่สุด โดยค่าความถูกต้องที่ลดลงเมื่อมีการเพิ่มช้ันของ
โครงข่ายประสาทมาจากการค านวณค่าน้ าหนักในโครงข่ายที่ไม่เหมาะสมเนื่องจากมีล าดับช้ันส่งต่อผลลัพธ์มากเกินไป    
ทั้งนี้การแปลงข้อมูลดังกล่าวอาจจะมีข้อจ ากัดในเรื่องของการใช้เวลาในการประมวลผลข้อมูลก่อนการสร้างโมเดล  ในงานวิจัย
ต่อไปจะเพิ่มวิธีการแปลงข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์ประสิทธิภาพการจ าแนกประเภทให้สูงขึ้น  
เพื่อน าผลลัพธ์ในรูปแบบความรู้ดังกล่าวมาใช้พัฒนาส่วนการติดต่อการใช้งานในแอปพลิเคชันการจ าแนกประเภทเมล็ดข้าวด้วย
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การแปลงภาพใบหน้าด้านหน้าเป็นข้อความรูปใบหน้าอย่างอัตโนมัติ

ไพจิตร กชกรจารุพงศ์1* ยศอนันต์ เตี้ยวสกุล2 และเดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์3

บทคัดย่อ
 การใช้ภาพใบหน้าเป็นข้อมูลส�าหรับแสดงตัวตนที่ส�าคัญอย่างหนึ่งส�าหรับการติดต่อกับผู้อื่น ในปัจจุบันการติดต่อกันแบบ

ข้อความเป็นการตดิต่อทีใ่ช้กนัแพร่หลาย การแสดงข้อความเป็นภาพใบหน้าของบคุคลจะช่วยให้ระบผุูต้ดิต่อได้โดยอย่างรวดเรว็และ

สะดวก อกีทัง้ยงัเป็นวธิทีีช่่วยให้การน�าข้อมลูภาพใบหน้ามาใช้ในการแยกแยะบคุคลทีม่าตดิต่อโดยข้อความได้มากยิง่ขึน้ ในบทความ

นีอ้ธบิายวธิกีารประมวลผลภาพเพือ่แปลงภาพใบหน้าบคุคลด้านหน้าให้เป็นข้อความอย่างอตัโนมตัโิดยสามารถแสดงลักษณะใบหน้า

บุคคลเอาไว้ได้ โดยเริ่มจากการเตรียมรูปภาพก่อนประมวลผลโดยการปรับปรุงรูปภาพใบหน้าและแยกส่วนของใบหน้าจากพื้นหลัง

โดยใช้วิธี Adaptive Thresholding จากนั้นจะปรับปรุงรูปภาพเพื่อลดสัญญาณรบกวนโดยวิธี Anisotropic Diffusion ส�าหรับการ

ประมวลผลเพ่ือแทนตัวอักษรส�าหรับข้อมูลในรูปภาพจะใช้การพิจารณาจากระดับความเข้มของรูปภาพโดยใช้วิธี Conventional 

Method ผลการท�างานจากการทดลองโดยใช้ภาพใบหน้าที่แตกต่างกันจ�านวน 10 ภาพ พบว่าวิธีการเตรียมรูปภาพท�าให้คุณภาพ

ของภาพดีขึ้นจากการวัดด้วย ESSIM (Edge Based Structural Similarity) ในทุกภาพ และวิธีการที่น�าเสนอสามารถประมวลผล

ภาพใบหน้าด้านหน้าให้เป็นข้อความรูปใบหน้าตามต้องการได้อย่างอัตโนมัติทุกภาพ ซ่ึงสามารถน�าผลลัพธ์ไปใช้ส�าหรับติดต่อแบบ

ข้อความต่อไปได้อย่างสะดวก วธิกีารนีส้ามารถน�าไปใช้ประโยชน์กบังานทีเ่กีย่วข้องอืน่ ๆ  หรอืน�าผลลพัธ์ข้อความภาพใบหน้าท่ีได้ไป

ใช้ต่อไป เช่น การโฆษณา การตบแต่งข้อความ เป็นต้น

ค�าส�าคัญ: การแปลงภาพใบหน้าเป็นข้อความ การประมวลผลภาพใบหน้า
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Automatic Conversion of Frontal Face Image into Face Shape Text 

Paijit Kochakornjarupong1* Yotanan Tiaosakun2 and Duenpen Kochakornjarupong3

Abstract
 Currently, communication using text is widely used of communication. Showing text as a face image 

of a person will assist to identify the contact quickly and conveniently. Therefore, this method will help the 

use of facial information to better identify people using text. This paper describes a method for automatically 

convert front face image into text with the appearance of a human face. The proposed method begins with 

image preparation by improving the face image and separating the face area from the background using adaptive 

thresholding method. The image will then be adjusted to reduce the noise by anisotropic diffusion. Then, image 

processing to represent characters for image data is determined by the intensity of the image using the 

conventional method. The result of the experiment using 10 different face images shows that image preparation 

method can improve the quality of the images by measuring with ESSIM (Edge Based Structural Similarity) in all 

images, and the proposed method can convert the original face image to face shape text automatically according 

to the desired result. This method can be used for other related tasks or continue to use the resulting facial 

image text such as advertising, text editing and so on.

Keywords: Change skin tone face image, Face image processing

 

บทน า  
 การส่ือสารระหว่างบุคคลทางเครอืข่ายคอมพิวเตอร์โดยอินเตอร์เนต็เป็นการตดิต่อทีท่ าได้ทั่วโลกโดยที่ไม่ต้อง

เดินทางด้วยตนเอง การส่ือสารโดยข้อความเป็นการติดต่อทางเครอืข่ายคอมพิวเตอรท์ี่สามารถท าได้แพร่หลายและมีการ
ใช้งานจ านวนมาก [1-2] การส่งข้อความอาจท าได้โดยการส่งอีเมล์ การสนทนาทางห้องสนทนาออนไลน์ หรือใน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นตน้ ในการติดต่อระหว่างบคุคล หากต้องการจะทราบถึงตัวบคุคลที่ตดิต่อด้วยจะต้องมีการ
ส่งข้อมูลยืนยันตนเอง ส าหรบัภาพใบหน้าเป็นข้อมูลส าหรับการยืนยันตนเองทีเ่ปน็ทีน่ิยม อย่างไรก็ตามหากต้องการ
แสดงภาพใบหน้าผู้ส่งจะต้องส่งรปูภาพแยกออกมาจากการส่งข้อความ ดังนั้นในการส่ือสารที่ไม่สามารถเปิดภาพ
ใบหน้าได้โดยตรงได้จงึจ าเป็นตอ้งใช้ข้อความที่สามารถแสดงแทนภาพใบหน้าที่ต้องการในข้อความที่ส่งนั้น 

การแปลงภาพใบหน้าด้านหน้าเปน็ข้อความรปูใบหน้า เป็นการใช้วิธีการประมวลผลภาพ และหลักการทาง
คณิตศาสตร์ทีเ่กี่ยวข้องมาใช้เพื่อแปลงภาพใบหน้าที่ต้องการให้เปน็ข้อความรปูใบหน้าที่สามารถใช้ส่งเป็นข้อความที่
ต้องการติดต่อได้โดยไม่ต้องส่งขอ้มูลเป็นภาพเพิ่มเติม   

วิธีการที่น าเสนอนี้เปน็การศึกษาข้อมูลและพัฒนาจากงานวิจัยอื่น ๆ ที่มีมาก่อนหน้านี้ การแปลงภาพเป็น
ข้อความมีการแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ การแปลงขอ้ความเชิงโทน และการแปลงขอ้ความเชิงโครงสร้าง 
ส าหรับการแปลงข้อความเชิงโทนสามารถรักษาผลลัพธ์มีระดับความเข้มของภาพได้มากกว่าแบบการแปลงข้อความเชิง
โครงสร้าง การแปลงภาพเปน็ข้อความได้น ามาใช้เพื่อการแสดงภาพบนสภาพแวดล้อมหรืออุปกรณ์ที่แสดงได้เฉพาะ
ข้อความ ทั้งนี้การแปลงภาพคุณภาพสูงเป็นข้อความอย่างอัตโนมัติเป็นเรื่องยากและปกติตอ้งท าโดยผูใ้ช้ก าหนด
ตัวอักษรให้ [3] อย่างไรก็ตามขอ้ความที่ได้จากวิธีที่ได้ใชม้าก่อนยังไม่สามารถแสดงให้เหน็ถึงลักษณะของภาพใบหน้า
ได้ชัดเจนจึงต้องมขีั้นตอนการปรบัปรุงภาพใบหน้าให้เหมาะสมก่อนที่จะแปลงเปน็ข้อความที่เป็นรปูใบหน้าทีต่้องการ
ต่อไป 

วิธีการแปลงภาพใบหน้าใหเ้ป็นขอ้ความรูปใบหน้าเป็นวิธีการที่มีประโยชน์กับงานที่เกี่ยวข้องกบัภาพใบหน้า 
หรือน าผลลัพธ์ไปใช้ต่อไปในหลายด้าน เช่นใช้ส าหรับการประมวลผลใบหน้า การโฆษณา การตบแต่งข้อความ เป็นตน้ 

 
วิธีการด าเนินการ 

มีผู้น าเสนอการแปลงภาพใหเ้ปน็ข้อความโดยวิธี Conventional Method  [3] วิธีนี้จะแปลงภาพให้เป็นข้อความ
ทั้งหมดจึงท าให้ข้อความที่ได้มีขอ้ความที่ไม่เกี่ยวข้องมาปะปนกบัข้อความทีเ่ป็นรปูใบหน้า และท าให้ไม่สามารถแสดง
ข้อความเป็นลักษณะของใบหน้าได้ชัดเจน ดังตัวอย่างที่แสดงในรปูที่ 1  

 
           (1)                                         (2)  

รูปที ่1 ตัวอย่างการแปลงภาพใบหน้าใหเ้ปน็ข้อความด้วยวิธีสามัญ (1) ภาพใบหน้าต้นฉบับ (2) ผลลัพธ์ข้อความที่ได ้
ซ่ึงในบทความนีจ้ะน าเสนอวิธีการใหม่ทีเ่พิ่มขัน้ตอนการปรบัปรงุภาพใบหน้าให้ภาพมีส่วนประกอบของ

ใบหน้าที่ชัดเจนก่อน แล้วจงึน าภาพใบหน้านั้นไปแปลงเปน็ขอ้ความซ่ึงวิธีการดังกล่าวสามารถท าให้ไดข้ั้นตอนการ
ท างานแปลงภาพใหเ้ปน็ข้อความรูปใบหน้าที่ต้องการอย่างอัตโนมตัิโดยไม่ต้องให้ผูใ้ช้มาช่วยการแปลงข้อความได้ 
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บทน า  
 การส่ือสารระหว่างบุคคลทางเครอืข่ายคอมพิวเตอร์โดยอินเตอร์เนต็เป็นการตดิต่อทีท่ าได้ทั่วโลกโดยที่ไม่ต้อง

เดินทางด้วยตนเอง การส่ือสารโดยข้อความเป็นการติดต่อทางเครอืข่ายคอมพิวเตอรท์ี่สามารถท าได้แพร่หลายและมีการ
ใช้งานจ านวนมาก [1-2] การส่งข้อความอาจท าได้โดยการส่งอีเมล์ การสนทนาทางห้องสนทนาออนไลน์ หรือใน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นตน้ ในการติดต่อระหว่างบคุคล หากต้องการจะทราบถึงตัวบคุคลที่ตดิต่อด้วยจะต้องมีการ
ส่งข้อมูลยืนยันตนเอง ส าหรบัภาพใบหน้าเป็นข้อมูลส าหรับการยืนยันตนเองทีเ่ปน็ทีน่ิยม อย่างไรก็ตามหากต้องการ
แสดงภาพใบหน้าผู้ส่งจะต้องส่งรปูภาพแยกออกมาจากการส่งข้อความ ดังนั้นในการส่ือสารที่ไม่สามารถเปิดภาพ
ใบหน้าได้โดยตรงได้จงึจ าเป็นตอ้งใช้ข้อความที่สามารถแสดงแทนภาพใบหน้าที่ต้องการในข้อความที่ส่งนั้น 

การแปลงภาพใบหน้าด้านหน้าเปน็ข้อความรปูใบหน้า เป็นการใช้วิธีการประมวลผลภาพ และหลักการทาง
คณิตศาสตร์ทีเ่กี่ยวข้องมาใช้เพื่อแปลงภาพใบหน้าที่ต้องการให้เปน็ข้อความรปูใบหน้าที่สามารถใช้ส่งเป็นข้อความที่
ต้องการติดต่อได้โดยไม่ต้องส่งขอ้มูลเป็นภาพเพิ่มเติม   

วิธีการที่น าเสนอนี้เปน็การศึกษาข้อมูลและพัฒนาจากงานวิจัยอื่น ๆ ที่มีมาก่อนหน้านี้ การแปลงภาพเป็น
ข้อความมีการแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ การแปลงขอ้ความเชิงโทน และการแปลงขอ้ความเชิงโครงสร้าง 
ส าหรับการแปลงข้อความเชิงโทนสามารถรักษาผลลัพธ์มีระดับความเข้มของภาพได้มากกว่าแบบการแปลงข้อความเชิง
โครงสร้าง การแปลงภาพเปน็ข้อความได้น ามาใช้เพื่อการแสดงภาพบนสภาพแวดล้อมหรืออุปกรณ์ที่แสดงได้เฉพาะ
ข้อความ ทั้งนี้การแปลงภาพคุณภาพสูงเป็นข้อความอย่างอัตโนมัติเป็นเรื่องยากและปกติตอ้งท าโดยผูใ้ช้ก าหนด
ตัวอักษรให้ [3] อย่างไรก็ตามขอ้ความที่ได้จากวิธีที่ได้ใชม้าก่อนยังไม่สามารถแสดงให้เหน็ถึงลักษณะของภาพใบหน้า
ได้ชัดเจนจึงต้องมขีั้นตอนการปรบัปรุงภาพใบหน้าให้เหมาะสมก่อนที่จะแปลงเปน็ข้อความที่เป็นรปูใบหน้าทีต่้องการ
ต่อไป 

วิธีการแปลงภาพใบหน้าใหเ้ป็นขอ้ความรูปใบหน้าเป็นวิธีการที่มีประโยชน์กับงานที่เกี่ยวข้องกบัภาพใบหน้า 
หรือน าผลลัพธ์ไปใช้ต่อไปในหลายด้าน เช่นใช้ส าหรับการประมวลผลใบหน้า การโฆษณา การตบแต่งข้อความ เป็นตน้ 

 
วิธีการด าเนินการ 

มีผู้น าเสนอการแปลงภาพใหเ้ปน็ข้อความโดยวิธี Conventional Method  [3] วิธีนี้จะแปลงภาพให้เป็นข้อความ
ทั้งหมดจึงท าให้ข้อความที่ได้มีขอ้ความที่ไม่เกี่ยวข้องมาปะปนกบัข้อความทีเ่ป็นรปูใบหน้า และท าให้ไม่สามารถแสดง
ข้อความเป็นลักษณะของใบหน้าได้ชัดเจน ดังตัวอย่างที่แสดงในรปูที่ 1  

 
           (1)                                         (2)  

รูปที ่1 ตัวอย่างการแปลงภาพใบหน้าใหเ้ปน็ข้อความด้วยวิธีสามัญ (1) ภาพใบหน้าต้นฉบับ (2) ผลลัพธ์ข้อความที่ได ้
ซ่ึงในบทความนีจ้ะน าเสนอวิธีการใหม่ทีเ่พิ่มขัน้ตอนการปรบัปรงุภาพใบหน้าให้ภาพมีส่วนประกอบของ

ใบหน้าที่ชัดเจนก่อน แล้วจงึน าภาพใบหน้านั้นไปแปลงเปน็ขอ้ความซ่ึงวิธีการดังกล่าวสามารถท าให้ไดข้ั้นตอนการ
ท างานแปลงภาพใหเ้ปน็ข้อความรูปใบหน้าที่ต้องการอย่างอัตโนมตัิโดยไม่ต้องให้ผูใ้ช้มาช่วยการแปลงข้อความได้ 
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การแปลงภาพใบหน้าด้านหน้าเป็นข้อความรปูใบหน้า 
 การแปลงภาพใบหน้าด้านหน้าให้เปน็ข้อความเปน็วิธีที่จะช่วยใหส้ามารถน าภาพใบหน้าด้านหน้าที่ต้องการ
จะส่งด้วยการส่ือสารแบบข้อความเป็นข้อความรูปใบหน้าที่เหมาะสมต่อการใช้งานต่อไป ซ่ึงจะช่วยลดข้อความที่ไม่
เกี่ยวข้องกับภาพใบหน้าที่ต้องการลงไปได้ โดยการแปลงภาพใบหน้าจะใช้การประมวลผลภาพจากภาพใบหน้า โดยมี
การปรับปรงุภาพให้ภาพต้นฉบบัเหมาะสมส าหรับใช้แปลงเป็นข้อความรูปใบหน้าในขัน้ตอนต่อไป  
ขั้นตอนการแปลงภาพใบหน้าให้เป็นข้อความรูปใบหน้า 

การแปลงภาพใบหน้าให้เป็นข้อความรูปใบหน้ามีขั้นตอนทีเ่สนอดงัรูปที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่2 ขั้นตอนการแปลงภาพใบหน้าใหเ้ปน็ข้อความรูปใบหน้า 
ในขัน้ตอนของการการแปลงภาพใบหน้าใหเ้ป็นข้อความรูปใบหนา้จะแบ่งเปน็ การปรับปรุงภาพใบหน้า และ

การแปลงภาพใบหน้าให้เป็นข้อความรูปใบหน้า โดยจะประมวลผลกับภาพใบหน้าขนาด 500 x 500 พิกเซล และใช้
โปรแกรมแมทแลปมาประมวลผลการท างาน 
การปรับปรุงภาพใบหน้า 

การปรับปรงุภาพใบหน้าจะประกอบด้วยการแยกส่วนของใบหน้าจากพื้นหลัง ซ่ึงเป็นการแปลงภาพใบหน้า
ให้เป็นภาพลายเส้นโดยใช้วิธี Adaptive Thresholding [4] และจากนั้นจะปรบัปรุงรูปภาพเพื่อลดส่วนรบกวนของภาพ
โดยวิธี Anisotropic Diffusion  [5] 
การแปลงภาพใบหน้าให้เป็นภาพลายเส้น  

การแปลงภาพใบหน้าให้เป็นภาพลายเส้นเป็นการแบง่ส่วนภาพที่เป็นส่วนที่ต้องการออกจากพื้นหลงัโดยการ
ใช้ค่าขีดแบ่ง วิธี Adaptive Thresholding เปน็วิธีแบ่งส่วนของภาพที่สามารถทนทานต่อการเปลี่ยนของแสงและแยกส่วน
ของภาพได้ด้วยวิธีที่ง่ายและไม่ซับซ้อน [4] ซ่ึงจะใช้การค านวณหาค่าเฉลี่ยของภาพจากการหาภาพปริพันธ์ (Integral 
Image) ของข้อมูลในภาพ โดยค านวณจากในสมการที่ 1        
           (1) 

เมื่อ f(x,y) คือข้อมูลพิกเซลในภาพ 
      I(x,y) เป็นค่าภาพปริพันธ์ที่ค านวณได้ 

จากนั้นจะเป็นการเปรียบเทียบพิกเซลของภาพกับค่าเฉลี่ยที่ได้ในแต่ละพิกเซลกับค่าขีดแบ่ง ซ่ึงหากน้อยกว่า 
15 เปอร์เซ็นต์ของค่าเฉลี่ย [5] ก็จะละทิ้งพิกเซลนั้นไป ตัวอย่างผลจากการแปลงภาพใบหน้าให้เป็นภาพลายเส้นสามารถ
แสดงได้ในรูปที่ 3 

การแปลงภาพใบหน้าให้เป็นภาพลายเส้น 

การแปลงภาพใบหน้าให้เป็นข้อความ 

อ่านภาพใบหน้า 

การลดส่วนรบกวนของภาพใบหน้า 

 

การปรับปรงุภาพใบหน้า 
 

)1,1()1,(),1(),(),(  yxIyxIyxIyxfyxI

 

  
           (1)                                         (2)  

รูปที ่3 ตัวอย่างผลการแปลงภาพใบหน้าใหเ้ป็นภาพลายเส้น (1) ภาพใบหน้าตน้ฉบบั (2) ภาพลายเส้นของภาพใบหน้า 
เมื่อได้ภาพลายเส้นที่สามารถแสดงส่วนของใบหน้าได้ชัดเจนแล้ว จะสามารถน าภาพที่ได้ไปลดส่วนของภาพ

ที่ไม่จ าเป็นทีเ่ปน็สัญญาณรบกวนได้โดยการลดส่วนรบกวนของภาพ 
 
การลดส่วนรบกวนของภาพ 

การลดส่วนรบกวนของภาพจะน าผลจากการแปลงภาพใบหน้าให้เป็นภาพลายเส้นมาลดส่วนรบกวนของภาพ
ที่ไม่ส าคัญออกไป วิธี Anisotropic Diffusion เปน็การปรับเรียบของภาพที่สามารถลดสัญญาณรบกวนที่ยังคงข้อมูลของ
เส้นขอบไว้ได้ซึ่งสามารถเพิ่มคุณภาพของภาพที่เป็นเส้นขอบได้ [5] ซ่ึงสามารถค านวณหาขนาดของเกรเดียนทข์องภาพ
(Magnitude of Gradient Image) ที่ใช้ลดสัญญาณรบกวนได้ จากสมการที่ 2 ดังนี ้

         (2) 
เมื่อ I (s,p) เป็นขนาดของเกรเดยีนท์ของภาพที่พิกเซล I (s,p) 

      Ip เป็นค่าภาพในบริเวณ pโดย p มีค่าอยู่ในช่วง ns (ปกติมีค่าเป็น 4 ยกเว้นถ้าเป็นขอบภาพ) 

           เป็นค่าภาพที่ใช้ในการค านวณแต่ละครั้งตั้งแต่ 1 ถึง t ครั้ง 

ตัวอย่างผลจากการลดส่วนรบกวนของภาพใบหน้าสามารถแสดงได้ในรูปที่ 4 

 
                                        (1)                                        (2) 

รูปที ่4 ตัวอย่างผลการลดส่วนรบกวนของภาพใบหน้า (1) ภาพลายเส้น (2) ภาพผลจาการลดส่วนรบกวน 
 การลดส่วนรบกวนของภาพจากสัญญาณรบกวนสามารถท าให้ลดข้อมูลภาพที่ไม่จ าเป็นได้ซ่ึงท าให้ภาพที่ได้มี
คุณภาพดีขึ้นโดยได้ทดสอบจากการใช้วิธีการตรวจวัดคุณภาพของภาพด้วยวีธี ESSIM [6-7] ส าหรับการค านวณหา
คุณภาพของภาพต้นฉบับกับภาพที่ทดสอบ [6] สามารถค านวณได้จากสมการที่ 3  

        (3) 
เมื่อ l(I1,I2) เป็นการเปรียบเทียบความสว่างของภาพ I1 กับภาพ I2 
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การแปลงภาพใบหน้าด้านหน้าเป็นข้อความรปูใบหน้า 
 การแปลงภาพใบหน้าด้านหน้าให้เปน็ข้อความเปน็วิธีที่จะช่วยใหส้ามารถน าภาพใบหน้าด้านหน้าที่ต้องการ
จะส่งด้วยการส่ือสารแบบข้อความเป็นข้อความรูปใบหน้าที่เหมาะสมต่อการใช้งานต่อไป ซ่ึงจะช่วยลดข้อความที่ไม่
เกี่ยวข้องกับภาพใบหน้าที่ต้องการลงไปได้ โดยการแปลงภาพใบหน้าจะใช้การประมวลผลภาพจากภาพใบหน้า โดยมี
การปรับปรงุภาพให้ภาพต้นฉบบัเหมาะสมส าหรับใช้แปลงเป็นข้อความรูปใบหน้าในขัน้ตอนต่อไป  
ขั้นตอนการแปลงภาพใบหน้าให้เป็นข้อความรูปใบหน้า 

การแปลงภาพใบหน้าให้เป็นข้อความรูปใบหน้ามีขั้นตอนทีเ่สนอดงัรูปที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่2 ขั้นตอนการแปลงภาพใบหน้าใหเ้ปน็ข้อความรูปใบหน้า 
ในขัน้ตอนของการการแปลงภาพใบหน้าใหเ้ป็นข้อความรูปใบหนา้จะแบ่งเปน็ การปรับปรุงภาพใบหน้า และ

การแปลงภาพใบหน้าให้เป็นข้อความรูปใบหน้า โดยจะประมวลผลกับภาพใบหน้าขนาด 500 x 500 พิกเซล และใช้
โปรแกรมแมทแลปมาประมวลผลการท างาน 
การปรับปรุงภาพใบหน้า 

การปรับปรงุภาพใบหน้าจะประกอบด้วยการแยกส่วนของใบหน้าจากพื้นหลัง ซ่ึงเป็นการแปลงภาพใบหน้า
ให้เป็นภาพลายเส้นโดยใช้วิธี Adaptive Thresholding [4] และจากนั้นจะปรบัปรุงรูปภาพเพื่อลดส่วนรบกวนของภาพ
โดยวิธี Anisotropic Diffusion  [5] 
การแปลงภาพใบหน้าให้เป็นภาพลายเส้น  

การแปลงภาพใบหน้าให้เป็นภาพลายเส้นเป็นการแบง่ส่วนภาพที่เป็นส่วนที่ต้องการออกจากพื้นหลงัโดยการ
ใช้ค่าขีดแบ่ง วิธี Adaptive Thresholding เปน็วิธีแบ่งส่วนของภาพที่สามารถทนทานต่อการเปลี่ยนของแสงและแยกส่วน
ของภาพได้ด้วยวิธีที่ง่ายและไม่ซับซ้อน [4] ซ่ึงจะใช้การค านวณหาค่าเฉลี่ยของภาพจากการหาภาพปริพันธ์ (Integral 
Image) ของข้อมูลในภาพ โดยค านวณจากในสมการที่ 1        
           (1) 

เมื่อ f(x,y) คือข้อมูลพิกเซลในภาพ 
      I(x,y) เป็นค่าภาพปริพันธ์ที่ค านวณได้ 

จากนั้นจะเป็นการเปรียบเทียบพิกเซลของภาพกับค่าเฉลี่ยที่ได้ในแต่ละพิกเซลกับค่าขีดแบ่ง ซ่ึงหากน้อยกว่า 
15 เปอร์เซ็นต์ของค่าเฉลี่ย [5] ก็จะละทิ้งพิกเซลนั้นไป ตัวอย่างผลจากการแปลงภาพใบหน้าให้เป็นภาพลายเส้นสามารถ
แสดงได้ในรูปที่ 3 

การแปลงภาพใบหน้าให้เป็นภาพลายเส้น 

การแปลงภาพใบหน้าให้เป็นข้อความ 

อ่านภาพใบหน้า 

การลดส่วนรบกวนของภาพใบหน้า 

 

การปรับปรงุภาพใบหน้า 
 

)1,1()1,(),1(),(),(  yxIyxIyxIyxfyxI

 

  
           (1)                                         (2)  

รูปที ่3 ตัวอย่างผลการแปลงภาพใบหน้าใหเ้ป็นภาพลายเส้น (1) ภาพใบหน้าตน้ฉบบั (2) ภาพลายเส้นของภาพใบหน้า 
เมื่อได้ภาพลายเส้นที่สามารถแสดงส่วนของใบหน้าได้ชัดเจนแล้ว จะสามารถน าภาพที่ได้ไปลดส่วนของภาพ

ที่ไม่จ าเป็นทีเ่ปน็สัญญาณรบกวนได้โดยการลดส่วนรบกวนของภาพ 
 
การลดส่วนรบกวนของภาพ 

การลดส่วนรบกวนของภาพจะน าผลจากการแปลงภาพใบหน้าให้เป็นภาพลายเส้นมาลดส่วนรบกวนของภาพ
ที่ไม่ส าคัญออกไป วิธี Anisotropic Diffusion เปน็การปรับเรียบของภาพที่สามารถลดสัญญาณรบกวนที่ยังคงข้อมูลของ
เส้นขอบไว้ได้ซึ่งสามารถเพิ่มคุณภาพของภาพที่เป็นเส้นขอบได้ [5] ซ่ึงสามารถค านวณหาขนาดของเกรเดียนทข์องภาพ
(Magnitude of Gradient Image) ที่ใช้ลดสัญญาณรบกวนได้ จากสมการที่ 2 ดังนี ้

         (2) 
เมื่อ I (s,p) เป็นขนาดของเกรเดยีนท์ของภาพที่พิกเซล I (s,p) 

      Ip เป็นค่าภาพในบริเวณ pโดย p มีค่าอยู่ในช่วง ns (ปกติมีค่าเป็น 4 ยกเว้นถ้าเป็นขอบภาพ) 

           เป็นค่าภาพที่ใช้ในการค านวณแต่ละครั้งตั้งแต่ 1 ถึง t ครั้ง 

ตัวอย่างผลจากการลดส่วนรบกวนของภาพใบหน้าสามารถแสดงได้ในรูปที่ 4 

 
                                        (1)                                        (2) 

รูปที ่4 ตัวอย่างผลการลดส่วนรบกวนของภาพใบหน้า (1) ภาพลายเส้น (2) ภาพผลจาการลดส่วนรบกวน 
 การลดส่วนรบกวนของภาพจากสัญญาณรบกวนสามารถท าให้ลดข้อมูลภาพที่ไม่จ าเป็นได้ซ่ึงท าให้ภาพที่ได้มี
คุณภาพดีขึ้นโดยได้ทดสอบจากการใช้วิธีการตรวจวัดคุณภาพของภาพด้วยวีธี ESSIM [6-7] ส าหรับการค านวณหา
คุณภาพของภาพต้นฉบับกับภาพที่ทดสอบ [6] สามารถค านวณได้จากสมการที่ 3  

        (3) 
เมื่อ l(I1,I2) เป็นการเปรียบเทียบความสว่างของภาพ I1 กับภาพ I2 
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 

  c(I1,I2) เป็นการเปรียบเทียบความชัดของภาพ I1 กับภาพ I2       e(I1,I2) เป็นการเปรียบเทียบขอบของภาพ I1 กับภาพ I2 

การตรวจวัดคุณภาพของภาพจากวิธีนี้ ค่า ESSIM ของภาพที่มีคุณภาพสูงกว่าจะมีที่มีค่ามากกว่าในภาพที่มี
คุณภาพต่ ากว่า [6]  ส าหรับผลการทดสอบการปรับปรุงคณุภาพของภาพผลลัพธ์ได้น ารูปภาพใบหนา้ด้านหน้าของบคุคล
จ านวน 10 คน ภาพที่ได้จากการปรับปรุงภาพใบหน้าจากภาพลายเส้นและภาพลายเส้นเมื่อเทียบกับภาพใบหน้า ได้
ผลลัพธ์ค่า ESSIM ที่สามารถปรับปรุงภาพใบหน้าโดยน ามาแสดง 2 ภาพ ดังตารางที่ 1 ดังต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 1 ผลลัพธ์จากปรับปรุงคณุภาพของภาพด้วยการลดส่วนรบกวนของภาพ โดยแสดงภาพลายเส้นที่ไดจ้ากการ
แปลงภาพใบหน้า และภาพที่ลดส่วนรบกวนของภาพแล้ว และผลลัพธ์ค่า ESSIM ที่บอกถึงคุณภาพของภาพ 

จากผลการตรวจวัดพบว่าทั้ง 10 ภาพที่ลดสัญญาณรบกวนมีคุณภาพของภาพดีขึ้น โดยมคี่า ESSIM มากกว่า
ภาพลายเส้นเดิมทุกภาพ เพราะสามารถลดสัญญาณรบกวนของภาพได้ ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการแปลงภาพเพื่อใหเ้ป็น
ข้อความรูปใบหน้าที่ต้องการ 
การแปลงภาพใบหน้าให้เป็นข้อความ 

การแปลงภาพให้เป็นข้อความด้วยวิธี Conventional Method  เป็นวิธีการแปลงภาพให้เป็นข้อความจากระดับ
ความเข้มของสเกลสีเทา (Gray Scale)ของภาพ โดยเร่ิมจากการแบ่งภาพเป็นส่วนแล้วจะค านวณค่าเข้มเฉลี่ยสเกลสีเทา
ของแต่ละส่วนของภาพจากนั้นจึงเปรียบเทียบกับคา่เฉลี่ยสเกลสีเทาของตัวอักษรทีเ่ปน็แม่แบบที่น ามาแทนส่วนของภาพ
ที่มีความแตกต่างกันน้อยที่สุด [4] โดยสามารถค านวณหาตัวอักษรที่แทนส่วนของภาพได้จากสมการที่ 4 

                             b’
i’, j’ = argmincC | I(A i’, j’)-       I(c) |                                       (4) 

เมื่อ b’
i’, j’ คือตัวอักษรที่ใช้แทนส่วนของภาพในเซตของ C ที่เป็นแม่แบบของตัวอักษร 

       I(A i’, j’) คือความเข้มเฉลี่ยของสเกลสีเทาของส่วนของภาพ 
       I(c) คือความเข้มเฉลี่ยของสเกลสีเทาของตัวอักษรต้นแบบ  

C คือ เซตของข้อความ '@@@@@@@######MMMBBHHHAAAA&&GGhh9933XXX222255SSSiiiissssrrrrrrr;;;;;;;;:::::::,,,,,,,       ' 

ภาพลายเส้นจากการแปลงภาพใบหน้า  ภาพที่ลดส่วนรบกวนของภาพโดย Anisotropic diffusion 

  
ESSIM = 210.05 ESSIM = 214.61 

  
ESSIM = 124.16 ESSIM = 165.94 

 

ตัวอย่างผลจากการแปลงภาพใบหน้าให้เป็นข้อความรูปใบหน้าที่ใช้ภาพที่ได้จากการปรับปรุงภาพใบหน้า
ก่อนสามารถแสดงได้ในรูปที่ 5 

 

 

                
                        (1)                                               (2)                                                  (3) 

รูปที ่5 ตัวอย่างผลการแปลงภาพใบหน้าใหเ้ป็นข้อความ (1) ภาพใบหน้าที่ผ่านการปรบัปรงุภาพแล้ว (2) ภาพข้อความ
จากการแปลงภาพใบหน้า (3) ภาพขยายส่วนของข้อความบริเวณดวงตาข้างขวาของใบหน้า 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
ในการวิจัยการแปลงภาพใบหน้าให้เป็นข้อความรูปใบหน้าแบบอัตโนมัตินี้ ได้น ารูปภาพใบหน้า

ด้านหน้าของบุคคลจ านวน 10 คน ที่รวบรวมจากผู้ใช้ในอินเตอร์เน็ตที่ใช้อยู่ทั่วไปมาใช้ในการทดสอบ ภาพที่ใช้เป็น
รูปแบบ JPEG (Joint Photographic Experts Group) ขนาด 500 x 500 พิกเซล ผลลัพธ์ที่ได้จะได้เป็นข้อความรหัส ASCII 
(American Standard Code for Information Interchange) ที่เป็นข้อความที่สามารถใช้ส าหรับส่ือสารแบบข้อความทั่วไป
ได้ ส าหรับการแสดงผลลัพธ์ 2 ตัวอย่างรูปภาพต้นฉบับ ภาพที่ได้จากการปรับปรุงภาพใบหน้าและผลลัพธ์จากการแปลง
ภาพใบหน้าให้เป็นข้อความแสดงดังตารางที่ 2 ดังต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 2 ผลลัพธ์จากการแปลงภาพใบหน้าให้เปน็ข้อความ โดยแสดงภาพต้นฉบับ  ภาพจากการปรับปรุงภาพใบหน้า
และผลลัพธ์ข้อความจากการแปลงภาพใบหน้า 

ภาพใบหน้าต้นฉบับ ภาพใบหน้าที่ได้ปรับปรุงแล้ว ข้อความจากการแปลงภาพใบหนา้ 
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 

  c(I1,I2) เป็นการเปรียบเทียบความชัดของภาพ I1 กับภาพ I2       e(I1,I2) เป็นการเปรียบเทียบขอบของภาพ I1 กับภาพ I2 

การตรวจวัดคุณภาพของภาพจากวิธีนี้ ค่า ESSIM ของภาพที่มีคุณภาพสูงกว่าจะมีที่มีค่ามากกว่าในภาพที่มี
คุณภาพต่ ากว่า [6]  ส าหรับผลการทดสอบการปรับปรุงคณุภาพของภาพผลลัพธ์ได้น ารูปภาพใบหนา้ด้านหน้าของบคุคล
จ านวน 10 คน ภาพที่ได้จากการปรับปรุงภาพใบหน้าจากภาพลายเส้นและภาพลายเส้นเมื่อเทียบกับภาพใบหน้า ได้
ผลลัพธ์ค่า ESSIM ที่สามารถปรับปรุงภาพใบหน้าโดยน ามาแสดง 2 ภาพ ดังตารางที่ 1 ดังต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 1 ผลลัพธ์จากปรับปรุงคณุภาพของภาพด้วยการลดส่วนรบกวนของภาพ โดยแสดงภาพลายเส้นที่ไดจ้ากการ
แปลงภาพใบหน้า และภาพที่ลดส่วนรบกวนของภาพแล้ว และผลลัพธ์ค่า ESSIM ที่บอกถึงคุณภาพของภาพ 

จากผลการตรวจวัดพบว่าทั้ง 10 ภาพที่ลดสัญญาณรบกวนมีคุณภาพของภาพดีขึ้น โดยมคี่า ESSIM มากกว่า
ภาพลายเส้นเดิมทุกภาพ เพราะสามารถลดสัญญาณรบกวนของภาพได้ ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการแปลงภาพเพื่อใหเ้ป็น
ข้อความรูปใบหน้าที่ต้องการ 
การแปลงภาพใบหน้าให้เป็นข้อความ 

การแปลงภาพให้เป็นข้อความด้วยวิธี Conventional Method  เป็นวิธีการแปลงภาพให้เป็นข้อความจากระดับ
ความเข้มของสเกลสีเทา (Gray Scale)ของภาพ โดยเร่ิมจากการแบ่งภาพเป็นส่วนแล้วจะค านวณค่าเข้มเฉลี่ยสเกลสีเทา
ของแต่ละส่วนของภาพจากนั้นจึงเปรียบเทียบกับคา่เฉลี่ยสเกลสีเทาของตัวอักษรทีเ่ปน็แม่แบบที่น ามาแทนส่วนของภาพ
ที่มีความแตกต่างกันน้อยที่สุด [4] โดยสามารถค านวณหาตัวอักษรที่แทนส่วนของภาพได้จากสมการที่ 4 

                             b’
i’, j’ = argmincC | I(A i’, j’)-       I(c) |                                       (4) 

เมื่อ b’
i’, j’ คือตัวอักษรที่ใช้แทนส่วนของภาพในเซตของ C ที่เป็นแม่แบบของตัวอักษร 

       I(A i’, j’) คือความเข้มเฉลี่ยของสเกลสีเทาของส่วนของภาพ 
       I(c) คือความเข้มเฉลี่ยของสเกลสีเทาของตัวอักษรต้นแบบ  

C คือ เซตของข้อความ '@@@@@@@######MMMBBHHHAAAA&&GGhh9933XXX222255SSSiiiissssrrrrrrr;;;;;;;;:::::::,,,,,,,       ' 

ภาพลายเส้นจากการแปลงภาพใบหน้า  ภาพที่ลดส่วนรบกวนของภาพโดย Anisotropic diffusion 

  
ESSIM = 210.05 ESSIM = 214.61 

  
ESSIM = 124.16 ESSIM = 165.94 

 

ตัวอย่างผลจากการแปลงภาพใบหน้าให้เป็นข้อความรูปใบหน้าที่ใช้ภาพที่ได้จากการปรับปรุงภาพใบหน้า
ก่อนสามารถแสดงได้ในรูปที่ 5 

 

 

                
                        (1)                                               (2)                                                  (3) 

รูปที ่5 ตัวอย่างผลการแปลงภาพใบหน้าใหเ้ป็นข้อความ (1) ภาพใบหน้าที่ผ่านการปรบัปรงุภาพแล้ว (2) ภาพข้อความ
จากการแปลงภาพใบหน้า (3) ภาพขยายส่วนของข้อความบริเวณดวงตาข้างขวาของใบหน้า 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
ในการวิจัยการแปลงภาพใบหน้าให้เป็นข้อความรูปใบหน้าแบบอัตโนมัตินี้ ได้น ารูปภาพใบหน้า

ด้านหน้าของบุคคลจ านวน 10 คน ที่รวบรวมจากผู้ใช้ในอินเตอร์เน็ตที่ใช้อยู่ทั่วไปมาใช้ในการทดสอบ ภาพที่ใช้เป็น
รูปแบบ JPEG (Joint Photographic Experts Group) ขนาด 500 x 500 พิกเซล ผลลัพธ์ที่ได้จะได้เป็นข้อความรหัส ASCII 
(American Standard Code for Information Interchange) ที่เป็นข้อความที่สามารถใช้ส าหรับส่ือสารแบบข้อความทั่วไป
ได้ ส าหรับการแสดงผลลัพธ์ 2 ตัวอย่างรูปภาพต้นฉบับ ภาพที่ได้จากการปรับปรุงภาพใบหน้าและผลลัพธ์จากการแปลง
ภาพใบหน้าให้เป็นข้อความแสดงดังตารางที่ 2 ดังต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 2 ผลลัพธ์จากการแปลงภาพใบหน้าให้เปน็ข้อความ โดยแสดงภาพต้นฉบับ  ภาพจากการปรับปรุงภาพใบหน้า
และผลลัพธ์ข้อความจากการแปลงภาพใบหน้า 

ภาพใบหน้าต้นฉบับ ภาพใบหน้าที่ได้ปรับปรุงแล้ว ข้อความจากการแปลงภาพใบหนา้ 
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จากผลการทดลองพบว่าการแปลงภาพใบหน้าให้เป็นข้อความสามารถแปลงใหเ้ป็นข้อความที่เป็นรปูใบหน้า
ได้ถูกต้องในทุกภาพและสามารถน าขั้นตอนนี้ไปใช้ในการแปลงภาพใบหน้าให้เป็นข้อความได้ตามลักษณะใบหน้า
ต้นฉบบัอย่างอัตโนมตัิ นอกจากนี้จากการทดสอบโดยผู้ใช้จ านวน 10 คน พบว่าวิธีที่น าเสนอนี้ผู้ใชม้ีความพอใจใน
ผลลัพธ์ข้อความจากภาพใบหน้าที่ทดสอบค่าเฉลี่ยมีระดับมากที่สุด (คะแนนฉลี่ย 4.6 เต็ม 5) 

สรุปผลการวิจัย 
บทความนี้ได้น าเสนอขั้นตอนการแปลงภาพใบหน้าด้านหน้าใหเ้ปน็ข้อความรปูใบหน้าอย่างอัตโนมัติ โดย

การปรับปรงุภาพใบหน้าใหเ้หมาะสมก่อนแปลงให้เปน็ข้อความ เริ่มจากการแยกส่วนที่ไม่ส าคัญจากภาพด้วยการแปลง
ภาพใบหน้าให้เปน็ภาพลายเส้นโดยใช้วิธี Adaptive Thresholding ท าให้ได้ภาพใบหน้าชัดเจนขึน้ จากนั้นเป็นการลด
ส่วนที่เป็นสัญญาณรบกวนในภาพซ่ึงช่วยลดส่วนของภาพที่ไม่จ าเป็นออกไปโดยการใช้การปรบัเรยีบของวิธี 
Anisotropic Diffusion ซ่ึงการตรวจวัดด้วยวิธี ESSIM พบว่าคุณภาพของภาพที่มีการลดสัญญาณรบกวนออกไปมี
คุณภาพดีขึ้นกว่าภาพลายเส้นที่ผ่านการแปลงเป็นภาพลายเส้นเดิม จากนั้นจงึน าภาพใบหน้าที่ปรับปรุงแล้วไปแปลงเป็น
ข้อความต่อไปด้วยวิธี Conventional Method วิธีการที่น าเสนอนี้สามารถใช้แปลงภาพใบหน้าด้านหน้าที่ต้องการให้เปน็
ข้อความรูปใบหน้าที่มีส่วนประกอบของใบหน้าชัดเจนได้อย่างถูกต้องโดยไม่จ าเป็นต้องมีการปรบัแต่งโดยผูใ้ช้งานอีก 
วิธีการที่น าเสนอจึงสามารถลดการท างานที่ต้องปรบัแต่งภาพด้วยผูใ้ช้ได้ นอกจากนี้วิธีการนี้อาจน าไปใช้ประโยชน์กับ
งานที่เกี่ยวข้องกับภาพใบหน้าอย่างอื่น หรือน าผลลัพธ์ไปใช้ต่อไปในหลายด้าน เช่น ใช้ส าหรับการประมวลผลใบหน้า 
การโฆษณา การตบแต่งด้วยข้อความ การยืนยันตัวตนร่วมกับการลงชื่อท้าย email หรือการส่ือสารผ่าน Social Network 
ใด ๆ เป็นตน้ อย่างไรก็ตามวิธีที่น าเสนอนี้ไม่ได้รวมถึงการใช้งานในภาพของบุคคลที่มีการปดิบังใบหน้าหรือใบหน้าที่มี
โฟกัสที่ไม่ชัดเจน ดงันั้นจึงจ าเปน็ต้องมีการเพิ่มเติมวิธีการวิเคราะห์อื่น ๆ ต่อไป   
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การประเมินปัจจัยทางการยศาสตร์ในขั้นตอนการเตรียมใบยาสูบก่อนบ่มของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ

ต�าบลทับผึ้ง จังหวัดสุโขทัย

อนิรุจน์ มะโนธรรม1*

บทคัดย่อ
การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ประเมนิปัจจยัทางการยศาสตร์ในขัน้ตอนการเตรยีมใบยาสบูก่อนบ่มของกลุม่เกษตรกรผู้

ปลูกยาสูบ ต�าบลทับผึ้ง จังหวัดสุโขทัย การวิจัยเป็นเชิงพรรณนา กลุ่มตัวอย่างคือเกษตร ผู้ปลูกยาสูบจ�านวน 265 คน สุ่มตัวอย่าง

แบบเจาะจง รวบรวมข้อมูลโดยใช้เทคนิคการประเมินร่างกายส่วนบนแบบรวดเร็ว แบบสอบถามเก็บข้อมูลทั่วไปและอาการผิดปกติ

ทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ มีค่าดัชนีความตรงของแบบสอบถามเท่ากับ 0.93 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ผลการ

ศึกษาพบว่าความเสี่ยงจากปัจจัยด้านการยศาสตร์ ประกอบด้วย ท่าทางการท�างานไม่เหมาะสม (ร้อยละ 50.94) การเคล่ือนไหว

ซ�้าซาก (ร้อยละ 21.89) และความเครียดจากการท�างานติดต่อกันเป็นเวลานาน (ร้อยละ 14.72) ในส่วนความชุกของอาการผิดปกติ

ทางระบบกระดกูและกล้ามเน้ือของเกษตรกรส่วนใหญ่มอีาการปวดบรเิวณหลงัส่วนล่าง ไหล่ หลงัส่วนบน และมือ/ข้อมอื ตามล�าดบั 

การประเมินทางการยศาสตร์ด้วยเทคนิค RULA พบว่ามีค่าคะแนนเท่ากับ 7 หมายถึงลักษณะงานมีความเสี่ยงสูงต้องได้รับการ

ปรบัปรงุการท�างานโดยทนัท ีการศกึษาครัง้นีช้ีใ้ห้เหน็ว่าหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องควรส่งเสรมิการให้ความรู ้เพือ่น�าไปสูก่ารปรบัปรงุสถานี

งานและสภาพแวดล้อมในการท�างาน ลดปัจจัยเสี่ยงด้านการยศาสตร์ของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ

ค�ำส�ำคัญ : ความเสี่ยงทางการยศาสตร์ สภาพแวดล้อมในการท�างาน เกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ

1		รศ.ดร.,	สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	ล�าปาง	52100
1	Assoc.	Dr.,	Department	of	Industrial	Arts,	Faculty	of	Industrial	Technology,	Lampang	Rajabhat	University,	Lampang,	52100,	Thailand
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Ergonomics Risk Assessment in Preparation of Tobacco before the Curing Process among 

Tobacco Farmers in Tubpeung Subdistrict, Sukhothai Province

Aniruth Manothum1*

Abstract
 This study aims to assess the ergonomics risks in the preparation of tobacco, before the curing process 

among tobacco growers in the Tubpeung subdistrict, Sukhothai province. This study is descriptive research. The 

participants were 265 tobacco farmers, who were selected by purposive sampling technique. The Rapid Upper 

Limb Assessment (RULA) and the questionnaires related to musculoskeletal disorders (MSDs) were used to 

collect data. The content validity index of the questionnaire was 0.93. The data analysis was performed using 

descriptive statistics. The result revealed that the highest ergonomic risks among tobacco farmers are awkward 

posture (50.94%), repetitive motion (21.89%) and prolonged work stress (14.72%). In terms of MSDs, the farmers 

reported pain to their lower back, shoulders, upper back, and hand/wrist, respectively. The outcome from RULA 

showed a score of 7, which indicated the highest-risk work characteristics that need to be improved immediately. 

This study suggests that relevant departments should promote knowledge about ergonomic risk factors to 

improve the work stations and working conditions of local tobacco farmers.

Keywords : Ergonomics Risks, Working Conditions, Tobacco Farmers 



266
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

บทน า 
 ยาสูบ ถือเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญของไทยสร้างมูลค่าการส่งออกให้กับประเทศจ านวนหลายลา้นบาท จากข้อมูลของ
กรมส่งเสริมการเกษตรได้รายงานว่า ในปี พ.ศ. 2561 หนึ่งในพื้นทีส่ าคัญในการปลูกยาสูบของประเทศคือจังหวัดสุโขทัย โดยมี
เนื้อที่ปลูกมากถึง 31,475 ไร่ สร้างผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ 5,636,149 กิโลกรัม มากเป็นอันดับสองของประเทศ สร้างงานและ
รายได้ให้กับเกษตรกรเป็นจ านวนมาก [1] โดยภาพรวมอุตสาหกรรมยาสูบเกี่ยวข้องกับชาวไร่จ านวนมากถึง 18 ,000 คน        
มีมูลค่าการค้าขายใบยาสูบต่อปีถึง 2 ,200 ล้านบาท [2] เกษตรกรผู้ปลูกยาสูบหรือผู้ที่ท าอาชีพปลูกใบยาสูบนั้นถือว่าเป็น
แรงงานนอกระบบ (Informal Workers) ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีแรงงานนอกระบบจ านวนมากถึง 21.2 ล้านคน [3]        โดย
แรงงานนอกระบบส่วนใหญ่จ านวนเกินครึ่งของแรงงานนอกระบบทั้งหมด (ร้อยละ 55.5) ท างานอยู่ในภาคเกษตรกรรม เมื่อ
พิจารณาถึงปัญหาของแรงงานนอกระบบปี 2561 พบว่านอกจากปัญหาเกี่ยวกับค่าตอบแทนแล้ว ปัญหาด้านสภาพแวดล้อมใน
การท างานถือเป็นปัญหาส าคัญที่แรงงานกลุ่มดังกล่าวได้เผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยปัญหาที่พบมากที่สุดคือ ปัญหาเกี่ยวกับ
อิริยาบถในการท างาน หรือท่าทางการท างานท่ีไม่เหมาะสม (ร้อยละ 48.4) ซึ่งอาจน าไปสู่ปัญหาสุขภาพของแรงงานนอกระบบ
ในอนาคต สอดคล้องกับการศึกษาด้านอุบัติเหตุในงานภาคการเกษตรที่พบว่า เกษตรกรมีกิจกรรมที่น าไปสู่ความเสี่ยงต่อ
ภาวะการเกิดโรคที่เกี่ยวกับความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูก (Musculoskeletal Disorders: MSDs) เช่น การบรรทุก
ของหนักเกินก าลัง นอกจากน้ียังมีลักษณะงานท่ีใช้ท่าทางที่ไม่เหมาะสม อาทิ การเอี้ยวตัว การหมุนตัว             การเคลื่อนไหว
ซ้ า ๆ ซึ่งส่งผลให้เกิดความเจ็บป่วยและอุบัติเหตุจากการท างาน [4] 
 เกษตรกรผู้ปลูกยาสูบถือเป็นแรงงานนอกระบบท่ีต้องเผชิญต่อความเสี่ยงในปัจจัยอันตรายจากการท างานในหลาย ๆ 
ปัจจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยด้านการยศาสตร์ (Ergonomics Hazards) จากการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยและ    
การส ารวจเบื้องต้นพบว่า ขั้นตอนการเตรียมใบยาสูบก่อนบ่มเป็นกระบวนการท างานที่มคีวามเสี่ยงสูง เกษตรกรต้องท างานอยู่
ในท่าทางการท างานที่ไม่เหมาะสม มีลักษณะการเคลื่อนไหวซ้ า ๆ และมีช่วงระยะเวลาในการท างานที่ยาวนาน เป็นต้น ซึ่งใน
ระยะยาวอาจจะส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพของเกษตรกรโดยตรง เช่นความเสี่ยงในการเกิดความผิดปกติของกล้ามเนื้อและ
กระดูกโครงเนื่องจากการท างาน ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานรวมทั้งผลผลิตรวมของเกษตร จากปัญหาดังกล่าว
ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับการประเมินปัจจัยทางการยศาสตร์ในข้ันตอนการเตรียมใบยาสูบก่อนบ่มของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก
ยาสูบ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ต าบลทับผึ้ง อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย เป็นต้นแบบในการศึกษา ผลของการศึกษาวิจัย
จะเป็นข้อมูลพื้นฐานให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการวางแผนเพื่อแก้ปัญหาด้านสุขภาพให้กับกลุ่มเกษตรกรต่อไป 
 

วิธีด าเนินการ 
การก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ใช้ตารางของ เครซีและมอร์แกน [5] ที่ระดับความคลาดเคลื่อน 0.05 

ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวนอย่างน้อย 265 คน ท าการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง คุณสมบัติคือมีประสบการณ์ในการ
ท างานมากกว่า 1 ปี และเป็นอาสาสมัครพร้อมเข้าร่วมโครงการวิจัย ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบในพื้นที่
ต าบลทับผึ้ง จังหวัดสุโขทัย จ านวนทั้งสิ้น 265 คน  

ข้ันตอนในการด าเนินการวิจัยได้ประยุกต์ใช้เทคนิคการประเมินร่างกายส่วนบนแบบรวดเร็ว (Rapid Upper Limb 
Assessment: RULA) [6] พร้อมทั้งสังเกตและบันทึกภาพเพื่อประเมินระดับความเสี่ยงจากท่าทางการท างาน  และ 
แบบสอบถามที่ประยุกต์จากกองโรคจากการประกอบและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข [7] ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปและ
อาการผิดปกติทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบตรงของเนื้อหา ความเหมาะสม
ของภาษาที่ใช้ ค านวณค่าดัชนีความตรงของเนื้อหา (Content Validity Index: CVI) ได้เท่ากับ 0.93 พร้อมทั้งปรับแก้ตาม
ค าแนะน าและจัดท าเป็นฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้ในการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง 

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติจะใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล การรับรู้ปัจจัย
เสี่ยงทางการยศาสตร์ และความชุกของอาการผดิปกติทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ โดยการแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินปัจจัยทางการยศาสตร์ในขั้นตอนการเตรียมใบยาสูบก่อนบ่ม ซึ่งเป็นข้ันตอน

ที่มีการใช้ท่าทางการท างานท่ีซ้ าๆ และท าอย่างต่อเนื่อง นอกจากน้ียังมีการปฏิบัติงานบนสถานีงานท่ีไม่เหมาะสม กลุ่มตัวอย่าง
ประกอบด้วยเพศชาย 150 คน เพศหญิง 115 คน มีช่วงอายุระหว่าง 41-50 เป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 32.8) ระดับการศึกษาอยู่
ช้ันประถมศึกษามากที่สุด (ร้อยละ 72.5) ผลการวิจัยมีดังนี ้

 
1.ปัจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร์ 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ระดับการรับรู้ปัจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร์ในขั้นตอนการเตรียมใบยาสูบก่อนบ่มของกลุ่ม
เกษตรกรผู้ปลูกยาสูบแสดงความคิดเห็นว่า ปัจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร์ที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่ามีความเสี่ยงมากท่ีสุดคือ ท่าทาง
การท างานไม่เหมาะสม ร้อยละ 50.94 รองลงมาคือการเคลื่อนไหวซ้ าซาก ร้อยละ 21.89 และความเครียดจากการท างาน
ติดต่อกันเป็นเวลานาน ร้อยละ 14.72 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 1 ระดับการรับรู้ปัจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร์ในขั้นตอนการเตรียมใบยาสูบก่อนบ่มของกลุ่มตัวอย่าง (n=265) 

ปัจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร ์
ขั้นตอนการเตรียมใบยาสูบก่อนบม่ 

จ านวน ร้อยละ 

ท่าทางการท างานไม่เหมาะสม 135 50.94 
ภาระงานท่ีหนักเกินความสามารถ 5 1.89 
การเคลื่อนไหวซ้ าซาก 58 21.89 
การออกแรงเกินก าลัง 9 3.39 
ความเครียดจากการท างานติดต่อกันเป็นเวลานาน 39 14.72 
สิ่งแวดล้อมในการท างาน ได้แก่ ความสั่นสะเทือน 
แสงสว่างไม่เหมาะสม เป็นต้น 

19 7.17 

 
 ในขั้นตอนการเตรียมใบยาสูบก่อนบ่มของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบแสดงความคิดเห็นว่า ปัจจัยเสี่ยงทาง          
การยศาสตร์ที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่ามีความเสีย่งมากท่ีสุดคือ ท่าทางการท างานไม่เหมาะสม สอดคล้องกับงานของสุนิสา       ชาย
เกลี้ยง และคณะ [8] ในการส ารวจความเสี่ยงด้านสุขภาพด้านการยศาสตร์ในแรงงานนอกระบบกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าส าเร็จรูป ซึ่ง
สาเหตุส่วนหน่ึงมาจากทีล่ักษณะของการท างานมีการใช้ท่าทางที่มีการเอี้ยวตัวในบริเวณรอบ ๆ พื้นที่การท างานหรือสถานีงาน 
และนอกจากนั้นยังพบความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวซ้ าซากเป็นเวลานาน อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่น าไปสู่กลุ่มอาการผิดปกติทาง
ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อบริเวณส่วนหลังได้ 
 
2.อาการผิดปกติทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 

จากการส ารวจความชุกของอาการผิดปกติทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อของเกษตรกรผูป้ลูกยาสบู จ านวน 265 คน 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีอาการปวดที่บริเวณหลังส่วนล่างมากที่สุด (ร้อยละ 86.2) รองลงมาคือ ไหล่ (ร้อยละ 80.01) และหลัง
ส่วนบน (ร้อยละ 79.45) และมือ/ข้อมือ (ร้อยละ 79.23) ตามล าดับ (รูปที ่1) 
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รูปที่ 1 เปรียบเทียบความชุกของอาการผิดปกติทางระบบกระดูกและกลา้มเนื้อของกลุ่มตัวอย่าง 
 
 จากรูปที่ 1 การส ารวจความชุกของอาการผิดปกติทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อของเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ พบว่า มี
อาการปวดที่บริเวณหลังส่วนล่างมากที่สุด สอดคล้องกับผลการศึกษาเกี่ยวกับความเสี่ยงต่ออาการปวดเมื่อยกระดูกและ
กล้ามเนื้อของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา [9] ซึ่งทั้งสองกลุ่มมีลักษณะการท างานที่มีอาการเกร็งของร่างกายและมีกิจกรรมที่ใช้
ท่าทางโน้มตัวไปข้างหน้าเพื่อปรับสมดุลระหว่างร่างกายกับอุปกรณ์การท างานอยู่ตลอดช่วงเวลาในการท างาน จึงส่งผลให้เกิด
ความเมื่อยล้าในบริเวณกล้ามเนื้อดังกล่าว 
 
3.ความเสี่ยงของท่าทางการท างานตามเทคนิค RULA 
 การประเมินความเสี่ยงในขั้นตอนการเตรียมใบยาสูบก่อนบ่มของเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ โดยใช้เทคนิคการประเมิน
เทคนิคการประเมินร่างกายส่วนบนแบบรวดเร็ว RULA สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 2 ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

71.38
80.01 79.45

86.2

45.46

32.34

47.87

79.23

23.34 21.23 23.45
19.56

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100



269
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

ตารางที่ 2 การประเมินร่างกายส่วนบนแบบรวดเร็ว RULA ในขั้นตอนการเตรียมใบยาสูบก่อนบ่ม 
รูปตัวอย่างข้ันตอนการเตรยีม

ใบยาสูบก่อนบ่ม 
ขั้นตอนการประเมินด้วยเทคนิค RULA คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) แขนช่วงบนมีการเคลื่อนไหว มุมระหว่าง 45-90 องศา มีคะแนนคือ 3 
และกางหัวไหล่ จึงเพิ่มอีก 1 คะแนน คะแนนรวม 4 

4 

2) แขนส่วนล่างมีการเคลื่อนไหว มุมตั้งแต่ 100 องศา มีคะแนนคือ 2  2 
3) มือและข้อมือมีการเคลื่อนไหว มุมตั้งแต่ 15 องศา มีคะแนนคือ 2 และ
เอียง/เบี่ยงข้อมือ จึงเพิ่มอีก 1 คะแนน คะแนนรวม 3 

3 

4) ขณะท างานมีการหมุนข้อมือ มีคะแนนคือ 2 2 
5) จากขั้นตอนท่ี 1-4 แปลผล มคีะแนนคือ 5 5 
6) มีการเคลื่อนไหวแบบซ้ า ๆ มากกว่า 4 ครั้งต่อนาที มีคะแนนคือ 1 1 
7) มีการใช้แรงน้อยกว่า 2 กก. มีคะแนนคือ 0 0 
8) จากขั้นตอนท่ี 5-7 แปลผล มีคะแนนคือ 6 6 
9) ช่วงคอ มีการก้มมุมระหว่าง 10-20 องศา มีคะแนนคือ 2 และมีการเอียง
คอ จึงเพ่ิมอีก 1 คะแนน คะแนนรวม 3 

3 

10) ล าตัวมีการเคลื่อนไหวมุมระหว่าง 0-20 องศา มีคะแนนคือ 2 และมีการ
เอียงล าตัว จึงเพ่ิมอีก 1 คะแนน คะแนนรวม 3 

3 

11) ขาและเท้ามีลักษณะไม่สมดุลและอยู่บนพื้นที่ท่ีไม่รองรับ มีคะแนนคือ 2 2 
12) จากขั้นตอนท่ี 9-11 แปลผล มีคะแนนคือ 5 5 
13) มีการใช้แรงแบบซ้ า ๆ มากกว่า 4 ครั้งต่อนาที มีคะแนนคือ 1 1 
14) มีการใช้แรงน้อยกว่า 2 กก. มีคะแนนคือ 0 0 
15) จากขั้นตอนท่ี 12-14 แปลผล มีคะแนนคือ 6 6 
16) จากขั้นตอนท่ี 8 และ 15 แปลผล มีคะแนนคือ 7 7 

  
จากตารางที่ 2 ในส่วนของท่าทางการท างานของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบในข้ันตอนการเตรียมใบยาสูบก่อนบ่มโดย

ใช้เทคนิคการประเมินร่างกายส่วนบนแบบรวดเร็ว RULA พบว่า มีค่าคะแนนผลรวมที่ระดับ 7 ซึ่งหมายถึงงานที่มีลักษณะ 
ความเสี่ยงสูงควรได้รับการปรับปรุงทันที สอดคล้องกับ ศุภวิช นิยมพันธุ์ [10] ที่ประเมินภาวะทางการยศาสตร์ของกลุ่มทอผ้า
ซึ่งมกีิจกรรมการใช้แขน/ข้อมือในลักษณะผิดธรรมชาติ มีท่าทางการท างานท่ีบิดข้อมืออย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาการท างาน โดย
มีคะแนนท่าทางการท างานท่ีประเมินจาก RULA เท่ากับ 7 ซึ่งลักษณะงานดังกล่าวมีความเสี่ยงต่อการน าไปสูภ่าวะการบาดเจบ็
เรื้อรัง ส าหรับปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบส่วนหนึ่งมาจากการใช้ท่าทางการท างานที่เกี่ยวกับการใช้สัดส่วนมือและแขนที่
ไม่เหมาะสมและมีลักษณะเป็นการเคลื่อนไหวแบบซ้ า ๆ (Repetitive Motion) ในกิจกรรมการร้อย/เรียงใบยาสูบ ซึ่งต้องท า
อย่างต่อเนื่องและต้องใช้จังหวะความเร็วมากพอสมควรในการท างาน ท าให้ภาพรวมของกระบวนการท างานมีความเสี่ยงด้าน   
การยศาสตร์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
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สรุปผลการวิจัย 
จากการประเมินปัจจัยทางการยศาสตร์ในข้ันตอนการเตรียมใบยาสูบก่อนบ่มของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ  ต าบล
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บทคัดย่อ
โรงงานอาหารทะเลแช่เยือกแข็งเป็นอุตสาหกรรมที่มีกระบวนการผลิตใช้เครื่องจักรที่ก่อให้เกิดเสียงดังในขณะท�างาน โดย

เฉพาะขั้นตอนการเคาะบล็อกเพื่อให้ผลิตภัณฑ์หลุดออกจากบล็อกที่มาจากเครื่องฟรีส ซึ่งส่งผลต่อการสูญเสียสมรรถภาพการได้ยิน

ของพนกังานได้ ดงันัน้การวจัิยนีม้วีตัถปุระสงค์เพ่ือ 1) จดัท�าแผนท่ีเสียง 2) ศกึษาพฤติกรรมการป้องกนัอนัตรายจากเสียงของพนกังาน 

และ3) ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบคุคลกบัระดบัพฤตกิรรมการป้องกนัอนัตรายจากเสยีง โดยเกบ็รวบรวมข้อมลูจากคน

งานแผนกแพค็กิง้เก๊ียวซ่า แพค็กิง้บลอ็ก และทนัเนล 3 จ�านวน 69 คน เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการศกึษา ได้แก่ โปรแกรมแผนทีเ่สียงส�าเรจ็รปู 

Surfer 13 และใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติการแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ

การวิเคราะห์ Chi-Square ผลการวิจัย พบว่า แผนที่เสียงแผนกแพ็คกิ้งเกี๊ยวซ่า แพ็คกิ้งบล็อก และทันเนล 3 แสดงระดับความดัง

เสียงเกิน 85 dB(A) คิดเป็นร้อยละ 10.5 62 และ 12.7 ตามล�าดับ และพนักงานมีระดับพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียงดัง

ด้านการใช้ที่ครอบหู ( x = 3.75, S.D = 0.64) และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร ( x  = 3.56, S.D = 0.82) อยู่ใน

ระดับสูง โดยกลุ่มพนักงานมีพฤติกรรมการใช้ที่ครอบหูทั้ง 2 ข้าง มีค่าสูงที่สุด ( x = 3.93, S.D = 0.37) แต่การมีส่วนร่วมในการ

แก้ไขปัญหาเครื่องจักรมีพฤติกรรมที่อยู่ในระดับปานกลาง คือ ( x  = 2.42, S.D = 1.48) และปัจจัยด้านเพศ สถานภาพ อายุ วุฒิ

การศึกษา อายุการท�างาน และระยะเวลาการท�างานในแต่ละวัน ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียงดัง

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพนักงานสามารถบ่งชี้พื้นที่อันตรายจากเสียงดังได้จากแผนที่เสียงและควรเฝ้าระวังการ

สัมผัสเสียงดังในพนักงาน
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Noise Mapping and Noise Hazard Preventive Behaviours among Workers in

Frozen Seafood Factory

Sudarat Tohkwan1 and Supandee Maneelok2*

Abstract 
Frozen seafood industry used a heavy machines in production process e.g. knocking block step in 

freezer machine. It causes noise and leads to hearing loss. Therefore, the objective of this research was to 1) 

create noise mapping, 2) study the noise hazard preventive behaviour of workers and 3) determine factors 

associated with noise hazard preventive behaviour. 69 samplings were collected in dumpling packing division, 

block packing division and Tunnel division by questionnaire. Moreover, Sound level meter and Surfer 13 were 

employed to create noise mapping. The data analysis were conducted by frequencies, mean, standard deviation 

and Chi-Square. The results showed that the sound level excess 85 dB(A) in dumpling packing, block packing 

and Tunnel division were 10.5%, 62% and 12.7%, respectively. The noise hazard preventive behaviour in using 

ear plug section ( x = 3.75, S.D = 0.64) and compliance with organize regulation ( x  = 3.56, S.D = 0.82) were in 

a high level. The result found that the most workers’ behaviour were wearing 2 side of ear plug ( x = 3.93, S.D 

= 0.37) whereas, workers had less participated in fixing machines ( x  = 2.42, S.D = 1.48). Sex, marital status, age, 

educational, work experience and working time were not statistically associated with noise hazard preventive 

behaviour (p<0.05). In addition, workers can identify noise hazard area from noise mapping and should be 

monitor and aware of the noise exposure. 

Keywords : Noise mapping, Noise hazard preventive behaviour, Frozen Seafood Factory

บทน า 

โรงงานอาหารทะเลแช่เยือกแข็งเป็นอุตสาหกรรมที่มีกระบวนการผลิตใช้เครื่องจักรที่ก่อให้เกิดเสียงดังในขณะท างาน 
โดยเฉพาะขั้นตอนการเคาะบล็อกเพื่อให้ผลิตภัณฑ์หลุดออกจากบล็อกที่มาจากเครื่องฟรีส เสียงดังกล่าวเป็นเสียงดังที่เกิดจาก
การท างานของเครื่องจักรและการท างานของพนักงาน ในทุกกระบวนการผลิตมีความจ าเป็นท่ีต้องให้พนักงานประจ าอยู่บริเวณ
เครื่องจักร ซึ่งส่งผลให้พนักงานได้รับสัมผัสเสียงดัง โดยในระยะยาวย่อมส่งผลต่อการสูญเสียสมรรถภาพการไดย้ิน ซึ่งเป็นปัจจัย
ที่ของการสูญเสียการได้ยินจากเสียงดัง (Noise induced hearing loss) เกิดจากการรับสัมผัสเสียงดังโดยใช้ระยะเวลานาน 
มากกว่า 8 ช่ัวโมงต่อวัน เป็นเวลาหลายๆปี โดยอาจส่งผลให้ผู้ที่ได้รับสัมผัสเสียงดังเกิดการสูญเสียสมรรถภาพการได้ยินไป
ช่ัวขณะหรืออาจเกิดการสูญเสียการได้ยินแบบถาวรได้ [1] 

เนื่องจากการสูญเสียการได้ยินจากการท างานในพนักงานที่รับสัมผัสเสียงดังเป็นปัญหาสุขภาพที่ส าคัญที่ไม่สามารถ
กลับคืนสู่ภาวะปกติ  และก่อให้เกิดผลกระทบต่อระดับสุขภาพที่เกิดขึ้นกับพนักงานได้แก่ ปัญหาการสื่อสาร กับสมาชิกใน
ครอบครัว ชุมชนและเพื่อนร่วมงาน ก่อให้เกิดความเครียด ซึมเศร้า ปัญหาด้านจิตใจ เกิดการ แยกตัวออกจากสังคม และส่งผล
ให้คุณภาพชีวิตต่ าลง [2] และส่งผลกระทบต่อสถานประกอบการในด้านของ ความบกพร่องในการสื่อสารท าให้ความสามารถ
ในการรับเสียงสัญญาณขณะปฏิบัติงานลดลง  เกิดความผิดพลาดในการแปลความหมาย อาจท าให้เกิดอุบัติเหตุและการ
บาดเจ็บจากการท างานได้ สถานการณ์ในประเทศไทยมีอุบัติการณ์การเกิดโรคหูเสื่อมจากเสียงดังลดลง   จากข้อมูลโรคหูเสื่อม
ของส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม (2561) รายงานว่า ข้อมูลในปี  2559 และ 2560 พบว่า  มีผู้ป่วยจ านวน  
60,946 ราย และ42,946 ราย  และลดลงอย่างรวดเร็วในปี 2561  จ านวน  1,076  ราย ตามล าดับ  ซึ่งจากการศึกษาของ 
Apiradee et.al, (2017) [1] พบว่า คนงานในแผนกเชื่อมในอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนยานยนต์ได้รับสัมผัสเสียงดังที่ระดับ 86-
90 dB(A) และ คนงานที่ท างานเกิน 10 ปี โดยได้รับระดับความเสียงดังเกิน 90 dB(A) เป็นปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงของการ
สูญเสียการได้ยินในหูท้ัง 2 ข้าง สอดคล้องกับงานวิจัยของ Phayong et.al, (2017) [4] ศึกษาการสูญเสียการได้ยินของคนงาน
โรงงานเลื่อยไม้แห่งหนึ่งในภาคใต้ พบว่า ความชุกของการสูญเสียการได้ยินมีค่า 23% และคนงานส่วนใหญ่ท างานในที่ที่ มี
ระดับความเสียง ระหว่าง 85-92 dB(A) และ 50% ของคนงานไม่มีพฤติกรรมในการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
ดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานโรงงานอาหารทะเลแช่เยือกแข็งเกิดการสูญเสียสมรรถภาพการได้ยิน งานวิจัยนี้จึงมุ่งประเมิน
ระดับความดังเสียง แผนที่เสียง และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจาก
เสียงดัง 

วิธีการวิจัย 

 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบภาคตัดขวาง (Cross – sectional study) โดยประเมินระดับความเสียงและจัดท า
แผนที่เส้นเสียง พร้อมท้ังศึกษาพฤติกรรมในการป้องกันอันตายจากเสียงดังของพนักงานในแผนกแพ็คกิ้งเกี๊ยวซ่า แพ็คกิ้งบล็อก 
และทันเนล 3 ในโรงงานอาหารทะเลแช่เยือกแข็งแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา  

1. การประเมินระดับความเสียงและจัดท าแผนที่เส้นเสียง  
การตรวจวัดระดับความดังเสียงด าเนินการโดยใช้ เครื่องตรวจวัดระดับความดังเสียง Sound Level Meter (SLM) ที่

ได้มาตรฐาน IEC 651:1979 Type 2 ตามมาตรฐานของ American National Standard Institute (ANSI) และใช้วิธีการ
ประเมินและตรวจวัดตามหลักเกณฑ์ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และ
การวิเคราะห์สภาวะการท างานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียง รวมทั้งระยะเวลาและประเภทกิจการที่ต้อง
ด าเนินการ พ.ศ. 2561  โดยตรวจวัดระดับความเสียงทั้งหมด164 จุด โดยมีแผนกแพ็คกิ้งบล็อก จ านวน 71 จุด แผนกแพ็คก้ิง
เกี๊ยวซ่า จ านวน 38 จุด และแผนกทันเนล 3 จ านวน 55 จุด  จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาจัดท าแผนที่เส้นเสียง (Noise contour 
map) โดยใช้โปรแกรม Surfer 13 
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บทน า 

โรงงานอาหารทะเลแช่เยือกแข็งเป็นอุตสาหกรรมที่มีกระบวนการผลิตใช้เครื่องจักรที่ก่อให้เกิดเสียงดังในขณะท างาน 
โดยเฉพาะขั้นตอนการเคาะบล็อกเพื่อให้ผลิตภัณฑ์หลุดออกจากบล็อกที่มาจากเครื่องฟรีส เสียงดังกล่าวเป็นเสียงดังที่เกิดจาก
การท างานของเครื่องจักรและการท างานของพนักงาน ในทุกกระบวนการผลิตมีความจ าเป็นท่ีต้องให้พนักงานประจ าอยู่บริเวณ
เครื่องจักร ซึ่งส่งผลให้พนักงานได้รับสัมผัสเสียงดัง โดยในระยะยาวย่อมส่งผลต่อการสูญเสียสมรรถภาพการไดย้ิน ซึ่งเป็นปัจจัย
ที่ของการสูญเสียการได้ยินจากเสียงดัง (Noise induced hearing loss) เกิดจากการรับสัมผัสเสียงดังโดยใช้ระยะเวลานาน 
มากกว่า 8 ช่ัวโมงต่อวัน เป็นเวลาหลายๆปี โดยอาจส่งผลให้ผู้ที่ได้รับสัมผัสเสียงดังเกิดการสูญเสียสมรรถภาพการได้ยินไป
ช่ัวขณะหรืออาจเกิดการสูญเสียการได้ยินแบบถาวรได้ [1] 

เนื่องจากการสูญเสียการได้ยินจากการท างานในพนักงานที่รับสัมผัสเสียงดังเป็นปัญหาสุขภาพที่ส าคัญที่ไม่สามารถ
กลับคืนสู่ภาวะปกติ  และก่อให้เกิดผลกระทบต่อระดับสุขภาพที่เกิดขึ้นกับพนักงานได้แก่ ปัญหาการสื่อสาร กับสมาชิกใน
ครอบครัว ชุมชนและเพื่อนร่วมงาน ก่อให้เกิดความเครียด ซึมเศร้า ปัญหาด้านจิตใจ เกิดการ แยกตัวออกจากสังคม และส่งผล
ให้คุณภาพชีวิตต่ าลง [2] และส่งผลกระทบต่อสถานประกอบการในด้านของ ความบกพร่องในการสื่อสารท าให้ความสามารถ
ในการรับเสียงสัญญาณขณะปฏิบัติงานลดลง  เกิดความผิดพลาดในการแปลความหมาย อาจท าให้เกิดอุบัติเหตุและการ
บาดเจ็บจากการท างานได้ สถานการณ์ในประเทศไทยมีอุบัติการณ์การเกิดโรคหูเสื่อมจากเสียงดังลดลง   จากข้อมูลโรคหูเสื่อม
ของส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม (2561) รายงานว่า ข้อมูลในปี  2559 และ 2560 พบว่า  มีผู้ป่วยจ านวน  
60,946 ราย และ42,946 ราย  และลดลงอย่างรวดเร็วในปี 2561  จ านวน  1,076  ราย ตามล าดับ  ซึ่งจากการศึกษาของ 
Apiradee et.al, (2017) [1] พบว่า คนงานในแผนกเชื่อมในอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนยานยนต์ได้รับสัมผัสเสียงดังที่ระดับ 86-
90 dB(A) และ คนงานที่ท างานเกิน 10 ปี โดยได้รับระดับความเสียงดังเกิน 90 dB(A) เป็นปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงของการ
สูญเสียการได้ยินในหูท้ัง 2 ข้าง สอดคล้องกับงานวิจัยของ Phayong et.al, (2017) [4] ศึกษาการสูญเสียการได้ยินของคนงาน
โรงงานเลื่อยไม้แห่งหนึ่งในภาคใต้ พบว่า ความชุกของการสูญเสียการได้ยินมีค่า 23% และคนงานส่วนใหญ่ท างานในที่ที่ มี
ระดับความเสียง ระหว่าง 85-92 dB(A) และ 50% ของคนงานไม่มีพฤติกรรมในการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
ดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานโรงงานอาหารทะเลแช่เยือกแข็งเกิดการสูญเสียสมรรถภาพการได้ยิน งานวิจัยนี้จึงมุ่งประเมิน
ระดับความดังเสียง แผนที่เสียง และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจาก
เสียงดัง 

วิธีการวิจัย 

 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบภาคตัดขวาง (Cross – sectional study) โดยประเมินระดับความเสียงและจัดท า
แผนที่เส้นเสียง พร้อมท้ังศึกษาพฤติกรรมในการป้องกันอันตายจากเสียงดังของพนักงานในแผนกแพ็คกิ้งเกี๊ยวซ่า แพ็คกิ้งบล็อก 
และทันเนล 3 ในโรงงานอาหารทะเลแช่เยือกแข็งแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา  

1. การประเมินระดับความเสียงและจัดท าแผนที่เส้นเสียง  
การตรวจวัดระดับความดังเสียงด าเนินการโดยใช้ เครื่องตรวจวัดระดับความดังเสียง Sound Level Meter (SLM) ที่

ได้มาตรฐาน IEC 651:1979 Type 2 ตามมาตรฐานของ American National Standard Institute (ANSI) และใช้วิธีการ
ประเมินและตรวจวัดตามหลักเกณฑ์ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และ
การวิเคราะห์สภาวะการท างานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียง รวมทั้งระยะเวลาและประเภทกิจการที่ต้อง
ด าเนินการ พ.ศ. 2561  โดยตรวจวัดระดับความเสียงทั้งหมด164 จุด โดยมีแผนกแพ็คกิ้งบล็อก จ านวน 71 จุด แผนกแพ็คก้ิง
เก๊ียวซ่า จ านวน 38 จุด และแผนกทันเนล 3 จ านวน 55 จุด  จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาจัดท าแผนที่เส้นเสียง (Noise contour 
map) โดยใช้โปรแกรม Surfer 13 
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2. พฤติกรรมในการป้องกันอันตายจากเสียงดังของพนักงาน 
2.1 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 

 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้พนักงานฝ่ายกระบวนการผลิตที่ท างานสัมผัสเสียงดัง ได้แก่ พนักงาน จาก 3 แผนก คือ 
แผนกแพ็คกิ้งเกี๊ยวซ่า แผนกแพ็คกิ้งบล็อก และแผนกทันเนล 3 จ านวน 69 คน ในการนี้มีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นแบบ
เฉพาะเจาะจง ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาในครั้งนี้มีจ านวน 69 คน 

2.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
การเก็บรวบรวมเป็นแบบสอบถามโดยประยุกต์จากการศึกษาของ ชนิดาภา มาตย์บณัฑติ (2561) [5] และ ชัย

ทัศน์ บุญศรี (2557) [6] โดยเป็นแบบสอบถามข้อมูลพฤติกรรมด้านการใช้ที่ครอบหูและด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
องค์กร แบบสอบถามผ่านการตรวจคุณภาพของเคร่ืองมือโดยวิธีการทดสอบความตรงของเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 
ท่าน มีค่า IOC เท่ากับ 0.87 โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานท่ีท างานสัมผัสเสียงดังเป็นระยะเวลามากกว่าหรือเท่ากับ 8 ช่ัวโมง
ต่อวันในแผนกแพ็คกิ้งเกี๊ยวซ่า แผนกแพ็คกิง้บล็อก และแผนกทันเนล 3 จ านวน 69 คน  

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปและพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจาก

เสียงดัง โดยสถิติการแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation) และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียงดังด้วย
สถิติ Chi-square  

ผลการวิจัยและการอภิปรายผลการวิจัย 

1. การประเมินระดับความดังเสียงและแผนที่เส้นเสียง 
 จากการตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่การท างานแผนกแพ็คกิ้งบล็อก แผนกแพ็คกิ้งเกี๊ยวซ่า และแผนกทันเนล 3 
ทั้งหมด 164 จุด และเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานระดับเสียงท่ียอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวัน 
พ.ศ. 2560  โดยระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท างาน ในแต่ละวัน (Time Weighted Average-TWA) ที่ 
8 ช่ัวโมงของการท างาน มิให้เกินมาตรฐานระดับความดังเสียงที่ 85 dB(A) พบว่าแผนกแพ็คกิ้งบล็อก ตรวจวัดจ านวน 71 จุด 
ระดับความดังเสียงอยู่ระหว่าง 99 – 76 dB(A) ผ่านค่ามาตรฐาน จ านวน 27 จุด คิดเป็นร้อยละ 38 แผนกแพ็คกิ้งเกี๊ยวซ่า 
ตรวจวัดจ านวน 38 จุด มีระดับความดังเสียงระหว่าง 90.7-73 dB(A) ผ่านมาตรฐาน จ านวน 34 จุด คิดเป็นร้อยละ 89.5 และ
แผนกทันเนล 3 ตรวจวัดจ านวน 55 จุด มีระดับความดังเสียงระหว่าง 87.3-74 dB(A) ผ่านมาตรฐาน จ านวน 48 จุด คิดเป็น
ร้อยละ 87.3 ดังแสดงในตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 ผลการประเมินระดับความดังเสียงในแต่ละแผนก 
แผนก จ านวนจุดที่ตรวจวัด ระดับความดังเสียง

ต่ าสุด-สูงสุด (dB(A)) 
จ านวนจุดที่ผ่าน 

มาตรฐาน (ร้อยละ) 
จ านวนจุดที่ไม่ผ่าน 
มาตรฐาน (ร้อยละ) 

แผนกแพ็คกิ้งบล็อก 71 76 – 99 27 (38) 44 (62) 
แผนกแพ็คกิ้งเกี๊ยวซ่า 38 73 – 90.7 34 (89.5) 4 (10.5) 
แผนกทันเนล 3 55 74 – 87.3  48 (87.3) 7 (12.7) 
รวม 164  109 (66.46) 55 (33.54) 

 
ผลจากการประเมินระดับความดังเสียงจ านวน 164 จุด ในพื้นที่การท างานแผนกแพ็คกิ้งบล็อก แผนกแพ็คกิ้งเกี๊ยวซ่า 

และ แผนกทันเนล 3 ได้น ามาจัดท าแผนที่เส้นเสียง (Noise contour map) โดยใช้โปรแกรม Surfer 13 ซึ่งก าหนดโซนสีเพื่อ
บ่งช้ีถึงอันตรายจากเสียงดัง ดังนี้โซนสีเขียว คือ พ้ืนท่ีที่มีเสียงดังไม่เกิน 80 dB(A) หมายถึงพื้นที่น้ันความปลอดภัยจากอันตราย

จากเสียงดัง โซนสีเหลือง คือ พื้นที่ท่ีมีเสียงดังระหว่าง 80 – 84 dB(A) หมายถึง พื้นที่ท่ีควรเฝ้าระวังอันตรายจากเสียงดัง และ 
โซนสีแดง คือ พื้นที่มีเสียงดังตั้งแต่  85 dB(A) ขึ้นไป  หมายถึง พ้ืนท่ีนั้นเป็นพื้นที่เสียงท่ีได้รับอันตรายจากเสียงดัง จากภาพท่ี 1 
แสดงแผนที่เส้นเสียงแผนกแพ็คกิ้งบล็อก พบว่าพ้ืนท่ีท างานส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่มีเสียงดัง โดยเฉพาะบริเวณที่มีการเคาะบล็อก
ที่อยู่ในโซนสีแดงและมีระดับความดังเสียงสูงถึง 95 dB(A) ในขณะที่แผนกแพ็คกิ้งเกี๊ยวซ่าและแผนกทันนัล 3 พื้นที่ปฏิบัติงาน
ส่วนใหญ่อยู่ในโซนที่ต้องงเฝ้าระวังและปลอดภัย แต่อย่างไรก็ตามระดับความดังเสียงสูงสุดของทั้ง 2 แผนกมีค่าประมาณ 91 
แลแ 88 dB(A) ตามล าดับ ซึ่งแผนที่เสียงนี้จะน าไปติดบริเวณสถานท่ีปฏิบัติงานเพื่อเป็นการสร้างความตระหนักในการป้องกัน
อันตรายจากเสียงดังให้แก่พนักงานในแต่ละแผนกและด าเนินโครงการอนุรักษ์การได้ยินในพ้ืนท่ีการท างาน 
 

 
ภาพที่ 1 แผนที่เสยีง (Noise Contour map) แผนกแพ็คกิ้งบล็อก 

 

 
ภาพที่ 2 แผนที่เสยีง (Noise Contour map) แผนกแพ็คกิ้งเกี๊ยวซา่ 

 

 
ภาพที่ 3 แผนที่เสยีง (Noise Contour map) แผนกทันเนล 3 
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

2. พฤติกรรมในการป้องกันอันตายจากเสียงดังของพนักงาน 
2.1 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 

 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้พนักงานฝ่ายกระบวนการผลิตที่ท างานสัมผัสเสียงดัง ได้แก่ พนักงาน จาก 3 แผนก คือ 
แผนกแพ็คกิ้งเกี๊ยวซ่า แผนกแพ็คกิ้งบล็อก และแผนกทันเนล 3 จ านวน 69 คน ในการนี้มีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นแบบ
เฉพาะเจาะจง ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาในครั้งนี้มีจ านวน 69 คน 

2.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
การเก็บรวบรวมเป็นแบบสอบถามโดยประยุกต์จากการศึกษาของ ชนิดาภา มาตย์บณัฑติ (2561) [5] และ ชัย

ทัศน์ บุญศรี (2557) [6] โดยเป็นแบบสอบถามข้อมูลพฤติกรรมด้านการใช้ที่ครอบหูและด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
องค์กร แบบสอบถามผ่านการตรวจคุณภาพของเครื่องมือโดยวิธีการทดสอบความตรงของเน้ือหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 
ท่าน มีค่า IOC เท่ากับ 0.87 โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานท่ีท างานสัมผัสเสียงดังเป็นระยะเวลามากกว่าหรือเท่ากับ 8 ช่ัวโมง
ต่อวันในแผนกแพ็คกิ้งเกี๊ยวซ่า แผนกแพ็คกิง้บล็อก และแผนกทันเนล 3 จ านวน 69 คน  

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปและพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจาก

เสียงดัง โดยสถิติการแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation) และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียงดังด้วย
สถิติ Chi-square  

ผลการวิจัยและการอภิปรายผลการวิจัย 

1. การประเมินระดับความดังเสียงและแผนที่เส้นเสียง 
 จากการตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่การท างานแผนกแพ็คกิ้งบล็อก แผนกแพ็คกิ้งเกี๊ยวซ่า และแผนกทันเนล 3 
ทั้งหมด 164 จุด และเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานระดับเสียงท่ียอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวัน 
พ.ศ. 2560  โดยระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท างาน ในแต่ละวัน (Time Weighted Average-TWA) ที่ 
8 ช่ัวโมงของการท างาน มิให้เกินมาตรฐานระดับความดังเสียงที่ 85 dB(A) พบว่าแผนกแพ็คกิ้งบล็อก ตรวจวัดจ านวน 71 จุด 
ระดับความดังเสียงอยู่ระหว่าง 99 – 76 dB(A) ผ่านค่ามาตรฐาน จ านวน 27 จุด คิดเป็นร้อยละ 38 แผนกแพ็คกิ้งเกี๊ยวซ่า 
ตรวจวัดจ านวน 38 จุด มีระดับความดังเสียงระหว่าง 90.7-73 dB(A) ผ่านมาตรฐาน จ านวน 34 จุด คิดเป็นร้อยละ 89.5 และ
แผนกทันเนล 3 ตรวจวัดจ านวน 55 จุด มีระดับความดังเสียงระหว่าง 87.3-74 dB(A) ผ่านมาตรฐาน จ านวน 48 จุด คิดเป็น
ร้อยละ 87.3 ดังแสดงในตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 ผลการประเมินระดับความดังเสียงในแต่ละแผนก 
แผนก จ านวนจุดที่ตรวจวัด ระดับความดังเสียง

ต่ าสุด-สูงสุด (dB(A)) 
จ านวนจุดที่ผ่าน 

มาตรฐาน (ร้อยละ) 
จ านวนจุดที่ไม่ผ่าน 
มาตรฐาน (ร้อยละ) 

แผนกแพ็คกิ้งบล็อก 71 76 – 99 27 (38) 44 (62) 
แผนกแพ็คกิ้งเกี๊ยวซ่า 38 73 – 90.7 34 (89.5) 4 (10.5) 
แผนกทันเนล 3 55 74 – 87.3  48 (87.3) 7 (12.7) 
รวม 164  109 (66.46) 55 (33.54) 

 
ผลจากการประเมินระดับความดังเสียงจ านวน 164 จุด ในพื้นที่การท างานแผนกแพ็คกิ้งบล็อก แผนกแพ็คกิ้งเกี๊ยวซ่า 

และ แผนกทันเนล 3 ได้น ามาจัดท าแผนที่เส้นเสียง (Noise contour map) โดยใช้โปรแกรม Surfer 13 ซึ่งก าหนดโซนสีเพื่อ
บ่งช้ีถึงอันตรายจากเสียงดัง ดังนี้โซนสีเขียว คือ พ้ืนท่ีที่มีเสียงดังไม่เกิน 80 dB(A) หมายถึงพื้นที่น้ันความปลอดภัยจากอันตราย

จากเสียงดัง โซนสีเหลือง คือ พื้นที่ท่ีมีเสียงดังระหว่าง 80 – 84 dB(A) หมายถึง พื้นที่ท่ีควรเฝ้าระวังอันตรายจากเสียงดัง และ 
โซนสีแดง คือ พื้นที่มีเสียงดังตั้งแต่  85 dB(A) ขึ้นไป  หมายถึง พ้ืนท่ีนั้นเป็นพื้นที่เสียงท่ีได้รับอันตรายจากเสียงดัง จากภาพท่ี 1 
แสดงแผนที่เส้นเสียงแผนกแพ็คกิ้งบล็อก พบว่าพ้ืนท่ีท างานส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่มีเสียงดัง โดยเฉพาะบริเวณที่มีการเคาะบล็อก
ที่อยู่ในโซนสีแดงและมีระดับความดังเสียงสูงถึง 95 dB(A) ในขณะที่แผนกแพ็คกิ้งเกี๊ยวซ่าและแผนกทันนัล 3 พื้นที่ปฏิบัติงาน
ส่วนใหญ่อยู่ในโซนที่ต้องงเฝ้าระวังและปลอดภัย แต่อย่างไรก็ตามระดับความดังเสียงสูงสุดของทั้ง 2 แผนกมี ค่าประมาณ 91 
แลแ 88 dB(A) ตามล าดับ ซึ่งแผนที่เสียงนี้จะน าไปติดบริเวณสถานท่ีปฏิบัติงานเพื่อเป็นการสร้างความตระหนักในการป้องกัน
อันตรายจากเสียงดังให้แก่พนักงานในแต่ละแผนกและด าเนินโครงการอนุรักษ์การได้ยินในพ้ืนท่ีการท างาน 
 

 
ภาพที่ 1 แผนที่เสยีง (Noise Contour map) แผนกแพ็คกิ้งบล็อก 

 

 
ภาพที่ 2 แผนที่เสยีง (Noise Contour map) แผนกแพ็คกิ้งเกี๊ยวซา่ 

 

 
ภาพที่ 3 แผนที่เสยีง (Noise Contour map) แผนกทันเนล 3 
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

2. ระดับพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียงดังของพนักงานโรงงานอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง 
2.1 ปัจจัยส่วนบุคคล 
ผลการศึกษาพบว่าพนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 41 - 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.8 มีสถานภาพสมรส 

คิดเป็นร้อยละ 55.1 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 37.7 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับมัธยมตอนต้น/ตอนปลาย/
เทียบเท่า ร้อยละ 59.4 มีอายุการท างาน ณ บริษัทปัจจุบัน 10 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 40.6 อายุการท างานอยู่ระหว่าง 1-5 ปี 
ร้อยละ 30.4 พนักงานที่ท างานในแผนกแพ็คก้ิงบล็อก แพ็คกิ้งเกี๊ยวซ่า และแผนกทันเนล 3 เคยผ่านการอบรมการป้องกัน
อันตรายจากเสียงดังและการใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง ร้อยละ 47.1 การตรวจวัดสมรรถภาพการได้ยินส่วนใหญ่จะตรวจปีละ 
1 ครั้ง ร้อยละ 88.2 ไม่มีประวัติการเป็นโรคเกี่ยวกับหูและอาการผิดปกติเกี่ยวกับหู คิดเป็นร้อยละ 100 ระยะเวลาการท างาน
ส่วนใหญ่อยู่ที่ 8-9 ช่ัวโมงต่อวัน ร้อยละ 72.5 และมีการใช้ที่ครอบหู คิดเป็นร้อยละ 100 ดังแสดงในตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของพนักงานกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามลักษณะปัจจัยส่วนบุคคล 
ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวนพนักงาน (คน) ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
3 
66 

 
4.3 
95.7 

สถานภาพ 
โสด 
สมรส 
หย่า 
แยกกันอยู ่

 
26 
38 
1 
4 

 
37.7 
55.1 
1.4 
5.8 

อาย ุ
18 – 30 ปี 
31 – 40 ปี 
41 – 50 ปี 
50 ปีขึ้นไป 

 
20 
20 
24 
5 

 
29 
29 

34.8 
7.2 

วุฒิการศึกษา 
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
อนุปริญญา/ปวส./ปริญญาตรี 

 
15 
20 
21 
13 

 
21.8 
29 

30.4 
18.8 

อายุการท างาน 
ต่ ากว่า 1 ปี 
1 – 5 ปี 
ตั้งแต่ 5 ปี- 10 ปี 
10 ปีขึ้นไป 

 
7 
21 
13 
28 

 
10.2 
30.4 
18.8 
40.6 

ประวัติการเป็นโรคและอาการผิดปกตเิกี่ยวกับห ู
ไม่มี 

 
69 

 
100 

ระยะเวลาการท างานในแต่ละวัน 
8 – 9 ชม. 
10 – 11 ชม. 

 
50 
19 

 
72.5 
27.5 

2.2 พฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียงดัง 
ผลการศึกษา ระดับพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียงดังของพนักงานโรงงานอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง พบว่า 

ระดับพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียงดังโดยรวมอยู่ในระดับสูง ( x = 3.65, S.D. = 0.73) ดังตารางที่ 2 เมื่อพิจารณา
รายละเอียดแต่ละด้านพบว่า พฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียงดังด้านการใช้ที่ครอบหู อยู่ในระดับสูง ( x = 3.75,     
S.D. = 0.64) พนักงานมีพฤติกรรม ใช้ที่ครอบหู ครอบหูทั้ง 2 ข้าง และใช้ที่ครอบหูถูกต้องตามวิธีการใช้งาน มีการบ ารุงรักษา
ไม่เก็บไว้ในที่ไม่ร้อนจัด และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร อยู่ในระดับสูง ( x = 3.56, S.D. = 0.82) พบว่า
พนักงานมีพฤติกรรมตรวจสมรรถภาพการได้ยินทุก ๆ 1 ปี ( x = 3.91, S.D. = 0.33) และสวมใส่ที่ครอบหูเมื่อเข้าไปท างานใน
บริเวณที่มีเสียงดังหรือมีป้ายเตือน ( x = 3.81, S.D. = 0.58)  

ตารางที่ 2  ระดับพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียงดังในด้านต่าง ๆ ของพนักงานโรงงานอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง 
พฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียงดัง x  S.D. ระดับพฤติกรรม 

1. ด้านการใช้ที่ครอบห ู 3.75 0.64 สูง 
2. ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร 3.56 0.82 สูง 

รวมทุกด้าน 3.65 0.73 สูง 
 
3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียงดัง 

 จากตารางที่ 3 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจาก
เสียงดัง จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ สถานภาพ อายุ วุฒิการศึกษา อายุการท างาน และระยะเวลาการท างานในแต่
ละวัน เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อระดับพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียงดัง ผลการศึกษาพบว่า เพศ สถานภาพ 
อายุ วุฒิการศึกษา อายุการท างาน และระยะเวลาการท างานในแต่ละวันไม่มีความสัมพันธ์กับระดับพฤติกรรมการป้องกัน
อันตรายจากเสียงดัง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภาณุมุาศ สรุสิทธิ์ และคณะ (2560) [7]ที่ศึกษา
พฤติกรรมการป้องกันโรคประสาทหูเสื่อมจากการประกอบอาชีพของคนงานแปรรูปไม้ยางพาราแห่งหนึ่งในจังหวัดตรัง ผล
การศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคประสาทหูเสื่อม 

ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียงดัง 
ปัจจัยส่วนบุคคล พฤตกิรรม p-value 

ปานกลาง  
จ านวน(ร้อยละ) 

สูง 
จ านวน(ร้อยละ) 

เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
1 (1.4) 
5 (7.3) 

 
2 (2.9) 

61 (88.4) 

0.121 

สถานภาพสมรส 
โสด 
สมรส 
หย่า 
แยกกันอยู ่

 
4 (5.8) 
2 (2.9) 

0 
0 

 
22 (31.9) 
36 (52.2) 
1 (1.4) 
4 (5.8) 

0.474 

อายุ 
18 – 40 ปี 
41 – 50 ปีขึ้นไป 

 
3 (4.4) 
3 (4.4) 

 
37 (53.6) 
26 (37.6) 

0.282 

วุฒิการศึกษา 
ต่ ากวา่ปริญญาตร ี
ปริญญาตร ี

 
6 (8.7) 

0 

 
59 (85.5) 
4 (5.8) 

0.426 
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2. ระดับพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียงดังของพนักงานโรงงานอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง 
2.1 ปัจจัยส่วนบุคคล 
ผลการศึกษาพบว่าพนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 41 - 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.8 มีสถานภาพสมรส 

คิดเป็นร้อยละ 55.1 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 37.7 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับมัธยมตอนต้น/ตอนปลาย/
เทียบเท่า ร้อยละ 59.4 มีอายุการท างาน ณ บริษัทปัจจุบัน 10 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 40.6 อายุการท างานอยู่ระหว่าง 1-5 ปี 
ร้อยละ 30.4 พนักงานที่ท างานในแผนกแพ็คก้ิงบล็อก แพ็คกิ้งเกี๊ยวซ่า และแผนกทันเนล 3 เคยผ่านการอบรมการป้องกัน
อันตรายจากเสียงดังและการใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง ร้อยละ 47.1 การตรวจวัดสมรรถภาพการได้ยินส่วนใหญ่จะตรวจปีละ 
1 ครั้ง ร้อยละ 88.2 ไม่มีประวัติการเป็นโรคเกี่ยวกับหูและอาการผิดปกติเกี่ยวกับหู คิดเป็นร้อยละ 100 ระยะเวลาการท างาน
ส่วนใหญ่อยู่ที่ 8-9 ช่ัวโมงต่อวัน ร้อยละ 72.5 และมีการใช้ที่ครอบหู คิดเป็นร้อยละ 100 ดังแสดงในตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของพนักงานกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามลักษณะปัจจัยส่วนบุคคล 
ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวนพนักงาน (คน) ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
3 
66 

 
4.3 
95.7 

สถานภาพ 
โสด 
สมรส 
หย่า 
แยกกันอยู ่

 
26 
38 
1 
4 

 
37.7 
55.1 
1.4 
5.8 

อาย ุ
18 – 30 ปี 
31 – 40 ปี 
41 – 50 ปี 
50 ปีขึ้นไป 

 
20 
20 
24 
5 

 
29 
29 

34.8 
7.2 

วุฒิการศึกษา 
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
อนุปริญญา/ปวส./ปริญญาตรี 

 
15 
20 
21 
13 

 
21.8 
29 

30.4 
18.8 

อายุการท างาน 
ต่ ากว่า 1 ปี 
1 – 5 ปี 
ตั้งแต่ 5 ปี- 10 ปี 
10 ปีขึ้นไป 

 
7 
21 
13 
28 

 
10.2 
30.4 
18.8 
40.6 

ประวัติการเป็นโรคและอาการผิดปกตเิกี่ยวกับห ู
ไม่มี 

 
69 

 
100 

ระยะเวลาการท างานในแต่ละวัน 
8 – 9 ชม. 
10 – 11 ชม. 

 
50 
19 

 
72.5 
27.5 

2.2 พฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียงดัง 
ผลการศึกษา ระดับพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียงดังของพนักงานโรงงานอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง พบว่า 

ระดับพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียงดังโดยรวมอยู่ในระดับสูง ( x = 3.65, S.D. = 0.73) ดังตารางที่ 2 เมื่อพิจารณา
รายละเอียดแต่ละด้านพบว่า พฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียงดังด้านการใช้ที่ครอบหู อยู่ในระดับสูง ( x = 3.75,     
S.D. = 0.64) พนักงานมีพฤติกรรม ใช้ที่ครอบหู ครอบหูทั้ง 2 ข้าง และใช้ที่ครอบหูถูกต้องตามวิธีการใช้งาน มีการบ ารุงรักษา
ไม่เก็บไว้ในที่ไม่ร้อนจัด และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร อยู่ในระดับสูง ( x = 3.56, S.D. = 0.82) พบว่า
พนักงานมีพฤติกรรมตรวจสมรรถภาพการได้ยินทุก ๆ 1 ปี ( x = 3.91, S.D. = 0.33) และสวมใส่ที่ครอบหูเมื่อเข้าไปท างานใน
บริเวณที่มีเสียงดังหรือมีป้ายเตือน ( x = 3.81, S.D. = 0.58)  

ตารางที่ 2  ระดับพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียงดังในด้านต่าง ๆ ของพนักงานโรงงานอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง 
พฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียงดัง x  S.D. ระดับพฤติกรรม 

1. ด้านการใช้ที่ครอบห ู 3.75 0.64 สูง 
2. ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร 3.56 0.82 สูง 

รวมทุกด้าน 3.65 0.73 สูง 
 
3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียงดัง 

 จากตารางที่ 3 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจาก
เสียงดัง จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ สถานภาพ อายุ วุฒิการศึกษา อายุการท างาน และระยะเวลาการท างานในแต่
ละวัน เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อระดับพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียงดัง ผลการศึกษาพบว่า เพศ สถานภาพ 
อายุ วุฒิการศึกษา อายุการท างาน และระยะเวลาการท างานในแต่ละวันไม่มีความสัมพันธ์กับระดับพฤติกรรมการป้องกัน
อันตรายจากเสียงดัง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภาณุมุาศ สรุสิทธิ์ และคณะ (2560) [7]ที่ศึกษา
พฤติกรรมการป้องกันโรคประสาทหูเสื่อมจากการประกอบอาชีพของคนงานแปรรูปไม้ยางพาราแห่งหนึ่งในจังหวัดตรัง ผล
การศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคประสาทหูเสื่อม 

ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียงดัง 
ปัจจัยส่วนบุคคล พฤตกิรรม p-value 

ปานกลาง  
จ านวน(ร้อยละ) 

สูง 
จ านวน(ร้อยละ) 

เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
1 (1.4) 
5 (7.3) 

 
2 (2.9) 

61 (88.4) 

0.121 

สถานภาพสมรส 
โสด 
สมรส 
หย่า 
แยกกันอยู ่

 
4 (5.8) 
2 (2.9) 

0 
0 

 
22 (31.9) 
36 (52.2) 
1 (1.4) 
4 (5.8) 

0.474 

อายุ 
18 – 40 ปี 
41 – 50 ปีขึ้นไป 

 
3 (4.4) 
3 (4.4) 

 
37 (53.6) 
26 (37.6) 

0.282 

วุฒิการศึกษา 
ต่ ากวา่ปริญญาตร ี
ปริญญาตร ี

 
6 (8.7) 

0 

 
59 (85.5) 
4 (5.8) 

0.426 
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

ปัจจัยส่วนบุคคล พฤตกิรรม p-value 
ปานกลาง  

จ านวน(ร้อยละ) 
สูง 

จ านวน(ร้อยละ) 
อายุการท างาน 

ต่ ากวา่ 10 ปี 
10 ปี ขึ้นไป 

 
5 (7.3) 
1 (1.4) 

 
36 (52.2) 
27 (39.1) 

0.217 

ระยะเวลาการท างานในแต่ละวัน 
8 – 9 ชม. 

   10 – 11 ชม. 

 
6 (8.7) 

0 

 
44 (63.8) 
19 (27.5) 

 
0.114 

 
 

สรุปผลการวิจัย 
จากการตรวจวัดระดับความดังเสียงท้ังหมด 164 จุด ในแผนกแพ็คกิ้งบล็อก แผนกแพ็คกิ้งเกี๊ยวซ่า และแผนกทันเนล 

3 ไม่ผ่านมาตรฐานจ านวน 55 จุด ร้อยละ 33.53 จากแผนที่เส้นเสียงในแผนกแพ็คกิ้งบล็อกเป็นพ้ืนที่ปฏิบัติงานที่มีระดับความ
ดังเสียงสูงสุดท่ีประมาณ 95 dB(A) ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างมีระดับพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียงดังด้านการใช้ที่ครอบหู 
และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กรอยู่ในระดับสูง กลุ่มตัวอย่างสวมใส่ที่ครอบหูร้อยละ 100 และได้รับการอบรม
การป้องกันอันตรายจากเสียงและการใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังทุกคน อีกทั้งสถานประกอบการมีการเฝ้าระวังการสูญเสียการ
ได้ยินของกลุ่มตัวอย่างโดยจัดให้มีการตรวจสมรรถภาพการได้ยินทุกปี และปัจจัยส่วนบุคคลไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ป้องกันอันตรายจากเสียงดัง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณพนักงาน เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย ผู้บริหารโรงงานอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง และผู้ที่เกี่ยวข้องใน
การให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมครั้งนี้ 
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ปัจจัยส่วนบุคคล พฤตกิรรม p-value 
ปานกลาง  

จ านวน(ร้อยละ) 
สูง 

จ านวน(ร้อยละ) 
อายุการท างาน 

ต่ ากวา่ 10 ปี 
10 ปี ขึ้นไป 

 
5 (7.3) 
1 (1.4) 

 
36 (52.2) 
27 (39.1) 

0.217 

ระยะเวลาการท างานในแต่ละวัน 
8 – 9 ชม. 

   10 – 11 ชม. 

 
6 (8.7) 

0 

 
44 (63.8) 
19 (27.5) 

 
0.114 

 
 

สรุปผลการวิจัย 
จากการตรวจวัดระดับความดังเสียงท้ังหมด 164 จุด ในแผนกแพ็คกิ้งบล็อก แผนกแพ็คกิ้งเกี๊ยวซ่า และแผนกทันเนล 

3 ไม่ผ่านมาตรฐานจ านวน 55 จุด ร้อยละ 33.53 จากแผนที่เส้นเสียงในแผนกแพ็คกิ้งบล็อกเป็นพ้ืนที่ปฏิบัติงานที่มีระดับความ
ดังเสียงสูงสุดที่ประมาณ 95 dB(A) ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างมีระดับพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียงดังด้านการใช้ที่ครอบหู 
และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กรอยู่ในระดับสูง กลุ่มตัวอย่างสวมใส่ที่ครอบหูร้อยละ 100 และได้รับการอบรม
การป้องกันอันตรายจากเสียงและการใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังทุกคน อีกทั้งสถานประกอบการมีการเฝ้าระวังการสูญเสียการ
ได้ยินของกลุ่มตัวอย่างโดยจัดให้มีการตรวจสมรรถภาพการได้ยินทุกปี และปัจจัยส่วนบุคคลไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ป้องกันอันตรายจากเสียงดัง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
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มกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2562 สัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และสุ่มตัวอย่างขยะมูลฝอยจากตลาดนัด จ�านวน 2 จุด ได้แก่ 
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เท่ากับ 329.51 กิโลกรัม/วัน ซึ่งขยะในวันปกติจากตลาดเก่า พบว่า ส่วนใหญ่เป็นขยะเปียก ร้อยละ 65.70 ประกอบด้วย ผัก ผลไม้

และเศษอาหาร มีความหนาแน่น 0.118 kg/l. ค่าความชื้น ร้อยละ 72.5 และค่าปริมาณของแข็งรวม ร้อยละ 27.5 ซึ่งแตกต่างจาก
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A Study of Quantitative Estimation and Composition of Solid Waste

in Thailand-Malaysia Border Market Wang-Prachan Border Khuan-Don District, 

Satun Province

Nattasit Songmoung1* and Somsiri Decharat2

Abstract
 This study is part of a research study on the approach of solid waste management in Thailand-Malaysia 

border market wang-prachan border khuan-don district, Satun province. The objective of this study to measure 

the physical and chemical composition of waste and study the operations of the relevant departments. This 

study reviews the report form solid waste in January - December 2019 and in-depth interviews with relevant 

officials and solid waste sampling form 2 points, old market and a new market for examination in the laboratory. 

The results indicated that the amount of solid waste in the market areas and nearby communities are an average 

of 329.51 kg/day. The waste on weekdays from the old market found that most of the compostable waste 

65.70% includes Fruit juices and food, density 0.118 kg/l., moisture content 72.50% and total solid content 

27.50%, respectively. Unlike the new market, found most of the recyclable waste 63.10%, includes plastic, 

density 0.057 kg/l., moisture content 55.00% and total solid content 45.00 %, respectively. But on weekend, 

waste areas and new markets with similar characteristics found that most of the waste recycling 60.91% and 

62.66%, density 0.089 kg/l., 0.043 kg/l., moisture content 57.00% and 29.00%, and total solid content 43.00% 

and 71.00%, respectively. Problems in waste management of related departments must be resolved, including 

waste separation cleanliness ferret animals. The results of this study lead to the study of appropriate approaches 

for managing solid waste in the market to the responsible and relevant agencies.

Keywords: Solid waste, Market, Municipal solid waste (MSW), Municipal solid waste (MSW), model of MSW

บทน า  
  ขยะมูลฝอย เกิดจากกิจวัตรประจ าวันต่างๆของมนุษย์ [1] ส่งผลให้เกิดวัสดุเหลือใช้ ของเสีย และไร้ประโยชน์ถูก 
ละทิ้ง ซึ่งในปัจจุบันพบว่าขยะเป็นปัญหาส าคัญของหลายประเทศ ด้วยปริมาณขยะที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น และมีแนวโน้มที่ทวี  
ความรุนแรงมากขึ้น สาเหตุหลักเกิดจากความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี รวมไปถึงการบริโภคของประชากรที่
สูงขึ้น [2] ซึ่งขยะมูลฝอยอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดล้อมได้ หากไม่ท าการคัดแยกและจัดการอย่าง
เหมาะสม ดังนี้ ความสกปรก, ไม่เป็นระเบียบ, แหล่งเพาะพันธุ์เช้ือโรค, สารพิษปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม, แหล่งน้ าเน่าเสีย และ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ [3] โดยสถานการณ์ขยะมูลฝอยของประเทศไทย พบว่าในปี พ.ศ. 2560 มีปริมาณขยะ  
มูลฝอยที่เกิดขึ้นจากแหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยต่าง ๆ ประมาณ 27.37 ล้านตัน หรือประมาณ 74 ,998 ตันต่อวัน ซึ่งมีปริมาณ
ขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากร การบริโภคที่เพิ่มมากขึ้น การขยายตัวของ
ชุมชนเมือง และการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจากสังคมเกษตรกรรมสู่สงัคมเมืองในหลายพื้นท่ี [4] ส าหรับสถานการณ์ปริมาณขยะมลู
ฝอยจังหวัดสตูล ในปี พ.ศ. 2560 พบว่า มีจ านวน 109,168.0 ตันและมีแนวโน้นที่เพิ่มสูงขึ้นจากเดิมในปี พ.ศ. 2559 จ านวน 
108,594.8 ตัน ซึ่งพบว่า ขยะมูลฝอยท่ีก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ จ านวน 32,286 ตัน (29.57%) ปริมาณขยะมูลฝอย
ที่ก าจัดไม่ถูกต้อง จ านวน 42,721 ตัน (39.13%) [5] ส าหรับขยะมูลฝอยไม่ได้รบัการก าจดัอย่างถูกหลักสขุาภิบาลและมีขยะมลู
ฝอยตกค้าง เนื่องจากขาดแคลนอุปกรณ์ยานพาหนะในการจัดเก็บและขนส่ง ปริมาณขยะเพิ่มขึ้นเนื่องจากจ านวนประชากรและ
จ านวนนักท่องเที่ยวท่ีเพิ่มขึ้น ขาดการบูรณาการร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งประชาชนขาดความรู้ความ
เข้าใจและการมีส่วนร่วมในการลดคัดแยกและน ากลับมาใช้ใหม่ ซึ่งอ าเภอควนโดนเป็นอ าเภอหนึ่งในจังหวัดสตูล พบว่า
สถานการณ์ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้นจากเดิมในปี พ.ศ. 2559 จ านวน 8,811.99 ต้น เพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2560 เป็นจ านวน 
8,927.9 [6] โดยปัญหาการจัดการขยะที่ไม่ถูกต้องนั้น ทางคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) อ าเภอ 
ควนโดน จังหวัดสตูล ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อลดโรคที่ขึ้นในพื้นที่ เช่น โรคอุจจาระร่วง โรค
ไข้เลือดออก เป็นต้น ซึ่งเป็นปัญหาที่หากสามารถจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม ส่งผลต่อการเกิดโรคดังกล่าวเช่นกัน จึงได้
ก าหนดเป็นประเด็นปัญหาตามบริบทในพื้นที่ ที่ต้องมีการจัดการที่ถูกต้อง ซึ่งมีทั้งขยะที่เกิดในชุมชน ตลาดนัด และแหล่ง
ท่องเที่ยว โดยเฉพาะในตลาดนัดชายแดนวังประจัน  ด่านพรมแดนวังประจัน ซึ่งเป็นพื้นท่ีติดกับ รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย 
เป็นด่านการค้าชายแดนและช่องทางผ่านเข้าออกระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย ส าหรับนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่ค้าขาย 
บริเวณด่านฯมีการจ าหน่ายสินค้า ทั้งจากประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย โดยร้านค้าจะตั้งอยู่บริเวณสองฝั่งถนน ซึ่งเป็นที่
นิยมส าหรับชาวบ้านในพ้ืนที่และนักท่องเที่ยวจ านวนมาก ตลาดจะเปิดทุกวันและจะเปิดพิเศษในวันเสาร์-อาทิตย์ ส่งผลให้เกิด
ขยะปริมาณมาก จากข้อมูลการลงพื้นที่ส ารวจเบื้องต้นพบว่า พบว่าในตลาดมีการจัดการที่ไม่ถูกต้อง และไม่มีการแยกขยะก่อน
ก าจัด ส่งผลให้เกิดมลพิษทางด้านสิ่งแวดล้อม และเสียภาพลักษณ์การท่องเที่ยวระหว่างชายแดนเป็นอย่างมาก (ส ารวจ ณ วันท่ี 
13 ธันวาคม 2561) ดังนั้นงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบทางกายภาพและเคมีของขยะมูลฝอยในตลาดนัด
ชายแดนไทย-มาเลเซีย ด่านพรมแดนวังประจัน อ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล และศึกษาการด าเนินงานของหน่วยงานที่
รับผิดชอบในการจัดการขยะในพื้นที่ตลาดนัดฯ โดยน าผลของการวิจัยใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนรูปแบบการจัดการขยะมูล
ฝอยที่เหมาะสม ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอ าเภอ อ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล 
 

วิธีด าเนินการ 
  การศึกษาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยในตลาดนัดชายแดนไทย-มาเลเซีย  
ด่านพรมแดนวังประจัน อ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ศึกษาองค์ประกอบทางกายภาพ
และเคมี ได้แก่ปริมาณขยะ, อัตราการเกิดขยะ , ความหนาแน่น (Density), องค์ประกอบทางกายภาพของขยะมูลฝอย 
(Composition), ความช้ืน (Moisture Content) และปริมาณของแข็งรวม (Total Solids) และศึกษาการด าเนินงานของ
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดการขยะในพ้ืนท่ีตลาดนัดฯ ซึ่งมีข้ันตอนการด าเนินการดังนี้ 
  1. การศึกษาองค์ประกอบทางกายภาพและเคมี 
   1.1 การเก็บตัวอย่างขยะมูลฝอย ด าเนินการสุ่มตัวอย่างขยะมูลฝอยจากจุดพักขยะในตลาดนัดฯ ซึ่ง
ด าเนินการน าขยะมูลฝอยท้ังหมดใน 1 วัน เทกองรวมกัน พยายามคลุกขยะมูลฝอยให้ผสมกันท่ัวถึงทั้งกอง จากนั้นแบ่งกองขยะ
มูลฝอยออกเป็น 4 ส่วน (Quartering) เลือกตัวอย่าง 2 ส่วนที่กองอยู่ตรงกันข้ามกัน น ามากองรวมกันเป็นกองใหม่ คลุกเคล้า
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บทน า  
  ขยะมูลฝอย เกิดจากกิจวัตรประจ าวันต่างๆของมนุษย์ [1] ส่งผลให้เกิดวัสดุเหลือใช้ ของเสีย และไร้ประโยชน์ถูก 
ละทิ้ง ซึ่งในปัจจุบันพบว่าขยะเป็นปัญหาส าคัญของหลายประเทศ ด้วยปริมาณขยะที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น และมีแนวโน้มที่ทวี  
ความรุนแรงมากขึ้น สาเหตุหลักเกิดจากความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี รวมไปถึงการบริโภคของประชากรที่
สูงขึ้น [2] ซึ่งขยะมูลฝอยอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดล้อมได้ หากไม่ท าการคัดแยกและจัดการอย่าง
เหมาะสม ดังนี้ ความสกปรก, ไม่เป็นระเบียบ, แหล่งเพาะพันธุ์เช้ือโรค, สารพิษปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม, แหล่งน้ าเน่าเสีย และ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ [3] โดยสถานการณ์ขยะมูลฝอยของประเทศไทย พบว่าในปี พ.ศ. 2560 มีปริมาณขยะ  
มูลฝอยที่เกิดขึ้นจากแหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยต่าง ๆ ประมาณ 27.37 ล้านตัน หรือประมาณ 74 ,998 ตันต่อวัน ซึ่งมีปริมาณ
ขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากร การบริโภคที่เพิ่มมากขึ้น การขยายตัวของ
ชุมชนเมือง และการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจากสังคมเกษตรกรรมสู่สงัคมเมืองในหลายพื้นท่ี [4] ส าหรับสถานการณ์ปริมาณขยะมลู
ฝอยจังหวัดสตูล ในปี พ.ศ. 2560 พบว่า มีจ านวน 109,168.0 ตันและมีแนวโน้นที่เพิ่มสูงขึ้นจากเดิมในปี พ.ศ. 2559 จ านวน 
108,594.8 ตัน ซึ่งพบว่า ขยะมูลฝอยท่ีก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ จ านวน 32,286 ตัน (29.57%) ปริมาณขยะมูลฝอย
ที่ก าจัดไม่ถูกต้อง จ านวน 42,721 ตัน (39.13%) [5] ส าหรับขยะมูลฝอยไม่ได้รบัการก าจดัอย่างถูกหลักสขุาภิบาลและมีขยะมลู
ฝอยตกค้าง เนื่องจากขาดแคลนอุปกรณ์ยานพาหนะในการจัดเก็บและขนส่ง ปริมาณขยะเพิ่มขึ้นเนื่องจากจ านวนประชากรและ
จ านวนนักท่องเที่ยวท่ีเพิ่มขึ้น ขาดการบูรณาการร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งประชาชนขาดความรู้ความ
เข้าใจและการมีส่วนร่วมในการลดคัดแยกและน ากลับมาใช้ใหม่ ซึ่งอ าเภอควนโดนเป็นอ าเภอหนึ่งในจังหวัดสตูล พบว่า
สถานการณ์ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้นจากเดิมในปี พ.ศ. 2559 จ านวน 8,811.99 ต้น เพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2560 เป็นจ านวน 
8,927.9 [6] โดยปัญหาการจัดการขยะที่ไม่ถูกต้องนั้น ทางคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) อ าเภอ 
ควนโดน จังหวัดสตูล ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อลดโรคที่ขึ้นในพื้นที่ เช่น โรคอุจจาระร่วง โรค
ไข้เลือดออก เป็นต้น ซึ่งเป็นปัญหาที่หากสามารถจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม ส่งผลต่อการเกิดโรคดังกล่าวเช่นกัน จึงได้
ก าหนดเป็นประเด็นปัญหาตามบริบทในพื้นที่ ที่ต้องมีการจัดการที่ถูกต้อง ซึ่งมีทั้งขยะที่เกิดในชุมชน ตลาดนัด และแหล่ง
ท่องเที่ยว โดยเฉพาะในตลาดนัดชายแดนวังประจัน  ด่านพรมแดนวังประจัน ซึ่งเป็นพื้นท่ีติดกับ รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย 
เป็นด่านการค้าชายแดนและช่องทางผ่านเข้าออกระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย ส าหรับนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่ค้าขาย 
บริเวณด่านฯมีการจ าหน่ายสินค้า ทั้งจากประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย โดยร้านค้าจะตั้งอยู่บริเวณสองฝั่งถนน ซึ่งเป็นที่
นิยมส าหรับชาวบ้านในพ้ืนที่และนักท่องเที่ยวจ านวนมาก ตลาดจะเปิดทุกวันและจะเปิดพิเศษในวันเสาร์-อาทิตย์ ส่งผลให้เกิด
ขยะปริมาณมาก จากข้อมูลการลงพื้นที่ส ารวจเบื้องต้นพบว่า พบว่าในตลาดมีการจัดการที่ไม่ถูกต้อง และไม่มีการแยกขยะก่อน
ก าจัด ส่งผลให้เกิดมลพิษทางด้านสิ่งแวดล้อม และเสียภาพลักษณ์การท่องเที่ยวระหว่างชายแดนเป็นอย่างมาก (ส ารวจ ณ วันท่ี 
13 ธันวาคม 2561) ดังนั้นงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบทางกายภาพและเคมีของขยะมูลฝอยในตลาดนัด
ชายแดนไทย-มาเลเซีย ด่านพรมแดนวังประจัน อ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล และศึกษาการด าเนินงานของหน่วยงานที่
รับผิดชอบในการจัดการขยะในพื้นที่ตลาดนัดฯ โดยน าผลของการวิจัยใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนรูปแบบการจัดการขยะมูล
ฝอยที่เหมาะสม ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอ าเภอ อ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล 
 

วิธีด าเนินการ 
  การศึกษาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยในตลาดนัดชายแดนไทย-มาเลเซีย  
ด่านพรมแดนวังประจัน อ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ศึกษาองค์ประกอบทางกายภาพ
และเคมี ได้แก่ปริมาณขยะ, อัตราการเกิดขยะ , ความหนาแน่น (Density), องค์ประกอบทางกายภาพของขยะมูลฝอย 
(Composition), ความช้ืน (Moisture Content) และปริมาณของแข็งรวม (Total Solids) และศึกษาการด าเนินงานของ
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดการขยะในพ้ืนท่ีตลาดนัดฯ ซึ่งมีข้ันตอนการด าเนินการดังนี้ 
  1. การศึกษาองค์ประกอบทางกายภาพและเคมี 
   1.1 การเก็บตัวอย่างขยะมูลฝอย ด าเนินการสุ่มตัวอย่างขยะมูลฝอยจากจุดพักขยะในตลาดนัดฯ ซึ่ง
ด าเนินการน าขยะมูลฝอยท้ังหมดใน 1 วัน เทกองรวมกัน พยายามคลุกขยะมูลฝอยให้ผสมกันท่ัวถึงทั้งกอง จากนั้นแบ่งกองขยะ
มูลฝอยออกเป็น 4 ส่วน (Quartering) เลือกตัวอย่าง 2 ส่วนที่กองอยู่ตรงกันข้ามกัน น ามากองรวมกันเป็นกองใหม่ คลุกเคล้า
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ให้องค์ประกอบกระจายอย่างทั่วถึง จากนั้นด าเนินการท า Quartering จนกระทั้งเหลือตัวอย่างขยะมูลฝอย ประมาณ 50-100 
ลิตร จึงน าตัวอย่างขยะมูลฝอยไปท าการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการต่อไป  
     1.2 การศึกษาองค์ประกอบทางกายภาพของขยะมูลฝอย 
    1.2.1 ปริมาณขยะ ทบทวนเอกสารบันทึกการช่ังน้ าหนักขยะขององค์การบริหารส่วนต าบล  
วังประจัน ตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม 2562  
    1.2.2 ความหนาแน่น (Density) น าขยะมูลฝอยสดที่ผ่านการสุ่มตัวอย่าง จากกระบวนการ 
Quartering มาตวงด้วยถังที่มีปริมาณ 50 ลิตร จากนั้นยกถังสูงจากพื้นประมาณ 30 ซม. แล้วปล่อยให้กระแทกกับพื้น 3 ครั้ง 
หากปริมาณของขยะมูลฝอยในถังตวงลดลงต่ ากว่าระดับที่ใช้วัดปริมาตร ให้เติมขยะมูลฝอยเพิ่มลงไปจนได้ระดับ น าถังตวงที่
บรรจุขยะมูลฝอยดังกล่าวช่ังน้ าหนัก เพื่อน าไปใช้ในการค านวณค่าความหนาแน่น โดยใช้สูตรดังนี้ 
 
    ความหนาแน่น (Density)    =     น้ าหนักขยะฝอยสุทธิ 
        ปริมาตรถังตวงขยะมูลฝอย 
 
    1.2.3 องค์ประกอบทางกายภาพของขยะมูลฝอย (Composition) น าขยะมูลฝอยสดที่ผ่านการ
สุ่มตัวอย่าง จากกระบวนการ Quartering มาคัดแยกองค์ประกอบต่างๆของขยะมูลฝอย โดยแบ่งได้ 4 ประเภท ได้แก่ ขยะ
ย่อยสลายได้หรือขยะเปียก, ขยะอันตราย, ขยะทั่วไป และขยะรีไซเคิล นอกจากนี้สามารถแบ่งองค์ประกอบให้ชัดเจนขึ้นอีก 
ได้แก่ กระดาษ, พลาสติก, ภาชนะโฟม, ผ้า, ไม้ และอื่นๆ แล้วมาคิดสัดส่วนร้อยละ โดยใช้สูตรดังนี้ 
 
    สัดส่วนร้อยละขององค์ประกอบ =        น้ าหนักตัวอย่าง x 100 
        น้ าหนักของตัวอย่างรวม 
 
    1.3 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของขยะมูลฝอย ด าเนินการน าตัวอย่างขยะมูลฝอยสดที่ผ่านการสุ่ม
ตัวอย่าง จากกระบวนการ Quartering ใส่ในถาดอลูมิเนียมที่ทราบน้ าหนักแน่นอน โดยชั่งน้ าหนักตัวอย่างขยะ แล้วน าไปอบใน
ตู้ที่อุณหภูมิประมาณ 75-100 ℃ เป็นเวลา 1-2 วัน จนกระทั้งตัวอย่างมูลฝอยน้ าหนักคงที่ จากนั้นจึงน าตัวอย่างขยะมาช่ังอีก
ครั้ง แล้วน าไปค านวณหาค่าความช้ืน (Moisture Content) และปริมาณของแข็งรวม (Total Solids) ดังนี้ 
     1.3.1 ความช้ืน และ ปริมาณของแข็ง ค านวณใช้สูตรดังนี ้
 
    ร้อยละของความช้ืน = (น้ าหนักมูลฝอยก่อนอบ-น้ าหนักมูลฝอยหลังจากอบจนแห้ง) x 100 
               น้ าหนักมูลฝอยก่อนอบ 
 
   ร้อยละของปริมาณของแข็งรวม = 100 – ร้อยละของความช้ืน 
 
    การวิเคราะห์องค์ประกอบทางกายภาพและเคมีของขยะมูลฝอย ด าเนินการสุ่มเก็บโดยตรง จ านวน 2 
ตัวอย่าง โดยแบ่งเป็นตัวอย่างขยะจากพื้นที่ตลาดนัดเก่า และตลาดนัดใหม่ (ตลาดหลักเขต) โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบทาง
กายภาพท าการวิเคราะห์ 3 ซ้ า ท าการหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานตามหลักสถิติ โดยหลักจากด าเนินการวิเคราะห์
ดังกล่าวแล้ว ผู้วิจัยจะน าผลการศึกษาที่ได้เป็นข้อมูลประกอบในการออกแบบการจัดการขยะในการศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางใน
การจัดการขยะมูลฝอยในตลาดนัดชายแดนไทย-มาเลเซีย ด่านพรมแดนวังประจัน อ าเภอควนโดน จังหวัดสตูลต่อไป 
  2. การศึกษาการด าเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการขยะ ด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth 
Interview) โดยใช้แบบสัมภาษณ์ที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้นเป็นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือและได้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ จึงด าเนินการเก็บข้อมูลในกลุ่มเป้าหมายคือผู้ที่เกี่ยวกับการ
จัดการขยะในพ้ืนท่ีตลาดนัดจากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนถ่ินโดยด าเนินการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง ได้แก่ ผู้บริหาร จ านวน 
1 คน, ตัวแทนจากกองสาธารณสุข จ านวน 1 คน, เจ้าหน้าท่ีขับรถขยะ จ านวน 1 คน, เจ้าหน้าท่ีเก็บขนขยะ จ านวน 2 คน และ
เจ้าหน้าที่ท าความสะอาดในตลาด จ านวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 6 คน โดยผู้วิจัยสัมภาษณ์ด้วยตนเองพร้อมกับการใช้บันทึกเทป
ร่วมในการสัมภาษณ์ แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
1. องค์ประกอบทางกายภาพของขยะมูลฝอยในตลาด  
  1.1 ปริมาณของขยะมูลฝอย  
   องค์การบริหารส่วนต าบลวังประจันจะด าเนินการเก็บขยะในพื้นที่ต าบลวังประจัน ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ โดย
มีการก าหนดพื้นที่ในการเก็บแต่ละวัน ซึ่งในพื้นที่ตลาดนัดชายแดนไทย-มาเลเซีย ด าเนินการเก็บขยะในวันศุกร์และวันจันทร์ 
ส าหรับวันศุกร์ด าเนินการเก็บในพื้นที่ตลาดนัดเก่าและชุมชนใกล้เคียง วันจันทร์ด าเนินการเก็บในพื้นที่ตลาดใหม่ (ตลาดหลัก
เขต), ตลาดนัดเก่า และหน่วยงานราชการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ตลาดนัด จากการทบทวนรายงานการบันทึกการชั่งน้ าหนักขยะของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวังประจัน ตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม 2562 พบว่า ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นโดยเฉลี่ย 
เท่ากับ 241-567.17 กิโลกรัมต่อเดือน และ 329.51 กิโลกรัมต่อวัน และมีแนวโน้มเพิ่มมากข้ึนในช่วงเดือนกรกฎาคมและ
พฤศจิกายน ซึ่งพบว่ามีปริมาณมากกว่า 2 ใน 3 ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นท้ังหมดในต าบลวังประจัน ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
 ตารางที่ 1 แสดงปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในตลาดนัด ชุดชนใกล้เคียงและหน่วยงานราชการในพื้นที่ตลาดนัดกับปริมาณขยะที่ 
      เกิดขึ้นทั้งหมดในต าบลวังประจัน จ าแนกรายเดือน 
 

 
 
  1.2 ความหนาแน่นของขยะมูลฝอย 
   ผลการศึกษาจากตัวอย่างที่สุ่มเก็บจากตลาดนัดในพื้นที่เก่าและใหม่ ในการวิเคราะห์ความหนาแน่น โดย
แบ่งออกเป็นศึกษาในวันปกติและวันหยุดราชการ ได้ผลการทดลองดังแสดงในตารางที่ 2  
 
ตารางที่ 2 ความหนาแน่นของขยะมูลฝอยในตลาดนัด 
 

จ านวนคร้ังท่ี ขยะตลาดเก่า ขยะตลาดใหม่ 
วันปกต ิ(จนัทร์-ศุกร์) วันหยุดราชการ วันปกต ิ(จนัทร์-ศุกร์) วันหยุดราชการ 

1 0.106 0.078 0.059 0.037 
2 0.170 0.093 0.061 0.050 
3 0.078 0.096 0.050 0.041 

รวม  0.354 0.267 0.170 0.128 
เฉลี่ย 0.118 0.089 0.057 0.043 
ค่า SD 0.048 0.010 0.006 0.007 

 
  1.3 องค์ประกอบของขยะ   
   ผลจากศึกษา พบว่า ตลาดนัดเก่าในวันปกติ พบขยะเปียกหรือขยะที่ย่อยสลายได้ เท่ากับ 65.70% ขยะรี
ไซเคิล เท่ากับ 25.43% และขยะทั่วไป เท่ากับ 8.78% ส าหรับวันหยุดราชการ พบขยะเปียกหรือขยะที่ย่อยสลายได้ เท่ากับ 
35.14% ขยะรีไซเคิล เท่ากับ 60.91% และขยะทั่วไป เท่ากับ 3.95% ส าหรับตลาดนัดใหม่ วันปกติพบ ขยะเปียกหรือขยะที่
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

ให้องค์ประกอบกระจายอย่างทั่วถึง จากนั้นด าเนินการท า Quartering จนกระทั้งเหลือตัวอย่างขยะมูลฝอย ประมาณ 50-100 
ลิตร จึงน าตัวอย่างขยะมูลฝอยไปท าการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการต่อไป  
     1.2 การศึกษาองค์ประกอบทางกายภาพของขยะมูลฝอย 
    1.2.1 ปริมาณขยะ ทบทวนเอกสารบันทึกการช่ังน้ าหนักขยะขององค์การบริหารส่วนต าบล  
วังประจัน ตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม 2562  
    1.2.2 ความหนาแน่น (Density) น าขยะมูลฝอยสดที่ผ่านการสุ่มตัวอย่าง จากกระบวนการ 
Quartering มาตวงด้วยถังที่มีปริมาณ 50 ลิตร จากนั้นยกถังสูงจากพื้นประมาณ 30 ซม. แล้วปล่อยให้กระแทกกับพื้น 3 ครั้ง 
หากปริมาณของขยะมูลฝอยในถังตวงลดลงต่ ากว่าระดับที่ใช้วัดปริมาตร ให้เติมขยะมูลฝอยเพิ่มลงไปจนได้ระดับ น า ถังตวงที่
บรรจุขยะมูลฝอยดังกล่าวช่ังน้ าหนัก เพื่อน าไปใช้ในการค านวณค่าความหนาแน่น โดยใช้สูตรดังนี้ 
 
    ความหนาแน่น (Density)    =     น้ าหนักขยะฝอยสุทธิ 
        ปริมาตรถังตวงขยะมูลฝอย 
 
    1.2.3 องค์ประกอบทางกายภาพของขยะมูลฝอย (Composition) น าขยะมูลฝอยสดที่ผ่านการ
สุ่มตัวอย่าง จากกระบวนการ Quartering มาคัดแยกองค์ประกอบต่างๆของขยะมูลฝอย โดยแบ่งได้ 4 ประเภท ได้แก่ ขยะ
ย่อยสลายได้หรือขยะเปียก, ขยะอันตราย, ขยะทั่วไป และขยะรีไซเคิล นอกจากนี้สามารถแบ่งองค์ประกอบให้ชัดเจนขึ้นอีก 
ได้แก่ กระดาษ, พลาสติก, ภาชนะโฟม, ผ้า, ไม้ และอื่นๆ แล้วมาคิดสัดส่วนร้อยละ โดยใช้สูตรดังนี้ 
 
    สัดส่วนร้อยละขององค์ประกอบ =        น้ าหนักตัวอย่าง x 100 
        น้ าหนักของตัวอย่างรวม 
 
    1.3 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของขยะมูลฝอย ด าเนินการน าตัวอย่างขยะมูลฝอยสดที่ผ่านการสุ่ม
ตัวอย่าง จากกระบวนการ Quartering ใส่ในถาดอลูมิเนียมที่ทราบน้ าหนักแน่นอน โดยชั่งน้ าหนักตัวอย่างขยะ แล้วน าไปอบใน
ตู้ที่อุณหภูมิประมาณ 75-100 ℃ เป็นเวลา 1-2 วัน จนกระทั้งตัวอย่างมูลฝอยน้ าหนักคงที่ จากนั้นจึงน าตัวอย่างขยะมาช่ังอีก
ครั้ง แล้วน าไปค านวณหาค่าความช้ืน (Moisture Content) และปริมาณของแข็งรวม (Total Solids) ดังนี้ 
     1.3.1 ความช้ืน และ ปริมาณของแข็ง ค านวณใช้สูตรดังนี ้
 
    ร้อยละของความช้ืน = (น้ าหนักมูลฝอยก่อนอบ-น้ าหนักมูลฝอยหลังจากอบจนแห้ง) x 100 
               น้ าหนักมูลฝอยก่อนอบ 
 
   ร้อยละของปริมาณของแข็งรวม = 100 – ร้อยละของความช้ืน 
 
    การวิเคราะห์องค์ประกอบทางกายภาพและเคมีของขยะมูลฝอย ด าเนินการสุ่มเก็บโดยตรง จ านวน 2 
ตัวอย่าง โดยแบ่งเป็นตัวอย่างขยะจากพื้นที่ตลาดนัดเก่า และตลาดนัดใหม่ (ตลาดหลักเขต) โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบทาง
กายภาพท าการวิเคราะห์ 3 ซ้ า ท าการหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานตามหลักสถิติ โดยหลักจากด าเนินการวิเคราะห์
ดังกล่าวแล้ว ผู้วิจัยจะน าผลการศึกษาที่ได้เป็นข้อมูลประกอบในการออกแบบการจัดการขยะในการศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางใน
การจัดการขยะมูลฝอยในตลาดนัดชายแดนไทย-มาเลเซีย ด่านพรมแดนวังประจัน อ าเภอควนโดน จังหวัดสตูลต่อไป 
  2. การศึกษาการด าเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการขยะ ด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth 
Interview) โดยใช้แบบสัมภาษณ์ที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้นเป็นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือและได้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ จึงด าเนินการเก็บข้อมูลในกลุ่มเป้าหมายคือผู้ที่เกี่ยวกับการ
จัดการขยะในพ้ืนท่ีตลาดนัดจากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนถ่ินโดยด าเนินการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง ได้แก่ ผู้บริหาร จ านวน 
1 คน, ตัวแทนจากกองสาธารณสุข จ านวน 1 คน, เจ้าหน้าท่ีขับรถขยะ จ านวน 1 คน, เจ้าหน้าท่ีเก็บขนขยะ จ านวน 2 คน และ
เจ้าหน้าท่ีท าความสะอาดในตลาด จ านวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 6 คน โดยผู้วิจัยสัมภาษณ์ด้วยตนเองพร้อมกับการใช้บันทึกเทป
ร่วมในการสัมภาษณ์ แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
1. องค์ประกอบทางกายภาพของขยะมูลฝอยในตลาด  
  1.1 ปริมาณของขยะมูลฝอย  
   องค์การบริหารส่วนต าบลวังประจันจะด าเนินการเก็บขยะในพื้นที่ต าบลวังประจัน ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ โดย
มีการก าหนดพื้นที่ในการเก็บแต่ละวัน ซึ่งในพื้นที่ตลาดนัดชายแดนไทย-มาเลเซีย ด าเนินการเก็บขยะในวันศุกร์และวันจันทร์ 
ส าหรับวันศุกร์ด าเนินการเก็บในพื้นที่ตลาดนัดเก่าและชุมชนใกล้เคียง วันจันทร์ด าเนินการเก็บในพื้นที่ตลาดใหม่ (ตลาดหลัก
เขต), ตลาดนัดเก่า และหน่วยงานราชการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ตลาดนัด จากการทบทวนรายงานการบันทึกการชั่งน้ าหนักขยะของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวังประจัน ตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม 2562 พบว่า ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นโดยเฉลี่ย 
เท่ากับ 241-567.17 กิโลกรัมต่อเดือน และ 329.51 กิโลกรัมต่อวัน และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมและ
พฤศจิกายน ซึ่งพบว่ามีปริมาณมากกว่า 2 ใน 3 ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นท้ังหมดในต าบลวังประจัน ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
 ตารางที่ 1 แสดงปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในตลาดนัด ชุดชนใกล้เคียงและหน่วยงานราชการในพื้นที่ตลาดนัดกับปริมาณขยะที่ 
      เกิดขึ้นทั้งหมดในต าบลวังประจัน จ าแนกรายเดือน 
 

 
 
  1.2 ความหนาแน่นของขยะมูลฝอย 
   ผลการศึกษาจากตัวอย่างที่สุ่มเก็บจากตลาดนัดในพื้นที่เก่าและใหม่ ในการวิเคราะห์ความหนาแน่น โดย
แบ่งออกเป็นศึกษาในวันปกติและวันหยุดราชการ ได้ผลการทดลองดังแสดงในตารางที่ 2  
 
ตารางที่ 2 ความหนาแน่นของขยะมูลฝอยในตลาดนัด 
 

จ านวนคร้ังท่ี ขยะตลาดเก่า ขยะตลาดใหม่ 
วันปกต ิ(จนัทร์-ศุกร์) วันหยุดราชการ วันปกต ิ(จนัทร์-ศุกร์) วันหยุดราชการ 

1 0.106 0.078 0.059 0.037 
2 0.170 0.093 0.061 0.050 
3 0.078 0.096 0.050 0.041 

รวม  0.354 0.267 0.170 0.128 
เฉลี่ย 0.118 0.089 0.057 0.043 
ค่า SD 0.048 0.010 0.006 0.007 

 
  1.3 องค์ประกอบของขยะ   
   ผลจากศึกษา พบว่า ตลาดนัดเก่าในวันปกติ พบขยะเปียกหรือขยะที่ย่อยสลายได้ เท่ากับ 65.70% ขยะรี
ไซเคิล เท่ากับ 25.43% และขยะทั่วไป เท่ากับ 8.78% ส าหรับวันหยุดราชการ พบขยะเปียกหรือขยะที่ย่อยสลายได้ เท่ากับ 
35.14% ขยะรีไซเคิล เท่ากับ 60.91% และขยะทั่วไป เท่ากับ 3.95% ส าหรับตลาดนัดใหม่ วันปกติพบ ขยะเปียกหรือขยะที่
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

ย่อยสลายได้ เท่ากับ 31.49% ขยะรีไซเคิล เท่ากับ 63.10% และขยะทั่วไป เท่ากับ 5.41% ส าหรับวันหยุดราชการ พบขยะ
เปียกหรือขยะที่ย่อยสลายได้ เท่ากับ 29.14% ขยะรีไซเคิล เท่ากับ 62.66% และขยะทั่วไป เท่ากับ 8.20% โดยในพื้นที่ทั้ง 2 
แห่งไม่พบขยะประเภทอันตราย ดังแสดงในแผนภูมิที่ 1 
 
แผนภูมิที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบของขยะในพ้ืนท่ีตลาดนัดเก่าและตลาดใหม่ (ตลาดหลักเขต) ในวันปกติและวันหยุดราชการ 
 

 
 
   องค์ประกอบของขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น พบว่า องค์ประกอบขยะที่เกิดขึ้นของตลาดเก่าในวันปกติส่วนใหญ่
พบ ผักผลไม้/เศษอาหาร 57.28% , กระดาษ 11.04% และพลาสติก 9.67% ตามล าดับ ส าหรับวันหยุดราชการส่วนใหญ่พบ 
แก้ว 51.84%, ผักผลไม้/เศษอาหาร 34.65% และพลาสติก/โฟม 8.18% ตามล าดับ ในส่วนขององค์ประกอบขยะที่เกิดขึ้นของ
ตลาดใหม่ (ตลาดหลักเขต) ในวันปกติส่วนใหญ่พบ พลาสติก 29.22%, กระดาษ 28.68% และผักผลไม้/เศษอาหาร 24.89% 
ตามล าดับ ส าหรับในวันหยุดราชการ ส่วนใหญ่พบ แก้ว 32.53 %, พลาสติก 25.74%, และผักผลไม้เศษอาหาร 15.84% ตาม
ด าลับ ดังแสดงในแผนภูมิที่ 2 
 
แผนภูมิที่ 2 แสดงเปรียบเทียบองค์ประกอบของขยะในพื้นที่ตลาดนัดเก่าและตลาดใหม่ ในวันปกติและวันหยุดราชการ 
 

 
 
2. องค์ประกอบทางเคมีของขยะมูลฝอยในตลาด 
  จากวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของขยะมูลฝอยในตลาดนัดเก่าและตลาดใหม่ (ตลาดหลักเขต) ประกอบด้วย การ
หาค่าความช้ืนและค่าปริมาณของแข็งรวม แบ่งออกเป็นการศึกษาในวันปกติและวันหยุดราชการ ได้ผลการทดลองดังแสดงใน
ตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 การหาค่าความช้ืน และค่าปริมาณของแข็งรวม ของขยะมูลฝอยในตลาดนัด 
 

ตัวอย่าง 

ขยะตลาดเก่า ขยะตลาดใหม่ 
วันปกต ิ(จนัทร์-ศุกร์) วันหยุดราชการ วันปกต ิ(จนัทร์-ศุกร์) วันหยุดราชการ 

ค่า
ความชื้น 

ค่าปริมาณ
ของแข็ง

รวม 

ค่า
ความชื้น 

ค่าปริมาณ
ของแข็ง

รวม 

ค่า
ความชื้น 

ค่าปริมาณ
ของแข็ง

รวม 

ค่า
ความชื้น 

ค่าปริมาณ
ของแข็ง

รวม 
1 65 35 56 44 50 50 22 78 
2 80 20 58 42 60 40 36 64 

เฉลี่ย 72.5 27.5 57 43 55 45 29 71 
ค่า SD 10.6066 10.6066 1.4142 1.4142 7.0711 7.0711 9.8995 9.8995 

    
3. การศึกษาการด าเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการขยะ 
 3.1 รูปแบบและกฎหรือข้อก าหนดในการจัดการขยะ พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลวังประจันได้ก าหนดนโยบาย
พื้นที่ต าบลวังประจันเป็นพ้ืนท่ีถนนปลอดถังขยะ 100% จึงส่งผลให้บริเวณในตลาดนัดไม่มีถังขยะ แต่ได้จัดบริการรถเก็บขยะใน
พื้นที่ตลาดในทุกวันศุกร์และวันจันทร์ เวลา 07.00 น. โดยมีข้อก าหนด คือ ให้น าขยะใส่ถุงและมัดปากถุงให้แน่น น าถุงขยะมา
วางไว้บริเวณหน้าร้านค้า เพื่อความสะดวกในการเก็บขนของเจ้าหน้าท่ีเก็บขยะ นอกจากน้ีได้จัดพนักงานในการท าความสะอาด
เป็นประจ าทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น.  
  3.2 การบริหารทรัพยากรในการสนับสนุนการจัดการขยะ พบว่า สืบเนื่องจากนโยบายถนนปลอดถังขยะ 100% 
ส่งผลให้ในตลาดไม่มีถังขยะ แต่ได้จัดบริการเป็นตะแกรงเหล็ก จ านวน 10 อัน เพื่อเป็นจุดทิ้งขยะของผู้ประการร้านค้าและ
นักท่องเที่ยว โดยให้น าถุงหรือกระสอบที่ไม่ใช้แล้วใส่ในตะแกรงเหล็ก และหากขยะเต็มก็จะมัดปากถุงและวางไว้ข้างตะแกรง  
ส าหรับบุคลากรในการด าเนินงาน ได้จัดบุคลากรเก็บขยะและอบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะแก่บุคลาการในการจัดการ
ขยะ, ผู้ประกอบการร้านค้าในตลาด ร่วมถึงประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลวังประจัน เป็นประจ าทุกปี 
  3.3 ความเหมาะสมในการจัดการขยะมูลฝอยของตลาดนัดชายแดนฯ พบว่า บุคลากรหลายท่านมีความเห็นตรงกันวา่ 
ในปัจจุบันมีการจัดการขยะที่ดีขึ้นกว่าในอดีต แต่มีบางส่วนที่เป็นปัญหาและมีการจัดการที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากพบว่าปริมาณ
ขยะที่เกิดขึ้นมีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงฤดูผลไม้ ซึ่งตรงกับกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปี พบว่าขยะที่เก็บมี
ปริมาณของขยะเปียกหรือขยะที่ย่อยสลายเพิ่มขึ้น ซึ่งทางผู้ประกอบการร้านค้าไม่มีการแยกขยะก่อนทิ้ง  และไม่ร่วมกันรักษา
ความสะอาดของบริเวณตลาด นอกจากน้ียังพบปัญหาการคุ้ยเขี่ยถุงขยะของสุนัขและลิงในพ้ืนที่เป็นประจ าทุกวัน ส่งผลให้ขยะ
เกลื่อนกลาดและส่งผลต่อภาพลักษณ์ความสะอาดของตลาด 
  3.4 ปัญหา อุปสรรค และสาเหตุของการจัดการขยะ พบว่า ปัญหาที่ชัดเจนคือความร่วมมือในการคัดแยกขยะ 
เนื่องจากผู้ประกอบการร้านค้าส่วนใหญ่ไม่มีการคัดแยกขยะในถุงส่งผลให้ขยะที่ทิ้งมีปริมาณมากขึ้น จุดทิ้งขยะมีปริมาณขยะ
เพิ่มขึ้น ประกอบกับทางสุนัขและลิงในพื้นท่ีบริเวณตลาดมีประมาณมากและลงมาคุ้ยเขี่ยขยะเป็นประจ า นอกจากนี้ พบว่า
ประชาชนหรือนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมในตลาดบางส่วนมีการทิ้งขยะที่ไม่เหมาะสม ส่งผลให้มีขยะเกลื่อนกลาดในบริเวณ
ตลาด ประกอบกับการด าเนินงานขององค์การบริหารสว่นต าบลวังประจันไม่สามารถด าเนินการใช้กฎหมายได้เต็มที่เนื่องจาก
เป็นพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงานอ่ืน เพียงแต่ได้รับหน้าท่ีด าเนินการเก็บขยะเพียงเท่านั้น  
  3.5 ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะ พบว่า ส่วนใหญ่มีการให้ข้อเสนอแนะที่ตรงกัน
ในเรื่องของความร่วมกันในการคัดแยกขยะและการรักษาความสะอาดของตลาด โดยให้ผู้ประกอบการร้านค้ามีการคัดแยกขยะ
ให้เหมาะสมกับขยะแต่ละชนิด โดยเฉพาะขยะที่ย่อยสลายได้ ร่วมถึงขอความร่วมมือในการช่วยกันรักษาความสะอาดจาก
ผู้ประกอบการร้านค้าและนักท่องเที่ยวในการทิ้งขยะในจุดที่มีตะแกรงทิ้งขยะ จะสามารถด าเนินการได้ชัดเจนขึ้น ร่วมถึงควร
ต้องมีการจัดการปัญหาของสุนัขและลิงที่มาคุ้ยเขี่ยบริเวณจุดพักขยะ เพื่อไม่ให้ขยะเกลื่อนกลาด 

สรุปผลการวิจัย 
  จากการศึกษาปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในตลาด พบว่า ปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นที่ตลาดนัดและชุมชนใกล้เคียง 
ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม 2562 คิดเป็นค่าเฉลี่ย 329.51 กิโลกรัมต่อวัน ซึ่งพบว่าในเดือนกรกฎาคมและพฤศจิกายน 
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ย่อยสลายได้ เท่ากับ 31.49% ขยะรีไซเคิล เท่ากับ 63.10% และขยะทั่วไป เท่ากับ 5.41% ส าหรับวันหยุดราชการ พบขยะ
เปียกหรือขยะที่ย่อยสลายได้ เท่ากับ 29.14% ขยะรีไซเคิล เท่ากับ 62.66% และขยะทั่วไป เท่ากับ 8.20% โดยในพื้นที่ทั้ง 2 
แห่งไม่พบขยะประเภทอันตราย ดังแสดงในแผนภูมิที่ 1 
 
แผนภูมิที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบของขยะในพ้ืนท่ีตลาดนัดเก่าและตลาดใหม่ (ตลาดหลักเขต) ในวันปกติและวันหยุดราชการ 
 

 
 
   องค์ประกอบของขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น พบว่า องค์ประกอบขยะที่เกิดขึ้นของตลาดเก่าในวันปกติส่วนใหญ่
พบ ผักผลไม้/เศษอาหาร 57.28% , กระดาษ 11.04% และพลาสติก 9.67% ตามล าดับ ส าหรับวันหยุดราชการส่วนใหญ่พบ 
แก้ว 51.84%, ผักผลไม้/เศษอาหาร 34.65% และพลาสติก/โฟม 8.18% ตามล าดับ ในส่วนขององค์ประกอบขยะที่เกิดขึ้นของ
ตลาดใหม่ (ตลาดหลักเขต) ในวันปกติส่วนใหญ่พบ พลาสติก 29.22%, กระดาษ 28.68% และผักผลไม้/เศษอาหาร 24.89% 
ตามล าดับ ส าหรับในวันหยุดราชการ ส่วนใหญ่พบ แก้ว 32.53 %, พลาสติก 25.74%, และผักผลไม้เศษอาหาร 15.84% ตาม
ด าลับ ดังแสดงในแผนภูมิที่ 2 
 
แผนภูมิที่ 2 แสดงเปรียบเทียบองค์ประกอบของขยะในพื้นที่ตลาดนัดเก่าและตลาดใหม่ ในวันปกติและวันหยุดราชการ 
 

 
 
2. องค์ประกอบทางเคมีของขยะมูลฝอยในตลาด 
  จากวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของขยะมูลฝอยในตลาดนัดเก่าและตลาดใหม่ (ตลาดหลักเขต) ประกอบด้วย การ
หาค่าความช้ืนและค่าปริมาณของแข็งรวม แบ่งออกเป็นการศึกษาในวันปกติและวันหยุดราชการ ได้ผลการทดลองดังแสดงใน
ตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 การหาค่าความช้ืน และค่าปริมาณของแข็งรวม ของขยะมูลฝอยในตลาดนัด 
 

ตัวอย่าง 

ขยะตลาดเก่า ขยะตลาดใหม่ 
วันปกต ิ(จนัทร์-ศุกร์) วันหยุดราชการ วันปกต ิ(จนัทร์-ศุกร์) วันหยุดราชการ 
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รวม 

ค่า
ความชื้น 

ค่าปริมาณ
ของแข็ง

รวม 
1 65 35 56 44 50 50 22 78 
2 80 20 58 42 60 40 36 64 

เฉลี่ย 72.5 27.5 57 43 55 45 29 71 
ค่า SD 10.6066 10.6066 1.4142 1.4142 7.0711 7.0711 9.8995 9.8995 

    
3. การศึกษาการด าเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการขยะ 
 3.1 รูปแบบและกฎหรือข้อก าหนดในการจัดการขยะ พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลวังประจันได้ก าหนดนโยบาย
พื้นที่ต าบลวังประจันเป็นพ้ืนท่ีถนนปลอดถังขยะ 100% จึงส่งผลให้บริเวณในตลาดนัดไม่มีถังขยะ แต่ได้จัดบริการรถเก็บขยะใน
พื้นที่ตลาดในทุกวันศุกร์และวันจันทร์ เวลา 07.00 น. โดยมีข้อก าหนด คือ ให้น าขยะใส่ถุงและมัดปากถุงให้แน่น น าถุงขยะมา
วางไว้บริเวณหน้าร้านค้า เพื่อความสะดวกในการเก็บขนของเจ้าหน้าท่ีเก็บขยะ นอกจากน้ีได้จัดพนักงานในการท าความสะอาด
เป็นประจ าทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น.  
  3.2 การบริหารทรัพยากรในการสนับสนุนการจัดการขยะ พบว่า สืบเนื่องจากนโยบายถนนปลอดถังขยะ 100% 
ส่งผลให้ในตลาดไม่มีถังขยะ แต่ได้จัดบริการเป็นตะแกรงเหล็ก จ านวน 10 อัน เพื่อเป็นจุดทิ้งขยะของผู้ประการร้านค้าและ
นักท่องเที่ยว โดยให้น าถุงหรือกระสอบที่ไม่ใช้แล้วใส่ในตะแกรงเหล็ก และหากขยะเต็มก็จะมัดปากถุงและวางไว้ข้างตะแกรง  
ส าหรับบุคลากรในการด าเนินงาน ได้จัดบุคลากรเก็บขยะและอบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะแก่บุคลาการในการจัดการ
ขยะ, ผู้ประกอบการร้านค้าในตลาด ร่วมถึงประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลวังประจัน เป็นประจ าทุกปี 
  3.3 ความเหมาะสมในการจัดการขยะมูลฝอยของตลาดนัดชายแดนฯ พบว่า บุคลากรหลายท่านมีความเห็นตรงกันวา่ 
ในปัจจุบันมีการจัดการขยะที่ดีขึ้นกว่าในอดีต แต่มีบางส่วนที่เป็นปัญหาและมีการจัดการที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากพบว่าปริมาณ
ขยะที่เกิดขึ้นมีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงฤดูผลไม้ ซึ่งตรงกับกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปี พบว่าขยะที่เก็บมี
ปริมาณของขยะเปียกหรือขยะที่ย่อยสลายเพิ่มขึ้น ซึ่งทางผู้ประกอบการร้านค้าไม่มีการแยกขยะก่อนทิ้ง  และไม่ร่วมกันรักษา
ความสะอาดของบริเวณตลาด นอกจากน้ียังพบปัญหาการคุ้ยเขี่ยถุงขยะของสุนัขและลิงในพ้ืนที่เป็นประจ าทุกวัน ส่งผลให้ขยะ
เกลื่อนกลาดและส่งผลต่อภาพลักษณ์ความสะอาดของตลาด 
  3.4 ปัญหา อุปสรรค และสาเหตุของการจัดการขยะ พบว่า ปัญหาที่ชัดเจนคือความร่วมมือในการคัดแยกขยะ 
เนื่องจากผู้ประกอบการร้านค้าส่วนใหญ่ไม่มีการคัดแยกขยะในถุงส่งผลให้ขยะที่ทิ้งมีปริมาณมากขึ้น จุดทิ้งขยะมีปริมาณขยะ
เพิ่มขึ้น ประกอบกับทางสุนัขและลิงในพื้นท่ีบริเวณตลาดมีประมาณมากและลงมาคุ้ยเขี่ยขยะเป็นประจ า นอกจากนี้ พบว่า
ประชาชนหรือนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมในตลาดบางส่วนมีการทิ้งขยะที่ไม่เหมาะสม ส่งผลให้มีขยะเกลื่อนกลาดในบริเวณ
ตลาด ประกอบกับการด าเนินงานขององค์การบริหารสว่นต าบลวังประจันไม่สามารถด าเนินการใช้กฎหมายได้เต็มที่เนื่องจาก
เป็นพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงานอ่ืน เพียงแต่ได้รับหน้าท่ีด าเนินการเก็บขยะเพียงเท่านั้น  
  3.5 ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะ พบว่า ส่วนใหญ่มีการให้ข้อเสนอแนะที่ตรงกัน
ในเรื่องของความร่วมกันในการคัดแยกขยะและการรักษาความสะอาดของตลาด โดยให้ผู้ประกอบการร้านค้ามีการคัดแยกขยะ
ให้เหมาะสมกับขยะแต่ละชนิด โดยเฉพาะขยะที่ย่อยสลายได้ ร่วมถึงขอความร่วมมือในการช่วยกันรักษาความสะอาดจาก
ผู้ประกอบการร้านค้าและนักท่องเที่ยวในการทิ้งขยะในจุดที่มีตะแกรงทิ้งขยะ จะสามารถด าเนินการได้ชัดเจนขึ้น ร่วมถึงควร
ต้องมีการจัดการปัญหาของสุนัขและลิงที่มาคุ้ยเขี่ยบริเวณจุดพักขยะ เพื่อไม่ให้ขยะเกลื่อนกลาด 

สรุปผลการวิจัย 
  จากการศึกษาปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในตลาด พบว่า ปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นที่ตลาดนัดและชุมชนใกล้เคียง 
ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม 2562 คิดเป็นค่าเฉลี่ย 329.51 กิโลกรัมต่อวัน ซึ่งพบว่าในเดือนกรกฎาคมและพฤศจิกายน 
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

2562 มีปริมาณมากกว่า 2 ใน 3 ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมดในต าบล โดยพบว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปี เป็นช่วง
ที่ผลไม้ออกผล ประกอบกับประชาชนในพื้นที่ประกอบอาชีพท าสวนผลไม้ จึงได้มีการน าผลไม้มาค้าขายในพื้นที่ตลาด ส่งผลให้
ขยะเปียกที่เกิดจากผลไม้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีเก็บขยะ พบว่า ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น
ในช่วงเดือนกรกฎาคม ส่วนใหญ่เป็นขยะท่ีเกิดจากผลไม้ตามฤดูกาล ส่งผลให้มีปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น  ส าหรับการศึกษา
องค์ประกอบทางกายภาพและเคมีของขยะมูลฝอย พบว่า ในวันปกติลักษณะของขยะในพื้นที่ตลาดเก่าและตลาดใหม่ มีความ
แตกต่างกัน ซึ่งในพื้นที่ตลาดเก่า ส่วนใหญ่เป็นขยะเปียกหรือขยะที่ย่อยสลายได้ ได้แก่ ผักผลไม้/เศษอาหาร และใบไม้/กิ่งไม้ 
ส่งผลให้มีความหนาแน่นและความช้ืนสูง จึงย่อยสลายได้ดีกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับขยะจากพ้ืนท่ีตลาดใหม่ ส่วนใหญ่เป็นขยะรี
ไซเคิล ได้แก่ พลาสติก, กระดาษ, โลหะ และแก้ว เน่ืองมาจากในวันปกติมีร้านค้าเปิดเพียงแค่บางส่วนเท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่เปิด
ในพื้นที่ตลาดนัดเก่าและประกอบส่วนใหญ่เป็นร้านอาหารและแผงลอย จึงส่งผลให้ขยะที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ตลาดเก่าเป็น
ขยะเปียกจากร้านอาหารและแผงลอย ส าหรับในวันหยุดราชการ พบว่าทั้งตลาดเก่าและตลาดใหม่ มีลักษณะของขยะที่
ใกล้เคียงกัน โดยส่วนใหญ่ประกอบด้วยขยะรีไซเคิล ได้แก่ แก้ว, พลาสติก และกระดาษ เนื่องมาจากในพ้ืนที่ตลาดเก่าได้มีการ
เก็บขยะในวันศุกร์ ส่งผลให้ในวันหยุดราชการเป็นขยะที่เกิดขึ้นใหม่ โดยส่วนใหญ่จะประกอบด้วย แก้ว, พลาสติก และกระดาษ 
รวมถึงเศษอาหาร ผัก ผลไม้ ที่เกิดจากบริโภคของนักท่องเที่ยวและร้านค้า ส่งผลให้ขยะจากตลาดเก่ามีความช้ืนของขยะสูงกว่า
เมื่อเปรียบเทียบกับขยะจากตลาดใหม่ นอกจากนี้พบว่าตลาดทั้ง 2 พื้นที่ไม่พบขยะประเภทอันตราย ส าหรับการศึกษาการ
ด าเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการขยะ พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลวังประจันเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
การจัดการขยะในตลาด โดยได้มีการก าหนดรูปแบบและแนวทางแก้ผูป้ระกอบการร้านคา้ให้ปฏิบัตไิปในแนวทางเดียวกัน ส่งผล
ให้มีการจัดการขยะที่เหมาะสมขึ้นกว่าในอดีต แต่ยังมีบางส่วนที่เป็นปัญหาและมีการจัดการที่ไม่เหมาะสม เช่น การไม่คัดแยก
ขยะ, สัตว์คุ้ยเขี่ย, การทิ้งขยะของนักท่องเที่ยว และการบริหารจัดการไม่เต็มที่ ซึ่งทางหน่วยงานราชการ ควรเน้นการสร้าง
ความตระหนักและการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการและประชาชนหรือนักท่องเที่ยว เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยใน
ตลาดร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยสอดคล้องกับแนวคิดการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Integrate Sustainable 
Waste Management) ที่เน้นความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย [7] นอกจากนี้
ยังส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนและสร้างความเข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง [8] ดังนั้นจึงน าไปสู่การศึกษาเพื่อหาแนวทางใน
การจัดการขยะมูลฝอยในตลาดนัดชายแดนไทย-มาเลเซีย ด่านพรมแดนวังประจัน อ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล ที่เหมาะสมและ
ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน ผู้ประกอบร้านค้า หน่วยงานที่รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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2562 มีปริมาณมากกว่า 2 ใน 3 ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมดในต าบล โดยพบว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปี เป็นช่วง
ที่ผลไม้ออกผล ประกอบกับประชาชนในพื้นที่ประกอบอาชีพท าสวนผลไม้ จึงได้มีการน าผลไม้มาค้าขายในพื้นที่ตลาด ส่งผลให้
ขยะเปียกที่เกิดจากผลไม้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่เก็บขยะ พบว่า ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น
ในช่วงเดือนกรกฎาคม ส่วนใหญ่เป็นขยะท่ีเกิดจากผลไม้ตามฤดูกาล ส่งผลให้มีปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น  ส าหรับการศึกษา
องค์ประกอบทางกายภาพและเคมีของขยะมูลฝอย พบว่า ในวันปกติลักษณะของขยะในพื้นที่ตลาดเก่าและตลาดใหม่ มีความ
แตกต่างกัน ซึ่งในพื้นที่ตลาดเก่า ส่วนใหญ่เป็นขยะเปียกหรือขยะที่ย่อยสลายได้ ได้แก่ ผักผลไม้/เศษอาหาร และใบไม้/กิ่งไม้ 
ส่งผลให้มีความหนาแน่นและความช้ืนสูง จึงย่อยสลายได้ดีกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับขยะจากพ้ืนท่ีตลาดใหม่ ส่วนใหญ่เป็นขยะรี
ไซเคิล ได้แก่ พลาสติก, กระดาษ, โลหะ และแก้ว เนื่องมาจากในวันปกติมีร้านค้าเปิดเพียงแค่บางส่วนเท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่เปิด
ในพื้นที่ตลาดนัดเก่าและประกอบส่วนใหญ่เป็นร้านอาหารและแผงลอย จึงส่งผลให้ขยะที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ตลาดเก่าเป็น
ขยะเปียกจากร้านอาหารและแผงลอย ส าหรับในวันหยุดราชการ พบว่าทั้งตลาดเก่าและตลาดใหม่ มีลักษณะของขยะท่ี
ใกล้เคียงกัน โดยส่วนใหญ่ประกอบด้วยขยะรีไซเคิล ได้แก่ แก้ว, พลาสติก และกระดาษ เนื่องมาจากในพ้ืนที่ตลาดเก่าได้มีการ
เก็บขยะในวันศุกร์ ส่งผลให้ในวันหยุดราชการเป็นขยะที่เกิดขึ้นใหม่ โดยส่วนใหญ่จะประกอบด้วย แก้ว, พลาสติก และกระดาษ 
รวมถึงเศษอาหาร ผัก ผลไม้ ที่เกิดจากบริโภคของนักท่องเที่ยวและร้านค้า ส่งผลให้ขยะจากตลาดเก่ามีความช้ืนของขยะสูงกว่า
เมื่อเปรียบเทียบกับขยะจากตลาดใหม่ นอกจากนี้พบว่าตลาดทั้ง 2 พื้นที่ไม่พบขยะประเภทอันตราย ส าหรับการศึกษาการ
ด าเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการขยะ พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลวังประจันเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
การจัดการขยะในตลาด โดยได้มีการก าหนดรูปแบบและแนวทางแก้ผูป้ระกอบการร้านคา้ให้ปฏิบัตไิปในแนวทางเดียวกัน ส่งผล
ให้มีการจัดการขยะที่เหมาะสมขึ้นกว่าในอดีต แต่ยังมีบางส่วนที่เป็นปัญหาและมีการจัดการที่ไม่เหมาะสม เช่น การไม่คัดแยก
ขยะ, สัตว์คุ้ยเขี่ย, การทิ้งขยะของนักท่องเที่ยว และการบริหารจัดการไม่เต็มที่ ซึ่งทางหน่วยงานราชการ ควรเน้นการสร้าง
ความตระหนักและการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการและประชาชนหรือนักท่องเที่ยว เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยใน
ตลาดร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยสอดคล้องกับแนวคิดการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Integrate Sustainable 
Waste Management) ที่เน้นความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย [7] นอกจากนี้
ยังส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนและสร้างความเข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง [8] ดังนั้นจึงน าไปสู่การศึกษาเพื่อหาแนวทางใน
การจัดการขยะมูลฝอยในตลาดนัดชายแดนไทย-มาเลเซีย ด่านพรมแดนวังประจัน อ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล ที่เหมาะสมและ
ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน ผู้ประกอบร้านค้า หน่วยงานที่รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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สถานการณ์การสนับสนุนของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
ในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน กรณีศึกษา อ�าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

เสาวลักษณ์	ขุนเอียด1*	และพงค์เทพ	สุธีรวุฒิ2

บทคัดย่อ
การวิจัยเชิงพรรณนานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์การสนับสนุนของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น

หรือพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน กรณีศึกษาอ�าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ศึกษาจ�านวน 2 กองทุน ผู้ให้ข้อมูลคัดเลือก

แบบเฉพาะเจาะจง 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มภาคีเครือข่าย 10 คน กลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุน 2 คน กลุ่มคณะกรรมการกองทุน 

2 คน รวมทั้งสิ้น 14 คน ใช้เครื่องมือแบบสอบถามเชิงลึก และแบบสัมภาษณ์กลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติเชิงพรรณนา 

ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การสรุปเนื้อหา ผลการศึกษา พบว่า ตั้งแต่ปี 2560-2562 กองทุนฯ สนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดย

ใช้กระบวนการจัดการขยะต้นทาง กลางทาง และปลายทาง รวมทั้งสิ้น 15 โครงการ งบประมาณ 369,646 บาท คิดเป็นร้อยละ 

11.86 ของงบประมาณทั้งหมด 3,117,835 บาท แบ่งการสนับสนุนตามกระบวนการจัดการ ดังนี้ การจัดการขยะต้นทาง ร้อยละ 

63.41 กลางทาง ร้อยละ 7.25 และปลายทาง ร้อยละ 29.33 แบ่งการสนับสนุนตามกลุ่มภาคีเครือข่าย ดังนี้ กลุ่มองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นได้รับการสนับสนุน ร้อยละ 49.75 กลุ่มหมู่บ้าน ร้อยละ 17.41 กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล ร้อยละ 16.91 

กลุ่มโรงเรียน ร้อยละ 7.55 กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน ร้อยละ 6.58 และกลุ่มองค์กรชุมชน ร้อยละ 1.80 ตามล�าดับ 

ดังนั้นสรุปได้ว่า กองทุนฯ ให้การสนับสนุนการจัดการขยะต้นทางมากที่สุด รองลงมาคือการจัดการขยะปลายทาง สุดท้ายคือการ

จดัการขยะกลางทาง ประโยชน์ทีไ่ด้จากการศกึษานีค้อื ท�าให้เหน็ถึงสถานการณ์ การจดัการขยะมลูฝอยชมุชนโดยกองทนุฯ และการ

ให้การสนบัสนุนในกลุม่ภาคเีครือข่ายต่างๆ เพ่ือสามารถน�ามาพัฒนากองทุนให้มปีระสทิธภิาพในการสนับสนนุการจดัการขยะมลูฝอย 

ซึ่งสอดคล้องกับแผนกองทุน และสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชน

ค�ำส�ำคัญ : สถานการณ์การสนับสนุน กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ การก�าจัดขยะมูลฝอย ชุมชน 

1 นกัศึกษาบัณฑติศึกษา.,	หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ	สาขาวชิาการจดัการระบบสขุภาพ	สถาบนัการจดัการระบบสขุภาพภาคใต้	มหาวทิยาลยัสงขลา

นครินทร์	สงขลา	90110
2	ผศ.ดร.,	สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	สงขลา	90110
1 Graduate	student.,	Master	of	Science	Program,	Health	System	Management,	Health	System	Management	 Institute,	Prince	of	
Songkla	University,	Songkla,	90110,	Thailand

2		Asist.	Dr.,	Health	System	Management	Institute,	Prince	of	Songkla	University,	Songkla,	90110,	Thailand
* Corresponding	author:	Tel.:	094-5933539.	E-mail	address:	nongsaowalak@gmail.com

O6071



288
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

The Supporting situations of Local Health Security Fund in community waste management : 
A case study of Khuanniang District, Songkhla Province

Saowalak	Khun-Iat1*	and	Pongthep	Sutheravut	2

Abstract
This	descriptive	research	study	aims	to	study	supporting	situations	of	Local	Health	Security	Fund	(LHSF)	

for	waste	management	in	Khuanniang	District,	Songkhla	Province.	Two	LHSF	were	the	target	setting.	Purposive	
sampling	method	was	used	to	select	the	informant.	Three	groups	of	the	informants	consisted	of;	ten	persons	
from	party	network	group,	two	responsible	officers	from	LHSF	group	and	two	committees	from	LHSF	group.	
Fourteen	informants	were	included.	In-depth	interview	and	group	interview	method	used	to	collect	data.	
Descriptive	statistics	was	used	to	analyze	the	quantitative	data,	summarize	content	was	used	to	analyze	
qualitative	data.	

Results	 found	 that	 the	LHSF	 supported	 for	 fifteen	projects.	Origin,	midway,	 and	destination	waste	
management	was	used.	Totally	budget	was	369,646	baht	or	11.86%	of	the	total	budget	(3,117,835	baht).	The	
budget	was	divided	by	more	than	half	(63.41%),	original,	7.25%	for	midway,	and	29.33%	for	destination	waste	
management. The	expenditure	divided	by	party	network	groups	support	consisted	of;	nearly	half	(49.75%)	from	
local	government	organization,	17.41%	from	Village	groups,	16.91%	from	Health	Promoting	Hospital	group,	
7.55%	 from	School	 group,	 6.58%	 from	Village	health	volunteers	 groups,	 and	1.80%	 from	Community	
organization	group.	In	conclusion,	the	most	supported	from	LHSF	was	the	original,	then	was	destination	and	
midway	waste	management	respectively.	The	benefits	this	study,	Illustrate	the	situation	of	community	waste	
management	by	the	LHSF	and	support	in	The	party	network	groups	to	be	able	to	develop	LHSF	to	be	effective	
in	support	waste	management	Which	consistent	with	the	LHSF	plan	And	the	situation	of	community	waste
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บทน า 
ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาส าคัญของประเทศและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ดังสถิติในปี พ.ศ. 2559 - 2561     

พบปริมาณขยะมูลฝอย 27.06, 27.37 และ 29.93 ล้านตัน [1] ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากร การบริโภคเพิ่มมากขึ้น การขยายตัวของชุมชนเมือง  การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม พฤติกรรมการอุปโภคบริโภคของประชาชน และสภาพสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วซึ่งแสดงให้เห็น
ถึงปัญหาทางสังคมต่างๆมากมาย ในขณะเดียวกันก็เกิดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมตามมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาขยะมูล
ฝอย ดังนั้น หากไม่เร่งบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นระบบตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทางอย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ อาจท าให้ปริมาณมูลฝอยตกค้างสะสมเพิ่มขึ้นในพื้นที่บ่อเทกอง บ่อฝังกลบขยะและชุมชน  และหากปล่อยทิ้งให้เกิด
การสะสมเป็นระยะเวลานานจนเกินขีดความสามารถในการด าเนินงาน อาจก่อให้เกิดการปลดปล่อยมลพิษสู่ธรรมชาติ ทั้งจาก
การปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ าผิวดินและใต้ดิน การเกิดเพลิงไหม้ ทัศนอุจาด รวมถึงการปลดปล่อยก๊าซมีเทนจะส่งผลต่อภาวะโลก
ร้อน  ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบมากมายต่อสุขอนามัยของประชาชนและสภาพสิ่งแวดล้อม [2, 3] ทั้งนี้การเก็บขนขยะมูล
ฝอยและน าไปเข้าสู่ระบบการก าจัดนั้น จ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรมหาศาลในการบริหารจัดการ ดังนั้น วิธีการเดียวในการแก้ไข
ปัญหาและเกิดความยั่งยืนมากท่ีสุด คือ ส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางโดยมุ่งเน้นการใช้หลักการ 3Rs คือ การลด
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น(Reduce)  การน ากลับมาใช้ซ้ า(Reuse) และการแปรรูปกลับมาใช้ใหม่(Recycle) ทั้งนี้
กระบวนการ 3Rs จะเกิดผลส าเร็จได้ จ าเป็นต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยอย่างถูกต้อง และถูกวิธีภายใต้ระเบียบแบบแผน
เดียวกันของทั้งชุมชน[4]  

กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนด
ในพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 มุ่งเน้นการส่งเสริม การป้องกัน การรักษา และการฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อให้
ประชาชนทุกกลุ่มอายุเข้าถึงบริการสาธารณสุขท่ีจ าเป็น โดยแนวคิดส าคัญต้องการลดบทบาทของรัฐให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาและสามารถออกแบบระบบสาธารณสุขด้วยตนเอง โดยกองทุนท าหน้าที่ให้การสนับสนุนในการด าเนินงานและให้
เงินงบประมาณตามค่าใช้จ่ายของแผนงานโครงการหรอืการด าเนินกิจกรรมตามหลกัเกณฑ์ที่ไดก้ าหนดไว้ โดยมีรูปแบบกระจาย
อ านาจให้แก่คณะกรรมการบริหารกองทุนฯเป็นผู้ด าเนินการ [7]     

อ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ได้เข้าร่วมการจัดตั้งกองทุนฯ ในทุกพื้นที่ จากข้อมูลพบว่ากองทุนมีการสนับสนุน
งบประมาณทั้งสิ้น 16 แผนงาน[1]  ซึ่งมีแผนงานสิ่งแวดล้อมเป็นเป็นแผนงานหนึ่งที่กองทุนให้การสนับสนุน โดยมีลักษณะ
โครงการหรือกิจกรรมที่สอดคล้องในด้านการจัดการ การป้องกัน หรือการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชน เช่น การจัดการขยะมูลฝอย การจัดการคุณภาพน้ า การจัดการคุณภาพอากาศ เป็นต้น จากแนวคิดข้างต้น ผู้วิจัยมี
ความตั้งใจให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการจัดการเรื่องสุขภาพของประชาชน และเล็งเห็นว่ากองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เป็นกลไกส าคัญที่สามารถขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนได้อย่าง
ยั่งยืน ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงต้องการศึกษาสถานการณ์การสนับสนุนของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ใน
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยใช้หลักการจัดการขยะที่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง  
 

วิธีด าเนินการ 
การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงพรรณนา ผู้วิจัยก าหนดผู้ให้ข้อมูล เครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล  และการ

วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
ผู้ให้ข้อมูล ผู้วิจัยคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง จ านวน 3 กลุ่ม ทั้งหมด 14 คน ประกอบด้วย 1) กลุ่ม

ผู้รับผิดชอบงานกองทุนฯ จ านวน 2 คน 2) กลุ่มคณะกรรมการกองทุนฯ จ านวน 2 คน 3) กลุ่มภาคีเครือข่าย จ านวน 10 คน 
ได้แก่ โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 2 แห่ง คัดเลือกจากผู้อ านวยการโรงเรียนหรือหัวหน้าศูนย์ฯ แห่งละ 1 คน, 
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การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงพรรณนา ผู้วิจัยก าหนดผู้ให้ข้อมูล เครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล  และการ

วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
ผู้ให้ข้อมูล ผู้วิจัยคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง จ านวน 3 กลุ่ม ทั้งหมด 14 คน ประกอบด้วย 1) กลุ่ม

ผู้รับผิดชอบงานกองทุนฯ จ านวน 2 คน 2) กลุ่มคณะกรรมการกองทุนฯ จ านวน 2 คน 3) กลุ่มภาคีเครือข่าย จ านวน 10 คน 
ได้แก่ โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 2 แห่ง คัดเลือกจากผู้อ านวยการโรงเรียนหรือหัวหน้าศูนย์ฯ แห่งละ 1 คน, 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบล จ านวน 2 แห่ง คัดเลือกจากผู้บริหารสูงสดุของหน่วยงาน แห่งละ 1 คน, ชมรมผู้สูงอายุ/กลุ่ม
สตรี จ านวน 2 กลุ่ม คัดเลือกจากประธานชมรม กลุ่มละ 1 คน, กลุ่มชมรม อสม.จ านวน 2 กลุ่ม คัดเลือกจากประธาน อสม. 
กลุ่มละ 1 คน และผู้น าชุมชน จ านวน 2 แห่ง คัดเลือกจากก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน แห่งละ 1 คน ตัวแทนที่ได้คัดเลือกต้องด ารง
ต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่นั้นไม่น้อยกว่า 6 เดือน หากไม่มีต าแหน่งหรือไม่มีผู้ปฏิบัติงานดังกล่าวจะคัดเลือกจากต าแหน่ง
รองลงมาตามล าดับ 

เคร่ืองมือการวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบสอบถามเชิงลึก 2) แบบสัมภาษณ์กลุ่ม ลักษณะค าถามแบบผสมท้ังปลาย
ปิดและปลายเปิด เครื่องมือที่ 1 แบบสอบถามเชิงลึก ผู้ให้ข้อมูล คือ กลุ่มภาคีเครือข่าย/หน่วยงาน/กลุ่มองค์กรที่ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ มีข้อค าถามจ านวน 7 ข้อ ประกอบด้วย 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 บทบาทของกองทุนฯ ในการสนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และเครื่องมือท่ี 2 แบบสัมภาษณ์กลุ่ม ผู้ให้ข้อมูล 
คือ เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานกองทุนฯ และคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ มีข้อค าถามจ านวน 27 ข้อ ประกอบด้วย 5 ตอน 
คือ ตอนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตอนที่ 2 คุณลักษณะของกองทุนฯ ตอนที่ 3 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ภาคีเครือข่าย/หน่วยงาน/กลุ่มองค์กรที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน ตอนที่ 4 บทบาทของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ีในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ตอนที่ 5 บทบาทของกองทุนฯ ในการสนับสนุนการจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชน ซึ่งคุณภาพของเครื่องมือผ่านการตรวจสอบคุณภาพความตรงทางเนื้อหา (Content validity) จากการพิจารณา
โดยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน โดยมีคุณสมบัติดังนี้ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการระบบสุขภาพ และ
ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้ค่า IOC=1  

การเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัยเก็บรวมข้อมูลโดย 1) ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละพื้นที่ เพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูลของกองทุนฯ 2) เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์กลุ่ม สอบถามจากผู้รับผิดชอบงานกองทุนฯ และ
คณะกรรมการกองทุนฯ 3) เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามเชิงลึก สอบถามจากกลุ่มภาคีเครือข่าย 4) น าข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์และสรุปผล  

การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ข้อมูลเชิงคุณภาพ    
ใช้วธิีการสรุปเนื้อหา 

การพิทักษ์สิทธิ์ การวิจัยครั้งนี้ได้รับการอนุมัติการวิจัยจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์      
เลข EC 001/63 จากสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก่อนเก็บข้อมูล ได้รับการตอบรับ/
ยินยอมพร้อมใจในการให้ข้อมูลจากผู้ให้เข้าร่วมวิจัยแบบเป็นลายลักษณ์อักษร (informed-consent) 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษา มผีลการวิจัย ดังนี ้

1) ข้อมูลทั่วไปของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 
คณะกรรมการกองทุนฯ : พบว่า ร้อยละ 34.15 ของคณะกรรมการกองทุนฯ เป็นคณะกรรมการท่ีมาจากสายงาน

ด้านสุขภาพ ร้อยละ 17.07 เป็นคณะกรรมการที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย และร้อยละ 48.78          
เป็นคณะกรรมการโดยต าแหน่ง และคณะกรรมการที่มาจากการแต่งตั้งของประธานกองทุนฯ 

นโยบายส าคัญด้านสิ่งแวดล้อม : พบว่า มีร้อยละ 100 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศใช้นโยบายด้าน
สิ่งแวดล้อม โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

การสนับสนุนงบประมาณตามประเภทกลุ่มภาคีเครือข่าย : พบว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 - 2562 กองทุนฯ ให้การ
สนับสนุนงบประมาณในการจัดการขยะมูลฝอยแก่กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากที่สุด คือ ร้อยละ 49.75 รองลงมา คือ
กลุ่มหมู่บ้าน ร้อยละ 17.41 กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ร้อยละ 16.91 กลุ่มโรงเรียน ร้อยละ 7.55 กลุ่มอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ร้อยละ 6.58 กลุ่มองค์กรชุมชน ร้อยละ 1.80 ตามล าดับ และกลุ่มศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพบว่า ไม่เคย
ได้รับการสนับสนุนด้านการจัดการขยะมูลฝอยจากกองทุนฯ  

การสนับสนุนงบประมาณด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน : พบว่า ตั้งแต่ปี 2560-2562 กองทุนให้การสนับสนุน
ด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยแบ่งตามรูปแบบการจัดการขยะ คือ ใช้กระบวนการจัดการขยะต้นทาง  กลางทาง และ
ปลายทาง มีจ านวนโครงการรวมทั้งสิ้น 15 โครงการ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 369 ,646 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.86              
ของงบประมาณทั้งหมด 3,117,835 บาท โดยแบ่งการสนับสนุนตามกระบวนการจัดการ ดังนี้ การจัดการขยะต้นทาง ร้อยละ 
63.41 การจัดการขยะกลางทาง ร้อยละ 7.25 และการจัดการขยะปลายทาง ร้อยละ 29.33  

 
2) การได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 

จากการศึกษาพบว่า กองทุนฯ ให้การสนับสนุนงบประมาณแก่กลุ่มภาคีเครือข่ายที่เสนอโครงการเพื่อขอรับเงิน
สนับสนุนจากกองทุน โดยการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนตามหลักเกณฑ์ระเบียบของกองทุน ซึ่งจะให้การ
สนับสนุนในการจัดการขยะมูลฝอย คือ การจัดการขยะต้นทาง การจัดการขยะกลางทาง และการจัดการขยะปลายทาง 
ดังต่อไปนี้  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต): พบว่า รพ.สต จ านวน 2 แห่ง เคยได้รับการสนับสนุนให้ด าเนินโครงการ
ด้านการจัดการขยะต้นทาง คิดเป็นร้อยละ 16.91 ส าหรับด้านการจัดการขยะกลางทาง และการจัดการขยะปลายทาง ไม่เคย
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ อาจเป็นผลมาจากลักษณะการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมของหน่วยงานเป็นไปในด้านการ
ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูสุขภาพของประชาชนเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งอาจจะใช้รูปแบบการจัดการขยะต้นทางมาเป็นแนวทาง    
ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เป็นส่วนมาก 

โรงเรียน: พบว่า โรงเรียน จ านวน 1 แห่ง ได้รับการสนับสนุนให้ด าเนินโครงการด้านการจัดการขยะต้นทาง คิดเป็นร้อยละ 
7.55 ส าหรับด้านการจัดการขยะกลางทาง และการจัดการขยะปลายทาง ไม่เคยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ  อาจเป็นผล  
มาจากกิจกรรมของโรงเรียนเน้นการส่งเสริมการให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน         
จึงเลือกใช้วิธีการอบรมให้ความรู้ในเรื่องการจัดการขยะต้นทางแก่เด็กนักเรียน  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 แห่ง ได้รับการสนับสนุนให้ด าเนินโครงการด้านการ
จัดการขยะต้นทาง คิดเป็นร้อยละ 29.37 ส าหรับด้านการจัดการขยะกลางทาง คิดเป็นร้อยละ 5.45 และการจัดการขยะ
ปลายทาง คิดเป็นร้อยละ 14.963   

กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.): พบว่า อสม. 1 แห่ง ได้รับการสนับสนุนให้ด าเนินโครงการด้านการ
จัดการขยะต้นทาง คิดเป็นร้อยละ 6.58 ส าหรับด้านการจัดการขยะกลางทาง และการจัดการขยะปลายทาง ไม่เคยได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณ อาจเป็นผลมาจากหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของ อสม. มุ่งให้ความรู้ และแก้ปัญหาสุขภาพของ
ประชาชนในพื้นที่เป็นส าคัญ ซึ่งลักษณะการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของ อสม. ก็จะเป็นไปในด้านการให้ความรู้แก่ประชาชน     
ในการจัดการขยะที่ต้นทางซึ่งเป็นประเด็นท่ีควรจะด าเนินการเป็นอันดับแรก 

กลุ่มองค์กรชุมชน: พบว่า กลุ่มชุมชน 1 แห่ง ได้รับการสนับสนุนให้ด าเนินโครงการด้านการจัดการขยะกลางทาง คิดเป็น
ร้อยละ 1.80 ส าหรับด้านการจัดการขยะต้นทาง และการจัดการขยะปลายทาง ไม่เคยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ อาจเป็น
ผลมาจากชุมชนที่ท าการศึกษาไม่มีรถเก็บขนขยะให้บริการ ท าให้ผู้น าชุมชนต้องเข้ามามีบทบาทร่วมกับครัวเรือน  ในการคัด
แยกขยะอย่างถูกวิธี เพื่อง่ายต่อการก าจัดขยะครัวเรือนที่จะเกิดขึ้นได้ จึงเป็นเหตุผลที่กลุ่มองค์กรในชุมชนเล็งเห็นความส าคัญ
ในการจัดการขยะกลางทาง ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดหาภาชนะรองรับขยะแบบแยกประเภท เป็นต้น 

หมู่บ้าน: พบว่า หมู่บ้าน 3 แห่ง ได้รับการสนับสนุนให้ด าเนินโครงการด้านการจัดการขยะต้นทาง คิดเป็นร้อยละ 3.00 
และด้านการจัดการขยะปลายทาง คิดเป็นร้อยละ 14.40 ส าหรับด้านการจัดการขยะกลางทาง ไม่เคยได้รับการสนับสนุน
งบประมาณ อาจเป็นผลมาจากผู้น าหมู่บ้านให้ความส าคัญในการให้ความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะที่ครัวเรือน ท่ีต้นทาง



291
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบล จ านวน 2 แห่ง คัดเลือกจากผู้บริหารสูงสดุของหน่วยงาน แห่งละ 1 คน, ชมรมผู้สูงอายุ/กลุ่ม
สตรี จ านวน 2 กลุ่ม คัดเลือกจากประธานชมรม กลุ่มละ 1 คน, กลุ่มชมรม อสม.จ านวน 2 กลุ่ม คัดเลือกจากประธาน อสม. 
กลุ่มละ 1 คน และผู้น าชุมชน จ านวน 2 แห่ง คัดเลือกจากก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน แห่งละ 1 คน ตัวแทนที่ได้คัดเลือกต้องด ารง
ต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่นั้นไม่น้อยกว่า 6 เดือน หากไม่มีต าแหน่งหรือไม่มีผู้ปฏิบัติงานดังกล่าวจะคัดเลือกจากต าแหน่ง
รองลงมาตามล าดับ 

เคร่ืองมือการวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบสอบถามเชิงลึก 2) แบบสัมภาษณ์กลุ่ม ลักษณะค าถามแบบผสมทั้งปลาย
ปิดและปลายเปิด เครื่องมือที่ 1 แบบสอบถามเชิงลึก ผู้ให้ข้อมูล คือ กลุ่มภาคีเครือข่าย/หน่วยงาน/กลุ่มองค์กรที่ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ มีข้อค าถามจ านวน 7 ข้อ ประกอบด้วย 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 บทบาทของกองทุนฯ ในการสนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และเครื่องมือท่ี 2 แบบสัมภาษณ์กลุ่ม ผู้ให้ข้อมูล 
คือ เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานกองทุนฯ และคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ มีข้อค าถามจ านวน 27 ข้อ ประกอบด้วย 5 ตอน 
คือ ตอนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตอนที่ 2 คุณลักษณะของกองทุนฯ ตอนที่ 3 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ภาคีเครือข่าย/หน่วยงาน/กลุ่มองค์กรที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน ตอนที่ 4 บทบาทของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ีในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ตอนที่ 5 บทบาทของกองทุนฯ ในการสนับสนุนการจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชน ซึ่งคุณภาพของเครื่องมือผ่านการตรวจสอบคุณภาพความตรงทางเนื้อหา (Content validity) จากการพิจารณา
โดยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน โดยมีคุณสมบัติดังนี้ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการระบบสุขภาพ และ
ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้ค่า IOC=1  

การเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัยเก็บรวมข้อมูลโดย 1) ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละพื้นที่ เพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูลของกองทุนฯ 2) เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์กลุ่ม สอบถามจากผู้รับผิดชอบงานกองทุนฯ และ
คณะกรรมการกองทุนฯ 3) เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามเชิงลึก สอบถามจากกลุ่มภาคีเครือข่าย 4) น าข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์และสรุปผล  

การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ข้อมูลเชิงคุณภาพ    
ใช้วธิีการสรุปเนื้อหา 

การพิทักษ์สิทธิ์ การวิจัยครั้งนี้ได้รับการอนุมัติการวิจัยจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์      
เลข EC 001/63 จากสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก่อนเก็บข้อมูล ได้รับการตอบรับ/
ยินยอมพร้อมใจในการให้ข้อมูลจากผู้ให้เข้าร่วมวิจัยแบบเป็นลายลักษณ์อักษร (informed-consent) 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษา มผีลการวิจัย ดังนี ้

1) ข้อมูลทั่วไปของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 
คณะกรรมการกองทุนฯ : พบว่า ร้อยละ 34.15 ของคณะกรรมการกองทุนฯ เป็นคณะกรรมการที่มาจากสายงาน

ด้านสุขภาพ ร้อยละ 17.07 เป็นคณะกรรมการที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย และร้อยละ 48.78          
เป็นคณะกรรมการโดยต าแหน่ง และคณะกรรมการที่มาจากการแต่งตั้งของประธานกองทุนฯ 

นโยบายส าคัญด้านสิ่งแวดล้อม : พบว่า มีร้อยละ 100 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศใช้นโยบายด้าน
สิ่งแวดล้อม โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

การสนับสนุนงบประมาณตามประเภทกลุ่มภาคีเครือข่าย : พบว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 - 2562 กองทุนฯ ให้การ
สนับสนุนงบประมาณในการจัดการขยะมูลฝอยแก่กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากที่สุด คือ ร้อยละ 49.75 รองลงมา คือ
กลุ่มหมู่บ้าน ร้อยละ 17.41 กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ร้อยละ 16.91 กลุ่มโรงเรียน ร้อยละ 7.55 กลุ่มอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ร้อยละ 6.58 กลุ่มองค์กรชุมชน ร้อยละ 1.80 ตามล าดับ และกลุ่มศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพบว่า ไม่เคย
ได้รับการสนับสนุนด้านการจัดการขยะมูลฝอยจากกองทุนฯ  

การสนับสนุนงบประมาณด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน : พบว่า ตั้งแต่ปี 2560-2562 กองทุนให้การสนับสนุน
ด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยแบ่งตามรูปแบบการจัดการขยะ คือ ใช้กระบวนการจัดการขยะต้นทาง  กลางทาง และ
ปลายทาง มีจ านวนโครงการรวมทั้งสิ้น 15 โครงการ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 369 ,646 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.86              
ของงบประมาณทั้งหมด 3,117,835 บาท โดยแบ่งการสนับสนุนตามกระบวนการจัดการ ดังนี้ การจัดการขยะต้นทาง ร้อยละ 
63.41 การจัดการขยะกลางทาง ร้อยละ 7.25 และการจัดการขยะปลายทาง ร้อยละ 29.33  

 
2) การได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 

จากการศึกษาพบว่า กองทุนฯ ให้การสนับสนุนงบประมาณแก่กลุ่มภาคีเครือข่ายที่เสนอโครงการเพื่อขอรับเงิน
สนับสนุนจากกองทุน โดยการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนตามหลักเกณฑ์ระเบียบของกองทุน ซึ่งจะให้การ
สนับสนุนในการจัดการขยะมูลฝอย คือ การจัดการขยะต้นทาง การจัดการขยะกลางทาง และการจัดการขยะปลายทาง 
ดังต่อไปนี้  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต): พบว่า รพ.สต จ านวน 2 แห่ง เคยได้รับการสนับสนุนให้ด าเนินโครงการ
ด้านการจัดการขยะต้นทาง คิดเป็นร้อยละ 16.91 ส าหรับด้านการจัดการขยะกลางทาง และการจัดการขยะปลายทาง ไม่เคย
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ อาจเป็นผลมาจากลักษณะการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมของหน่วยงานเป็นไปในด้านการ
ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูสุขภาพของประชาชนเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งอาจจะใช้รูปแบบการจัดการขยะต้นทางมาเป็นแนวทาง    
ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เป็นส่วนมาก 

โรงเรียน: พบว่า โรงเรียน จ านวน 1 แห่ง ได้รับการสนับสนุนให้ด าเนินโครงการด้านการจัดการขยะต้นทาง คิดเป็นร้อยละ 
7.55 ส าหรับด้านการจัดการขยะกลางทาง และการจัดการขยะปลายทาง ไม่เคยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ  อาจเป็นผล  
มาจากกิจกรรมของโรงเรียนเน้นการส่งเสริมการให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน         
จึงเลือกใช้วิธีการอบรมให้ความรู้ในเรื่องการจัดการขยะต้นทางแก่เด็กนักเรียน  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 แห่ง ได้รับการสนับสนุนให้ด าเนินโครงการด้านการ
จัดการขยะต้นทาง คิดเป็นร้อยละ 29.37 ส าหรับด้านการจัดการขยะกลางทาง คิดเป็นร้อยละ 5.45 และการจัดการขยะ
ปลายทาง คิดเป็นร้อยละ 14.963   

กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.): พบว่า อสม. 1 แห่ง ได้รับการสนับสนุนให้ด าเนินโครงการด้านการ
จัดการขยะต้นทาง คิดเป็นร้อยละ 6.58 ส าหรับด้านการจัดการขยะกลางทาง และการจัดการขยะปลายทาง ไม่เคยได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณ อาจเป็นผลมาจากหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของ อสม. มุ่งให้ความรู้ และแก้ปัญหาสุขภาพของ
ประชาชนในพื้นที่เป็นส าคัญ ซึ่งลักษณะการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของ อสม. ก็จะเป็นไปในด้านการให้ความรู้แก่ประชาชน     
ในการจัดการขยะที่ต้นทางซึ่งเป็นประเด็นท่ีควรจะด าเนินการเป็นอันดับแรก 

กลุ่มองค์กรชุมชน: พบว่า กลุ่มชุมชน 1 แห่ง ได้รับการสนับสนุนให้ด าเนินโครงการด้านการจัดการขยะกลางทาง คิดเป็น
ร้อยละ 1.80 ส าหรับด้านการจัดการขยะต้นทาง และการจัดการขยะปลายทาง ไม่เคยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ อาจเป็น
ผลมาจากชุมชนที่ท าการศึกษาไม่มีรถเก็บขนขยะให้บริการ ท าให้ผู้น าชุมชนต้องเข้ามามีบทบาทร่วมกับครัวเรือน  ในการคัด
แยกขยะอย่างถูกวิธี เพื่อง่ายต่อการก าจัดขยะครัวเรือนที่จะเกิดขึ้นได้ จึงเป็นเหตุผลที่กลุ่มองค์กรในชุมชนเล็งเห็นความส าคัญ
ในการจัดการขยะกลางทาง ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดหาภาชนะรองรับขยะแบบแยกประเภท เป็นต้น 

หมู่บ้าน: พบว่า หมู่บ้าน 3 แห่ง ได้รับการสนับสนุนให้ด าเนินโครงการด้านการจัดการขยะต้นทาง คิดเป็นร้อยละ 3.00 
และด้านการจัดการขยะปลายทาง คิดเป็นร้อยละ 14.40 ส าหรับด้านการจัดการขยะกลางทาง ไม่เคยได้รับการสนับสนุน
งบประมาณ อาจเป็นผลมาจากผู้น าหมู่บ้านให้ความส าคัญในการให้ความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะที่ครัวเรือน ท่ีต้นทาง
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

เป็นสิ่งส าคัญ เพราะบริบทในพื้นที่ท่ีท าการศึกษาไม่มีรถเก็บขนขยะของ อปท.ให้บริการ ดังนั้นครัวเรือนต้องด าเนินการจัดการ
ขยะครัวเรือนด้วยตนเอง และแนวทางที่ส าคัญคือการมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะที่ต้นทางจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ต้อง
ส่งเสริมเป็นอันดับแรก พร้อมทั้งการส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดในการจัดการขยะปลายทาง เพื่อให้ครัวเรือนได้มีการน าขยะ      
ที่เกิดขึ้นมาใช้ประโยชน์ให้คุมค่าต่อไปได้รวมทั้งการมีความรู้ในการท าลายขยะที่ถูกต้องด้วย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก: พบว่า ไม่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใดได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้านการจัดการมูลฝอยชุมชน      
(ร้อยละ 0) ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว 
จึงไม่เขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน 

ชมรมผู้สูงอายุ/กลุ่มสตรี: พบว่า ไม่มีชมรมผู้สูงอายุ หรือกลุ่มสตรีใดได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้านการจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชน(ร้อยละ 0) อาจเป็นผลมาจากชมรมและกลุ่มต่างๆ มีสมาชิกในการร่วมด าเนินกิจกรรมจ านวนน้อยจึงไม่มีการ
เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน 

 
3) สิ่งที่กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ควรให้การสนับสนุนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเพ่ิมเติม 

จากการศึกษา สามารถสรุปได้ว่ากองทุนฯ ควรให้การสนับสนุนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต่อกลุ่มภาคีเครือข่าย
ผ่านการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ดังน้ี 

ด้านการจัดการขยะต้นทาง 
1. การสนับสนุนการให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะครัวเรือนกับประชาชนผ่านกิจกรรมโครงการของภาคีเครือข่าย 

และการลดปริมาณขยะชุมชน ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มช่วงวัยในชุมชน 
2. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การใช้ถุงผ้าทดแทนการใช้ถุงพลาสติก 
3. การสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะ และการรณรงค์

ประชาสัมพันธ์ลดละเลิกใช้โฟมบรรจุอาหาร  
4. การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท าโครงการด้านการจัดการขยะ และวัสดุอุปกรณ์เพื่อน ามาท าภาชนะ

ทดแทนพลาสติก  
5. การสนับสนุนวิทยากรที่มคีวามรูด้า้นการจัดการมลูฝอย 
ด้านการจัดการขยะกลางทาง 
1. สนับสนุนให้มีภาชนะรองรับขยะรีไซเคิลในชุมชน(ตะแกรงคัดแยกขยะ) ภาชนะรองรับขยะอันตราย ครอบคลุม

ทุกหมู่บ้าน ภาชนะรองรับขยะเปียกครัวเรือน 
2. เพิ่มการให้ความรู้แก่ประชาชน เยาวชน เรื่องการคัดแยกขยะรีไซเคิล การจัดการขยะอันตรายที่ถูกต้อง 
3. สนับสนุนการจัดหาภาชนะรองรับขยะแต่ละประเภท พร้อมการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อภาชนะ

รองรับขยะที่ถูกต้อง  
4. จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดท าหลุมขยะให้หมู่บ้าน/ครัวเรือน  
5. สนับสนุนการสร้างเตาสาธิตตัวอยา่งแบบง่ายที่ถูกต้อง เพื่อให้ชุมชนได้มาศึกษาแล้วสามารถกลับไปต่อยอดได้  
ด้านการจัดการขยะปลายทาง 
1. สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมด้านการจัดการขยะเปียก เช่น การท าปุ๋ย การท าแก๊สชีวภาพ  
2. สนับสนุนกิจกรรมโครงการด้านการจัดการขยะรไีซเคิล เช่น กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคลิ กิจกรรมตลาดนัด

ขยะ หรือกิจกรรมขยะแลกไข ่
3. สนับสนุนให้มีการท าลายขยะอยา่งถูกต้อง ไม่น าขยะอื่นนอกจากขยะทั่วไปมาท าลาย โดยการเผา หรอืการฝัง

กลบ  
4. การสนับสนุนการท าสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ และจดัหาตลาดในการจ าหน่ายสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นการจัดการขยะสามารถผสมผสานหลายวิธี โดยใช้แนวคิดการลดปริมาณขยะจากแหล่งก าเนิด 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอย ดังตัวอย่างเมืองท่าข้าม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานกัน
ระหว่าง ระบบคัดแยกและการบ าบัดทางชีวภาพ โดยท าการวิจัยได้รูปแบบการจัดการมูลฝอย ประกอบด้วย โรงคัดแยก      
การหมักท าปุ๋ย และการฝังกลบเป็นขั้นสุดท้าย ซึ่งวิเคราะห์แล้วมีความเหมาะสมที่สุดส าหรับการจัดการมูลฝอยในพื้นที่  [6] 
สอดคล้องกับ ดิเรกฤทธิ์ ทวะกาญจน์ [5] ได้ศึกษาพบว่า การแก้ไขขยะมูลฝอยที่ดีที่สุดและมีประสิทธิภาพสูงสุด ได้แก่        
การแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุอันจะมีผลท าให้ปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องก าจัดมีจ านวนน้อยลง นั่นคือการลดปริมาณขยะมูลฝอย 
การคัดแยกขยะมูลฝอย และการน ากลับมาใช้ใหม่ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย 

 
สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษา พบว่า สถานการณ์การสนับสนุนของกองทุนฯ ที่มีต่อกลุ่มภาคี เครือข่ายในการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน มีผลดังนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการประกาศใช้นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชน โดยมีคณะกรรมการกองทุนที่ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ 
และมีคณะกรรมการที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งมีองค์กรเครือข่ายเคยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
จากกองทุน ได้แก่ รพ.สต., โรงเรียน, อปท., อสม., กลุ่มองค์กรชุมชน และหมู่บ้าน ทั้งนี้พบว่ากองทุนฯ ให้การสนับสนุน
งบประมาณในการจัดการขยะมูลฝอยแก่กลุ่มภาคีเครือข่าย ดังนี้ กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากที่สุด คือร้อยละ 49.75 
รองลงมาคือกลุ่มหมู่บ้าน ร้อยละ 17.41, กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ร้อยละ 16.91, กลุ่มโรงเรียน ร้อยละ 7.55, 
กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ร้อยละ 6.58, กลุ่มองค์กรชุมชน ร้อยละ 1.80 ตามล าดับ โดยใช้กระบวนการ
จัดการขยะต้นทาง กลางทาง และปลายทาง มีจ านวนโครงการรวมทั้งสิ้น 15 โครงการ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 369 ,646 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 11.86 ของงบประมาณทั้งหมด 3 ,117,835 บาท แบ่งออกเป็นการจัดการขยะต้นทาง ร้อยละ 63.41          
การจัดการขยะกลางทาง ร้อยละ 7.25 และการจัดการขยะปลายทาง ร้อยละ 29.33 และพบว่าร้อยละ 100 ของภาคีเครือข่าย 
เห็นสมควรว่า กองทุนควรให้การสนับสนุนเพิ่มเติมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนดังนี้ การจัดการขยะต้นทาง ควรสนับสนุน
การให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะครัวเรือนกับประชาชนผ่านกิจกรรมโครงการของภาคีเครอืข่าย และการลดปริมาณขยะชุมชน 
ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มช่วงวัยในชุมชน อย่างต่อเนื่อง ด้านการจัดการขยะกลางทาง ควรสนับสนุนให้มีภาชนะรองรับขยะรีไซเคิล
ในชุมชน(ตะแกรงคัดแยกขยะ) ภาชนะรองรับขยะอันตราย ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ภาชนะรองรับขยะเปียกครัวเรือน  ควรเพิ่ม
การให้ความรู้แก่ประชาชน เยาวชน พร้อมการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อภาชนะรองรับขยะที่ถูกต้อง ด้านการจัดการ
ขยะปลายทาง ควรสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมด้านการจัดการขยะเปียก เช่น การท าปุ๋ย การท าแก๊สชีวภาพ  กิจกรรมโครงการ
ด้านการจัดการขยะรีไซเคิล เช่น กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล กิจกรรมตลาดนัดขยะ หรือกิจกรรมขยะแลกไข่ และสนับสนุน
ให้มีการท าลายขยะอย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

ข้อเสนอแนะในการศึกษา ควรศึกษาข้อมูลเชิงลึกเรื่องสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชน จัดให้มีเวทีการจัดการขยะ      
มูลฝอยชุมชนโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันพัฒนาโครงการให้สอดคล้องกับแผนกองทุน และสถานการณ์ขยะ
มูลฝอยชุมชน 

 
 



293
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

เป็นสิ่งส าคัญ เพราะบริบทในพื้นที่ท่ีท าการศึกษาไม่มีรถเก็บขนขยะของ อปท.ให้บริการ ดังนั้นครัวเรือนต้องด าเนินการจัดการ
ขยะครัวเรือนด้วยตนเอง และแนวทางที่ส าคัญคือการมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะที่ต้นทางจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ต้อง
ส่งเสริมเป็นอันดับแรก พร้อมทั้งการส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดในการจัดการขยะปลายทาง เพื่อให้ครัวเรือนได้มีการน าขยะ      
ที่เกิดขึ้นมาใช้ประโยชน์ให้คุมค่าต่อไปได้รวมทั้งการมีความรู้ในการท าลายขยะที่ถูกต้องด้วย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก: พบว่า ไม่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใดได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้านการจัดการมูลฝอยชุมชน      
(ร้อยละ 0) ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว 
จึงไม่เขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน 

ชมรมผู้สูงอายุ/กลุ่มสตรี: พบว่า ไม่มีชมรมผู้สูงอายุ หรือกลุ่มสตรีใดได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้านการจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชน(ร้อยละ 0) อาจเป็นผลมาจากชมรมและกลุ่มต่างๆ มีสมาชิกในการร่วมด าเนินกิจกรรมจ านวนน้อยจึงไม่มีการ
เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน 

 
3) สิ่งที่กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ควรให้การสนับสนุนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเพ่ิมเติม 

จากการศึกษา สามารถสรุปได้ว่ากองทุนฯ ควรให้การสนับสนุนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต่อกลุ่มภาคีเครือข่าย
ผ่านการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ดังน้ี 

ด้านการจัดการขยะต้นทาง 
1. การสนับสนุนการให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะครัวเรือนกับประชาชนผ่านกิจกรรมโครงการของภาคีเครือข่าย 

และการลดปริมาณขยะชุมชน ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มช่วงวัยในชุมชน 
2. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การใช้ถุงผ้าทดแทนการใช้ถุงพลาสติก 
3. การสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะ และการรณรงค์

ประชาสัมพันธ์ลดละเลิกใช้โฟมบรรจุอาหาร  
4. การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท าโครงการด้านการจัดการขยะ และวัสดุอุปกรณ์เพื่อน ามาท าภาชนะ

ทดแทนพลาสติก  
5. การสนับสนุนวิทยากรที่มคีวามรูด้า้นการจัดการมลูฝอย 
ด้านการจัดการขยะกลางทาง 
1. สนับสนุนให้มีภาชนะรองรับขยะรีไซเคิลในชุมชน(ตะแกรงคัดแยกขยะ) ภาชนะรองรับขยะอันตราย ครอบคลุม

ทุกหมู่บ้าน ภาชนะรองรับขยะเปียกครัวเรือน 
2. เพิ่มการให้ความรู้แก่ประชาชน เยาวชน เรื่องการคัดแยกขยะรีไซเคิล การจัดการขยะอันตรายที่ถูกต้อง 
3. สนับสนุนการจัดหาภาชนะรองรับขยะแต่ละประเภท พร้อมการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อภาชนะ

รองรับขยะที่ถูกต้อง  
4. จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดท าหลุมขยะให้หมู่บ้าน/ครัวเรือน  
5. สนับสนุนการสร้างเตาสาธิตตัวอยา่งแบบง่ายที่ถูกต้อง เพื่อให้ชุมชนได้มาศึกษาแล้วสามารถกลับไปต่อยอดได้  
ด้านการจัดการขยะปลายทาง 
1. สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมด้านการจัดการขยะเปียก เช่น การท าปุ๋ย การท าแก๊สชีวภาพ  
2. สนับสนุนกิจกรรมโครงการด้านการจัดการขยะรไีซเคิล เช่น กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคลิ กิจกรรมตลาดนัด

ขยะ หรือกิจกรรมขยะแลกไข ่
3. สนับสนุนให้มีการท าลายขยะอยา่งถูกต้อง ไม่น าขยะอื่นนอกจากขยะทั่วไปมาท าลาย โดยการเผา หรอืการฝัง

กลบ  
4. การสนับสนุนการท าสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ และจดัหาตลาดในการจ าหน่ายสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นการจัดการขยะสามารถผสมผสานหลายวิธี โดยใช้แนวคิดการลดปริมาณขยะจากแหล่งก าเนิด 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอย ดังตัวอย่างเมืองท่าข้าม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานกัน
ระหว่าง ระบบคัดแยกและการบ าบัดทางชีวภาพ โดยท าการวิจัยได้รูปแบบการจัดการมูลฝอย ประกอบด้วย โรงคัดแยก      
การหมักท าปุ๋ย และการฝังกลบเป็นขั้นสุดท้าย ซึ่งวิเคราะห์แล้วมีความเหมาะสมที่สุดส าหรับการจัดการมูลฝอยในพื้นที่  [6] 
สอดคล้องกับ ดิเรกฤทธิ์ ทวะกาญจน์ [5] ได้ศึกษาพบว่า การแก้ไขขยะมูลฝอยที่ดีที่สุดและมีประสิทธิภาพสูงสุด ได้แก่        
การแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุอันจะมีผลท าให้ปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องก าจัดมีจ านวนน้อยลง นั่นคือการลดปริมาณขยะมูลฝอย 
การคัดแยกขยะมูลฝอย และการน ากลับมาใช้ใหม่ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย 

 
สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษา พบว่า สถานการณ์การสนับสนุนของกองทุนฯ ที่มีต่อกลุ่มภาคี เครือข่ายในการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน มีผลดังนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการประกาศใช้นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชน โดยมีคณะกรรมการกองทุนที่ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ 
และมีคณะกรรมการที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งมีองค์กรเครือข่ายเคยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
จากกองทุน ได้แก่ รพ.สต., โรงเรียน, อปท., อสม., กลุ่มองค์กรชุมชน และหมู่บ้าน ทั้งนี้พบว่ากองทุนฯ ให้การสนับสนุน
งบประมาณในการจัดการขยะมูลฝอยแก่กลุ่มภาคีเครือข่าย ดังนี้ กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากที่สุด คือร้อยละ 49.75 
รองลงมาคือกลุ่มหมู่บ้าน ร้อยละ 17.41, กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ร้อยละ 16.91, กลุ่มโรงเรียน ร้อยละ 7.55, 
กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ร้อยละ 6.58, กลุ่มองค์กรชุมชน ร้อยละ 1.80 ตามล าดับ โดยใช้กระบวนการ
จัดการขยะต้นทาง กลางทาง และปลายทาง มีจ านวนโครงการรวมทั้งสิ้น 15 โครงการ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 369 ,646 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 11.86 ของงบประมาณทั้งหมด 3 ,117,835 บาท แบ่งออกเป็นการจัดการขยะต้นทาง ร้อยละ 63.41          
การจัดการขยะกลางทาง ร้อยละ 7.25 และการจัดการขยะปลายทาง ร้อยละ 29.33 และพบว่าร้อยละ 100 ของภาคีเครือข่าย 
เห็นสมควรว่า กองทุนควรให้การสนับสนุนเพิ่มเติมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนดังนี้ การจัดการขยะต้นทาง ควรสนับสนุน
การให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะครัวเรือนกับประชาชนผ่านกิจกรรมโครงการของภาคีเครอืข่าย และการลดปริมาณขยะชุมชน 
ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มช่วงวัยในชุมชน อย่างต่อเนื่อง ด้านการจัดการขยะกลางทาง ควรสนับสนุนให้มีภาชนะรองรับขยะรีไซเคิล
ในชุมชน(ตะแกรงคัดแยกขยะ) ภาชนะรองรับขยะอันตราย ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ภาชนะรองรับขยะเปียกครัวเรือน  ควรเพิ่ม
การให้ความรู้แก่ประชาชน เยาวชน พร้อมการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อภาชนะรองรับขยะที่ถูกต้อง ด้านการจัดการ
ขยะปลายทาง ควรสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมด้านการจัดการขยะเปียก เช่น การท าปุ๋ย การท าแก๊สชีวภาพ  กิจกรรมโครงการ
ด้านการจัดการขยะรีไซเคิล เช่น กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล กิจกรรมตลาดนัดขยะ หรือกิจกรรมขยะแลกไข่ และสนับสนุน
ให้มีการท าลายขยะอย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

ข้อเสนอแนะในการศึกษา ควรศึกษาข้อมูลเชิงลึกเรื่องสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชน จัดให้มีเวทีการจัดการขยะ      
มูลฝอยชุมชนโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันพัฒนาโครงการให้สอดคล้องกับแผนกองทุน และสถานการณ์ขยะ
มูลฝอยชุมชน 
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บทคัดย่อ
 การศึกษานี้เสนอแบบจ�าลองเพื่อท�านายความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจ โดยใช้เทคนิคการท�าเหมืองข้อมูล (Data Mining) 

ซึง่ในเทคนคินีจ้ะจดัระดบัความเสีย่งของผูป่้วย 3 เทคนิค คอื ต้นไม้การตดัสนิใจ (Decision Tree) โครงข่ายประสาทเทียม (Artificial 

Neural Network) และเทคนิคการค้นหาเพื่อนบ้านใกล้ที่สุด K อันดับ (K-Nearest Neighbor) ข้อมูลทั้งหมด 200 จากข้อมูลแผนก

ผู้ป่วยนอกที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะทางแพทย์ หลังจากนั้น แบ่งข้อมูลเป็น 2 ส่วน คือ ข้อมูลการเทรน (120 ข้อมูล) และ

การทดสอบข้อมูล (80 ข้อมูล) ผลการทดสอบด้วยเทคนิคทั้ง 3 เทคนิค พบว่า โครงข่ายประสาทเทียมมีประสิทธิภาพในการท�านาย

ความเสีย่งดทีีส่ดุ ด้วยค่าความถูกต้อง 76.50 % ในขณะที ่เทคนิคต้นไม้การตัดสนิ และเทคนคิการค้นหาเพือ่นบ้านใกล้ทีส่ดุ K อนัดบั 

ให้ปรสทิธภิาพในการท�านายถูกต้องด้วยกว่า จงึแสดงให้เห็นได้ชดัเจนว่าเทคนคิโครงข่ายประสาทเทียมมปีระสทิธภิาพในการท�านาย

ความเสี่ยงที่เหมาะสมแม่นย�า แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจากการดูแลสุขภาพขององค์กร ได้แก่ โรงพยาบาล

รัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชน 

ค�ำส�ำคัญ: การท�าเหมืองข้อมูล ต้นไม้ตัดสินใจ โครงข่ายประสาทเทียม การค้นหาเพื่อนบ้านใกล้ที่สุด K อันดับ 
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PREDICTION OF HEART DISEASE RISK ASSESSMENT BY USING CLASSIFICATION TECHNIQUE 

OF DATA MINING APPROACH

Sirirat Pungchompoo1* Keerati Inthavisas2

Abstract
 This study proposed a predictive model of heart disease risk assessment by using a data mining technique. 

On this technique, the patient risk level is classified with three techniques: The Decision tree, The Artificial 

Neural Network and the K-Nearest Neighbor (K-NN) technique. As a data source a total of 200 records from 

Outpatient Department.That is collected with medical attributes. Regarding to result of three techniques, the 

Neural Network appears to the most effective as it has the highest percentage of accuracy prediction 76.50%. 

Whereas, the Decision Tree and the K-NN technique are not performing well. It is clear that the Artificial Neural 

Network technique gives the optimum accuracy. However, further study needs more data from healthcare 

organizations including of Thai government hospitals and private hospitals to enhance the heart disease 

prediction.

Keywords: Data Mining, Decision Tree, Artificial Neural Network, K-Nearest Neighbor 
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บทน า  
 จากนโยบายโมเดลประเทศไทย 4.0 ภายใต้การก าหนดอุตสาหกรรมแห่งอนาคตกลุ่มเทคโนโลยี และอุตสาหกรรม
เป้าหมาย โดยหนึ่งในห้ากลุ่มเป้าหมายคือ กลุม่สาธารณสุขสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness and Bio-
Med) ซึ่งมีแนวทางในการพัฒนาโดยมุ่งเน้นพัฒนานวัตกรรมทั้งยา และเครื่องมือทางการแพทย์ การน าระบบดจิิตอล และการ
พัฒนาให้เป็น Smart village เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยระบบดิจิตอลของฐานข้อมูล
สุขภาพของประชาชนจึงมีความส าคัญในล าดับแรก โดยปัจจุบัน จากข้อมูลของส านักนโยบายและยทุธศาสตร์ (รายงานผู้ป่วย
ในช่วงปี พ.ศ. 2557-2561,2561) พบว่า ล าดับแรกของอัตราผูป้่วยนอกตอประชากร 1,000 คนตามกลุม่สาเหตุการป่วยมี
สาเหตุการป่วยท่ีพบสูงที่สุด คือ โรคระบบไหลเวียนเลือด โดยมีผู้ปว่ยจากปี พ.ศ 2557 จ านวน25,978,566 คน พิ่มเป็นเป็น 
36,184,058 คน ในปี 2561  ซึ่งมาจากกลุ่มโรคหลักคือ โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง และเบาหวาน ในเบื้องต้นการป่วยดังกล่าว
เป็นโรคเรื้อรังที่สามารถป้องกันได ้โดยประชากรจะต้องดูแลสุขภาพ ปรับพฤติกรรมการบรโิภคที่ถูกตอ้ง ควบคุมน้ าหนัก  ออก
ก าลังการสม่ าเสมอ หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ ปัจจยัเสี่ยงต่างๆ รวมทั้งพักผ่อนและตรวจสุขภาพอย่างสม่ าเสมอด้วยตนเอง 
และตรวจจากสถานบริการทางการแพทย์ โดยปกติการตรวจส ารวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นจากแบบสอบถามที่มสีาระส าคญั
ของการส ารวจข้อมลูประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป ข้อมูลครอบครัว ข้อมูลเจ็บป่วยพฤติกรรมการเจ็บป่วย เป็นข้อมูลที่หน่วยงาน
ด้านสุขภาพน ามาตดัสินใจในการจดัท ารูปแบบกิจกรรม และก าหนดงบประมาณด้านสุขภาพในแตล่ะป ี แต่อย่างไรก็ตามข้อมลู
ที่ส ารวจได้จากแบบส ารวจสุขภาพมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นทุกปี และยังขาดการจัดการข้อมูลเพื่อหารูปแบบของข้อมูลในการ
น าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างคุม้ค่าดว้ยระบบฐานข้อมลูขนาดใหญ่ (Big Data) ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่มีอรรถประโยชน์ท่ีจะ
ช่วยท าให้จัดสรรงบประมาณ และตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ (Health Care 
Industry) อันรวมถึงระบบสาธารณสุขไทย (Thai Public Healthcare System) และระบบประกันสุขภาพ (Healthcare 
Insurance Business) งานวิจัยนี้จึงน าเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบส ารวจสุขภาพชุมชนด้วยเทคนิคการท าเหมืองข้อมลู
โดยใช้เทคนิค Association และ Classification น าไปหาความสัมพันธ์ในการเกิดโรคระบบไหลเวียนเลือด คือ โรคหัวใจ ความ
ดันโลหติสูง และเบาหวาน อีกทั้งใช้การค้นหากฎในการจ าแนกสุขภาพเบื้องต้นของประชาชนว่าอยู่ในกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง หรือ
กลุ่มป่วย โดยกฎที่ไดจ้ะน าไปสร้างระบบคดักรองสุขภาพเบื้องต้นที่เปิดให้ประชาชนท่ัวไปทีส่นใจสามารถเข้ามาตรวงสุขภาพ
ด้วยตนเอง ลดภาระงานของผู้เชีย่วชาญทางการดแพทย์ท่ีจากเดิมต้องใช้การวิเคราะห์และระบุข้อมลูที่ละรายให้มคีวามรวดเร็ว
และสะดวกมากยิ่งขึ้นใน 
 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 รักถิ่น เหลาหา [1] ได้ศึกษาการจัดกลุ่มและการจ าแนกข้อมูล เป็นเทคนิคของการเรียนรู้ ในการท าเหมืองข้อมูล
งานวิจัยนี้ได้ศึกษาและสร้างระบบที่จัดกลุ่มของผู้ป่วยและพยากรณ์ความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งปอด ทั้งนี้การจัดกลุ่มจะให้
ทราบถึงค่าความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่ท าให้เกิดโรคมะเร็งปอด จากนั้นน าค่าปัจจัยสี่ยงมาวิเคราะห์และพยากรณ์ผู้ป่วยด้วย
ต้นไม้ตัดสินใจแบบ C4.5 ซึ่งได้ใช้กลุ่มข้อมูลผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาสารคาม ในเดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2552 จ านวน 2,215 
คน ผู้ป่วยมีสองกลุ่ม คือ ผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งปอด จ านวน 118 คน ไม่เป็นมะเร็งปอด 2097 คนและได้วัดค่าประสิทธิภาพ
การพยากรณ์จาก ค่าความแม่นย า และค่าความระลึก จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยมีค่าความเสี่ยงท่ีท าให้เป็นมะเร็งปอดมาก
ที่สุดคือ ปัจจัยประวัติด้านพันธุกรรม โดยมีค่าความเสี่ยงเป็น 34.590 เท่าของคนที่ไม่มีประวัติด้านพันธุกรรม รองลงมาคือ 
ปัจจัยเสี่ยง ประวัติการสูบบุหรี่ ประวัติการดื่มสุราและอายุตามล าดับ ผลการพยากรณ์ ให้ค่าความแม่นย าท่ี 0.796 ค่าความ
ระลึก 0.5 และค่าความถูกต้องของการจ าแนกประเภทเฉลี่ยมีค่าร้อยละ 96.8387 
 ธงชัย  แก้วอุด [2] ได้ศึกษาการวิเคราะห์องค์ประกอบของขี้เถ้าถ่านหินท่ีมีความสมัพันธ์กับค่าแคลเซียมออกไซดใ์นถ่าน
หินลิกไนท์จากเหมืองแม่เหมาะโดยใช้เทคนิคการท าเหมืองข้อมูล งานวิจัยนี้น าเสนอการบูรณาการระหว่างเทคนิคการท าเหมอืง
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ข้อมูลและการวิเคราะห์ทางสถิติพื้นฐาน เพื่อสร้างแบบจ าลองพยากรณ์ 8 องค์ประกอบของขี้เถ้า การจัดและจ าแนกกลุ่มของ
ถ่านหิน โดยเริ่มจากการจัดกลุ่มถ่านหินโดยใช้เทคนิคเคมีน (K-Means) จากฐานข้อมูลถ่านหินในแอ่งแม่เมาะ จ.ล าปาง 
ต่อจากนั้นท าการสร้างแบบจ าลองการจ าแนกกลุ่มถ่านหินโดยใช้เทคนิคการตัดสินใจ (Decision Tree) หลักการวิเคราะห์
แบ่งกลุ่ม (Discriminant Analysis) และเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Network) พบว่าเทคนิคโครงข่าย
ประสาทเทียมมีความสามารถในการแบบจ าลองที่แม่นย าสูง และมีผลความผิดพลาดน้อย เมื่อกับต้นไม้ช่วยในการตัดสินใจและ
หลักการวิเคราะห์การแบ่งกลุ่ม 
 Babovic, V. & Keijzer, M [3] ได้ท าการสร้างแบบจ าลอง 2 แบบคือ แบบจ าลอง Kutija-Hong และแบบจ าลองการ
ท าเหมืองข้อมูล ในการวิเคราะห์แรงต้านการไหลที่เกิดจากพืชน้ า ซึ่งแบบจ าลอง Kutija-Hong ใช้สมการอนุพันธ์ (Differential 
equation) ในการวิเคราะห์ข้อมูล ส่วนแบบจ าลองการท าเหมืองข้อมูล ใช้การค านวณแบบพันธุกรรมเพื่อวิเคราะห์ความรู้ใหม่
ที่จะได้จากชุดข้อมูล และได้สร้างแบบจ าลองที่เกิดจากทั้ง 2 เทคนิค โดยใช้แบบจ าลอง Kutija-Hong เป็นตัวสร้างชุดข้อมูล
ส าหรับการเรียน ซึ่งมีข้อมูลของระดับน้ า ความสูงของพืช เส้นผ่านศูนย์กลางของพืช จ านวนของพืชต่อตารางเมตร และค่า
ความหนืด โดยตัวแปรทั้งหมดจะแสดงออกมาในรูปของ สัมประสิทธิ์ต้านการไหล (Chezy number, C) และแบบจ าลองการ
ค านวณแบบพันธุกรรมเป็นตัววิเคราะห์ข้อมูลได้ค่า  R2 = 0.92 ซึ่ง Babovic ได้กล่าวว่า งานวิจัยนี้เป็นการช้ีให้เห็นถึงความ
แม่นย าที่ได้จากเทคนิคการท าเหมืองข้อมูลว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าการค านวณทางทฤษฎี  
  Velickov, S and other [4] ใช้เทคนิคการค้นความรู้จากฐานข้อมูล ในการจ าแนกและท านายระดับคลื่นทะเล 
(Surge) บริเวณสถานี  Hok van Holland ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยเทคนิคท่ีน ามาใช้ในการจ าแนกคือ การจ าแนกแบบเบ
เชี่ยน (Bayesian classification) ส าหรับการจ าแนกข้อมูลจะใช้การวิเคราะห์แบบตน้ไม้ (Decision tree) เพื่อใช้ในการท านาย 
โดยการน ากลุ่มข้อมูลแต่ละกลุ่มที่ได้จาก การจ าแนกแบบเบเช่ียน มาท าการท านายด้วยการวิเคราะห์แบบต้นไม้ และ
เปรียบเทียบผล 5 ระหว่างการท านายล่วงหน้าตั้งแต่ 0-2 ช่ัวโมง ซึ่งผลการค านวณมีความใกล้เคียงกับข้อมูลตรวจวัดในระดับที่
พอใจ และผู้วิจัยได้สรุปว่า ความรู้พื้นฐานทางทฤษฎีเป็นปัจจัยหลักท่ีส่งผลให้การใช้เทคนิคการท าเหมืองข้อมูลมีประสิทธิภาพ 
และการใช้เทคนิคการท าเหมืองข้อมูลในขั้นตอนการเตรียมข้อมูลสามารถท าให้แบบจ าลองเชิงเส้นท านายค่าที่มีความแม่นย า 
 

วิธีการวิจัย 
 ขั้นตอนการด าเนินงานแบ่งออกเปน็ 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 เป็นกระบวนการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวขอ้งกับด้านการท า
เหมืองข้อมูล (Data Mining) ศึกษาความสัมพันธ์ของรูปแบบข้อมูลซึ่งจะศึกษาปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจ โดยปัจจัย
ดังกล่าวจะใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลเมื่อได้ข้อมลูจากแบบสอบถามของการเกิดโรคหัวใจ และน าข้อมลูที่ไดไ้ปท าการ
จัดเตรียมโดยจะคีย์ข้อมลูในแต่ละส่วนแยกตามปัจจัยเสี่ยงท่ีได้จากแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2) เป็นกระบวนการวิเคราะห์ปัจจยัที่ได้
จากข้อมูลโดยใช้วิธี Cross Industry Standard Process for Data Mining, (CRISP-DM) ดังรูปที่ 1 โดยจะแบ่งออกเป็น 6 
ขั้นตอนในการท าเหมืองข้อมูล ประกอบด้วย การท าความเข้าใจธุรกจิ (Business Understanding) การท าความเข้าใจข้อมลู 
(Data Understanding) การเตรียมข้อมูล (Data Preparation) การสร้างแบบจ าลอง(Modeling) การประเมินผล 
(Evaluation) การปรับใช้ (Deployment)   
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รูปที่ 1 Cross Industry Standard Process for Data Mining, (CRISP-DM) 
 

การก าหนดค่า ประเภท และชนิดของตัวแปรและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในงานวิจัยนี้มีการก าหนดค่า ประเภท และชนิดของตัวแปร ดังแสดงในตารางที่  1  และท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิง
ส ารวจจากแบบสอบถามปัจจัยเสี่ยงที่ท าให้เกิดโรคหัวใจภายใต้ตัวแปรดังกล่าว โดยเป็นแบบสอบถามประเมินปัจจัยเสี่ยงหัวใจ
และหลอดและได้รับความยินยอมการเข้าร่วมในการเก็บข้อมูลโดยผู้ป่วย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในเก็บข้อมูล คือ กลุ่มผู้ป่วยที่เข้ า
รักษา ตรวจสุขภาพ และจากระบบฐานข้อมูลจากโรงพยาบาลในจังหวัดสงขลา จ านวน 200 ราย โดยลักษณะของผู้ให้ข้อมูลใน
การวิจัยจะมีทั้ง หญิงและชาย อยู่ในช่วงอายุ 40-90 ปี โดยแบ่งเป็น หญิงจ านวน 85 คน และเป็นชายจ านวน 115 คน และ
จากการเก็บข้อมูลจ านวน 200 ข้อมูลได้ครบตามเป้าหมายที่วางไว้และใช้เวลาในการเก็บข้อมูล 3 เดือน จัดการข้อมูลน าเข้า 
(Import) ในรูปแบบWorksheet ของโปรแกรม Microsoft Excel ซึ่งจะเก็บอยู่ในไฟล์รูปแบบ Excel.xlsx หลังจากน าจึงน า
ข้อมูลเข้าโปรแกรมเพื่อวิเคราะห์โดยใช้เทคนิค Classification และ Association rule  รวมทั้งประเมินโมเดล ดังรูปที่ 2 ดังนี ้
 

 
 

รูปที่ 2 ขั้นตอนการด าเนินงาน 

เก็บข้อมูลเชิงส ารวจ 
จัดเตรียมข้อมูล  

วิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง 

Decision Tree 
Neural Network 
K-Nearest Neighbor   
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Model 
Recall 

ตารางที่ 1  การก าหนดค่า ประเภท และชนิดของตัวแปร 
 

ชื่อ ชนิดของตัวแปร ประเภทของตัวแปร ก าหนดค่าตัวแปร 
Name Text Meta ตัวเลข = Number 
Age Numeric Feature ตัวเลข = Number 
Sex Categorical Feature ชาย = Male, หญิง = Female 

Smoking Categorical Feature สูบ = smoking, ไมสู่บ = Not smoking 
Blood_Pressur Categorical Feature ปกติ = Normal, สูง = High, ต่ า = Low 
Blood_Sugar Numeric Feature ตัวเลข = Number 
Chioresterol Categorical Feature ปกติ = Normal, ผิดปกติ = Abnomal 

BMI Numeric Feature ตัวเลข = Number 
BMI > 25 Categorical Feature ปกติ = Normal, ผิดปกติ = Abnormal 
Stroke Categorical Feature เคยเป็น = Yes, ไมเ่คยเป็น = No 

Heart_Desease Categorical Feature เคยเป็น = Yes, ไมเ่คยเป็น = No 
Heart_Risk Categorical Target เสี่ยงสูง = High, เสี่ยงสูงปานกลาง = High 

medium, เสี่ยงสูงมาก = Very high, 
 ไม่มีความเสีย่ง = No 

 
ผลการวิจัย 

 จากข้อมูลในตารางที่ 2 พบว่า ค่า Accuracy, Precision, Recall และ F-Measure ของโมเดลโครงข่ายประสาทเทียม 
มีค่ามากกว่าโมเดลต้นไม้ตัดสินใจ และโมเดลความใกล้เคียงกันมาที่สุดอยู่เป็นอย่างมากจึงสามารถสรุปได้ว่า การพัฒนาโมเดล
และคัดครองผู้ป่วยท่ีมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ด้วยเทคนิคหรือโมเดล โครงข่ายประสาทเทียม (Artificial 
Neural Network) ให้ค่าความถูกต้องที่แม่นย ามากท่ีสุด โดยมีค่าสูงสุดที่ 76.50% 
 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าประสทิธิภาพทุกเทคนิค 

 

 Accuracy Precision Recall F-Measure 

Decision Tree 66.50% 77.00% 75.70% 76.30% 
Artificial Neural Network 76.50% 81.50% 87.80% 84.50% 
K-Nearest Neighbor 50.00% 62.90% 67.80% 65.30% 

 
  และจากตารางที่ 3 เป็นการเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างงานวิจัยนี้กับวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเห็นว่า
วรรณกรรมที่น ามาเปรียบนั้นจะมีค่าความถูกต้องที่มาก เนื่องจากข้อมูลที่ใช้ในแต่ละวรรณกรรม จะใช้ข้อมูลอยู่ที่จ านวน 500 
ขึ้นไป และโปรแกรมที่มีความละเอียดและฟังชันก์ที่มากกว่า โดยเห็นได้ว่าโครงข่ายประสาทเทียมให้ค่าความถูกต้องมากท่ีสุด
เช่นกัน 
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบประสิทธิภาพและผลของโมเดลกับวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
สรุปผลการวิจัย 

 การท านายการเกิดโรคหัวใจด้วยเทคนิคการจ าแนกของแนวคิดการท าเหมืองข้อมูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและ
คัดกรองผู้ป่วยที่อาจมีความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดซึ่งจะมีกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูลคือข้อมูลผู้ป่วยจาก
แผนกผู้ป่วยนอก (Outpatient Department, OPD) โรงพยาบาลสงขลา โดยใช้แนวคิดในการท าเหมืองข้อมูลและใช้เทคนิค
การจ าแนกโดยมีโมเดลในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) โครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural 
Network) และ ความใกล้เคียงกันมากที่สุด (K-Nearest Neighbor)ค่า Accuracy, Precision, Recall และ F-Measure ของ
โมเดลโครงข่ายประสาทเทียม มีค่ามากกว่าโมเดลต้นไม้ตัดสินใจ และโมเดลความใกล้เคียงกันมากที่สุด จึงสรุปไดว้่า การพัฒนา
โมเดลและคัดครองผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ด้วยเทคนิคหรือโมเดล โครงข่ายประสาทเทียม 
(Artificial Neural Network) ให้ค่าความถูกต้องที่แม่นย ามากที่สุด โดยมีค่าสูงสุดที่ 76.50% ซึ่งผลที่ได้จะน าปรับปรุงและ
น าไปใช้เป็นกฎในการจัดท าระบบการคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นส าหรับประชาชนท่ัวไป 
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K-NN 50% 
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ผลของการให้ค�าปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม 
เพื่อเสริมสร้างความสุขในการท�างานของพนักงานธนาคารแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา 

ธันวิกา จันทร์ทอง1* และวีนัส ศรีศักดา2 

บทคัดย่อ
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ศึกษาระดับความสุขในการท�างานของพนักงานธนาคารแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา 

2) ศึกษาผลของการใช้โปรแกรมการให้ค�าปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม เพื่อเสริมสร้างความสุขใน
การท�างานของพนักงานแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลาในระยะก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลังระยะการติดตามผล 3) ศึกษา
ความพึงพอใจในการใช้โปรแกรมการให้ค�าปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม เพื่อเสริมสร้างความสุข
ในการท�างานของพนักงานแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลากลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ดังน้ี 1) กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาความสุขในการท�างาน เป็นพนักงานธนาคารแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบชั้น
ภูมิ (Stratified Sampling) โดยการก�าหนดขนาดของตัวอย่างจากการใช้ตาราง Karejcle and Morgan (ยุทธ ไกยวรรณ์.2545) 
จ�านวน 200 คน ผู้วิจัยท�าการเลือกจ�านวนกลุ่มตัวอย่างจากการเทียบสัดส่วน แล้วท�าการสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีการจับสลาก ดังนี้ เขต
สงขลา 1 จ�านวน 148 คน ได้กลุ่มตัวอย่าง 72 คน เขตสงขลา 2 จ�านวน 132 คน ได้กลุ่มตัวอย่าง 65 คน และเขตหาดใหญ่ จ�านวน 
130 คน ได้กลุ่มตัวอย่าง 63 คน 2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาผลการใช้โปรแกรมการให้ค�าปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีพิจารณาเหตุผล 
อารมณ์ และพฤติกรรม เพื่อเสริมสร้างความสุขในการท�างาน ของพนักงานธนาคารแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลาที่อยู่ในเขตหาดใหญ่ ที่
มีอายุงานมากกว่า 2 ปี นับจากวันที่บรรจุเป็นพนักงาน โดยคัดเลือกจากผู้ที่มีคะแนนของแบบวัดความสุขในการท�างานต�่ากว่า 50 
เปอร์เซ็นต์ไทส์ และสอบถามความสมัครใจเพื่อเข้าร่วมโปรแกรมการให้ค�าปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และ
พฤติกรรม เพื่อเสริมสร้างความสุขในการท�างาน จ�านวน 9 คน เพื่อเป็นกลุ่มทดลอง ผลการวิจัย พบว่า 1) คะแนนการวัดระดับความ
สุขในการท�างานของพนักงานธนาคารแห่งหน่ึงในจังหวัดสงขลาในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
คณุภาพชีวติจากการท�างานมค่ีาเฉลี่ยมากทีสุ่ด รองลงมา คอื ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน และการเป็นผู้น�ามคีา่เฉลีย่น้อยที่สดุ 2) 
ระดับความสุขในการท�างานของพนักงานธนาคารแห่งหน่ึงในจังหวัดสงขลาในภาพรวมก่อนการให้ค�าปรึกษากลุ่มพนักงานธนาคาร
แห่งหนึง่ในจังหวดัสงขลาโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณารายด้านพบว่า ด้านความสมัพันธ์กบัเพือ่นร่วมงานมรีะดบัคะแนน
เฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ คุณภาพชีวิตจากการท�างาน และด้านภาวะผู้น�ามีระดับคะแนนเฉลี่ยน้อย หลังการได้รับการให้ปรึกษา
กลุ่ม พบว่า พนักงานธนาคารแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลามีความสุขในการท�างานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาราย
ด้าน พบว่า ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานมีระดับคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านคุณภาพชีวิตจากการท�างาน และด้าน
ภาวะผู้น�ามีระดับคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด ส่วนในระยะติดตามผล พบว่า พนักงานธนาคารแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลามีความสุขในการ
ท�างานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า คุณภาพชีวิตจากการท�างาน มีระดับคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด รองลง
มา คือ ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานมีระดับคะแนนเฉล่ียมากที่สุด และด้านความรักในงาน มีระดับคะแนนเฉล่ียน้อยที่สุด 3) 
พนกังานธนาคารแห่งหนึง่ในจงัหวดัสงขลาโดยรวม ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และระยะตดิตามผล มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 2.70,2.99 
และ 309 เมื่อทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยความสุขในการท�างานของพนักงานธนาคารแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลาโดยรวม ก่อนการ
ทดลอง หลังการทดลอง และระยะติดตามผล พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 แสดงว่า การให้ค�าปรึกษากลุ่ม
มผีลให้ความสขุในการท�างานของพนกังานธนาคารแห่งหนึง่ในจงัหวดัสงขลาโดยรวมเปลีย่นแปลงไปในทางทีด่ขีึน้ 4) ระดบัความคิด
เห็นการเข้าร่วมโปรแกรมการให้ค�าปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมของพนักงานธนาคารแห่ง
หนึ่งในจังหวัดสงขลาในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

ค�าส�าคัญ : การให้ค�าปรึกษาแบบกลุ่ม ทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม ความสุขในการท�างาน 
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The effect of group counseling based on reasoning, emotional and behavioral theories to 
enhance the happiness at work of bank employees in Songkhla Province

Thunviga Junthong1* and Venus Srisakda2 

Abstract
 The objective of this research is to study 1) to study the happiness level of work of a bank employee 
in Songkhla province. 2) To study the effect of using group counseling program based on reasoning, emotional 
and behavioral theory to enhance happiness in The work of an employee in Songkhla province before the 
experiment, after the experiment and after the monitoring period. 3) Study the satisfaction of using the group 
counseling program according to the theory of reasoning, emotion and behavior in order to enhance the 
happiness of work of an employee in Songkhla province. The sample used in this research consists of 2 groups 
as follows 1) The sample used in the study of work happiness Is a bank employee in Songkhla Province The 
samples were obtained from stratified sampling by specifying the size of the samples using the 200 Karejcle 
and Morgan tables (Yuthayaiwan. 2002). The researcher selected the number of samples by comparing the 
proportion. Then randomly selected by lottery as follows: Songkhla District 1, consisting of 148 people, receiving 
a sample of 72 people, Songkhla 2 area of   132 people, receiving a sample of 65 people and a Hat Yai area of   
130 people, receiving a sample of 63 people. 2) The sample group that used Study the results of using group 
counseling program based on reasoning, emotional and behavioral theories to enhance work happiness. Of a 
bank employee in Songkhla Province that is in Hat Yai Who have more than 2 years of work from the date of 
employment as an employee By selecting from those who have scores of the job satisfaction test below 50 
percent And asked voluntarily to join the group counseling program based on the theory of reasoning, mood 
and behavior in order to enhance the happine ss of work, a total of 9 people as an experimental group.
The results of the research revealed that 1) The score of measuring the happiness level of work of a bank 
employee in Songkhla province in general was at the high level. When considering each aspect Found that the 
quality of life from work was the highest average, followed by relationships with colleagues 2) The level of 
happiness at work of a bank employee in Songkhla province as a whole, before consulting a bank bank staff in 
Songkhla province, in overall, was at a high level. When considering each aspect, it was found that Relations 
with colleagues had the highest mean score, followed by quality of work life. And in the aspect of leadership, 
there was a low average score After receiving the group consultation, it was found that the bank employees in 
Songkhla province had the highest level of happiness at work. When considering each aspect, it was found that 
the relationship with colleagues had the highest mean score, followed by the quality of life from work And in 
the aspect of leadership, had the least mean score In the follow-up phase, it was found that a bank employee 
in Songkhla province had a high level of overall work enjoyment. When considering each aspect, it was found 
that the quality of life from work The highest average score was followed by the relationship with colleagues 
with the highest average score. And the love of work 3) A bank employee in Songkhla province, overall, before 
the experiment, after the experiment and in the follow up period With an average of 2.70,2.99 and 309. When 
examining the differences, the average happiness of work of a bank employee in Songkhla province as a whole 
before the experiment, after the experiment and the follow up period were found to be significantly different 
Statistical results at the level of .01 indicates that group counseling has a positive effect on the happiness of 
work of a bank employee in Songkhla Province. Comments on the program consultative group theoretic reason 
the mood and behavior of the Bank of the Province as a whole is at the highest level.

Key words : Group counseling, theoretical reasoning, reasoning and feelings, happiness at work
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บทนํา 
ปจจัยตางๆ ท่ีสงผลตอการดําเนินธุรกิจในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วท้ังดานเทคโนโลยี กฎหมาย 

นโยบายภาครัฐ การแขงขันจากผูประกอบการรายเดิมและรายใหมท่ีเขามาในอุตสาหกรรม อํานาจการตอรองของลูกคา รวมถึง
พฤติกรรมของผูบริโภค เปนตน ภายใตการเปลี่ยนแปลงดังกลาว องคกรจึงจําเปนอยางยิ่งท่ีตองปรับตัวอยางกาวกระโดดธุรกิจ
หน่ึงท่ีเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงไดอยางเดนชัด คือ สถาบันการเงินซึ่งแตละแหงตางงัดกลยุทธตางๆ มาใชท้ังในดานนโยบายการ
บริหารจัดการ การลดตนทุน การควบคุมคาใชจาย การมีนวัตกรรมใหมๆ การวางแผนธุรกิจ การตั้งเปาหมายเพ่ือรักษาและเพ่ิม
สวนแบงการตลาดท้ังหลายเหลาน้ี ก็เพ่ือจะนําไปสูผลประกอบการท่ีสรางความพึงพอใจใหแกผูมีสวนไดเสีย โดยเปาหมาย
สูงสุดขององคกรก็เพ่ือใหยังคงอยูในอุตสาหกรรม ดําเนินธุรกิจอยางเจริญเติบโตและประสบความสําเร็จในสถานการณท่ีมีการ
แขงขันรุนแรงและมีแนวโนมจะเพ่ิมข้ึนไปเรื่อยๆ จากสภาวการณดังกลาวพนักงานซ่ึงเปนสวนหน่ึงท่ีสําคัญอยางยิ่งในการ
ขับเคลื่อนใหองคกรไปสูเปาหมาย จึงหลีกเลี่ยงไมไดท่ีตองปรับเปลี่ยนวิถีการทํางาน รวมถึงสภาพการดําเนินชีวิต เพ่ือตอบรับ
การกาวเขาสูกระแสการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจเชนกัน ดังคํากลาวของกรรมการผูจัดการใหญ (Chief Executive Officer) 
บมจ.ธนาคารกรุงไทยในการประชุมผูบริหารธนาคารประจําป 2560 ท่ีวา “you can’t stop change , the question is will 
it happen to you or by you” [2]  ซึ่งหากพิจารณาสภาพการดําเนินชีวิตของพนักงานในปจจุบัน จะเห็นวาเวลาในแตละวัน
ทุมใหกับงานเปนสวนใหญจนกลายเปนวัฒนธรรมการทํางานขององคกร ทุกเวลาของการทํางานมีแตความเรงรีบแรงกดดันบีบ
ค้ันจากการแขงขันท่ีเขมขนและรุนแรง ท้ังจากคูแขงขันภายนอกหรือแมนกระท้ังพนักงานในองคกรเดียวกันก็ตาม พนักงานทุก
คนตางถูกคาดหวังใหแขงขันกันสรางผลงานของตนเพ่ือใหบรรลุอันสอดคลองกับเปาหมายขององคกรโดยมีการนําดัชนีช้ีวัดผล
งาน หรือความสําเร็จของงาน (Key Performance Indicator) เพ่ือวัดความสามารถและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานเปนรายบุคคลวาตรงตามท่ีองคกรคาดหวังหรือไมโดยมีคาตอบแทนตางๆ เปนสิ่งจูงใจในการทํางาน รวมถึงการไดมา
ซ่ึงความสําเร็จในตําแหนงงานท่ีสูงข้ึน พนักงานจึงตางมุงเนนไปท่ีการทําผลงานตามดัชนีช้ีวัดผลงานเปนหลัก โดยไมคํานึงวา
ตองทําอยางไรหรือใชวิธีการใดเพ่ือใหไดถึงความสําเร็จ การมีวิถีชีวิตเชนน้ีทําใหเกิดภาวะความเครียด และเมื่อสะสมเพ่ิมสูงข้ึน
เรื่อยๆ ทําใหความสุขในการทํางาน (Work Happiness) ของพนักงานขาดหายไป 

จากการศึกษาการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความสุขในการทํางาน ผูวิจัยไดใชการใหคําปรึกษา
แบบกลุมตามแนวคิดของ Corey [3] เน่ืองจากการใหคําปรึกษากลุมเปนการรวมกลุมผูท่ีประสบปญหาในลักษณะท่ีคลายกัน
หรือเหมือนกัน มาแลกเปลี่ยนความคิด ความรูสึก และสรางเจตคติใหเขาใจตนเองและคนรอบขางมากข้ึน ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม เปดใจ และเปดโอกาสในการท่ีจะเรียนรูสิ่งท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังชวยกันหาแนวทางแกไข และสงเสริมใหกําลังซึ่งกันและ
กัน โดยผูวิจัยเลือกใชทฤษฎีการใหคําปรึกษากลุมตามทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ และพฤติกรรม เพ่ือชวยใหพนักงาน
ทราบวา อารมณและพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคน้ัน เกิดจากความคิดท่ีไมสมเหตุสมผล และสามารถปรับเปลี่ยนความคิดใหเปน
ความคิดท่ีสมเหตุสมผลได โดยใชวิธีการขจัดความคิดความเช่ือท่ีไมสมเหตุสมผลออกไป และสรางความคิดความเช่ือท่ี
สมเหตุสมผลข้ึนมาทดแทน ซ่ึงจะทําใหผลของอารมณ และพฤติกรรมท่ีตามมาเหมาะสมยิ่งข้ึน และใชทฤษฎีแนวคิด
องคประกอบของความสุขในการทํางาน จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความสุขในการทํางานของ Diener 
[4],Manion [5] และสมศักดิ์ คงเท่ียง [6] เก่ียวกับองคประกอบท่ีสงผลตอความสุขในการทํางานของพนักงาน และการสํารวจ
ขอมูลเบ้ืองตน( Pilot Study) เก่ียวกับความสุขในการทํางานโดยใชแบบสอบถามเก็บขอมูลกับพนักงานธนาคารแหงหนึ่ง
จํานวน 64 คน เพ่ือนํามาเปนขอมูลสําหรับการคนควา ประกอบกับการใชขอมูลเชิงประจักษท่ีผูวิจัยไดสังเกตและพูดคุยกับ
พนักงานธนาคาร เพ่ือหาองคประกอบท่ีสงผลตอความสุขในการทํางานของพนักงานธนาคาร และไดผลสรุปวาประกอบไปดวย 
1) ดานผูนํา 2) ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน 3) ดยความรักในงาน 4) ดานคุณภาพชีวิตจากการทํางาน จากนั้นนํา
องคประกอบท่ีไดมาสรางเปนโปรแกรมการใหคําปรึกษาแบบกลุมตามทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ และพฤติกรรม                 
เพ่ือเสริมสรางความสุขในการทํางานของพนักงานธนาคาร 
 ผูวิจัยเปนหน่ึงในพนักงานของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ท่ีเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีธนาคารเรงพัฒนาศักยภาพในทุก
ดานอยางเต็มกําลัง เพ่ือใหเปนหน่ึงในสถาบันการเงินท่ีเขมแข็ง สอดคลองกับกระแสการเปลี่ยนแปลงไปของการดําเนินธุรกิจใน
ภาคอุตสาหกรรมการเงิน ซึ่งกําลังเปนสนามแขงขันท่ีขับเค้ียวกันอยางสุดแรง การกาวสูรูปแบบการทําธุรกรรมทางการเงินยุค
ใหมทันสมัย สะดวกสบาย ตอบสนองความตองการทุกกลุมลูกคา สอดคลองกับวิถีท่ีเทคโนโลยีกลายเปนสวนหน่ึงของชีวิต 
สถานการณท่ีธนาคารมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วเชนน้ี พนักงานจําเปนอยางยิ่งท่ีตองปรับเปลี่ยนท้ังดานความคิด ทัศนคติ 
รวมถึงความสามารถและทักษะในการทํางานของตนเอง ใหทันกับนโยบายและเปาหมายหลักของธนาคาร การท่ีพนักงานอยู
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

บทนํา 
ปจจัยตางๆ ท่ีสงผลตอการดําเนินธุรกิจในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วท้ังดานเทคโนโลยี กฎหมาย 

นโยบายภาครัฐ การแขงขันจากผูประกอบการรายเดิมและรายใหมท่ีเขามาในอุตสาหกรรม อํานาจการตอรองของลูกคา รวมถึง
พฤติกรรมของผูบริโภค เปนตน ภายใตการเปลี่ยนแปลงดังกลาว องคกรจึงจําเปนอยางยิ่งท่ีตองปรับตัวอยางกาวกระโดดธุรกิจ
หน่ึงท่ีเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงไดอยางเดนชัด คือ สถาบันการเงินซึ่งแตละแหงตางงัดกลยุทธตางๆ มาใชท้ังในดานนโยบายการ
บริหารจัดการ การลดตนทุน การควบคุมคาใชจาย การมีนวัตกรรมใหมๆ การวางแผนธุรกิจ การตั้งเปาหมายเพ่ือรักษาและเพ่ิม
สวนแบงการตลาดท้ังหลายเหลาน้ี ก็เพ่ือจะนําไปสูผลประกอบการท่ีสรางความพึงพอใจใหแกผูมีสวนไดเสีย โดยเปาหมาย
สูงสุดขององคกรก็เพ่ือใหยังคงอยูในอุตสาหกรรม ดําเนินธุรกิจอยางเจริญเติบโตและประสบความสําเร็จในสถานการณท่ีมีการ
แขงขันรุนแรงและมีแนวโนมจะเพ่ิมข้ึนไปเรื่อยๆ จากสภาวการณดังกลาวพนักงานซ่ึงเปนสวนหน่ึงท่ีสําคัญอยางยิ่งในการ
ขับเคลื่อนใหองคกรไปสูเปาหมาย จึงหลีกเลี่ยงไมไดท่ีตองปรับเปลี่ยนวิถีการทํางาน รวมถึงสภาพการดําเนินชีวิต เพ่ือตอบรับ
การกาวเขาสูกระแสการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจเชนกัน ดังคํากลาวของกรรมการผูจัดการใหญ (Chief Executive Officer) 
บมจ.ธนาคารกรุงไทยในการประชุมผูบริหารธนาคารประจําป 2560 ท่ีวา “you can’t stop change , the question is will 
it happen to you or by you” [2]  ซึ่งหากพิจารณาสภาพการดําเนินชีวิตของพนักงานในปจจุบัน จะเห็นวาเวลาในแตละวัน
ทุมใหกับงานเปนสวนใหญจนกลายเปนวัฒนธรรมการทํางานขององคกร ทุกเวลาของการทํางานมีแตความเรงรีบแรงกดดันบีบ
ค้ันจากการแขงขันท่ีเขมขนและรุนแรง ท้ังจากคูแขงขันภายนอกหรือแมนกระท้ังพนักงานในองคกรเดียวกันก็ตาม พนักงานทุก
คนตางถูกคาดหวังใหแขงขันกันสรางผลงานของตนเพ่ือใหบรรลุอันสอดคลองกับเปาหมายขององคกรโดยมีการนําดัชนีช้ีวัดผล
งาน หรือความสําเร็จของงาน (Key Performance Indicator) เพ่ือวัดความสามารถและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานเปนรายบุคคลวาตรงตามท่ีองคกรคาดหวังหรือไมโดยมีคาตอบแทนตางๆ เปนสิ่งจูงใจในการทํางาน รวมถึงการไดมา
ซ่ึงความสําเร็จในตําแหนงงานท่ีสูงข้ึน พนักงานจึงตางมุงเนนไปท่ีการทําผลงานตามดัชนีช้ีวัดผลงานเปนหลัก โดยไมคํานึงวา
ตองทําอยางไรหรือใชวิธีการใดเพ่ือใหไดถึงความสําเร็จ การมีวิถีชีวิตเชนน้ีทําใหเกิดภาวะความเครียด และเมื่อสะสมเพ่ิมสูงข้ึน
เรื่อยๆ ทําใหความสุขในการทํางาน (Work Happiness) ของพนักงานขาดหายไป 

จากการศึกษาการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความสุขในการทํางาน ผูวิจัยไดใชการใหคําปรึกษา
แบบกลุมตามแนวคิดของ Corey [3] เน่ืองจากการใหคําปรึกษากลุมเปนการรวมกลุมผูท่ีประสบปญหาในลักษณะท่ีคลายกัน
หรือเหมือนกัน มาแลกเปลี่ยนความคิด ความรูสึก และสรางเจตคติใหเขาใจตนเองและคนรอบขางมากข้ึน ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม เปดใจ และเปดโอกาสในการท่ีจะเรียนรูสิ่งท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังชวยกันหาแนวทางแกไข และสงเสริมใหกําลังซึ่งกันและ
กัน โดยผูวิจัยเลือกใชทฤษฎีการใหคําปรึกษากลุมตามทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ และพฤติกรรม เพ่ือชวยใหพนักงาน
ทราบวา อารมณและพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคน้ัน เกิดจากความคิดท่ีไมสมเหตุสมผล และสามารถปรับเปลี่ยนความคิดใหเปน
ความคิดท่ีสมเหตุสมผลได โดยใชวิธีการขจัดความคิดความเช่ือท่ีไมสมเหตุสมผลออกไป และสรางความคิดความเช่ือท่ี
สมเหตุสมผลข้ึนมาทดแทน ซ่ึงจะทําใหผลของอารมณ และพฤติกรรมท่ีตามมาเหมาะสมยิ่งข้ึน และใชทฤษฎีแนวคิด
องคประกอบของความสุขในการทํางาน จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความสุขในการทํางานของ Diener 
[4],Manion [5] และสมศักดิ์ คงเท่ียง [6] เก่ียวกับองคประกอบท่ีสงผลตอความสุขในการทํางานของพนักงาน และการสํารวจ
ขอมูลเบ้ืองตน( Pilot Study) เก่ียวกับความสุขในการทํางานโดยใชแบบสอบถามเก็บขอมูลกับพนักงานธนาคารแหงหนึ่ง
จํานวน 64 คน เพ่ือนํามาเปนขอมูลสําหรับการคนควา ประกอบกับการใชขอมูลเชิงประจักษท่ีผูวิจัยไดสังเกตและพูดคุยกับ
พนักงานธนาคาร เพ่ือหาองคประกอบท่ีสงผลตอความสุขในการทํางานของพนักงานธนาคาร และไดผลสรุปวาประกอบไปดวย 
1) ดานผูนํา 2) ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน 3) ดยความรักในงาน 4) ดานคุณภาพชีวิตจากการทํางาน จากน้ันนํา
องคประกอบท่ีไดมาสรางเปนโปรแกรมการใหคําปรึกษาแบบกลุมตามทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ และพฤติกรรม                 
เพ่ือเสริมสรางความสุขในการทํางานของพนักงานธนาคาร 
 ผูวิจัยเปนหน่ึงในพนักงานของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ท่ีเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีธนาคารเรงพัฒนาศักยภาพในทุก
ดานอยางเต็มกําลัง เพ่ือใหเปนหน่ึงในสถาบันการเงินท่ีเขมแข็ง สอดคลองกับกระแสการเปลี่ยนแปลงไปของการดําเนินธุรกิจใน
ภาคอุตสาหกรรมการเงิน ซึ่งกําลังเปนสนามแขงขันท่ีขับเค้ียวกันอยางสุดแรง การกาวสูรูปแบบการทําธุรกรรมทางการเงินยุค
ใหมทันสมัย สะดวกสบาย ตอบสนองความตองการทุกกลุมลูกคา สอดคลองกับวิถีท่ีเทคโนโลยีกลายเปนสวนหน่ึงของชีวิต 
สถานการณท่ีธนาคารมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วเชนน้ี พนักงานจําเปนอยางยิ่งท่ีตองปรับเปลี่ยนท้ังดานความคิด ทัศนคติ 
รวมถึงความสามารถและทักษะในการทํางานของตนเอง ใหทันกับนโยบายและเปาหมายหลักของธนาคาร การท่ีพนักงานอยู

ภายใตกระแสการเปลี่ยนแปลงอยางพลิกผัน รวมถึงแรงกดดันจากการแขงขัน เชนน้ี ทําใหเกิดสัญญาณบางอยางท่ีอาจจะเปน
การสอใหเห็นถึงภาวะขาดการตระหนักถึงความสุขในการทํางานของพนักงาน จํานวนสาขาของธนาคารพาณิชย ในภาคใต
เดือน ตุลาคม 2561 ท้ังหมดมีจํานวน 163 สาขา บมจ.ธนาคารกรุงไทย เปนธนาคารท่ีมีสาขามากเปนอันดับ 1 และมีธนาคาร
พาณิชยคูแขงอีกจํานวน 661 สาขา สําหรับภาคใตตอนลาง จังหวัดสงขลา นับวาเปนเมืองเศรษฐกิจท่ีสําคัญ เปนแหลงการคา
การทองเท่ียว ศูนยรวมของโรงพยาบาล และสถานการศึกษา ดังน้ันจังหวัดสงขลา จึงกลายเปนสนามแขงขันท่ีใหญ และมีคูแขง
ขันมากมายหลากหลาย ซ่ึงสรางแรงกดดัน อันเปนเหตุใหพนักงานตองดิ้นรน และพยายามในทุกดาน เพ่ือใหผลงานประสบ
ความสําเร็จ จนขาดการตระหนักถึงความสุขในการทํางาน ผูวิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจะศึกษาและเสริมสรางความสุขในการทํางาน
ของพนักงานธนาคารแหงหน่ึงในจังหวัดสงขลา ดวยการใหคําปรึกษากลุมตามทฤษฎีพิจารณาเหตุผลอารมณ และพฤติกรรม          
เพ่ือเสริมสรางความสุขในการทํางานของพนักงานแหงหน่ึงในจังหวัดสงขลา 
 

วิธีดําเนินการ 
1. กลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยประกอบดวยกลุมตัวอยาง 2 กลุม ดังน้ี   
  1. กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาระดับความสุขในการทํางาน เปนพนักงานธนาคารแหงหน่ึงในจังหวัด

สงขลาซึ่งไดมาจากการสุมตัวอยางแบบช้ันภูมิ (Stratified Sampling) โดยการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางจากการใชตาราง 
Karejcle and Morgan จํานวน 200 คน ผูวิจัยทําการเลือกจํานวนกลุมตัวอยางจากการเทียบสัดสวน แลวทําการสุมอยางงาย
โดยวิธีการจับสลาก ดังน้ี เขตสงขลา 1 จํานวน 148 คน ไดกลุมตัวอยาง 72 คน เขตสงขลา 2 จํานวน 132 คน ไดกลุมตัวอยาง 
65 คน และเขตหาดใหญ จํานวน 130 คน ไดกลุมตัวอยาง 63 คน  

  2. กลุมตัวอยางท่ีใชศึกษาผลการใชโปรแกรมการใหคําปรึกษากลุมตามทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ 
และพฤติกรรม เพ่ือเสริมสรางความสุขในการทํางาน ของพนักงานธนาคารแหงหน่ึงในจังหวัดสงขลาท่ีอยูในเขตหาดใหญ             
ท่ีมีอายุงานมากกวา 2 ป นับจากวันท่ีบรรจุเปนพนักงาน โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผูท่ีมีคะแนนแบบวัด
ความสุขในการทํางานต่ํากวา 50 เปอรเซ็นตไทล และสอบถามความสมัครใจเพ่ือเขารวมโปรแกรมการใหคําปรึกษากลุมตาม
ทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ และพฤติกรรม เพ่ือเสริมสรางความสุขในการทํางาน จํานวน 9 คน เพ่ือเปนกลุมทดลอง 
              2. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก 
  แบบสอบถามวัดความสุขในการทํางาน แบงออกเปน 3 ตอนดังน้ี ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม              
มีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ (Check List) จํานวน 4 ขอ ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามวัดระดับความสุขในการทํางาน            
มีลักษณะของขอคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ (Rating Scale) จํานวน 42 ขอ [7] ใหผูตอบแบบสอบถาม
แสดงความคิดเห็น และตอนท่ี 3 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
           3. วิธีสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
                 3.1 ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถามความสุขในการทํางาน
โดยไดปรับปรุงขอคําถามจากของของรวมศิริ เมนะโพธิ และคูมือความมุงมั่นผูกพันของธนาคารกรุงไทย ดังตอไปน้ี 
                  3.1.1 ศึกษาคนควา และรวบรวมขอมูลตางๆ จากเอกสาร หนังสือ บทความ งานวิจัยและ
วิทยานิพนธท่ีเก่ียวของกับเสริมสรางความสุขในการทํางาน 
    3.1.2 กําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย การใหคําปรึกษาแบบกลุมตามทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ 
และพฤติกรรม เพ่ือเสริมสรางความสุขในการทํางานของพนักงานธนาคารแหงหน่ึงในจังหวัดสงขลา ประกอบดวย 4 ดาน ไดแก 
ดานผูนํา ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน ดานความรักในงาน และดานคุณภาพชีวิตจากการทํางาน 

  3.1.3 ศึกษาคนควาเก่ียวกับวิธีการสรางแบบสอบถาม และตัวบงช้ีท่ีตองการทราบ 
  3.1.4 เขียนขอคําถาม โดยการรางขอคําถามแตละขอตามประเด็นและตัวบงช้ีท่ีกําหนด 
  3.1.5 เรียงคําถามและจัดรูปแบบ นําขอคําถามแตละขอมาจดัเรยีงรวมกันเปนแบบสอบถาม 1 ชุด          

พรอมช้ีแจงการตอบไวครบถวน 
  3.1.6 นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนนําเสนออาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือตรวจสอบ และใหเสนอแนะเพ่ือ

ปรับปรุงแกไข 
  3.1.7 ปรับปรุงเครื่องมือตามท่ีอาจารยท่ีปรึกษาไดใหเสนอแนะ 
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

  3.1.8 นําเครื่องมือท่ีไดปรับปรุง จํานวน 42 ขอ ท่ีผานการเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาเสนอตอ
ผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน เปนผูพิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรง (Content Validity) ดานเน้ือหาและความเหมาะสม            
โดยหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางเน้ือหากับจุดประสงคของแบบสอบถาม (Index of Items Objective Congruence : 
IOC)   

  3.1.9 นําคะแนนท่ีไดจากการพิจารณาของผูเช่ียวชาญมาหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of 
Items Objective Congruence: IOC) มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.67 - 1.00 

  3.1.9 นําแบบสอบถามท่ีไดปรับปรับเรียบรอยแลวจํานวน 42 ขอไปทดลองใช (Try Out)               
กับพนักงานของธนาคารกรุงไทยท่ีไมใชกลุมตัวอยาง แตมีความใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน เพ่ือตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือ 

  3.1.10 นําขอมูลท่ีไดจากการทดลองใชมาวิเคราะหคาอํานาจจําแนก (Discrimination) ของแบบ
วัดความสุขในการทํางานโดยคัดเลือกเฉพาะขอคําถามท่ีมีคาอํานาจจําแนก.20 ข้ึนไป โดยคัดเลือกขอคําถามท่ีผานเกณฑ
ดังกลาวไวท้ังหมดจํานวน 37 ขอ 
    3.1.11 นําแบบสอบถามท่ีทดลองใชมาหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) ดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิ
แอลฟา (Alpha Coefficients) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) มีคาความเช่ือมั่นของแบบวัดความสุขท้ังฉบับเทากับ.933 
และดานผูนํา เทากับ.940 ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน เทากับ.955 ดานความรักในงาน เทากับ.960 และดานคุณภาพ
ชีวิตจากการทํางาน เทากับ.965 
    3.1.12 จัดพิมพเปนฉบับสมบูรณ และนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 

 3.2 โปรแกรมการใหคําปรึกษาแบบกลุมตามทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ และพฤติกรรม เพ่ือเสริมสราง
ความสุขในการทํางาน โดยผูวิจัยไดดําเนินการสรางดังตอไปน้ี 
    3.2.1 ศึกษาคนควา และรวบรวมขอมูลตางๆ จากเอกสาร หนังสือ งานวิจัยและวิทยานิพนธท่ี
เก่ียวของกับ การใหคําปรึกษาแบบกลุมตามทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ และพฤติกรรม และกระบวนการปรึกษาเชิง
จิตวิทยาท่ีมีผลตอความสุขในการทํางานของพนักงานธนาคารแหงหน่ึงในจังหวัดสงขลา 
    3.2.2 พัฒนาโปรแกรมการใหคําปรึกษาแบบกลุมตามทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ และ
พฤติกรรม เพ่ือปรับเปลี่ยนความคิดและเสริมสรางพฤติกรรมใหม จนนําไปสูการลดวามเครียด และพฤติกรรมท่ีไมมีความสุขใน
การทํางาน จํานวน 12 ครั้ง รวม 16 ช่ัวโมง 

  3.2.3 นําโปรแกรมการใหคําปรึกษาแบบกลุมตามทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ และพฤติกรรม                
เพ่ือเสริมสรางความสุขในการทํางานของพนักงานธนาคารแหงหน่ึงในจังหวัดสงขลา ท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบ
ความตรงเน้ือหา (Content Validity) จํานวน 3 ทาน ไดแก รองศาสตราจารย ดร.นิรันดร จุลทรัพย อาจารย ดร.กาญจนกมล 
สุวิทยารัตน และอาจารย ดร.ชิดชม รัศมีมณฑล เพ่ือพิจารณาความสอดคลองระหวางวัตถุประสงค ลําดับ ข้ันตอน การเลือก
เทคนิคการใหคําปรึกษาแบบกลุม กระบวนการและข้ันตอน เพ่ือปรับปรุงโปรแกรมการใหคําปรึกษาแบบกลุมตามทฤษฎี
พิจารณาเหตุผล อารมณ และพฤติกรรมดังกลาวตามขอเสนอแนะและคําแนะนําของผูเช่ียวชาญกอนนําไปทดลองใช             
ไดคาความสอดคลอง (IOC) อยูระหวาง 0.67-1.00  

   3.2.4 นําโปรแกรมการใหคําปรึกษาแบบกลุมตามทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ และพฤติกรรม                 
เพ่ือเสริมสรางความสุขในการทํางานของพนักงานธนาคารแหงหน่ึงในจังหวัดสงขลา ท่ีปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try Out)   
กับพนักงานธนาคารแหงหน่ึงในจังหวัดสงขลา สังกัดสํานักงานเขตแหงหน่ึงในจังหวัดสงขลา จํานวน 9 คน ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง 
เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมเก่ียวกับลําดับข้ันตอน ระยะเวลา เน้ือหา ภาษาท่ีใช และการใชเทคนิคตางๆของการใหคําปรึกษา
แบบกลุม ท้ังน้ีหลังสิ้นสุดการใหคําปรึกษา ผูวิจัยไดใหพนักงานท่ีเขารวมโปรแปรมดังกลาวทําแบบประเมินผลของโปรแกรม
การใหคําปรึกษาแบบกลุมตามทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ และพฤติกรรม หลังจากน้ันจึงปรับปรุงโปรแกรมการให
คําปรึกษาแบบกลมดังกลาวเพ่ือนํามาใชในการวิจัยครั้งตอไป 

 4. ข้ันตอนในการดําเนินการวิจัย 
 ผูวิจัยดําเนินการวิจัยตามข้ันตอน แบงเปน 4 ระยะ ซึ่งมีวิธีการดําเนินการในแตละระยะดังน้ี 
    1. ระยะกอนการทดลองผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเองโดยใหกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบวัดความสุขใน

การทํางานแลวเรียงลําดับคะแนนความสุขในการทํางานจากมากไปหานอย และคัดเลือกผูท่ีมีคะแนนของแบบวัดความสุขใน
การทํางานต่ํากวา 50 เปอรเซ็นตไทล และสอบถามความสมัครใจ เพ่ือเขารวมโปรแกรมการใหคําปรึกษากลุมตามทฤษฎี
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

  3.1.8 นําเครื่องมือท่ีไดปรับปรุง จํานวน 42 ขอ ท่ีผานการเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาเสนอตอ
ผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน เปนผูพิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรง (Content Validity) ดานเน้ือหาและความเหมาะสม            
โดยหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางเน้ือหากับจุดประสงคของแบบสอบถาม (Index of Items Objective Congruence : 
IOC)   

  3.1.9 นําคะแนนท่ีไดจากการพิจารณาของผูเช่ียวชาญมาหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of 
Items Objective Congruence: IOC) มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.67 - 1.00 

  3.1.9 นําแบบสอบถามท่ีไดปรับปรับเรียบรอยแลวจํานวน 42 ขอไปทดลองใช (Try Out)               
กับพนักงานของธนาคารกรุงไทยท่ีไมใชกลุมตัวอยาง แตมีความใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน เพ่ือตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือ 

  3.1.10 นําขอมูลท่ีไดจากการทดลองใชมาวิเคราะหคาอํานาจจําแนก (Discrimination) ของแบบ
วัดความสุขในการทํางานโดยคัดเลือกเฉพาะขอคําถามท่ีมีคาอํานาจจําแนก.20 ข้ึนไป โดยคัดเลือกขอคําถามท่ีผานเกณฑ
ดังกลาวไวท้ังหมดจํานวน 37 ขอ 
    3.1.11 นําแบบสอบถามท่ีทดลองใชมาหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) ดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิ
แอลฟา (Alpha Coefficients) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) มีคาความเช่ือมั่นของแบบวัดความสุขท้ังฉบับเทากับ.933 
และดานผูนํา เทากับ.940 ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน เทากับ.955 ดานความรักในงาน เทากับ.960 และดานคุณภาพ
ชีวิตจากการทํางาน เทากับ.965 
    3.1.12 จัดพิมพเปนฉบับสมบูรณ และนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 

 3.2 โปรแกรมการใหคําปรึกษาแบบกลุมตามทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ และพฤติกรรม เพ่ือเสริมสราง
ความสุขในการทํางาน โดยผูวิจัยไดดําเนินการสรางดังตอไปน้ี 
    3.2.1 ศึกษาคนควา และรวบรวมขอมูลตางๆ จากเอกสาร หนังสือ งานวิจัยและวิทยานิพนธท่ี
เก่ียวของกับ การใหคําปรึกษาแบบกลุมตามทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ และพฤติกรรม และกระบวนการปรึกษาเชิง
จิตวิทยาท่ีมีผลตอความสุขในการทํางานของพนักงานธนาคารแหงหน่ึงในจังหวัดสงขลา 
    3.2.2 พัฒนาโปรแกรมการใหคําปรึกษาแบบกลุมตามทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ และ
พฤติกรรม เพ่ือปรับเปลี่ยนความคิดและเสริมสรางพฤติกรรมใหม จนนําไปสูการลดวามเครียด และพฤติกรรมท่ีไมมีความสุขใน
การทํางาน จํานวน 12 ครั้ง รวม 16 ช่ัวโมง 

  3.2.3 นําโปรแกรมการใหคําปรึกษาแบบกลุมตามทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ และพฤติกรรม                
เพ่ือเสริมสรางความสุขในการทํางานของพนักงานธนาคารแหงหน่ึงในจังหวัดสงขลา ท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบ
ความตรงเน้ือหา (Content Validity) จํานวน 3 ทาน ไดแก รองศาสตราจารย ดร.นิรันดร จุลทรัพย อาจารย ดร.กาญจนกมล 
สุวิทยารัตน และอาจารย ดร.ชิดชม รัศมีมณฑล เพ่ือพิจารณาความสอดคลองระหวางวัตถุประสงค ลําดับ ข้ันตอน การเลือก
เทคนิคการใหคําปรึกษาแบบกลุม กระบวนการและข้ันตอน เพ่ือปรับปรุงโปรแกรมการใหคําปรึกษาแบบกลุมตามทฤษฎี
พิจารณาเหตุผล อารมณ และพฤติกรรมดังกลาวตามขอเสนอแนะและคําแนะนําของผูเช่ียวชาญกอนนําไปทดลองใช             
ไดคาความสอดคลอง (IOC) อยูระหวาง 0.67-1.00  

   3.2.4 นําโปรแกรมการใหคําปรึกษาแบบกลุมตามทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ และพฤติกรรม                 
เพ่ือเสริมสรางความสุขในการทํางานของพนักงานธนาคารแหงหน่ึงในจังหวัดสงขลา ท่ีปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try Out)   
กับพนักงานธนาคารแหงหน่ึงในจังหวัดสงขลา สังกัดสํานักงานเขตแหงหน่ึงในจังหวัดสงขลา จํานวน 9 คน ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง 
เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมเก่ียวกับลําดับข้ันตอน ระยะเวลา เน้ือหา ภาษาท่ีใช และการใชเทคนิคตางๆของการใหคําปรึกษา
แบบกลุม ท้ังน้ีหลังสิ้นสุดการใหคําปรึกษา ผูวิจัยไดใหพนักงานท่ีเขารวมโปรแปรมดังกลาวทําแบบประเมินผลของโปรแกรม
การใหคําปรึกษาแบบกลุมตามทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ และพฤติกรรม หลังจากน้ันจึงปรับปรุงโปรแกรมการให
คําปรึกษาแบบกลมดังกลาวเพ่ือนํามาใชในการวิจัยครั้งตอไป 

 4. ข้ันตอนในการดําเนินการวิจัย 
 ผูวิจัยดําเนินการวิจัยตามข้ันตอน แบงเปน 4 ระยะ ซึ่งมีวิธีการดําเนินการในแตละระยะดังน้ี 
    1. ระยะกอนการทดลองผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเองโดยใหกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบวัดความสุขใน

การทํางานแลวเรียงลําดับคะแนนความสุขในการทํางานจากมากไปหานอย และคัดเลือกผูท่ีมีคะแนนของแบบวัดความสุขใน
การทํางานต่ํากวา 50 เปอรเซ็นตไทล และสอบถามความสมัครใจ เพ่ือเขารวมโปรแกรมการใหคําปรึกษากลุมตามทฤษฎี

พิจารณาเหตุผล อารมณ และพฤติกรรม เพ่ือเสริมสรางความสุขในการทํางาน จํานวน 9 คน เพ่ือเปนกลุมทดลอง และ           
นําคะแนนท่ีไดจากการทําแบบทดสอบวัดในครั้งน้ีเปนคะแนนในระยะกอนการทดลอง (Pre -test)  

 2. ระยะทดลองผูวิจัยดําเนินการทดลองโดยใหกลุมทดลองไดรับการใหคําปรึกษาโดยใชโปรแกรมการให
คําปรึกษากลุมแบบพิจารณาเหตุผลอารมณและพฤติกรรมเขารวมกลุม สัปดาหละ 2 ครั้ง ในวันจันทร พุธและศุกร เวลา 17.00 
– 18.30 น. จํานวน 12 ครั้งๆละ 60-90 นาที เปนเวลา 12 ครั้งติดตอกัน เริ่มตั้งแตวันท่ี จันทรท่ี 2 ธันวาคม 2562              
ถึงวันพุธท่ี 3 มกราคม 2562 ในระยะทดลองผูวิจัยจะทําการบันทึกประสบการณจากการใหคําปรึกษากลุมทุกครั้ง     
   ครั้งท่ี 1 ปฐมนิเทศและสรางสมัพันธภาพ  
   ครั้งท่ี 2 แนวคิดในการสรางความสุขในการทํางาน 
   ครั้งท่ี 3 การใชทฤษฎีบุคลิกภาพ ABCDEF 
   ครั้งท่ี 4 การเสรมิสรางความสุขในการทํางานดานผูนํา  
   ครั้งท่ี 5 การเสรมิสรางความสุขในการทํางานดานผูนํา (ตอ) 
   ครั้งท่ี 6 การเสรมิสรางความสุขในการทํางานดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน  
   ครั้งท่ี 7 การเสรมิสรางความสุขในการทํางานดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน (ตอ) 
   ครั้งท่ี 8 การเสรมิสรางความสุขในการทํางานดานความรักในงาน  
   ครั้งท่ี 9 การเสรมิสรางความสุขในการทํางานดานความรักในงาน (ตอ) 
   ครั้งท่ี 10 การเสริมสรางความสุขในการทํางานดานคุณภาพชีวิตจากการทํางาน  
   ครั้งท่ี 11 การเสริมสรางความสุขในการทํางานดานคุณภาพชีวิตจากการทํางาน (ตอ) 
   ครั้งท่ี 12 ปจฉิมนิเทศและยตุิการใหคําปรึกษา 
  3. ระยะหลังการทดลอง เมื่อสิ้นสุดการใหคําปรึกษาโดยใชโปรแกรมการใหคําปรึกษากลุมแบบพิจารณาเหตุผล 
อารมณ และพฤติกรรม ผูวิจัยใหกลุมทดลองและกลุมควบคุมทําแบบทดสอบวัดความสุขในการทํางาน ซ่ึงเปนฉบับเดียวกันกับ
ท่ีใชวัดระยะกอนการทดลอง เพ่ือเปนคะแนนระยะหลังการทดลอง (Post - test)  
  4. ระยะการติดตามผล หลังจากจบการทดลองแลว 4 สัปดาห ผูวิจัยใหทําแบบทดสอบวัดความสุขในการ
ทํางานฉบับเดิมท่ีใชในการวัดระยะกอนการทดลองและระยะหลังการทดลอง ซ่ึงมีการสลับขอเพ่ือปองกันการจดจําของกลุม
ตัวอยาง เพ่ือเปนคะแนนในระยะการติดตามผล (Follow up) 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
1. ระดับความสุขในการทํางานในภาพรวมและรายดานของพนักงานธนาคารแหงหน่ึงในจังหวัดสงขลา จํานวน 200 

คน ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X =2.74,SD.=0.37) โดยดานคุณภาพชีวิตจากการทํางานมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด 
( X =2.96,SD.=0.35) รองลงมา คือ ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน ( X =2.87,SD.=0.34) ดานความรักในงาน 
( X =2.68,SD.=0.44) และดานผูนํามีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ( X =2.43,SD.=0.34) 

2. คะแนนการวัดระดับความสุขในการทํางานของพนักงานธนาคารแหงหน่ึงในจังหวัดสงขลากลุมทดลองท่ีเขารวม
โปรแกรมการใหคําปรึกษาแบบกลุมตามทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ และพฤติกรรม เพ่ือเสริมสรางความสุขในการทํางาน
ของพนักงานแหงหน่ึงในจังหวัดสงขลา จํานวน 9 คน  ในภาพรวมกอนการใหคําปรึกษากลุมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก              
( X =2 .70 ,SD.0.07)  เ มื่ อ พิ จ า รณารายด านพบว า  ด านคว ามสั ม พันธ กั บ เ พ่ื อนร วม งานมี ค า เ ฉลี่ ย ม าก ท่ีสุ ด                            
( X =3.14,SD.=0.35) รองลงมา คือ คุณภาพชีวิตจากการทํางาน ( X =2.81,SD.=0.29) และดานผูนํามีระดับมีคาเฉลี่ยนอย
ท่ีสุด ( X =2.24,SD.=0.55) หลังการไดรับการใหปรึกษาแบบกลุม พบวา ระดับความสุขในการทํางานโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ย
อยูในระดับมากท่ีสุด ( X =3.48,SD.=0.06) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด 
( X =3.63,SD.=0.08) รองลงมา  คือ ดานคุณภาพชีวิตจากการทํางาน ( X =3.54,SD.=0.21) และดานผูนํามีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 
( X =3.36,SD.=0.17) สวนในระยะติดตามผล พบวา ระดับความสุขในการทํางานโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  
( X =3.09,SD.=0.28) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา คุณภาพชีวิตจากการทํางาน มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ( X =3.17,SD.=0.28) 
รองลงมา คือ ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ( X =3.12,SD.=0.31) และดานความรักในงาน มีคาเฉลี่ยนอย
ท่ีสุด ( X =3.02,SD.=0.43) 
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3. การวิเคราะหความแปรปรวนแบบวัดซํ้าของคาเฉลี่ยความสุขในการทํางานของพนักงานกอนการทดลอง             
หลังการทดลอง และระยะการติดตามผล พบวา พนักงานธนาคารแหงหน่ึงในจังหวัดสงขลาโดยรวม กอนการทดลอง หลังการ
ทดลอง และระยะการติดตามผล มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.70, 3.48 และ 3.09 เมื่อทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยความสุขในการ
ทํางานของพนักงานธนาคารแหงหน่ึงในจังหวัดสงขลาโดยรวม กอนการทดลอง หลังการทดลอง และระยะการติดตามผล 
พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 แสดงวา การใหคําปรึกษากลุมมีผลใหความสุขในการทํางานของ
พนักงานธนาคารแหงหน่ึงในจังหวัดสงขลาโดยรวมเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน 

4. ผลการใชโปรแกรมการใหคําปรึกษากลุมตามทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ และพฤติกรรม เพ่ือเสริมสราง
ความสุขในการทํางานของพนักงานธนาคารแหงหน่ึงในจังหวัดสงขลา โดยกลุมทดลองไดเขารวมการใหคําปรึกษาท้ังสิ้น จํานวน 
12 ครั้งๆละ 60–90 นาที เปนเวลา 6 สัปดาห สัปดาหละ 3 ครั้ง ชวงเวลาตั้งแต 17.00 น.ตั้งแตวันท่ี 2 ธันวาคม 2562 ถึงวันท่ี 
3 มกราคม 2563 ผลจากากรสังเกตของสมาชิกท่ีเขารวมโปรแกรมการใหคําปรึกษาแบบกลุมตามทฤษฎีพิจารณาเหตุผล 
อารมณ และพฤติกรรม พบวา สมาชิกกลุมมีการเปลี่ยนแปลงอยางเห็นไดชัด โดยการท่ีสมาชิกกลุมตางๆ ใหความคิดเห็นวาทุก
คนมีพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึน จากบางคนมีโลกสวนตัวสูงชอบอยูคนเดียวไมพูดคุยกับใครไมชอบเขารวมหรือให
ความรวมมือในการทํากิจกรรม ไรจุดมุงหมายในชีวิต รวมถึงบางคนท่ีเคยประสบเหตุการณท่ีกระทบกระเทือนจิตใจทําใหสงผล
ตอการคิดและการตัดสินใจ ทําใหสมาชิกกลุมไมมีความสุขในการดําเนินชีวิต  แตหลังจากการทํากิจกรรมการใหคําปรึกษาแบบ
กลุม สมาชิกกลุมมีการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึน เริ่มมีการเขารวมกิจกรรมตางๆ เริ่มยิ้มแยมทักทายและใหกําลังใจซ่ึงกันและ
กัน ช่ืนชมถึงการเปลี่ยนแปลงในทิศทางท่ีของสมาชิกในแตละคนอันจะนําไปสูความสุขในการทํางาน  

5. ระดับความพึงพอใจการเขารวมโปรแกรมการใหคําปรึกษาแบบกลุมตามทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ และ
พฤติกรรมของพนักงานธนาคารแหงหน่ึงในจังหวัดสงขลาในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ( X =4.65,SD.=0.41) 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาผลของการใหคําปรึกษาแบบกลุมตามทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ และพฤติกรรม เพ่ือเสริมสราง
ความสุขในการทํางานของพนักงานธนาคารแหงหน่ึงในจังหวัดสงขลา อภิปรายผลไดดังน้ี 

1. ระดับความสุขในการทํางานในภาพรวมและรายดานของพนักงานธนาคารแหงหน่ึงในจังหวัดสงขลา จํานวน 200 
คนในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X =2.74,SD.=0.37) โดยดานคุณภาพชีวิตจากการทํางานมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด 
( X =2.96,SD.=0.35) รองลงมา คือ ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน ( X =2.87,SD.=0.34) ดานความรักในงาน 
( X =2.68,SD.=0.44) และดานผูนํามีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ( X =2.43,SD.=0.34) สอดคลองกับประทุมทิพย เกตุแกว  [8] ศึกษา
ความสัมพันธระหวางการรับรูคุณลักษณะงานความสามารถในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรคกับความสุขในการทํางานของ
พยาบาลงานผาตัด พบวา พยาบาลมีการรับรูคุณลักษณะงานและความสุขในการทํางานอยูในระดับสูง ซ่ึงมีคาความสุขเฉลี่ย 
โดยรวมและรายไดทุกดาน ไดแก ดานการติดตอสัมพันธ ดานความรักในงาน ดานความสําเร็จในงาน และดานการเปนท่ี
ยอมรับอยูในระดับสูง และสอดคลองกับสุมาลี ดวงกลาง [9] ศึกษาความสุขในการทํางานกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเจา
หนาท่ีทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ พบวา ความสุขในการทํางานของเจาหนาท่ีทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑอยูใน
ระดับมากท่ีสุด 

2. คะแนนการวัดระดับความสุขในการทํางานของพนักงานธนาคารแหงหน่ึงในจังหวัดสงขลากลุมทดลองท่ีเขารวม
โปรแกรมการใหคําปรึกษาแบบกลุมตามทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ และพฤติกรรม เพ่ือเสริมสรางความสุขในการทํางาน
ของพนักงานแหงหน่ึงในจังหวัดสงขลา จํานวน 9 คน  ในภาพรวมกอนการใหคําปรึกษากลุมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก             
( X =2 .70 ,SD.=0.07)  เ มื่ อ พิจ า รณารายด านพบว า  ด านความสั ม พันธ กั บ เ พ่ือนร วมงานมี ค า เ ฉลี่ ยม าก ท่ีสุ ด                           
( X =3.14,SD.=0.35) รองลงมา คือ คุณภาพชีวิตจากการทํางาน ( X =2.81,SD.=0.29) และดานผูนํามีระดับมีคาเฉลี่ยนอย
ท่ีสุด ( X =2.24,SD.= 0.55) หลังการไดรับการใหปรึกษาแบบกลุม พบวา ระดับความสุขในการทํางานโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ย
อยูในระดับมากท่ีสุด ( X =3.48,SD.=0.06) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด 
( X =3.63,SD.=0.08) รองลงมา คือ ดานคุณภาพชีวิตจากการทํางาน ( X =3.54,SD.=0.21) และดานผูนํามีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 
( X =3.36,SD.=0.17) สวนในระยะการติดตามผล พบวา ระดับความสุขในการทํางานโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
( X =3.09SD.=0.28) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา คุณภาพชีวิตจากการทํางาน มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ( X =3.17,SD.= 0.28) 
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รองลงมา คือ ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ( X =3.12,SD.=0.31) และดานความรักในงาน มีคาเฉลี่ยนอย
ท่ีสุด ( X =3.02,SD.=0.43) สอดคลองกับพรรณวดี สมกิตติกานนท,ผองพรรณ เกิดพิทักษ และประสาร มาลากุล ณ อยุธยา 
[10] ศึกษาการพัฒนารูปแบบการใหการปรึกษากลุมแบบบูรณาการเพ่ือเสริมสรางคุณลักษณะของ ความสําเร็จในการบริหาร
เวลาของนักศึกษาวิทยาลัยเซนตหลุยส ผลการศึกษาพบวา 1) คุณลักษณะของความสําเร็จในการบริหารเวลาของนักศึกษามี
คาเฉลี่ย โดยรวมอยูในระดับมาก และการวางแผนในการบริหารเวลารายดาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง 2) รูปแบบการ
ใหการปรึกษากลุมแบบบูรณาการเพ่ือเสริมสรางคุณลักษณะของความสําเร็จในการบริหารเวลาของ นักศึกษา พัฒนาจาก
การบูรณาการแนวคิด และเทคนิคของทฤษฎีตางๆของการใหการปรึกษากลุม 3) คุณลักษณะของความสําเร็จในการบริหาร
เวลาของนักศึกษากลุมทดลองท่ีไดรับการใหการปรึกษากลุมแบบบูรณาการ หลังการทดลองและหลังการติดตามผลเพ่ิมข้ึน
มากกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 4) คุณลักษณะของความสําเร็จในการบริหารเวลาของนักศึกษา
กลุมทดลองท่ีไดรับการใหการปรึกษา กลุมแบบบูรณาการ หลังการทดลองและหลังการติดตามผลสูงกวาคุณลักษณะของ
ความสําเร็จในการบริหารเวลาของนักศึกษากลุมควบคุมท่ีไมไดรับการใหการปรึกษากลุมแบบบูรณาการ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ.01 และ5) ผลการสนทนากลุมเฉพาะพบวา นักศึกษากลุมทดลองท่ีไดรับการใหการปรึกษากลุมแบบ บูรณาการ
หลังการติดตามผล มีความพึงพอใจตอรูปแบบการใหการปรึกษากลุมแบบบูรณาการท่ีชวยเสริมสรางความรู และทักษะการ
ปฏิบัติตนท่ีทําใหบรรลุถึงคุณลักษณะของความสําเร็จในการบริหารเวลา  
 3. การวิเคราะหความแปรปรวนแบบวัดซํ้าของคาเฉลี่ยความสุขในการทํางานของพนักงานกอนการทดลอง             
หลังการทดลอง และระยะการติดตามผล พบวา พนักงานธนาคารแหงหน่ึงในจังหวัดสงขลาโดยรวม กอนการทดลอง หลังการ
ทดลอง และระยะการติดตามผล มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.70,3.48 และ 3.09 เมื่อทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยความสุขในการ
ทํางานของพนักงานธนาคารแหงหน่ึงในจังหวัดสงขลาโดยรวม กอนการทดลอง หลังการทดลอง และระยะการติดตามผล 
พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 แสดงวา การใหคําปรึกษากลุมมีผลใหความสุขในการทํางานของ
พนักงานธนาคารแหงหน่ึงในจังหวัดสงขลาโดยรวมเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน สอดคลองกับอุทุมพร ศรีสุข [11] ศึกษาผลการ
ใหคําปรึกษากลุมแบบพิจารณาเหตุผลอารมณ และพฤติกรรมตอการพัฒนาตนเองของนักเรียนชวงช้ันท่ี 3 โรงเรียนบาน
ธรรมรัตน อําเภอบอทอง จังหวัดชลบุรี ปการศึกษา 2550 พบวา มีปฏิสัมพันธ ระหวางวิธีการทดลองกับระยะเวลาการทดลอง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 นักเรียนกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการพัฒนาตนเองในระยะหลังการทดลองและระยะ
ติดตามผลสูงกวา กลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 และนักเรียนกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการพัฒนาตนเองใน
ระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผลสูงกวาระยะกอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 และสอดคลองกับ
สมภพ ประยูรรัตน [12] ศึกษาผลการใหคําปรึกษากลุมแบบพิจารณาเหตุผล อารมณและพฤติกรรมท่ีมีตอการใชเหตุผลเชิง
จริยธรรมดานความซ่ือสัตยทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนบานทาเลียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา                  
ปการศึกษา 2550 พบวามีปฏิสัมพันธระหวางวิธีการทดลองกับระยะเวลาของการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 
นักเรียนท่ีไดรับการใหคําปรึกษากลุมแบบพิจารณาเหตุผลอารมณ และพฤติกรรมมีคะแนนเฉลี่ยการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมดาน
ความซื่อสัตยทางการเรียนในระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผลสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 
และนักเรียนท่ีไดรับการใหคําปรึกษากลุมแบบพิจารณาเหตุผลอารมณและพฤติกรรมมีการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความ
ซื่อสัตยทางการเรียนในระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผลสูงกวาระยะกอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05  
  4. การสังเกตพฤติกรรมของสมาชิกกลุมท่ีเขารวมโปรแกรมการใหคําปรึกษาแบบตามทฤษฎีพิจารณาเหตุผล 
อารมณ และพฤติกรรม เพ่ือเสริมสรางความสุขในการทํางานของพนักงานธนาคารแหงหน่ึงในจังหวัดสงขลา กอนการทดลอง 
สมาชิกกลุมไมอยากใหความรวมมือในการเขารับการใหคําปรึกษา เน่ืองจากสมาชิกกลุมแสดงพฤติกรรมไมอยากพูดคุย               
ไมรวมมือในการทํากิจกรรม ไมสนใจ ผูใหคําปรึกษา รวมถึงแสดงออกถึงความไมไววางใจ ไมสบตา ไมยอมแสดงความคิดเห็น 
แตหลังจากไดรับโปรแกรมการใหคําปรึกษาโปรแกรมการใหคําปรึกษาแบบตามทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ และพฤติกรรม 
จํานวน 12 ครั้ง สมาชิกกลุมคอยๆมีพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึนจากครั้งแรก พูดคุยกับคนอ่ืนมากข้ึนเริ่มมีการเขา
รวมกิจกรรมตางๆ เริ่มยิ้มแยม ทักทาย และมีการปรับเปลี่ยนตนเองใหดีข้ึนสอดคลองกับกับวิภาพร สรอยแสง [13] ศึกษาผล
ของโปรแกรมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุมตามแนวพิจารณา เหตุผล อารมณและพฤติกรรม ตอความแข็งแกรงในชีวิตของ
นักศึกษาพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย เอกชนแหงหน่ึง พบวา นักศึกษากลุมทดลองท่ีเขารวมโปรแกรมการปรึกษาเชิง
จิตวิทยาแบบกลุมตามแนว REBT มีคะแนนความแข็งแกรงในชีวิตสูงข้ึนภายหลังการทดลอง และในระยะติดตามผล 3 สัปดาห 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี.01 เมื่อเปรียบเทียบกับกลุมควบคุมท่ีไมไดเขารวมโปรแกรมพบวามี คะแนนความแข็งแกรงในชีวิต
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สูงกวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี.01 และกลุมควบคุมมีคะแนนกอน และหลังการทดลองไมแตกตางกัน จากผลการศึกษาสรุป
ไดวา โปรแกรมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุมตามแนว REBT ท่ีออกแบบโปรแกรมโดยยึดหลักการทฤษฎีบุคลิกภาพ ABC                   
ท่ีมุงเนนการปรับเปลี่ยนความเช่ือท่ีไร เหตุผล และผสมผสานเทคนิคการปรับความคิด อารมณและพฤติกรรม สามารถเพ่ิม
ความแข็งแกรงใน ชีวิตของนักศึกษาไดรวมถึงปรับอารมณและพฤติกรรมใหเหมาะสม สอดคลองกับทัชชา สุริโย, อมราพร                   
สุรการและอัจศรา ประเสริฐสิน [14] ศึกษาการพัฒนาโปรแกรมการใหคําปรึกษากลุมเพ่ือเสริมสรางความฉลาดทางสังคม
สําหรับวัยรุนกลุมเสี่ยงตอภาวะซึมเศราผลการวิจัยพบวา 1) โปรแกรมการใหคําปรึกษากลุมท่ีพัฒนาข้ึนใชระยะเวลา              
จํานวน 12 ครั้ง ครั้งละ 90 นาที โดยแตละครั้งประกอบดวยรายละเอียดไดแก 1) ช่ือของโปรแกรม 2) หลักการ                       
3) จุดมุงหมายของโปรแกรม 4) วิธีดําเนินการ ซึ่งประกอบไปดวย 3 ข้ันตอน ไดแกข้ันเริ่มตนการใหคําปรึกษา ข้ันดําเนินการให
คําปรึกษา และข้ันยุติการใหคําปรึกษาและ5) การประเมินผลซึ่งโปรแกรมน้ีมุงเนนไปท่ีการพัฒนาองคประกอบของความฉลาด
ทางสังคม 2 ปจจัย ปจจัยแรกคือ การตระหนักรูทางสังคม ไดแก การรับรูอารมณของผูอ่ืน การใหความสนใจผูอ่ืน การเห็นอก
เห็นใจผูอ่ืน และการรับรูทางสังคม ปจจัยท่ีสองคือ การมีปฏิสัมพันธทางสังคมไดแก ความสามารถในการเขารวมกับบุคคล 
ความสามารถในการแสดงตนเอง และความสามารถในการคํานึงถึงผูอ่ืน ระยะเวลาในการใชโปรแกรม คือ 4 สัปดาห สัปดาห
ละ 3 วัน วันละ 90 นาที ในชวงเวลา 15.30 - 17.00น. ซ่ึงโปรแกรมน้ีมีการประเมินผลโดยผูทรงคุณวุฒิ แลวนํามาคํานวณคา
ดัชนีสอดคลองระหวางเน้ือหา(IOC) ซ่ึงพบวามีคาระหวาง 0.80-1.00 และ 2) เมื่อนําโปรแกรมไปทดลองใช พบวา โปรแกรม
การใหคําปรึกษากลุมท่ีพัฒนาข้ึนน้ีมีคุณภาพสอดคลองกับวัตถุประสงคการพัฒนาสามารถนําไปใชในการเสริมสรางความฉลาด
ทางสังคมในวัยรุนได  
 สรุปไดวา สมาชิกกลุมมีการเปลี่ยนแปลงอยางเห็นไดชัด เริ่มมีการเขารวมกิจกรรมตางๆ เริ่มยิ้มแยมทักทาย และให
กําลังใจซึ่งกันและกัน และมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางท่ีดีข้ึนกวาเดิมและคาดวาจะนําไปสูความสุขในการทํางาน 

5. ระดับความพึงพอใจการเขารวมโปรแกรมการใหคําปรึกษาแบบกลุมตามทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ และ
พฤติกรรมของพนักงานธนาคารแหงหน่ึงในจังหวัดสงขลาในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.65,SD.=0.41) สอดคลอง
กับ คลินิกเทคโนโลยีเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี [15] ศึกษารายงานผลโครงการแผนบริการใหคําปรึกษาและ
แผนถายทอดเทคโนโลยี พบวา ผูรับบริการมีความพึง พอใจการปรับปรุงหลักสูตรดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ             
ในระดับมาก คิดเปนรอยละ 4.16 มีความพึงพอใจการปรับปรุงหลักสูตร ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการในระดับมาก คิดเปนรอยละ 
4.16 มีความพึงพอใจการปรับปรุงหลักสูตรดานสิ่งอํานวยความสะดวกในระดับมาก คนคิดเปนรอยละ 4.04 และมีความพึง
พอใจการปรับปรุงหลักสูตรในภาพรวมจากผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 4.12 และสอดคลองกับ
อภิชานันท หมั่นภักดี [16] ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการท่ีมีตอ
งานบริการแนะแนวและการใหปรึกษา พบวา ความพึงพอใจของนักเรียนในโรงเรียนนวมินทราชิทศ สวนกุหลาบวิทยาลัย 
สมุทรปราการ ท่ีมีตองานบริการแนะแนวและการใหคําปรึกษา ท้ัง 5 ดาน พบวาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายดาน พบวา ดานการบริการใหคําปรึกษาอยูในระดับสูงสุด ระดับมาก รองลงมา ดานการจัดบริการสนเทศ อยูในระดับมาก 
และดานการจัดบริการจัดวางตัวบุคคลอยูในระดับปานกลาง 
 

สรุปผลการวิจัย 
การวิเคราะหคะแนนการวัดระดับความสุขในการทํางานของพนักงานธนาคารแหงหน่ึงในจังหวัดสงขลาในภาพรวม

และรายดานของมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X =2.74,SD.=0.37) โดยดานคุณภาพชีวิตจากการทํางานมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด 
( X =2.96,SD.=0.35) รองลงมา คือ ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน ( X =2.87,SD.=0.34) ดานความรักในงาน 
( X =2.68,SD.=0.44) และดานผูนํามีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ( X =2.43,SD.=0.34) ผลการใชโปรแกรมการใหคําปรึกษากลุมตาม
ทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ และพฤติกรรม เพ่ือเสริมสรางความสุขในการทํางานของพนักงานธนาคารแหงหน่ึงในจังหวัด
สงขลาในระยะกอนการทดลอง หลังการทดลอง และระยะติดตามผล ดังน้ีระดับคะแนนความสุขในการทํางานของพนักงาน
ธนาคารแหงหน่ึงในจังหวัดสงขลาของกลุมทดลองท่ีเขารับการใหคําปรึกษากอนการทดลอง และหลังการทดลอง พบวา                   
มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.70,3.48 เมื่อทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยกอนการทดลอง และหลังการทดลอง พบวา มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สวนหลังการทดลอง และระยะการติดตามผล เทากับ 3.48 และ 3.09 เมื่อทดสอบความ
แตกตางคาเฉลี่ยหลังการทดลอง และระยะการติดตามผล พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 
สําหรับความพึงพอใจในการใชโปรแกรมการใหคําปรึกษากลุมตามทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ และพฤติกรรม            
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เพ่ือเสริมสรางความสุขในการทํางานของพนักงานธนาคารแหงหน่ึงในจังหวัดสงขลา พบวา ระดับความพึงพอใจการเขารวม
โปรแกรมการใหคําปรึกษาแบบกลุมตามทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ และพฤติกรรมของพนักงานธนาคารแหงหน่ึงในจังหวัด
สงขลาในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.65,SD.=0.41) 
 

กิตติกรรมประกาศ 
การคนควาอิสระฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณา ชวยเหลือ แนะนําและใหคําปรึกษาอยางดียิ่งจากอาจารย 

ดร.วีนัส    ศรีศักดา ประธานท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ  รองศาสตราจารย ดร.นิรันดร จุลทรัพย ประธานกรรมการสอบปากเปลา
การคนควาอิสระ และอาจารย ดร.ดวงฤดี พวงแสง กรรมการสอบปากเปลาการคนควาอิสระท่ีไดกรุณาถายทอดความรู 
แนวคิด  วิธีการ คําแนะนําและตรวจสอบแกไขขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใสยิ่ง ผูวิจัยกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง 

ขอขอบพระคุณผูเช่ียวชาญทุกทานท่ีกรุณาตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยและไดปรับปรุงขอบกพรองและให
คําแนะนําในการสรางเครื่องมือใหถูกตองสมบูรณยิ่งข้ึน รวมท้ังบุคคลท่ีผูวิจัยไดอางอิงทางวิชาการตามท่ีปรากฏใน
บรรณานุกรม 

ขอขอบคุณผูอํานวยการฝายอาวุโส ผูบริหารสํานักงานภาคและผูอํานวยการฝาย ผูบริหารสํานักงานเขตสงขลา  
ทุกทานท่ีใหความอนุเคราะหและความสะดวกในการเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัยเปนอยางดี 

ขอขอบคุณนิสิตสาขาวิชาจิตวิทยาการใหคําปรึกษาทุกทานท่ีไดใหคําแนะนําและสงเสริมกําลังใจตลอดมา 
นอกจากน้ียังมีผูท่ีใหความรวมมือชวยเหลืออีกหลายทานซ่ึงไมสามารถกลาวนามในท่ีน้ีไดหมด จึงขอขอบคุณทุกทานมา                 
ณ โอกาสน้ี 

คุณคาจากการคนควาอิสระฉบับน้ี ผูวิจัยขอมอบเปนกตัญูกตเวทีแดบิดา มารดาและครูบาอาจารยท่ีเคยอบบรม
สั่งสอนตลอดจนผูมีพระคุณทุกทาน 
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บทบาทหน้าที่ของครูกศน.กับการกระจายอ�านาจในเชิงพื้นที่ปฏิบัติการ

วัยวุฒิ บุญลอย1*

บทคัดย่อ
 บทบาทหน้าที่ของครูกศน.กับการกระจายอ�านาจในเชิงพื้นที่ปฏิบัติการ ส�าหรับครูนอกระบบโรงเรียนหรือครู กศน. อยู่ใน
สงักดัของส�านกังานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัย ภายใต้ของส�านกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร เนือ่งจาก
ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซ่ึงเป็นส่วนกลางมีบทบาทหน้าที่หลักในการก�าหนดนโยบายให้
กับหน่วยงานในระดับภูมิภาค ด้วยตามโครงสร้างของส�านักงาน กศน.จังหวัด และโครงสร้างของสถานศึกษา ได้แก่ ศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอ�าเภอ/เขต และศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัต�าบล/แขวงเป็นโครงสร้าง
ที่มีการกระจายอ�านาจจากส่วนกลางไปสู่ในระดับภูมิภาค จังหวัดและอ�าเภอตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั พ.ศ. 2551 โดยได้ก�าหนดบทบาทหน้าท่ีของครูกศน.ตามพนัธกิจของสถานศกึษา คอื 1. การจัดการ
ศึกษานอกระบบระดับขั้นพื้นฐานเป็นหน้าที่ของครูกศน. ที่ต้องด�าเนินการจัดการศึกษาให้แก่กลุ่มผู้เรียนที่อยู่นอกระบบโรงเรียนที่มี
วิธีการที่หลากหลาย 2. การจัดการศึกษาต่อเนื่อง ประกอบด้วย การศึกษาชุมชน การศึกษาเพื่อสังคม การศึกษาเพื่อทักษะชีวิตที่
เป็นลกัษณะเฉพาะของการศกึษานอกระบบ 3. การจดัการศกึษาตามอธัยาศยัเป็นการจัดกจิกรรมทีใ่ห้ผูเ้รยีนได้เรียนรูด้้วยตนเองหรอื
แหล่งการเรียนรู้ที่ได้จัดขึ้นของสถานศึกษา 4. การท�างานประสานกับหน่วยงานของรัฐในระดับพื้นที่ เช่น การท�างานร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ตลอดจนแนวปฏบิตังิานร่วมกบัชมุชน ด้วยลักษณะของการจดักจิกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยต้องอาศัยความช่วยเหลือจากหน่วยงายภายนอก จึงต้องใช้การประสานงานที่มีส่วนช่วยในการจัดกิจกรรม 5. งานบริหาร
จัดการในส่วนของงานด้านธุรการ ด้านงบประมาณ ด้านการจัดกระบวนการเรียนการสอนเหมือนกับครูในระบบทุกอย่าง และการ
จัดการด้านไอซีทีในระดับพื้นที่ และ6. ความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งระดับส่วนตัว และระดับขององค์กร เนื่องจากภาคีเครือข่าย
มีส่วนส�าคัญอย่างมากในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพราะความส�าเร็จของการจัดการศึกษา
ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเข้ามาช่วยส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดการศึกษา
 จากการสังเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาจึงได้แนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาของ
ครูกศน.ในเชิงพื้นที่ปฏิบัติการมี 4 ด้านดังต่อไปนี้ 1. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอ�านาจควบคู่กับการบริหารและการ
จัดการศึกษา เนื่องจากการกระจายอ�านาจในการตัดสินใจให้กับครูกศน.อย่างชัดเจนและมากขึ้นในเชิงทั้งด้านการบริหารและการ
จดัการเรียนการสอนจะช่วยส่งผลต่อประสทิธภิาพในการท�างานเชงิพืน้ทีเ่ป็นอย่างมาก 2. ด้านโครงสร้างของหน่วยงานกบัการท�างาน
ในระดับพ้ืนที ่โดยเฉพาะศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัต�าบลทีต้่องให้การส่งเสรมิและสนบัสนนุและความร่วม
มือกับภาคีเครือข่ายในระดับการท�างานเชิงพื้นที่มาก เพราะว่าที่ตั้งของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต�าบล
ส่วนมากจะใช้พื้นที่ของวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการต่าง ๆ  และอาคารเอกชน เป็นต้น จึงท�าให้ต้องมีลักษณะที่อาศัย
และเกื้อกูลกันในพื้นที่ 3. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับการบริหารและการจัดการศึกษา การจัดท�าการประกันคุณภาพการ
ศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส�าหรับกลุ่มผู้เรียนนอกระบบโรงเรียน ดังนั้น 
การประเมินผลคงมีข้อจ�ากัดของผู้จัดการศึกษาและผู้เรียนที่มีลักษณะเฉพาะ และ4. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารและ
การจัดการศึกษาบทบาทหน้าที่ของครูกศน.ต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาด้วยการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการจัดการ
เรียนการสอนให้มปีระสิทธิภาพและมคีวามทนัสมยัต่อการเปลีย่นแปลงในปัจจบุนั เพือ่ตอบสนองความต้องการของผูเ้รียนทีม่ลีกัษณะ
เฉพาะส�าหรับกลุ่มผู้เรียนที่อยู่นอกระบบโรงเรียน
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The duties of the teacher’s Non-formal and Informal Education and decentralization 
in the operational area

Waiwoot Boonloy1*

Abstract
 The duties of the teacher’s Non-formal and Informal Education and decentralization in the operation-
al area. The teacher’s Non-formal and Informal Education are under the Office of Non-formal and Informal 
Education and the Office of the Permanent Secretary, the Ministry of Education. The Office of the Non-Formal 
and Informal Education is a center of the main functions and duties of the unit policy to the local department 
office. The structure of the Office of the Non-Formal and Informal Education, province and school consisting 
of Non-formal and Informal Education districts and sub-district are decentralized structures from the center to 
the level Provinces and districts as specified in the Non-Formal and Informal Education Promotion Act, 2551. 
The duties and responsibilities of the teacher’s Non-formal and Informal Education according to the mission of 
the school. 1. Basic is the duties of the teacher’s Non-formal and Informal Education. To must conduct educa-
tion for students outside the school system that has a variety of methods. 2. Continuing education consists of 
community education social studies education life skills education is unique to non-formal education. 3. Infor-
mal education is an activity that allows learners to learn by themselves or learning resources provided by the 
school. 4. Collaboration with local government, such as working with local administrative organizations includ-
ing guidelines for working with communities with the form of organizing non-formal and informal education 
activities, requiring assistance from external agencies and coordination helps in activities. 5. Administrative tasks 
have general affairs, budget, and teaching process are the same as informal education and ICT management at 
the local level, and6. Cooperation with network partners, at the personal and the organization level. The net-
work partners are very important in organizing non-formal and informal education activities. Because the success 
of educational administration requires the participation of network partners to help and support educational 
administration.
  From the synthesis of information related to the duties and responsibilities of the school, it has obtained 
the administration and educational administration guidelines of teacher’s Non-formal and Informal Education 
in the operational area, there are 4 fields as follows 1. Promotion and support of decentralization along with 
administration and educational administration. Due to the decentralization of decision making for non-formal 
and formal teachers in both administrative and educational administration will greatly affect the spatial work 
efficiency. 2. The structure of departments and work at the local level. The non-formal and informal education 
sub-district need to promote and support and cooperate with network partners at the operational area because 
the location of the non-formal and informal education sub-districts use the area of the temple, local govern-
ment buildings, and private buildings, etc., therefore must have characteristics that live and support each 
other in area 3. Educational Quality Assurance and Educational Administration are the basic education level 
non-formal and informal education for a non-formal group of students, therefore, the evaluation may have 
limitations of educational administrators and students with specific characteristics, and 4. Information technol-
ogy and educational administration of non-formal teachers have to be improved and developed with the use 
of information technology to help in the teaching and learning to be effective and up to date and to the needs 
of students out of school.

Keywords : The duties of the teacher’s Non-formal and Informal Education, Decentralization in the operational area

 

 
 

บทน า 
สถาบันการศึกษาของประเทศนั้น ครูเป็นบุคลากรที่มีความส าคัญในการจัดการเรียนรู้  ออกแบบกิจกรรม  

จัดกระบวนการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนในช้ันเรียนเป็นอย่างมาก หากกล่าวถึงครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนทั่วไป คงจะทราบ
กันว่ามีหน้าที่สอนให้กับนักเรียนในช้ันเรียนตามระดับช้ันต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับช้ันอนุบาล ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งอยู่
สายสามัญการศึกษานั้นเอง ส าหรับครูนอกระบบโรงเรียนหรือครู กศน. อยู่ในสังกัดของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ภายใต้ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีการแบ่งประเภทของครูไว้หลายช่ือต าแหน่ง
ดังนี้ 1) ข้าราชการครู (ครูผู้ช่วย คศ.1 คศ.2 คศ.3 คศ.4) 2) พนักงานราชการ ได้แก่ ครูศูนย์เรียนรู้ชุมชนพระดาบส ครูมอแกน  
ครูศูนย์เรียนรู้ชุมชน ครูปอเนาะ ครูศศช. การจัดการศึกษาส าหรับชุมชนบนพื้นที่สูง (ศศช.) ครูอาสาสมัคร และครูกศน.ต าบล 
และ 3) ครูอัตราจ้างเหมาบริการ ได้แก่ครูศรช. ครูสอนคนพิการ ครูปวช. และครูสอนเด็กเร่ร่อน [1] ดังนั้น เมื่อพิจารณา
ประเภทครู กศน. ตามโครงสร้าง กศน.อ าเภอและกศน.ต าบล มีดังนี้ ครูประจ ากศน.อ าเภอที่เป็นข้าราชการจะมีหน้าที่
รับผิดชอบดูแลงานในเชิงตรวจสอบ ติดตามผล กศน.ต าบลและสอนในบางพื้นที่ ครูอาสาเป็นครูผู้ช่วยงานในอ าเภอเข้ามาช่วย
ท างานด้านบริหารส่วนส านักงาน กศน.อ าเภอ โดยมีสถานะภาพเป็นพนักงานราชการเหมือนกับครูกศน.ต าบล  ครูศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชน เป็นครูที่อยู่ในต าบลแต่ช่วยงานครู กศน.ต าบล โดยเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 6 เดือน ส่วนครูกศน.เพื่อคนพิการก็เป็น
ครูที่อยู่ในต าบลเช่นกัน แต่เป็นลูกจ้างช่ัวคราว 6 เดือนมีอยู่ในบางอ าเภอ ตามภาระกิจในการจัดการเรียนการสอนส าหรับกลุ่ม
คนพิการ  

หากพิจารณาบทบาทหน้าที่ของครูกศน.แล้วนั้น มีบทบาทในหน้าที่หลักและหน้าที่ตามนโยบายของหน่วยงาน คือ  
1) การจัดการศึกษานอกระบบระดับขั้นพื้นฐาน 2) การจัดการศึกษาต่อเนื่อง ประกอบด้วย การศึกษาชุมชน การศึกษาเพื่อ
สังคม การศึกษาเพื่อทักษะชีวิต 3) การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 4) การท างานประสานกับหน่วยงานของรัฐในระดับพื้นที่ 
เช่น การท างานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนแนวปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน 5) งานบริหารจัดการในส่วนของ
งานด้านธุรการ ด้านงบประมาณ ด้านการจัดกระบวนการเรียนการสอนเหมือนกับครูในระบบทุกอย่าง และการจัดการด้าน  
ไอซีทีในระดับพื้นที่ และ 6) ความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ทั้งระดับส่วนตัว และระดับขององค์กร เช่น กศน.ต าบล จะได้รับ
ความเอื้อเฟื้อด้านสถานที่จากวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนใช้เป็นพื้นที่การจัดการเรียนการสอน ทั้งการจัดการ
เรียนด้วยวิธีการพบกลุ่มและใช้ไวไฟด้วยตนเองและโทรทัศน์ด้านการศึกษา (ETV) การลงพื้นที่ในวันธรรมดา ส่วนมากจะเป็น
โครงการกิจกรรมเรื่องการศึกษาต่อเนื่อง ทั้งที่เป็นโครงการของ กศน. และเป็นโครงการที่วัดร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ดังนั้นจะเห็นได้ว่าครูกศน.นอกจากมีหน้าที่หลักและรองตามข้างต้นแล้ว ยังมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายของส่วน
ราชการหรือผู้บริหารระดับสูงได้มอบหมายทั้งด้วยความเร่งด่วน ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษที่ครูกศน.มีนอกเหนือจากครูโดยทั่วไป 
หากเป็นไปได้การให้การส่งเสริมและสนับสนุนทั้งในด้านงบประมาณและการกระจายอ านาจที่ชัดเจนไปสู่ระดับพื้นที่การ
ปฏิบัติงานในระดับต าบลแล้วจะเป็นตัวเร่งส าหรับการพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอีกทางหนึ่ง 
พร้อมกับการให้ขวัญและก าลังใจด้านต่าง ๆ ที่จ าเป็นก็จะช่วยให้ครูกศน.มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งข้ึนต่อไป 

 
1. สาระส าคัญของพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 

พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.  2551 เป็นกฎหมายด้านการศึกษา
ฉบับหน่ึงที่เป็นเครื่องมือและกลไกในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการศึกษาท้ัง 2 
รูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่ได้ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่ว่าด้วย การศึกษาตลอดชีวิต (การศึกษาในระบบ 
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บทน า 
สถาบันการศึกษาของประเทศนั้น ครูเป็นบุคลากรที่มีความส าคัญในการจัดการเรียนรู้  ออกแบบกิจกรรม  

จัดกระบวนการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนในช้ันเรียนเป็นอย่างมาก หากกล่าวถึงครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนทั่วไป คงจะทราบ
กันว่ามีหน้าที่สอนให้กับนักเรียนในช้ันเรียนตามระดับช้ันต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับช้ันอนุบาล ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งอยู่
สายสามัญการศึกษานั้นเอง ส าหรับครูนอกระบบโรงเรียนหรือครู กศน. อยู่ในสังกัดของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ภายใต้ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีการแบ่งประเภทของครูไว้หลายช่ือต าแหน่ง
ดังนี้ 1) ข้าราชการครู (ครูผู้ช่วย คศ.1 คศ.2 คศ.3 คศ.4) 2) พนักงานราชการ ได้แก่ ครูศูนย์เรียนรู้ชุมชนพระดาบส ครูมอแกน  
ครูศูนย์เรียนรู้ชุมชน ครูปอเนาะ ครูศศช. การจัดการศึกษาส าหรับชุมชนบนพื้นที่สูง (ศศช.) ครูอาสาสมัคร และครูกศน.ต าบล 
และ 3) ครูอัตราจ้างเหมาบริการ ได้แก่ครูศรช. ครูสอนคนพิการ ครูปวช. และครูสอนเด็กเร่ร่อน [1] ดังนั้น เมื่อพิจารณา
ประเภทครู กศน. ตามโครงสร้าง กศน.อ าเภอและกศน.ต าบล มีดังนี้ ครูประจ ากศน.อ าเภอที่เป็นข้าราชการจะมีหน้าที่
รับผิดชอบดูแลงานในเชิงตรวจสอบ ติดตามผล กศน.ต าบลและสอนในบางพื้นที่ ครูอาสาเป็นครูผู้ช่วยงานในอ าเภอเข้ามาช่วย
ท างานด้านบริหารส่วนส านักงาน กศน.อ าเภอ โดยมีสถานะภาพเป็นพนักงานราชการเหมือนกับครูกศน.ต าบล  ครูศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชน เป็นครูที่อยู่ในต าบลแต่ช่วยงานครู กศน.ต าบล โดยเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 6 เดือน ส่วนครูกศน.เพื่อคนพิการก็เป็น
ครูที่อยู่ในต าบลเช่นกัน แต่เป็นลูกจ้างช่ัวคราว 6 เดือนมีอยู่ในบางอ าเภอ ตามภาระกิจในการจัดการเรียนการสอนส าหรับกลุ่ม
คนพิการ  

หากพิจารณาบทบาทหน้าที่ของครูกศน.แล้วนั้น มีบทบาทในหน้าท่ีหลักและหน้าท่ีตามนโยบายของหน่วยงาน คือ  
1) การจัดการศึกษานอกระบบระดับขั้นพื้นฐาน 2) การจัดการศึกษาต่อเนื่อง ประกอบด้วย การศึกษาชุมชน การศึกษาเพื่อ
สังคม การศึกษาเพื่อทักษะชีวิต 3) การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 4) การท างานประสานกับหน่วยงานของรัฐในระดับพื้นที่ 
เช่น การท างานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนแนวปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน 5) งานบริหารจัดการในส่วนของ
งานด้านธุรการ ด้านงบประมาณ ด้านการจัดกระบวนการเรียนการสอนเหมือนกับครูในระบบทุกอย่าง และการจัดการด้าน  
ไอซีทีในระดับพื้นที่ และ 6) ความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ทั้งระดับส่วนตัว และระดับขององค์กร เช่น กศน.ต าบล จะได้รับ
ความเอื้อเฟื้อด้านสถานที่จากวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนใช้เป็นพื้นที่การจัดการเรียนการสอน ทั้งการจัดการ
เรียนด้วยวิธีการพบกลุ่มและใช้ไวไฟด้วยตนเองและโทรทัศน์ด้านการศึกษา (ETV) การลงพื้นที่ในวันธรรมดา ส่วนมากจะเป็น
โครงการกิจกรรมเรื่องการศึกษาต่อเนื่อง ทั้งที่เป็นโครงการของ กศน. และเป็นโครงการที่วัดร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ดังนั้นจะเห็นได้ว่าครูกศน.นอกจากมีหน้าที่หลักและรองตามข้างต้นแล้ว ยังมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายของส่วน
ราชการหรือผู้บริหารระดับสูงได้มอบหมายทั้งด้วยความเร่งด่วน ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษที่ครูกศน.มีนอกเหนือจากครูโดยทั่วไป 
หากเป็นไปได้การให้การส่งเสริมและสนับสนุนทั้งในด้านงบประมาณและการกระจายอ านาจที่ชัดเจนไปสู่ระดับพื้นที่การ
ปฏิบัติงานในระดับต าบลแล้วจะเป็นตัวเร่งส าหรับการพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอีกทางหนึ่ง 
พร้อมกับการให้ขวัญและก าลังใจด้านต่าง ๆ ที่จ าเป็นก็จะช่วยให้ครูกศน.มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งข้ึนต่อไป 

 
1. สาระส าคัญของพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 

พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.  2551 เป็นกฎหมายด้านการศึกษา
ฉบับหน่ึงที่เป็นเครื่องมือและกลไกในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการศึกษาท้ัง 2 
รูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่ได้ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่ว่าด้วย การศึกษาตลอดชีวิต (การศึกษาในระบบ 
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 

 
 

การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย) สาระส าคัญของพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ได้ระบุไว้ดังนี้ 1. ว่าด้วยเรื่องของค านิยามและความหมาย อาทิเช่น ความหมายของการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตลอดจนนิยามของภาคี
เครือข่าย เป็นต้น 2. ว่าด้วยการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
3. ว่าด้วยอ านาจหน้าที่ตามโครงสร้างของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของเลขาธิการ 
กศน.และส านักงานกศน. 4. ว่าด้วยองค์ประกอบของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใน
ชุดต่าง ๆ อาทิเช่น ชุดใหญ่ในระดับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ชุดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด/กรุงเทพมหานคร และระดับอ าเภอ และชุดคณะอนุกรรมการภาคีเครือข่ายที่มีความส าคัญต่อ
การท างานระดับเชิงพื้นที่ปฏิบัติกับชุมชน เป็นต้น รวมถึงอ านาจหน้าที่ที่ระบุไว้ตามมาตราของพระราชบัญญัติดังกล่าว 
5. สถานศึกษาและบทบาทของครูกศน.ระดับอ าเภอและต าบลในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และ 
6. ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาของกศน. [2] 

ดังนั้น เมื่อได้ท าการศึกษาพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551  
จึงท าให้ทราบถึงภาพความเชื่อมโยงของพระราชบัญญัตินี้กับประชาชน 
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รูปที่ 1 ความเชื่อมโยงของพระราชบัญญัตสิ่งเสริมการศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 กับประชาชน [3] 
 

 

 
 

 สรุปได้ว่า ความเช่ือมโยงของพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 
กับประชาชนมีส่วนเกี่ยวข้องในประเด็นหลักส าคัญ ได้แก่ หลักการในการจัดการศึกษา หลักความเสมอภาค หลักการกระจาย
อ านาจ การให้ความส าคัญของแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้แก่ประชาชน การจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเรียนรู้  
ความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย การจัดสรรทรัพยากรและการเข้าถึงแหล่งทุน การมีคณะอนุกรรมการภาคีเครือข่ายที่เป็นกลไก
ส าคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมทางการศึกษา และการมีสถานศึกษาท่ีมีลักษณะเฉพาะที่ปรับใช้ตามพื้นที่ เป็นต้น ดังนั้น หาก
ได้พิจารณาตามภาพข้างต้นแล้วจะท าให้มีความเข้าใจถึงบทบาทหน้าท่ีของครู กศน. ในการท างานเชิงพื้นที ่

ส าหรับบทบาทหน้าท่ีของครูกศน. ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 
2551 มีดังนี้ หากท าการศึกษาบทบาทหน้าที่ของครูกศน.ในพระราชบัญญัติฉบับนี้แล้วไม่ได้ถูกเขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
อย่างชัดเจน แต่สามารถเทียบเคียงกับบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษา ซึ่งในที่นี้ก็คือ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอและศูนย์การศึกษากศน.ต าบล โดยบทบาทของครูกศน.จะชัดเจนว่าต้องด าเนินการในเรื่องใดบ้าง อาทิเช่น 
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่มีรูปแบบที่หลากหลาย ด้านการส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานในการจัดการศึกษาและ
กิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยร่วมกับภาคีเครือข่าย และด้านการส่งเสริมและสนับสนุนจัดให้มีแหลง่
การเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน เป็นต้น 

 
2. โครงสร้างของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด/กรุงเทพมหานครและ 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ/เขต 
เนื่องจากการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในระดับพื้นที่จั งหวัดและอ าเภอมีการแบ่งงานที่

ชัดเจนดังนี้ ระดับจังหวัดมีส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด /กรุงเทพมหานครท า
หน้าที่ลักษณะเชิงบริหาร การจัดการ และส่งเสริมสนับสนุนให้กับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ 
ซึ่งการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจะเป็นหน้าที่รับผิดชอบของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอ หรือเป็นสถานศึกษาส าหรับผู้เรียนของการจัดการศึกษาในรูปแบบนี้ ด้วยพระราชบัญญัติส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ตามมาตรา 17 ได้ระบุว่า การให้มีส านักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด ไว้ดังน้ี 
 1) กรุงเทพมหานคร ให้มีส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร  เรียก
โดยย่อว่า “ส านักงาน กศน. กทม.” เป็นหน่วยงานในสังกัดของส านักงาน และเป็นหน่วยงานการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร และมีอ านาจหน้าที่บริหารการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยภายในกรุงเทพมหานคร 
 2) จังหวัดอื่น ๆ ให้มีส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด  เรียกโดยย่อว่า 
“ส านักงานงาน กศน. จังหวัด” เป็นหน่วยงานในสังกัดของส านักงานและเป็นหน่วยงานการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท าหน้าที่เป็นหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดและมีอ านาจหน้าที่บริหารการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภายในจังหวัด 
 ให้หน่วยงานการศึกษาตามวรรคหนึ่ง มีผู้อ านวยการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดส านักงาน กศน. กทม. หรือส านักงาน กศน. จังหวัดแล้วแต่กรณี รวมทั้งเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากร
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 

 
 

การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย) สาระส าคัญของพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ได้ระบุไว้ดังนี้ 1. ว่าด้วยเรื่องของค านิยามและความหมาย อาทิเช่น ความหมายของการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตลอดจนนิยามของภาคี
เครือข่าย เป็นต้น 2. ว่าด้วยการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
3. ว่าด้วยอ านาจหน้าที่ตามโครงสร้างของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของเลขาธิการ 
กศน.และส านักงานกศน. 4. ว่าด้วยองค์ประกอบของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใน
ชุดต่าง ๆ อาทิเช่น ชุดใหญ่ในระดับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ชุดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด/กรุงเทพมหานคร และระดับอ าเภอ และชุดคณะอนุกรรมการภาคีเครือข่ายที่มีความส าคัญต่อ
การท างานระดับเชิงพื้นที่ปฏิบัติกับชุมชน เป็นต้น รวมถึงอ านาจหน้าที่ที่ระบุไว้ตามมาตราของพระราชบัญญัติดังกล่าว 
5. สถานศึกษาและบทบาทของครูกศน.ระดับอ าเภอและต าบลในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และ 
6. ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาของกศน. [2] 

ดังนั้น เมื่อได้ท าการศึกษาพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551  
จึงท าให้ทราบถึงภาพความเชื่อมโยงของพระราชบัญญัตินี้กับประชาชน 
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รูปที่ 1 ความเชื่อมโยงของพระราชบัญญัตสิ่งเสริมการศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 กับประชาชน [3] 
 

 

 
 

 สรุปได้ว่า ความเช่ือมโยงของพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 
กับประชาชนมีส่วนเกี่ยวข้องในประเด็นหลักส าคัญ ได้แก่ หลักการในการจัดการศึกษา หลักความเสมอภาค หลักการกระจาย
อ านาจ การให้ความส าคัญของแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้แก่ประชาชน การจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเรียนรู้  
ความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย การจัดสรรทรัพยากรและการเข้าถึงแหล่งทุน การมีคณะอนุกรรมการภาคีเครือข่ายที่เป็นกลไก
ส าคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมทางการศึกษา และการมีสถานศึกษาท่ีมีลักษณะเฉพาะที่ปรับใช้ตามพื้นที่ เป็นต้น ดังนั้น หาก
ได้พิจารณาตามภาพข้างต้นแล้วจะท าให้มีความเข้าใจถึงบทบาทหน้าท่ีของครู กศน. ในการท างานเชิงพื้นที ่

ส าหรับบทบาทหน้าท่ีของครูกศน. ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 
2551 มีดังนี้ หากท าการศึกษาบทบาทหน้าที่ของครูกศน.ในพระราชบัญญัติฉบับนี้แล้วไม่ได้ถูกเขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
อย่างชัดเจน แต่สามารถเทียบเคียงกับบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษา ซึ่งในที่นี้ก็คือ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอและศูนย์การศึกษากศน.ต าบล โดยบทบาทของครูกศน.จะชัดเจนว่าต้องด าเนินการในเรื่องใดบ้าง อาทิเช่น 
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่มีรูปแบบที่หลากหลาย ด้านการส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานในการจัดการศึกษาและ
กิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยร่วมกับภาคีเครือข่าย และด้านการส่งเสริมและสนับสนุนจัดให้มีแหลง่
การเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน เป็นต้น 

 
2. โครงสร้างของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด/กรุงเทพมหานครและ 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ/เขต 
เนื่องจากการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในระดับพื้นที่จั งหวัดและอ าเภอมีการแบ่งงานที่

ชัดเจนดังนี้ ระดับจังหวัดมีส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด /กรุงเทพมหานครท า
หน้าที่ลักษณะเชิงบริหาร การจัดการ และส่งเสริมสนับสนุนให้กับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ 
ซึ่งการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจะเป็นหน้าที่รับผิดชอบของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอ หรือเป็นสถานศึกษาส าหรับผู้เรียนของการจัดการศึกษาในรูปแบบนี้ ด้วยพระราชบัญญัติส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ตามมาตรา 17 ได้ระบุว่า การให้มีส านักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด ไว้ดังน้ี 
 1) กรุงเทพมหานคร ให้มีส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร  เรียก
โดยย่อว่า “ส านักงาน กศน. กทม.” เป็นหน่วยงานในสังกัดของส านักงาน และเป็นหน่วยงานการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร และมีอ านาจหน้าที่บริหารการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยภายในกรุงเทพมหานคร 
 2) จังหวัดอื่น ๆ ให้มีส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด  เรียกโดยย่อว่า 
“ส านักงานงาน กศน. จังหวัด” เป็นหน่วยงานในสังกัดของส านักงานและเป็นหน่วยงานการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท าหน้าที่เป็นหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดและมีอ านาจหน้าที่บริหารการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภายในจังหวัด 
 ให้หน่วยงานการศึกษาตามวรรคหนึ่ง มีผู้อ านวยการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดส านักงาน กศน. กทม. หรือส านักงาน กศน. จังหวัดแล้วแต่กรณี รวมทั้งเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากร
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 

 
 

ทางการศึกษาในสังกัดสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบและมีฐานะเป็นผู้บริหารการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนรับผิดชอบการปฏิบัติราชการของหน่วยงานดังกล่าว 
 

 
 รูปที ่2 แผนภูมิโครงสร้างส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด/กทม. [4] 
 
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ/เขต ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ เดิมใช้ช่ือ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอ 
สังกัดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด ส านักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ จัดขึ้นตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 27 สิงหาคม 2536 พร้อมกับศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ าเภออื่นทั่วประเทศ รวม 789 
แห่ง มีหน้าที่จัดและให้บริการการศึกษานอกโรงเรียนในระดับอ าเภอ มีหัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอ/กิ่ง
อ าเภอเป็นผู้บริหารหัวหน้าสถานศึกษา [5]  

ต่อมาเมื่อปีพ.ศ. 2551 ประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 
2551 และเปลี่ยนช่ือเป็นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ/เขต สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ [6] ตามข้อ 1 ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การก าหนดอ านาจและ
หน้าที่ของสถานศึกษา ได้ก าหนดไว้ดังนี้คือ 1. จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 2. ส่งเสริมสนับสนุนและ
ประสานงานกับภาคีเครือข่าย เพื่อการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 3. ด าเนินการตามนโยบายพิเศษ
ของรัฐบาล และงานเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 4. จัดส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาตามโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริในพื้นที่ 5. จัดส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 6. วิจัยและพัฒนาคุณภาพ

 

 
 

หลักสูตร สื่อ กระบวนการเรียนรู้  และมาตรฐานการศึกษานอกระบบ 7. ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์ 8. ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ นิเทศภายใน ติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 9. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 10. ระดม
ทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 11. ด าเนินการประกันคุณภาพภายใน
ให้สอดคล้องกับระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ก าหนด 12. ด าเนินการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาความยากจน 
โดยใช้แนวทางพระราชด าริ “เศรษฐกิจพอเพียง” 13. โครงการส่งเสริมการอ่านกศน.เพื่อนเรียนรู้สู่ชุมชน (ส่งเสริมการรู้
หนังสือ) และ14. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

ส าหรับการบริหารงานของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในระดับอ าเภอ/เขต ตามมาตรา 18 
ของพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 [2] ที่ระบุว่าให้สถานศึกษาท าหน้าท่ี
ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน และจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยร่วมกับภาคีเครือข่าย การด าเนินงาน
ของสถานศึกษาตามวรรคหนึ่ง อาจจัดให้มีศูนย์การเรียนชุมชนเป็นหน่วยจัดกิจกรรมและสร้างกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนก็
ได้ การจัดตั้ง ยุบ เลิก รวม การก าหนดบทบาท อ านาจและหน้าที่ของสถานศึกษาตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรี
ประกาศก าหนด  
 

แผนภูมโิครงสร้างศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ/เขต มดีังนี ้
ตัวอย่าง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทมุธาน ี

 

 
รูปที่ 3 แผนภูมิโครงสร้างศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอล าลูกกา [7]  
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 

 
 

ทางการศึกษาในสังกัดสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบและมีฐานะเป็นผู้บริหารการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนรับผิดชอบการปฏิบัติราชการของหน่วยงานดังกล่าว 
 

 
 รูปที ่2 แผนภูมิโครงสร้างส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด/กทม. [4] 
 
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ/เขต ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ เดิมใช้ช่ือ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอ 
สังกัดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด ส านักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ จัดขึ้นตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 27 สิงหาคม 2536 พร้อมกับศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ าเภออื่นทั่วประเทศ รวม 789 
แห่ง มีหน้าที่จัดและให้บริการการศึกษานอกโรงเรียนในระดับอ าเภอ มีหัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอ/กิ่ง
อ าเภอเป็นผู้บริหารหัวหน้าสถานศึกษา [5]  

ต่อมาเมื่อปีพ.ศ. 2551 ประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 
2551 และเปลี่ยนช่ือเป็นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ/เขต สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ [6] ตามข้อ 1 ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การก าหนดอ านาจและ
หน้าที่ของสถานศึกษา ได้ก าหนดไว้ดังนี้คือ 1. จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 2. ส่งเสริมสนับสนุนและ
ประสานงานกับภาคีเครือข่าย เพื่อการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 3. ด าเนินการตามนโยบายพิเศษ
ของรัฐบาล และงานเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 4. จัดส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาตามโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริในพื้นที่ 5. จัดส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 6. วิจัยและพัฒนาคุณภาพ

 

 
 

หลักสูตร สื่อ กระบวนการเรียนรู้  และมาตรฐานการศึกษานอกระบบ 7. ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์ 8. ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ นิเทศภายใน ติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 9. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 10. ระดม
ทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 11. ด าเนินการประกันคุณภาพภายใน
ให้สอดคล้องกับระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ก าหนด 12. ด าเนินการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาความยากจน 
โดยใช้แนวทางพระราชด าริ “เศรษฐกิจพอเพียง” 13. โครงการส่งเสริมการอ่านกศน.เพื่อนเรียนรู้สู่ชุมชน (ส่งเสริมการรู้
หนังสือ) และ14. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

ส าหรับการบริหารงานของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในระดับอ าเภอ/เขต ตามมาตรา 18 
ของพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 [2] ที่ระบุว่าให้สถานศึกษาท าหน้าท่ี
ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน และจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยร่วมกับภาคีเครือข่าย การด าเนินงาน
ของสถานศึกษาตามวรรคหนึ่ง อาจจัดให้มีศูนย์การเรียนชุมชนเป็นหน่วยจัดกิจกรรมและสร้างกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนก็
ได้ การจัดตั้ง ยุบ เลิก รวม การก าหนดบทบาท อ านาจและหน้าที่ของสถานศึกษาตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรี
ประกาศก าหนด  
 

แผนภูมโิครงสร้างศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ/เขต มดีังนี ้
ตัวอย่าง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทมุธาน ี

 

 
รูปที่ 3 แผนภูมิโครงสร้างศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอล าลูกกา [7]  
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  จากภาพแสดงผังโครงสร้างศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ/เขต มีผู้อ านวยการ
ส านักงานเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กร มีรองผู้อ านวยการ 1 ต าแหน่ง และมีคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นผู้ให้ความเห็นใน
เชิงนโยบายและเป็นผู้ตรวจสอบในการท างาน ส าหรับกลุ่มงานประกอบด้วย 3 กลุ่มงานคือ 

1. กลุ่มงานอ านวยการ รับผิดชอบส่วนที่เป็นการบริหารงานทั่วไป เช่น งานธุรการ งานการเงินและบัญชี  
งานแผนงานและโครงการ งานงบประมาณ งานบุคลากร เป็นต้น 

2. กลุ่มจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รับผิดชอบงานการส่งเสริมการรู้หนังสือ  
งานการศึกษาพื้นฐานนอกระบบ งานปวช. กศน. งานการศึกษาต่อเนื่อง งานการศึกษาตามอัธยาศัย งานการพัฒนาหลักสูตร 
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา งานทะเบียนและงานวัดผล งานศูนย์บริการให้ค าปรึกษาแนะน า และงานกิจการ
นักศึกษา 

3. กลุ่มภาคีเครือข่าย และกิจการพิเศษ ดูแลงานด้านส่งเสริมสนับสนุนภาคีเครือข่าย งานกิจการพิเศษ  
งานเพือ่การศึกษา งานกิจการลูกเสือและยุวกาชาด และงานกองทุนกู้ยืม 
 สรุปได้ว่า จากโครงสร้างของส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในระดับจังหวัดและอ าเภอ 
ท าให้ทราบถึงภารกิจการท างานของครูกศน. ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เนื่องจากส านักงานในระดับจังหวัดจะมีหน้าที่ในเชิงบริหาร
และก ากับดูแลในด้านนโยบายและการบริหารจัดการ ส่วนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ และ
ศูนย์กศน. ต าบล นั้น เป็นสถานศึกษาที่มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนทั้งการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยที่มีส่วนส าคัญเป็นกลไกในการท างานด้านการจัดการศึกษาและกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยในระดับเชิงพื้นที่ปฏิบัติ โดยมีครูกศน.อ าเภอและครูกศน.ต าบลเป็นผู้ด าเนินการและปฎิบัติงานด้านการจัดการศึกษา
และกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยร่วมกับภาคีเครือข่ายและผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 
 
3. หลักการบริหารสถานศึกษาและหลักการกระจายอ านาจกับบทบาทหน้าที่ของครูกศน. 
 การบริหารสถานศึกษาเป็นการด าเนินงานท่ีมีความส าคัญต่อการบริหารในโรงเรียน ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอและต าบล หรือหน่วยที่มีหน้าที่จัดการศึกษาในช่ือเรียกอื่น ๆ เป็นต้น และรวมถึงเรื่องการ
กระจายอ านาจไปยังสถานศึกษาด้วยเช่นกัน โดยมีรายละเอียดสาระส าคัญของหลักในการบริหารสถานศึกษากับการกระจาย
อ านาจกับบทบาทหน้าท่ีของครูกศน. ดังนี ้
 หลักการบริหารสถานศึกษา 
 ในการบริหารสถานศึกษาตามหลักการบริหารสถานศึกษาตามมาตรา 39 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 ได้ก าหนดให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงาน
บุคคล และการบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการ และส านักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเขตพื้น ที่การศึกษา และ
สถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา [8] 
 การบริหารสถานศึกษา [9] 
 การบริหารจัดการศึกษาภายในสถานศึกษาให้เกิดพลังและมีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องยึดเงื่อนไขและหลักการส าคัญ 
ดังนี ้
 1) การตัดสินใจที่ยึดโรงเรยีนเป็นฐาน (School-Based Decision) เป็นแนวคิดที่มุ่งให้โรงเรียนมีอิสระในการตัดสินใจ
ด้วยตนเอง โดยยึดประโยชน์ท่ีจะเกิดกับผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

 
 

 2) การมีส่วนร่วม (Participation) ก าหนดให้บุคคลหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา หรือผู้มีส่วนได้เสียในการจัด
การศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการ ร่วมแสดงความคิดเห็น หรือร่วมก ากับติดตามดูแล 
 3) ก า รกระจ ายอ า น าจ  (Decentralization) เ ป็ นก า รกระจ ายอ า น าจด้ านการบริ ห าร ง านวิ ชาการ  
การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและกาบริหารงานท่ัวไป ให้คณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษาและคณะกรรมการ
สถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ 
 4) ความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้ (Accountability) มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและภารกิจของ
ผู้รับผิดชอบ เพ่ือเป็นหลักประกันคุณภาพการศึกษาให้เกิดขึ้น 
 5) ธรรมาภิบาล (Good Governance) เป็นหลักคิดส าหรับการบริหารจัดการที่ดี เพื่อประกันว่าบุคลากรในองค์กรมี
ความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้ยึดหลักเป้าหมายสอดคล้องต่อสังคม กระบวนการ โปร่งใส และทุกขั้นตอนมีผู้รับผิดชอบ 
 6) ความเป็นนิติบุคคล (A Juristic Person) เป็นการให้สิทธิและอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ให้กับโรงเรียนเฉพาะ ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ ในการบริหารจัดการศึกษา 

ในส่วนของระบบคุณภาพโดยทั่วไปและความสัมพันธ์กับกระบวนการบริหารคุณภาพภายในสถานศึกษา  
โดยกระบวนการบริหารคุณภาพภายในสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น ส าหรับการบริหารในระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐานแล้วเป็นกระบวนการท างานร่วมกันของบุคลากรและทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร เนื่องจากมี
กระบวนการในการบริหารหลายกระบวนการ และกระบวนการที่ส ามารถน ามาใช้ได้ทั่วไปในประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 3 รูปแบบ ได้แก่ กระบวนการท างานเชิงระบบ (PDCA) กระบวนการบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management : SBM) และกระบวนการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result Based 
Management : RBM) [9] ดังนี ้

1) กระบวนการท างานเชิงระบบ (PDCA) ถือเป็นวงจรบริหารงานคุณภาพ ซึ่งในการบริหารได้น าวงจรท างานเชิง
ระบบ (PDCA) นี้มาประยุกต์ใช้เพื่อการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง ทุกครั้งที่วงจรหมุนครบรอบ ก็จะเป็นแรงส่งให้หมุนในรอบ
ต่อไป วิธีการใหม่ ๆ ที่ท าให้เกิดการปรับปรุงก็จะถูกจัดท าเป็นมาตรฐานการท างาน ซึ่งจะท าให้การท างานมีการพัฒนาอย่างไม่
สิ้นสุด โดยอาจเริ่มด้วยการปรับปรุงเล็ก ๆ น้อย ๆ ก่อนท่ีจะก้าวไปสู่การปรับปรุงที่มีความซับซ้อนมากยิ่งข้ึน  

ขั้นตอนการท างานเชิงระบบ มีดังนี้ 
 1.1) ขั้นตอนการวางแผน (Plan) การวางแผนที่ดีช่วยให้สามารถคาดการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตและช่วยลดความ
สูญเสียต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นได้ ทั้งในด้านแรงงาน วัตถุดิบ เงิน เวลา ช่ัวโมงการท างาน เป็นต้น และช่วยให้รับรู้สภาพปัจจุบัน 
พร้อมกับก าหนดสภาพที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต ด้วยการผสานประสบการณค์วามรู้และทักษะอย่างลงตัว การวางแผนที่ดี
สามารถท าให้บรรลุจุดมุ่งหมายได้ ควรมีลักษณะดังนี้ ครอบคลุมถึงการก าหนดกรอบหัวข้อที่ต้องการ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
จากการปฏิบัติงาน การวิเคราะห์ข้อมูลและก าหนดทางเลือกในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 
 1.2) ขั้นตอนการปฏิบัติ (D0) ขั้นตอนการปฏิบัติเป็นการลงมือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามทางเลือกที่ได้ก าหนดไว้ใน
ขั้นตอนการวางแผน ในขั้นนี้ต้องตรวจสอบระหว่างปฏิบัติด้วยว่าได้ด าเนินไปในทิศทางที่ตั้งใจหรือไม่ พร้อมกับสื่อสารให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องรับทราบเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการด าเนินงาน เพื่อน าผลมาใช้ในการปรับปรุง ซึ่งจะก่อให้เกิดความผิดพลาดน้อย
ที่สุด 
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  จากภาพแสดงผังโครงสร้างศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ/เขต มีผู้อ านวยการ
ส านักงานเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กร มีรองผู้อ านวยการ 1 ต าแหน่ง และมีคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นผู้ให้ความเห็นใน
เชิงนโยบายและเป็นผู้ตรวจสอบในการท างาน ส าหรับกลุ่มงานประกอบด้วย 3 กลุ่มงานคือ 

1. กลุ่มงานอ านวยการ รับผิดชอบส่วนที่เป็นการบริหารงานทั่วไป เช่น งานธุรการ งานการเงินและบัญชี  
งานแผนงานและโครงการ งานงบประมาณ งานบุคลากร เป็นต้น 

2. กลุ่มจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รับผิดชอบงานการส่งเสริมการรู้หนังสือ  
งานการศึกษาพื้นฐานนอกระบบ งานปวช. กศน. งานการศึกษาต่อเนื่อง งานการศึกษาตามอัธยาศัย งานการพัฒนาหลักสูตร 
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา งานทะเบียนและงานวัดผล งานศูนย์บริการให้ค าปรึกษาแนะน า และงานกิจการ
นักศึกษา 

3. กลุ่มภาคีเครือข่าย และกิจการพิเศษ ดูแลงานด้านส่งเสริมสนับสนุนภาคีเครือข่าย งานกิจการพิเศษ  
งานเพือ่การศึกษา งานกิจการลูกเสือและยุวกาชาด และงานกองทุนกู้ยืม 
 สรุปได้ว่า จากโครงสร้างของส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในระดับจังหวัดและอ าเภอ 
ท าให้ทราบถึงภารกิจการท างานของครูกศน. ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เนื่องจากส านักงานในระดับจังหวัดจะมีหน้าที่ในเชิงบริหาร
และก ากับดูแลในด้านนโยบายและการบริหารจัดการ ส่วนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ และ
ศูนย์กศน. ต าบล นั้น เป็นสถานศึกษาที่มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนทั้งการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยที่มีส่วนส าคัญเป็นกลไกในการท างานด้านการจัดการศึกษาและกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยในระดับเชิงพื้นที่ปฏิบัติ โดยมีครูกศน.อ าเภอและครูกศน.ต าบลเป็นผู้ด าเนินการและปฎิบัติงานด้านการจัดการศึกษา
และกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยร่วมกับภาคีเครือข่ายและผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 
 
3. หลักการบริหารสถานศึกษาและหลักการกระจายอ านาจกับบทบาทหน้าที่ของครูกศน. 
 การบริหารสถานศึกษาเป็นการด าเนินงานท่ีมีความส าคัญต่อการบริหารในโรงเรียน ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอและต าบล หรือหน่วยที่มีหน้าที่จัดการศึกษาในช่ือเรียกอื่น ๆ เป็นต้น และรวมถึงเรื่องการ
กระจายอ านาจไปยังสถานศึกษาด้วยเช่นกัน โดยมีรายละเอียดสาระส าคัญของหลักในการบริหารสถานศึกษากับการกระจาย
อ านาจกับบทบาทหน้าท่ีของครูกศน. ดังนี ้
 หลักการบริหารสถานศึกษา 
 ในการบริหารสถานศึกษาตามหลักการบริหารสถานศึกษาตามมาตรา 39 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 ได้ก าหนดให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงาน
บุคคล และการบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการ และส านักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา [8] 
 การบริหารสถานศึกษา [9] 
 การบริหารจัดการศึกษาภายในสถานศึกษาให้เกิดพลังและมีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องยึดเงื่อนไขและหลักการส าคัญ 
ดังนี ้
 1) การตัดสินใจที่ยึดโรงเรยีนเป็นฐาน (School-Based Decision) เป็นแนวคิดที่มุ่งให้โรงเรียนมีอิสระในการตัดสินใจ
ด้วยตนเอง โดยยึดประโยชน์ท่ีจะเกิดกับผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

 
 

 2) การมีส่วนร่วม (Participation) ก าหนดให้บุคคลหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา หรือผู้มีส่วนได้เสียในการจัด
การศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการ ร่วมแสดงความคิดเห็น หรือร่วมก ากับติดตามดูแล 
 3) ก า รกร ะจ ายอ า น าจ  (Decentralization) เ ป็ นก า รกระจ ายอ า น าจ ด้ านการบริ ห าร ง านวิ ชาการ  
การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและกาบริหารงานท่ัวไป ให้คณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษาและคณะกรรมการ
สถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ 
 4) ความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้ (Accountability) มีการก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบและภารกิจของ
ผู้รับผิดชอบ เพ่ือเป็นหลักประกันคุณภาพการศึกษาให้เกิดขึ้น 
 5) ธรรมาภิบาล (Good Governance) เป็นหลักคิดส าหรับการบริหารจัดการที่ดี เพื่อประกันว่าบุคลากรในองค์กรมี
ความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้ยึดหลักเป้าหมายสอดคล้องต่อสังคม กระบวนการ โปร่งใส และทุกขั้นตอนมีผู้รับผิดชอบ 
 6) ความเป็นนิติบุคคล (A Juristic Person) เป็นการให้สิทธิและอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ให้กับโรงเรียนเฉพาะ ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ ในการบริหารจัดการศึกษา 

ในส่วนของระบบคุณภาพโดยทั่วไปและความสัมพันธ์กับกระบวนการบริหารคุณภาพภายในสถานศึกษา  
โดยกระบวนการบริหารคุณภาพภายในสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น ส าหรับการบริหารในระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐานแล้วเป็นกระบวนการท างานร่วมกันของบุคลากรและทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร เนื่องจากมี
กระบวนการในการบริหารหลายกระบวนการ และกระบวนการที่ส ามารถน ามาใช้ได้ทั่วไปในประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 3 รูปแบบ ได้แก่ กระบวนการท างานเชิงระบบ (PDCA) กระบวนการบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management : SBM) และกระบวนการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result Based 
Management : RBM) [9] ดังนี ้

1) กระบวนการท างานเชิงระบบ (PDCA) ถือเป็นวงจรบริหารงานคุณภาพ ซึ่งในการบริหารได้น าวงจรท างานเชิง
ระบบ (PDCA) นี้มาประยุกต์ใช้เพื่อการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง ทุกครั้งที่วงจรหมุนครบรอบ ก็จะเป็นแรงส่งให้หมุนในรอบ
ต่อไป วิธีการใหม่ ๆ ที่ท าให้เกิดการปรับปรุงก็จะถูกจัดท าเป็นมาตรฐานการท างาน ซึ่งจะท าให้การท างานมีการพัฒนาอย่างไม่
สิ้นสุด โดยอาจเริ่มด้วยการปรับปรุงเล็ก ๆ น้อย ๆ ก่อนท่ีจะก้าวไปสู่การปรับปรุงที่มีความซับซ้อนมากยิ่งข้ึน  

ขั้นตอนการท างานเชิงระบบ มีดังนี้ 
 1.1) ขั้นตอนการวางแผน (Plan) การวางแผนท่ีดีช่วยให้สามารถคาดการณ์สิ่งท่ีเกิดข้ึนในอนาคตและช่วยลดความ
สูญเสียต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นได้ ทั้งในด้านแรงงาน วัตถุดิบ เงิน เวลา ช่ัวโมงการท างาน เป็นต้น และช่วยให้รับรู้สภาพปัจจุบัน 
พร้อมกับก าหนดสภาพที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต ด้วยการผสานประสบการณค์วามรู้และทักษะอย่างลงตัว การวางแผนที่ดี
สามารถท าให้บรรลุจุดมุ่งหมายได้ ควรมีลักษณะดังนี้ ครอบคลุมถึงการก าหนดกรอบหัวข้อที่ต้องการ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
จากการปฏิบัติงาน การวิเคราะห์ข้อมูลและก าหนดทางเลือกในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 
 1.2) ขั้นตอนการปฏิบัติ (D0) ขั้นตอนการปฏิบัติเป็นการลงมือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามทางเลือกที่ได้ก าหนดไว้ใน
ขั้นตอนการวางแผน ในขั้นนี้ต้องตรวจสอบระหว่างปฏิบัติด้วยว่าได้ด าเนินไปในทิศทางที่ตั้งใจหรือไม่ พร้อมกับสื่อสารให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องรับทราบเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการด าเนินงาน เพื่อน าผลมาใช้ในการปรับปรุง ซึ่งจะก่อให้เกิดความผิดพลาดน้อย
ที่สุด 
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 1.3) ขั้นตอนการตรวจสอบและประเมินผล (Check) การตรวจสอบและการประเมินผลเป็นขั้นตอนท่ีท าให้เราทราบ
ว่าการปฏิบัติบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ สิ่งส าคัญคือ ต้องรู้ว่าจะตรวจสอบอะไรบ้างและบ่อยครั้ง
แค่ไหน ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบจะเป็นประโยชน์ส าหรับการวางแผนและปรับปรุงการด าเนินงานต่อไป โดยมีกรอบและ
แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลดังนี้ 
  (1) การตรวจสอบและประเมินผล โดยใช้กรอบขั้นตอนการด าเนินงานได้แก่ ขั้นตอนการศึกษาข้อมูลได้
ครบถ้วยหรือไม่ ขั้นการเตรียมงาน ขั้นด าเนินงาน ขั้นตอนการประเมินมีเครื่องมือและขั้นตอนการประเมินผลท่ีเหมาะสม
หรือไม่อย่างไร  
  (2) การตรวจสอบและประเมินผล โดยใช้กรอบตามเกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่งได้แก่ การประเมินอิงวัตถุประสงค์
หรือเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดขึ้น 
  (3) การตรวจสอบและประเมินผล โดยใช้กรอบความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
  (4) การตรวจสอบและประเมินผล โดยใช้กรอบคุณภาพท่ัวท้ังองค์กร 
 1.4) ขั้นตอนการปรับปรุงและพัฒนา (Act) การปรับปรุงและพัฒนาเป็นขั้นตอนการด าเนินงานที่น าผลจากการ
ตรวจสอบและประเมินผลมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งมีอยู่ 2 กรณีดังนี้ กรณีที่ 1 ผลที่เกิดขึ้น
เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ ก็ให้น าแนวทางหรือกระบวนการปฏิบัตินั้นมาจัดท าให้เป็นมาตรฐาน พร้อมทั้งหาวิธีการที่จะ
ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งอาจหมายถึงสามารถบรรลุเป้าหมายได้เร็วกว่าเดิมหรือเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเดิมหรือท าให้คุณภาพดี
ยิ่งข้ึนก็ได้ ส่วนกรณีที่ 2 ผลที่เกิดขึ้นไม่เป็นไปตามแผนท่ีได้วางไว้ ควรน าข้อมูลที่รวบรวมไว้มาวิเคราะห์และพิจารณาว่าควรจะ
ด าเนินการอย่างไร 

2) กระบวนการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management) เป็นกระบวนการบริหารอีกรูปแบบ
หนึ่งท่ีถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมทางการบริหารที่น ามาใช้ในการปฏิรูปการศึกษา โดยมีหลักการประกอบด้วย หลักการกระจาย
อ านาจ หลักการใช้โรงเรียนเป็นศูนย์กลาง หลักการมีส่วนร่วม หลักการพึ่งตนเอง หลักการประสานงาน หลักความต่อเนื่อง
และหลากหลาย หลักการพัฒนาตนเอง และหลักการตรวจสอบและถ่วงดุลย์ ซึ่งหลักการในการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานดังกล่าว จะต้องค านึงถึงหลักธรรมรัฐหรือธรรมาภิบาล (Good Governance) ทั้ง 6 ประการมาใช้ในประกอบการบริหาร
ด้วย คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม และหลักความคุ้มค่า โดย
จะต้องมีอ านาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับการพัฒนาครูในโรงเรียน ในด้านความรู้ ความสามารถและการจัดทรัพยากรในโรงเรยีน 
ส าหรับการบริหารในรูปแบบนี้แบ่งได้เป็น 4 รูปแบบ ดังนี้ (1) รูปแบบที่ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นหลัก (Administrator 
Central SBM) ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นประธาน กรรมการจะเลือกตั้งจากกลุ่มผู้ปกครอง ครูอาจารย์ และชุมชน 
คณะกรรมการมีบทบาทให้ค าปรึกษาแต่อ านาจการตัดสินใจอยู่ที่ผู้บริหารโรงเรียน (2) รูปแบบที่ครูเป็นหลัก (Professional 
Central SBM) โดยครูในฐานะเป็นผู้ใกล้ชิดเด็กมากที่สุดย่อมรู้ปัญหาได้ดีกว่าและสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด ตัวแทนคณะครู
จะเป็นกรรมการโรงเรียนมากที่สุด และร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  (3) รูปแบบที่ ชุมชนมีบทบาทหลัก 
(Community Central SBM) รูปแบบนี้จะตอบสนองความต้องการของผู้ปกครองและชุมชนมากที่สุด โดยตัวแทนชุมชนจะ
เป็นประธาน ผู้บริหารเป็นกรรมการและเลขานุการ  และ (4) รูปแบบที่ครูและชุมชนมีบทบาทหลัก (Professional 
Community Central SBM) เป็นรูปแบบที่ เ ช่ือว่าครูและผู้ปกครองต่างมีความส าคัญในการจัดการศึกษาให้แก่เด็ก  
การบริหารงานในรูปแบบกรรมการจะมีสัดส่วนของครูและผู้ปกครองมากกว่ากลุ่มอื่น ๆ โดยผู้บริหารโรงเรียนเป็นประธาน
คณะกรรมการและคณะกรรมการโรงเรียนเป็นคณะกรรมการบริหาร 

 

 
 

3) กระบวนการบริหารแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management: RBM) การบริหารแบบมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ เป็นการบริหารโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์หรือผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก มีการประเมินผลลัพธ์หรือผลสัมฤทธิ์ของการ
ด าเนินงานโดยใช้ตัวช้ีวัด ทั้งในแง่ของปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ์ โดยจะต้องมีการก าหนดตัวช้ีวัดผลการ
ด าเนินงาน (Key Performance Indicators) รวมทั้งมีการก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ล่วงหน้า ที่จะต้องอาศัยความ
ร่วมมือระหว่างผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

การบริหารแบบมุ่งเน้นผลสมัฤทธ์ิ มีขั้นตอนท่ีส าคัญ 4 ขั้นตอนดังน้ี (1) การวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร เป็นขั้นตอน
ที่องค์กรต้องก าหนดทิศทางโดยรวมว่าจะท าอะไร อย่างไร เป็นการวางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกองค์การ (SWOT Analysis) และให้ได้มาซึ่งวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์การด าเนินงาน 
รวมทั้งพิจารณาถึงปัจจัยหลักแหล่งความส าเร็จขององค์การและสร้างตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ (2) การก าหนด
รายละเอียดของตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน ซึ่งจะก าหนดความชัดเจนของตัวช้ีวัดทั้งในเชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ 
(Quality) เวลา (Time) และสถานท่ีหรือความครอบคลุม (place) ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ต้องการของแต่ละตัวช้ีวัด (3) การวัดและ
การตรวจสอบผลการด าเนินงาน ผู้บริหารจะต้องจัดให้มีการตรวจสอบและรายงานผลการด าเนินงานของแต่ละตัวช้ีวัดตาม
เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ เช่น รายเดือน รายไตรมาส หรือรายปี เป็นต้น เพื่อแสดงความก้าวหน้าและสัมฤทธิผลของการด าเนินงาน
ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการหรือไม่ อย่างไร การวัดผลการปฏิบัติงานหรือผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงาน โดยทั่วไปจะมีจุดเน้น
ของการด าเนินการ 3 ด้าน ได้แก่ ความประหยัด ความมีประสิทธิภาพ และความมีประสิทธิผล และ(4) การให้รางวัลตอบแทน 
เมื่อได้พิจารณาผลการด าเนินงานแล้ว ผู้บริหารจะต้องมีการให้รางวัลตอบแทนตามระดับของผลงานท่ีได้ตกลงกันไว้ 

โดยสรุปบทบาทหน้าท่ีของครูกศน. กับหลักการบริหารสถานศึกษาน้ันมีส่วนส าคัญอย่างมาก เนื่องจากการบริหารจดั
การศึกษาในบริบทของครูกศน.แล้ว จะมีลักษณะเฉพาะโดยสภาพของโครงสร้างขององค์การที่เป็นสถานศึกษาที่มีการจัดใน
สถานท่ีต่าง ๆ ซึ่งแตกต่างกับโรงเรียน การน าหลักบริหารสถานศึกษามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบทบาทหน้าท่ีของครูกศน. อาทิ
เช่น กระบวนการท างานเชิงระบบ (PDCA) กระบวนการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management : 
SBM) และกระบวนการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management : RBM) จากกระบวนบริหารทั้ง 3 แบบนี้จะมี
ส่วนช่วยในการท างานของครูกศน.นั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ถึงแม้ว่าจะมีข้อก าจัดในด้านการปฏิบัติงานในเชิงพื้นที่ก็ตาม 

หลักการกระจายอ านาจ [10] โดยทั่วไป หมายถึง รูปแบบของการบริหารที่กระจายอ านาจหน้าท่ี การตัดสินใจ และ
ความรับผิดชอบจากศูนย์อ านาจหรือส่วนกลางไปยังผู้ใต้บังคับบัญชาหรือท้องถิ่น เพื่อให้มีอิสระ มีความคล่องตัว และให้ชุมชน
มีส่วนร่วม ในทางการศึกษา หมายถึง การมอบอ านาจและความรับผิดชอบไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา หรือไปยัง
ระดับปฏิบัติ  

โดยมากมักจะเข้าใจว่าการกระจายอ านาจตรงกันข้ามกับการรวมอ านาจ (centralization) โดยที่การรวมอ านาจเป็น
รูปแบบของการบริหารจัดการที่รวมศูนย์การตัดสินใจมาจากที่แห่งเดียว ตัดสินใจโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
แท้ที่จริงการกระจายอ านาจ การบริหารการศึกษาอยู่บนแกนต่อเนื่องระหว่าง 2 ขั้ว โดยที่ขั้วหนึ่งคือการบริหารแบบกระจาย
อ านาจชนิดสุดโต่ง แต่ละเรื่องจะอยู่ตรงกลางหรือใกล้ขั้วใดขั้วหนึ่ง ดังนั้น ระดับของการกระจายอ านาจขึ้นอยู่กับสิ่งต่อไปนี้  
1. เป็นการถ่ายโอนอ านาจหน้าที่ในการตัดสินใจในเรื่องอะไร 2. ถ่ายโอนอ านาจหน้าท่ีในการตัดสินใจไปให้ใคร 3. ใครคือ
ผู้รับผิดชอบต่อผลของการตัดสินใจนั้น ดังนั้น การให้การศึกษาแก่ปวงชนไม่ว่าจะอยู่ในเมืองหรือชนบทควรมีความแตกต่างกัน
ทั้งสาระและรูปแบบ แต่ทั้งนี้ควรให้สอดคล้องกับสภาพของชีวิตที่เป็นจริง ผู้เ รียนมีความแตกต่างกันทั้งสังคม เศรษฐกิจ 
วัฒนธรรมและความสามารถในการเรียนรู้ การให้การศึกษาท่ีเหมือนกันและเท่ากันแก่ผู้เรียนที่ไม่เท่าเทียมกันย่อมเป็นการยาก
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 1.3) ขั้นตอนการตรวจสอบและประเมินผล (Check) การตรวจสอบและการประเมินผลเป็นขั้นตอนท่ีท าให้เราทราบ
ว่าการปฏิบัติบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ สิ่งส าคัญคือ ต้องรู้ว่าจะตรวจสอบอะไรบ้างและบ่อยครั้ง
แค่ไหน ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบจะเป็นประโยชน์ส าหรับการวางแผนและปรับปรุงการด าเนินงานต่อไป โดยมีกรอบและ
แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลดังนี้ 
  (1) การตรวจสอบและประเมินผล โดยใช้กรอบขั้นตอนการด าเนินงานได้แก่ ขั้นตอนการศึกษาข้อมูลได้
ครบถ้วยหรือไม่ ขั้นการเตรียมงาน ขั้นด าเนินงาน ขั้นตอนการประเมินมีเครื่องมือและขั้นตอนการประเมินผลท่ีเหมาะสม
หรือไม่อย่างไร  
  (2) การตรวจสอบและประเมินผล โดยใช้กรอบตามเกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่งได้แก่ การประเมินอิงวัตถุประสงค์
หรือเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดขึ้น 
  (3) การตรวจสอบและประเมินผล โดยใช้กรอบความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
  (4) การตรวจสอบและประเมินผล โดยใช้กรอบคุณภาพท่ัวท้ังองค์กร 
 1.4) ขั้นตอนการปรับปรุงและพัฒนา (Act) การปรับปรุงและพัฒนาเป็นขั้นตอนการด าเนินงานที่น าผลจากการ
ตรวจสอบและประเมินผลมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งมีอยู่ 2 กรณีดังนี้ กรณีที่ 1 ผลที่เกิดขึ้น
เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ ก็ให้น าแนวทางหรือกระบวนการปฏิบัตินั้นมาจัดท าให้เป็นมาตรฐาน พร้อมทั้งหาวิธีการที่จะ
ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งอาจหมายถึงสามารถบรรลุเป้าหมายได้เร็วกว่าเดิมหรือเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเดิมหรือท าให้คุณภาพดี
ยิ่งข้ึนก็ได้ ส่วนกรณีที่ 2 ผลที่เกิดขึ้นไม่เป็นไปตามแผนท่ีได้วางไว้ ควรน าข้อมูลที่รวบรวมไว้มาวิเคราะห์และพิจารณาว่าควรจะ
ด าเนินการอย่างไร 

2) กระบวนการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management) เป็นกระบวนการบริหารอีกรูปแบบ
หนึ่งที่ถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมทางการบริหารที่น ามาใช้ในการปฏิรูปการศึกษา โดยมีหลักการประกอบด้วย หลักการกระจาย
อ านาจ หลักการใช้โรงเรียนเป็นศูนย์กลาง หลักการมีส่วนร่วม หลักการพึ่งตนเอง หลักการประสานงาน หลักความต่อเนื่อง
และหลากหลาย หลักการพัฒนาตนเอง และหลักการตรวจสอบและถ่วงดุลย์ ซึ่งหลักการในการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานดังกล่าว จะต้องค านึงถึงหลักธรรมรัฐหรือธรรมาภิบาล (Good Governance) ทั้ง 6 ประการมาใช้ในประกอบการบริหาร
ด้วย คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม และหลักความคุ้มค่า โดย
จะต้องมีอ านาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับการพัฒนาครูในโรงเรียน ในด้านความรู้ ความสามารถและการจัดทรัพยากรในโรงเรยีน 
ส าหรับการบริหารในรูปแบบนี้แบ่งได้เป็น 4 รูปแบบ ดังนี้ (1) รูปแบบที่ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นหลัก (Administrator 
Central SBM) ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นประธาน กรรมการจะเลือกตั้งจากกลุ่มผู้ปกครอง ครูอาจารย์ และชุมชน 
คณะกรรมการมีบทบาทให้ค าปรึกษาแต่อ านาจการตัดสินใจอยู่ที่ผู้บริหารโรงเรียน (2) รูปแบบที่ครูเป็นหลัก (Professional 
Central SBM) โดยครูในฐานะเป็นผู้ใกล้ชิดเด็กมากที่สุดย่อมรู้ปัญหาได้ดีกว่าและสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด ตัวแทนคณะครู
จะเป็นกรรมการโรงเรียนมากที่สุด และร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  (3) รูปแบบที่ ชุมชนมีบทบาทหลัก 
(Community Central SBM) รูปแบบนี้จะตอบสนองความต้องการของผู้ปกครองและชุมชนมากที่สุด โดยตัวแทนชุมชนจะ
เป็นประธาน ผู้บริหารเป็นกรรมการและเลขานุการ  และ (4) รูปแบบท่ีครูและชุมชนมีบทบาทหลัก (Professional 
Community Central SBM) เป็นรูปแบบที่ เ ช่ือว่าครูและผู้ปกครองต่างมีความส าคัญในการจัดการศึกษาให้แก่เด็ก  
การบริหารงานในรูปแบบกรรมการจะมีสัดส่วนของครูและผู้ปกครองมากกว่ากลุ่มอื่น ๆ โดยผู้บริหารโรงเรียนเป็นประธาน
คณะกรรมการและคณะกรรมการโรงเรียนเป็นคณะกรรมการบริหาร 

 

 
 

3) กระบวนการบริหารแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management: RBM) การบริหารแบบมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ เป็นการบริหารโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์หรือผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก มีการประเมินผลลัพธ์หรือผลสัมฤทธิ์ของการ
ด าเนินงานโดยใช้ตัวช้ีวัด ทั้งในแง่ของปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ์ โดยจะต้องมีการก าหนดตัวช้ีวัดผลการ
ด าเนินงาน (Key Performance Indicators) รวมทั้งมีการก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ล่วงหน้า ที่จะต้องอาศัยความ
ร่วมมือระหว่างผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

การบริหารแบบมุ่งเน้นผลสมัฤทธ์ิ มีขั้นตอนท่ีส าคัญ 4 ขั้นตอนดังน้ี (1) การวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร เป็นขั้นตอน
ที่องค์กรต้องก าหนดทิศทางโดยรวมว่าจะท าอะไร อย่างไร เป็นการวางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกองค์การ (SWOT Analysis) และให้ได้มาซึ่งวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์การด าเนินงาน 
รวมทั้งพิจารณาถึงปัจจัยหลักแหล่งความส าเร็จขององค์การและสร้างตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ (2) การก าหนด
รายละเอียดของตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน ซึ่งจะก าหนดความชัดเจนของตัวช้ีวัดทั้งในเชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ 
(Quality) เวลา (Time) และสถานท่ีหรือความครอบคลุม (place) ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ต้องการของแต่ละตัวช้ีวัด (3) การวัดและ
การตรวจสอบผลการด าเนินงาน ผู้บริหารจะต้องจัดให้มีการตรวจสอบและรายงานผลการด าเนินงานของแต่ละตัวช้ีวัดตาม
เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ เช่น รายเดือน รายไตรมาส หรือรายปี เป็นต้น เพื่อแสดงความก้าวหน้าและสัมฤทธิผลของการด าเนินงาน
ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการหรือไม่ อย่างไร การวัดผลการปฏิบัติงานหรือผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงาน โดยทั่วไปจะมีจุดเน้น
ของการด าเนินการ 3 ด้าน ได้แก่ ความประหยัด ความมีประสิทธิภาพ และความมีประสิทธิผล และ(4) การให้รางวัลตอบแทน 
เมื่อได้พิจารณาผลการด าเนินงานแล้ว ผู้บริหารจะต้องมีการให้รางวัลตอบแทนตามระดับของผลงานท่ีได้ตกลงกันไว้ 

โดยสรุปบทบาทหน้าท่ีของครูกศน. กับหลักการบริหารสถานศึกษาน้ันมีส่วนส าคัญอย่างมาก เนื่องจากการบริหารจดั
การศึกษาในบริบทของครูกศน.แล้ว จะมีลักษณะเฉพาะโดยสภาพของโครงสร้างขององค์การท่ีเป็นสถานศึกษาท่ีมีการจัดใน
สถานท่ีต่าง ๆ ซึ่งแตกต่างกับโรงเรียน การน าหลักบริหารสถานศึกษามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบทบาทหน้าท่ีของครูกศน. อาทิ
เช่น กระบวนการท างานเชิงระบบ (PDCA) กระบวนการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management : 
SBM) และกระบวนการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management : RBM) จากกระบวนบริหารทั้ง 3 แบบนี้จะมี
ส่วนช่วยในการท างานของครูกศน.นั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ถึงแม้ว่าจะมีข้อก าจัดในด้านการปฏิบัติงานในเชิงพื้นที่ก็ตาม 

หลักการกระจายอ านาจ [10] โดยทั่วไป หมายถึง รูปแบบของการบริหารที่กระจายอ านาจหน้าท่ี การตัดสินใจ และ
ความรับผิดชอบจากศูนย์อ านาจหรือส่วนกลางไปยังผู้ใต้บังคับบัญชาหรือท้องถิ่น เพื่อให้มีอิสระ มีความคล่องตัว และให้ชุมชน
มีส่วนร่วม ในทางการศึกษา หมายถึง การมอบอ านาจและความรับผิดชอบไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา หรือไปยัง
ระดับปฏิบัติ  

โดยมากมักจะเข้าใจว่าการกระจายอ านาจตรงกันข้ามกับการรวมอ านาจ (centralization) โดยที่การรวมอ านาจเป็น
รูปแบบของการบริหารจัดการที่รวมศูนย์การตัดสินใจมาจากที่แห่งเดียว ตัดสินใจโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
แท้ที่จริงการกระจายอ านาจ การบริหารการศึกษาอยู่บนแกนต่อเนื่องระหว่าง 2 ขั้ว โดยที่ขั้วหนึ่งคือการบริหารแบบกระจาย
อ านาจชนิดสุดโต่ง แต่ละเรื่องจะอยู่ตรงกลางหรือใกล้ขั้วใดขั้วหนึ่ง ดังนั้น ระดับของการกระจายอ านาจขึ้นอยู่กับสิ่งต่อไปนี้  
1. เป็นการถ่ายโอนอ านาจหน้าที่ในการตัดสินใจในเรื่องอะไร 2. ถ่ายโอนอ านาจหน้าท่ีในการตัดสินใจไปให้ใคร 3. ใครคือ
ผู้รับผิดชอบต่อผลของการตัดสินใจนั้น ดังนั้น การให้การศึกษาแก่ปวงชนไม่ว่าจะอยู่ในเมืองหรือชนบทควรมีความแตกต่างกัน
ทั้งสาระและรูปแบบ แต่ทั้งนี้ควรให้สอดคล้องกับสภาพของชีวิตที่เป็นจริง ผู้เ รียนมีความแตกต่างกันทั้งสังคม เศรษฐกิจ 
วัฒนธรรมและความสามารถในการเรียนรู้ การให้การศึกษาท่ีเหมือนกันและเท่ากันแก่ผู้เรียนที่ไม่เท่าเทียมกันย่อมเป็นการยาก
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ที่จะท าให้เกิดผลผลิตและผลลัพธ์ที่เท่ากันได้ ด้วยเมื่อผู้เรียนมีความไม่เท่าเทียมกัน การศึกษาท่ีจัดให้ก็ควรจะจัดสิ่งที่ไม่เท่ากัน 
เพื่อท่ีจะให้เกิดผลผลิตและผลลัพธ์ที่เท่ากัน การสนองแนวคิดนี้ ไม่อาจกระท าได้โดยการบริหารแบบรวมอ านาจ  

รูปแบบของการกระจายอ านาจทางการบริหารการศึกษามีลักษณะดังนี้ 
1. การแบ่งอ านาจ (deconcentrating) เป็นการจัดสรรหรือถ่ายโอนภารกิจและภาระงานบางส่วนไปให้หน่วยงาน

ย่อยในระบบ หรือเป็นการจัดสรรหรือถ่ายโอนอ านาจหน้าท่ีบางส่วนในการตัดสินใจ จากส่วนกลางหรือศูนย์รวมอ านาจไปสู่
หน่วยงานระดับล่างตามสายการบังคับบัญชา เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการด าเนินกิจการ บุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับ
การแบ่งอ านาจจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบผลของการตัดสินใจหรือการกระท าในเรื่องที่ได้รับหมอบหมาย 

2. การมอบอ านาจ (delegation) ได้แบ่งเป็น 2 ประการดังนี้ 1) การมอบอ านาจหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้
บุคคลตามสายการบังคับบัญชาไปปฏิบัติ โดยที่ผู้ได้รับมอบอ านาจจะต้องมีข้อมูล ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ใน
การตัดสินใจในเรื่องที่ได้รับมอบอ านาจ และ2) การถ่ายโอนอ านาจหน้าที่ในการตัดสินใจหรือการมอบหน้าที่และให้อ านาจใน
การตัดสินใจของผู้บังคับบัญชาไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาอ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบนั้นจะต้องปฏิบัติภายในกรอบนโยบายของ
หน่วยงานส่วนกลาง ในการมอบอ านาจนั้นผู้บังคับบัญชา ผู้มอบอ านาจจ าเป็นต้องรับผิดชอบต่อหน้าท่ีหรือภารกิจที่ได้มอบไป 

3. การโอนอ านาจ (devolution) เป็นการคลายอ านาจ หรือถ่ายโอนอ านาจหน้าท่ีในการตัดสินใจ หรือเคลื่อนย้าย
อ านาจหน้าที่ในการตัดสินใจจากส่วนกลาง หรือจากระดับบนไปสู่ระดับล่างอย่างสมบูรณ ์โดยมกีฎหมาย ข้อบังคับเกี่ยวกับการ
โอนอ านาจอย่างชัดเจน ผู้บริหารระดับล่างที่ได้รับการโอนอ านาจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ สามารถก าหนดนโยบาย 
ควบคุม ก ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แต่ผู้โอนอ านาจในส่วนกลางอาจยังคงสงวนอ านาจในการก ากับดแูบไว้
เพื่อเอกภาพในการบริหารจัดการ 

4. การโอนกิจการของรัฐเป็นของเอกชน (privatization) เป็นรูปแบบหน่ึงของการโอนอ านาจ โดยที่กิจการซึ่งรัฐเป็น
เจ้าของมอบให้เอกชนรับไปด าเนินการทั้งหมดหรือบางส่วน เช่น การจัดท าน้ าด่ืมของสถานศึกษา การรักษาความปลอดภัย 
การบริการท าความสะอาด  

เป้าหมายส าคัญของการกระจายอ านาจคือ การพัฒนาการบริหารและการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ และสอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชน แต่ปัญหาหลักคือ ผู้มีอ านาจมักกลัวเสียอ านาจ แท้ท่ีจริงแล้วผู้รับมอบอ านาจในบางลักษณะยัง
ต้องรับผิดชอบสิ่งท่ีตนเองตัดสินใจและกระท าอยู่ 

โดยสรุปบทบาทหน้าท่ีของครูกศน.กับหลักการกระจายอ านาจเป็นการให้ความส าคัญต่อบุคคลในการรับผิดชอบงาน
ได้อย่างมีอิสระและเสรีภาพทั้งในการคิด การตัดสินใจและการลงมือท า โดยผู้รับผิดชอบต้องค านึงถึงผลประโยชน์ที่ส่วนรวม
ของหน่วยงานจะได้รับ หากพิจารณาตามบทบาทหน้าที่ของครู กศน. แล้วจะพบว่า การกระจายอ านาจท่ีแท้จริงแล้วจะช่วยให้
การท างานในด้านการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ ในสถานศึกษานั้นมีการด าเนินงานได้อย่างเพียงพอและ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และที่ส าคัญการกระจายอ านาจในเรื่องการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย เนื่องจากภาคี
เครือข่ายนั้นมีส่วนส าคัญในการเป็นกลไกและขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเป็น
อย่างมาก อีกทั้งจะช่วยให้การท างานของครูกศน. นั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจในทางอ้อม
ต่อการปฏิบัติงานในระดับพื้นท่ีควบคู่ไปด้วย 
 
 
 

 

 
 

4. การประกันคุณภาพการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศกับบทบาทหน้าที่ของครูกศน. 
ความหมายการประกันคุณภาพการศึกษา (Educational Quality Assurance) การประกันคุณภาพการศึกษา 

หมายถึง ระบบและกลไกที่สถานศึกษาก าหนดขึ้นเพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมั่นใจว่า สถานศึกษาบริหารและจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพได้มาตรฐานรวมถึงมีวิธีการและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่สถานศึกษาด าเนินการเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ที่มุ่งหวังและสนอง
ความต้องการของผู้เรียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจนบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่ใช้เป็นเกณฑ์ประเมินผลเป็นไปตาม
เงื่อนไขของกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ เป้าหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นการประกันคุณภาพเพื่อผู้เรียนและใช้
สารสนเทศจากการประเมินเป็นเครื่องสะท้อนให้สถานศึกษาน าไปพิจารณาบริหารและจัดการศึกษาให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียน
อย่างเต็มที่ กฎหมายการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบประกันคุณภาพภายนอก ซึ่งสัมพันธ์เช่ือมโยงกัน 
และสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ โดยมีสถานศึกษาเป็นฐานการบริหารและการจัดการศึกษา [10] 

ตามมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ระบุไว้ว่าการประกันคุณภาพภายใน หมายความ
ว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของ
สถานศึกษา หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าท่ีก ากับดูแลสถานศึกษา และการประกันคุณภาพภายนอก หมายความว่า การ
ประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอก โดยส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่ส านักงานดังกล่าวรับรอง เพื่อเป็นการประกัน
คุณภาพ และให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ในส่วนของระบบสารสนเทศ [9] ได้ระบุถึงความหมายของข้อมูลและสารสนเทศเพื่อเป็นพื้นฐานส าหรับท าความ
เข้าใจในส่วนนี้ไว้ดังนี ้
 ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ซึ่งอาจแสดงเป็นตัวเลข ตัวหนังสือ หรือสัญลักษณ์ ข้อเท็จจริงเหล่านี้เป็น
สิ่งที่เก็บรวบรวมมาโดยยังไม่ได้ประมวลผล วิเคราะห์หรือจัดกระท า จึงท าให้ข้อมูลไม่สมบูรณ์พอที่จะน าไปใช้ประกอบการ
ตัดสินใจ เช่น จ านวนห้องเรียน จ านวนนักเรียน น้ าหนัก ส่วนสูง เกรดเฉลี่ย คะแนนสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับชาติ 
(NT, O-NET) ผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรฐานหลักสูตรสถานศึกษา เป็นต้น 
 สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลหรือการวิเคราะห์ด้วยวิธีการต่าง ๆ จนอยู่ใน
รูปแบบที่มีความหมาย สามารถน าไปใช้ประกอบการตดัสนิใจหรือน าไปใช้ในเรื่องต่าง ๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ เช่น อัตราส่วนครู
ต่อนักเรียน การเปรียบเทียบผลการด าเนินงานตั้งแต่เริ่มด าเนินการ การจัดเรียงล าดับคะแนนของนักเรียน ร้อยละของนักเรียน
ที่มีผลการเรียนตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ในระดับดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน เป็นต้น จากความหมายดังกล่าว สารสนเทศของสถานศึกษาจึงเกิดจากการน าข้อมูลต่าง ๆ ที่
เกิดจากการปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบของครู บุคลากรในสถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องมาจัดกระท าประมวลผลหรือ
วิเคราะห์ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การจัดหมวดหมู่ การเรียงล าดับ การแจงนับ การวิเคราะห์ ฯลฯ ตลอดจนการใช้สูตรทาง
คณิตศาสตร์ต่าง ๆ (ค านวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความแปรปรวน ฯลฯ) ผลที่ได้จากการจัดกระท า
ด้วยวิธีการต่าง ๆ จะเป็นสารสนเทศ ซึ่งสามารถน าเสนอได้ในหลายรูปแบบ เช่น ตาราง แผนภาพ กราฟ หรือการบรรยายเป็น
ความเรียง เป็นต้น ระบบสารสนเทศ (Information System) หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลให้อยู่
ในรูปสารสนเทศที่เป็นประโยชน์สูงสุด และการจัดเก็บรักษาอย่างมีระบบเพื่อสะดวกต่อการน าไปใช้ สารสนเทศที่ถูกจัดเก็บ
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ที่จะท าให้เกิดผลผลิตและผลลัพธ์ที่เท่ากันได้ ด้วยเมื่อผู้เรียนมีความไม่เท่าเทียมกัน การศึกษาท่ีจัดให้ก็ควรจะจัดสิ่งที่ไม่เท่ากัน 
เพื่อท่ีจะให้เกิดผลผลิตและผลลัพธ์ที่เท่ากัน การสนองแนวคิดนี้ ไม่อาจกระท าได้โดยการบริหารแบบรวมอ านาจ  

รูปแบบของการกระจายอ านาจทางการบริหารการศึกษามีลักษณะดังนี้ 
1. การแบ่งอ านาจ (deconcentrating) เป็นการจัดสรรหรือถ่ายโอนภารกิจและภาระงานบางส่วนไปให้หน่วยงาน

ย่อยในระบบ หรือเป็นการจัดสรรหรือถ่ายโอนอ านาจหน้าท่ีบางส่วนในการตัดสินใจ จากส่วนกลางหรือศูนย์รวมอ านาจไปสู่
หน่วยงานระดับล่างตามสายการบังคับบัญชา เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการด าเนินกิจการ บุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับ
การแบ่งอ านาจจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบผลของการตัดสินใจหรือการกระท าในเรื่องที่ได้รับหมอบหมาย 

2. การมอบอ านาจ (delegation) ได้แบ่งเป็น 2 ประการดังนี้ 1) การมอบอ านาจหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้
บุคคลตามสายการบังคับบัญชาไปปฏิบัติ โดยที่ผู้ได้รับมอบอ านาจจะต้องมีข้อมูล ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ใน
การตัดสินใจในเรื่องที่ได้รับมอบอ านาจ และ2) การถ่ายโอนอ านาจหน้าที่ในการตัดสินใจหรือการมอบหน้าที่และให้อ านาจใน
การตัดสินใจของผู้บังคับบัญชาไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาอ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบนั้นจะต้องปฏิบัติภายในกรอบนโยบายของ
หน่วยงานส่วนกลาง ในการมอบอ านาจนั้นผู้บังคับบัญชา ผู้มอบอ านาจจ าเป็นต้องรับผิดชอบต่อหน้าท่ีหรือภารกิจที่ได้มอบไป 

3. การโอนอ านาจ (devolution) เป็นการคลายอ านาจ หรือถ่ายโอนอ านาจหน้าที่ในการตัดสินใจ หรือเคลื่อนย้าย
อ านาจหน้าที่ในการตัดสินใจจากส่วนกลาง หรือจากระดับบนไปสู่ระดับล่างอย่างสมบูรณ ์โดยมกีฎหมาย ข้อบังคับเกี่ยวกับการ
โอนอ านาจอย่างชัดเจน ผู้บริหารระดับล่างท่ีได้รับการโอนอ านาจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ สามารถก าหนดนโยบาย 
ควบคุม ก ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แต่ผู้โอนอ านาจในส่วนกลางอาจยังคงสงวนอ านาจในการก ากับดแูบไว้
เพื่อเอกภาพในการบริหารจัดการ 

4. การโอนกิจการของรัฐเป็นของเอกชน (privatization) เป็นรูปแบบหน่ึงของการโอนอ านาจ โดยที่กิจการซึ่งรัฐเป็น
เจ้าของมอบให้เอกชนรับไปด าเนินการท้ังหมดหรือบางส่วน เช่น การจัดท าน้ าดื่มของสถานศึกษา การรักษาความปลอดภัย 
การบริการท าความสะอาด  

เป้าหมายส าคัญของการกระจายอ านาจคือ การพัฒนาการบริหารและการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ และสอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชน แต่ปัญหาหลักคือ ผู้มีอ านาจมักกลัวเสียอ านาจ แท้ที่จริงแล้วผู้รับมอบอ านาจในบางลักษณะยัง
ต้องรับผิดชอบสิ่งท่ีตนเองตัดสินใจและกระท าอยู่ 

โดยสรุปบทบาทหน้าท่ีของครูกศน.กับหลักการกระจายอ านาจเป็นการให้ความส าคัญต่อบุคคลในการรับผิดชอบงาน
ได้อย่างมีอิสระและเสรีภาพทั้งในการคิด การตัดสินใจและการลงมือท า โดยผู้รับผิดชอบต้องค านึงถึงผลประโยชน์ท่ีส่วนรวม
ของหน่วยงานจะได้รับ หากพิจารณาตามบทบาทหน้าที่ของครู กศน. แล้วจะพบว่า การกระจายอ านาจท่ีแท้จริงแล้วจะช่วยให้
การท างานในด้านการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ ในสถานศึกษานั้นมีการด าเนินงานได้อย่างเพียงพอและ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และที่ส าคัญการกระจายอ านาจในเรื่องการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย เนื่องจากภาคี
เครือข่ายนั้นมีส่วนส าคัญในการเป็นกลไกและขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเป็น
อย่างมาก อีกทั้งจะช่วยให้การท างานของครูกศน. นั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจในทางอ้อม
ต่อการปฏิบัติงานในระดับพื้นท่ีควบคู่ไปด้วย 
 
 
 

 

 
 

4. การประกันคุณภาพการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศกับบทบาทหน้าที่ของครูกศน. 
ความหมายการประกันคุณภาพการศึกษา (Educational Quality Assurance) การประกันคุณภาพการศึกษา 

หมายถึง ระบบและกลไกที่สถานศึกษาก าหนดขึ้นเพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมั่นใจว่า สถานศึกษาบริหารและจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพได้มาตรฐานรวมถึงมีวิธีการและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่สถานศึกษาด าเนินการเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ที่มุ่งหวังและสนอง
ความต้องการของผู้เรียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจนบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่ใช้เป็นเกณฑ์ประเมินผลเป็นไปตาม
เงื่อนไขของกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ เป้าหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นการประกันคุณภาพเพื่อผู้เรียนและใช้
สารสนเทศจากการประเมินเป็นเครื่องสะท้อนให้สถานศึกษาน าไปพิจารณาบริหารและจัดการศึกษาให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียน
อย่างเต็มที่ กฎหมายการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบประกันคุณภาพภายนอก ซึ่งสัมพันธ์เช่ือมโยงกัน 
และสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ โดยมีสถานศึกษาเป็นฐานการบริหารและการจัดการศึกษา [10] 

ตามมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ระบุไว้ว่าการประกันคุณภาพภายใน หมายความ
ว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของ
สถานศึกษา หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าท่ีก ากับดูแลสถานศึกษา และการประกันคุณภาพภายนอก หมายความว่า การ
ประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอก โดยส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกท่ีส านักงานดังกล่าวรับรอง เพื่อเป็นการประกัน
คุณภาพ และให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ในส่วนของระบบสารสนเทศ [9] ได้ระบุถึงความหมายของข้อมูลและสารสนเทศเพื่อเป็นพื้นฐานส าหรับท าความ
เข้าใจในส่วนนี้ไว้ดังนี ้
 ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ซึ่งอาจแสดงเป็นตัวเลข ตัวหนังสือ หรือสัญลักษณ์ ข้อเท็จจริงเหล่านี้เป็น
สิ่งที่เก็บรวบรวมมาโดยยังไม่ได้ประมวลผล วิเคราะห์หรือจัดกระท า จึงท าให้ข้อมูลไม่สมบูรณ์พอที่จะน าไปใช้ประกอบการ
ตัดสินใจ เช่น จ านวนห้องเรียน จ านวนนักเรียน น้ าหนัก ส่วนสูง เกรดเฉลี่ย คะแนนสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับชาติ 
(NT, O-NET) ผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรฐานหลักสูตรสถานศึกษา เป็นต้น 
 สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลหรือการวิเคราะห์ด้วยวิธีการต่าง ๆ จนอยู่ใน
รูปแบบที่มีความหมาย สามารถน าไปใช้ประกอบการตดัสนิใจหรือน าไปใช้ในเรื่องต่าง ๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ เช่น อัตราส่วนครู
ต่อนักเรียน การเปรียบเทียบผลการด าเนินงานตั้งแต่เริ่มด าเนินการ การจัดเรียงล าดับคะแนนของนักเรียน ร้อยละของนักเรียน
ที่มีผลการเรียนตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ในระดับดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน เป็นต้น จากความหมายดังกล่าว สารสนเทศของสถานศึกษาจึงเกิดจากการน าข้อมูลต่าง ๆ ที่
เกิดจากการปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบของครู บุคลากรในสถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องมาจัดกระท าประมวลผลหรือ
วิเคราะห์ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การจัดหมวดหมู่ การเรียงล าดับ การแจงนับ การวิเคราะห์ ฯลฯ ตลอดจนการใช้สูตรทาง
คณิตศาสตร์ต่าง ๆ (ค านวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความแปรปรวน ฯลฯ) ผลที่ได้จากการจัดกระท า
ด้วยวิธีการต่าง ๆ จะเป็นสารสนเทศ ซึ่งสามารถน าเสนอได้ในหลายรูปแบบ เช่น ตาราง แผนภาพ กราฟ หรือการบรรยายเป็น
ความเรียง เป็นต้น ระบบสารสนเทศ (Information System) หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลให้อยู่
ในรูปสารสนเทศที่เป็นประโยชน์สูงสุด และการจัดเก็บรักษาอย่างมีระบบเพื่อสะดวกต่อการน าไปใช้ สารสนเทศที่ถูกจัดเก็บ
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อย่างเป็นระบบจะสามารถน าไปใช้สนับสนุนการบริหารและการตัดสินใจทั้งในระดับผู้ปฏิบัติและระดับผู้บริหารเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจท่ีตรงกันยิ่งขึ้น 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 
ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ซึ่งในส่วนของสถานศึกษาของส านักงานกศน. จะต้องด าเนินการให้มีระบบ
การประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอกด้วยเช่นกัน ประกอบกับในมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัด
และสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหน่ึงของก
ระบวนการบริหารการศึกษา ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่ อรองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอกด้วย และจากการติดตามผลการขับเคลื่อนการด าเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และการประเมินคุณภาพภายนอกของการศึกษา [8]  

ส านักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ [11] ได้เผยแพร่ข้อมูลโครงการอบรมแนวทางการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในของกศน. อ าเภอ (กลุ่มเบญจบูรพา) มีรายละเอียดดังนี้คือ ตั้งแต่ ปี 2542 เป็นต้นมา ทั้ง 3 รอบ พบว่าการ
ประเมินคุณภาพบางส่วนยังไม่สะท้อนการมีคุณภาพของการจัดการศึกษา ได้อย่างแท้จริงและบางส่วนยังไม่สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา จึงมีการจัดท าแผนการปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา และร่างกฎหมายที่
เกี่ยวข้องขึ้น โดยมุ่งหวังให้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเกิดการพัฒนา สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษามากท่ีสุด จึง
ได้ก าหนดกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ข้ึนท่ีระบุระบบการประกันคุณภาพภายใน 
ประกอบด้วย 1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และ 3. การประเมินคุณภาพภายใน 
โดยส านักงาน กศน. จึงได้พัฒนากรอบมาตรฐานและตัวบ่งช้ีการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ/เขต ร่วมกับสถานศึกษาขึ้น ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวง เน้นรูปแบบ
การประเมินผลการด าเนินงานเชิงคุณภาพ ทั้งปัจจัยของกระบวนการ และผลผลิต ผลลพัธ์ จากการด าเนินงาน ของสถานศึกษา
เป็นส าคัญ ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 20 ตัวบ่งช้ี ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน/ผู้รบับริการ มาตรฐานที่ 2 คุณภาพ
การจัดการศึกษา/การให้บริการ มาตรฐานที่ 3 ประสิทธิภาพการบริการจัดการศึกษา  

ส าหรับในส่วนของสถานศึกษาและเป็นบทบาทหน้าท่ีของครูกศน.ท่ีต้องด าเนินการให้ครอบคลุมตามกฎกระทรวง
ก าหนดระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพภายในส าหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบ พ.ศ. 2555 [12] ที่
ได้ระบุในข้อ 4 ทั้ง 10 ข้อดังนี้คือ 1. จัดให้มีมาตรฐานการศึกษานอกระบบท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด และพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในส่วนที่เป็นลักษณะเฉพาะของสถานศึกษา 2. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 3. ด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี 4. จัดให้มีการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 5. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 6. จัดท ารายงาน
ประเมินตนเองประจ าปี 7. เสนอรายงานการประเมินคุณภาพภายในต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และ
ภาคีเครือข่าย และเผยแพร่ต่อสาธารณชน 8. น าผลการประเมินคุณภาพภายในมาเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย 9. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ  
10. ยึดหลักการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา บุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ภาคีเครือข่าย และผู้รับบริการ 

 

 
 

จากข้อก าหนดที่เป็นกฎหมายในส่วนการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดส านักงาน กศน. จึง
ส่งผลให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดส านักงาน กศน. ต้องด าเนินการ
ตามที่ระบุไว้ดังกล่าวข้างต้นนี้ เพื่อให้งานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษามีระบบและกลไกในการขับเคลื่อน และ
รองรับการตรวจสอบ ติดตามและประเมินคุณภาพจากผู้รับผิดชอบภายนอกด้วยเช่นกัน โดยบทบาทหน้าที่ของครูกศน. ต้อง
ด าเนินการทั้งในเรื่องเอกสารประกอบการประเมิน การเตรียมพร้อมของข้อมูลที่เป็นเอกสารและข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ในการ
อ้างอิง ซึ่งเป็นหลักฐานท่ีใช้ประกอบในการรับการตรวจประกันคุณภาพทั้งการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพ
ภายนอก 

 
5. บทบาทหน้าท่ีของครูกศน.อ าเภอและต าบลกับการท างานในเชิงพื้นที่ปฏิบัติงาน [13] 
 การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน กศน. นั้น ได้ถูกก าหนดให้ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน. อ าเภอ/เขต) และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน. ต าบล/แขวง) 
เป็นหน่วยงานของสถานศึกษาที่มีชื่อเรียกตามศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน. อ าเภอ/เขต) และ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน. ต าบล/แขวง) มีหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 ครูกศน.อ าเภอและต าบล มีหน้าที่ดังนี้ 1) การจัดการศึกษานอกระบบในขั้นพื้นฐาน 2) การจัดการศึกษาต่อเนื่อง 
ประกอบด้วย การศึกษาชุมชน การศึกษาเพื่อสังคม การศึกษาเพื่อทักษะชีวิต 3) การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 4) การท างาน
ประสานกับหน่วยงานของรัฐในระดับพื้นท่ี เช่น การท างานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนแนวปฏิบัติงานร่วมกบั
ชุมชน 5) งานบริหารจัดการในส่วนของงานด้านธุรการ ด้านงบประมาณ ด้านการจัดกระบวนการเรียนการสอนเหมือนกับครู
ในระบบทุกอย่าง และการจัดการด้านไอซีทีในระดับพื้นท่ี 
 สิ่งที่ครู กศน.อ าเภอและต าบล ต้องการส าหรับในพื้นที่การปฏิบัติ 
 1) การบริหารจัดการด้านงบประมาณ เนื่องจากระเบียบการจัดงบประมาณระดับอ าเภอ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เน้น
โครงสร้าง การจัดการด้านงบประมาณอยู่ในรูปของงบพัฒนาส านักงาน ซึ่งสามารถอ้างหลักเกณฑ์การอนุมัติด าเนินงานได้ง่าย
กว่า กศน.ต าบล ซึ่งเป็นงบประมาณด้านอุดหนุน โดยไม่สามารถด าเนินการในระดับที่คล่องตัวได้ และกศน.ต าบลไม่ได้เป็น
หน่วยงานที่จะด าเนินงานได้เบ็ดเสร็จในเชิงพื้นที่ปฏิบัติงานทางด้านงบประมาณ ดังนั้น จึงท าให้มีปัญหาในขั้นตอนการได้มา
จากการใช้งบประมาณปฏิบัติเชิงพื้นที่ได้ทันต่อกิจกรรมที่ต้องด าเนินการ 
 2) ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศน.ต าบลได้ขอการส่งเสริมและสนับสนุนให้ท้องถิ่นช่วยในเรื่อง
โครงการ โดยขอเน้นเป็นโครงการเดียว แต่เป็นการจัดในหลายครั้งและหลายกลุ่มเพื่อให้การบริหารจัดการเรื่องโครงการได้ดี 
หากมีจ านวนมากโครงการจะด าเนินการไม่ทันตามรอบปีงบประมาณ อีกทั้งงบประมาณเมื่อลงมาสู่ในระดับภูมิภาคแล้ว การ
อนุมัติและการกระจายอ านาจด้านงบประมาณ ยังอยู่ที่จังหวัด ซึ่งกศน.ต าบลก็ต้องท าเรื่องไปอ าเภอ และอ าเภอจึงเสนอเรื่อง
ต่อไปที่จังหวัด ถึงแม้ว่าโครงการที่เป็นจ านวนตัวเลขที่มีอยู่ในระบบงบประมาณของ กศน.แล้วก็ตามที่ เพื่อให้การกระจาย
อ านาจด้านงบประมาณสอดรับการท างานในเชิงพื้นที่ปฏิบัติงาน (กศน.ต าบล) จึงควรให้อ านาจในการอนุมัติการตัดสินใจให้ 
กศน.ต าบลเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการเอง เพื่อให้ทันต่อการท างานท่ีตรงกับความต้องการของคนในชุมชน ส าหรับเรื่องการใช้
งบประมาณและครู กศน.ต าบลท างานในเชิงพื้นที่และงานหลายหน้าที่นั้นหนักอยู่แล้ว ดังนั้น ควรสร้างขวัญก าลังใจในการ
ท างาน การส่งเสริมและสนับสนุนด้านงบประมาณ ด้านความมั่นคงกับหน้าท่ีการงานให้กับครู กศน.ต าบลในพื้นที่เป็นอย่างยิ่ง 
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อย่างเป็นระบบจะสามารถน าไปใช้สนับสนุนการบริหารและการตัดสินใจทั้งในระดับผู้ปฏิบัติและระดับผู้บริหารเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจท่ีตรงกันยิ่งขึ้น 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 
ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ซึ่งในส่วนของสถานศึกษาของส านักงานกศน. จะต้องด าเนินการให้มีระบบ
การประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอกด้วยเช่นกัน ประกอบกับในมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัด
และสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหน่ึงของก
ระบวนการบริหารการศึกษา ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่ อรองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอกด้วย และจากการติดตามผลการขับเคลื่อนการด าเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และการประเมินคุณภาพภายนอกของการศึกษา [8]  

ส านักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ [11] ได้เผยแพร่ข้อมูลโครงการอบรมแนวทางการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในของกศน. อ าเภอ (กลุ่มเบญจบูรพา) มีรายละเอียดดังนี้คือ ตั้งแต่ ปี 2542 เป็นต้นมา ทั้ง 3 รอบ พบว่าการ
ประเมินคุณภาพบางส่วนยังไม่สะท้อนการมีคุณภาพของการจัดการศึกษา ได้อย่างแท้จริงและบางส่วนยังไม่สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา จึงมีการจัดท าแผนการปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา และร่างกฎหมายที่
เกี่ยวข้องขึ้น โดยมุ่งหวังให้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเกิดการพัฒนา สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษามากท่ีสุด จึง
ได้ก าหนดกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ขึ้นที่ระบุระบบการประกันคุณภาพภายใน 
ประกอบด้วย 1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และ 3. การประเมินคุณภาพภายใน 
โดยส านักงาน กศน. จึงได้พัฒนากรอบมาตรฐานและตัวบ่งช้ีการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ/เขต ร่วมกับสถานศึกษาขึ้น ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวง เน้นรูปแบบ
การประเมินผลการด าเนินงานเชิงคุณภาพ ทั้งปัจจัยของกระบวนการ และผลผลิต ผลลพัธ์ จากการด าเนินงาน ของสถานศึกษา
เป็นส าคัญ ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 20 ตัวบ่งช้ี ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน/ผู้รบับริการ มาตรฐานที่ 2 คุณภาพ
การจัดการศึกษา/การให้บริการ มาตรฐานที่ 3 ประสิทธิภาพการบริการจัดการศึกษา  

ส าหรับในส่วนของสถานศึกษาและเป็นบทบาทหน้าท่ีของครูกศน.ที่ต้องด าเนินการให้ครอบคลุมตามกฎกระทรวง
ก าหนดระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพภายในส าหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบ พ.ศ. 2555 [12] ที่
ได้ระบุในข้อ 4 ทั้ง 10 ข้อดังนี้คือ 1. จัดให้มีมาตรฐานการศึกษานอกระบบท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด และพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในส่วนที่เป็นลักษณะเฉพาะของสถานศึกษา 2. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 3. ด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี 4. จัดให้มีการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 5. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 6. จัดท ารายงาน
ประเมินตนเองประจ าปี 7. เสนอรายงานการประเมินคุณภาพภายในต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และ
ภาคีเครือข่าย และเผยแพร่ต่อสาธารณชน 8. น าผลการประเมินคุณภาพภายในมาเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย 9. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ  
10. ยึดหลักการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา บุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ภาคีเครือข่าย และผู้รับบริการ 

 

 
 

จากข้อก าหนดที่เป็นกฎหมายในส่วนการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดส านักงาน กศน. จึง
ส่งผลให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดส านักงาน กศน. ต้องด าเนินการ
ตามท่ีระบุไว้ดังกล่าวข้างต้นน้ี เพื่อให้งานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษามีระบบและกลไกในการขับเคลื่อน และ
รองรับการตรวจสอบ ติดตามและประเมินคุณภาพจากผู้รับผิดชอบภายนอกด้วยเช่นกัน โดยบทบาทหน้าที่ของครูกศน. ต้อง
ด าเนินการทั้งในเรื่องเอกสารประกอบการประเมิน การเตรียมพร้อมของข้อมูลที่เป็นเอกสารและข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ในการ
อ้างอิง ซึ่งเป็นหลักฐานท่ีใช้ประกอบในการรับการตรวจประกันคุณภาพทั้งการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพ
ภายนอก 

 
5. บทบาทหน้าท่ีของครูกศน.อ าเภอและต าบลกับการท างานในเชิงพื้นที่ปฏิบัติงาน [13] 
 การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน กศน. นั้น ได้ถูกก าหนดให้ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน. อ าเภอ/เขต) และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน. ต าบล/แขวง) 
เป็นหน่วยงานของสถานศึกษาที่มีชื่อเรียกตามศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน. อ าเภอ/เขต) และ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน. ต าบล/แขวง) มีหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 ครูกศน.อ าเภอและต าบล มีหน้าที่ดังนี้ 1) การจัดการศึกษานอกระบบในขั้นพื้นฐาน 2) การจัดการศึกษาต่อเนื่อง 
ประกอบด้วย การศึกษาชุมชน การศึกษาเพื่อสังคม การศึกษาเพื่อทักษะชีวิต 3) การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 4) การท างาน
ประสานกับหน่วยงานของรัฐในระดับพื้นท่ี เช่น การท างานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนแนวปฏิบัติงานร่วมกบั
ชุมชน 5) งานบริหารจัดการในส่วนของงานด้านธุรการ ด้านงบประมาณ ด้านการจัดกระบวนการเรียนการสอนเหมือนกับครู
ในระบบทุกอย่าง และการจัดการด้านไอซีทีในระดับพื้นท่ี 
 สิ่งที่ครู กศน.อ าเภอและต าบล ต้องการส าหรับในพื้นที่การปฏิบัติ 
 1) การบริหารจัดการด้านงบประมาณ เนื่องจากระเบียบการจัดงบประมาณระดับอ าเภอ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เน้น
โครงสร้าง การจัดการด้านงบประมาณอยู่ในรูปของงบพัฒนาส านักงาน ซึ่งสามารถอ้างหลักเกณฑ์การอนุมัติด าเนินงานได้ง่าย
กว่า กศน.ต าบล ซึ่งเป็นงบประมาณด้านอุดหนุน โดยไม่สามารถด าเนินการในระดับที่คล่องตัวได้ และกศน.ต าบลไม่ได้เป็น
หน่วยงานที่จะด าเนินงานได้เบ็ดเสร็จในเชิงพื้นที่ปฏิบัติงานทางด้านงบประมาณ ดังนั้น จึงท าให้มีปัญหาในขั้นตอนการได้มา
จากการใช้งบประมาณปฏิบัติเชิงพื้นที่ได้ทันต่อกิจกรรมที่ต้องด าเนินการ 
 2) ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศน.ต าบลได้ขอการส่งเสริมและสนับสนุนให้ท้องถิ่นช่วยในเรื่อง
โครงการ โดยขอเน้นเป็นโครงการเดียว แต่เป็นการจัดในหลายครั้งและหลายกลุ่มเพื่อให้การบริหารจัดการเรื่องโครงการได้ดี 
หากมีจ านวนมากโครงการจะด าเนินการไม่ทันตามรอบปีงบประมาณ อีกทั้งงบประมาณเมื่อลงมาสู่ในระดับภูมิภาคแล้ว การ
อนุมัติและการกระจายอ านาจด้านงบประมาณ ยังอยู่ที่จังหวัด ซึ่งกศน.ต าบลก็ต้องท าเรื่องไปอ าเภอ และอ าเภอจึงเสนอเรื่อง
ต่อไปที่จังหวัด ถึงแม้ว่าโครงการที่เป็นจ านวนตัวเลขที่มีอยู่ในระบบงบประมาณของ กศน.แล้วก็ตามที่ เพื่อให้การกระจาย
อ านาจด้านงบประมาณสอดรับการท างานในเชิงพื้นท่ีปฏิบัติงาน (กศน.ต าบล) จึงควรให้อ านาจในการอนุมัติการตัดสินใจให้ 
กศน.ต าบลเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการเอง เพื่อให้ทันต่อการท างานท่ีตรงกับความต้องการของคนในชุมชน ส าหรับเรื่องการใช้
งบประมาณและครู กศน.ต าบลท างานในเชิงพื้นที่และงานหลายหน้าที่นั้นหนักอยู่แล้ว ดังนั้น ควรสร้างขวัญก าลังใจในการ
ท างาน การส่งเสริมและสนับสนุนด้านงบประมาณ ด้านความมั่นคงกับหน้าท่ีการงานให้กับครู กศน.ต าบลในพื้นที่เป็นอย่างยิ่ง 
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 3) พัฒนาในเชิงความมั่นคงของครูกศน.อ าเภอและต าบลและด้านขวัญก าลังใจ การต่อสัญญาการท างานของครูให้มี
ระยะเวลาที่ยาวกว่าท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน จาก 5 ปี เป็น 10-15 ปี ส าหรับครูทุกคนท่ีได้ท างานมานานเกือบสิบปีขึ้นไป หรือการ
ก าหนดเนื้อหาการสร้างขวัญและก าลังใจ ส าหรับการท างานของครู กศน.ต าบล เนื่องจากครู กศน.ต าบลต้องท างานลักษณะ
งานหลายหน้าในเวลาเดียวกัน ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์ โดยเป็นการพบกลุ่มนักศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและ
มัธยมศึกษาตอนปลายทั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ส าหรับอัตราส่วนของครูต่อนักศึกษา โดยครูกศน.ต าบล 1 ต่อ 40 คน จาก
เดิม 1 ต่อ 60 คน ส่วนครูอาสา 1 ต่อ 40 คน และครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชน คิดเป็น 1 ต่อ 40 คน หากไม่มีเด็กหรือภาระงานก็
จะไม่ต่อสัญญาให้ครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เป็นต้น 
 4) การประชาสัมพันธ์การท างานของครูกศน.ต าบลในเชิงพื้นที่ยังมีไม่มากจากส่วนกลาง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา ให้เห็นความส าคัญของการศึกษาของพื้นที่และชุมชนมากยิ่งข้ึน 
 5) ด้านไอซีทีกับการศึกษา การมีศูนย์ไอซีทีต าบลเป็นการช่วยในการจัดการการศึกษาให้กับนักศึกษาในพื้นที่เป็น
อย่างมาก โดย กศน.ต าบลมีคอมพิวเตอร์ ความเร็วของอินเตอร์เน็ต นักศึกษามีมือถือเป็นของตนเอง การมีโทรทัศน์ทางไกล 
(ETV) และการรับบริจาคหนังสือ สื่อประเภทต่าง ๆ อีกมากมายตามสภาพพื้นที่จริง 
 6) ความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ทั้งในระดับส่วนตัว และในระดับขององค์กร เช่น กศน.ต าบลช้างคลาน อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับความเอื้อเฟื้อในด้านสถานท่ีจากวัดบุพพารามใช้เป็นพ้ืนที่ในการจัดการเรียนการสอน ทั้งการเรียนด้วย
วิธีการพบกลุ่มและใช้ไวไฟด้วยตนเองและโทรทัศน์ด้านการศึกษา (ETV) การลงพื้นที่ในวันธรรมดา ส่วนมากจะเป็นโครงการ
กิจกรรมในเรื่องการศึกษาต่อเนื่อง ทั้งที่เป็นโครงการของกศน. และเป็นโครงการที่วัดร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 7) การกระจายอ านาจด้านงบประมาณในระดับต าบล ระดับศูนย์กศน.ต าบล จึงมีความจ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่งกับ
การจัดการศึกษาให้กับประชาชนในพื้นที่ ชุมชนที่ด้อยโอกาสและขาดโอกาสอีกเป็นจ านวนมาก ในลักษณะเช่นเดียวกันกับ
โครงการต าบลละ 1 ล้านบาทหรือ 10 ล้านบาทของกระทรวงมหาดไทย เป็นต้น เพราะประสานงานในภาพรวมส่วนกลางดู
เหมือนจะมีมากแต่มาลงในระดับกศน.ต าบลจะมีเพียงเล็กน้อย ซึ่งไม่สอดคล้องกับโครงการ/กิจกรรมที่ต้องด าเนินการที่ใช้
จ านวนมากในแต่ละปีกับกลุ่มผู้เรียนที่หลากหลาย หากรัฐบาลเห็นความส าคัญด้านการศึกษาควรจัดงบประมาณให้กับการจัด
การศึกษาตลอดชีวิต โดยเฉพาะการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยในเชิงพื้นท่ีให้มากกว่านี้และอย่างต่อเนื่อง  ก็จะ
ช่วยให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและก้าวหน้าเป็นอย่างมาก 
 โดยสรุป จะเห็นได้ว่าบทบาทหน้าที่ของครูกศน.ในระดับการปฏิบัติงานทั้งในของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน. อ าเภอ/เขต) และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน. ต าบล/แขวง) มี
หน้าท่ีในการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การขอความช่วยเหลือและ
ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการท างานและขอความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาและ
กิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตลอดจนการจัดหางบประมาณนอกเหนือที่ได้รับจากหน่วยงานต้น
สังกัด เป็นต้น  
 
6. แนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาของครูกศน.ในเชิงพ้ืนที่ปฏิบัติการ 
 จากการวิเคราะห์รายละเอียดข้อมูลที่ได้ท าการศึกษาในส่วนของโครงสร้างของสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดของ
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของครูกศน.  
การการประกันคุณภาพการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศกับบทบาทหน้าท่ีของครูกศน. หลักการบริหารสถานศึกษาและ

 

 
 

หลักการกระจายอ านาจกับบทบาทหน้าที่ของครูกศน. จึงได้ท าการสังเคราะห์แนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาของ
ครูกศน.ในเชิงพื้นที่ปฏิบัติการได้ดังนี้ 

แนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาของครูกศน. ในเชิงพื้นที่ปฏิบัติการ มี 4 ข้อดังต่อไปนี ้
 

 
 

รูปที่ 4 แนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาของครูกศน. ในเชิงพื้นที่ปฏิบัติการ  
 
1. การส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอ านาจควบคู่กับการบริหารและการจัดการศึกษา 
การส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอ านาจควบคู่กับการบริหารและการจัดการศึกษาของครูกศน.ในเชิงพื้นที่

ปฏิบัติการนั้นมีความจ าเป็นอย่างมาก ส าหรับการท างานของครูกศน.ในระดับอ าเภอและอย่างยิ่งในระดับต าบล ด้วยเหตุผล
ที่ว่าการบริหารและการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ และศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบลนั้นเป็นการจัดการศึกษาให้แก่กลุ่มผู้เรียนที่อยู่นอกระบบโรงเรียน และเป็นการเรียน
ในช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์หรือการนัดพบกลุ่มผู้เรียนตามก าหนดเวลา ดังนั้น หากมีการกระจายอ านาจในการตัดสินใจใหก้บั
ครูกศน.อย่างชัดเจนและมากขึ้นในเชิงทั้งด้านการบริหารและการจัดการเรียนการสอนแล้ว โดยเฉพาะการให้การกระจาย
อ านาจในเรื่องการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการช่วยจัดการศึกษาและกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจะช่วยอ านวยความสะดวกในการท างานในเชิงพื้นที่ปฏิบัติมากยิ่งขึ้นและส่งผลต่อประสิทธิภาพในงานท างานด้วย
เช่นกัน 

2. ด้านโครงสร้างของหน่วยงานกับการท างานในระดับพื้นท่ี 
ตามโครงสร้างของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ/เขต และศูนย์การศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยต าบล/แขวง นั้น โดยเฉพาะศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบลที่ต้องให้
การส่งเสริมและสนับสนุนและความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในระดับการท างานเชิงพื้นที่ มาก เพราะว่าจากที่ตั้งของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบลส่วนมากจะใช้พื้นที่ของวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการต่าง 

บทบาทหน้าที่ของ
ครูกศน.กับการ
กระจายอ านาจใน
เชิงพื้นที่ปฏิบัติการ

1.หลักการบริหาร
สถานศึกษาและ
หลักการกระจาย
อ านาจกับบทบาท
หน้าที่ของครูกศน.

2. ด้านโครงสร้างของ
หน่วยงานกับการ

ท างานในระดับพ้ืนที่

4. ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศกับการ
บริหารและการจัด

การศึกษา

3. ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา
กับการบริหารและ
การจัดการศึกษา
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 3) พัฒนาในเชิงความมั่นคงของครูกศน.อ าเภอและต าบลและด้านขวัญก าลังใจ การต่อสัญญาการท างานของครูให้มี
ระยะเวลาที่ยาวกว่าท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน จาก 5 ปี เป็น 10-15 ปี ส าหรับครูทุกคนท่ีได้ท างานมานานเกือบสิบปีขึ้นไป หรือการ
ก าหนดเนื้อหาการสร้างขวัญและก าลังใจ ส าหรับการท างานของครู กศน.ต าบล เนื่องจากครู กศน.ต าบลต้องท างานลักษณะ
งานหลายหน้าในเวลาเดียวกัน ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์ โดยเป็นการพบกลุ่มนักศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและ
มัธยมศึกษาตอนปลายทั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ส าหรับอัตราส่วนของครูต่อนักศึกษา โดยครูกศน.ต าบล 1 ต่อ 40 คน จาก
เดิม 1 ต่อ 60 คน ส่วนครูอาสา 1 ต่อ 40 คน และครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชน คิดเป็น 1 ต่อ 40 คน หากไม่มีเด็กหรือภาระงานก็
จะไม่ต่อสัญญาให้ครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เป็นต้น 
 4) การประชาสัมพันธ์การท างานของครูกศน.ต าบลในเชิงพื้นที่ยังมีไม่มากจากส่วนกลาง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา ให้เห็นความส าคัญของการศึกษาของพื้นที่และชุมชนมากยิ่งข้ึน 
 5) ด้านไอซีทีกับการศึกษา การมีศูนย์ไอซีทีต าบลเป็นการช่วยในการจัดการการศึกษาให้กับนักศึกษาในพื้นที่เป็น
อย่างมาก โดย กศน.ต าบลมีคอมพิวเตอร์ ความเร็วของอินเตอร์เน็ต นักศึกษามีมือถือเป็นของตนเอง การมีโทรทัศน์ทางไกล 
(ETV) และการรับบริจาคหนังสือ สื่อประเภทต่าง ๆ อีกมากมายตามสภาพพื้นที่จริง 
 6) ความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ทั้งในระดับส่วนตัว และในระดับขององค์กร เช่น กศน.ต าบลช้างคลาน อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับความเอื้อเฟื้อในด้านสถานท่ีจากวัดบุพพารามใช้เป็นพ้ืนที่ในการจัดการเรียนการสอน ทั้งการเรียนด้วย
วิธีการพบกลุ่มและใช้ไวไฟด้วยตนเองและโทรทัศน์ด้านการศึกษา (ETV) การลงพื้นที่ในวันธรรมดา ส่วนมากจะเป็นโครงการ
กิจกรรมในเรื่องการศึกษาต่อเนื่อง ทั้งที่เป็นโครงการของกศน. และเป็นโครงการที่วัดร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 7) การกระจายอ านาจด้านงบประมาณในระดับต าบล ระดับศูนย์กศน.ต าบล จึงมีความจ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่งกับ
การจัดการศึกษาให้กับประชาชนในพื้นที่ ชุมชนที่ด้อยโอกาสและขาดโอกาสอีกเป็นจ านวนมาก ในลักษณะเช่นเดียวกันกับ
โครงการต าบลละ 1 ล้านบาทหรือ 10 ล้านบาทของกระทรวงมหาดไทย เป็นต้น เพราะประสานงานในภาพรวมส่วนกลางดู
เหมือนจะมีมากแต่มาลงในระดับกศน.ต าบลจะมีเพียงเล็กน้อย ซึ่งไม่สอดคล้องกับโครงการ/กิจกรรมที่ต้องด าเนินการที่ใช้
จ านวนมากในแต่ละปีกับกลุ่มผู้เรียนที่หลากหลาย หากรัฐบาลเห็นความส าคัญด้านการศึกษาควรจัดงบประมาณให้กับการจัด
การศึกษาตลอดชีวิต โดยเฉพาะการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยในเชิงพื้นที่ให้มากกว่านี้และอย่างต่อเนื่อง  ก็จะ
ช่วยให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและก้าวหน้าเป็นอย่างมาก 
 โดยสรุป จะเห็นได้ว่าบทบาทหน้าที่ของครูกศน.ในระดับการปฏิบัติงานทั้งในของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน. อ าเภอ/เขต) และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน. ต าบล/แขวง) มี
หน้าท่ีในการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การขอความช่วยเหลือและ
ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการท างานและขอความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาและ
กิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตลอดจนการจัดหางบประมาณนอกเหนือที่ได้รับจากหน่วยงานต้น
สังกัด เป็นต้น  
 
6. แนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาของครูกศน.ในเชิงพ้ืนที่ปฏิบัติการ 
 จากการวิเคราะห์รายละเอียดข้อมูลที่ได้ท าการศึกษาในส่วนของโครงสร้างของสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดของ
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของครูกศน.  
การการประกันคุณภาพการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศกับบทบาทหน้าที่ของครูกศน. หลักการบริหารสถานศึกษาและ

 

 
 

หลักการกระจายอ านาจกับบทบาทหน้าที่ของครูกศน. จึงได้ท าการสังเคราะห์แนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาของ
ครูกศน.ในเชิงพื้นที่ปฏิบัติการได้ดังนี้ 

แนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาของครูกศน. ในเชิงพื้นที่ปฏิบัติการ มี 4 ข้อดังต่อไปนี ้
 

 
 

รูปที่ 4 แนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาของครูกศน. ในเชิงพื้นที่ปฏิบัติการ  
 
1. การส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอ านาจควบคู่กับการบริหารและการจัดการศึกษา 
การส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอ านาจควบคู่กับการบริหารและการจัดการศึกษาของครูกศน.ในเชิงพื้นที่

ปฏิบัติการนั้นมีความจ าเป็นอย่างมาก ส าหรับการท างานของครูกศน.ในระดับอ าเภอและอย่างยิ่งในระดับต าบล ด้วยเหตุผล
ที่ว่าการบริหารและการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ และศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบลนั้นเป็นการจัดการศึกษาให้แก่กลุ่มผู้เรียนที่อยู่นอกระบบโรงเรียน และเป็นการเรียน
ในช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์หรือการนัดพบกลุ่มผู้เรียนตามก าหนดเวลา ดังนั้น หากมีการกระจายอ านาจในการตัดสินใจใหก้บั
ครูกศน.อย่างชัดเจนและมากขึ้นในเชิงทั้งด้านการบริหารและการจัดการเรียนการสอนแล้ว โดยเฉพาะการให้การกระจาย
อ านาจในเร่ืองการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการช่วยจัดการศึกษาและกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจะช่วยอ านวยความสะดวกในการท างานในเชิงพื้นที่ปฏิบัติมากยิ่งขึ้นและส่งผลต่อประสิทธิภาพในงานท างานด้วย
เช่นกัน 

2. ด้านโครงสร้างของหน่วยงานกับการท างานในระดับพื้นท่ี 
ตามโครงสร้างของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ/เขต และศูนย์การศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยต าบล/แขวง นั้น โดยเฉพาะศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบลท่ีต้องให้
การส่งเสริมและสนับสนุนและความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในระดับการท างานเชิงพื้นที่ มาก เพราะว่าจากที่ตั้งของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบลส่วนมากจะใช้พื้นที่ของวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการต่าง 

บทบาทหน้าที่ของ
ครูกศน.กับการ
กระจายอ านาจใน
เชิงพื้นที่ปฏิบัติการ
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สถานศึกษาและ
หลักการกระจาย
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หน่วยงานกับการ

ท างานในระดับพ้ืนที่

4. ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศกับการ
บริหารและการจัด

การศึกษา

3. ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา
กับการบริหารและ
การจัดการศึกษา
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ๆ และอาคารเอกชน เป็นต้น จึงท าให้ต้องมีลักษณะที่อาศัยและเกื้อกูลกันในพื้นที่ ดังนั้น การได้รับความช่วยจากผู้บริหารใน
ระดับสูงในเชิงบริหารจะช่วยให้การท างานนั้นมีความคล่องตัวและสะดวกมากยิ่งขึ้น นอกจากจะใช้ความสนิทสนมส่วนตัวของ
ครูกศน.เองเป็นการเฉพาะ 

3. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับการบริหารและการจดัการศกึษา 
การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารสถานศึกษาตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542 ได้ระบุไว้ในหมวดที่ 6 ว่าด้วยเรื่องมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนั้น การประกันคุณภาพการศึกษาของ
ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ต าบล ซึ่งเป็นสถานศึกษาเช่นกันนั้นมีการจัดท าการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส าหรับกลุ่มผู้เรียนนอกระบบโรงเรียน ด้วยการประเมินผลคงมีข้อจ ากัดของผู้จัดการศึกษา
และผู้เรียนที่มีลักษณะเฉพาะด้วยเช่นกัน 

4. ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศกับการบริหารและการจดัการศึกษา 
ในยุคที่ต้องเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้ทุกองค์การต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงและการด ารง

ชีพในยุคไอที หากพิจารณาในเชิงก้าวหน้าและเชิงสร้างสรรค์แล้วเป็นการเข้าถึงของการศึกษาส าหรับของผู้เรียนท่ีอยู่นอก
ระบบโรงเรียน โดยช่วยลดช่องว่างระหว่างการศึกษาได้เช่นกันและขึ้นอยู่กับผู้เรียนว่ามีองค์ความรู้พร้อมกับการเรียนรู้เท่าทัน
ในการใช้สื่อและเทคโนโลยี รวมถึงของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ และศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบล ซึ่งผู้จัดการศึกษาสามารถบริหารและการจัดการศึกษาด้วยการน าไอทีมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์และมีประสิทธิภาพได้สูงสุดตามสภาพแวดล้อมในแต่ละพื้นเป็นส าคัญ ดังนั้น บทบาทหน้าที่ของครูกศน.ต้องมีการ
ปรับปรุงและพัฒนาด้วยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและมีความ
ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนท่ีมีลักษณะเฉพาะส าหรับกลุ่มผู้เรียนท่ีอยู่นอก
ระบบโรงเรียน 

 
7. บทสรุป  

บทบาทหน้าที่ของครูกศน.กับการกระจายอ านาจในเชิงพื้นที่ปฏิบัติการ มีความส าคัญเป็นอย่างมา ก 
เพราะแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นการจัดการศึกษาเพื่อชดเชยโอกาสหรือเป็น
ทางเลือกใหม่ที่เป็นการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้ขาดโอกาส กลุ่มผู้พลาดโอกาส และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายทั้งหมดนี้มีคุณภาพ
การศึกษาและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นส าหรับในการด ารงชีพและการใช้ชีวิตในสังคมตามศักยภาพของแต่ละคน การส่งเสริมและ
สนับสนุนการศึกษาในระบบที่การศึกษาในระบบไม่สามารถที่จะด าเนินการได้ เพื่อให้นักเรียนในระบบได้มีโอกาสเรียนรู้
เพิ่มเติมจากแหล่งการเรียนรู้ที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับอ าเภอและต าบลที่ได้จัดท าขึ้น สรุป
ได้ว่า บทบาทหน้าที่ของครูกศน.กับการกระจายอ านาจในเชิงพื้นที่ปฏิบัติการมีทั้งความรับผิด 2 ประการคือ 1. ภาระงาน
หน้าที่หลักโดยตรงที่ได้ถูกก าหนดให้ไว้อย่างชัดเจนที่ต้องด าเนินการ และ 2. งานในหน้าที่ตามนโยบายของผู้บริหารส่วนกลาง
ของส านักงาน กศน.ได้สั่งมาให้ด าเนินงานในลักษณะเร่งด่วน ดังนั้น การกระจายอ านาจทั้งในด้านงบประมาณ การบริหารและ
การจัดการศึกษาทั้งในระดับศูนย์กศน.ระดับอ าเภอและต าบล จึงมีความจ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่งกับการจัดการศึกษาให้กับ
ประชาชนในพื้นที่ ชุมชนที่ด้อยโอกาสและขาดโอกาสอีกเป็นจ านวนมาก ในลักษณะเช่นเดียวกันกับโครงการต าบลละ 1 หรือ 

 

 
 

10 ล้านบาทของกระทรวงมหาดไทย เป็นต้น เพราะการประสานในภาพรวมส่วนกลางดูเหมือนจะมีมากแต่มาลงในระดับกศน.
ต าบลจะมีเพียงเล็กน้อย ซึ่งไม่สอดคล้องกับโครงการ/กิจกรรมที่ต้องด าเนินการที่ใช้จ านวนมากในแต่ละปีกับกลุ่มผู้เรียนที่
หลากหลาย หากรัฐบาลเห็นความส าคัญด้านการศึกษาควรจัดงบประมาณให้กับการจัดการศึกษาตลอดชีวิต โดยเฉพาะ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในเชิงพื้นที่ให้มากกว่านี้และอย่างต่อเนื่อง ไม่น าการเมืองเข้ามาแทรกแซงหรือ
ช้ีน าในการท างานของการศึกษาในเชิงพื้นที่ ก็จะช่วยให้ประชาชนในประเทศเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมาก  ดังนั้นจากแนว
ทางการบริหารและการจัดการศึกษาของครูกศน. ในเชิงพื้นที่ปฏิบัติการนั้น มี 4 ด้านดังกล่าวข้างต้นที่ประกอบด้วย 1. ด้าน
การส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอ านาจควบคู่กับการบริหารและการจัดการศึกษา 2. ด้านโครงสร้างของหน่วยงานกับ
การท างานในระดับพื้นที่ 3. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับการบริหารและการจัดการศึกษา และ 4. ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศกับการบริหารและการจัดการศึกษา นั้นมีความส าคัญที่จะช่วยให้การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยร่วมกับภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมอย่างมากในการจัดการศึกษาร่วมกับครูกศน. เพื่อให้เกิดความทั่วถึงแก่ผู้เรียนที่เป็น
ลักษณะเฉพาะของกลุ่มเป้าหมาย 
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ๆ และอาคารเอกชน เป็นต้น จึงท าให้ต้องมีลักษณะที่อาศัยและเกื้อกูลกันในพื้นที่ ดังนั้น การได้รับความช่วยจากผู้บริหารใน
ระดับสูงในเชิงบริหารจะช่วยให้การท างานนั้นมีความคล่องตัวและสะดวกมากยิ่งขึ้น นอกจากจะใช้ความสนิทสนมส่วนตัวของ
ครูกศน.เองเป็นการเฉพาะ 

3. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับการบริหารและการจดัการศกึษา 
การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารสถานศึกษาตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542 ได้ระบุไว้ในหมวดที่ 6 ว่าด้วยเรื่องมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนั้น การประกันคุณภาพการศึกษาของ
ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ต าบล ซึ่งเป็นสถานศึกษาเช่นกันนั้นมีการจัดท าการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส าหรับกลุ่มผู้เรียนนอกระบบโรงเรียน ด้วยการประเมินผลคงมีข้อจ ากัดของผู้จัดการศึกษา
และผู้เรียนที่มีลักษณะเฉพาะด้วยเช่นกัน 

4. ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศกับการบริหารและการจดัการศึกษา 
ในยุคที่ต้องเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้ทุกองค์การต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงและการด ารง

ชีพในยุคไอที หากพิจารณาในเชิงก้าวหน้าและเชิงสร้างสรรค์แล้วเป็นการเข้าถึงของการศึกษาส าหรับของผู้เรียนท่ีอยู่นอก
ระบบโรงเรียน โดยช่วยลดช่องว่างระหว่างการศึกษาได้เช่นกันและขึ้นอยู่กับผู้เรียนว่ามีองค์ความรู้พร้อมกับการเรียนรู้เท่าทัน
ในการใช้สื่อและเทคโนโลยี รวมถึงของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ และศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบล ซึ่งผู้จัดการศึกษาสามารถบริหารและการจัดการศึกษาด้วยการน าไอทีมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์และมีประสิทธิภาพได้สูงสุดตามสภาพแวดล้อมในแต่ละพื้นเป็นส าคัญ ดังนั้น บทบาทหน้าที่ของครูกศน.ต้องมีการ
ปรับปรุงและพัฒนาด้วยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและมีความ
ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนท่ีมีลักษณะเฉพาะส าหรับกลุ่มผู้เรียนท่ีอยู่นอก
ระบบโรงเรียน 

 
7. บทสรุป  

บทบาทหน้าที่ของครูกศน.กับการกระจายอ านาจในเชิงพื้นที่ปฏิบัติการ มีความส าคัญเป็นอย่างมา ก 
เพราะแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นการจัดการศึกษาเพื่อชดเชยโอกาสหรือเป็น
ทางเลือกใหม่ที่เป็นการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้ขาดโอกาส กลุ่มผู้พลาดโอกาส และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายทั้งหมดนี้มีคุณภาพ
การศึกษาและคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนส าหรับในการด ารงชีพและการใช้ชีวิตในสังคมตามศักยภาพของแต่ละคน การส่งเสริมและ
สนับสนุนการศึกษาในระบบที่การศึกษาในระบบไม่สามารถที่จะด าเนินการได้ เพื่อให้นักเรียนในระบบได้มีโอกาสเรียนรู้
เพิ่มเติมจากแหล่งการเรียนรู้ที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับอ าเภอและต าบลที่ได้จัดท าขึ้น สรุป
ได้ว่า บทบาทหน้าที่ของครูกศน.กับการกระจายอ านาจในเชิงพื้นที่ปฏิบัติการมีทั้งความรับผิด 2 ประการคือ 1. ภาระงาน
หน้าที่หลักโดยตรงที่ได้ถูกก าหนดให้ไว้อย่างชัดเจนที่ต้องด าเนินการ และ 2. งานในหน้าที่ตามนโยบายของผู้บริหารส่วนกลาง
ของส านักงาน กศน.ได้สั่งมาให้ด าเนินงานในลักษณะเร่งด่วน ดังนั้น การกระจายอ านาจทั้งในด้านงบประมาณ การบริหารและ
การจัดการศึกษาท้ังในระดับศูนย์กศน.ระดับอ าเภอและต าบล จึงมีความจ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่งกับการจัดการศึกษาให้กับ
ประชาชนในพื้นที่ ชุมชนที่ด้อยโอกาสและขาดโอกาสอีกเป็นจ านวนมาก ในลักษณะเช่นเดียวกันกับโครงการต าบลละ 1 หรือ 

 

 
 

10 ล้านบาทของกระทรวงมหาดไทย เป็นต้น เพราะการประสานในภาพรวมส่วนกลางดูเหมือนจะมีมากแต่มาลงในระดับกศน.
ต าบลจะมีเพียงเล็กน้อย ซึ่งไม่สอดคล้องกับโครงการ/กิจกรรมที่ต้องด าเนินการที่ใช้จ านวนมากในแต่ละปีกับกลุ่มผู้เรียนที่
หลากหลาย หากรัฐบาลเห็นความส าคัญด้านการศึกษาควรจัดงบประมาณให้กับการจัดการศึกษาตลอดชีวิต โดยเฉพาะ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในเชิงพื้นที่ให้มากกว่านี้และอย่างต่อเนื่อง ไม่น าการเมืองเข้ามาแทรกแซงหรือ
ช้ีน าในการท างานของการศึกษาในเชิงพื้นที่ ก็จะช่วยให้ประชาชนในประเทศเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมาก  ดังนั้นจากแนว
ทางการบริหารและการจัดการศึกษาของครูกศน. ในเชิงพื้นท่ีปฏิบัติการนั้น มี 4 ด้านดังกล่าวข้างต้นที่ประกอบด้วย 1. ด้าน
การส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอ านาจควบคู่กับการบริหารและการจัดการศึกษา 2. ด้านโครงสร้างของหน่วยงานกับ
การท างานในระดับพื้นที่ 3. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับการบริหารและการจัดการศึกษา และ 4. ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศกับการบริหารและการจัดการศึกษา นั้นมีความส าคัญท่ีจะช่วยให้การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยร่วมกับภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมอย่างมากในการจัดการศึกษาร่วมกับครูกศน. เพื่อให้เกิดความทั่วถึงแก่ผู้เรียนที่เป็น
ลักษณะเฉพาะของกลุ่มเป้าหมาย 
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ความต้องการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านศิลปะและการออกแบบผลิตภัณฑ์จาก

การบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัยและการบริการวิชาการ 

ณปภัช จันทร์เมือง1* อัจฉรสิริ อนุมณี2 และนราพงศ์ ช่วยชัย2

บทคัดย่อ
งานวจิยันีม้จีดุประสงค์เพือ่ศกึษาความต้องการหลกัสูตรฝึกอบรมระยะสัน้ด้านด้านศลิปะและการออกแบบผลติภณัฑ์ และ

บรูณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัยและการบริการวิชาการในรายวิชาการฝึกอบรมและเทคนิคการสอนงาน เป็นการวิจัยแบบ

ผสมผสาน โดยจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่างมี 2 กลุ่ม คือ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่

ลงเรียนรายวิชาการฝึกอบรมและเทคนิคการสอนงาน จ�านวน 15 คน กลุ่มตัวอย่างที่ 2 คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครศรีธรรมราช จ�านวน 100 คน สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ โดยใช้เครื่องมือในการวิจัยกับกลุ่มตัวอย่างแรก คือ แบบบันทึกการ

สะท้อนผลการเรียนรู้ และกลุ่มตัวอย่างที่ 2 ใช้แบบสอบถามความต้องการ ผลการวิจัยพบว่า แนวทางในการบูรณาการที่มีความ

เหมาะสมมากทีสุ่ดคอื การบรูณาการโดยใช้การบรกิารวชิาการเป็นหลัก ผลของความต้องการหลกัสตูรระยะสัน้พบว่า กลุม่เป้าหมาย

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 72 อายุ 19 ปี คิดเป็นร้อยละ 35 อยู่ในชั้นปีที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 43 ศึกษาในคณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 29 มีความต้องหลักสูตรการท�าดอกไม้จากกระดาษ และการถักสายสร้อยข้อมือมากที่สุด โดยมี

ความต้องการเท่ากันคิดเป็นร้อยละ 21.62 รองลงมาคือหลักสูตรการพิมพ์ 3 มิติ คิดเป็นร้อยละ 17.56 และหลักสูตรการท�าเครื่อง

ประดับจากลูกปัด คิดเป็นร้อยละ 15.20 การสะท้อนผลการเรียนรู้จากนักศึกษาพบว่า นักศึกษาเห็นความส�าคัญของการหาความ

ต้องการในการฝึกอบรมและมีความมั่นใจในการพูดสื่อสารกับบุคคลอื่นมากขึ้น 

ค�าส�าคัญ : หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านศิลปะและการออกแบบ งานวิจัยและการบริการวิชาการ
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The requirements for art and product design short courses from 

integrating teaching and learning with research and academic services

Napaphach Chanmuang1* Adcharasiri Anumanee2 and Narapong Chuaychai2

Abstract
The purpose of this research is to study the requirements for art and product design short courses and 

to integrate teaching and learning with research and academic services in training courses and teaching 

techniques subjects. It is an integrated research, with problem-based teaching and learning management. The 

samples in this research are 2 groups which includes 15 students of Industrial Technology Program. The second 

sample includes 100 Nakhon Si Thammarat Rajabhat University students by accidental sampling. First group 

samples used instruments were the recording of reflection of learning outcomes and the second sample used 

the demand questionnaire. The results showed that the most suitable integration approach is the integration 

using academic services as the main. The results of the requirements for short training courses found that most 

of the target group are female 72 percent, aged 19 years 35 percent, being in first year 43 percent, studying in 

the Faculty of Humanities and Social Sciences 29 percent. Most requirements have both making flowers from 

paper and knitting the cord of the bracelet which have the same demand as 21.62 percent followed by the 3D 

printing course 17.56 percent and the course of making jewelry from beads 15.20 percent. Reflecting on the 

results of the study found that students see the importance of finding training needs and increasing confidence 

in speaking and communicating with others.

Keywords : The requirements for art and product design short courses, Research and academic services

บทน า 
ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาต้องปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการ

ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งการด าเนินงานให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจะต้องมีการเช่ือมโยง
ระหว่างพันธกิจการผลิตบัณฑิตเข้ากับการวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาท าหน้าที่จัดการศึกษา
ที่มีประสิทธิภาพให้กับนักศึกษาในขณะเดียวกันก็ไม่ทอดทิ้งสังคม  ดังน้ันการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัย
และการบริการวิชาการจึงมีความส าคัญมาก [1] ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ได้กล่าวไว้ว่ากระบวนการ
จัดการศึกษาต้องจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็นท าเป็น รวมทั้งสามารถใช้
การวิจัยเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้  โดยเน้นความส าคัญทั้งความรู้  คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตาม
ความเหมาะสม [2]  งานวิจัยน้ีจึงเกิดข้ึนจากแนวคิดที่ต้องการออกแบบการเรียนการสอนโดยการบูรณาการการเรียนการสอน
กับการวิจัยและการบริการวิชาการในรายวิชาการฝึกอบรมและเทคนิคการสอนงาน ซึ่งเป็นวิชาชีพบังคับในหลักสูตรเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่เน้นการจัดการเรียนการสอนแบบปฏิบัติการ และมีเน้ือหาเกี่ยวกับการพัฒนา
ทักษะในการพูดเพ่ือสื่อความหมาย ฝึกปฏิบัติการให้มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้และสามารถสร้าง
หลักสูตรการสอนงานอย่างง่ายได้ ผนวกกับการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชได้มีการจัดงานราชภัฏวิชาการข้ึนทุกปี 
ซึ่งภายในงานจะมีการจัดบูธประจ าสาขา มีการจัดกิจกรรมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศาสตร์ของแต่ละสาขาโดยมีการสาธิต
หรืออบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมชมงาน ในการน้ีผู้วิจัยจึงได้ด าเนินการบูรณาการพันธกิจทั้งสาม ผลลัพธ์เพ่ือให้เกิดการเผยแพร่
ศาสตร์ความรู้ทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ นอกจากน้ีนักศึกษาท่ีได้ลงเรียนในรายวิชายังจะได้มีประสพการณ์จริงในการเป็น
ผู้สอนงานอีกด้วย  มีการน าแนวคิดของการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) หรือ 
PBL มาใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน โดยมอบหมายให้นักศึกษาท่ีเรียนในรายวิชาการฝึกอบรมและเทคนิคการ
สอนงานส ารวจความต้องการของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับความต้องการหลักสูตรในการฝึกอบรมระยะสั้นด้าน
ด้านศิลปะและการออกแบบผลิตภัณฑ์ และน าผลจากการฝึกทักษะการเป็นผู้สอนงานในรายวิชามาฝึกประสพการณ์การเป็น
ผู้สอนงานหลักสูตรในงานราชภัฏวิชาการ การวิจัยในคร้ังน้ีนอกจากจะได้ทราบความต้องการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นฯ เพ่ือ
ใช้ในการบริการวิชาการ ฝึกทักษะในการ สื่อสารและช่วยปลูกฝังการมีจิตสาธารณะของนักศึกษาแล้ว กระบวนการวิจัยยังช่วย
พัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาให้เป็นนักคิด รู้จักแก้ปัญหาและมีการท างานอย่างเป็นระบบ ในส่วนของอาจารย์ก็สามารถ
ท างานในเชิงบูรณาการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการท างานในสถาบันอุดมศึกษาต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. ศึกษาความต้องการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านด้านศิลปะและการออกแบบผลิตภัณฑ์ของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
2. บรูณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัยและการบริการวิชาการในรายวิชาการฝึกอบรมและเทคนิคการสอนงาน

ของสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิชาเอกเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 

วิธีการวิจัย 



337
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

บทน า 
ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาต้องปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการ

ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งการด าเนินงานให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจะต้องมีการเช่ือมโยง
ระหว่างพันธกิจการผลิตบัณฑิตเข้ากับการวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาท าหน้าที่จัดการศึกษา
ที่มีประสิทธิภาพให้กับนักศึกษาในขณะเดียวกันก็ไม่ทอดทิ้งสังคม  ดังน้ันการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัย
และการบริการวิชาการจึงมีความส าคัญมาก [1] ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ได้กล่าวไว้ว่ากระบวนการ
จัดการศึกษาต้องจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็นท าเป็น รวมทั้งสามารถใช้
การวิจัยเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้  โดยเน้นความส าคัญทั้งความรู้  คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตาม
ความเหมาะสม [2]  งานวิจัยน้ีจึงเกิดข้ึนจากแนวคิดที่ต้องการออกแบบการเรียนการสอนโดยการบูรณาการการเรียนการสอน
กับการวิจัยและการบริการวิชาการในรายวิชาการฝึกอบรมและเทคนิคการสอนงาน ซึ่งเป็นวิชาชีพบังคับในหลักสูตรเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่เน้นการจัดการเรียนการสอนแบบปฏิบัติการ และมีเน้ือหาเกี่ยวกับการพัฒนา
ทักษะในการพูดเพ่ือสื่อความหมาย ฝึกปฏิบัติการให้มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้และสามารถสร้าง
หลักสูตรการสอนงานอย่างง่ายได้ ผนวกกับการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชได้มีการจัดงานราชภัฏวิชาการข้ึนทุกปี 
ซึ่งภายในงานจะมีการจัดบูธประจ าสาขา มีการจัดกิจกรรมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศาสตร์ของแต่ละสาขาโดยมีการสาธิต
หรืออบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมชมงาน ในการน้ีผู้วิจัยจึงได้ด าเนินการบูรณาการพันธกิจทั้งสาม ผลลัพธ์เพ่ือให้เกิดการเผยแพร่
ศาสตร์ความรู้ทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ นอกจากน้ีนักศึกษาท่ีได้ลงเรียนในรายวิชายังจะได้มีประสพการณ์จริงในการเป็น
ผู้สอนงานอีกด้วย  มีการน าแนวคิดของการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) หรือ 
PBL มาใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน โดยมอบหมายให้นักศึกษาที่เรียนในรายวิชาการฝึกอบรมและเทคนิคการ
สอนงานส ารวจความต้องการของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับความต้องการหลักสูตรในการฝึกอบรมระยะสั้นด้าน
ด้านศิลปะและการออกแบบผลิตภัณฑ์ และน าผลจากการฝึกทักษะการเป็นผู้สอนงานในรายวิชามาฝึกประสพการณ์การเป็น
ผู้สอนงานหลักสูตรในงานราชภัฏวิชาการ การวิจัยในคร้ังน้ีนอกจากจะได้ทราบความต้องการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นฯ เพ่ือ
ใช้ในการบริการวิชาการ ฝึกทักษะในการ สื่อสารและช่วยปลูกฝังการมีจิตสาธารณะของนักศึกษาแล้ว กระบวนการวิจัยยังช่วย
พัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาให้เป็นนักคิด รู้จักแก้ปัญหาและมีการท างานอย่างเป็นระบบ ในส่วนของอาจารย์ก็สามารถ
ท างานในเชิงบูรณาการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการท างานในสถาบันอุดมศึกษาต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. ศึกษาความต้องการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านด้านศิลปะและการออกแบบผลิตภัณฑ์ของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
2. บรูณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัยและการบริการวิชาการในรายวิชาการฝึกอบรมและเทคนิคการสอนงาน

ของสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิชาเอกเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 

วิธีการวิจัย 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยมีกลุ่มตัวอย่าง 2 
กลุ่ม กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มท่ีใช้ในการด าเนินงานวิจัยน้ี ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่ลงเรียนรายวิชาการ
ฝึกอบรมและเทคนิคการสอนงาน จ านวน 15 คน กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มที่ใช้ศึกษาความต้องการหลักสูตรฝึกอบรมฯ ได้แก่ 
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จ านวน 100 คน สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ  

2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย มี 2 ประเภท คือ แบบบันทึกการสะท้อนผลการเรียนรู้โดยใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ 1 และ
แบบสอบถามความต้องการใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ 2 

3. ข้ันตอนการด าเนินงานวิจัย 
    3.1 อาจารย์ผู้สอนวางแผนการจัดการเรียนสอนแบบบูรณาการในรายวิชาการฝึกอบรมและเทคนิคการสอนงาน 

เข้ากับการวิจัยและการบริการวิชาการโดยก าหนดไว้ในแผนการสอน (มคอ3) เกี่ยวกับวิธีการ กระบวนการท างานและ
มอบหมายงานให้นักศึกษาเป็นผู้น าองค์ความรู้ไปพัฒนาเป็นโครงการวิจัย 

    3.2 ช้ีแจงให้นักศึกษาทราบจุดประสงค์ในการท าวิจัย ต้ังแต่ร่วมกันวางแผนการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม โดยการ
วิจัยเป็นส่วนหน่ึงของการหาความจ าเป็นในการฝึกอบรมซึ่งเป็นจุดเร่ิมต้นของกระบวนการฝึกอบรม  

    3.3 ให้นักศึกษาเป็นผู้ด าเนินงานหลักในงานวิจัยโดยอาจารย์เป็นผู้ให้ค าเสนอแนะ โดยมีข้ันตอนคือ 
        3.3.1 เสนอหลักสูตรระยะสั้นที่มีความสนใจเป็นรายกลุ่ม ก าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและสร้างหลักสูตร

ฝึกอบรมระยะสั้นที่จะน าไปจัดกิจกรรมในงานราชภัฏวิชาการ  
        3.3.2 น าหลักสูตรที่ได้จัดท าข้ึนไปสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 1-4 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เพ่ือหาหลักสูตรที่มีความต้องการมากสุด 3 ล าดับแรก เพ่ือใช้เป็นหลักสูตรที่จะจัดอบรม
ในงานราชภัฏวิชาการของสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์ 

        3.3.3 จัดท าแบบสอบถามความต้องการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านศิลปะและการออกแบบผลิตภัณฑ์ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และน าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมาย 100 คน สุ่มตัวอย่างแบบ
บังเอิญ ณ อาคารโรงอาหารใหม่ ในช่วงเวลา 10.00 - 12.30 น.       

        3.3.4 ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล  
        3.3.5 สรุปผลหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านศิลปะและการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความต้องการมากที่สุด เพ่ือ

ก าหนดโครงการและจัดกิจกรรมต่อไป  
4. อาจารย์เป็นผู้สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวมของรายวิชาอีกคร้ังและให้นักศึกษาสะท้อนการเรียนรู้เพ่ือเช่ือมโยง

ความรู้ทางทฤษฏีและการปฏิบัติจากประสบการในการเรียนและการท าวิจัยที่ผ่านมาด้วยวิธีการเขียน  
จากวิธีการวิจัยข้างต้นสามารถสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ดังภาพที่ 1 

 
ภาพที ่1 กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังน้ี  
1. ผลการวิเคราะห์ความต้องการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย 

ราชภัฏนครศรีธรรมราช 
    1.1 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

เพศ   
     ชาย 28 28 
     หญิง 72 72 
อายุ   
     19 ปี      35 35 
     20 ปี 22 22 
     21 ปี 28 28 
     22 ปี 15 15 
ชั้นปีที่ศึกษา   
     ช้ันปีที่ 1 43 43 
     ช้ันปีที่ 2 16 16 
     ช้ันปีที่ 3 35 35 
     ช้ันปีที่ 4 6 6 
คณะ   
     ครุศาสตร์ 10 10 
     มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 29 29 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยมีกลุ่มตัวอย่าง 2 
กลุ่ม กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มที่ใช้ในการด าเนินงานวิจัยน้ี ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมท่ีลงเรียนรายวิชาการ
ฝึกอบรมและเทคนิคการสอนงาน จ านวน 15 คน กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มที่ใช้ศึกษาความต้องการหลักสูตรฝึกอบรมฯ ได้แก่ 
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จ านวน 100 คน สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ  

2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย มี 2 ประเภท คือ แบบบันทึกการสะท้อนผลการเรียนรู้โดยใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ 1 และ
แบบสอบถามความต้องการใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ 2 

3. ข้ันตอนการด าเนินงานวิจัย 
    3.1 อาจารย์ผู้สอนวางแผนการจัดการเรียนสอนแบบบูรณาการในรายวิชาการฝึกอบรมและเทคนิคการสอนงาน 

เข้ากับการวิจัยและการบริการวิชาการโดยก าหนดไว้ในแผนการสอน (มคอ3) เกี่ยวกับวิธีการ กระบวนการท างานและ
มอบหมายงานให้นักศึกษาเป็นผู้น าองค์ความรู้ไปพัฒนาเป็นโครงการวิจัย 

    3.2 ช้ีแจงให้นักศึกษาทราบจุดประสงค์ในการท าวิจัย ต้ังแต่ร่วมกันวางแผนการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม โดยการ
วิจัยเป็นส่วนหน่ึงของการหาความจ าเป็นในการฝึกอบรมซึ่งเป็นจุดเร่ิมต้นของกระบวนการฝึกอบรม  

    3.3 ให้นักศึกษาเป็นผู้ด าเนินงานหลักในงานวิจัยโดยอาจารย์เป็นผู้ให้ค าเสนอแนะ โดยมีข้ันตอนคือ 
        3.3.1 เสนอหลักสูตรระยะสั้นที่มีความสนใจเป็นรายกลุ่ม ก าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและสร้างหลักสูตร

ฝึกอบรมระยะสั้นที่จะน าไปจัดกิจกรรมในงานราชภัฏวิชาการ  
        3.3.2 น าหลักสูตรที่ได้จัดท าข้ึนไปสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 1-4 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เพ่ือหาหลักสูตรที่มีความต้องการมากสุด 3 ล าดับแรก เพ่ือใช้เป็นหลักสูตรที่จะจัดอบรม
ในงานราชภัฏวิชาการของสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์ 

        3.3.3 จัดท าแบบสอบถามความต้องการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านศิลปะและการออกแบบผลิตภัณฑ์ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และน าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมาย 100 คน สุ่มตัวอย่างแบบ
บังเอิญ ณ อาคารโรงอาหารใหม่ ในช่วงเวลา 10.00 - 12.30 น.       

        3.3.4 ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล  
        3.3.5 สรุปผลหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านศิลปะและการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความต้องการมากที่สุด เพ่ือ

ก าหนดโครงการและจัดกิจกรรมต่อไป  
4. อาจารย์เป็นผู้สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวมของรายวิชาอีกคร้ังและให้นักศึกษาสะท้อนการเรียนรู้เพ่ือเช่ือมโยง

ความรู้ทางทฤษฏีและการปฏิบัติจากประสบการในการเรียนและการท าวิจัยที่ผ่านมาด้วยวิธีการเขียน  
จากวิธีการวิจัยข้างต้นสามารถสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ดังภาพที่ 1 

 
ภาพที ่1 กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังน้ี  
1. ผลการวิเคราะห์ความต้องการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย 

ราชภัฏนครศรีธรรมราช 
    1.1 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

เพศ   
     ชาย 28 28 
     หญิง 72 72 
อายุ   
     19 ปี      35 35 
     20 ปี 22 22 
     21 ปี 28 28 
     22 ปี 15 15 
ชั้นปีที่ศึกษา   
     ช้ันปีที่ 1 43 43 
     ช้ันปีที่ 2 16 16 
     ช้ันปีที่ 3 35 35 
     ช้ันปีที่ 4 6 6 
คณะ   
     ครุศาสตร์ 10 10 
     มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 29 29 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

ตารางที่ 1 (ต่อ) 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
     วิทยาการจัดการ 22 22 
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 24 24 
     เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 15 15 

รวม 100 100.00 
 

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 72 อายุ 19 ปี คิดเป็นร้อยละ 35 
อยู่ในช้ันปีที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 43 ศึกษาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 29  

    1.2 ข้อมูลความต้องการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านศิลปะและการออกแบบผลิตภัณฑ์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยให้กลุ่มเป้าหมายเลือกตอบหลักสูตรที่ต้องการได้ 3 หลักสูตร ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ความถ่ีและร้อยละของความต้องการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านศิลปะและการออกแบบผลิตภัณฑ์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช   

หลักสูตรระยะสั้นที่ต้องการฝึกอบรม ความถ่ี ร้อยละ 
การท าดอกไม้กระดาษ                      64 21.62 
การพิมพ์ 3 มิติ (3D Print)                                      52 17.57 
การตัดสต๊ิกเกอร์ 44 14.86 
การถักสายข้อมือ 64 21.62 
เคร่ืองประดับจากลูกปัด              45 15.20 
การท ากระดาษสา 27 9.12 

รวม 296 100 
 

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มีความต้องหลักสูตรการท าดอกไม้จากกระดาษ และการถัก
สายสร้อยข้อมือมากที่สุด โดยมีความต้องการเท่ากันคิดเป็นร้อยละ 21.62  รองลงมาคือหลักสูตรการพิมพ์ 3 มิติ คิดเป็นร้อย
ละ 17.56 และหลักสูตรการท าเคร่ืองประดับจากลูกปัด คิดเป็นร้อยละ 15.20 

2. ผลการบรูณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัยและการบริการวิชาการในรายวิชาการฝึกอบรมและเทคนิคการสอน
งานของสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิชาเอกเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์ 

   จากการจัดแผนการสอนแบบบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัยและการบริการวิชาการ นักศึกษาสะท้อนการ
เรียนรู้ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

    2.1 มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกระบวนการฝึกอบรมมากข้ึน เห็นความส าคัญและความจ าเป็นของการหาความ
ต้องการในการฝึกอบรม (10 คน) รู้สึกมั่นใจในหลักสูตรที่ตนเองเป็นผู้สร้างข้ึน (3 คน) 

    2.2 รู้จักการท างานโดยใช้กระบวนการวิจัย รู้วิธีการท างานอย่างเป็นระบบ (6 คน) 

    2.3 ความรู้สึกเชิงลบจากการลงพ้ืนที่ภาคสนามในการสอบถามความต้องการกับกลุ่มตัวอย่าง คือ มีความรู้สึก
ประหม่า ต่ืนเต้น ไม่มั่นใจในตัวเอง กังวลกับการขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นให้ช่วยตอบแบบสอบถาม (12 คน) 

    2.4 ความรู้สึกเชิงบวกจากการลงพ้ืนที่ภาคสนามในการสอบถามความต้องการกับกลุ่มตัวอย่าง คือ มีความมั่นใจ
ในการพูดสื่อสารกับบุคคลอื่นมากข้ึน รู้สึกภูมิใจในตัวเองที่ได้ก้าวข้ามขีดความกลัวการถูกปฏิเสธในการขอความช่วยเหลือให้
ตอบแบบสอบถาม มีความกล้าแสดงออกมากข้ึน (15 คน) 
 

สรุปผลการวิจัยและการอภิปรายผลการวิจัย 
การบูรณาการการเรียนการสอนกับภารกิจหลักอื่น ๆ สามารถท าได้หลายแนวทาง โดยในงานวิจัยเร่ืองความต้องการ

หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านศิลปะและการออกแบบผลิตภัณฑ์จากการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัยและการ
บริการวิชาการ ผู้วิจัยได้ใช้การบูรณาการโดยใช้การบริการวิชาการแก่สังคมเป็นหลัก ซึ่งมีแนวทางที่สอดคล้องกับการศึกษาของ 
มานิตย์ ไชยกิจ [1] ที่ได้จ าแนกแนวทางการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคมของ
สถาบันอุดมศึกษาออกเป็น 3 รูปแบบหลัก  คือ สามารถใช้การบูรณาการโดยการจัดการเรียนการสอนเป็นหลัก บูรณาการโดย
ใช้การวิจัยเป็นหลัก และการบูรณาการโดยใช้การบริการวิชาการแก่สังคมเป็นหลัก ซึ่งการใช้การบริการวิชาการแก่สังคมเป็น
หลักจะมีรายละเอียดคือ มีการส ารวจความต้องการของหน่วยงานและมีการน าผลของการสร้างองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการ
เรียนการสอนมาใช้เป็นส่วนหน่ึงของการบริการวิชาการ ซึ่งผู้วิจัยมีการวางแผนการจัดการเรียนสอนแบบบูรณาการในรายวิชา
การฝึกอบรมและเทคนิคการสอนงาน โดยก าหนดไว้ในแผนการสอน (มคอ3) ช้ีแจงให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับการบูรณาการใน
รายวิชา และให้นักศึกษาเป็นผู้ด าเนินงานหลักในการวิจัย โดยมอบหมายให้นักศึกษาส ารวจความต้องการหลักสูตรฝึกอบรม
ระยะสั้น ท่ีแต่ละหลักสูตรนักศึกษาเป็นผู้เช่ียวชาญและฝึกฝนทักษะการเป็นผู้สอนงานในรายวิชา การส ารวจข้อมูลท าให้ทราบ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเพ่ือที่จะได้เลือกหลักสูตรที่มีความนิยมมากที่สุดมาใช้ในการบริการวิชาการและให้ความรู้แก่
กลุ่มเป้าหมาย โดยมีวิทยากรคือนักศึกษาที่ลงเรียนในรายวิชาฝึกอบรมและเทคนิคการสอนงาน เมื่อจบกิจกรรมให้นักศึกษา
สะท้อนการเรียนรู้เพ่ือเช่ือมโยงความรู้ทางทฤษฏีและการปฏิบัติ วิธีการด าเนินงานวิจัยสอดคล้องกับการศึกษาของ อลงกต ยะ
ไวทย ณัฐวัฒม วงษชวลิตกุล และอัจฉราพร โชติพฤกษ [3] เกี่ยวกับระบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการ
ท างานควรประกอบด้วย 3 ส่วนส าคัญคือ ก่อนการจัดการเรียนรู้ คือ การวางแผนเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับบริบทต่าง ๆ เช่น 
บุคคลากร ทรัพยากร เป็นต้น ระหว่างการจัดการเรียนรู้ คือ การให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภายใต้สถานการณฑ์จริง และหลังการ
จัดการเรียนรู้ คือ มีการประเมินสมรรถนะและคุณลักษณะของผู้เรียน 

ในส่วนของการค้นหาความต้องการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านศิลปะและการออกแบบผลิตภัณฑ์ของ
กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชน้ัน  หลักสูตรที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ หลักสูตรการ
ท าดอกไม้จากกระดาษ และการถักสายสร้อยข้อมือ อาจเน่ืองมาจากกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงและศึกษาอยู่ในช้ันปี
ที่ 1 ดังน้ัน 2 หลักสูตรดังกล่าวน่าจะอยู่ในความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย วิธีการจัดการเรียนการสอนได้น าแนวคิดของการ
จัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยให้ผู้เรียนได้สร้างความรู้ใหม่ด้วยตนเองเกี่ยวกับหลักสูตรในการฝึกอบรม ซึ่ง
การจะสร้างหลักสูตรข้ีนมาน้ันผู้เรียนจะต้องรู้จักการค้นหาความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เน้นให้ผู้เรียนได้ค้นหาค าตอบที่
ต้องการโดยใช้กระบวนการวิจัย และสร้างหลักสูตรด้วยตนเองพร้อมทั้งน าหลักสูตรน้ันมาใช้เป็นเป้าหมายในการฝึกฝนการเป็น
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

ตารางที่ 1 (ต่อ) 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
     วิทยาการจัดการ 22 22 
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 24 24 
     เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 15 15 

รวม 100 100.00 
 

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 72 อายุ 19 ปี คิดเป็นร้อยละ 35 
อยู่ในช้ันปีที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 43 ศึกษาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 29  

    1.2 ข้อมูลความต้องการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านศิลปะและการออกแบบผลิตภัณฑ์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยให้กลุ่มเป้าหมายเลือกตอบหลักสูตรที่ต้องการได้ 3 หลักสูตร ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ความถ่ีและร้อยละของความต้องการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านศิลปะและการออกแบบผลิตภัณฑ์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช   

หลักสูตรระยะสั้นที่ต้องการฝึกอบรม ความถ่ี ร้อยละ 
การท าดอกไม้กระดาษ                      64 21.62 
การพิมพ์ 3 มิติ (3D Print)                                      52 17.57 
การตัดสต๊ิกเกอร์ 44 14.86 
การถักสายข้อมือ 64 21.62 
เคร่ืองประดับจากลูกปัด              45 15.20 
การท ากระดาษสา 27 9.12 

รวม 296 100 
 

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มีความต้องหลักสูตรการท าดอกไม้จากกระดาษ และการถัก
สายสร้อยข้อมือมากที่สุด โดยมีความต้องการเท่ากันคิดเป็นร้อยละ 21.62  รองลงมาคือหลักสูตรการพิมพ์ 3 มิติ คิดเป็นร้อย
ละ 17.56 และหลักสูตรการท าเคร่ืองประดับจากลูกปัด คิดเป็นร้อยละ 15.20 

2. ผลการบรูณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัยและการบริการวิชาการในรายวิชาการฝึกอบรมและเทคนิคการสอน
งานของสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิชาเอกเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์ 

   จากการจัดแผนการสอนแบบบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัยและการบริการวิชาการ นักศึกษาสะท้อนการ
เรียนรู้ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

    2.1 มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกระบวนการฝึกอบรมมากข้ึน เห็นความส าคัญและความจ าเป็นของการหาความ
ต้องการในการฝึกอบรม (10 คน) รู้สึกมั่นใจในหลักสูตรที่ตนเองเป็นผู้สร้างข้ึน (3 คน) 

    2.2 รู้จักการท างานโดยใช้กระบวนการวิจัย รู้วิธีการท างานอย่างเป็นระบบ (6 คน) 

    2.3 ความรู้สึกเชิงลบจากการลงพ้ืนที่ภาคสนามในการสอบถามความต้องการกับกลุ่มตัวอย่าง คือ มีความรู้สึก
ประหม่า ต่ืนเต้น ไม่มั่นใจในตัวเอง กังวลกับการขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นให้ช่วยตอบแบบสอบถาม (12 คน) 

    2.4 ความรู้สึกเชิงบวกจากการลงพ้ืนที่ภาคสนามในการสอบถามความต้องการกับกลุ่มตัวอย่าง คือ มีความมั่นใจ
ในการพูดสื่อสารกับบุคคลอื่นมากข้ึน รู้สึกภูมิใจในตัวเองที่ได้ก้าวข้ามขีดความกลัวการถูกปฏิเสธในการขอความช่วยเหลือให้
ตอบแบบสอบถาม มีความกล้าแสดงออกมากข้ึน (15 คน) 
 

สรุปผลการวิจัยและการอภิปรายผลการวิจัย 
การบูรณาการการเรียนการสอนกับภารกิจหลักอื่น ๆ สามารถท าได้หลายแนวทาง โดยในงานวิจัยเร่ืองความต้องการ

หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านศิลปะและการออกแบบผลิตภัณฑ์จากการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัยและการ
บริการวิชาการ ผู้วิจัยได้ใช้การบูรณาการโดยใช้การบริการวิชาการแก่สังคมเป็นหลัก ซึ่งมีแนวทางที่สอดคล้องกับการศึกษาของ 
มานิตย์ ไชยกิจ [1] ที่ได้จ าแนกแนวทางการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคมของ
สถาบันอุดมศึกษาออกเป็น 3 รูปแบบหลัก  คือ สามารถใช้การบูรณาการโดยการจัดการเรียนการสอนเป็นหลัก บูรณาการโดย
ใช้การวิจัยเป็นหลัก และการบูรณาการโดยใช้การบริการวิชาการแก่สังคมเป็นหลัก ซึ่งการใช้การบริการวิชาการแก่สังคมเป็น
หลักจะมีรายละเอียดคือ มีการส ารวจความต้องการของหน่วยงานและมีการน าผลของการสร้างองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการ
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ในส่วนของการค้นหาความต้องการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านศิลปะและการออกแบบผลิตภัณฑ์ของ
กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชน้ัน  หลักสูตรที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ หลักสูตรการ
ท าดอกไม้จากกระดาษ และการถักสายสร้อยข้อมือ อาจเน่ืองมาจากกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงและศึกษาอยู่ในช้ันปี
ที่ 1 ดังน้ัน 2 หลักสูตรดังกล่าวน่าจะอยู่ในความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย วิธีการจัดการเรียนการสอนได้น าแนวคิดของการ
จัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยให้ผู้เรียนได้สร้างความรู้ใหม่ด้วยตนเองเกี่ยวกับหลักสูตรในการฝึกอบรม ซึ่ง
การจะสร้างหลักสูตรข้ีนมาน้ันผู้เรียนจะต้องรู้จักการค้นหาความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เน้นให้ผู้เรียนได้ค้นหาค าตอบที่
ต้องการโดยใช้กระบวนการวิจัย และสร้างหลักสูตรด้วยตนเองพร้อมทั้งน าหลักสูตรน้ันมาใช้เป็นเป้าหมายในการฝึกฝนการเป็น
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ผู้สอนงานจริง ซึ่งจากการสะท้อนการเรียนรู้ของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาการฝึกอบรมและเทคนิคการสอนงานท าให้ทราบว่า
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกระบวนการฝึกอบรมมากข้ึน เห็นความส าคัญและความจ าเป็นของการหาความต้องการ
ในการฝึกอบรม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุขใจ สมพงษ์พันธ์ [4] ที่กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณา
การจะท าให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเน้ือหาในลักษณะองค์รวม มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างเน้ือหาวิชาและ
ประสบการณ์จริง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อาภาพรรณ สัตยาวิบูล [5] ที่สรุปว่าการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหา
เป็นฐานท าให้นักศึกษาเข้าใจเน้ือหาวิชาได้ลึกซึ้งและครอบคลุมมากข้ึน 

สิ่งที่ได้จากการวิจัยน้ีนอกจากนักศึกษาท่ีเรียนในรายวิชาจะมีความรู้ความเข้าใจในภาพรวมของรายวิชา ฝึกฝนทักษะ
ในกระบวนการท างานวิจัยซึ่งเป็นการเรียนรู้ผ่านการลงมีปฏิบัติ โดยนักศึกษาเป็นผู้ด าเนินงานหลักในการวิจัยและมีส่วนส าคัญ
ในการค้นหาค าตอบด้วยตนเอง ยังเป็นการบูรณาการพันธกิจการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการซึ่งเป็นภารกิจหลักของ
อาจารย์มหาวิทยาลัย สามารถน ากระบวนการท างานน้ีไปใช้ในการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะต่อไป  
 

เอกสารอ้างอิง 
[1]  Manit Chaiyakit. (2014). Guidelines of Integrated Instruction with Research and Academic Services for 

the Community in Higher Education. Journal of Education Naresuan University. 16(2), 205-213. 
[2]  Office of the Education Council, Ministry of Education, Kingdom of Thailand. (2002). National Education 

Act B.E. 2542 (1999) and Amendment (Second National Education Act B.E. 2545) (2002). Retrieved 
from http://www.sl.ac.th/addons/qa/9.pdf 

 [3]  Alongkot Yawai, Natthawat Vongchavalitkul & Atcharaporn Chotipurk .(2018). The Establishment of 
Work Integrated Learning System of the Twelfth Grade Students. Sikkha Journal of Education. 
5(1), 16-33.  

[4]  Sukchai Sompongpun. (2018). Integration of Learning Method in the Environmental Chemistry Subject 
for Developing Students According to the Standard Learning. Journal of Humanities and Social 
Sciences Surin Rajabhat University. 20(Special Issue), 269-282.   

[5]  Aphaphan Satyawibun. (2010). Organizing Problem-Based Learning Activities for the Garbage and Solid 
Wastes Disposal Course. SUD Research Journal. 3(1), 15-20. 



343
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

ผู้สอนงานจริง ซึ่งจากการสะท้อนการเรียนรู้ของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาการฝึกอบรมและเทคนิคการสอนงานท าให้ทราบว่า
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกระบวนการฝึกอบรมมากข้ึน เห็นความส าคัญและความจ าเป็นของการหาความต้องการ
ในการฝึกอบรม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุขใจ สมพงษ์พันธ์ [4] ที่กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณา
การจะท าให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเน้ือหาในลักษณะองค์รวม มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างเน้ือหาวิชาและ
ประสบการณ์จริง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อาภาพรรณ สัตยาวิบูล [5] ท่ีสรุปว่าการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหา
เป็นฐานท าให้นักศึกษาเข้าใจเน้ือหาวิชาได้ลึกซึ้งและครอบคลุมมากข้ึน 

สิ่งที่ได้จากการวิจัยน้ีนอกจากนักศึกษาท่ีเรียนในรายวิชาจะมีความรู้ความเข้าใจในภาพรวมของรายวิชา ฝึกฝนทักษะ
ในกระบวนการท างานวิจัยซึ่งเป็นการเรียนรู้ผ่านการลงมีปฏิบัติ โดยนักศึกษาเป็นผู้ด าเนินงานหลักในการวิจัยและมีส่วนส าคัญ
ในการค้นหาค าตอบด้วยตนเอง ยังเป็นการบูรณาการพันธกิจการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการซึ่งเป็นภารกิจหลักของ
อาจารย์มหาวิทยาลัย สามารถน ากระบวนการท างานน้ีไปใช้ในการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะต่อไป  
 

เอกสารอ้างอิง 
[1]  Manit Chaiyakit. (2014). Guidelines of Integrated Instruction with Research and Academic Services for 

the Community in Higher Education. Journal of Education Naresuan University. 16(2), 205-213. 
[2]  Office of the Education Council, Ministry of Education, Kingdom of Thailand. (2002). National Education 

Act B.E. 2542 (1999) and Amendment (Second National Education Act B.E. 2545) (2002). Retrieved 
from http://www.sl.ac.th/addons/qa/9.pdf 

 [3]  Alongkot Yawai, Natthawat Vongchavalitkul & Atcharaporn Chotipurk .(2018). The Establishment of 
Work Integrated Learning System of the Twelfth Grade Students. Sikkha Journal of Education. 
5(1), 16-33.  

[4]  Sukchai Sompongpun. (2018). Integration of Learning Method in the Environmental Chemistry Subject 
for Developing Students According to the Standard Learning. Journal of Humanities and Social 
Sciences Surin Rajabhat University. 20(Special Issue), 269-282.   

[5]  Aphaphan Satyawibun. (2010). Organizing Problem-Based Learning Activities for the Garbage and Solid 
Wastes Disposal Course. SUD Research Journal. 3(1), 15-20. 

O7080

การศึกษาความหวังทางการศึกษา

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

จุไรรัตน์ มัดผิน1* วีนัส ศรีศักดา2 วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน3

บทคัดย่อ
ความหวงัทางการศกึษา เป็นการคาดการณ์ถงึอนาคตทางการศกึษาในการวางเป้าหมายถงึความส�าเรจ็ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต

ทางการศึกษาของตนเอง และสิ่งที่จะท�าให้ความหวังทางการศึกษาเกิดขึ้นได้นั้นจะต้องอาศัยองค์ประกอบ 5 ด้านด้วยกันคือ การ

วางเป้าหมาย แนวทางในการไปสู่เป้าหมาย ความตั้งใจในการบรรลุเป้าหมาย ความเช่ือม่ันในตนเองเพื่อการบรรลุเป้าหมาย และ

ความพยายามและอดทนทีจ่ะบรรลเุป้าหมาย ในการวจิยัครัง้นีไ้ด้ท�าการศึกษาระดบัความหวงัทางการศึกษาของนกัเรยีนทีก่�าลังศกึษา

อยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple 

sampling) โดยก�าหนดกลุม่ตวัอย่างจากการเปิดตารางของ Kareicie & Morgan ซึง่ได้กลุ่มตวัอย่างจ�านวน 214 คน เพ่ือศกึษาระดบั

ความหวังทางการศึกษาของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบวัดความหวังทางการศึกษา ซึ่งมีค่าความ

เชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.94 ผลการวิจัยพบว่าคะแนนความหวังทางการศึกษาของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างโดยรวมอยู่ในระดับน้อย ซึ่ง

มีคะแนนเฉลี่ย (x̄=2.49) (S.D.=0.27) และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความพยายามและอดทนที่จะบรรลุเป้าหมาย 

มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด (x ̄=2.94) (S.D.=0.23) รองลงมาด้านแนวทางในการไปสู่เป้าหมาย (x ̄= 2.51) (S.D. = 0.30) ด้านความ

ตั้งใจในการบรรลุเป้าหมาย (x ̄= 2.35) (S.D. = 0.28) ความเชื่อมั่นในตนเองเพื่อการบรรลุเป้าหมาย (x ̄= 2.34) (S.D. = 0.25)และ

ด้านการวางเป้าหมาย (x ̄= 2.31) (S.D. = 0.29) ตามล�าดับ
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A Study of Educational Hope of Grade 8 Students 

at Navamindharajudis Thaksin School

Churairat Matphin*1 Venus Srisakda2 Wanlaya Tham-apibarn Inthanin3

Abstract
Educational hope is a prediction of the educational future in setting goals for success in education in 

the future. To make educational hope possible, it requires five factors: goals setting, ways for achieving goals, 

the intention of achieving the goals, self-confidence for achieving the goals, and the effort and patience to 

reach the goals. For this research, researchers find out the educational hope of the students who are studying 

in grade 8, 2nd semester, academic year 2019 at Navamindharajudis Thaksin School. Using simple sampling, By 

specifying the sample out of chart Kareicie & Morgan, there are 214 research samples. To study the level of 

educational hope of the sample group, the instrument used in this research is the form for educational hope 

measurement. The reliability of the instrument is 0.94. The results are found that the overall educational hope 

scores of the sample group is at a low level which has an average score (x ̄= 2.49) (S.D. = 0.27). Considering 

separately in each aspect, it’s found that the effort and patience to achieve the goals has the highest mean 

score (x ̄= 2.94) (SD = 0.23), the way to achieve the goals (x ̄= 2.51) (SD = 0.30), the intention to achieve the 

goals (x ̄= 2.35) (SD = 0.28), self confidence in achieving goals (x ̄= 2.34) ( SD = 0.25), and followed by goals 

setting (x ̄= 2.31) (SD = 0.29) respectively.

Keywords: Educational hope

บทนํา 

ความหวัง (Hope) เปนความคาดหวังของบุคคลท่ีจะประสบความสําเร็จตามเปาหมายท่ีบุคคลรับรูวาเปนสิ่งสําคัญท่ี

ตนตองการ ผูท่ีมีความหวังจะมีการรับรูถึงความสําคัญและความเปนไปไดในการบรรลุเปาหมายในระดับสูง ตลอดจนมีความ

กระตือรือรนท่ีจะกระทําการใด ๆ เพ่ือไปสูเปาหมาย [2] ผูท่ีมีความหวังจึงเปนผูท่ีมีเปาหมายในชีวิต สามารถหาแนวทางหรือ

วิธีการตางๆ ท่ีสามารถทําใหตนเองประสบความสําเร็จตามเปาหมายท่ีต้ังไวดวยความกระตืนรือรน หรือการมีพลังในการฝาฟน

อุปสรรคตาง ๆ ใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไวได 

สําหรับผูท่ีมีความหวังน้ัน ไมวาจะเปนความหวังในดานการประกอบอาชีพ ความหวังทางดานครอบครัว หรือแมแต

ความหวังในเร่ืองของการศึกษา ซึ่งความหวังทางการศึกษามีความสัมพันธเกี่ยวโยงกับการประสบความสําเร็จในการเรียนของ

ผูเรียน น้ันคือนักเรียนท่ีมีความหวังทางการศึกษาแลวน้ันจะตองเปนนักเรียนท่ีมีการวางเปาหมายเกี่ยวกับการศึกษาของตนเอง

วาตนเองตองการศึกษาตออะไรเพ่ือสามารถวางแผนใหตนเองไปสูเปาหมายในการจบการศึกษาน้ัน กระบวนการแสวงหา

แนวทางปฏิบัติใหตนเองสามารถเดินไปสูเปาหมาย และท่ีสําคัญก็คือการมีกําลังใจท่ีดีท้ังจากตนเองและคนรอบขางเพ่ือท่ีจะ 

ฝาฟนตออุปสรรค ปญหาท่ีเกิดข้ึนในอนาคตได 

 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จังหวัดสงขลา เปนโรงเรียนรัฐบาลขนาดใหญ นักเรียนท่ีเขามาศึกษาสวนใหญเปน

นักเรียนท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกลเคียง อาชีพของผูปกครองนักเรียนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกร

และอาชีพรับจาง หาเชากินค่ํา [3] ทําใหไมมีเวลาใหแกลูกในการดูแล ใหความรัก ความอบอุน หรือใหคําแนะนํา คอยช้ีแนะ

ในทางท่ีถูกตองเทาท่ีควรจะเปน ทําใหนักเรียนบางคนใชชีวิตสวนใหญอยูกับเพ่ือนดวยกัน ไมมีผูปกครองมาคอยดูแล เอาใจใส 

คอยช้ีแนะแนวทางใหแกนักเรียนซึ่งอาจสงผลใหมีความคิด พฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม หรือเปนพฤติกรรมท่ีเปนโทษ ตลอดจน

ทําใหนักเรียนมีผลการเรียนตกตํ่าลง 

 ซึ่งสอดคลองกับขอมูลการศึกษาเบื้องตน (Pilot Study) โดยใชวิธีการสัมภาษณ สังเกต ซึ่งผลจากการสัมภาษณครู

ภายในโรงเรียน การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ ทําใหผูวิจัยไดทราบความคิดเห็นของครูท่ีมี

ตอการเรียนของนักเรียน พบวานักเรียนท่ีเขามาศึกษาในโรงเรียน มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีแตกตางกันอยางสิ้นเชิง เน่ืองดวยโรงเรียนท่ี

ทําการศึกษาเปนโรงเรียนระบบสหศึกษา นักเรียนท่ีเขามาศึกษามีความหลากหลายในเร่ือง เพศ พ้ืนท่ีอาศัย ครอบครัว ฐานะ

ทางเศรษฐกิจ สังคม และการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว อีกท้ังนักเรียนท่ีเขามาศึกษาน้ันมีชวงอายุต้ังแต 13 – 18 ป ถือวา

เปนชวงอายุท่ีอยูในวัยรุน สงผลใหนักเรียนวัยรุนเหลาน้ีมีความแตกตางกันในเร่ืองของความคิด ความเช่ือ คานิยม ทําให

นักเรียนแสดงออกทางดานพฤติกรรมท่ีหลากหลาย พฤติกรรมของนักเรียนท่ีแสดงออกน้ันลวนสงผลกระทบตอโรงเรียนท้ังสิ้น  

 เน่ืองจากพฤติกรรมของวัยรุนท่ีมีความหลากหลายเหลาน้ี ยอมสงผลใหนักเรียนมาโรงเรียนโดยมีวัตถุประสงคของ

การมาโรงเรียนท่ีแตกตางกันออกไป นอกเหนือจากการมาเรียนแลวน้ัน ซึ่งก็ตรงกับผลการสัมภาษณครู ผูปกครองนักเรียน 

และนักเรียน ท่ีมีความสอดคลองกัน ดังน้ี นักเรียนบางคนมาโรงเรียนโดยไมรูวาจะตองมาศึกษาเลาเรียนเพ่ืออนาคตของตนเอง 

เมื่อต้ังใจเรียนหนังสือแลวไดรับความรู การเรียนสามารถพัฒนาความสามารถนําไปใชในชีวิต การเรียนตอในระดับท่ีสูงข้ึนไม

มั่นใจวาตนเองจะสามารถประกอบอาชีพท่ีตนเองสนใจได หรือแมแตเลือกเรียนตอในสาขาท่ีตนเองชอบ ไมมั่นใจในตนเองวา

จะสามารถเรียนไดอยางท่ีต้ังเปาหมายไว เหตุผลเหลาน้ีเองเปนสิ่งท่ีสื่อใหเห็นวานักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ ไมได

มีความหวังทางการศึกษา จึงทําใหนักเรียนขาดใสใจในการเรียน จนผลเปนทําใหผลการเรียนตก 
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บทนํา 

ความหวัง (Hope) เปนความคาดหวังของบุคคลท่ีจะประสบความสําเร็จตามเปาหมายท่ีบุคคลรับรูวาเปนสิ่งสําคัญท่ี

ตนตองการ ผูท่ีมีความหวังจะมีการรับรูถึงความสําคัญและความเปนไปไดในการบรรลุเปาหมายในระดับสูง ตลอดจนมีความ

กระตือรือรนท่ีจะกระทําการใด ๆ เพ่ือไปสูเปาหมาย [2] ผูท่ีมีความหวังจึงเปนผูท่ีมีเปาหมายในชีวิต สามารถหาแนวทางหรือ

วิธีการตางๆ ท่ีสามารถทําใหตนเองประสบความสําเร็จตามเปาหมายท่ีต้ังไวดวยความกระตืนรือรน หรือการมีพลังในการฝาฟน

อุปสรรคตาง ๆ ใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไวได 

สําหรับผูท่ีมีความหวังน้ัน ไมวาจะเปนความหวังในดานการประกอบอาชีพ ความหวังทางดานครอบครัว หรือแมแต

ความหวังในเร่ืองของการศึกษา ซึ่งความหวังทางการศึกษามีความสัมพันธเกี่ยวโยงกับการประสบความสําเร็จในการเรียนของ

ผูเรียน น้ันคือนักเรียนท่ีมีความหวังทางการศึกษาแลวน้ันจะตองเปนนักเรียนท่ีมีการวางเปาหมายเกี่ยวกับการศึกษาของตนเอง

วาตนเองตองการศึกษาตออะไรเพ่ือสามารถวางแผนใหตนเองไปสูเปาหมายในการจบการศึกษาน้ัน กระบวนการแสวงหา

แนวทางปฏิบัติใหตนเองสามารถเดินไปสูเปาหมาย และท่ีสําคัญก็คือการมีกําลังใจท่ีดีท้ังจากตนเองและคนรอบขางเพ่ือท่ีจะ 

ฝาฟนตออุปสรรค ปญหาท่ีเกิดข้ึนในอนาคตได 

 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จังหวัดสงขลา เปนโรงเรียนรัฐบาลขนาดใหญ นักเรียนท่ีเขามาศึกษาสวนใหญเปน

นักเรียนท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกลเคียง อาชีพของผูปกครองนักเรียนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกร

และอาชีพรับจาง หาเชากินค่ํา [3] ทําใหไมมีเวลาใหแกลูกในการดูแล ใหความรัก ความอบอุน หรือใหคําแนะนํา คอยช้ีแนะ

ในทางท่ีถูกตองเทาท่ีควรจะเปน ทําใหนักเรียนบางคนใชชีวิตสวนใหญอยูกับเพ่ือนดวยกัน ไมมีผูปกครองมาคอยดูแล เอาใจใส 

คอยช้ีแนะแนวทางใหแกนักเรียนซึ่งอาจสงผลใหมีความคิด พฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม หรือเปนพฤติกรรมท่ีเปนโทษ ตลอดจน

ทําใหนักเรียนมีผลการเรียนตกตํ่าลง 

 ซึ่งสอดคลองกับขอมูลการศึกษาเบื้องตน (Pilot Study) โดยใชวิธีการสัมภาษณ สังเกต ซึ่งผลจากการสัมภาษณครู

ภายในโรงเรียน การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ ทําใหผูวิจัยไดทราบความคิดเห็นของครูท่ีมี

ตอการเรียนของนักเรียน พบวานักเรียนท่ีเขามาศึกษาในโรงเรียน มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีแตกตางกันอยางสิ้นเชิง เน่ืองดวยโรงเรียนท่ี

ทําการศึกษาเปนโรงเรียนระบบสหศึกษา นักเรียนท่ีเขามาศึกษามีความหลากหลายในเร่ือง เพศ พ้ืนท่ีอาศัย ครอบครัว ฐานะ

ทางเศรษฐกิจ สังคม และการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว อีกท้ังนักเรียนท่ีเขามาศึกษาน้ันมีชวงอายุต้ังแต 13 – 18 ป ถือวา

เปนชวงอายุท่ีอยูในวัยรุน สงผลใหนักเรียนวัยรุนเหลาน้ีมีความแตกตางกันในเร่ืองของความคิด ความเช่ือ คานิยม ทําให

นักเรียนแสดงออกทางดานพฤติกรรมท่ีหลากหลาย พฤติกรรมของนักเรียนท่ีแสดงออกน้ันลวนสงผลกระทบตอโรงเรียนท้ังสิ้น  

 เน่ืองจากพฤติกรรมของวัยรุนท่ีมีความหลากหลายเหลาน้ี ยอมสงผลใหนักเรียนมาโรงเรียนโดยมีวัตถุประสงคของ

การมาโรงเรียนท่ีแตกตางกันออกไป นอกเหนือจากการมาเรียนแลวน้ัน ซึ่งก็ตรงกับผลการสัมภาษณครู ผูปกครองนักเรียน 

และนักเรียน ท่ีมีความสอดคลองกัน ดังน้ี นักเรียนบางคนมาโรงเรียนโดยไมรูวาจะตองมาศึกษาเลาเรียนเพ่ืออนาคตของตนเอง 

เมื่อต้ังใจเรียนหนังสือแลวไดรับความรู การเรียนสามารถพัฒนาความสามารถนําไปใชในชีวิต การเรียนตอในระดับท่ีสูงข้ึนไม

มั่นใจวาตนเองจะสามารถประกอบอาชีพท่ีตนเองสนใจได หรือแมแตเลือกเรียนตอในสาขาท่ีตนเองชอบ ไมมั่นใจในตนเองวา

จะสามารถเรียนไดอยางท่ีต้ังเปาหมายไว เหตุผลเหลาน้ีเองเปนสิ่งท่ีสื่อใหเห็นวานักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ ไมได

มีความหวังทางการศึกษา จึงทําใหนักเรียนขาดใสใจในการเรียน จนผลเปนทําใหผลการเรียนตก 
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 เน่ืองดวยนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ถือวาเปนนักเรียนท่ีอยูในชวงหัวเลี้ยงหัวตอของการใชชีวิตนักเรียนท้ังการ

เตรียมตัวในการเลือกเรียนตอในระดับท่ีสูงข้ึน หรือแมแตการเปลี่ยนแปลงของตนเองท่ีอยูในชวงของการเปนวัยรุนจะตอง

เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงจากวัยเด็กสูวัยผูใหญท่ีจะตองมีการเปลี่ยนแปลงท้ังทางดานรางกาย อารมณ และสังคม [4] เมื่อ

พิจารณาในแงของพัฒนาการทางความคิด พบวา ในระยะวัยรุน นักเรียนจะมีความเจริญเติบโตทางสมองถึงขีดสุด วัยรุนจึงคิด

ไดในทุก ๆ แบบของวิธีคิด หากเด็กไดรับการศึกษาอบรมตามข้ันตอนดวยดี ระยะน้ีจึงเปนระยะท่ีวัยรุนจะแสดงความ

ปราดเปร่ืองอยางชัดเจน ท้ังน้ี สอดคลองกับ Piaget ท่ีสรุปผลการศึกษาในเร่ืองพัฒนาการของความคิดวา วัยรุนสามารถ

พัฒนาความคิดไดถึงระดับสูงสุด [4] 

 ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความหวังทางการศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 

ทักษิณ เพ่ือใหโรงเรียนสามารถวิเคราะหความหวังทางการศึกษาของนักเรียน โดยโรงเรียนสามารถดําเนินการพัฒนานักเรียนท่ี

มีระดับความหวังทางการศึกษาระดับสูงใหสูงย่ิงข้ึนไป แตหากวานักเรียนมีระดับความหวังทางการศึกษาท่ีระดับนอยโรงเรียน

ควรมีการคิดคนหาวิธีในการเสริมสรางนักเรียนใหมีระดับความหวังทางการศึกษาท่ีเพ่ิมข้ึน ซึ่งทําใหนักเรียนทุกคนในโรงเรียนมี

ความหวังทางการศึกษาเหลาน้ีพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพตามท่ีสังคมตองการและสามารถสรางช่ือเสียงใหกับโรงเรียนและ

ประเทศชาติตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาระดับความหวังทางการศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 

วิธีการวิจัย 

 1. ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ีเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีกําลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562  

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จํานวน 476 คน 

 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีกําลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 โรงเรียนนวมินทรา

ชูทิศ ทักษิณ ไดมาจากการสุมอยางงาย (Simple ramdom samping) โดยการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางจากการใช

ตาราง Krejcie & Morgan [1] จํานวน 214 คน 

 2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดสรางเคร่ืองมือในการวิจัย คือ แบบวัดความหวังทางการศึกษา ซึ่งเปนแบบวัดเปนมาตรา

สวนประมาณคา (Rating scal) มี 4 ระดับ คือ จริงท่ีสุด, จริงปานกลาง, จริงเพียงเล็กนอย และไมจริงเลย จํานวน 40 ขอ     

มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.20 – 1.00 และมีคาความเช่ือมั่นท้ังฉบับ เทากับ 0.94 

   3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

     3.1 ผูวิจัยขอหนังสือรับรองจากทางบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยทักษิณ เพ่ือย่ืนหนังสือขอความอนุเคราะหใน

การเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยไปยังผูบริหารโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณเพ่ือเก็บขอมูลความหวังทางการศึกษาของ

นักเรียน และโรงเรียนสงขลาวิทยาคม เพ่ือทดลอง (Try Out) เคร่ืองมือสําหรับการวิจัย 

     3.2 นําแบบวัดความหวังทางการศึกษาไปทดลองใชกับโรงเรียนสงขลาวิทยาคม 

     3.3 นําแบบวัดความหวังทางการศึกษาฉบับท่ีผานการตรวจสอบคุณภาพไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง จํานวน 

214 คน ดวยตนเอง 

     3.4 ผูวิจัยนําคะแนนจากแบบวัดความหวังทางการศึกษามาวิเคราะหขอมูล   

 4. การวิเคราะหขอมูล 

     ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS  (SPSS  for Windows) [5] 

5. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

    5.1 สถิติพ้ืนฐาน 

5.1.1 คาเฉลี่ย (Mean)        

  5.1.2 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

      5.2 สถิติสําหรับวิเคราะหคุณภาพของเคร่ืองมือ 

    5.2.1 หาคาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity)      

      5.2.2 หาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence : IOC) 

  5.2.3 หาคาอํานาจจําแนก 

  5.2.4 หาคาความเช่ือมั่น (Reliablity) 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัย 

 1. ขอมูลการศึกษาความหวังทางการศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 

 

ตารางท่ี 1 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางท่ีตอบแบบวัดความหวังทางการศึกษา (n = 214 คน) 

  

 

จากตารางท่ี 1 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนกลุมตัวอยาง สวนมากเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 50.93 สวนเพศหญิง 

คิดเปนรอยละ 49.07 ซึ่งนักเรียนกลุมตัวอยางสวนใหญมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ท่ีระดับ 2.00 – 2.99 คิดเปนรอยละ 57.94 

รองลงมาเปนนักเรียนกลุมตัวอยางท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ท่ีระดับ 3.00 – 4.00 คิดเปนรอยละ 31.78 ในขณะท่ีนักเรียน

กลุมตัวอยางท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ท่ีระดับ 0.01 – 1.99 มีจํานวนนอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 10.28 

ขอมูลทั่วไป จํานวนคน รอยละ 

1. เพศ 

     ชาย 

     หญิง 

 

109 

105 

 

50.93 

49.07 

รวม 214 100 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

     3.00 – 4.00 

     2.00 – 2.99 

     0.01 – 1.99 

 

68 

124 

22 

 

31.78 

57.94 

10.28 

รวม 214 100 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 เน่ืองดวยนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ถือวาเปนนักเรียนท่ีอยูในชวงหัวเลี้ยงหัวตอของการใชชีวิตนักเรียนท้ังการ

เตรียมตัวในการเลือกเรียนตอในระดับท่ีสูงข้ึน หรือแมแตการเปลี่ยนแปลงของตนเองท่ีอยูในชวงของการเปนวัยรุนจะตอง

เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงจากวัยเด็กสูวัยผูใหญท่ีจะตองมีการเปลี่ยนแปลงท้ังทางดานรางกาย อารมณ และสังคม [4] เมื่อ

พิจารณาในแงของพัฒนาการทางความคิด พบวา ในระยะวัยรุน นักเรียนจะมีความเจริญเติบโตทางสมองถึงขีดสุด วัยรุนจึงคิด

ไดในทุก ๆ แบบของวิธีคิด หากเด็กไดรับการศึกษาอบรมตามข้ันตอนดวยดี ระยะน้ีจึงเปนระยะท่ีวัยรุนจะแสดงความ

ปราดเปร่ืองอยางชัดเจน ท้ังน้ี สอดคลองกับ Piaget ท่ีสรุปผลการศึกษาในเร่ืองพัฒนาการของความคิดวา วัยรุนสามารถ

พัฒนาความคิดไดถึงระดับสูงสุด [4] 

 ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความหวังทางการศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 

ทักษิณ เพ่ือใหโรงเรียนสามารถวิเคราะหความหวังทางการศึกษาของนักเรียน โดยโรงเรียนสามารถดําเนินการพัฒนานักเรียนท่ี

มีระดับความหวังทางการศึกษาระดับสูงใหสูงย่ิงข้ึนไป แตหากวานักเรียนมีระดับความหวังทางการศึกษาท่ีระดับนอยโรงเรียน

ควรมีการคิดคนหาวิธีในการเสริมสรางนักเรียนใหมีระดับความหวังทางการศึกษาท่ีเพ่ิมข้ึน ซึ่งทําใหนักเรียนทุกคนในโรงเรียนมี

ความหวังทางการศึกษาเหลาน้ีพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพตามท่ีสังคมตองการและสามารถสรางช่ือเสียงใหกับโรงเรียนและ

ประเทศชาติตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาระดับความหวังทางการศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ 

วิธีการวิจัย 

 1. ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ีเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีกําลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562  

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จํานวน 476 คน 

 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีกําลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 โรงเรียนนวมินทรา

ชูทิศ ทักษิณ ไดมาจากการสุมอยางงาย (Simple ramdom samping) โดยการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางจากการใช

ตาราง Krejcie & Morgan [1] จํานวน 214 คน 

 2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดสรางเคร่ืองมือในการวิจัย คือ แบบวัดความหวังทางการศึกษา ซึ่งเปนแบบวัดเปนมาตรา

สวนประมาณคา (Rating scal) มี 4 ระดับ คือ จริงท่ีสุด, จริงปานกลาง, จริงเพียงเล็กนอย และไมจริงเลย จํานวน 40 ขอ     

มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.20 – 1.00 และมีคาความเช่ือมั่นท้ังฉบับ เทากับ 0.94 

   3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

     3.1 ผูวิจัยขอหนังสือรับรองจากทางบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยทักษิณ เพ่ือย่ืนหนังสือขอความอนุเคราะหใน

การเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยไปยังผูบริหารโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณเพ่ือเก็บขอมูลความหวังทางการศึกษาของ

นักเรียน และโรงเรียนสงขลาวิทยาคม เพ่ือทดลอง (Try Out) เคร่ืองมือสําหรับการวิจัย 

     3.2 นําแบบวัดความหวังทางการศึกษาไปทดลองใชกับโรงเรียนสงขลาวิทยาคม 

     3.3 นําแบบวัดความหวังทางการศึกษาฉบับท่ีผานการตรวจสอบคุณภาพไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง จํานวน 

214 คน ดวยตนเอง 

     3.4 ผูวิจัยนําคะแนนจากแบบวัดความหวังทางการศึกษามาวิเคราะหขอมูล   

 4. การวิเคราะหขอมูล 

     ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS  (SPSS  for Windows) [5] 

5. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

    5.1 สถิติพ้ืนฐาน 

5.1.1 คาเฉลี่ย (Mean)        

  5.1.2 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

      5.2 สถิติสําหรับวิเคราะหคุณภาพของเคร่ืองมือ 

    5.2.1 หาคาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity)      

      5.2.2 หาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence : IOC) 

  5.2.3 หาคาอํานาจจําแนก 

  5.2.4 หาคาความเช่ือมั่น (Reliablity) 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัย 

 1. ขอมูลการศึกษาความหวังทางการศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 

 

ตารางท่ี 1 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางท่ีตอบแบบวัดความหวังทางการศึกษา (n = 214 คน) 

  

 

จากตารางท่ี 1 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนกลุมตัวอยาง สวนมากเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 50.93 สวนเพศหญิง 

คิดเปนรอยละ 49.07 ซึ่งนักเรียนกลุมตัวอยางสวนใหญมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ท่ีระดับ 2.00 – 2.99 คิดเปนรอยละ 57.94 

รองลงมาเปนนักเรียนกลุมตัวอยางท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ท่ีระดับ 3.00 – 4.00 คิดเปนรอยละ 31.78 ในขณะท่ีนักเรียน

กลุมตัวอยางท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ท่ีระดับ 0.01 – 1.99 มีจํานวนนอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 10.28 

ขอมูลทั่วไป จํานวนคน รอยละ 

1. เพศ 

     ชาย 

     หญิง 

 

109 

105 

 

50.93 

49.07 

รวม 214 100 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

     3.00 – 4.00 

     2.00 – 2.99 

     0.01 – 1.99 

 

68 

124 

22 

 

31.78 

57.94 

10.28 

รวม 214 100 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

2. การศึกษาระดับความหวังทางการศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 

ตารางท่ี 2 ขอมูลการศึกษาความหวังทางการศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ ใน

ภาพรวมและรายดาน (n = 214) 

  

องคประกอบ x̄ SD แปลผล 

การวางเปาหมาย 

แนวทางในการไปสูเปาหมาย 

ความต้ังใจในการบรรลุเปาหมาย 

ความเช่ือมั่นในตนเองเพ่ือการบรรลุเปาหมาย 

ความพยายามและอดทนท่ีจะบรรลุเปาหมาย 

2.31 

2.51 

2.35 

2.34 

2.94 

0.29 

0.30 

0.28 

0.25 

0.23 

นอย 

มาก 

นอย 

นอย 

มาก 

รวม 2.49 0.27 นอย 

 

จากตารางท่ี 2 ผลการวิจัยคร้ังน้ี พบวาความหวังทางการศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนนวมินทรา

ชูทิศ ทักษิณ ในภาพรวมอยูในระดับนอย โดยมีคาเฉลี่ย (x̄=2.49) (SD.=0.27) และเมื่อพิจารณาแยกเปนรายดาน พบวา ดาน

ความพยายามและอดทนท่ีจะบรรลุเปาหมาย มีคาคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุด (x̄=2.94) (SD.=0.23) รองลงมาดานแนวทางในการ

ไปสูเปาหมาย (x̄=2.51) (SD.=0.30) ดานความต้ังใจในการบรรลุเปาหมาย (x̄=2.35) (SD.=0.28) ความเช่ือมั่นในตนเองเพ่ือ

การบรรลุเปาหมาย (x̄=2.34) (SD.=0.25) และดานการวางเปาหมาย (x̄=2.31) (SD.=0.29) ตามลําดับ 

อภิปรายผลการวิจัย 

ระดับความหวังทางการศกึษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยรวมอยูในระดับนอย และเม่ือพิจารณาเปนราย

ดาน พบวาท้ัง 5 ดานอยูในระดับมาก นักเรียนสวนมากจะมีดานความพยายามและอดทนท่ีจะบรรลุเปาหมาย รองลงมาดาน

แนวทางในการไปสูเปาหมาย ดานความต้ังใจในการบรรลุเปาหมาย ความเช่ือมั่นในตนเองเพ่ือการบรรลุเปาหมาย ดานการ

วางเปาหมาย ตามละดับ และเมื่อพิจารณารายดาน และเมื่อพิจารณารายดาน ไดดังน้ี 

ดานการวางเปาหมาย พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย (x̄=2.31) (SD.=0.29) อยูในระดับนอย ซึ่งนักเรียนสวนมากจะ

มีการวางเปาหมายดานการเรียนตอหลังจากจบช้ันมัธยมศึกษานักเรียนคาดหวังวาจะเรียนตอในระดับท่ีสูงข้ึน รองลงมาคือ 

นักเรียนปรารถนาท่ีจะประสบความสําเร็จในชีวิตหลังจากท่ีจบการศึกษาตามเปาหมายท่ีต้ังไว ซึ่งสอดคลองกับ Snyder [6] ได

ใหความหมายความหวังไววา ความหวัง หมายถึง สภาพของแรงจูงใจทางบวกท่ีต้ังอยูบนพ้ืนฐานของความรูสึกประสบ

ความสําเร็จ โดยรวมกันระหวาง ความต้ังใจ (Agency) คือ พลังท่ีมุงไปสูเปาหมาย (Goal-Directed Energy) และแนวทาง 

(Pathways) คือการวางแผนเพ่ือไปสูเปาหมาย (Planning to meet goals) 

แนวทางในการไปสูเปาหมาย พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย (x̄=2.51) (SD.=0.30) อยูในระดับมาก ซึ่งนักเรียน

สวนมากจะมีความคาดหวังท่ีจะทําใหผลการเรียนของตนเองดีข้ึน รองลงมาคือ นักเรียนจะสอบถามครูหรือเพ่ือนเมื่อไมเขาใจ

บทเรียน ซึ่งสอดคลองกับ Snyder [6] ไดใหความหมายเก่ียวกับความหวังไวอีกประการ วา ความหวัง หมายถึง ชุดของ

ความคิดท่ีต้ังอยูบนพ้ืนฐานความรูสึกของความต้ังใจท่ีจะประสบความสําเร็จ (Goal-Directed Determination) และมี

แนวทางสูความสําเร็จ (Planning to meet goals) 

ความต้ังใจในการบรรลุเปาหมาย พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย (x̄=2.35) (SD.=0.28) อยูในระดับนอย ซึ่งนักเรียน

สวนมากต้ังใจท่ีจะไมขาดเรียนเพ่ือใหการเรียนตอเน่ือง รองลงมาคือ นักเรียนมุงมั่นท่ีจะทําใหตนเองประสบความสําเร็จในการ

เรียนใหได ซึ่งสอดคลองกับ Stoland [2] กลาววา ความหวัง หมายถึง ความคาดหวังของบุคคลท่ีจะประสบความสําเร็จตาม

เปาหมายท่ีบุคคลรับรูวาเปนสิ่งสําคัญท่ีตนตองการ โดยผูท่ีมีความหวังจะมีการรับรูความสําคัญและความเปนไปไดในการบรรลุ

เปาหมายระดับสูง และมีความกระตือรือรนท่ีจะดําเนินการใดๆ เพ่ือไปสูเปาหมาย 

ความเช่ือมั่นในตนเองเพ่ือการบรรลุเปาหมาย พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย (x̄=2.34) (SD.=0.25) อยูในระดับนอย 

ซึ่งนักเรียนสวนมากรูสึกภาคภูมิใจทุกคร้ังท่ีผลการเรียนของตนเองดีข้ึน รองลงมาคือ นักเรียนมุงมั่นในการเรียนเพ่ือ

ความสําเร็จท่ีเกิดข้ึนในอนาคต ซึ่งสอดคลองกับ McDaemott [7] กลาววา ความหวังเปนความคาดหวังและเช่ือมั่นวาจะบรรลุ

ถึงสิ่งท่ีดีในอนาคต โดยเกี่ยวของกับการมีเปาหมายท่ีดี มีคุณคาเมื่อบุคคลมีความหวังจะกระตุนใหเกิดพฤติกรรมในการเผชิญ

ปญหาหรืออุปสรรค ตลอดจนเลือกแสดงออกในทางท่ีจะทําใหตนสมหวังได 

ความพยายามและอดทนท่ีจะบรรลุเปาหมาย พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย (x̄=2.94) (SD.=0.23) อยูในระดับมาก 

นักเรียนสวนมากเมื่อนักเรียนมีผลการเรียนท่ีตํ่าลงนักเรียนก็สามารถหาแนวทางในการแกไขผลการเรียนใหดีข้ึนกวาเดิมได 

รองลงมาคือ แมวาจะพบกับอุปสรรคในการเรียนตนเองก็พรอมท่ีจะขามผานอุปสรรคน้ันไปใหได ซึ่งสอดคลองกับ Lange [8] 

กลาวไววา ความหวัง เกี่ยวของกับความไววางใจ ความเช่ือมั่นในตนเองตลอดจนโชคชะตา ซึ่งเม่ือบุคคลมีความหวังจะทําให

เกิดพลังและมีความอดทนท่ีจะปรับสภาพตาง ๆ ของท้ังรางกายและจิตใจ ตลอดจนการเปนผูมีสุขภาพท่ีดี 

สรุปผลการวิจัย 

 การศึกษาความหวังทางการศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สรุปผลการวิจัย

ไดดังน้ี 

 1. จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางท่ีตอบแบบวัดความหวังทางการศึกษาของนักเรียน จําแนกตามเพศและ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 นักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ ท่ีเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 

214 คน สวนใหญเปนนักเรียนชาย จํานวน 109 คน คิดเปนรอยละ 50.93 และนักเรียนหญิง จํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 

49.07  

นักเรียนกลุมตัวอยางสวนใหญมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ท่ีระดับ 2.00 – 2.99 คิดเปนรอยละ 57.94 รองลงมาเปน

นักเรียนกลุมตัวอยางท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ท่ีระดับ 3.00 – 4.00 คิดเปนรอยละ 31.78 ในขณะท่ีนักเรียนกลุมตัวอยางท่ี

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ท่ีระดับ 0.01 – 1.99 มีจํานวนนอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 10.28 

2. ระดับความหวังทางการศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ในกลุมตัวอยาง  

คะแนนความหวังทางการศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ในกลุมตัวอยางโดยรวมอยูในระดับนอย ซึ่งมี

คะแนนเฉลี่ยเทากับ (x̄=2.49) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.=0.27) และเมื่อพิจารณารายดาน พบวาดานความพยายามและ

อดทนท่ีจะบรรลุเปาหมายมีระดับคะแนนมากท่ีสุด ซึ่งอยูในเกณฑมาก มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ (x̄=2.94) สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทากับ (SD.=0.23) รองลงมาดานแนวทางในการไปสูเปาหมาย อยูในเกณฑมาก มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ (x̄=2.51) 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ (SD.=0.30) ดานความต้ังใจในการบรรลุเปาหมาย อยูในเกณฑนอย มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ      

(x̄=2.35) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ (SD.=0.28) ความเช่ือมั่นในตนเองเพ่ือการบรรลุเปาหมาย อยูในเกณฑนอยมีคะแนน

เฉลี่ยเทากับ (x̄=2.34) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ (SD.=0.25) และดานการวางเปาหมาย ซึ่งอยูในเกณฑนอย  มีคะแนน

เฉลี่ยเทากับ (x̄=2.31) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ (SD.=0.29) ตามลําดับ 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

2. การศึกษาระดับความหวังทางการศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 

ตารางท่ี 2 ขอมูลการศึกษาความหวังทางการศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ ใน

ภาพรวมและรายดาน (n = 214) 

  

องคประกอบ x̄ SD แปลผล 

การวางเปาหมาย 

แนวทางในการไปสูเปาหมาย 

ความต้ังใจในการบรรลุเปาหมาย 

ความเช่ือมั่นในตนเองเพ่ือการบรรลุเปาหมาย 

ความพยายามและอดทนท่ีจะบรรลุเปาหมาย 

2.31 

2.51 

2.35 

2.34 

2.94 

0.29 

0.30 

0.28 

0.25 

0.23 

นอย 

มาก 

นอย 

นอย 

มาก 

รวม 2.49 0.27 นอย 

 

จากตารางท่ี 2 ผลการวิจัยคร้ังน้ี พบวาความหวังทางการศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนนวมินทรา

ชูทิศ ทักษิณ ในภาพรวมอยูในระดับนอย โดยมีคาเฉลี่ย (x̄=2.49) (SD.=0.27) และเม่ือพิจารณาแยกเปนรายดาน พบวา ดาน

ความพยายามและอดทนท่ีจะบรรลุเปาหมาย มีคาคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุด (x̄=2.94) (SD.=0.23) รองลงมาดานแนวทางในการ

ไปสูเปาหมาย (x̄=2.51) (SD.=0.30) ดานความต้ังใจในการบรรลุเปาหมาย (x̄=2.35) (SD.=0.28) ความเช่ือมั่นในตนเองเพ่ือ

การบรรลุเปาหมาย (x̄=2.34) (SD.=0.25) และดานการวางเปาหมาย (x̄=2.31) (SD.=0.29) ตามลําดับ 

อภิปรายผลการวิจัย 

ระดับความหวังทางการศกึษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยรวมอยูในระดับนอย และเม่ือพิจารณาเปนราย

ดาน พบวาท้ัง 5 ดานอยูในระดับมาก นักเรียนสวนมากจะมีดานความพยายามและอดทนท่ีจะบรรลุเปาหมาย รองลงมาดาน

แนวทางในการไปสูเปาหมาย ดานความต้ังใจในการบรรลุเปาหมาย ความเช่ือม่ันในตนเองเพ่ือการบรรลุเปาหมาย ดานการ

วางเปาหมาย ตามละดับ และเมื่อพิจารณารายดาน และเมื่อพิจารณารายดาน ไดดังน้ี 

ดานการวางเปาหมาย พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย (x̄=2.31) (SD.=0.29) อยูในระดับนอย ซึ่งนักเรียนสวนมากจะ

มีการวางเปาหมายดานการเรียนตอหลังจากจบช้ันมัธยมศึกษานักเรียนคาดหวังวาจะเรียนตอในระดับท่ีสูงข้ึน รองลงมาคือ 

นักเรียนปรารถนาท่ีจะประสบความสําเร็จในชีวิตหลังจากท่ีจบการศึกษาตามเปาหมายท่ีต้ังไว ซึ่งสอดคลองกับ Snyder [6] ได

ใหความหมายความหวังไววา ความหวัง หมายถึง สภาพของแรงจูงใจทางบวกท่ีต้ังอยูบนพ้ืนฐานของความรูสึกประสบ

ความสําเร็จ โดยรวมกันระหวาง ความต้ังใจ (Agency) คือ พลังท่ีมุงไปสูเปาหมาย (Goal-Directed Energy) และแนวทาง 
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แนวทางในการไปสูเปาหมาย พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย (x̄=2.51) (SD.=0.30) อยูในระดับมาก ซึ่งนักเรียน

สวนมากจะมีความคาดหวังท่ีจะทําใหผลการเรียนของตนเองดีข้ึน รองลงมาคือ นักเรียนจะสอบถามครูหรือเพ่ือนเมื่อไมเขาใจ
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สรุปผลการวิจัย 

 การศึกษาความหวังทางการศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สรุปผลการวิจัย
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 นักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ ท่ีเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 

214 คน สวนใหญเปนนักเรียนชาย จํานวน 109 คน คิดเปนรอยละ 50.93 และนักเรียนหญิง จํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 

49.07  

นักเรียนกลุมตัวอยางสวนใหญมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ท่ีระดับ 2.00 – 2.99 คิดเปนรอยละ 57.94 รองลงมาเปน

นักเรียนกลุมตัวอยางท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ท่ีระดับ 3.00 – 4.00 คิดเปนรอยละ 31.78 ในขณะท่ีนักเรียนกลุมตัวอยางท่ี

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ท่ีระดับ 0.01 – 1.99 มีจํานวนนอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 10.28 

2. ระดับความหวังทางการศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ในกลุมตัวอยาง  

คะแนนความหวังทางการศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ในกลุมตัวอยางโดยรวมอยูในระดับนอย ซึ่งมี

คะแนนเฉลี่ยเทากับ (x̄=2.49) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.=0.27) และเมื่อพิจารณารายดาน พบวาดานความพยายามและ

อดทนท่ีจะบรรลุเปาหมายมีระดับคะแนนมากท่ีสุด ซึ่งอยูในเกณฑมาก มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ (x̄=2.94) สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทากับ (SD.=0.23) รองลงมาดานแนวทางในการไปสูเปาหมาย อยูในเกณฑมาก มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ (x̄=2.51) 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ (SD.=0.30) ดานความต้ังใจในการบรรลุเปาหมาย อยูในเกณฑนอย มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ      

(x̄=2.35) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ (SD.=0.28) ความเช่ือมั่นในตนเองเพ่ือการบรรลุเปาหมาย อยูในเกณฑนอยมีคะแนน

เฉลี่ยเทากับ (x̄=2.34) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ (SD.=0.25) และดานการวางเปาหมาย ซึ่งอยูในเกณฑนอย  มีคะแนน

เฉลี่ยเทากับ (x̄=2.31) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ (SD.=0.29) ตามลําดับ 
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วรรษชล ดีละมัน1* วีนัส ศรีศักดา2 และดวงฤดี พ่วงแสง3

บทคัดย่อ
 ความฉลาดทางสังคม เป็นความสามารถของบุคคลในการเข้าสังคม โดยมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รับรู้เข้าใจอารมณ์ ความรู้สึก 

ความคิด และพฤติกรรมของผู้อื่น อยู่กับผู้อื่นได้อย่างกลมกลืน และสามารถท�างานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ซึ่งความฉลาดทาง

สงัคม ประกอบด้วย การตระหนกัรูท้างสงัคม การมทีกัษะทางสงัคม และการรูคิ้ดทางสงัคม ในการวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษา

ระดบัความฉลาดทางสงัคมของนกัเรยีนวยัรุ่น กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการศกึษาความฉลาดทางสงัคม คอื นกัเรยีนทีก่�าลงัศกึษาอยูใ่นชัน้

มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบุสตานุดดีน ซ่ึงได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ (Stratified 

Sampling) จ�านวน 92 คน เพื่อศึกษาระดับความฉลาดทางสังคมของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบวัด

ความฉลาดทางสังคมของนักเรียน ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .86 จากผลการวิจัย พบว่า คะแนนความฉลาดทางสังคมของ

นกัเรียนกลุม่ตวัอย่าง โดยรวมอยูใ่นระดบัค่อนข้างน้อย ซ่ึงมค่ีาเฉลีย่ (x ̄= 2.47) (S.D = 0.20) และเมือ่พจิารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้าน

การมีทกัษะทางสงัคม มรีะดับคะแนนสงูทีส่ดุ โดยมค่ีาเฉลีย่ (x̄ = 2.86) (S.D = 0.30) รองลงมาเป็นด้านการตระหนกัรูท้างสงัคม โดยมี

ค่าเฉลีย่ (x ̄= 2.22) (S.D = 0.35) ในขณะทีด้่านการรูค้ดิทางสังคมมีคะแนนค่าเฉล่ียค่อนข้างน้อยทีสุ่ด (x ̄= 1.90) (S.D = 0.33)
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A Study of Teenage Students’ Social Intelligence 

Wassachol Deelaman1* Venus Srisakda2 Duangruedee Puangsang3

Abstract
 Social intelligence is the ability of a person to socialize with good relations, being able to recognize and 

understand emotions, feelings, thoughts, and behaviors of others. Live together in harmony and be able to 

work happily with others. Social intelligence consists of 3 aspects: social awareness, social skills, and social 

cognition. This research aimed to find out the social intelligence level of teenage students. The sample group 

used in the study is 92 students who are studying in grade 7-9, 2nd semester, academic year 2019 at Bustanud-

deen School by using stratified sampling. To study the level of social intelligence of the sample group, the 

instrument used in this research is the students’ social intelligence test which has .86 of the reliability. The 

average social intelligence score of the sample group is at a low level with an average (x ̄= 2.47) (S.D. = 0.20). 

Considering each aspect, it’s found that the social skill aspect has the highest score with an average (x ̄= 2.86) 

(S.D. = 0.30), followed by the aspect of social awareness with the average (x ̄= 2.22) (S.D. = 0.35), while the 

social cognition had the lowest average score (x ̄= 1.90) (S.D. = 0.33).

Keywords : Social intelligence teenage students

บทน า 
 ความฉลาดทางสังคม (Social Intelligence) นักจิตวิทยา E.L. Thorndike  ได้กล่าวไว้ว่า เป็นความสามารถของบุคคลใน
การปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นและด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม สามารถปรับอารมณ์และจิตใจให้เข้ากับผู้คนและสิ่งแวดล้อมได้
โดยง่าย [1] ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของนักสังคมวิทยา Ross Honey ที่เช่ือว่า สติปัญญาทางสังคมหรือความฉลาดทางสังคมนั้น เป็น
ผลสรุปจากการประเมินตนเองและการตระหนักถึงความเช่ือทางสังคม เจตคติ ค่านิยม ในการจัดการกับความเปลี่ยนแปลงท่ีซับซ้อน
ของสังคม [2]  ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า บุคคลที่มีความฉลาดทางสังคมนั้น เป็นบุคคลที่สามารถเข้ากับผู้อื่นได้ดี และเข้ากับสิ่งแวดล้อม
รอบข้างได้ดี สามารถด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างกลมกลืนและมีความสุข [3] 
 ปัญหาที่พบในเด็กไทยนั้น คือ การปรับตัวเข้าสังคมได้ยาก มักใช้ชีวิตเพียงล าพังคนเดียว โดยไม่สนใจบุคคลหรือสังคมที่อยู่
รอบข้าง ซึ่งจะมีปัญหาในการเข้าสังคม ไม่มีเพื่อน ท างานคนเดียว และขาดความช่วยเหลือจากสังคม [4] ซึ่งนักเรียนช่วงวัยรุ่นนี้เป็น
ช่วงวัยที่ส าคัญที่จะต้องเตรียมความพร้อมในการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ เป็นวัยที่มีความเปลี่ยนแปลโดยเฉพาะทางร่างกาย การหลั่ง
ฮอร์โมนของต่อมต่างๆ ซึ่งจะส่งผลต่ออารมณ์ ความรู้สึก และส่งผลต่อพฤติกรรมการแสดงออก นับเป็นช่วงที่อาจจะท าให้เกิดความ
สับสน หงุดหงิดและอารมณ์เปลี่ยนแปลงได้ง่าย [5] ดังทฤษฎีพัฒนาการบุคลิกภาพของ Erikson ที่ได้กล่าวไว้ว่า วัยรุ่นอยู่ในขั้น
พัฒนาการขั้นที่ 5 คือ ความมีเอกลักษณ์ประจ าตัวหรือความสับสนในบทบาทของตนเอง (identity vs. identity diffusion) เป็นวัยที่
ก าลังพัฒนาเอกลักษณ์ของตนเอง มีจุดมุ่งหมายในชีวิตของตนเอง วัยนี้สังคมของเด็กคือกลุ่มเพื่อน จะยึดแบบอย่างจากกลุ่มเพื่อน
และบุคคลที่ตรงกับอุดมคติ อาจจะเกิดความขัดแย้งด้านสัมพันธภาพกับผู้ใหญ่ และเกิดความสับสนทางจิตใจ หากไม่สามารถแก้ไข
ความสับสนนี้ได้ เด็กจะเป็นคนที่มีบุคลิกภาพสับสน ไม่มั่นคง ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสังคมของวัยรุ่น [6]  ซึ่งสอดคล้องกับ 
การส ารวจข้อมูลเบื้องต้น (Pilot Study) และ จากการสัมภาษณ์ครูภายในโรงเรียน ร่วมกับการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนโรงเรียน
บุสตานุดดีน จังหวัดสงขลา ที่พบว่า นักเรียนที่ศึกษาในโรงเรียนแห่งนี้จะมีความแตกต่างกันในหลายๆด้าน ได้แก่ ด้านครอบครัว  
ด้านภูมิล าเนา ด้านฐานะทางเศรษฐกิจ และลักษณะนิสัยของเด็กแต่ละคนก็มีความแตกต่างกัน จึงส่งผลท าให้เด็กเกิดปัญหาในการ
ปรับตัว ส่งผลกระทบต่อการเรียน การใช้ชีวิตภายในโรงเรียน ได้แก่ การเข้ากับเพื่อนไม่ได้ ขาดการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ไม่สามารถ
เผชิญปัญหาและไม่สามารถแก้ปัญหาให้ผ่านไปได้ด้วยดี ปัญหาดังกล่าว จึงมีผลต่อความสุขในการใช้ชีวิตทั้งในโรงเรียน ในครอบครัว 
ตลอดจนในสังคม  
 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาฉลาดทางสังคมของนักเรียนวัยรุ่น เพื่อช่วยให้นักเรียนวัยรุ่นสามารถด ารงชีวิตทั้งในส่วน
ตนเองและการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น ได้อย่างมีความสุข รวมถึงเป็นวัยรุ่นที่มีศักยภาพและเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาประเทศต่อไป  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาความฉลาดทางสังคมของนักเรียนวัยรุ่น 
 

วิธีการวิจัย 
 1. ประชากรที่ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 โรงเรียนบุสตานุดดีน จังหวัด
สงขลา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวนทั้งสิ้น 122 คน 
   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาความฉลาดทางสังคมของนักเรียน เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
โรงเรียนบุสตานุดดีน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ (Stratified Sampling) โดยการก าหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากการใช้ตาราง Karejcie & Morgan [7] จ านวน 92 คน ดังนี ้
  ผู้วิจัยก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างจากการเทียบสัดส่วน แล้วท าการสุ่มอย่างง่าย โดยการจับฉลาก ดังนี้ 
   1) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีจ านวนทั้งสิ้น 42 คน ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 31 คน 
   2) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีจ านวนทั้งสิ้น 40 คน ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 31 คน 
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บทน า 
 ความฉลาดทางสังคม (Social Intelligence) นักจิตวิทยา E.L. Thorndike  ได้กล่าวไว้ว่า เป็นความสามารถของบุคคลใน
การปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นและด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม สามารถปรับอารมณ์และจิตใจให้เข้ากับผู้คนและสิ่งแวดล้อมได้
โดยง่าย [1] ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของนักสังคมวิทยา Ross Honey ที่เช่ือว่า สติปัญญาทางสังคมหรือความฉลาดทางสังคมนั้น เป็น
ผลสรุปจากการประเมินตนเองและการตระหนักถึงความเช่ือทางสังคม เจตคติ ค่านิยม ในการจัดการกับความเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อน
ของสังคม [2]  ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า บุคคลที่มีความฉลาดทางสังคมนั้น เป็นบุคคลที่สามารถเข้ากับผู้อื่นได้ดี และเข้ากับสิ่งแวดล้อม
รอบข้างได้ดี สามารถด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างกลมกลืนและมีความสุข [3] 
 ปัญหาที่พบในเด็กไทยนั้น คือ การปรับตัวเข้าสังคมได้ยาก มักใช้ชีวิตเพียงล าพังคนเดียว โดยไม่สนใจบุคคลหรือสังคมที่อยู่
รอบข้าง ซึ่งจะมีปัญหาในการเข้าสังคม ไม่มีเพื่อน ท างานคนเดียว และขาดความช่วยเหลือจากสังคม [4] ซึ่งนักเรียนช่วงวัยรุ่นนี้เป็น
ช่วงวัยที่ส าคัญที่จะต้องเตรียมความพร้อมในการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ เป็นวัยที่มีความเปลี่ยนแปลโดยเฉพาะทางร่างกาย การหลั่ง
ฮอร์โมนของต่อมต่างๆ ซึ่งจะส่งผลต่ออารมณ์ ความรู้สึก และส่งผลต่อพฤติกรรมการแสดงออก นับเป็นช่วงที่อาจจะท าให้เกิดความ
สับสน หงุดหงิดและอารมณ์เปลี่ยนแปลงได้ง่าย [5] ดังทฤษฎีพัฒนาการบุคลิกภาพของ Erikson ที่ได้กล่าวไว้ว่า วัยรุ่นอยู่ในขั้น
พัฒนาการขั้นที่ 5 คือ ความมีเอกลักษณ์ประจ าตัวหรือความสับสนในบทบาทของตนเอง (identity vs. identity diffusion) เป็นวัยที่
ก าลังพัฒนาเอกลักษณ์ของตนเอง มีจุดมุ่งหมายในชีวิตของตนเอง วัยนี้สังคมของเด็กคือกลุ่มเพื่อน จะยึดแบบอย่างจากกลุ่มเพื่อน
และบุคคลที่ตรงกับอุดมคติ อาจจะเกิดความขัดแย้งด้านสัมพันธภาพกับผู้ใหญ่ และเกิดความสับสนทางจิตใจ หากไม่สามารถแก้ไข
ความสับสนนี้ได้ เด็กจะเป็นคนที่มีบุคลิกภาพสับสน ไม่มั่นคง ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสังคมของวัยรุ่น [6]  ซึ่งสอดคล้องกับ 
การส ารวจข้อมูลเบื้องต้น (Pilot Study) และ จากการสัมภาษณ์ครูภายในโรงเรียน ร่วมกับการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนโรงเรียน
บุสตานุดดีน จังหวัดสงขลา ที่พบว่า นักเรียนที่ศึกษาในโรงเรียนแห่งนี้จะมีความแตกต่างกันในหลายๆด้าน ได้แก่ ด้านครอบครัว  
ด้านภูมิล าเนา ด้านฐานะทางเศรษฐกิจ และลักษณะนิสัยของเด็กแต่ละคนก็มีความแตกต่างกัน จึงส่งผลท าให้เด็กเกิดปัญหาในการ
ปรับตัว ส่งผลกระทบต่อการเรียน การใช้ชีวิตภายในโรงเรียน ได้แก่ การเข้ากับเพื่อนไม่ได้ ขาดการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ไม่สามารถ
เผชิญปัญหาและไม่สามารถแก้ปัญหาให้ผ่านไปได้ด้วยดี ปัญหาดังกล่าว จึงมีผลต่อความสุขในการใช้ชีวิตทั้งในโรงเรียน ในครอบครัว 
ตลอดจนในสังคม  
 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาฉลาดทางสังคมของนักเรียนวัยรุ่น เพื่อช่วยให้นักเรียนวัยรุ่นสามารถด ารงชีวิตทั้งในส่วน
ตนเองและการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น ได้อย่างมีความสุข รวมถึงเป็นวัยรุ่นที่มีศักยภาพและเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาประเทศต่อไป  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาความฉลาดทางสังคมของนักเรียนวัยรุ่น 
 

วิธีการวิจัย 
 1. ประชากรที่ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 โรงเรียนบุสตานุดดีน จังหวัด
สงขลา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวนทั้งสิ้น 122 คน 
   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาความฉลาดทางสังคมของนักเรียน เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
โรงเรียนบุสตานุดดีน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ (Stratified Sampling) โดยการก าหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากการใช้ตาราง Karejcie & Morgan [7] จ านวน 92 คน ดังนี ้
  ผู้วิจัยก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างจากการเทียบสัดส่วน แล้วท าการสุ่มอย่างง่าย โดยการจับฉลาก ดังนี้ 
   1) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีจ านวนทั้งสิ้น 42 คน ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 31 คน 
   2) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีจ านวนทั้งสิ้น 40 คน ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 31 คน 
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

   3) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีจ านวนทั้งสิ้น 40 คน ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน 
 2. เครื่องมือและการสร้างเครื่องมือวิจัย  
   2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบวัดความฉลาดทางสังคมของนักเรียนวัยรุ่น 
   2.2 วิธีการสร้างเครื่องมือวิจัย 
   ซึ่งผู้วิจัยพัฒนามาจากแบบวัดความฉลาดทางสังคมของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ภาคใต้ของกาญจน์กมล      
สุวิทยารัตน์ (2557) โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการในการสร้างเครื่องมือ ดังนี้ 
  1) ศึกษาค้นคว้าข้อมูล เกี่ยวกับความฉลาดทางสังคม จากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางใน    
การพัฒนาแบบวัดความฉลาดทางสังคมของนักเรียน โดยผู้วิจัยพัฒนาข้อความให้สอดคล้องกับนิยามศัพท์และบริบทของนักเรียน          
ซึ่งผู้วิจัยแบ่งลักษณะความฉลาดทางสังคมออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการตระหนักรู้ทางสังคม ด้านการมีทักษะ ทางสังคม และ    
ด้านการรู้คิดทางสังคม 
   2) พัฒนาแบบวัดความฉลาดทางสังคมของนักเรียนวัยรุ่นโดยให้สอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะ น าแบบวัด             
ที่พัฒนาขึ้นไปน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา พิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหา ภาษาที่ใช้  แบบวัดที่พัฒนาขึ้น สามารถวัดได้
ตรงตามลักษณะต่าง ๆ ตามนิยามศัพท์เฉพาะ น าแบบวัดปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งข้อค าถามแบบวัด
ความฉลาดทางฉลาดทางสังคม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบของลิเคิร์ท (Liker) มี 4 ระดับ จริงที่สุด 
จริง จริงเล็กน้อย ไม่จริงเลย จ านวน 73 ข้อ  
   3) ผู้วิจัยน าแบบวัดความฉลาดทางสังคมพัฒนาขึ้นให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) โดยพิจารณาตรวจสอบการใช้ภาษา และความสอดคล้องระหว่างนิยามศัพท์กับข้อค าถาม แล้วน าแบบวัด
มาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ โดยผู้วิจัยก าหนดระดับความคิดเห็นของผู้เชียวชาญ ดังต่อไปนี้ 
     +1  เมื่อ  แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นเป็นตัวบ่งช้ีถึงความฉลาดทางสังคม 
       0  เมื่อ  ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นเป็นตัวบ่งช้ีถึงความฉลาดทางสังคม 
      -1  เมื่อ  แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นไม่เป็นตัวบ่งช้ีถึงความฉลาดทางสังคม 
ผู้วิจัยน าคะแนนที่ได้รับจากการพิจารณาของผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน มาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of ltem-Objective 
Congruence : IOC) ระหว่างข้อค าถามกับนิยามศัพท์ แล้วคัดเลือกข้อค าถามทีม่ีดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.67 – 1.00  
   4) น าแบบวัดความฉลาดทางสังคมที่ปรับปรุงแก้ไข จ านวน 69 ข้อ  ไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียนที่ก าลัง
ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในโรงเรียนสรรเสริญอิสลาม ซึ่งเป็นนักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาจริง แต่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษาจริง จ านวน 30 คน  
   5) น าผลที่ได้จากการทดลองใช้ (Try Out) แบบวัดมาด าเนินการวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกของข้อค าถามเป็น
รายข้อ โดยใช้สูตรสหสัมพันธ์ ผู้วิจัยคัดเลือกเฉพาะข้อค าถามที่มีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ .20 ขึ้นไป ได้จ านวน 38 ข้อและวิเคราะห์หา
ค่าความเช่ือมั่น (Reliability) แบบวัดความฉลาดทางสังคม โดยวิธีสัมประสิทธิแอลฟา (Coeffient Alpha) ของครอนบัค (Cronbach) 
ซึ่งมีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับ .86     
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   3.1 ผู้วิจัยขอหนังสือรับรองจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลักทักษิณ เพื่อยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัยไปยังผู้อ านวยการโรงเรียน เพื่อทดลองใช้ (Try Out) เครื่องมือและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความฉลาด
ทางสังคม 

   3.2 น าแบบวัดความฉลาดทางสังคมของนักเรียนวัยรุ่น ไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ก าลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษา   
ปีที่ 1-3 ในโรงเรียนสรรเสริญอิสลาม จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาจริง แต่มีลักษณะใกล้เคียงกับ     
กลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษาจริง จ านวน 30 คน  
   3.3 น าแบบวัดความฉลาดทางสังคมของนักเรียนวัยรุ่น ฉบับท่ีผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วไปเก็บข้อมูลกับ      
ซึ่งเป็นนักเรียนวัยรุ่น ท่ีก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ด้วยตนเอง ดังนี้ 1) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 31 คน                
2) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 31 คน 3) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 30 คน 
   3.3 ผู้วิจัยได้น าคะแนนจากแบบวัดความฉลาดทางสังคมมาวิเคราะห์ข้อมูล 
 4. การวิเคราะหข์้อมูล 
  ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  

5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  5.1 สถิติพื้นฐาน 
   5.1.1 ค่าเฉลี่ย (Mean) 
   5.1.2 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 5.2 สถิติวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือ   
  5.2.1 ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
 5.2.2 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of ltem-Objective Congruence : IOC) 
 5.2.3 ค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) 
 5.2.4 ค่าความเช่ือมั่น (Reliability) 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการศึกษาความฉลาดทางสังคมของนักเรียนวัยรุ่นผลที่ได้ ดังนี้ 
 1. จ านวนกลุ่มตัวอย่างของนักเรียนจากการตอบแบบวัดความฉลาดทางสังคมของนักเรียนวัยรุ่น โดยจ าแนก เพศ ช้ัน 
อายุ ดังตารางที ่1 

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง (n = 92 คน) 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

เพศ 
   ชาย 
   หญิง 

 
43 
49 

 
46.7 
53.3 

รวม 92 100 
ชั้นเรียน 
    ม.1 
    ม.2 
    ม.3 

 
31 
31 
30 

 
33.7 
33.7 
32.6 

รวม 92 100 
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

   3) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีจ านวนทั้งสิ้น 40 คน ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน 
 2. เครื่องมือและการสร้างเครื่องมือวิจัย  
   2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบวัดความฉลาดทางสังคมของนักเรียนวัยรุ่น 
   2.2 วิธีการสร้างเครื่องมือวิจัย 
   ซึ่งผู้วิจัยพัฒนามาจากแบบวัดความฉลาดทางสังคมของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ภาคใต้ของกาญจน์กมล      
สุวิทยารัตน์ (2557) โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการในการสร้างเครื่องมือ ดังนี้ 
  1) ศึกษาค้นคว้าข้อมูล เกี่ยวกับความฉลาดทางสังคม จากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางใน    
การพัฒนาแบบวัดความฉลาดทางสังคมของนักเรียน โดยผู้วิจัยพัฒนาข้อความให้สอดคล้องกับนิยามศัพท์และบริบทของนักเรียน          
ซึ่งผู้วิจัยแบ่งลักษณะความฉลาดทางสังคมออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการตระหนักรู้ทางสังคม ด้านการมีทักษะ ทางสังคม และ    
ด้านการรู้คิดทางสังคม 
   2) พัฒนาแบบวัดความฉลาดทางสังคมของนักเรียนวัยรุ่นโดยให้สอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะ น าแบบวัด             
ที่พัฒนาขึ้นไปน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา พิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหา ภาษาที่ใช้  แบบวัดที่พัฒนาขึ้น สามารถวัดได้
ตรงตามลักษณะต่าง ๆ ตามนิยามศัพท์เฉพาะ น าแบบวัดปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งข้อค าถามแบบวัด
ความฉลาดทางฉลาดทางสังคม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบของลิเคิร์ท (Liker) มี 4 ระดับ จริงที่สุด 
จริง จริงเล็กน้อย ไม่จริงเลย จ านวน 73 ข้อ  
   3) ผู้วิจัยน าแบบวัดความฉลาดทางสังคมพัฒนาขึ้นให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) โดยพิจารณาตรวจสอบการใช้ภาษา และความสอดคล้องระหว่างนิยามศัพท์กับข้อค าถาม แล้วน าแบบวัด
มาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ โดยผู้วิจัยก าหนดระดับความคิดเห็นของผู้เชียวชาญ ดังต่อไปนี้ 
     +1  เมื่อ  แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นเป็นตัวบ่งช้ีถึงความฉลาดทางสังคม 
       0  เมื่อ  ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นเป็นตัวบ่งช้ีถึงความฉลาดทางสังคม 
      -1  เมื่อ  แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นไม่เป็นตัวบ่งช้ีถึงความฉลาดทางสังคม 
ผู้วิจัยน าคะแนนที่ได้รับจากการพิจารณาของผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน มาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of ltem-Objective 
Congruence : IOC) ระหว่างข้อค าถามกับนิยามศัพท์ แล้วคัดเลือกข้อค าถามทีม่ีดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.67 – 1.00  
   4) น าแบบวัดความฉลาดทางสังคมที่ปรับปรุงแก้ไข จ านวน 69 ข้อ  ไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียนที่ก าลัง
ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในโรงเรียนสรรเสริญอิสลาม ซึ่งเป็นนักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาจริง แต่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษาจริง จ านวน 30 คน  
   5) น าผลที่ได้จากการทดลองใช้ (Try Out) แบบวัดมาด าเนินการวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกของข้อค าถามเป็น
รายข้อ โดยใช้สูตรสหสัมพันธ์ ผู้วิจัยคัดเลือกเฉพาะข้อค าถามที่มีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ .20 ขึ้นไป ได้จ านวน 38 ข้อและวิเคราะห์หา
ค่าความเช่ือมั่น (Reliability) แบบวัดความฉลาดทางสังคม โดยวิธีสัมประสิทธิแอลฟา (Coeffient Alpha) ของครอนบัค (Cronbach) 
ซึ่งมีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับ .86     
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   3.1 ผู้วิจัยขอหนังสือรับรองจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลักทักษิณ เพื่อยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัยไปยังผู้อ านวยการโรงเรียน เพื่อทดลองใช้ (Try Out) เครื่องมือและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความฉลาด
ทางสังคม 

   3.2 น าแบบวัดความฉลาดทางสังคมของนักเรียนวัยรุ่น ไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ก าลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษา   
ปีที่ 1-3 ในโรงเรียนสรรเสริญอิสลาม จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาจริง แต่มีลักษณะใกล้เคียงกับ     
กลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษาจริง จ านวน 30 คน  
   3.3 น าแบบวัดความฉลาดทางสังคมของนักเรียนวัยรุ่น ฉบับท่ีผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วไปเก็บข้อมูลกับ      
ซึ่งเป็นนักเรียนวัยรุ่น ท่ีก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ด้วยตนเอง ดังนี้ 1) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 31 คน                
2) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 31 คน 3) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 30 คน 
   3.3 ผู้วิจัยได้น าคะแนนจากแบบวัดความฉลาดทางสังคมมาวิเคราะห์ข้อมูล 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  

5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  5.1 สถิติพื้นฐาน 
   5.1.1 ค่าเฉลี่ย (Mean) 
   5.1.2 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 5.2 สถิติวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือ   
  5.2.1 ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
 5.2.2 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of ltem-Objective Congruence : IOC) 
 5.2.3 ค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) 
 5.2.4 ค่าความเช่ือมั่น (Reliability) 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการศึกษาความฉลาดทางสังคมของนักเรียนวัยรุ่นผลที่ได้ ดังนี้ 
 1. จ านวนกลุ่มตัวอย่างของนักเรียนจากการตอบแบบวัดความฉลาดทางสังคมของนักเรียนวัยรุ่น โดยจ าแนก เพศ ช้ัน 
อายุ ดังตารางที ่1 

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง (n = 92 คน) 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

เพศ 
   ชาย 
   หญิง 

 
43 
49 

 
46.7 
53.3 

รวม 92 100 
ชั้นเรียน 
    ม.1 
    ม.2 
    ม.3 

 
31 
31 
30 

 
33.7 
33.7 
32.6 

รวม 92 100 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
อาย ุ
   12 ปี 
   13 ปี 
   14 ปี 
   15 ปี 

 
3 
26 
39 
24 

 
3.3 
28.3 
42.4 
26 

รวม 92 100 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนวัยรุ่นส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 53.3 เพศชาย             
คิดเป็นร้อยละ 46.7 ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  คิดเป็นร้อยละ 33.7 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 
33.7 และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 32.6 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 14 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.4 กลุ่มตัวอย่าง
อายุ  13 ปี  คิ ดเป็ นร้ อยละ  28.3 และกลุ่ มตั วอย่ างอายุ  15 ปี  คิดเป็นร้ อยละ  26 ในขณะที่ กลุ่ มตั วอย่ างอายุ  12 ปี                                
คิดเป็นร้อยละ 3.3 
 2. ข้อมูลการศึกษาระดับความฉลาดทางสังคมของนักเรียนวัยรุ่นกลุ่มตัวอย่าง ดังตารางที่ 2 
ตารางที ่2 ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลผลระดับความฉลาดทางสังคมในแต่ละด้านของนักเรียนวัยรุ่น  (n = 92 คน) 

ความฉลาดทางสังคม x̄ S.D. แปลผล 

การตระหนักรู้ทางสังคม 2.22 0.35 ค่อนข้างน้อย 
การมีทักษะทางสังคม 2.86 0.30 ค่อยข้างมาก 
การรู้คิดทางสังคม 1.90 0.33 ค่อนข้างน้อย 

รวม 2.47 0.20 ค่อนข้างน้อย 

 
 จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนความฉลาดทางสังคมของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง โดยรวมอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 
(x̄ = 2.47) (S.D. = 0.20) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า การตระหนักรู้ทางสังคม อยู่ในระดับค่อนข้างน้อย โดยมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ (x̄ = 2.22) (S.D.= 0.35) การมีทักษะทางสังคม ซึ่งอยู่ในระดับค่อนข้างมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ( x̄ = 2.86)           
(S.D.= 0.30) และการรู้คิดทางสังคม โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ (x̄ = 1.90) (S.D.= 0.33) อยู่ในระดับค่อนข้างน้อย 

อภิปรายผลการวิจัย 
การศึกษาความฉลาดทางสังคมนักเรียนวัยรุ่นกลุ่มตัวอย่าง โดยรวมอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา

ของ โดย ปาณิศา คงสมจิตต์ ได้กล่าวไว้ว่า คนที่มีความฉลาดทางสังคมต่ าจะปรับตัวได้น้อย รู้สึกว่าอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมนั้น ๆ 
ค่อนข้างล าบาก [8]  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเกี่ยวกับความฉลาดทางสังคมนั้น พบว่าทั้ง 2 ด้าน อยู่ในระดับค่อนข้างน้อย ส่วน
อีกด้านอยู่ในระดับค่อนข้างมาก ซึ่งมีคะแนนค่าเฉลี่ย ดังนี ้
 ด้านการมีทักษะทางสังคม พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ (x̄ = 2.86) (S.D.= 0.30) แปลผลอยู่ในระดับค่อนข้างมาก 
ส่วนด้านการรู้คิดทาสังคม พบว่า นักเรียนมีคะแนนค่าเฉลี่ย (x̄ = 1.90) (S.D. = 0.33) แปลผลอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย และด้านการ
ตระหนักรู้ทางสังคม พบว่า นักเรียนมีคะแนนค่าเฉลี่ย (x̄ = 2.22) (S.D. = 0.35) แปลผลอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์ โดย Melissa ได้กล่าวไว้ว่า บุคคลที่ขาดการตระหนักรู้ทางสังคม จะไม่ค่อยมีความเห็นอกเห็นใจ 

ขาดทักษะและไหวพริบในการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น [9]  เช่นเดียวกับการศึกษาของ จันทรัสม์ คังคา โดย Selman ได้กล่าวไว้ว่า 
บุคคลที่ขาดความตระหนักรู้นั้น จะขาดทักษะการเข้าใจหยั่งรู้ทางสังคม ทักษะไวต่อสังคม และทักษะการสื่อสาร ท าให้ขาดการ
ไตร่ตรองอย่างรอบคอบก่อนการแสดงพฤติกรรม รวมทั้งไม่สามารถเข้าใจปฏิกิริยาการแสดงออกหรือพฤติกรรมได้อย่างถูกต้อง [10] 
               

สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาระดับความฉลาดทางสังคมของนักเรียนวัยรุ่น พบว่า คะแนนความฉลาดทางสังคมของนักเรียน                
กลุ่มตัวอย่าง โดยรวมอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย ซึ่งมีค่าเฉลี่ย  (x̄ = 2.47) (S.D. = 0.20) และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า                
การมีทักษะทางสังคม มีระดับคะแนนสูงที่สุด ซึ่งอยู่ในระดับค่อนข้างมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ (x̄ = 2.86) (S.D.= 0.30) 
รองลงมาการตระหนักรู้ทางสังคมอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ (x̄ = 2.22) (S.D.= 0.35) ในขณะที่การรู้คิดทาง
สังคม โดยมีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ (x̄ = 1.90) (S.D. = 0.33) 
 
 ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์  
  1.1 น าแบบวัดความฉลาดทางสังคมของนักเรียนวัยรุ่น สามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือวัดความฉลาดทางสังคมของ
นักเรียนวัยรุ่นกลุ่มทีมีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างได้ แต่ผู้น าไปใช้ควรศึกษารายละเอียดของแบบวัดก่อนไปใช้ 

 1.2 ผู้บริหารและครูในสถานศึกษา สามารถน าผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมและการจัดการเรียน
การสอน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความฉลาดทางสังคมของนักเรียน 

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อไป 
 2.1 ควรศึกษาความฉลาดทางสังคมกับกลุ่มช่วงวัยอื่นๆ เช่น วัยเด็ก วัยผู้ใหญ่ เป็นต้น  
 2.2 ควรศึกษาความฉลาดทางสังคมโดยวิธีการอื่นๆ เช่น การจัดกิจกรรมกลุ่ม การให้ค าปรึกษารายบุคคล                
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ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
อาย ุ
   12 ปี 
   13 ปี 
   14 ปี 
   15 ปี 

 
3 
26 
39 
24 

 
3.3 
28.3 
42.4 
26 

รวม 92 100 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนวัยรุ่นส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 53.3 เพศชาย             
คิดเป็นร้อยละ 46.7 ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  คิดเป็นร้อยละ 33.7 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 
33.7 และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 32.6 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 14 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.4 กลุ่มตัวอย่าง
อายุ  13 ปี  คิ ดเป็ นร้ อยละ  28.3 และกลุ่ มตั วอย่ างอายุ  15 ปี  คิดเป็นร้ อยละ  26 ในขณะที่ กลุ่ มตั วอย่ างอายุ  12 ปี                                
คิดเป็นร้อยละ 3.3 
 2. ข้อมูลการศึกษาระดับความฉลาดทางสังคมของนักเรียนวัยรุ่นกลุ่มตัวอย่าง ดังตารางที่ 2 
ตารางที ่2 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลระดับความฉลาดทางสังคมในแต่ละด้านของนักเรียนวัยรุ่น  (n = 92 คน) 

ความฉลาดทางสังคม x̄ S.D. แปลผล 

การตระหนักรู้ทางสังคม 2.22 0.35 ค่อนข้างน้อย 
การมีทักษะทางสังคม 2.86 0.30 ค่อยข้างมาก 
การรู้คิดทางสังคม 1.90 0.33 ค่อนข้างน้อย 

รวม 2.47 0.20 ค่อนข้างน้อย 

 
 จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนความฉลาดทางสังคมของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง โดยรวมอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 
(x̄ = 2.47) (S.D. = 0.20) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า การตระหนักรู้ทางสังคม อยู่ในระดับค่อนข้างน้อย โดยมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ (x̄ = 2.22) (S.D.= 0.35) การมีทักษะทางสังคม ซึ่งอยู่ในระดับค่อนข้างมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ( x̄ = 2.86)           
(S.D.= 0.30) และการรู้คิดทางสังคม โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ (x̄ = 1.90) (S.D.= 0.33) อยู่ในระดับค่อนข้างน้อย 

อภิปรายผลการวิจัย 
การศึกษาความฉลาดทางสังคมนักเรียนวัยรุ่นกลุ่มตัวอย่าง โดยรวมอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา

ของ โดย ปาณิศา คงสมจิตต์ ได้กล่าวไว้ว่า คนที่มีความฉลาดทางสังคมต่ าจะปรับตัวได้น้อย รู้สึกว่าอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมนั้น ๆ 
ค่อนข้างล าบาก [8]  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเกี่ยวกับความฉลาดทางสังคมนั้น พบว่าทั้ง 2 ด้าน อยู่ในระดับค่อนข้างน้อย ส่วน
อีกด้านอยู่ในระดับค่อนข้างมาก ซึ่งมีคะแนนค่าเฉลี่ย ดังนี ้
 ด้านการมีทักษะทางสังคม พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ (x̄ = 2.86) (S.D.= 0.30) แปลผลอยู่ในระดับค่อนข้างมาก 
ส่วนด้านการรู้คิดทาสังคม พบว่า นักเรียนมีคะแนนค่าเฉลี่ย (x̄ = 1.90) (S.D. = 0.33) แปลผลอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย และด้านการ
ตระหนักรู้ทางสังคม พบว่า นักเรียนมีคะแนนค่าเฉลี่ย (x̄ = 2.22) (S.D. = 0.35) แปลผลอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์ โดย Melissa ได้กล่าวไว้ว่า บุคคลที่ขาดการตระหนักรู้ทางสังคม จะไม่ค่อยมีความเห็นอกเห็นใจ 

ขาดทักษะและไหวพริบในการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น [9]  เช่นเดียวกับการศึกษาของ จันทรัสม์ คังคา โดย Selman ได้กล่าวไว้ว่า 
บุคคลที่ขาดความตระหนักรู้นั้น จะขาดทักษะการเข้าใจหยั่งรู้ทางสังคม ทักษะไวต่อสังคม และทักษะการสื่อสาร ท าให้ขาดการ
ไตร่ตรองอย่างรอบคอบก่อนการแสดงพฤติกรรม รวมทั้งไม่สามารถเข้าใจปฏิกิริยาการแสดงออกหรือพฤติกรรมได้อย่างถูกต้อง [10] 
               

สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาระดับความฉลาดทางสังคมของนักเรียนวัยรุ่น พบว่า คะแนนความฉลาดทางสังคมของนักเรียน                
กลุ่มตัวอย่าง โดยรวมอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย ซึ่งมีค่าเฉลี่ย  (x̄ = 2.47) (S.D. = 0.20) และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า                
การมีทักษะทางสังคม มีระดับคะแนนสูงที่สุด ซึ่งอยู่ในระดับค่อนข้างมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ (x̄ = 2.86) (S.D.= 0.30) 
รองลงมาการตระหนักรู้ทางสังคมอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ (x̄ = 2.22) (S.D.= 0.35) ในขณะที่การรู้คิดทาง
สังคม โดยมีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ (x̄ = 1.90) (S.D. = 0.33) 
 
 ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์  
  1.1 น าแบบวัดความฉลาดทางสังคมของนักเรียนวัยรุ่น สามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือวัดความฉลาดทางสังคมของ
นักเรียนวัยรุ่นกลุ่มทีมีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างได้ แต่ผู้น าไปใช้ควรศึกษารายละเอียดของแบบวัดก่อนไปใช้ 

 1.2 ผู้บริหารและครูในสถานศึกษา สามารถน าผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมและการจัดการเรียน
การสอน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความฉลาดทางสังคมของนักเรียน 

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อไป 
 2.1 ควรศึกษาความฉลาดทางสังคมกับกลุ่มช่วงวัยอื่นๆ เช่น วัยเด็ก วัยผู้ใหญ่ เป็นต้น  
 2.2 ควรศึกษาความฉลาดทางสังคมโดยวิธีการอื่นๆ เช่น การจัดกิจกรรมกลุ่ม การให้ค าปรึกษารายบุคคล                
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คุณภาพของแบบทดสอบเรื่องการประกันสังคมของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กันยปริณ ทองสามสี1* และภัทรอร เวสารัตน์2

บทคัดย่อ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดสอนรายวิชาการจัด

สวัสดิการและประกันสังคมในภาคการศึกษา 1/2562 ได้ริเริ่มระบบการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวัดผลการเรียนรู้เพื่อสร้าง

ความเชื่อถือกับผู้เรียนและด�าเนินการให้สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพระดับสากล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบคุณภาพ

ของแบบทดสอบเรื่องการประกันสังคมจ�านวน 50 ข้อ ด้วยการวิเคราะห์ค่าความยาก ค่าอ�านาจจ�าแนก และค่าความเช่ือมั่นของ

ข้อสอบทัง้ฉบบั ผูว้จิยัรวบรวมข้อมลูจากผูเ้ข้ารบัการทดสอบซึง่เป็นนกัศกึษาทีล่งทะเบียนเรยีนในภาคการศกึษา 1/2562 ทกุคนรวม 

71 คน เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจัิยเป็นแบบบนัทึกข้อมลูผลการสอบเรือ่ง “การประกนัสงัคม” รายบคุคล วเิคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรม 

Microsoft Excel ผลการวิจัยพบว่าข้อสอบมีค่าความเชื่อมั่นที่ค�านวณด้วยสูตร KR-20 เท่ากับ 0.75 มีข้อสอบผ่านเกณฑ์จ�านวน 21 

ข้อ โดยมีค่าความยากระหว่าง 0.18-0.69 และอ�านาจจ�าแนกระหว่าง 0.20-0.48 และต้องปรับปรุงจ�านวน 29 ข้อ ดังนั้น ผู้สอนจึง

ควรน�าข้อสอบที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเก็บเข้าคลังข้อสอบ และปรับปรุงข้อสอบที่ไม่ผ่านเกณฑ์ให้ได้มาตรฐานต่อไป
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Quality of Multiple Choice Questions on Social Security, Bachelor of Business 

Administration, Faculty of Humanities and Social Sciences, 

Prince of Songkla University

Kanyaprin Tongsamsi1* and Phathara-On Wesarat2

The Bachelor of Business Administration (B.B.A.) Program under the Faculty of Humanities and Social 

Sciences, Prince of Songkla University offered Welfare Management and Social Insurance course in the semester 

1/2019. This course has initiated the quality tests of multiple choice questions (MCQ) to build trust with students 

and operate in accordance with international quality assurance. This article aims to examine the quality of the 

social security test by analyzing the difficulty index, discriminatory power, and reliability. The researcher 

collected data from all 71 students enrolled in that semester. The research instrument was a data record form 

of the individually exam results titled “social security”, then data was analyzed with Microsoft excel. The results 

of reliability test using the KR-20 showed that the whole MCQ had the reliability value at 0.75. Subsequently, 

it was found that 21 items of the MCQ had an acceptable difficulty range between 0.18-0.69 and discriminatory 

power range between 0.20-0.48, while 29 items were considered unacceptable. Therefore, the lecturer should 

take 21 items that had passed the quality test criteria stored in the exam library. But those 29 items that failed 

the quality test criteria need to be improved.

Keywords : Social Security, Multiple Choice Questions, Quality of the Test, Faculty of Humanities and Social 

Sciences, Prince of Songkla University 
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บทน า 
 การประกันสังคมคือการสร้างหลักประกันในการด ารงชีวิตในกลุ่มของสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อรับผิดชอบใน
การเฉลี่ยความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน 
เพื่อให้ได้รับการรักษาพยาบาลและมีรายได้อย่างต่อเ น่ือง ประเทศไทยได้มีการออกกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับกองทุน
ประกันสังคม 4 ฉบับ ได้แก่ (1) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 [1] (2) พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2537 [2] (3) พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 [3] และ (4) พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 
4) พ.ศ. 2558 [4] โดยส านักงานประกันสังคมเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายดังกล่าว ผู้ประกันตนภายใต้ พ.ร.บ.ประกันสังคมมี
ด้วยกัน 3 ประเภท ได้แก่ 1) ผู้ประกันตนมาตรา 33 ส าหรับผู้ท างานเป็นพนักงาน/ลูกจ้างในองค์การประเภทต่าง ๆ ตามที่
ระบุไว้ในกฎหมาย  2) ผูป้ระกันตนมาตรา 39 ส าหรับผู้ที่เคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาก่อน และ 3) ผู้ประกันตน
มาตรา 40 ส าหรับแรงงานนอกระบบ [5] 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดสอนครั้งแรก
เม่ือปี 2548 [6] โดยจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาการจัดการ เน่ืองจากมีความต้องการของประชาชนในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา ที่ต้องการแรงงานและผู้ประกอบการที่มีความเข้าใจวิถีการ
ด าเนินธุรกิจตามหลักการสากลที่สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และตามหลักศาสนาอิสลาม ซ่ึงแตกต่าง
จากหลักสูตรบริหารธุรกิจในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่ท าการเรียนการสอนในขณะน้ัน และต่อมาในปี พ.ศ. 2553 [7] ได้มีการ
ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตโดยเน้นการเรียนการสอนในแขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ 
กระทั่งปัจจุบันหลักสูตรบริหารธุรกิจได้มีการจัดการเรียนการสอนภายใต้หลักสูตรฉบับปรับปรุงในปี พ.ศ. 2558 [8] 
วัตถุประสงค์ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารและการจัดการธุรกิจ มีคุณธรรม จริยธรรม และควา ม
รับผิดชอบต่อสังคม อีกทั้งสามารถบูรณาการความรู้ทางด้านการบริหารและการจัดการด้านสังคมศาสตร์ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และด้านภาษาต่างประเทศ ในการประกอบธุรกิจและการบริหารองค์การทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึง
เป็นการสร้างความเข้มแข็งและรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตได้เปิดสอนรายวิชาการจัดสวัสดิการและประกันสังคมในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2553 เน่ืองด้วยได้รับข้อเสนอแนะจากสถานประกอบการที่ประสงค์จะให้นักศึกษาและบัณฑิตมีความเข้าใจเก่ียวกับ  
แนวคิด ขอบเขตและหลักการให้สวัสดิการแรงงานทั้งของรัฐและเอกชน สวัสดิการแรงงานประเภทต่าง  ๆ หน่วยงาน
ส่งเสริมสวัสดิการผู้ใช้แรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ แนวโน้มการให้สวัสดิการแรงงานและระบบประกันสังคมใน
ปัจจุบัน ทั้งน้ี การประกันสังคมถือเป็นสวัสดิการประเภทหน่ึงที่องค์การทั้งภาครัฐและเอกชนจัดให้แก่ลูกจ้างในสังกัด ความ
เข้าใจในหลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคมจึงมีความส าคัญยิ่ง เพราะนักศึกษาต้องน าความรู้ดังกล่าว
ไปใช้ในการฝึกงานในสถานประกอบการ และใช้ในการสอบบรรจุเข้าท างาน  ทั้งน้ี การวัดความรู้ของนักศึกษาในหน่วยการ
เรียนเรื่อง “การประกันสังคม” ใช้การสอบเป็นหลัก มีท้ังข้อสอบแบบปรนัยและอัตนัย อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบ
คุณภาพข้อสอบเรื่องดังกล่าวระหว่างปี 2553-2561 ได้กระท าเพียงการวิพากษ์ข้อสอบร่วมกันของผู้รับผิดชอบหลักสูตร ยัง
ไม่มีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพข้อสอบด้วยวิธีการอ่ืน ผนวกกับหลักสูตรบริหารธุรกิจได้น าระบบประกันคุณาภาพของ 
ASEAN University Network (AUN) มาใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตรตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นมา ซ่ึงเกณฑ์ 
AUN ในองค์ประกอบที่ 5 เรื่องการประเมินผลผู้เรียนน้ัน หลักสูตรต้องแสดงให้เห็นว่าเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลผู้เรียนต้อง
มีความเที่ยงหรือความเชื่อม่ัน (Reliability) มีความตรง (Validity) และมีความยุติธรรม (Fairness) [9]  บทความฉบับน้ีมี
วัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบเรื่องการประกันสังคมด้วยการวิเคราะห์ค่าความยาก ค่าอ านาจจ าแนก 
และค่าความเชื่อม่ันของข้อสอบทั้งฉบับ ซ่ึงเป็นแบบทดสอบปลายภาคการศึกษาที่ใช้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาค
การศึกษา 1/2562 รายวิชาการจัดสวัสดิการและประกันสังคม  ผลการวิเคราะห์ข้อสอบน าไปใช้ในการปรับปรุงข้อสอบที่ใช้
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ในการวัดผลให้เป็นไปตามมาตรฐาน สร้างความม่ันใจแก่ผู้เรียนว่าเครื่องมือที่ใช้วัดผลมีคุณภาพ และเก็บข้อสอบที่ได้
มาตรฐานแล้วเข้าคลังข้อสอบของหลักสูตรบริหารธุรกิจ 
 

วิธีการวิจัย 
การจัดท าข้อสอบ 
 ผู้วิจัยออกข้อสอบครอบคลุมวัตถุประสงค์การเรียนรู้เรื่อง “การประกันสังคม” ซ่ึงในภาคการศึกษา 1/2562 มี
กระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วยหลากหลายวิธีการ โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้เพิ่มเติมจากส านักงานประกันสังคม
จังหวัดปัตตานี รวมทั้งมีต ารา เรื่องการจัดสวัสดิการและประกันสังคม และสื่อประเภทแผ่นพับ Power Point สื่อวีดิโอ
ประกอบการเรียน ผู้สอนใช้ข้อสอบวัดประสิทธิผลการเรียนรู้ทั้งหมด 50 ข้อ แต่ละข้อมี 4 ตัวเลือก เน้ือหาที่ใช้ในการออก
ข้อสอบเก่ียวกับประเภทของผู้ประกันตน การส่งเงินเข้ากองทุนประกันสังคม สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน เงื่อนไขการ
เกิดสิทธิของผู้ประกันตน ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับส านักงานประกันสังคม ซ่ึงเป็นการวัดการเรียนรู้ระดับต้น อัน
ประกอบด้วยความจ า ความเข้าใจ และการวิเคราะห์ (Lower-Order Thinking Skills: LOTS) ตามแนวคิดล าดับเรียนรู้
ของ บลมู (Bloom’s Cognitive Taxonomy) [10] เน่ืองด้วยรายวิชาดังกล่าวเปิดสอนส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2  
 เม่ือผู้สอนออกข้อสอบแล้ว ได้ส่งให้คณะกรรมการหลักสูตรจ านวน 5 คน พิจารณาความเหมาะสมของเน้ือหากับ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ของรายวิชา และประเมินความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) พบว่าค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(Index of Congruence: IOC) ผ่านเกณฑ์ 0.80 ทุกข้อ อย่างไรก็ตาม ผู้สอนมีการปรับปรุงข้อสอบตามข้อเสนอแนะที่
ส าคัญของคณะกรรมการหลักสูตรแล้วได้น าไปใช้จัดสอบปลายภาคการศึกษา 1/2562 ซ่ึงมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน
จ านวน 71 คน  
 รายละเอียดของข้อสอบที่ใช้วัดระดับพฤติกรรมการเรียนรู้มีดังน้ี 
ตารางท่ี 1 รายละเอียดของข้อสอบ 
ระดับพฤติกรรมการเรียนรู้ จ านวนข้อ ร้อยละ 
ขั้นความจ า 10 20 
ขั้นความเข้าใจ 20 40 
ขั้นการวิเคราะห์ 20 40 

การรวบรวมข้อมูล 
 ผู้ ส อน ได้ จั ด ส อบ ใ น เ ดื อ น พฤ ศ จิ กา ย น  2562 โ ด ย ใ ช้ ป ร ะด าษ ค าต อบ ที่ พั ฒ น า โ ด ย  ZipGrade 
(https://www.zipgrade.com/forms/) และตรวจข้อสอบด้วยแอปพลิเคชัน ZipGrade ผ่านมือถือเน่ืองจากตรวจข้อสอบ
ได้อย่างรวดเร็ว และข้อมูลของผู้เรียนไว้ในระบบฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ จากน้ันรวบรวมคะแนนสอบปลายภาคด้วย
แบบฟอร์มที่ออกแบบบันทึกข้อมูลที่ออกแบบไว้  
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 แบบบันทึกข้อมูลผลการสอบเรื่อง “การประกันสังคม” ทุกข้อของผู้เรียนรายบุคคล โดยผู้วิจัยออกแบบและกรอก
ข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Excel   
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบครั้งน้ี มี 2 รูปแบบ คือ  

1. การวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบท้ังฉบับ ด้วยการหาค่าความเชื่อม่ันด้วยสูตร KR-20 ของ Kuder-Richardson 
(Kuder & Richardson, 1939 อ้างถึงใน สิรินธร สินจินดาวงศ์, 2547) [11] 
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2. การวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบรายข้อ ด้วยการวิเคราะห์หาค่าความยาก (Difficulty) และค่าอ านาจจ าแนก 
(Discrimination) ด้วยเทคนิคร้อยละ 50 เน่ืองจากผู้สอบมีน้อยกว่า 100 คน (Cureton, 1957 อ้างถึงใน สิรินธร สิน-
จินดาวงศ์, 2547) [11] ในที่น้ีมีนักศึกษาในกลุ่มเก่ง 35 คน มีคะแนนระหว่าง 20-37 ส่วนนักศึกษากลุ่มอ่อนมี 36 คน มี
คะแนนระหว่าง 9-19 
 2.1 การวิเคราะห์หาค่าความยาก ใช้วิธีค านวณหาดัชนีค่าความง่ายของ Hopkis & Antes (1985 อ้างถึงใน       
สิรินธร สินจินดาวงศ์, 2547) [11] ด้วยสูตรดังน้ี 

PE=
Nr

Nt
 

 ดัชนีความง่าย (P) สามารถแปลความได้ดังน้ี 
 .00-.19  ยากมาก 
 .20-.39  ค่อนข้างยาก 
 .40-.60  ยากปานกลาง 
 .61-.80  ค่อนข้างง่าย 
 .81-1.00  ง่ายมาก 

2.2 ค่าอ านาจจ าแนก ค านวณด้วยสูตรของ Cureton (1957 อ้างถึงใน สิรินธร สินจินดาวงศ์, 2547) [7] 

D =
U
nU

-
L
nL

 

 
 
 

 ดัชนีอ านาจจ าแนก (D) สามารถแปลความได้ดังน้ี 
 <.20   ต้องแก้ไข 
 .20-.29  พอใช้ 
 .30-.39  ดี 
 >.40   ดีมาก 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
1. ผลการวิเคราะห์ข้อสอบทั้งฉบับ  
 ข้อสอบเรื่อง “ประกันสังคม” ค่าความเชื่อม่ันด้วยสูตร KR-20 ของ Kuder-Richardson ได้เท่ากับ 0.75 ซ่ึง

หมายถึงข้อสอบชุดน้ีมีระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 75 
2. ผลการวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อ 

ตารางท่ี 2 แสดงล าดับข้อสอบ ดัชนีความง่าย ดัชนีอ านาจจ าแนก และการแปลความคุณภาพข้อสอบ 
ข้อที่ ดัชนีความง่าย (P) แปลความ ดัชนีอ านาจจ าแนก (D) แปลความ 
1 0.49 ยากปานกลาง 0.20 พอใช้ 
2 0.61 ค่อนข้างง่าย 0.14 ต้องแก้ไข 

PE แทน ดัชนีค่าความง่ายของข้อสอบ 
Nr แทน จ านวนผู้ที่ตอบข้อน้ันถูก 
Nt แทน จ านวนผู้ที่ท าข้อสอบข้อน้ันทั้งหมด 

D แทน ดัชนีค่าอ านาจจ าแนกของข้อสอบ 
U แทน จ านวนผู้สอบที่ตอบถูกในกลุ่มคะแนนสูง 
L แทน จ านวนผู้สอบที่ตอบถูกในกลุ่มคะแนนต่ า 
nU แทน จ านวนผู้สอบทั้งหมดในกลุ่มคะแนนสูง 
nL แทน จ านวนผู้สอบทั้งหมดในกลุ่มคะแนนต่ า 
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ข้อที่ ดัชนีความง่าย (P) แปลความ ดัชนีอ านาจจ าแนก (D) แปลความ 
3 0.45 ยากปานกลาง 0.28 พอใช้ 
4 0.48 ยากปานกลาง 0.28 พอใช้ 
5 0.25 ค่อนข้างยาก 0.17 ต้องแก้ไข 
6 0.28 ค่อนข้างยาก 0.06 ต้องแก้ไข 
7 0.23 ค่อนข้างยาก 0.11 ต้องแก้ไข 
8 0.39 ค่อนข้างยาก 0.11 ต้องแก้ไข 
9 0.21 ค่อนข้างยาก -0.03 ต้องแก้ไข 
10 0.21 ค่อนข้างยาก -0.20 ต้องแก้ไข 
11 0.51 ยากปานกลาง 0.34 ดี 
12 0.42 ยากปานกลาง 0.11 ต้องแก้ไข 
13 0.31 ค่อนข้างยาก 0.17 ต้องแก้ไข 
14 0.30 ค่อนข้างยาก 0.14 ต้องแก้ไข 
15 0.39 ค่อนข้างยาก 0.23 พอใช้ 
16 0.55 ยากปานกลาง 0.37 ด ี
17 0.32 ค่อนข้างยาก 0.48 ดีมาก 
18 0.46 ยากปานกลาง 0.25 พอใช้ 
19 0.28 ค่อนข้างยาก 0.11 ต้องแก้ไข 
20 0.27 ค่อนข้างยาก 0.25 พอใช้ 
21 0.39 ค่อนข้างยาก 0.23 พอใช้ 
22 0.42 ยากปานกลาง 0.17 ต้องแก้ไข 
23 0.39 ค่อนข้างยาก 0.34 ด ี
24 0.69 ค่อนข้างง่าย 0.25 พอใช้ 
25 0.79 ค่อนข้างง่าย 0.17 ต้องแก้ไข 
26 0.45 ยากปานกลาง 0.17 ต้องแก้ไข 
27 0.32 ค่อนข้างยาก 0.08 ต้องแก้ไข 
28 0.56 ยากปานกลาง 0.11 ต้องแก้ไข 
29 0.54 ยากปานกลาง 0.23 พอใช้ 
30 0.42 ยากปานกลาง 0.17 ต้องแก้ไข 
31 0.44 ยากปานกลาง 0.08 ต้องแก้ไข 
32 0.34 ค่อนข้างยาก 0.28 พอใช้ 
33 0.28 ค่อนข้างยาก 0.17 ต้องแก้ไข 
34 0.24 ค่อนข้างยาก 0.08 ต้องแก้ไข 
35 0.06 ยากมาก 0.06 ต้องแก้ไข 
36 0.32 ค่อนข้างยาก 0.25 พอใช้ 
37 0.52 ยากปานกลาง 0.14 ต้องแก้ไข 
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ข้อที่ ดัชนีความง่าย (P) แปลความ ดัชนีอ านาจจ าแนก (D) แปลความ 
38 0.32 ค่อนข้างยาก 0.48 ดีมาก 
39 0.66 ค่อนข้างง่าย 0.03 ต้องแก้ไข 
40 0.52 ยากปานกลาง 0.31 ด ี
41 0.25 ค่อนข้างยาก 0.11 ต้องแก้ไข 
42 0.30 ค่อนข้างยาก 0.08 ต้องแก้ไข 
43 0.63 ค่อนข้างง่าย 0.48 ดีมาก 
44 0.69 ค่อนข้างง่าย 0.03 ต้องแก้ไข 
45 0.58 ยากปานกลาง 0.14 ต้องแก้ไข 
46 0.30 ค่อนข้างยาก 0.37 ดี 
47 0.25 ค่อนข้างยาก 0.11 ต้องแก้ไข 
48 0.18 ยากมาก 0.25 พอใช้ 
49 0.55 ยากปานกลาง 0.25 พอใช้ 
50 0.32 ค่อนข้างยาก 0.08 ต้องแก้ไข 

 จากตารางพบว่าข้อสอบส่วนใหญ่อยู่ในระดับค่อนข้างยาก 25 ข้อ (ร้อยละ 50) รองลงมาคือยากปานกลางจ านวน 
17 ข้อ (ร้อยละ 34) ข้อสอบค่อนข้างง่ายจ านวน 6 ข้อ (ร้อยละ 12) ยากมากจ านวน 2 ข้อ (ร้อยละ 4) ตามล าดับ 
ขณะเดียวกันเม่ือพิจารณาดัชนีอ านาจจ าแนก พบว่าข้อสอบส่วนใหญ่ 29 ข้อ (ร้อยละ 58) อยู่ในระดับต้องแก้ไข รองลงมา
อยู่ในระดับพอใช้จ านวน 13 ข้อ (ร้อยละ 26) ระดับดีจ านวน 5 ข้อ (ร้อยละ 10) และระดับดีมาก 3 ข้อ (ร้อยละ 6) 

 
รูปท่ี 1 แสดงข้อสอบที่มีคุณภาพโดยผ่านดัชนีค่าความง่าย (P) และค่าอ านาจจ าแนก (D) 

 จากรูปข้างต้นมีข้อสอบที่ผ่านเกณฑ์ดัชนีค่าความง่าย (P) และค่าอ านาจจ าแนก (D) จ านวน 21 ข้อ ซ่ึงมี
มาตรฐานสามารถน าเข้าไปรวบรวมในคลังข้อสอบของหลักสูตรบริหารธุรกิจได้ 
 ผลการศึกษาครั้งน้ีพบว่าข้อสอบส่วนใหญ่ผู้สอนยังต้องปรับปรุง เม่ือผู้สอนได้วิเคราะห์เน้ือหาของข้อสอบที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์น้ัน พบว่า ข้อสอบส่วนใหญ่ที่ไม่ผ่านเกณฑ์เป็นข้อสอบที่วัดระดับการวิเคราะห์เบื้องต้นซ่ึงผู้สอนจะยกสถานการณ์ที่
ค่อนข้างซับซ้อนของผู้ประกันตนกรณีสงเคราะห์บุตร โดยผู้สอบจะต้องเรียนรู้ผ่านขั้นความจ าเก่ียวกับข้อก าหนดของ
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ประกันสังคมก่อน เช่น กรณีสงเคราะห์บุตรผู้สอบจะต้องจ าหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องหลายประเด็น ได้แก่ จ านวนเงินที่ได้ใน
แต่ละเดือน จ านวนบุตรที่มีสิทธ์ิ อายุของบุตร และสถานภาพของบุตร เช่น การยกบุตรให้เป็นบุตร      บุญธรรมของผู้อ่ืน 
อีกกรณีของข้อสอบที่ไม่ผ่านเกณฑ์คือ ข้อสอบระดับความจ าที่มีภาษาต่างประเทศเข้ามาเก่ียวข้อง เน่ืองจากมหาวิทยาลัย
มุ่งเน้นให้ใช้ภาษาอังกฤษในกระบวนการจัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ทั้งน้ี ผู้สอบอาจจะไม่มีความถนัดด้าน
ภาษาอังกฤษท าให้ไม่สามารถจ าหรือระลึกได้อย่างถูกต้อง แม่นย า ซ่ึงผู้สอนจะต้องน าประเด็นเหล่าน้ีไปปรับปรุงการออก
ข้อสอบในปีการศึกษาถัดไป  นอกจากน้ี หากพิจารณาร่วมกับงานวิจัยที่มุ่งตรวจสอบคุณภาพข้อสอบน้ัน ผลการวิจัยครั้งน้ี
สอดคล้องกับการศึกษาของสุธาสินี ถีระพันธ์ [12] ที่วิเคราะห์ข้อสอบวัดความรู้เรื่อง ศาสตร์การสอน พบค่าความเชื่อม่ัน
ของข้อสอบทั้งฉบับด้วยสูตร KR-20 เท่ากับ 0.64 โดยข้อสอบส่วนใหญ่ต้องปรับปรุง ข้อค้นพบน้ีแตกต่างจากผลการศึกษา
ของลัดดา ดาวสว่าง และกมลทิพย์ ศรีหาเศษ [13] มีค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบมาตรฐานวิชาคณิตศาสตร์ส าหรับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้งฉบับ 0.87 และข้อสอบทุกข้อผ่านค่าความยากและค่าอ านาจจ าแนก 
 

สรุปผลการวิจัย 
การตรวจสอบมาตรฐานเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษามีหลากหลายวิธีการเพื่อสร้างความม่ันใจกับ

ผู้เรียนว่าได้รับการวัดผลสัมฤทธิทางการเรียนอย่างยุติธรรม หากแต่กระบวนการตรวจสอบคุณภาพข้อสอบของหลักสูตร
บริหารธุรกิจมีเพียงการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหากับวัตถุประสงค์ การเรียนรู้เท่าน้ัน บทความน้ีได้สะท้อนผลการ
ทดสอบข้อสอบแบบเลือกตอบเรื่อง “การประกันสังคม” ของหลักสูตรบริหารธุรกิจ พบว่ายังต้องมีการปรับปรุง 29 ข้อจาก
ทั้งหมด 50 ข้อ เน่ืองจากมีค่าอ านาจจ าแนกต่ า ส่วนข้อสอบอีก 21 ข้อสามารถเก็บเข้าคลังข้อสอบได้ อย่างไรก็ตาม การ
ตรวจสอบคุณภาพข้อสอบในครั้งถัดไปควรศึกษาประสิทธิภาพของตัวลวงด้วยเพื่อพิสูจน์ว่าตัวลวงในแต่ละข้อสามารถลวง
คนในกลุ่มไม่เก่งให้เลือกตอบได้มากกว่าคนในกลุ่มเก่ง ขณะเดียวกัน หลักสูตรบริหารธุรกิจควรน าวิธีการตรวจสอบคุณภาพ
ข้อสอบมาใช้หลากหลายวิธีการในทุกรายวิชาที่เปิดสอนครอบคลุมทั้งข้อสอบแบบเลือกตอบและข้อสอบแบบบรรยาย 
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O7083

การส่งเสริมพฤติกรรมการท�างานเป็นทีมโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเกมแข่งขันที่มีการจัด

สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบเปิด ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

สิรภัทร บุณยศิวาพงศ์1* ประวิทย์ สิมมาทัน2 และขจรพงษ์ ร่วมแก้ว3

บทคัดย่อ
 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ 1) เพือ่ศึกษาผลการจดัการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืด้วยเทคนคิเกมแข่งขนัทีม่กีารจัดส่ิงแวดล้อม

ทางการเรียนรู้แบบเปิดท่ีมีต่อพฤติกรรมการท�างานเป็นทีม ส�าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2) 

เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเกมแข่งขันที่มีการจัดสิ่งแวดล้อมทางการเรียน

รู้แบบเปิด กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ�านวน 28 คน 

เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเกมแข่งขันที่มีการจัดสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบเปิด 2) 

แบบสังเกตพฤติกรรมการท�างานเป็นทีมของนักเรียน 3) แบบประเมินการท�างานเป็นทีม 4) แบบอนุทิน และ 5) แบบสอบถามความ

พึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน สถิติที่ใช้ได้แก่ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลจากการวิจัยพบว่า ผลการจัดการเรียน

รูแ้บบร่วมมอืด้วยเทคนคิเกมแข่งขนัทีม่กีารจดัสิง่แวดล้อมทางการเรยีนรูแ้บบเปิดทีม่ต่ีอพฤตกิรรมการท�างานเป็นทมี โดยใช้หลกัการ

วิจัยเชิงปฏิบัติการ จ�านวน 2 วงรอบปฏิบัติการ พบว่า วงรอบที่ 1 ผู้เรียนมีระดับพฤติกรรมการท�างานเป็นทีมบางครั้ง (x̄= 2.3, 

S.D. = 0.56) วงรอบที่ 2 ผู้เรียนแต่ละทีมมีพฤติกรรมการท�างานเป็นทีมดีขึ้นตามล�าดับมีระดับพฤติกรรมสม�่าเสมอ (x̄= 2.71, 

S.D. = 0.46) และความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืด้วยเทคนคิเกมแข่งขนัทีม่กีารจดัสิง่แวดล้อมทางการ

เรียนรู้แบบเปิดมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x=̄ 4.53, S.D. = 0.54)

ค�าส�าคญั : พฤตกิรรมการท�างานเป็นทมี การจดัการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืด้วยเทคนคิเกมแข่งขนั การจดัส่ิงแวดล้อมทางการเรยีนรูแ้บบเปิด
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The encourage of Teamwork behavior with Collaborative Learning with TGT Technique 

and Open Learning Environments for Matthayomsuksa 5/2 Kaennakhonwitthayalai school

Sirapat Boonyasiwapong1* Prawit Simmatun2 and Khajonpong Ruamkaew3

Abstract
This research aims to 1) to study the result of participate in learning of Matthayomsuksa 5/2 Kaenna-

khonwitthayalai school by TGT Technique and Open Learning Environments and 2) to study student’s satisfaction 

after learning with Collaborative Learning with TGT Technique and Open Learning Environments. The target 

group of the research was students from Matthayomsuksa 5/2 of Kaennakhonwitthayalai school in the second 

semester of the 2019 academic year were 28 persons. The instruments were used in the research i.e., 1) lesson 

plan of Collaborative Learning with TGT Technique and Open Learning Environments, 2) student teamwork 

behavior checklist, 3) teamwork evaluation form, 4) learning diary and 5) student’s satisfaction form. The statistic 

were used mean and standard deviation. The result revealed that : the result of participate in learning by TGT 

Technique and Open Learning Environments on teamwork behavior. By using classroom action research in 2 

circles. It was found that first circle: students of each team had behavior level are sometime (x=̄ 2.3, S.D. = 0.56) 

second circle: students of each team had better behaviors in working as a team respectively had behavior 

level are consistent (x=̄ 2.71, S.D. = 0.46) and the satisfaction of students with participate in learning by TGT 

Technique and Open Learning Environments showed at the very high level (x ̄= 4.53, S.D. = 0.54). 

Keywords : Teamwork behavior, Collaborative Learning with TGT Technique, Open Learning Environments
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บทนำ 

 การทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือการทำงานเป็นทีม เป็นทักษะชีวิตที่มีความสำคัญต่อผู้เรยีน โดยครูผู้สอนจะส่งเสริมให้ผูเ้รยีนมี
ความสามารถในการสื่อสารแนวคิดใหม่ไปสู่ผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ เปิดใจยอมรับความคิดเห็นหรือโลกทัศน์ใหม่ ๆ เป็นผู้นำใน
การสร้างสรรค์งาน ยอมรับความผิดพลาดและความคิดเห็นของผู้อื่นมาปรับปรุงแก้ไข (วิจารณ์ พานิช, 2555) ดังนั้นการทำงานเป็น
ทีมจึงมีความสำคัญต่อการทำงานเป็นอย่างมาก ไม่เพียงแต่ทีมจะช่วยทำให้วัตถุประสงค์ของงานบรรลุเป้าหมายเท่านั้น แต่ทีมยัง
เป็นองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อบรรยากาศในการทำงานอีกด้วย (ธร สุนทรายุทธ , 2556) ในการทำงานเป็นทีมนั้น ทุกคนสามารถ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นได้ สามารถโต้แย้งกันได้ ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับหลักการและข้อกำหนดเพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การแก้ปัญหาเหล่านั้นให้ผ่านไปได้ด้วยดี 

 จากการที่ผู้วิจัยได้ทำการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนของผู้เรียนโดยการสังเกตและสัมภาษณ์ สภาพปัญหาที่
พบในชั้นเรียน คือผู้เรียนประสบปัญหาในการทำงานร่วมกันกับผู้อื่น สังเกตได้จากพฤติกรรมการรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย 
มักจะเกิดจากการคิดหรือการทำงานของสมาชิกคนใดคนหนึ่ง จึงทำให้มีความคิดเห็นท่ีจำกัดและไม่หลากหลาย เป็นผลทำให้งานที่
ได้รับมอบหมายไม่เป็นผลสำเร็จเท่าท่ีควร ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของอาจารย์ผู้ที่สอน จำนวน 3 ท่านใช้วิธีการสัมภาษณ์ โดย
สรุปจากการสัมภาษณ์ได้ว่า เมื่อผู้เรียนได้รับมอบหมายให้ทำงานเป็นกลุ่ม มักจะผลักภาระงานให้กับสมาชิกคนใดคนหนึ่งในกลุ่ม
ทำงานอยู่ฝ่ายเดียว จะมีความคิดเห็นที่ไม่หลากหลาย จึงทำให้งานที่ผู้เรียนได้รับมอบหมายไม่เป็นผลสำเร็จเท่าที่ควร เนื่องจาก
รายวิชาออกแบบและเทคโนโลยี เป็นรายวิชาที่ผู้วิจัยได้ปฏิบัติการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นรายวิชาที่มุ่ง
พัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวมเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ นอกจากผู้เรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน 
และเป็นระบบ เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริงอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงการมีส่วนร่วมในทำงานเป็นทีม ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาหลักการ แนวคิด 
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

 ในการส่งเสริมพฤติกรรมการทำงานเป็นทีม ผู้วิจัยได้ศึกษารวบรวมจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่าการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิคเกมแข่งขัน (Teams Games Tournament) เป็นอีกรูปแบบหนึ่ง ที่ถือได้ว่าเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ เนื่องจากผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติเพื่อฝึกทักษะต่าง ๆ ด้วยตนเองทุกขั้นตอน โดยมีผู้สอนเป็นผู้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
(ไสว ฟักขาว, 2561) โดยที่ Slavin (1991) ได้นำเสนอขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ไว้ 5 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การเสนอเนื้อหา ขั้นที่ 2 
การจัดทีม (Team) ขั้นที่ 3 เกม (Game) ขั้นที่ 4 การแข่งขัน (Tournaments) และขั้นที่ 5 การยอมรับความสำเร็จของทีม 
ประกอบกับในการจัดการศึกษาได้เปลี่ยนกระบวนทัศน์จากการสอนหรือการถ่ายทอดความรู้โดยผู้สอนหรือสื่อการสอนมาสู่การเน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางที่ให้ความสำคัญต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ใหม่จากการคิด ศึกษา ค้นคว้า 
ทดลอง ระดมสมอง จากสื่อหรือแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ โดยผู้สอนเป็นผู้ให้คำแนะนำ (อุษณีย์ มณีรัตน์ , 2559) ซึ่งรูปแบบการจัด
สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบเปิด (Open Learning Environments : OLEs) เป็นรูปแบบหนึ่งในการจัดสิ่งแวดล้อมทางการ
เรียนรู ้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivism) ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ประการคือ 1) การเข้าสู ่บริบท (Enabling 
Contexts) 2) แหล่งทรัพยากร (Resources) 3) เครื่องมือ (Tools) และ 4) ฐานการช่วยเหลือ (Scaffolding) (สุมาลี ชัยเจริญ, 
2551) ซึ่งการจัดสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบเปิดนี้มีความเหมาะสมที่นำมาใช้ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค

เกมแข่งขัน โดยมีองค์ประกอบที่ช่วยให้ผู้สอนสามารถช่วยให้ผู้เรียนเข้าถึงการเรียนรู้ ส่งเสริมพฤติกรรมการทำงานเป็นทีม และ
สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่หลังจากการจัดการเรียนรู้สิ้นสุด 

 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเรื่องปฏิบัติการส่งเสริมพฤติกรรมการทำงานเป็นทีมโดย
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเกมแข่งขันที่มีการจัดสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบเปิด สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 5/2 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยเนื่องจากรูปแบบการจัดสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบเปิดร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ด้วยเทคนิคทีจีที เป็นกิจกรรมการเรียนรูท้ี่จะทำให้ผู้เรียนเกิดการช่วยเหลือกันแก้ปัญหา แบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบ ผู้เรียนยังมีพฤติกรรม
การทำงานเป็นทีมดขีึ้นและผู้เรียนยังสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ในด้านการศึกษาค้นคว้า หาข้อมูลเพิ่มเติม
เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที ่ดีและมีประสิทธิภาพ ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยโดยใช้หลักการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการในช้ันเรียน ซึ่งเป็นการวิจัยที่เกิดขึ้นในขอบเขตของการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน โดยครูผู้สอนเป็นผู้ทำวิจัย เพื่อ
ส่งเสริมพฤติกรรมการทำงานเป็นทีมของผู้เรียน โดยใช้วิธีการสอนที่ตอบโจทย์กับผู้เรียนเพื่อให้พฤติกรรมการทำงานเป็นทมีดีขึ้น ซึ่ง
รูปแบบงานวิจัยเชิงปฏิบัติการตามแนวคิดของ Kemmis & McTaggart ซึ่งมี 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นการวางแผน 2) ขั้นการปฏิบัติการ 
3) ขั้นการสังเกต และ 4) ขั้นการสะท้อน 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเกมแข่งขันที่มีการจัดสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบเปดิที่มีต่อ
พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/2 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 

 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเกมแข่งขันที่มีการจัดสิ่งแวดล้อม
ทางการเรียนรู้แบบเปิด 

วิธีดำเนินการ  

1. กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ คอื นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/2 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลยั อำเภอเมืองขอนแก่น 
จังหวัดขอนแก่น ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 28 คน 
2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 2.1 แผนการจัดการเรยีนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเกมแข่งขันที่มีการจัดสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบเปิด 
 2.2 แบบบันทึกอนุทิน 
 2.3 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานเป็นทีมของนักเรียน 
 2.4 แบบประเมินการทำงานเป็นทีม 
 2.5 แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

บทนำ 

 การทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือการทำงานเป็นทีม เป็นทักษะชีวิตที่มีความสำคัญต่อผู้เรยีน โดยครูผู้สอนจะส่งเสริมให้ผูเ้รยีนมี
ความสามารถในการสื่อสารแนวคิดใหม่ไปสู่ผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ เปิดใจยอมรับความคิดเห็นหรือโลกทัศน์ใหม่ ๆ เป็นผู้นำใน
การสร้างสรรค์งาน ยอมรับความผิดพลาดและความคิดเห็นของผู้อื่นมาปรับปรุงแก้ไข (วิจารณ์ พานิช, 2555) ดังนั้นการทำงานเป็น
ทีมจึงมีความสำคัญต่อการทำงานเป็นอย่างมาก ไม่เพียงแต่ทีมจะช่วยทำให้วัตถุประสงค์ของงานบรรลุเป้าหมายเท่านั้น แต่ทีมยัง
เป็นองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อบรรยากาศในการทำงานอีกด้วย (ธร สุนทรายุทธ , 2556) ในการทำงานเป็นทีมนั้น ทุกคนสามารถ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นได้ สามารถโต้แย้งกันได้ ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับหลักการและข้อกำหนดเพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การแก้ปัญหาเหล่านั้นให้ผ่านไปได้ด้วยดี 

 จากการที่ผู้วิจัยได้ทำการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนของผู้เรียนโดยการสังเกตและสัมภาษณ์ สภาพปัญหาที่
พบในชั้นเรียน คือผู้เรียนประสบปัญหาในการทำงานร่วมกันกับผู้อื่น สังเกตได้จากพฤติกรรมการรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย 
มักจะเกิดจากการคิดหรือการทำงานของสมาชิกคนใดคนหนึ่ง จึงทำให้มีความคิดเห็นท่ีจำกัดและไม่หลากหลาย เป็นผลทำให้งานที่
ได้รับมอบหมายไม่เป็นผลสำเร็จเท่าท่ีควร ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของอาจารย์ผู้ที่สอน จำนวน 3 ท่านใช้วิธีการสัมภาษณ์ โดย
สรุปจากการสัมภาษณ์ได้ว่า เมื่อผู้เรียนได้รับมอบหมายให้ทำงานเป็นกลุ่ม มักจะผลักภาระงานให้กับสมาชิกคนใดคนหนึ่งในกลุ่ม
ทำงานอยู่ฝ่ายเดียว จะมีความคิดเห็นที่ไม่หลากหลาย จึงทำให้งานที่ผู้เรียนได้รับมอบหมายไม่เป็นผลสำเร็จเท่าที่ควร เนื่องจาก
รายวิชาออกแบบและเทคโนโลยี เป็นรายวิชาที่ผู้วิจัยได้ปฏิบัติการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นรายวิชาที่มุ่ง
พัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวมเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ นอกจากผู้เรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน 
และเป็นระบบ เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริงอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงการมีส่วนร่วมในทำงานเป็นทีม ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาหลักการ แนวคิด 
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

 ในการส่งเสริมพฤติกรรมการทำงานเป็นทีม ผู้วิจัยได้ศึกษารวบรวมจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่าการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิคเกมแข่งขัน (Teams Games Tournament) เป็นอีกรูปแบบหนึ่ง ที่ถือได้ว่าเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ เนื่องจากผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติเพื่อฝึกทักษะต่าง ๆ ด้วยตนเองทุกขั้นตอน โดยมีผู้สอนเป็นผู้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
(ไสว ฟักขาว, 2561) โดยที่ Slavin (1991) ได้นำเสนอขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ไว้ 5 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การเสนอเนื้อหา ขั้นที่ 2 
การจัดทีม (Team) ขั้นที่ 3 เกม (Game) ขั้นที่ 4 การแข่งขัน (Tournaments) และขั้นที่ 5 การยอมรับความสำเร็จของทีม 
ประกอบกับในการจัดการศึกษาได้เปลี่ยนกระบวนทัศน์จากการสอนหรือการถ่ายทอดความรู้โดยผู้สอนหรือสื่อการสอนมาสู่การเน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางที่ให้ความสำคัญต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ใหม่จากการคิด ศึกษา ค้นคว้า 
ทดลอง ระดมสมอง จากสื่อหรือแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ โดยผู้สอนเป็นผู้ให้คำแนะนำ (อุษณีย์ มณีรัตน์ , 2559) ซึ่งรูปแบบการจัด
สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบเปิด (Open Learning Environments : OLEs) เป็นรูปแบบหนึ่งในการจัดสิ่งแวดล้อมทางการ
เรียนรู ้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivism) ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ประการคือ 1) การเข้าสู ่บริบท (Enabling 
Contexts) 2) แหล่งทรัพยากร (Resources) 3) เครื่องมือ (Tools) และ 4) ฐานการช่วยเหลือ (Scaffolding) (สุมาลี ชัยเจริญ, 
2551) ซึ่งการจัดสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบเปิดนี้มีความเหมาะสมที่นำมาใช้ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค

เกมแข่งขัน โดยมีองค์ประกอบที่ช่วยให้ผู้สอนสามารถช่วยให้ผู้เรียนเข้าถึงการเรียนรู้ ส่งเสริมพฤติกรรมการทำงานเป็นทีม และ
สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่หลังจากการจัดการเรียนรู้สิ้นสุด 

 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเรื่องปฏิบัติการส่งเสริมพฤติกรรมการทำงานเป็นทีมโดย
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเกมแข่งขันที่มีการจัดสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบเปิด สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 5/2 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยเนื่องจากรูปแบบการจัดสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบเปิดร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ด้วยเทคนิคทีจีที เป็นกิจกรรมการเรียนรูท้ี่จะทำให้ผู้เรียนเกิดการช่วยเหลือกันแก้ปัญหา แบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบ ผู้เรียนยังมีพฤติกรรม
การทำงานเป็นทีมดีขึ้นและผู้เรียนยังสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ในด้านการศึกษาค้นคว้า หาข้อมูลเพิ่มเติม
เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที ่ดีและมีประสิทธิภาพ ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยโดยใช้หลักการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการในช้ันเรียน ซึ่งเป็นการวิจัยที่เกิดขึ้นในขอบเขตของการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน โดยครูผู้สอนเป็นผู้ทำวิจัย เพื่อ
ส่งเสริมพฤติกรรมการทำงานเป็นทีมของผู้เรียน โดยใช้วิธีการสอนที่ตอบโจทย์กับผู้เรียนเพื่อให้พฤติกรรมการทำงานเป็นทมีดีขึ้น ซึ่ง
รูปแบบงานวิจัยเชิงปฏิบัติการตามแนวคิดของ Kemmis & McTaggart ซึ่งมี 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นการวางแผน 2) ขั้นการปฏิบัติการ 
3) ขั้นการสังเกต และ 4) ขั้นการสะท้อน 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเกมแข่งขันที่มีการจัดสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบเปดิที่มีต่อ
พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/2 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 

 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเกมแข่งขันที่มีการจัดสิ่งแวดล้อม
ทางการเรียนรู้แบบเปิด 

วิธีดำเนินการ  

1. กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ คอื นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/2 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลยั อำเภอเมืองขอนแก่น 
จังหวัดขอนแก่น ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 28 คน 
2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 2.1 แผนการจัดการเรยีนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเกมแข่งขันที่มีการจัดสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบเปิด 
 2.2 แบบบันทึกอนุทิน 
 2.3 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานเป็นทีมของนักเรียน 
 2.4 แบบประเมินการทำงานเป็นทีม 
 2.5 แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

3. ขั้นตอนการดำเนินการ 
 การวิจัยในครั้งนี้ใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการตามแนวคิดของ Kemmis and McTaggart มาเป็นแนวทางเพื่อใช้ในการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเกมแข่งขันที่มีการจัดสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบเปิด โดยดำเนินตามขั้นตอนของการวจิัย
เชิงปฏิบัติการ 4 ขั้น ได้แก่ ขั้นวางแผน (Plan), ข้ันปฏิบัติการ (Act), ข้ันสังเกตการณ์ (Observe) และ ขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติการ 
(Reflect) 

 
ภาพที ่1 รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบตัิการตามแนวคิดของ Kemmis and McTaggart 

 ขั้นวางแผน (Plan) ผู้วิจัยวิเคราะห์สภาพปัญหา ศึกษาเอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย
เทคนิคเกมแข่งขันและการจัดสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบเปิด เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาเครื่องมือในการส่งเสริมพฤติกรรมการ
ทำงานเป็นทีมของผู้เรียน 
 ขั้นปฏิบัติการ (Act) ผู้วิจัยนำแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเกมแข่งขันที่มีการจัด
สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบเปิดไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย 
 ขั้นสังเกตการณ์ (Observe) ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยทำการสังเกตและประเมินพฤติกรรมผู้เรียน โดยใช้เครื่องมือที่ใช้เก็บ
ข้อมูล เช่น แบบสังเกตปฏิบัติการส่งเสริมพฤติกรรมการทำงานเป็นทีม  ที่ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ทำการสังเกตและบันทึกกิจกรรม
หลังการเรียนการสอน  แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน โดยวิธีการสังเกตการณ์คือ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยต้องคอยสังเกต
พฤติกรรมของผู้เรียนแต่ละคนว่ามีพฤติกรรมการทำงานเป็นทีมอย่างไร และสิ่งที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน 
 ขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติการ (Reflect) ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตพฤติกรรมการทำงานเป็นทีม การบันทึก
ผลรายงาน และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับนักเรียน เพื่อหาข้อสรุป ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ในการปฏิบัติงานและหาแนวทาง
ในการปรับปรุงแก้ไขการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวงรอบต่อไป 
4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 4.1 ค่าเฉลี่ย (Mean) 
 4.2 การหาค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการศึกษาปฏิบตัิการส่งเสริมพฤติกรรมการทำงานเป็นทีมของผูเ้รียนโดยรวม สามารถนำมาวิเคราะห์เปรยีบเทียบราย
ด้านไดด้ังภาพที ่2 และตารางที ่1 

 
ภาพที่ 2 ผลการสังเกตพฤติกรรมการทำงานเป็นทีม 

 จากภาพท่ี 2 ผลการศึกษาพฤติกรรมการทำงานเป็นทีมของผู้เรยีน โดยการจดักิจกรรมการเรยีนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค
เกมแข่งขันที่มีการจัดสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบเปดิ สรุปผลไดว้่าพฤติกรรมการทำงานเป็นทีมของผู้เรียนมีพฤติกรรมดีขึ้นแต่ละ
วงรอบ โดยมีการพัฒนาในแต่ละวงรอบปฏิบัติการดังนี ้

ตารางที่ 1 ผลการสังเกตพฤติกรรมการทำงานเป็นทีม วงรอบปฏิบตักิารที่ 1 

ด้านการประเมิน 
ระดับพฤติกรรม แปลผล 

X  S.D. 
1. ด้านบทบาทในการทำงานเป็นทีม 2.48 0.55 บางครั้ง 
2. ด้านกระบวนการทำงาน 2.24 0.48 บางครั้ง 
3. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในทีม 2.19 0.63 บางครั้ง 

รวม 2.3 0.56 บางครั้ง 
 จากตารางที ่1 วงรอบปฏิบัติการที่ 1 พบว่า โดยรวมระดับพฤติกรรมการทำงานเป็นทีมอยู่ในระดับพฤติกรรมบางครั้ง (
X = 2.3, S.D. = 0.56)  

ตารางที่ 2 ผลการสังเกตพฤติกรรมการทำงานเป็นทีม วงรอบปฏิบตักิารที่ 2 

ด้านการประเมิน 
ระดับพฤติกรรม แปลผล 

X  S.D. 
1. ด้านบทบาทในการทำงานเป็นทีม 2.69 0.47 สม่ำเสมอ 
2. ด้านกระบวนการทำงาน 2.69 0.47 สม่ำเสมอ 
3. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในทีม 2.76 0.43 สม่ำเสมอ 

รวม 2.71 0.46 สม่ำเสมอ 
 จากตารางที ่2 วงรอบปฏิบัติการที่ 2 พบว่า โดยรวมระดับพฤติกรรมการทำงานเป็นทีมอยู่ในระดับพฤติกรรมสม่ำเสมอ       
( X  = 2.71, S.D. = 0.46) 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

3. ขั้นตอนการดำเนินการ 
 การวิจัยในครั้งนี้ใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการตามแนวคิดของ Kemmis and McTaggart มาเป็นแนวทางเพื่อใช้ในการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเกมแข่งขันที่มีการจัดสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบเปิด โดยดำเนินตามขั้นตอนของการวจิัย
เชิงปฏิบัติการ 4 ขั้น ได้แก่ ขั้นวางแผน (Plan), ข้ันปฏิบัติการ (Act), ข้ันสังเกตการณ์ (Observe) และ ขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติการ 
(Reflect) 

 
ภาพที ่1 รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบตัิการตามแนวคิดของ Kemmis and McTaggart 

 ขั้นวางแผน (Plan) ผู้วิจัยวิเคราะห์สภาพปัญหา ศึกษาเอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย
เทคนิคเกมแข่งขันและการจัดสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบเปิด เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาเครื่องมือในการส่งเสริมพฤติกรรมการ
ทำงานเป็นทีมของผู้เรียน 
 ขั้นปฏิบัติการ (Act) ผู้วิจัยนำแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเกมแข่งขันที่มีการจัด
สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบเปิดไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย 
 ขั้นสังเกตการณ์ (Observe) ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยทำการสังเกตและประเมินพฤติกรรมผู้เรียน โดยใช้เครื่องมือที่ใช้เก็บ
ข้อมูล เช่น แบบสังเกตปฏิบัติการส่งเสริมพฤติกรรมการทำงานเป็นทีม  ที่ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ทำการสังเกตและบันทึกกิจกรรม
หลังการเรียนการสอน  แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน โดยวิธีการสังเกตการณ์คือ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยต้องคอยสังเกต
พฤติกรรมของผู้เรียนแต่ละคนว่ามีพฤติกรรมการทำงานเป็นทีมอย่างไร และสิ่งที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน 
 ขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติการ (Reflect) ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตพฤติกรรมการทำงานเป็นทีม การบันทึก
ผลรายงาน และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับนักเรียน เพื่อหาข้อสรุป ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ในการปฏิบัติงานและหาแนวทาง
ในการปรับปรุงแก้ไขการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวงรอบต่อไป 
4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 4.1 ค่าเฉลี่ย (Mean) 
 4.2 การหาค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการศึกษาปฏิบตัิการส่งเสริมพฤติกรรมการทำงานเป็นทีมของผูเ้รียนโดยรวม สามารถนำมาวิเคราะห์เปรยีบเทียบราย
ด้านไดด้ังภาพที ่2 และตารางที ่1 

 
ภาพที่ 2 ผลการสังเกตพฤติกรรมการทำงานเป็นทีม 

 จากภาพท่ี 2 ผลการศึกษาพฤติกรรมการทำงานเป็นทีมของผู้เรยีน โดยการจดักิจกรรมการเรยีนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค
เกมแข่งขันที่มีการจัดสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบเปดิ สรุปผลไดว้่าพฤติกรรมการทำงานเป็นทีมของผู้เรียนมีพฤติกรรมดีขึ้นแต่ละ
วงรอบ โดยมีการพัฒนาในแต่ละวงรอบปฏิบัติการดังนี ้

ตารางที่ 1 ผลการสังเกตพฤติกรรมการทำงานเป็นทีม วงรอบปฏิบตักิารที่ 1 

ด้านการประเมิน 
ระดับพฤติกรรม แปลผล 

X  S.D. 
1. ด้านบทบาทในการทำงานเป็นทีม 2.48 0.55 บางครั้ง 
2. ด้านกระบวนการทำงาน 2.24 0.48 บางครั้ง 
3. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในทีม 2.19 0.63 บางครั้ง 

รวม 2.3 0.56 บางครั้ง 
 จากตารางที ่1 วงรอบปฏิบัติการที่ 1 พบว่า โดยรวมระดับพฤติกรรมการทำงานเป็นทีมอยู่ในระดับพฤติกรรมบางครั้ง (
X = 2.3, S.D. = 0.56)  

ตารางที่ 2 ผลการสังเกตพฤติกรรมการทำงานเป็นทีม วงรอบปฏิบตักิารที่ 2 

ด้านการประเมิน 
ระดับพฤติกรรม แปลผล 

X  S.D. 
1. ด้านบทบาทในการทำงานเป็นทีม 2.69 0.47 สม่ำเสมอ 
2. ด้านกระบวนการทำงาน 2.69 0.47 สม่ำเสมอ 
3. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในทีม 2.76 0.43 สม่ำเสมอ 

รวม 2.71 0.46 สม่ำเสมอ 
 จากตารางที ่2 วงรอบปฏิบัติการที่ 2 พบว่า โดยรวมระดับพฤติกรรมการทำงานเป็นทีมอยู่ในระดับพฤติกรรมสม่ำเสมอ       
( X  = 2.71, S.D. = 0.46) 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

ตารางที่ 3 ผลการสังเกตพฤติกรรมการทำงานเป็นทีมของวงรอบปฏบิัติการที่ 1 ถึง วงรอบปฏิบัติการที่ 2 

ด้านการประเมิน 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการทำงานเป็น
ทีมของผู้เรียน 

วงรอบท่ี 1 วงรอบท่ี 2 

X  S.D. X  S.D. 
1. ด้านบทบาทในการทำงานเป็นทีม 2.48 0.55 2.69 0.47 
2. ด้านกระบวนการทำงาน 2.24 0.48 2.69 0.47 
3. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในทีม 2.19 0.63 2.76 0.43 

รวม 2.3 0.56 2.71 0.46 
 จากตารางที ่3 พบว่าพฤติกรรมการทำงานเป็นทีมของนักเรียนเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยวงรอบปฏิบัติการที่ 1 ผู้เรียนมี
พฤติกรรมการทำงานเป็นทีมอยู่ในระดับพฤติกรรมบางครัง้ ( X  = 2.3, S.D. = 0.56) และวงรอบปฏิบัติการที่ 2 ผู้เรียนมีพฤติกรรม
การทำงานเป็นทีมเพิ่มขึ้น จากระดับพฤติกรรมบางครั้งเป็นระดับพฤติกรรมสม่ำเสมอ ( X  = 2.71, S.D. = 0.46) 

 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเกมแข่งขันที่มีการจัด
สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบเปิด ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 17 ข้อ หลังจากสิ้นสุดการจัดการเรียนรู้ ผลการ
วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังตารางที่ 4 

ตารางที ่4 ผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ด้านการประเมิน 
ระดับพฤติกรรม แปลผล 

X  S.D. 
1. ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้และการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบ
เปิด 

4.52 0.55 มากที่สุด 

2. ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน 4.51 0.54 มากที่สุด 
3. ความพึงพอใจด้านประโยชน์ท่ีได้รับ 4.59 0.52 มากที่สุด 

รวม 4.53 0.54 มากที่สุด 

 จากตารางที ่4 พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนโดยรวมเฉลี่ย อยู่ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ( X  = 
4.53, S.D. = 0.54) ) เมื่อพิจารณารายด้ายพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ความพึงพอใจด้านประโยชน์ที่ได้รับ ( X = 4.59, 
S.D. = 0.52) รองลงมา คือ ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้และการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบเปิด ( X = 4.52, S.D. = 0.55) และ 
ความพึงพอใจต่อการจัดกการเรียนการสอน ( X = 4.51, S.D. = 0.54) 

 

สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเกมแข่งขันท่ีมีการจัดสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบเปิดที่มีต่อพฤติกรรม
การทำงานเป็นทีม พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเกมแข่งขันที่มีการจัดสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบ
เปิด จำนวน 2 แผนจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นการเสนอเนื้อหา 2) ขั้นจัดทีม 3) 
ขั้นเกม 4) ขั้นแข่งขัน และ 5) ขั้นการยอมรับความสำเร็จของทีม โดยแต่ละขั้นตอนมีการจัดกิจกรรมร่วมกับการจัดสิ่งแวดล้อม
ทางการเรียนรู้แบบเปิด ทั้งในด้านระบบการจัดการเรียนรู้ เครื่องมือ ฐานการช่วยเหลือ จากการดำเนินกิจกรรมพบว่าสมาชิกในแต่
ละทีมได้มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นมากขึ้น และยังมีการแข่งขันแบบทีมเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความ
สนุกสนาน ความท้าทายทำให้ผู้เรียนมีความสุขกับการเรียน จากการดำเนินกิจกรรมพบว่า ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทำให้ผู้เรียน
แต่ละทีมมีพฤติกรรมการทำงานเป็นทีมดีขึ้นตามลำดับ โดยวงรอบปฏิบัติการที่ 1 ผู้เรียนมีพฤติกรรมการทำงานเป็นทีมอยู่ในระดับ
พฤติกรรมบางครั้ง ( X = 2.3, S.D. = 0.56) และวงรอบปฏิบัติการที่ 2 ผู้เรียนมีพฤติกรรมการทำงานเป็นทีมเพิ่มขึ้น จากระดับ
พฤติกรรมบางครั้งเป็นระดับพฤติกรรมสม่ำเสมอ ( X = 2.71, S.D. = 0.46) เป็นผลได้ว่าผู้เรียนแต่ละทีมมีพฤติกรรมการทำงาน
เป็นทีมดีขึ้น 

2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเกมแข่งขันที่มีการจัด
สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบเปิด พบว่า ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเกม
แข่งขันที่มีการจัดสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบเปิด พบว่า โดยรวมผู้เรียนมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ( X = 4.53, S.D. = 
0.54) 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

ตารางที่ 3 ผลการสังเกตพฤติกรรมการทำงานเป็นทีมของวงรอบปฏบิัติการที่ 1 ถึง วงรอบปฏิบัติการที่ 2 

ด้านการประเมิน 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการทำงานเป็น
ทีมของผู้เรียน 

วงรอบท่ี 1 วงรอบท่ี 2 

X  S.D. X  S.D. 
1. ด้านบทบาทในการทำงานเป็นทีม 2.48 0.55 2.69 0.47 
2. ด้านกระบวนการทำงาน 2.24 0.48 2.69 0.47 
3. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในทีม 2.19 0.63 2.76 0.43 

รวม 2.3 0.56 2.71 0.46 
 จากตารางที ่3 พบว่าพฤติกรรมการทำงานเป็นทีมของนักเรียนเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยวงรอบปฏิบัติการที่ 1 ผู้เรียนมี
พฤติกรรมการทำงานเป็นทีมอยู่ในระดับพฤติกรรมบางครัง้ ( X  = 2.3, S.D. = 0.56) และวงรอบปฏิบัติการที่ 2 ผู้เรียนมีพฤติกรรม
การทำงานเป็นทีมเพิ่มขึ้น จากระดับพฤติกรรมบางครั้งเป็นระดับพฤติกรรมสม่ำเสมอ ( X  = 2.71, S.D. = 0.46) 

 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเกมแข่งขันที่มีการจัด
สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบเปิด ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 17 ข้อ หลังจากสิ้นสุดการจัดการเรียนรู้ ผลการ
วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังตารางที ่4 

ตารางที ่4 ผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ด้านการประเมิน 
ระดับพฤติกรรม แปลผล 

X  S.D. 
1. ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้และการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบ
เปิด 

4.52 0.55 มากที่สุด 

2. ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน 4.51 0.54 มากที่สุด 
3. ความพึงพอใจด้านประโยชน์ท่ีได้รับ 4.59 0.52 มากที่สุด 

รวม 4.53 0.54 มากที่สุด 

 จากตารางที ่4 พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนโดยรวมเฉลี่ย อยู่ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ( X  = 
4.53, S.D. = 0.54) ) เมื่อพิจารณารายด้ายพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ความพึงพอใจด้านประโยชน์ที่ได้รับ ( X = 4.59, 
S.D. = 0.52) รองลงมา คือ ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้และการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบเปิด ( X = 4.52, S.D. = 0.55) และ 
ความพึงพอใจต่อการจัดกการเรียนการสอน ( X = 4.51, S.D. = 0.54) 

 

สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเกมแข่งขันท่ีมีการจัดสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบเปิดที่มีต่อพฤติกรรม
การทำงานเป็นทีม พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเกมแข่งขันที่มีการจัดสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบ
เปิด จำนวน 2 แผนจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นการเสนอเนื้อหา 2) ขั้นจัดทีม 3) 
ขั้นเกม 4) ขั้นแข่งขัน และ 5) ขั้นการยอมรับความสำเร็จของทีม โดยแต่ละขั้นตอนมีการจัดกิจกรรมร่วมกับการจัดสิ่งแวดล้อม
ทางการเรียนรู้แบบเปิด ทั้งในด้านระบบการจัดการเรียนรู้ เครื่องมือ ฐานการช่วยเหลือ จากการดำเนินกิจกรรมพบว่าสมาชิกในแต่
ละทีมได้มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นมากขึ้น และยังมีการแข่งขันแบบทีมเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความ
สนุกสนาน ความท้าทายทำให้ผู้เรียนมีความสุขกับการเรียน จากการดำเนินกิจกรรมพบว่า ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทำให้ผู้เรียน
แต่ละทีมมีพฤติกรรมการทำงานเป็นทีมดีขึ้นตามลำดับ โดยวงรอบปฏิบัติการที่ 1 ผู้เรียนมีพฤติกรรมการทำงานเป็นทีมอยู่ในระดับ
พฤติกรรมบางครั้ง ( X = 2.3, S.D. = 0.56) และวงรอบปฏิบัติการที่ 2 ผู้เรียนมีพฤติกรรมการทำงานเป็นทีมเพิ่มขึ้น จากระดับ
พฤติกรรมบางครั้งเป็นระดับพฤติกรรมสม่ำเสมอ ( X = 2.71, S.D. = 0.46) เป็นผลได้ว่าผู้เรียนแต่ละทีมมีพฤติกรรมการทำงาน
เป็นทีมดีขึ้น 

2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเกมแข่งขันที่มีการจัด
สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบเปิด พบว่า ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเกม
แข่งขันที่มีการจัดสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบเปิด พบว่า โดยรวมผู้เรียนมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ( X = 4.53, S.D. = 
0.54) 
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O7084

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้แนวปฏิบัติ 5 ขั้น

ตอนสู่การอภิปรายทางคณิตศาสตร์อย่างมีประสิทธิผลส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

เบญญา ศรีวิโรจน์1* ณภัทร ยังมีสุข2 และกรุณา แดงสุวรรณ3

บทคัดย่อ
การจดัการเรยีนรูต้ามแนวปฏิบตั ิ5 ขัน้ตอนสูก่ารอภปิรายทางคณติศาสตร์อย่างมปีระสทิธผิลเป็นแนวปฏบิตัทิีช่่วยพฒันา

กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยผู้สอนสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนอภิปรายทางคณิตศาสตร์ที่น�าไปสู่วัตถุประสงค์ของบทเรียน วิธีการ

นี้ได้น�ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ 

จ�านวน 9 ครั้ง รวม 9 ชั่วโมง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างผู้เรียนที่ได้รับการจัดการสอน

ตามแนวปฏบิตั ิ5 ขัน้ตอนสูก่ารอภปิรายทางคณติศาสตร์อย่างมปีระสิทธผิลกับผู้เรยีนทีไ่ด้รบัการจดัการเรยีนการสอนแบบปกติ และ 

2) ศกึษาความพงึพอใจของผู้เรยีนทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนรูต้ามแนวปฏบิตั ิ5 ข้ันตอนสูก่ารอภปิรายทางคณติศาสตร์อย่างมปีระสทิธผิล 

ได้ใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่มโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม เพื่อเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) 

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามแนวการจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิบัติ 5 ขั้น

ตอนสู่การอภิปรายทางคณิตศาสตร์อย่างมีประสิทธิผล 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

และ 3) แบบสอบถามความพงึพอใจต่อการจดัการเรยีนรูต้ามแนวปฏิบตั ิ5 ขัน้ตอนสู่การอภิปรายทางคณติศาสตร์อย่างมปีระสิทธผิล 

ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลองที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวปฏิบัติ 5 ขั้นตอนสู่การอภิปรายทาง

คณิตศาสตร์อย่างมีประสิทธิผลสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่จัดการเรียนรู้แบบปกติ มีอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2) ผู้เรียน

ที่มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิบัติ 5 ขั้นตอนสู่การอภิปรายทางคณิตศาสตร์อย่างมีประสิทธิผล ร้อยละ 58.82

ค�าส�าคัญ: แนวปฏบิติั 5 ข้ันตอนสูก่ารอภปิรายทางคณติศาสตร์ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน สมการเชงิเส้นตวัแปรเดยีว ความพงึพอใจ

ต่อการจัดการเรียนรู้

1 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2 ครูประจ�าการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
1 Graduate diploma students Faculty of Education, Rajabhat Songkhla University
2 Teacher of department mathematic, PSU. Wittayanusorn School
3 Asst. Prof. Dr. Educational Administration Program, Faculty of Education, Rajabhat Songkhla University
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The development of mathematics learning achievement linear equations with one variable 

by using 5 practices for orchestrating productive mathematical discussions method for 

Mathayom Suksa I of PSU. Wittayanusorn School, Hat Yai, Songkhla

Benya Srivirod1* Naphat Yongmeesuk2 and Karuna Daengsuwan3

Abstract
Five Practices for Orchestrating Productive Mathematical Discussions (five practices) is used to help 

teachers develop their learning management. The teachers create an atmosphere of mathematical discussions 

in class which lead students to get the core focal point of each lesson. For 9 times (9 hours) the five practices 

are organized and taken to teach the linear equation of one variable in class of Mathayom Suksa I, students of 

PSU. Wittayanusorn School. This leads to two objectives 1) to compare examination’s scores between the 

experiment group (students who got the five practices teaching) and the control group (students who got normal 

teaching) and 2) to stratify the satisfaction of the experiment group. Methodology, the students were separated 

into two groups by random cluster sampling. Tools of this research are mathematics lesson plans and 

examinations of one variable linear equation using five practices (experiment group) and normal teaching 

(control group) and also a satisfaction questionnaire (experiment group) for students of Mathayom Suksa I, 

PSU. Wittayanusorn School. The examination scores between the experiment group and the control group was 

analyzed by using T-test (p < .05). Moreover, the level of satisfaction was showed by percentage. The results 

of this study showed that 1) the scores of one variable linear equation examination of students who got five 

practices teaching (experiment group) were statistically significantly higher than students who got normal 

teaching (control group) (p < .05) and 2) the experiment satisfaction from the five practices learning students 

were at a high level in overview (58.82%).

Keywords: Five Practices for Orchestrating Productive Mathematical Discussions, Learning Achievement, Linear 

Equation with One Variable, Satisfaction of Learning Management
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บทนำ 

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ใหรายละเอียดเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 5 

หนาที่ของรัฐ มาตรา 54 วรรค 4 ไดอธิบายถึงเรื่องการศึกษาไววา “การศึกษาทั้งปวงตองมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีวินัย 

ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญไดตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ” 

[1] จากขอบัญญัติดังกลาว โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ (2561) ไดนำมาเปนสิ่งกำกับทิศทางในการกำหนดแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาฉบับท่ี 5 ระหวางปการศึกษา 2561 - 2565 โดยมีวิสัยทัศนมุงสรางเยาวชนไทยใหเปนคนดีมีวินัยถึงพรอมดวยทักษะ

แหงศตวรรษท่ี 21 เพ่ือการเปนคนไทย 4.0 ดวยการใชนวัตกรรมการศึกษาในป 2565 โดยมีเปาประสงคสำคัญ 3 ประการ คือ 

(1) เพ่ือหลอหลอมเยาวชนไทยใหมีคุณลกัษณะ SMART+GDL (2) เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรูดวยแนวคิด Green Education 

(3) เพื่อพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน ซึ่งในกลยุทธที่ 1.2 เปาหมายที่ 1.2.1 ขยายเครือขายทาง

การศึกษาและเพ่ิมรูปแบบการจัดการเรียนรู ตัวช้ีวัด 1.2.1.4 ไดมีการกำหนดรูปแบบการจัดการเรยีนรูไวคือ มีการจัดการเรยีนรู

แบบกระตือรือรน (Active learning) เพ่ิมข้ึน [2] 

แนวคิดการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรในศตวรรษที่ 21 มีแนวคิดในการจัดการเรียนการสอน คือ “Problem 

solving should be the central focus of the mathematics curriculum” ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดในการจัดการเรียน

การสอนคณิตศาสตรท่ีวา “เปาหมายหน่ึงในการจัดการศึกษาคณิตศาสตร คือ สิ่งท่ีตองการพัฒนาใหนักเรียนเปนนักแกปญหา

ที ่มีประสิทธิภาพ (effective problem solvers)” โดยกระบวนการแกปญหาควรสอดแทรกไปในเนื ้อหาคณิตศาสตร

ตลอดเวลา การที่นักเรียนจะมีความสามารถในการแกปญหานั้น จำเปนตองมีความรูทักษะเบื้องตน การทำกิจกรรมแกปญหา

นั้นบทบาทของการเรียนเปนกลุม การเรียนรูจากเพื่อน และสรางความรูทางคณิตศาสตรดวยตัวเอง จะชวยใหมีความมั่นใจใน

ความสามารถท่ีจะทำคณิตศาสตรได [3] 

แนวปฏิบัต ิ 5 ขั ้นตอนสู การอภิปรายทางคณิตศาสตรอยางมีประสิทธิผล (5 Practices for Orchestrating 

Productive Mathematical Discussions) หมายถึง พฤติกรรมของผูสอนในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งประกอบดวยแนว

ปฏิบัติ 5 ขั้นตอน ไดแก (1) การคาดการณการตอบสนอง (Anticipating) ของผูเรียน คือ พฤติกรรมที่ผูสอนตองทำนาย

คาดการณความเปนไปไดของคำตอบ โจทย ปญหา หรือความเขาใจทางคณิตศาสตรท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับผูเรียนท้ังท่ีถูกตองและ

ไมถูกตอง ทั้งนี้ผูสอนตองเตรียมกลวิธีที่จะแกไขสถานการณดังกลาว  (2) การสังเกตการตอบสนอง (Monitoring) ของผูเรียน 

คือ พฤติกรรมที่ผูสอนจะตองคอยสังเกต ฟง และใสใจ โดยการเดินสำรวจทั่วหองเรียนตามกลุมของผูเรียนที่ทำกิจกรรมการ

แกปญหาในชั้นเรียนคณิตศาสตร โดยผูสอนควรถามคำถามยอนกลับเกี่ยวกับกระบวนการคิดระหวางสำรวจผูเรียน (3) การ

เลือกการตอบสนอง (Selecting) ของผูเรียน คือ พฤติกรรมของผูสอนที่เกิดขึ้นระหวางการสังเกตการตอบสนองของผูเรียน

เกี่ยวกับแนวคิดตาง ๆ ของผูเรียน ซึ่งผูสอนสามารถเลือกผูเรียน หรือกลุมผูเรียนที่มีแนวคิดที่สามารถชวยในการแลกเปลี่ยน

การเรียนรูในชั้นเรียนเพื่อนำไปสูความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร (4) การจัดลำดับการนำเสนอผลงาน (Sequencing) ของ

ผูเรียน คือ พฤติกรรมของผูสอนที่จะเกิดขึ้นระหวางข้ันตอนการเลือกการตอบสนองของผูเรียน โดยผูสอนจะจัดลำดับใน

นำเสนอที่จะเกิดขึ้นในชั้นเรียน และ (5) การเชื่อมโยงแนวคิด (Connecting) ของผูเรียน คือ พฤติกรรมของผูสอนจะชวย

ผูเรียนในการเช่ือมโยงองคความรูจากการแลกเปลี่ยนท่ีนำสูความคิดรวบยอดของบทเรียนคณิตศาสตร [4] ดังน้ันแนวปฏิบัติ 5 

ข้ันตอนสูการอภิปรายทางคณิตศาสตรอยางมีประสิทธิผลเปนอีกหน่ึงกระบวนการท่ีสามารถจะชวยพัฒนากระบวนการจัดการ

เรียนการสอน โดยผูสอนเปนนำใหเกิดการอภิปรายทางคณิตศาสตรและนำไปสูวัตถุประสงคของบทเรียน อีกท้ังการจัดรูปแบบ

การสอนดังกลาวสามารถสะทอนใหเห็นไดจากบรรยากาศของหองเรียนที่ผูเรียนเปนผูขออธิบายและเชื่อมโยง ซึ่งเปนสิ่งที่เกิด

ประโยชนสูงสุดจากการจัดรูปแบบการเรียนการสอน 

จากเหตุผลดังกลาวในขางตน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่อง “การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง

สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว โดยใชแนวปฏิบัติ 5 ขั้นตอนสูการอภิปรายทางคณิตศาสตร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา” โดยงานวิจัยน้ีจัดทำขึ้นเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ระหวางผูเรียนที่ไดรับการจัดเรียนการสอนตามแนวปฏิบัติ 5 ขั้นตอนสูการอภิปรายทางคณิตศาสตรอยางมีประสิทธิผลกับ

ผูเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบปกต ิและเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการสอนตาม

แนวปฏิบัติ 5 ขั้นตอนสูการอภิปรายทางคณิตศาสตรอยางมีประสิทธิผล ทั้งนี้ผลการวิจัยที่ไดจะเกิดประโยชนตอการนำแนว

ปฏิบัติ 5 ข้ันตอนสูการอภิปรายทางคณิตศาสตรอยางมีประสิทธิผลไปใชบูรณาการในรายวิชาคณิตศาสตรเรื่องอ่ืนตอไป 

วิธีดำเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว โดยใชแนวปฏิบัติ 5 

ข้ันตอนสูการอภิปรายทางคณิตศาสตรกับการสอนแบบปกติ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ อำเภอ

หาดใหญ จังหวัดสงขลา เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว และศึกษาความพึงพอใจ

ของผูเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิบัติ 5 ขั้นตอนสูการอภิปรายทางคณิตศาสตรอยางมีประสิทธิผล ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/3 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ ไดออกแบบการวิจัยแบบแผนก่ึงทดลอง (Quasi-experimental 

design) ดังน้ี 

การออกแบบวิจัย  

แบบแผนการวิจัยเปนแบบที่มีการสุมเขากลุม มีกลุมควบคุมและกลุมทดลอง มีการทดสอบกอนและหลังการทดลอง 

(The randomized control group pretest-posttest design) [5] เพ่ือใหการวิจัยบรรลุตามวัตถุประสงคจึงไดออกแบบการ

วิจัยดังน้ี 

RE O1 ~X O2 

RC O1 ~X O2 

 R (Random) หมายถึง การสุมเขากลุม 

 E (Experimental Group) หมายถึง กลุมทดลอง 

 C (Control Group) หมายถึง กลุมควบคุม 

            O1(Observation1) หมายถึง การวัดกอนการทดลอง 

 X (Treatment) หมายถึง การจัดการเรยีนการสอนแนวตามแนวปฏิบัติ 5 ข้ันตอนสูการ

 อภิปรายทางคณิตศาสตรอยางมีประสิทธิผล 

 ~X (Non-treatment) หมายถึง การจัดการเรยีนการสอนแบบปกต ิ

 O2 (Observation2) หมายถึง การวัดหลังการทดลอง 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ประจำปการศึกษา 2562 โรงเรียน มอ.วิทยา

นุสรณ อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา จำนวน 211 คน 

 กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/3 จำนวน 35 คน เปนกลุมทดลอง 

และนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/1 เปนกลุมควบคุม จำนวน 35 คน ซึ่งไดมาจากวิธีสุมแบบกลุม (cluster sampling) 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย 

1.   แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว จำนวน 9 ช่ัวโมง โดย

มีจุดประสงคของการจัดการเรยีนการสอนเพ่ือใหนักเรยีน (1) เพ่ือใหผูเรียนแกสมการเชิงเสนตวัแปรเดียวและตรวจสอบคำตอบ 

สรางสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวเพ่ือแกปญหา แกปญหาโดยใชสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวและตรวจสอบความสมเหตุสมผลของ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

บทนำ 

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ใหรายละเอียดเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 5 

หนาที่ของรัฐ มาตรา 54 วรรค 4 ไดอธิบายถึงเรื่องการศึกษาไววา “การศึกษาทั้งปวงตองมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีวินัย 

ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญไดตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ” 

[1] จากขอบัญญัติดังกลาว โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ (2561) ไดนำมาเปนสิ่งกำกับทิศทางในการกำหนดแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาฉบับท่ี 5 ระหวางปการศึกษา 2561 - 2565 โดยมีวิสัยทัศนมุงสรางเยาวชนไทยใหเปนคนดีมีวินัยถึงพรอมดวยทักษะ

แหงศตวรรษท่ี 21 เพ่ือการเปนคนไทย 4.0 ดวยการใชนวัตกรรมการศึกษาในป 2565 โดยมีเปาประสงคสำคัญ 3 ประการ คือ 

(1) เพ่ือหลอหลอมเยาวชนไทยใหมีคุณลกัษณะ SMART+GDL (2) เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรูดวยแนวคิด Green Education 

(3) เพื่อพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน ซึ่งในกลยุทธที่ 1.2 เปาหมายที่ 1.2.1 ขยายเครือขายทาง

การศึกษาและเพ่ิมรูปแบบการจัดการเรียนรู ตัวช้ีวัด 1.2.1.4 ไดมีการกำหนดรูปแบบการจัดการเรยีนรูไวคือ มีการจัดการเรยีนรู

แบบกระตือรือรน (Active learning) เพ่ิมข้ึน [2] 

แนวคิดการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรในศตวรรษที่ 21 มีแนวคิดในการจัดการเรียนการสอน คือ “Problem 

solving should be the central focus of the mathematics curriculum” ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดในการจัดการเรียน

การสอนคณิตศาสตรท่ีวา “เปาหมายหน่ึงในการจัดการศึกษาคณิตศาสตร คือ สิ่งท่ีตองการพัฒนาใหนักเรียนเปนนักแกปญหา

ที ่มีประสิทธิภาพ (effective problem solvers)” โดยกระบวนการแกปญหาควรสอดแทรกไปในเนื ้อหาคณิตศาสตร

ตลอดเวลา การที่นักเรียนจะมีความสามารถในการแกปญหานั้น จำเปนตองมีความรูทักษะเบื้องตน การทำกิจกรรมแกปญหา

นั้นบทบาทของการเรียนเปนกลุม การเรียนรูจากเพื่อน และสรางความรูทางคณิตศาสตรดวยตัวเอง จะชวยใหมีความมั่นใจใน

ความสามารถท่ีจะทำคณิตศาสตรได [3] 

แนวปฏิบัต ิ 5 ขั ้นตอนสู การอภิปรายทางคณิตศาสตรอยางมีประสิทธิผล (5 Practices for Orchestrating 

Productive Mathematical Discussions) หมายถึง พฤติกรรมของผูสอนในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งประกอบดวยแนว

ปฏิบัติ 5 ขั้นตอน ไดแก (1) การคาดการณการตอบสนอง (Anticipating) ของผูเรียน คือ พฤติกรรมที่ผูสอนตองทำนาย

คาดการณความเปนไปไดของคำตอบ โจทย ปญหา หรือความเขาใจทางคณิตศาสตรท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับผูเรียนท้ังท่ีถูกตองและ

ไมถูกตอง ทั้งนี้ผูสอนตองเตรียมกลวิธีที่จะแกไขสถานการณดังกลาว  (2) การสังเกตการตอบสนอง (Monitoring) ของผูเรียน 

คือ พฤติกรรมที่ผูสอนจะตองคอยสังเกต ฟง และใสใจ โดยการเดินสำรวจทั่วหองเรียนตามกลุมของผูเรียนที่ทำกิจกรรมการ

แกปญหาในชั้นเรียนคณิตศาสตร โดยผูสอนควรถามคำถามยอนกลับเกี่ยวกับกระบวนการคิดระหวางสำรวจผูเรียน (3) การ

เลือกการตอบสนอง (Selecting) ของผูเรียน คือ พฤติกรรมของผูสอนที่เกิดขึ้นระหวางการสังเกตการตอบสนองของผูเรียน

เกี่ยวกับแนวคิดตาง ๆ ของผูเรียน ซึ่งผูสอนสามารถเลือกผูเรียน หรือกลุมผูเรียนที่มีแนวคิดที่สามารถชวยในการแลกเปลี่ยน

การเรียนรูในชั้นเรียนเพื่อนำไปสูความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร (4) การจัดลำดับการนำเสนอผลงาน (Sequencing) ของ

ผูเรียน คือ พฤติกรรมของผูสอนที่จะเกิดขึ้นระหวางข้ันตอนการเลือกการตอบสนองของผูเรียน โดยผูสอนจะจัดลำดับใน

นำเสนอที่จะเกิดขึ้นในชั้นเรียน และ (5) การเชื่อมโยงแนวคิด (Connecting) ของผูเรียน คือ พฤติกรรมของผูสอนจะชวย

ผูเรียนในการเช่ือมโยงองคความรูจากการแลกเปลี่ยนท่ีนำสูความคิดรวบยอดของบทเรียนคณิตศาสตร [4] ดังน้ันแนวปฏิบัติ 5 

ข้ันตอนสูการอภิปรายทางคณิตศาสตรอยางมีประสิทธิผลเปนอีกหน่ึงกระบวนการท่ีสามารถจะชวยพัฒนากระบวนการจัดการ

เรียนการสอน โดยผูสอนเปนนำใหเกิดการอภิปรายทางคณิตศาสตรและนำไปสูวัตถุประสงคของบทเรียน อีกท้ังการจัดรูปแบบ

การสอนดังกลาวสามารถสะทอนใหเห็นไดจากบรรยากาศของหองเรียนที่ผูเรียนเปนผูขออธิบายและเชื่อมโยง ซึ่งเปนสิ่งที่เกิด

ประโยชนสูงสุดจากการจัดรูปแบบการเรียนการสอน 

จากเหตุผลดังกลาวในขางตน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่อง “การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง

สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว โดยใชแนวปฏิบัติ 5 ขั้นตอนสูการอภิปรายทางคณิตศาสตร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา” โดยงานวิจัยน้ีจัดทำขึ้นเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ระหวางผูเรียนที่ไดรับการจัดเรียนการสอนตามแนวปฏิบัติ 5 ขั้นตอนสูการอภิปรายทางคณิตศาสตรอยางมีประสิทธิผลกับ

ผูเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบปกต ิและเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการสอนตาม

แนวปฏิบัติ 5 ขั้นตอนสูการอภิปรายทางคณิตศาสตรอยางมีประสิทธิผล ทั้งนี้ผลการวิจัยที่ไดจะเกิดประโยชนตอการนำแนว

ปฏิบัติ 5 ข้ันตอนสูการอภิปรายทางคณิตศาสตรอยางมีประสิทธิผลไปใชบูรณาการในรายวิชาคณิตศาสตรเรื่องอ่ืนตอไป 

วิธีดำเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว โดยใชแนวปฏิบัติ 5 

ข้ันตอนสูการอภิปรายทางคณิตศาสตรกับการสอนแบบปกติ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ อำเภอ

หาดใหญ จังหวัดสงขลา เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว และศึกษาความพึงพอใจ

ของผูเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิบัติ 5 ขั้นตอนสูการอภิปรายทางคณิตศาสตรอยางมีประสิทธิผล ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/3 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ ไดออกแบบการวิจัยแบบแผนก่ึงทดลอง (Quasi-experimental 

design) ดังน้ี 

การออกแบบวิจัย  

แบบแผนการวิจัยเปนแบบที่มีการสุมเขากลุม มีกลุมควบคุมและกลุมทดลอง มีการทดสอบกอนและหลังการทดลอง 

(The randomized control group pretest-posttest design) [5] เพ่ือใหการวิจัยบรรลุตามวัตถุประสงคจึงไดออกแบบการ

วิจัยดังน้ี 

RE O1 ~X O2 

RC O1 ~X O2 

 R (Random) หมายถึง การสุมเขากลุม 

 E (Experimental Group) หมายถึง กลุมทดลอง 

 C (Control Group) หมายถึง กลุมควบคุม 

            O1(Observation1) หมายถึง การวัดกอนการทดลอง 

 X (Treatment) หมายถึง การจัดการเรยีนการสอนแนวตามแนวปฏิบัติ 5 ข้ันตอนสูการ

 อภิปรายทางคณิตศาสตรอยางมีประสิทธิผล 

 ~X (Non-treatment) หมายถึง การจัดการเรยีนการสอนแบบปกต ิ

 O2 (Observation2) หมายถึง การวัดหลังการทดลอง 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ประจำปการศึกษา 2562 โรงเรียน มอ.วิทยา

นุสรณ อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา จำนวน 211 คน 

 กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/3 จำนวน 35 คน เปนกลุมทดลอง 

และนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/1 เปนกลุมควบคุม จำนวน 35 คน ซึ่งไดมาจากวิธีสุมแบบกลุม (cluster sampling) 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย 

1.   แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว จำนวน 9 ช่ัวโมง โดย

มีจุดประสงคของการจัดการเรยีนการสอนเพ่ือใหนักเรยีน (1) เพ่ือใหผูเรียนแกสมการเชิงเสนตวัแปรเดียวและตรวจสอบคำตอบ 

สรางสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวเพ่ือแกปญหา แกปญหาโดยใชสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวและตรวจสอบความสมเหตุสมผลของ
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

คำตอบ โดยมีการออกแบบแผนการจดัการเรียนรูตามแนวปฏิบัติ 5 ขั้นตอนสูการอภิปรายทางคณิตศาสตรอยางมีประสิทธิผล 

ไดแก การคาดการณ การตรวจสอบ การเลือก การจัดลำดับ และการเช่ือมโยง 

2. นวัตกรรมท่ีเลือกใช จำนวน 1 ชุด ไดแก การจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิบัติ 5 ข้ันตอนสูการอภิปรายทาง

คณิตศาสตรอยางมีประสิทธิผล 

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว เปน

แบบทดสอบที่ใชวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ซึ่งใชสำหรับ

ทดสอบนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชการจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิบัติ 5 ขั้นตอนสูการอภิปรายทาง

คณิตศาสตรอยางมีประสิทธิผล เปนแบบทดสอบชนิดปรนัย จำนวน 15 ขอ จำนวน 1 ฉบับ 

4. แบบสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิบัติ 5 ขั้นตอนสูการอภิปราย

ทางคณิตศาสตรอยางมีประสิทธิผล เปนแบบสำรวจแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ใชเพื่อสำรวจความพึงพอใจของ

นักเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิบัติ 5 ขั้นตอนสูการอภิปรายทางคณิตศาสตรอยางมีประสิทธิผล จาก

การดำเนินงานตามแผนการจัดการเรียนรูท่ีไดสรางข้ึน 

การสรางเคร่ืองมือในการวิจัย ประกอบดวย 

1. การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระคณติศาสตร เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ระดับช้ันมัธยมศึกษาป

ท่ี 1 จำนวน 9 แผน รวม 9 ช่ัวโมง ดำเนินการตามข้ันตอนตอไปน้ี 

1.1  ศึกษาแนวคิด กิจกรรมและกระบวนการจิตตปญญาศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

1.2  ทบทวนวิสัยทัศนและเปาประสงคในการพัฒนานักเรียน และอัตลักษณของโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ  

1.3  ทบทวนหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) กลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร 

1.4 กำหนดกิจกรรมและแนวปฏิบัติ 5 ขั้นตอนสูการอภิปรายทางคณิตศาสตรอยางมีประสิทธิผลที่จะนำมาใช

บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาจำนวนและพีชคณิต 2 (ค21102) ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 สำหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ  

1.5 จัดทำแผนการจัดการเรียนรู หนวยการเรียนรูเรื่องสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ตามแนวปฏิบัติ 5 ข้ันตอนสู

การอภิปรายทางคณิตศาสตรอยางมีประสิทธิผล จำนวน 9 แผน รวม 9 ช่ัวโมง ดังน้ี 

แผนการจัดการเรียนการสอนครั้งที่ 1  มีเปาหมายเพื่อเตรียมความพรอมผูเรียนกอนแกสมการเชิงเสนตัว

แปรเดียว โดยผูเรียนสามารถอธิบายเก่ียวกับความหมายและสัญลักษณของสมการ สมการท่ีเปนจริง สมการท่ีเปนเท็จ คำตอบ

ของสมการ และประเภทของคำตอบของสมการ 

แผนการจัดการเรียนการสอนครั้งท่ี 2  มีเปาหมายเพ่ือผูเรียนสามารถบอกสมบัติของการเทากัน 

แผนการจัดการเรียนการสอนครั้งที่ 3-4 มีเปาหมายเพือ่ผูเรียนสามารถแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวโดย

ใชสมบัติการเทากันได 

แผนการจัดการเรียนการสอนครั้งท่ี 5  มีเปาหมายเพ่ือผูเรียนสามารถสรางสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวเพ่ือ

แกปญหาได 

แผนการจัดการเรียนการสอนครั้งที่ 6-9  มีเปาหมายเพื่อผูเรียนสามารถแกปญหาโดยใชสมการเชิงเสนตัว

แปรเดียวและตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ 

1.6 นำแผนการจัดการเรียนการสอนท้ัง 9 แผน ไปใหครูพ่ีเลี้ยง ซึ่งเปนหัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร

และผูเชี ่ยวชาญดานเนื้อหาจำนวน 3 ทาน เพื ่อพิจารณาความถูกตอง ความความสอดคลองระหวางกิจกรรมการเรียนรู 

จุดประสงคการเรียนในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิบัติ 5 ข้ันตอนสูการอภิปรายทางคณิตศาสตรอยางมี

ประสิทธิผล และนำความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญไปวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 

2. การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปร

เดียว ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยไดดำเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 

2.1  ศึกษาเน้ือหากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว จากหลักสูตรการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) โดยวิเคราะหจุดประสงคในหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร กำหนด

จุดประสงคเชิงพฤติกรรมใหสอดคลองกับจุดประสงคหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

2.2  สรางแบบทดสอบตามจุดประสงคเชงิพฤติกรรม ซึ่งเปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ มี 4 ตัวเลือก จำนวน 

1 ฉบับ จำนวน 15 ขอ 

2.3  นำแบบทดสอบที่สรางขึ ้นไปใหผู เชี ่ยวชาญดานเนื ้อหา จำนวน 3 คน ตรวจสอบความถูกตอง ความ

เท่ียงตรงตามเน้ือหาและจุดประสงค โดยการหาคาดัชนีความสอดคลองซึ่งเปนการใหความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ  

2.4  ปรับปรุงแกไขแกไขแบบทดสอบตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ แลวคัดเลือกขอสอบที่มีคาดัชนีความ

สอดคลองตั้งแต 0.5 ขึ้นไป ไดจำนวนขอสอบที่ผานเกณฑจำนวน 15 ขอ แลวนำมาพิมพเปนแบบทดสอบเพื่อนำไปทดสอบใช

กับกลุมทดลองและกลุมควบคุมตอไป 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 การสรางแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิบัติ 5 ขั้นตอนสูการ

อภิปรายทางคณิตศาสตรอยางมีประสิทธิผล เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิบัติ 

5 ขั้นตอนสูการอภิปรายทางคณิตศาสตรอยางมีประสิทธิผล ในเรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

โดยผูวิจัยไดดำเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 

3.1 ผูวิจัยศึกษาประเภทของแบบสอบถาม พบวาแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 

เปนเครื่องมือที่เหมาะสมกับการใชประเมินเรื่องราวตาง ๆ ของบุคคล ความคิดเห็น เจตคติ การปฏิบัติ ผลงานที่สรางข้ึน 

คุณลักษณะท่ีตองการพัฒนา การใหความรวมมือ ฯลฯ จึงเลือกแบบสอบถามประเภทน้ี 

3.2 ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามในรูปแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) โดยใชมาตราสวน

ประมาณคา 5 ระดับของลิเคอรท (Likert Scale) ซึ่งมีลักษณะของมาตราในระดับจดัลำดับ ใชคำที่บงบอกความตอเน่ือง และ

น้ำหนักของมาตราเปน 1 - 5 ใชเกณฑคะแนนเฉลี่ย 4.50 - 5.00, 3.50 - 4.49, 2.50 - 3.49, 1.50 - 2.49 และ 1.00 - 1.49 

หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด ตามลำดับ 

3.3 แบงคุณลักษณะท่ีตองการวัดในประเด็นภาพรวมของความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนแนวปฏิบัติ 

5 ขั้นตอนสูการอภิปรายทางคณิตศาสตรอยางมีประสิทธิผล ออกเปน 5 ดานตามแนวปฏิบัติทั้ง 5 ขั้นตอน คือ การคาดการณ

การตอบสนอง (Anticipating) ของผูเรียน การสังเกตการตอบสนอง (Monitoring) ของผูเรียน การเลือกการตอบสนอง 

(Selecting) ของผูเรียน การจัดลำดับการนำเสนอผลงาน (Sequencing) ของผูเรียน และการเชื่อมโยงแนวคิด (Connecting) 

ของผูเรียน จดัทำคำช้ีแจงและประเด็นขอคำถามจำนวน 10 ขอ 

3.4 นำแบบสอบถามความพึงพอใจใหผูเช่ียวชาญจำนวน 3 ทาน ตรวจสอบความเท่ียงตรง และหาคาดัชนีความ

สอดคลองของประเด็นความพึงพอใจกับขอคำถาม 

3.5 ปรับปรุงแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ และนำไปใชจริงกับกลุมทดลองตอไป 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ข้ันกอนดำเนินการทดลอง 
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

คำตอบ โดยมีการออกแบบแผนการจดัการเรียนรูตามแนวปฏิบัติ 5 ขั้นตอนสูการอภิปรายทางคณิตศาสตรอยางมีประสิทธิผล 

ไดแก การคาดการณ การตรวจสอบ การเลือก การจัดลำดับ และการเช่ือมโยง 

2. นวัตกรรมท่ีเลือกใช จำนวน 1 ชุด ไดแก การจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิบัติ 5 ข้ันตอนสูการอภิปรายทาง

คณิตศาสตรอยางมีประสิทธิผล 

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว เปน

แบบทดสอบที่ใชวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ซึ่งใชสำหรับ

ทดสอบนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชการจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิบัติ 5 ขั้นตอนสูการอภิปรายทาง

คณิตศาสตรอยางมีประสิทธิผล เปนแบบทดสอบชนิดปรนัย จำนวน 15 ขอ จำนวน 1 ฉบับ 

4. แบบสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิบัติ 5 ขั้นตอนสูการอภิปราย

ทางคณิตศาสตรอยางมีประสิทธิผล เปนแบบสำรวจแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ใชเพื่อสำรวจความพึงพอใจของ

นักเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิบัติ 5 ขั้นตอนสูการอภิปรายทางคณิตศาสตรอยางมีประสิทธิผล จาก

การดำเนินงานตามแผนการจัดการเรียนรูท่ีไดสรางข้ึน 

การสรางเคร่ืองมือในการวิจัย ประกอบดวย 

1. การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระคณติศาสตร เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ระดับช้ันมัธยมศึกษาป

ท่ี 1 จำนวน 9 แผน รวม 9 ช่ัวโมง ดำเนินการตามข้ันตอนตอไปน้ี 

1.1  ศึกษาแนวคิด กิจกรรมและกระบวนการจิตตปญญาศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

1.2  ทบทวนวิสัยทัศนและเปาประสงคในการพัฒนานักเรียน และอัตลักษณของโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ  

1.3  ทบทวนหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) กลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร 

1.4 กำหนดกิจกรรมและแนวปฏิบัติ 5 ขั้นตอนสูการอภิปรายทางคณิตศาสตรอยางมีประสิทธิผลที่จะนำมาใช

บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาจำนวนและพีชคณิต 2 (ค21102) ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 สำหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ  

1.5 จัดทำแผนการจัดการเรียนรู หนวยการเรียนรูเรื่องสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ตามแนวปฏิบัติ 5 ข้ันตอนสู

การอภิปรายทางคณิตศาสตรอยางมีประสิทธิผล จำนวน 9 แผน รวม 9 ช่ัวโมง ดังน้ี 

แผนการจัดการเรียนการสอนครั้งที่ 1  มีเปาหมายเพื่อเตรียมความพรอมผูเรียนกอนแกสมการเชิงเสนตัว

แปรเดียว โดยผูเรียนสามารถอธิบายเก่ียวกับความหมายและสัญลักษณของสมการ สมการท่ีเปนจริง สมการท่ีเปนเท็จ คำตอบ

ของสมการ และประเภทของคำตอบของสมการ 

แผนการจัดการเรียนการสอนครั้งท่ี 2  มีเปาหมายเพ่ือผูเรียนสามารถบอกสมบัติของการเทากัน 

แผนการจัดการเรียนการสอนครั้งที่ 3-4 มีเปาหมายเพือ่ผูเรียนสามารถแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวโดย

ใชสมบัติการเทากันได 

แผนการจัดการเรียนการสอนครั้งท่ี 5  มีเปาหมายเพ่ือผูเรียนสามารถสรางสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวเพ่ือ

แกปญหาได 

แผนการจัดการเรียนการสอนครั้งที่ 6-9  มีเปาหมายเพื่อผูเรียนสามารถแกปญหาโดยใชสมการเชิงเสนตัว

แปรเดียวและตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ 

1.6 นำแผนการจัดการเรียนการสอนท้ัง 9 แผน ไปใหครูพ่ีเลี้ยง ซึ่งเปนหัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร

และผูเชี ่ยวชาญดานเนื้อหาจำนวน 3 ทาน เพื ่อพิจารณาความถูกตอง ความความสอดคลองระหวางกิจกรรมการเรียนรู 

จุดประสงคการเรียนในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิบัติ 5 ข้ันตอนสูการอภิปรายทางคณิตศาสตรอยางมี

ประสิทธิผล และนำความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญไปวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 

2. การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปร

เดียว ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยไดดำเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 

2.1  ศึกษาเน้ือหากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว จากหลักสูตรการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) โดยวิเคราะหจุดประสงคในหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร กำหนด

จุดประสงคเชิงพฤติกรรมใหสอดคลองกับจุดประสงคหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

2.2  สรางแบบทดสอบตามจุดประสงคเชงิพฤติกรรม ซึ่งเปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ มี 4 ตัวเลือก จำนวน 

1 ฉบับ จำนวน 15 ขอ 

2.3  นำแบบทดสอบที่สรางขึ ้นไปใหผู เชี ่ยวชาญดานเนื ้อหา จำนวน 3 คน ตรวจสอบความถูกตอง ความ

เท่ียงตรงตามเน้ือหาและจุดประสงค โดยการหาคาดัชนีความสอดคลองซึ่งเปนการใหความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ  

2.4  ปรับปรุงแกไขแกไขแบบทดสอบตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ แลวคัดเลือกขอสอบที่มีคาดัชนีความ

สอดคลองตั้งแต 0.5 ขึ้นไป ไดจำนวนขอสอบที่ผานเกณฑจำนวน 15 ขอ แลวนำมาพิมพเปนแบบทดสอบเพื่อนำไปทดสอบใช

กับกลุมทดลองและกลุมควบคุมตอไป 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 การสรางแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิบัติ 5 ขั้นตอนสูการ

อภิปรายทางคณิตศาสตรอยางมีประสิทธิผล เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิบัติ 

5 ขั้นตอนสูการอภิปรายทางคณิตศาสตรอยางมีประสิทธิผล ในเรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

โดยผูวิจัยไดดำเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 

3.1 ผูวิจัยศึกษาประเภทของแบบสอบถาม พบวาแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 

เปนเครื่องมือที่เหมาะสมกับการใชประเมินเรื่องราวตาง ๆ ของบุคคล ความคิดเห็น เจตคติ การปฏิบัติ ผลงานที่สรางข้ึน 

คุณลักษณะท่ีตองการพัฒนา การใหความรวมมือ ฯลฯ จึงเลือกแบบสอบถามประเภทน้ี 

3.2 ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามในรูปแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) โดยใชมาตราสวน

ประมาณคา 5 ระดับของลิเคอรท (Likert Scale) ซึ่งมีลักษณะของมาตราในระดบัจดัลำดับ ใชคำที่บงบอกความตอเน่ือง และ

น้ำหนักของมาตราเปน 1 - 5 ใชเกณฑคะแนนเฉลี่ย 4.50 - 5.00, 3.50 - 4.49, 2.50 - 3.49, 1.50 - 2.49 และ 1.00 - 1.49 

หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด ตามลำดับ 

3.3 แบงคุณลักษณะท่ีตองการวัดในประเด็นภาพรวมของความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนแนวปฏิบัติ 

5 ขั้นตอนสูการอภิปรายทางคณิตศาสตรอยางมปีระสิทธิผล ออกเปน 5 ดานตามแนวปฏิบัติทั้ง 5 ขั้นตอน คือ การคาดการณ

การตอบสนอง (Anticipating) ของผูเรียน การสังเกตการตอบสนอง (Monitoring) ของผูเรียน การเลือกการตอบสนอง 

(Selecting) ของผูเรียน การจัดลำดับการนำเสนอผลงาน (Sequencing) ของผูเรียน และการเชื่อมโยงแนวคิด (Connecting) 

ของผูเรียน จดัทำคำช้ีแจงและประเด็นขอคำถามจำนวน 10 ขอ 

3.4 นำแบบสอบถามความพึงพอใจใหผูเช่ียวชาญจำนวน 3 ทาน ตรวจสอบความเท่ียงตรง และหาคาดัชนีความ

สอดคลองของประเด็นความพึงพอใจกับขอคำถาม 

3.5 ปรับปรุงแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ และนำไปใชจริงกับกลุมทดลองตอไป 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ข้ันกอนดำเนินการทดลอง 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 ผูวิจัยศึกษาเอกสารและวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือจัดทำแผนการจัดการเรียนรูท่ีนำกิจกรรมแนวปฏิบัติ 5 ข้ันตอน

สูการอภิปรายทางคณิตศาสตรอยางมีประสิทธิผล แลวจึงจัดทำเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลวิจัย ไดแก แบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว และแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียนการสอน 

จากน้ันผูวิจัยดำเนินการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรูกับผูเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุม 

2. ข้ันดำเนินการทดลอง 

 ผูวิจัยดำเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูตามแนวปฏิบัติ 5 ขั้นตอนสูการอภิปรายทางคณิตศาสตร

อยางมีประสิทธิผลเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนจำนวน 3 สัปดาห สัปดาหละ 3 ชั่วโมงกับกลุม

ทดลอง 

3. ข้ันหลังการทดลอง 

 ผูวิจัยทำการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนอีกครั้ง ซึ่งเปนวัดลักษณะเดียวกับที่ไดปฏิบัติกอนการ

ดำเนินการทดลอง แลวจึงนำคะแนนท่ีไดไปหาคาสถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐานการวิจัย จากน้ันผูวิจัยใหผูเรียนทำแบบทดสอบวัด

ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนแนวปฏิบัติ 5 ข้ันตอนสูการอภิปรายทางคณิตศาสตรอยางมีประสิทธิผล และนำผลท่ี

ไดไปหาคาสถิติและทดสอบสมมติฐานของการวิจัย 

การวิเคราะหขอมูล 

1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของ

นักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการ

ทดสอบคาที (t-test for Independent Group) 

2. วิเคราะหขอมูลระดับความพึงพอใจของผูเรียน โดยการหาคารอยละ (Percentage) แลวนำผลมาเปรียบเทียบ

กับเกณฑท่ีตั้งไว 

ผลการวิจัยและอธิปรายผลการวิจัย 

1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดการเรียนการสอนระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม เรื่อง 

สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว แสดงดังตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวของนักเรียนกลุม

ทดลองและกลุมควบคุม (คะแนนเต็ม 15 คะแนน) 

กลุม จำนวน (คน)5 x 5 . .S D 5 p value− 5 

กลุมทดลอง 35 12.80 2.03 
0.02*55 

กลุมควบคุม 35 11.49 3.06 

      *p < .05 

จากตารางท่ี 1 พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุมทดลองท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวปฏิบัต ิ5 ข้ันตอนสูการ

อภิปรายทางคณิตศาสตรอยางมีประสิทธิผล สูงกวากลุมควบคุมท่ีจัดการเรียนการสอนแบบปกติ มีอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวาผูเรียนไดเกิดการอภิปรายรวมกันโดยใชองคความรูเดิมท่ีเคยมี เกิดการถกกันเก่ียวกับบทเรียน 

พยายามที่จะหาคำตอบ จากโจทยที่ทาทายที่ผูสอนไดเตรียมมา และมีการนำเสนอผลงานตามลำดับของความสมบูรณหรือ

แนวคิดทีแตกตาง โดยมีการศึกษาพบวา การสงเสริมการอภิปรายทางคณิตศาสตรที่มีประสิทธิผลทั้งหองเรียน ซึ่งการฝกฝน

เหลานี้ชวยใหพวกเขาเตรียมความพรอมในการสนทนาและคอย ๆ เรียนรูวิธีที่จะเปนผูดำเนินการสนทนาที่ดีขึ้น [6]  และการ

จัดรูปแบบการสอนตามแนวปฏิบัติทั้ง 5 ขั้นสามารถสะทอนใหเห็นไดจากบรรยากาศของหองเรียนที่ผูเรียนขออธิบายและ

เชื่อมโยง ซึ่งเปนสิ่งที่เกิดประโยชนสูงสุดจากการจัดรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวปฏิบัติ 5 ขั้นตอนสูการอภิปรายทาง

คณิตศาสตรอยางมีประสิทธิผล [7] 

2.  ความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอการจัดการเรยีนการสอนตามแนวปฏิบัต ิ5 ข้ันตอนสูการอภิปรายทางคณิตศาสตร

อยางมีประสิทธิผลพบวา ผูเรียนรอยละ 82.32 เห็นดวยมากวาครูสามารถตอบคำถามของนักเรียนในประเด็นตาง ๆ ทำให

นักเรียนเขาใจเนื้อหามากขึ้น รอยละ  55.88 เห็นดวยวาครูสามารถทำใหนักเรียนเชื่อโยงแนวคิดหลักทางคณิตศาสตรได และ

นักเรียนรอยละ 52.94 เห็นดวยวาครูคอยสังเกตพฤติกรรม และใสใจในการทำกิจกรรมการเรียนรูของนักเรียน และนักเรียนมี

การแลกเปลี่ยนองคความรูกับเพ่ือน ๆ และนักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิบัติ 5 ข้ันตอนสูการ

อภิปรายทางคณิตศาสตรอยางมีประสิทธิผล รอยละ 58.82 โดยมีผลการศึกษาท่ีพบวาบทเรียนท่ีไดรับการปรับปรุงใหดีข้ึนโดย

ใชหลักปฏิบัติ 5 ขอ ไดรับการปรับใชอยางดีตั้งแตเริ่มตนของรอบการเรียนการสอนการเชื่อมโยงอยางสมบูรณ [8] และมี

การศึกษาท่ีพบวาแนวปฏิบัติท้ัง 5 ข้ันสะทอนใหเห็นบรรยากาศของหองเรียนท่ีผูเรียนขออธิบายและเช่ือมโยง [7] 

สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยพบวา 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุมทดลองท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวปฏิบัติ 5 ข้ันตอนสูการ

อภิปรายทางคณิตศาสตรอยางมีประสทิธิผลสูงกวากลุมควบคุมท่ีจัดการเรียนรูแบบปกติ มีอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

และ 2) ผูเรียนที่มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนสอนตามแนวปฏิบัติ 5 ขั้นตอนสูการอภิปรายทางคณิตศาสตรอยางมี

ประสิทธิผล รอยละ 58.82 
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 ผูวิจัยศึกษาเอกสารและวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือจัดทำแผนการจัดการเรียนรูท่ีนำกิจกรรมแนวปฏิบัติ 5 ข้ันตอน

สูการอภิปรายทางคณิตศาสตรอยางมีประสิทธิผล แลวจึงจัดทำเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลวิจัย ไดแก แบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว และแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียนการสอน 

จากน้ันผูวิจัยดำเนินการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรูกับผูเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุม 

2. ข้ันดำเนินการทดลอง 

 ผูวิจัยดำเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูตามแนวปฏิบัติ 5 ขั้นตอนสูการอภิปรายทางคณิตศาสตร

อยางมีประสิทธิผลเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนจำนวน 3 สัปดาห สัปดาหละ 3 ชั่วโมงกับกลุม

ทดลอง 

3. ข้ันหลังการทดลอง 

 ผูวิจัยทำการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนอีกครั้ง ซึ่งเปนวัดลักษณะเดียวกับที่ไดปฏิบัติกอนการ

ดำเนินการทดลอง แลวจึงนำคะแนนท่ีไดไปหาคาสถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐานการวิจัย จากน้ันผูวิจัยใหผูเรียนทำแบบทดสอบวัด

ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนแนวปฏิบัติ 5 ข้ันตอนสูการอภิปรายทางคณิตศาสตรอยางมีประสิทธิผล และนำผลท่ี

ไดไปหาคาสถิติและทดสอบสมมติฐานของการวิจัย 

การวิเคราะหขอมูล 

1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของ

นักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการ

ทดสอบคาที (t-test for Independent Group) 

2. วิเคราะหขอมูลระดับความพึงพอใจของผูเรียน โดยการหาคารอยละ (Percentage) แลวนำผลมาเปรียบเทียบ

กับเกณฑท่ีตั้งไว 

ผลการวิจัยและอธิปรายผลการวิจัย 

1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดการเรียนการสอนระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม เรื่อง 

สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว แสดงดังตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวของนักเรียนกลุม

ทดลองและกลุมควบคุม (คะแนนเต็ม 15 คะแนน) 

กลุม จำนวน (คน)5 x 5 . .S D 5 p value− 5 

กลุมทดลอง 35 12.80 2.03 
0.02*55 

กลุมควบคุม 35 11.49 3.06 

      *p < .05 

จากตารางท่ี 1 พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุมทดลองท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวปฏิบัต ิ5 ข้ันตอนสูการ

อภิปรายทางคณิตศาสตรอยางมีประสิทธิผล สูงกวากลุมควบคุมท่ีจัดการเรียนการสอนแบบปกติ มีอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวาผูเรียนไดเกิดการอภิปรายรวมกันโดยใชองคความรูเดิมท่ีเคยมี เกิดการถกกันเก่ียวกับบทเรียน 

พยายามที่จะหาคำตอบ จากโจทยที่ทาทายที่ผูสอนไดเตรียมมา และมีการนำเสนอผลงานตามลำดับของความสมบูรณหรือ

แนวคิดทีแตกตาง โดยมีการศึกษาพบวา การสงเสริมการอภิปรายทางคณิตศาสตรที่มีประสิทธิผลทั้งหองเรียน ซึ่งการฝกฝน

เหลานี้ชวยใหพวกเขาเตรียมความพรอมในการสนทนาและคอย ๆ เรียนรูวิธีที่จะเปนผูดำเนินการสนทนาที่ดีขึ้น [6]  และการ

จัดรูปแบบการสอนตามแนวปฏิบัติทั้ง 5 ขั้นสามารถสะทอนใหเห็นไดจากบรรยากาศของหองเรียนที่ผูเรียนขออธิบายและ

เชื่อมโยง ซึ่งเปนสิ่งที่เกิดประโยชนสูงสุดจากการจัดรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวปฏิบัติ 5 ขั้นตอนสูการอภิปรายทาง

คณิตศาสตรอยางมีประสิทธิผล [7] 

2.  ความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอการจัดการเรยีนการสอนตามแนวปฏิบัต ิ5 ข้ันตอนสูการอภิปรายทางคณิตศาสตร

อยางมีประสิทธิผลพบวา ผูเรียนรอยละ 82.32 เห็นดวยมากวาครูสามารถตอบคำถามของนักเรียนในประเด็นตาง ๆ ทำให

นักเรียนเขาใจเนื้อหามากขึ้น รอยละ  55.88 เห็นดวยวาครูสามารถทำใหนักเรียนเชื่อโยงแนวคิดหลักทางคณิตศาสตรได และ

นักเรียนรอยละ 52.94 เห็นดวยวาครูคอยสังเกตพฤติกรรม และใสใจในการทำกิจกรรมการเรียนรูของนักเรียน และนักเรียนมี

การแลกเปลี่ยนองคความรูกับเพ่ือน ๆ และนักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิบัติ 5 ข้ันตอนสูการ

อภิปรายทางคณิตศาสตรอยางมีประสิทธิผล รอยละ 58.82 โดยมีผลการศึกษาท่ีพบวาบทเรียนท่ีไดรับการปรับปรุงใหดีข้ึนโดย

ใชหลักปฏิบัติ 5 ขอ ไดรับการปรับใชอยางดีตั้งแตเริ่มตนของรอบการเรียนการสอนการเชื่อมโยงอยางสมบูรณ [8] และมี

การศึกษาท่ีพบวาแนวปฏิบัติท้ัง 5 ข้ันสะทอนใหเห็นบรรยากาศของหองเรียนท่ีผูเรียนขออธิบายและเช่ือมโยง [7] 

สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยพบวา 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุมทดลองท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวปฏิบัติ 5 ข้ันตอนสูการ

อภิปรายทางคณิตศาสตรอยางมีประสทิธิผลสูงกวากลุมควบคุมท่ีจัดการเรียนรูแบบปกติ มีอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

และ 2) ผูเรียนที่มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนสอนตามแนวปฏิบัติ 5 ขั้นตอนสูการอภิปรายทางคณิตศาสตรอยางมี

ประสิทธิผล รอยละ 58.82 
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O7085

การพัฒนาแบบฝึกไวยากรณ์ภาษาอังกฤษออนไลน์เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการท�าแบบทดสอบ

ด้านไวยากรณ์และการเขียนประโยคของผู้เรียน

จตุพงค์ โมรา1*

บทคัดย่อ
เมือ่เริม่เรยีนรายวชิาเอกบงัคบั มกัจะพบว่านสิติวชิาเอกภาษาองักฤษส่วนใหญ่มคีวามสามารถด้านไวยากรณ์ทีแ่ตกต่างกนั 

ซึง่อาจน�าไปสูก่ารมคีวามสามารถต�า่ในการท�าแบบทดสอบด้านไวยากรณ์และการเขยีนประโยค การช่วยเหลอืนสิิตให้มคีวามสามารถ

ในทักษะเหล่านั้นสูงขึ้นอย่างเร่งด่วนจึงควรใช้แบบฝึกออนไลน์ การพัฒนาแบบฝึกไวยากรณ์ภาษาอังกฤษออนไลน์เพื่อเสริมสร้าง

ความสามารถในการท�าแบบทดสอบด้านไวยากรณ์และการเขยีนประโยคของผู้เรยีนมวีตัถปุระสงค์หลัก 3 ประการ คือ 1) เพือ่หาความ

ตรงเชิงเนื้อหาของแบบฝึกไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 2) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการท�าแบบทดสอบด้านไวยากรณ์และการ

เขียนประโยคของผู้เรียนก่อนและหลังการใช้แบบฝึกไวยากรณ์ภาษาอังกฤษออนไลน์ และ 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนที่มี

ต่อแบบฝึกไวยากรณ์ภาษาองักฤษออนไลน์ทีผู่ว้จิยัสร้างขึน้ กลุม่ตวัอยา่ง คอื นสิติวชิาเอกภาษาองักฤษชัน้ปีที ่2 จ�านวน 60 คน และ

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบฝึกไวยากรณ์ภาษาอังกฤษออนไลน์ แบบทดสอบด้านไวยากรณ์และการเขียนประโยคของผู้เรียน 

และแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนต่อแบบฝึกท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น ซ่ึงผ่านการวิเคราะห์ความสอดคล้องโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน 

สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าเฉลี่ย สรุปผลการวิจัย คือ 1) แบบฝึกไวยากรณ์ภาษา

องักฤษออนไลน์มคีวามตรงเชงิเนือ้หาอยูใ่นระดบัสงูมากทีสุ่ด ค่าความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1.00 2) ความสามารถด้านไวยากรณ์

และการเขียนประโยคของผูเ้รยีนสงูกว่าก่อนการใช้แบบฝึก อย่างมีนยัส�าคัญทางสถติทิีร่ะดบั .05 และ 3) โดยภาพรวมผู้เรยีนพึงพอใจ

แบบฝึกไวยากรณ์อยู่ในระดับมาก ( x̄ = 4.43, S.D. = 0.626)

ค�าส�าคัญ : แบบฝึกไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ แบบฝึกไวยากรณ์ภาษาอังกฤษออนไลน์ แบบทดสอบด้านไวยากรณ์

1 ดร., สาขาวิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000
1 Dr., Western Languages Department, Faculty of Humanities and Social Sciences, Thaksin University, Songkhla 90000

* Corresponding author: 074-311885-7 ext. 1416. E-mail address: mjatupong@tsu.ac.th
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Development of online English grammar exercises to enhance learners’ ability to do 

grammar tests and to write sentences

Jatupong Mora1*

Abstract
 When starting to study the compulsory major courses, it was usually found that most English major 

students have different grammatical competency, which may lead to low proficiency in doing grammar and 

sentence writing test. To help the students have higher proficiency in those skills urgently should use online 

exercises. Development of online English grammar exercises to enhance learners’ ability to do grammar tests 

and to write sentences had three main objectives: 1) to find out the content validity of the online grammar 

exercises, 2) to compare the learners’ ability in doing the grammar and sentence writing test before and after 

the use of the online grammar exercises, and 3) to survey how the learners think about the online grammar ex-

ercises. The sample group was 60 second-year students majoring in English and the research instruments were 

the online grammar exercises, the grammar and sentence writing test, and the learners’ opinion questionnaire 

which were validated for item-objective congruence by 3 qualified subject-matter experts. The statistics used 

in this research were arithmetic mean, standard deviation, and t-test. The research could be summarized as 

1) The content validity of the online grammar exercises was at the highest level (IOC = 1.00), 2) The learners’ 

ability to do the grammar and sentence writing test after the use of the online grammar exercises was higher 

than the one before the use of those exercises at significant level .05, and 3) overall, learners highly preferred 

the online grammar exercises ( x̄ = 4.43, S.D. = 0.626).

Keywords: English Grammar Exercises, Online English Grammar, Exercises, Grammar Tests
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บทน า 
 ในการจัดการเรียนการสอนวิชาเอกภาษาอังกฤษ บ่อยครั ้งที ่ผ ู ้สอนพบว่านิสิตใหม่ชั ้นปีที ่ 1 มีความสามารถ
ภาษาอังกฤษค่อนข้างแตกต่างกัน อีกทั้งอาจารย์ประจ าวิชาในชั้นปีที่ 2-4 ลงความเห็นว่านิสิตวิชาเอกภาษาอังกฤษบางกลุ่ม
ควรได้รับการปรับพ้ืนฐานด้านไวยากรณ์ ซึ่งพ้ืนฐานไวยากรณ์ที่ค่อนข้างต ่าอาจส่งผลกระทบต่อการเรียนรายวิชาที่ซับซ้อนใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้น และปัญหาดังกล่าวอาจส่งผลให้นิสิตบางกลุ่มมีความเครียด วิตกกังวล ไม่มีความสุขในการเรียน และอาจ
น าไปสู่การลาออกกลางคันได้ นอกจากนี้ ไวยากรณ์เป็นพื้นฐานส าคัญที่ผู้เ รียนวิชาเอกภาษาอังกฤษควรมีและควรแสวงหา
แนวทางในการพัฒนาตนเองให้มีความสามารถด้านไวยากรณ์ในระดับที่สามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว อีกทั้ง
หลักสูตร ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 [3] ได้ระบุให้ผู้เรียนต้องสอบผ่านแบบทดสอบ TOEIC (Test of 
English for International Communication) ตามเกณฑ์ที ่หลักสูตรก าหนดก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ด้วยเหตุนี ้ 
หากไม่มีการเตรียมความพร้อมหรือหาแนวทางในการช่วยเหลือนิสิตต้ังแต่ช้ันปีที่ 1 อาจท าให้นิสิตบางกลุ่มไม่ส าเร็จการศึกษา 
อย่างไรก็ตาม วิธีการที่จะน ามาใช้ในการช่วยเหลือนิสิต ควรเป็นวิธีการที ่ยืดหยุ ่น สะดวก ทั้งด้านการเข้าถึงข้อมูลและการ
แก้ปัญหาได้อย่างประสบผลส าเร็จ โดยผู้วิจัยเห็นว่า การให้ความรู้โดยใช้แบบฝึกออนไลน์น่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่มีความ
เหมาะสมและให้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจในการแก้ปัญหาดังกล่าว เพราะการพัฒนาแบบฝึกไวยากรณ์ภาษาอังกฤษออนไลน์ จะสร้าง
คุณประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้แบบฝึกหลายประการ ได้แก่ 1) ผู้เรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา 2) ผู้เรียนสามารถทดลองท า
แบบฝึกได้ไม่จ ากัดคร้ัง 3) ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และจดจ าประโยคที่ถูกหลักไวยากรณ์ไปโดยอัตโนมัติ และ 4) ผู้เรียนมีนิสัยรัก
การเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ที่ควรมีอยู่ในตัวผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 [5] [6] [10]  
 ดังนั้น ผู้วิจัยเห็นว่าการพัฒนาแบบฝึกไวยากรณ์ภาษาอังกฤษออนไลน์จะช่วยพัฒนานิสิตวิชาเอกภาษาอังกฤษให้มี
ความรู้ไวยากรณ์ที ่เข้มแข็งพอที่จะไปเรียนต่อในวิชาที่สูงขึ ้น เช่น วิชาการเขียนเบื้องต้น การเขียนย่อหน้า และการเขียน
เรียงความ เป็นต้น และหากนิสิตได้ฝึกแต่งประโยคซ ้า ๆ และเข้าใช้แบบฝึกออนไลน์มากขึ้น จะท าให้ผู้เรียนมีพัฒนาการที่ดี 
และมีความรู้ไปต่อยอดในขั้นสูงต่อไป นอกจากนี้ แบบฝึกออนไลน์ยังสอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีของผู้เรียนใน
ปัจจุบันอีกด้วย เนื่องจากนิสิตทุกคนล้วนมีโทรศัพท์มือถือ ท าให้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และผู้เรียนยังจะได้คุ้นเคยกับ
ลักษณะข้อค าถามที่คล้ายกับข้อสอบ TOEIC (Test of English for International Communication) ซึ่งนิสิตจะต้องสอบให้
ผ่านและยื ่นผลต่อหลักสูตรก่อนการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 [3] 

วิธีด าเนินการ 
 การวิจ ัยเรื ่อง “การพัฒนาแบบฝึกไวยากรณ์ภาษาอังกฤษออนไลน์เพื ่อเสริมสร้างความ สามารถในการท า
แบบทดสอบด้านไวยากรณ์และการเขียนประโยคของผู้เรียน” มีวัตถุประสงค์ 3 ข้อ คือ 1) เพ่ือหาความตรงเชิงเน้ือหาของแบบ
ฝึกไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการท าแบบทดสอบด้านไวยากรณ์และการเขียนประโยคของ
ผู้เรียนก่อนและหลังการใช้แบบฝึกไวยากรณ์ภาษาอังกฤษออนไลน์ และ 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อแบบฝึก
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษออนไลน์ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน โดยมีรายละเอียดในการด าเนินการวิจัยดังน้ี 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง: ประชากร คือ นิสิตช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ซึ ่งลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 0115231 ไวยากรณ์ 2 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2561 จ านวน 90 คน และกลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิตชั ้นปีที ่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และลงทะเบียนในรายวิชา 0115231 ไวยากรณ์ 2 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 60 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง 
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 ตัวแปรที่ศึกษา: ตัวแปรต้น คือ แบบฝึกไวยากรณ์ภาษาอังกฤษออนไลน์ และ ตัวแปรตาม คือ 1) ความสามารถใน
การท าแบบทดสอบด้านไวยากรณ์และการเขียนประโยคของผู้เรียน และ 2) ความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อแบบฝึกไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษออนไลน์ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน 
 สมมติฐานการวิจัย: สมมติฐานการวิจัยมี 3 ข้อ คือ  
 1) ความตรงเชิงเน้ือหาของแบบฝึกไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนอยู่ในระดับสูง 

2) ความสามารถในการท าแบบทดสอบด้านไวยากรณ์และการเขียนประโยคของผู้เรียนหลังการใช้แบบฝึกไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษออนไลน์สูงกว่าก่อนการใช้แบบฝึก 

3) ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกไวยากรณ์ภาษาอังกฤษออนไลน์ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนในระดับมาก 
 ระยะเวลา: แบ่งออกเป็น 3 ขั้น คือ 1) ขั้นการสร้างเครื่องมือ (พฤศจิกายน – ธันวาคม 2560) 2) ขั้นการทดลองใช้
และพัฒนาเคร่ืองมือ (มกราคม – มีนาคม 2561) และ 3) ข้ันการเก็บข้อมูล (สิงหาคม – ตุลาคม 2561)  
 รูปแบบการวิจัย: การวิจัยแบบเชิงทดลอง (Pre – Experimental Research) แบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและหลังเรียน 
(One-Group-Pretest-Posttest Design) 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย: เคร่ืองมือในการวิจัยประกอบด้วย 3 ชนิด คือ  
 1) แบบฝึกไวยากรณ์ภาษาอังกฤษออนไลน์ ที่สร้างขึ้นโดยใช้แอพพลิเคชั่นของ Google Form และส่งลิ้งค์หรือท า 
QR Code ให้นิสิตกลุ่มตัวอย่างได้ฝึกท าตามความสะดวก ประกอบด้วยเน้ือหา 10 เรื่อง ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนตามกรอบเน้ือหาที่ได้
จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการท าแบบทดสอบด้านไวยากรณ์และการ
เขียนประโยคของผู้เรียน 
 2) แบบทดสอบด้านไวยากรณ์และการเขียนประโยคก่อนและหลังเรียน (Pretest-Posttest) ซึ่งเป็นแบบทดสอบที่ใช้
วัดความรู้ไวยากรณ์ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกไวยากรณ์ภาษาอังกฤษออนไลน์ ประกอบด้วยแบบทดสอบ 2 ชนิด คือ 1) 
แบบทดสอบด้านไวยากรณ์จ านวน 30 ข้อ 30 คะแนน และ 2) แบบทดสอบด้านการเขียนประโยค จ านวน 10 ข้อ 20 คะแนน 
รวม 50 คะแนน  
 3) แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อแบบฝึกไวยากรณ์ภาษาอังกฤษออนไลน์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน 1 
ฉบับ ประกอบด้วยการสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อแบบฝึก จ านวน 11 ข้อ และให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น 1 ข้อ   

การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ: ด าเนินการใน 2 ข้ันตอน คือ 1) ขั้นการสร้างเคร่ืองมือ และ 2) ข้ันการทดลองใช้และ
หาประสิทธิภาพเคร่ืองมือ ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
 ข้ันการสร้างเคร่ืองมือ ในการสร้างเคร่ืองมือวิจัยทั้ง 3 ชนิด ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังน้ี  

1) ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นที่เก่ียวข้องกับการวิจัย 3 ประเด็น ได้แก่ 1) ประเด็นไวยากรณ์ที่จะ
น ามาสร้างแบบฝึก ผู้วิจัยศึกษาและรวบรวมข้อมูลมาจาก 2 แหล่ง คือ ประมวลรายวิชา (มคอ. 3) ของรายวิชาไวยากรณ์ 1 
ของหลักสูตร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ (ปรับปรุง พ.ศ. 2559) [1] และตัวอย่างข้อสอบด้านไวยากรณ์ในแบบทดสอบ TOEIC [7] [8] 
[11] 2) แนวทางการสร้างแบบฝึกภาษาอังกฤษออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยศึกษาและรวบรวมข้อมูลมาจากหนังสือและ
เว็บไซต์ที่เก่ียวข้องกับการสร้างแบบฝึกภาษาอังกฤษออนไลน์ [2] [4] [5] และ 3) แนวทางการสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียน
หลังการใช้แบบฝึกออนไลน์ ผู้วิจัยศึกษาและรวบรวมข้อมูลมาจากหนังสือ เว็บไซต์ และงานวิจัยในอดีต  

2) น าข้อมูลที่ได้มาก าหนดเป็นโครงสร้างของแบบฝึกไวยากรณ์ภาษาอังกฤษออนไลน์ (Online English Grammar 
Exercises Specifications) แบบทดสอบด้านไวยากรณ์และการเขียนประโยคก่อนและหลังเรียน  (Pretest-Posttest) และ
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อแบบฝึกไวยากรณ์ภาษาอังกฤษออนไลน์ 
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3) สร ้างแบบฝ ึกไวยากรณ ์ภาษาอ ั งกฤษออนไลน ์  (Online English Grammar Exercises Specifications) 
แบบทดสอบด้านไวยากรณ์และการเขียนประโยคก่อนและหลังเรียน (Pretest-Posttest) และแบบสอบถามความคิดเห็นของ
ผู้เรียนที่มีต่อแบบฝึกไวยากรณ์ภาษาอังกฤษออนไลน์ฉบับร่าง 

4) น าทั ้งโครงสร้างและต้นฉบับร่างของแบบฝึกไวยากรณ์ภาษาอังกฤษออนไลน์ (Online English Grammar 
Exercises Specifications) แบบทดสอบด้านไวยากรณ์และการเขียนประโยคก่อนและหลังเรียน  (Pretest-Posttest) และ
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู ้เรียนที่มีต่อแบบฝึกไวยากรณ์ภาษาอังกฤษออนไลน์ ให้ผู ้เชี ่ยวชาญที่เป็นอาจารย์สอน
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย จ านวน 3 ท่าน พิจารณาความสอดคล้องระหว่างโครงสร้างและต้นฉบับร่างของเคร่ืองมือทั้ง 3 
ชนิด เพื่อให้ได้ค่า IOC และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเครื่องมือวิจัย ซึ่งได้ค่า IOC ของแบบฝึกไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
ออนไลน์ แบบทดสอบด้านไวยากรณ์และการเขียนประโยคก่อนและหลังเรียน  (Pretest-Posttest) และแบบสอบถามความ
คิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อแบบฝึกไวยากรณ์ภาษาอังกฤษออนไลน์ เท่ากับ 1.00 
 5) แก้ไข ปรับปรุงแบบฝึกฯ แบบทดสอบฯ และแบบสอบถามความคิดเห็น ตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ 
 6) ด าเนินการสร้างแบบฝึกฯ แบบทดสอบฯ และแบบสอบถาม ลงใน Google Form 

ขั้นการทดลองใช้และหาประสิทธิภาพเครื่องมือ ผู้วิจัยน าเครื่องมือวิจัยทั้ง 3 ชนิดไปใช้กับกลุ่มทดลอง ซึ่งเป็นนิสิต
วิชาเอกภาษาอังกฤษชั้นปีที ่ 1 ที่เรียนวิชาไวยากรณ์ 1 กับผู ้วิจัยในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 30 คน โดย
มอบหมายให้นิสิตเข้าไปศึกษาและท าแบบฝึกนอกเวลาเรียน และท าการวิเคราะห์เพ่ือหาคุณภาพเคร่ืองมือโดยใช้สถิติพ้ืนฐาน 
ค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ และได้ค่าประสิทธิภาพของเคร่ืองมือแต่ละชนิดดังน้ี 

1) แบบฝึกไวยากรณ์ภาษาอังกฤษออนไลน์ มีค่าความตรงเชิงเน้ือหา (IOC) เท่ากับ 1.00 
2) แบบทดสอบด้านไวยากรณ์และการเขียนประโยคก่อนและหลังเรียน (Pretest-Posttest) แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

แบบทดสอบด้านไวยากรณ์ มีค่าความยากง่ายระดับปานกลาง (P = .45) และค่าอ านาจจ าแนกดี (R= .49) และแบบทดสอบ
ด้านการเขียนประโยค มีค่าความยากง่ายระดับปานกลาง (P = .55) และค่าอ านาจจ าแนกดี (R = .38)  

3) แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อแบบฝึกไวยากรณ์ภาษาอังกฤษออนไลน์ มีค่าความเช่ือมั่น 
(Cronbach Alpha) เท่ากับ .892  

การเก็บรวบรวมข้อมูล:  
 ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 60 
คน (Section 2-3) ซึ่งก าลังเรียนวิชา 0115231 ไวยากรณ์ 2 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บ
ข้อมูลในระหว่างเดือนสิงหาคม – ตุลาคม 2561 ตามล าดับข้ันตอนดังน้ี 

1) ประชุมกลุ่มตัวอย่างและชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยและแจ้งระยะเวลาที่จะท าการเก็บข้อมูล และขอความ
ร่วมมือในการเข้าร่วมการวิจัยคร้ังน้ี 

2) ให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบก่อนเรียน ในสัปดาห์แรกของภาคเรียน ใช้เวลาท าแบบทดสอบ 50 นาที  
3) ส่งลิ้งค์แบบฝึกให้กลุ่มตัวอย่างทางไลน์กลุ่ม ที่สร้างข้ึนส าหรับกลุ่มตัวอย่าง โดยให้กลุ่มตัวอย่างมีเวลาท าแบบฝึกได้

ไม่จ ากัดคร้ังเป็นเวลา 1 เดือน  
4) ให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบทสอบหลังเรียนในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคม 2561 โดยนัดมาท าพร้อมกันในห้อง

ประชุมสาขาวิชาภาษาตะวันตก ในตอนเย็นหลังเลิกเรียน  
5) ให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับแบบฝึกไวยากรณ์ภาษาอังกฤษออนไลน์  

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ี ต้องการหาค าตอบส าหรับค าถามการวิจัย 3 ข้อ ดังต่อไปน้ี 
 1) ความตรงเชิงเน้ือหาของแบบฝึกไวยากรณ์ภาษาอังกฤษออนไลน์อยู่ในระดับใด  
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ผู้วิจัยได้ให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 คน ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับมหาวิทยาลัยประเมินแบบฝึกไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษออนไลน์ โดยใช้แบบประเมินความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์และแบบฝึกแต่ละบท (IOC) ได้ค่าความ
สอดคล้องระหว่างจุดประสงค์และแบบฝึกทั ้งรายชุดและรายบท เท่ากับ 1.00 แสดงว่า ความตรงเชิงเนื้อหาของแบบฝึก
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษออนไลน์อยู่ในระดับสูงมากท่ีสุด 

2) ความสามารถในการท าแบบทดสอบด้านไวยากรณ์และการเขียนประโยคของผู้เรียนหลังการใช้แบบฝึกไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษออนไลน์สูงกว่าก่อนใช้แบบฝึกหรือไม่ 

เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการท าแบบทดสอบด้านไวยากรณ์และการเขียนประโยคของผู้เรียนก่อนและหลัง
การใช้แบบฝึกไวยากรณ์ภาษาอังกฤษออนไลน์ ผู้วิจัยให้นักศึกษากลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 60 คน ท าแบบทดสอบด้านไวยากรณ์
และการเขียนประโยคก่อนและหลังเรียน ซึ่งเป็นแบบทดสอบวัดความสามารถด้านไวยากรณ์จ านวน 30 ข้อ 30 คะแนน และ
ด้านการเขียน 10 ข้อ 20 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 50 คะแนน ได้ผลคะแนนดังแสดงในตารางที่ 1  

 
ตารางที่ 1 คะแนนด้านไวยากรณ์และการเขียนประโยคก่อนและหลังการใช้แบบฝึกไวยากรณ์ภาษาอังกฤษออนไลน์ 

คะแนน 
ก่อนการใช้แบบฝึกฯ หลังการใช้แบบฝึกฯ 

ไวยากรณ์ รวม เขียน รวม ร้อยละ ไวยากรณ์ รวม เขียน รวม ร้อยละ 
25 5 30 20 50 100 25 5 30 20 50 100 

Min 8 1 9 6 19 38 16 2 18 16 35 70 
Max 17 3 19 13 31 62 24 5 29 19 46 92 
X 11.98 1.55 13.53 9.67 23.20 46.40 20.63 3.72 24.35 17.27 41.62 83.23 

S.D. 2.594 0.565 2.709 1.954 3.704 7.409 2.099 0.783 2.503 0.880 2.545 5.090 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างท าคะแนนแบบทดสอบด้านไวยากรณ์และการเขียนหลังการใช้แบบฝึกสูงกว่าก่อน
การใช้แบบฝึก จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน กลุ่มตัวอย่างได้คะแนนเฉลี่ยด้านไวยากรณ์หลังการใช้แบบฝึก เท่ากับ 24.35 
ในขณะที่คะแนนก่อนใช้แบบฝึกเท่ากับ 13.53 ส่วนคะแนนด้านการเขียนประโยค จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน กลุ่มตัวอย่างได้
คะแนนเฉลี่ยด้านการเขียนประโยคหลังการใช้แบบฝึก เท่ากับ 17.27 ในขณะที่คะแนนก่อนใช้แบบฝึกเท่ากับ 9.67 แสดงให้
เห็นว่าท้ังคะแนนด้านไวยากรณ์และการเขียนประโยคหลังการใช้แบบฝึกสูงกว่าก่อนการใช้แบบฝึก 

เมื่อน าคะแนนที่ได้จากการทดสอบทั้ง 2 ครั้งมาเปรียบเทียบกัน พบว่า คะแนนความสามารถด้านไวยากรณ์และการ
เขียนประโยคก่อนการใช้แบบฝึก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 23.20 คะแนน โดยมีคะแนนสูงสุด เท่ากับ 31 คะแนน และคะแนนต ่าสุด
เท่ากับ 19 คะแนน ในขณะที่คะแนนความสามารถด้านไวยากรณ์และการเขียนประโยคหลังการใช้แบบฝึก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
41.62 คะแนน โดยมีคะแนนสูงสุด เท่ากับ 46 คะแนน และคะแนนต ่าสุดเท่ากับ 35 คะแนน ซึ่งเมื่อน าคะแนนทั้งก่อนและหลัง
การใช้แบบฝึกไปทดสอบค่าเฉลี่ยเพ่ือตอบค าถามการวิจัยข้อที่ 2 ได้ผลสรุปดังแสดงในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความสามารถด้านไวยากรณ์และการเขียนประโยคก่อนและหลังการใช้แบบฝึกไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 
             ออนไลน์ 

 
คะแนน 
เต็ม 

ค่าเฉลี่ย S.D. 
ค่าเฉลี่ย

ของผลต่าง 
S.D. ค่าเฉลี่ย

ผลต่าง 
t df Sig 

ก่อนเรียน 50 23.20 3.704 
18.42 3.980 -35.843 59 .000 

หลังเรียน 50 41.62 2.545 
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 จากตารางที่ 2 พบว่า การทดสอบคะแนนเฉลี่ยความสามารถด้านไวยากรณ์และการเขียนประโยคของกลุ่มตัวอย่าง
หลังการใช้แบบฝึกสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยความสามารถด้านไวยากรณ์และการเขียนประโยคก่อนการใช้แบบฝึก อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที ่ระดับ .05 (sig = .000 < .05) โดยมีคะแนนก่อนการใช้แบบฝึกเฉลี ่ยเท่ากับ 23.20 คะแนน ค่าส่วนเบี ่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 3.704 และมีคะแนนหลังการใช้แบบฝึกเฉลี่ยเท่ากับ 41.62 คะแนน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.545 
จากคะแนนเต็ม 50 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนสอบทั้ง 2 ครั้ง มีคะแนนผลต่างเฉลี่ยของคะแนนก่อนและหลัง
การใช้แบบฝึก เท่ากับ 18.42 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 3.980 ค่า t ที่ได้จากการค านวณมีค่าเท่ากับ -35.843 สรุปได้
ว่า ความสามารถด้านไวยากรณ์และการเขียนประโยคสูงกว่าก่อนการใช้แบบฝึก  
 3) ผู้เรียนมีความคิดเห็นที่ดีต่อแบบฝึกไวยากรณ์ภาษาอังกฤษออนไลน์หรือไม่ 

เพื่อสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อแบบฝึกไวยากรณ์ภาษาอังกฤษออนไลน์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ผู้วิจัยให้กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 60 คน ท าแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อแบบฝึกไวยากรณ์ภาษาอังกฤษออนไลน์ จ านวน 11 ข้อ จากนั้น
น าค่าระดับที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย (�̅�𝑋) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วน าไปแปลความหมายค่าระดับตามเกณฑ์ที่ก าหนด
ไว้ ซึ่งผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อแบบฝึกไวยากรณ์ภาษาอังกฤษออนไลน์  

ประเด็นที่สอบถาม ระดับความคิดเห็น 
แบบฝึกไวยากรณ์ภาษาอังกฤษออนไลน์  (�̅�𝑿) (S.D.) แปลผล 
1) ช่วยให้ฉันเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ทุกท่ีทุกเวลา 4.47 0.507 เห็นด้วยมาก 
2) ช่วยให้ฉันได้เรียนรู้ตามความช้าหรือเร็วในการรับรู้ภาษาของตนเอง 4.27 0.521 เห็นด้วยมาก 
3) ช่วยให้ฉันได้ฝึกท าแบบฝึกหัดซ ้าๆ โดยไม่จ ากันคร้ัง 4.73 0.450 เห็นด้วยมากท่ีสุด 
4) ช่วยให้ฉันซึมซับและจดจ าภาษาได้โดยอัตโนมัติเมื่อได้ฝึกบ่อย ๆ 4.20 0.551 เห็นด้วยมาก 
5) ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อหนังสือและต ารา 4.70 0.596 เห็นด้วยมากท่ีสุด 
6) มีส่วนช่วยพัฒนาทักษะการฟังและพูดของฉัน 4.00 0.695 เห็นด้วยมาก 
7) มีส่วนช่วยพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนของฉัน 4.43 0.626 เห็นด้วยมาก 
8) ช่วยให้ฉันมีความรู้ไวยากรณ์เข้มแข็งมากข้ึน 4.20 0.610 เห็นด้วยมาก 
9) ช่วยให้ฉันเข้าใจหลักไวยากรณ์ดีข้ึนเมื่อใช้คู่กับการอธิบายโดยผู้สอน 4.40 0.563 เห็นด้วยมาก 
10) ฉันเป็นคนหนึ่งที ่ใช้ประโยชน์จากลิ ้งค์ข้อมูลและแบบฝึกหัดที่
อาจารย์ส่งให้อยู่เสมอ 

4.30 
 

0.702 
 

เห็นด้วยมาก 

11) โดยภาพรวมฉันพึงพอใจแบบฝึกไวยากรณ์ภาษาอังกฤษออนไลน์อยู่
ในระดับใด 

4.43 
 

0.626 
 

เห็นด้วยมาก 

 
 จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างพึงพอใจแบบฝึกไวยากรณ์ภาษาอังกฤษออนไลน์อยู่ในระดับ
มาก (�̅�𝑋 = 4.43, S.D. = 0.626) ส่วนในประเด็นย่อยแต่ละข้อ สามารถแบ่งการเห็นด้วยออกเป็น 2 ระดับ คือ เห็นด้วยมาก
ที่สุด และเห็นด้วยมาก โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับมากที่สุดใน 2 ประเด็นย่อย คือ 1) แบบฝึกไวยากรณ์ภาษาอังกฤษออนไลน์ช่วยให้ฉัน
ได้ฝึกท าแบบฝึกหัดซ ้าๆ โดยไม่จ ากันครั้ง (�̅�𝑋 = 4.73, S.D. = 0.450) และ 2) แบบฝึกไวยากรณ์ภาษาอังกฤษออนไลน์ ช่วย
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อหนังสือและต ารา (�̅�𝑋 = 4.70, S.D. = 0.596)  
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 กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับมากใน 8 ประเด็นย่อย คือ 1) แบบฝึกไวยากรณ์ภาษาอังกฤษออนไลน์ช่วยให้ฉันเรียนรู้
ภาษาอังกฤษได้ทุกที่ทุกเวลา (�̅�𝑋 = 4.47, S.D. = 0.507) 2) แบบฝึกไวยากรณ์ภาษาอังกฤษออนไลน์มีส่วนช่วยพัฒนาทักษะ
การอ่านและการเขียนของฉัน (�̅�𝑋 = 4.43, S.D. = 0.626) 3) แบบฝึกไวยากรณ์ภาษาอังกฤษออนไลน์ช่วยให้ฉันเข้าใจหลัก
ไวยากรณ์ดีขึ้นเมื่อใช้คู่กับการอธิบายโดยผู้สอน (�̅�𝑋 = 4.40, S.D. = 0.563) 4) ฉันเป็นคนหนึ่งที่ใช้ประโยชน์จากลิ้งค์ข้อมูล
และแบบฝึกหัดที่อาจารย์ส่งให้อยู่เสมอ (�̅�𝑋 = 4.30, S.D. = 0.702) 5) แบบฝึกไวยากรณ์ภาษาอังกฤษออนไลน์ช่วยให้ฉันได้
เรียนรู้ตามความช้าหรือเร็วในการรับรู้ภาษาของตนเอง (�̅�𝑋 = 4.27, S.D. = 0.521) 6) แบบฝึกไวยากรณ์ภาษาอังกฤษออนไลน์
ช่วยให้ฉันซึมซับและจดจ าภาษาได้โดยอัตโนมัติเมื่อได้ฝึกบ่อย ๆ (�̅�𝑋 = 4.20, S.D. = 0.551) 7) แบบฝึกไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
ออนไลน์ช่วยให้ฉันมีความรู ้ไวยากรณ์เข้มแข็งมากขึ ้น (�̅�𝑋 = 4.20, S.D. = 0.610) และ 8) แบบฝึกไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
ออนไลน์มีส่วนช่วยพัฒนาทักษะการฟังและพูดของฉัน (�̅�𝑋 = 4.00, S.D. = 0.695) 
 นอกจากน้ี กลุ่มตัวอย่างได้แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมว่า 1) ควรจะมีเฉลยและค าอธิบายให้ทุกแบบฝึกหัด 2) ควรเพ่ิม
แบบฝึกหัดตามบทที่เกี่ยวข้อตามเนื้อหาที่เรียนให้เยอะๆ เช่น Noun Clause, adjective clause, and adverb clause เพื่อ
เพิ่มความเข้าใจต่อเนื้อหาที่ได้เรียนในแต่ละเทอมมากขึ้น และ 3) อยากให้ตอนสอบเป็นกระดาษมากกว่า เพราะว่าได้ขีดค า
ส าคัญท าให้ท าข้อสอบได้ง่ายกว่า  

จากการศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อแบบฝึกไวยากรณ์ภาษาอังกฤษออนไลน์ สรุปได้ว่า โดยภาพรวม
กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจแบบฝึกไวยากรณ์อยู่ในระดับมาก ส่วนในประเด็นย่อยอื่น ๆ อยู่ในระดับมาก ถึง มากทีสุด มีค่าระดับ
เฉลี ่ย (�̅�𝑋) อยู ่ระหว่าง 4.00 – 4.73 ดังนั ้นแสดงให้เห็นว่านิสิตวิชาเอกภาษาอังกฤษ ชั ้นปีที ่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มีความคิดเห็นที่ดีต่อแบบฝึกไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 

สรุปผลการวิจัย 
 ในการพัฒนาแบบฝึกไวยากรณ์ภาษาอังกฤษออนไลน์เพื ่อเสริมสร้างความสามารถในการท าแบบทดสอบด้าน
ไวยากรณ์และการเขียนประโยคของผู ้เรียน มีวัตถุประสงค์เพื ่อ 1) เพื ่อหาความตรงเชิงเนื ้อหาของแบบฝึกไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษ 2) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการท าแบบทดสอบด้านไวยากรณ์และการเขียนประโยคของผู้เรียนก่อนและ
หลังการใช้แบบฝึกไวยากรณ์ภาษาอังกฤษออนไลน์ และ 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู ้เรียนที่มีต่อแบบฝึกไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษออนไลน์ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน สามารถสรุปผลการวิจัยได้ว่า  1) แบบฝึกไวยากรณ์ภาษาอังกฤษออนไลน์มีความตรง
เชิงเน้ือหาอยู่ในระดับสูงมากท่ีสุด ค่าความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1.00 2) ความสามารถด้านไวยากรณ์และการเขียนประโยค
ของผู้เรียนสูงกว่าก่อนการใช้แบบฝึก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ  3) โดยภาพรวมผ ู ้ เร ียนพ ึงพอใจแบบฝ ึก
ไวยากรณ์อยู่ในระดับมาก (�̅�𝑋 = 4.43, S.D. = 0.626) ส่วนในประเด็นย่อยอื่น ๆ อยู่ในระดับมาก ถึง มากทีสุด มีค่าระดับเฉลี่ย 
(�̅�𝑋) อยู่ระหว่าง 4.00 – 4.73 และในการพัฒนาแบบฝึกคร้ังต่อไป ผู้วิจัยควร 1) มีเฉลยและค าอธิบายให้ทุกแบบฝึกหัด และ 2) 
เพิ่มแบบฝึกหัดตามบทที่เกี่ยวข้อตามเนื้อหาที่เรียนให้เยอะๆ  เช่น Noun Clause, adjective clause, and adverb clause 
เพ่ือเพ่ิมความเข้าใจต่อเน้ือหาที่ได้เรียนในแต่ละเทอมมากข้ึน  
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O7086

การพัฒนาชุดการสอนอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานส�าหรับเยาวชนในศตวรรษที่ 21

วิชัย ครองกิจศิริ1* พัชรี ครองกิจศิริ2 และขรรค์ชัย ตุลละสกุล3 

บทคัดย่อ
การเตรยีมความพร้อมของนกัเรยีนระดบัมัธยมศกึษาตอนปลายทีส่นใจเรยีนต่อในสายอาชพี เพือ่ให้ผูเ้รยีนมทีกัษะการเรยีน

รู้ ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการแก้ปัญหา การท�างานเป็นกลุ่ม และทักษะอื่นๆที่เกิดขึ้นได้จากกระบวนการจัดการเรียนการสอน

ที่จ�าเป็นในศตวรรตที่ 21 จึงได้มีการศึกษาวิจัย การพัฒนาชุดการสอนอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย 1.พัฒนา

ชุดการสอนอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน 2.ทดสอบหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย เอกสารประกอบการสอน

อเิลก็ทรอนกิส์พืน้ฐานฯส�าหรบัใช้ในการสอนและใบงานประกอบการทดลอง ทีผ่่านการประเมนิจากผูเ้ชีย่วชาญ ด�าเนนิการสอนตาม

แผนการจดัการเรยีนรู ้12 สปัดาห์ ตามรปูแบบของสะเตม็ โดยการสุ่มกลุ่มตวัอย่างนกัเรยีนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรยีน

มัธยมวาริชภูมิ สายการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จ�านวน 30 คน แบ่งเป็นกลุ่มละ 3 คน เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการ

ท�ากจิกรรมร่วมกนั จากผลการวจิยัพบว่า เครือ่งมอืชดุการสอนทีพ่ฒันาขึน้มผีลการประเมนิจากผูเ้ชีย่วชาญในด้านต่างๆเฉล่ียในระดบั 

ดีมาก ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนเฉลี่ยทดสอบก่อนเรียนเท่ากับ 16.63 และคะแนนเฉลี่ยทดสอบหลังเรียนมีค่าเท่ากับ 

28.33 เมื่อทดสอบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยค่าทดสอบที (t-test) มีค่าเท่ากับ 12.17 ที่ระดับนัยส�าคัญ .05 ผล

การสังเกตพฤติกรรมการทดลองพบว่า ผู้เรียนมีทักษะการวางแผนการทดลองในระดับดีมาก เลือกใช้เครื่องมือได้ถูกต้องและเหมาะ

สมในระดับดีมาก และสามารถวิเคราะห์ความผิดพลาดจากการทดลองและสามารถแก้ปัญหาได้ในระดับดี จากการจัดรูปแบบการ

เรียนรู้แบบสะเต็ม ซึ่งเป็นการบูรณาการศาสตร์ต่างๆเข้าด้วยกัน พบว่าผู้เรียนมีพัฒนาการในการเรียนและวิธีการคิดที่เป็นระบบใน

เชิงวิทยาศาสตร์ อธิบายได้ด้วยเหตุและผล สามารถแก้โจทย์ปัญหาที่ก�าหนดให้และคิดประยุกต์ต่อยอดการทดลองต่อไปได้อีก 

ค�าส�าคัญ : ไมโครคอนโทรลเลอร์ อิเล็กทรอนิกส์ วงจรรวมดิจิตอล การทดลอง สะเต็ม
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A Develop of Basic Electronics Module for Youth in the 21st Century

Wichai Krongkitsiri1* Pacharee Krongkitsiri2 and Khanchai Tunlasakun3

Abstract
This project aims to prepare high school students interested in furthering their study in vocational 

degree to have critical thinking skills, problem solving skills as well as teamwork skills and other skills which is 

necessary in the 21st century. The objectives of this research aims to develop the basic electronics teaching 

package and to test a learning achievement of learners. The research instruments were a basic electronic 

teaching materials including teaching worksheets, experimental worksheets. All instruments were evaluated by 

experts who experienced in teaching. This research was conducted in accordance with the 12 week-lesson plan 

in STEM format. The samples were 30 students randomly selected from Warichpoom high school students 

studied Science–Mathematics programs. The samples were divided into 10 groups of 3 students in order to 

enable students to participate in learning and attending activity together. The result found that the developed 

package and worksheets from the experts were at very good level. In area of learning achievement, the pre-test 

score was 16.63 and the post-test score was at 28.33. The t-test of learning achievement was at 12.17 with the 

significant level of 0.05. From the behavior observation found that the students were in a very good level of 

planning skills. Moreover, the ability in problem solving was in a good level. The STEM learning method was 

the integrated of various sciences together. It found that the learners were developed in learning and system-

atic science thinking. They were able to explain logically and were able to solve problems. The learners were 

able to apply this study to further study. 

Keyword : Micro Controller, Electronics, Digital Integrated Circuits, Experiment, STEM

บทน า 
 จากการที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการศึกษาให้นักเรียนได้เลือกเรียนต่อในสายอาชีพ เพ่ือเข้าสู่ ตลาดแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรมน้ัน ซึ่งก็มีนักเรียนจ านวนหน่ึงในภูมิภาคให้ความสนใจมาเรียนสายอาชีวะ หลังจากจบชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย โดยศึกษาในสถานศึกษาพ้ืนที่ใกล้เคียง  เช่น วิทยาลัยการอาชีพ, วิทยาลัยเทคนิค รวมถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล และมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน จากการสังเกตผลการเรียนของนักศึกษากลุ่มดังกล่าวพบว่า ยังขาดความรู้พ้ืนฐาน ความพร้อมใน
งานช่างอุตสาหกรรม และทักษะปฏิบัติที่จ าเป็นในงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการใช้เครื่องมือพ้ืนฐาน ท าให้ผลการเรียนและทักษะ
ที่จ าเปน็ในงานช่างอุตสาหกรรมยังต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองในกรอบเวลาที่จ ากัด
ของหลักสูตร ดังน้ันการเตรียมความพร้อมของผู้ที่สนใจเรียนสายอาชีพส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจึงเป็นสิ่ง
ส าคัญ เพ่ือให้การเรียนเกิดผลสัมฤทธ์ิสูงสุดทั้งด้านทฤษฎีและทักษะปฏิบัติในงานช่าง อีกทั้งในด้านการวางแผนการประกอบ
อาชีพในอนาคต ด้วยการเลือกเรียนในสายที่เหมาะสมกับตนเอง เพ่ิมโอกาสหรือช่องทางในการเลือกแผนการศึกษาต่อด้วย 
 นอกจากน้ันในการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนวันน้ี เพ่ือให้มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท ี่ 21 มี จุดมุ่งหมายเพ่ือให้
เยาวชนสามารถด ารงชีวิตในสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ และมีความพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจและเทคโนโลยีในอนาคต นอกจากน้ียังมีการต่ืนตัวและเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน ดังน้ันการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้ได้ประชากรที่มีคุณภาพ จึงเป็นกลยุทธ์ของการพัฒนาชาติอีกแนวทางหน่ึง ส าหรับการจัด
การศึกษารูปแบบบูรณาการที่เน้นให้ความส าคัญกับวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์อย่างเท่า
เทียมกัน หรือเรียกว่า การศึกษาด้วยเทคนิคการสอนแบบสะเต็ม จึงเป็นรูปแบบการจัดการศึกษาท่ีสามารถตอบสนองต่อการ
เตรียมเยาวชนไทยรุ่นใหม่ในศตวรรษที่ 21 

การด าเนินการ 
แบบแผนการวิจัย 
 การศึกษาครั้งน้ี มีแบบแผนการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น (Pre – experimental Research) ซึ่งด าเนินการทดลอง
แบบกลุ่มเดียว วัดผลก่อนและหลังการทดลอง (One – Group Pretest – Posttest Design) ซึ่งมีรูปแบบการวิจัย ดังน้ี  [1] 
    O1  X  O2 

  เมื่อ  O1  หมายถึง การทดสอบก่อนการทดลอง (Pretest) 
    X   หมายถึง การจัดการกระท าหรือการทดลอง (Treatment) 
    O2  หมายถึง การทดสอบหลังการทดลอง (Posttest) 
กลุ่มที่ศึกษา 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ และแผนการเรียน คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ จ านวน 180 คน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนมัธยม
วาริชภูมิ อ าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุมตัวอย่างที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ ชั้นปีที่ 5 นักเรียนจ านวน 30 คน โดยใช้วิธี
สุ่มอย่างง่ายด้วยการสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจ านวน 30 คน (Simple Random Sampling) โดยก าหนดให้ระดับชั้นปีของ
นักเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 2 ส่วนคือ เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ รวบรวมข้อมูล 

1. เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ คือ แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็ม เรื่อง ชุดการสอนอิเล็กทรอนิกส์
พ้ืนฐานตามแนวคิดสะเต็ม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 10 แผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีมีการทดลองประกอบทุกแผนการ
เรียนรู้จ านวน 10 การทดลอง โดยแต่ละแผนการเรียนรู้ใช้เวลาในการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 3 ชั่วโมง โดยผู้เรียนจะมี
เอกสารเน้ือหาประกอบการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียน 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 
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บทน า 
 จากการท่ีรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการศึกษาให้นักเรียนได้เลือกเรียนต่อในสายอาชีพ เพ่ือเข้าสู่ ตลาดแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรมน้ัน ซ่ึงก็มีนักเรียนจ านวนหน่ึงในภูมิภาคให้ความสนใจมาเรียนสายอาชีวะ หลังจากจบชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย โดยศึกษาในสถานศึกษาพ้ืนท่ีใกล้เคียง  เช่น วิทยาลัยการอาชีพ, วิทยาลัยเทคนิค รวมถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล และมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน จากการสังเกตผลการเรียนของนักศึกษากลุ่มดังกล่าวพบว่า ยังขาดความรู้พ้ืนฐาน ความพร้อมใน
งานช่างอุตสาหกรรม และทักษะปฏิบัติที่จ าเป็นในงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการใช้เครื่องมือพ้ืนฐาน ท าให้ผลการเรียนและทักษะ
ที่จ าเปน็ในงานช่างอุตสาหกรรมยังต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองในกรอบเวลาที่จ ากัด
ของหลักสูตร ดังน้ันการเตรียมความพร้อมของผู้ที่สนใจเรียนสายอาชีพส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจึงเป็นสิ่ง
ส าคัญ เพ่ือให้การเรียนเกิดผลสัมฤทธ์ิสูงสุดท้ังด้านทฤษฎีและทักษะปฏิบัติในงานช่าง อีกทั้งในด้านการวางแผนการประกอบ
อาชีพในอนาคต ด้วยการเลือกเรียนในสายที่เหมาะสมกับตนเอง เพ่ิมโอกาสหรือช่องทางในการเลือกแผนการศึกษาต่อด้วย 
 นอกจากน้ันในการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนวันน้ี เพ่ือให้มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท ี่ 21 มี จุดมุ่งหมายเพ่ือให้
เยาวชนสามารถด ารงชีวิตในสังคมโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ และมีความพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจและเทคโนโลยีในอนาคต นอกจากน้ียังมีการต่ืนตัวและเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน ดังน้ันการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้ได้ประชากรท่ีมีคุณภาพ จึงเป็นกลยุทธ์ของการพัฒนาชาติอีกแนวทางหน่ึง ส าหรับการจัด
การศึกษารูปแบบบูรณาการที่เน้นให้ความส าคัญกับวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์อย่างเท่า
เทียมกัน หรือเรียกว่า การศึกษาด้วยเทคนิคการสอนแบบสะเต็ม จึงเป็นรูปแบบการจัดการศึกษาที่สามารถตอบสนองต่อการ
เตรียมเยาวชนไทยรุ่นใหม่ในศตวรรษที่ 21 

การด าเนินการ 
แบบแผนการวิจัย 
 การศึกษาครั้งน้ี มีแบบแผนการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น (Pre – experimental Research) ซึ่งด าเนินการทดลอง
แบบกลุ่มเดียว วัดผลก่อนและหลังการทดลอง (One – Group Pretest – Posttest Design) ซึ่งมีรูปแบบการวิจัย ดังน้ี  [1] 
    O1  X  O2 

  เมื่อ  O1  หมายถึง การทดสอบก่อนการทดลอง (Pretest) 
    X   หมายถึง การจัดการกระท าหรือการทดลอง (Treatment) 
    O2  หมายถึง การทดสอบหลังการทดลอง (Posttest) 
กลุ่มที่ศึกษา 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ และแผนการเรียน คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ จ านวน 180 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนมัธยม
วาริชภูมิ อ าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุมตัวอย่างที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ ชั้นปีที่ 5 นักเรียนจ านวน 30 คน โดยใช้วิธี
สุ่มอย่างง่ายด้วยการสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจ านวน 30 คน (Simple Random Sampling) โดยก าหนดให้ระดับชั้นปีของ
นักเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 2 ส่วนคือ เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ รวบรวมข้อมูล 

1. เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ คือ แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็ม เรื่อง ชุดการสอนอิเล็กทรอนิกส์
พ้ืนฐานตามแนวคิดสะเต็ม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 10 แผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีมีการทดลองประกอบทุกแผนการ
เรียนรู้จ านวน 10 การทดลอง โดยแต่ละแผนการเรียนรู้ใช้เวลาในการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 3 ชั่วโมง โดยผู้เรียนจะมี
เอกสารเน้ือหาประกอบการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียน 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางด้านการเรียนอิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐาน แบบทดสอบเป็นแบบปรนัย ชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ 
  2.2 แบบสังเกตพฤติกรรมขณะปฏิบัติการทดลอง ซึ่งใช้กระบวนสังเกตการปฏิบัติร่วมกันเป็นกลุ่มการ
เลือกใช้เครื่องมือ การวิเคราะห์ปัญหา การบันทึกข้อมูล และการจัดระบบการท างานเป็นต้น ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จ านวน 8 ข้อ 
การสร้างเคร่ืองมือ  
 เอกสารประกอบการเรียนอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานส าหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 เน่ืองจากเน้ือหาดังกล่าว ไม่มีอยู่ในหลักสูตรแกนกลางของการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของส านักงาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซึ่งผู้ วิจัยได้ท าการศึกษาวิธีการพัฒนาเน้ือหา และได้คัดเลือกหัวข้อที่เป็นพ้ืนฐาน สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยและเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน ง่ายต่อการท าความเข้าใจโดยมีเน้ือหา ดังน้ี 
 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, สารก่ึงตัวน า, สารกึ่งตัวน าทางแสง, ดิจิทัลและลอจิกเกต, เทคนิคการประกอบวงจร, รู้จัก
อาดรุยโน, แอนนาล็อกอินพุต, ดิจิทัลอินพุตและพีดับบลิวเอ็ม, เซนเซอร์อุณหภูมิความชื้นแสง 
 จากน้ันจัดท าการท าแผนการจัดการเรียนรู้จ านวน 10 แผนการเรียนรู้ จากการเรียนการสอน 12 ครั้ง โดยการสอน
ครั้งที่ 1 เป็นการแนะน ารูปแบบการเรียนการสอน การใช้เครื่องมือ และการวัดผลก่อนการเรียน และการสอนครั้งที่ 12 เป็น
การสรุปการจัดการเรียนรู้ และการประเมินผลหลังเรียน 
 การสร้างใบงานการทดลอง 
 ในการสร้างใบงานการทดลอง ผู้วิจัยได้ใช้หลักการออกแบบและสร้างใบงาน โดยชูศักด์ิ เปลี่ยนภู่ [2] อธิบายถึง
ข้ันตอนในการสร้างเพ่ือที่จะได้ทักษะที่ส าคัญและจ าเป็นดังน้ี 
 วิเคราะห์งาน (Task analysis) เป็นการหารายละเอียดในการปฏิบัติงานตามข้ันตอนของงาน (Task) หรือของกลุ่ม
งาน (Operation) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะข้อมูลความรู้  (Knowledge) และทักษะ 
(Skill) ที่เกี่ยวข้องกับงานทดลองตามกลุ่มงานน้ัน ๆ ทั้งความรู้และทักษะที่ควรมีก่อนการทดลอง แสดงตัวอย่างในตารางท่ี 1 
ผลจากการวิเคราะห์งาน ท าให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุ เครื่องมือและ อุปกรณ์ที่ใช้ อันเป็นประโยชน์ในด้านการเตรียม
อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองให้พร้อม ทั้งจ านวนและประสิทธิภาพ 
ตารางที่ 1 ตัวอย่างการวิเคราะห์ task analysis  

 
การสร้างแบบทดสอบ 
 แบบทดสอบที่ ใช้ ในการวิจัยในครั้ง น้ีประกอบด้วย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียน  
(Achievement test) ซึ่ง ชูศักด์ิ เปลี่ยนภู่ [3] ได้อธิบายถึงข้ันตอน 

Operation and 
task 

วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ก า ร
ทดลอง 

ลักษณะงาน เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ ความรู้ที่ใช้ ทักษะที่ใช้ 

การท างานของตัว
ต้านทาน 

1.บอกชนิดของตัว
ต้านทาน 
2.อธิบายการท างาน
ของตัวต้านทานใน
วงจรไฟฟ้า   
3.ค านวณ
กระแสไฟฟ้าที่ไหลใน
วงจร 
4.ออกแบบแสงสว่าง
ของหลอด LED 

1.เป็นการศึกษาชนิด
และประเภทของตัว
ต้านทานในลักษณะ
ต่างๆ และศึกษาการ
ท างาน คุณสมบัติ
ของตัวต้านทาน 
2.ออกแบบ/ใช้งาน
ตัวต้านทานให้
เหมาะสมใน
วงจรไฟฟ้า 

1.ชุดอุปกรณ์/วงจร
การท างานของตัว
ต้านทาน 
2.แหล่งจ่ายไฟฟ้า
กระแสตรง 
3.แผงทดลอง 
4.มัลติมิเตอร์ 

1.สัญลักษณ์ของตัว
ต้านทานชนิดต่างๆ 
2.หลักการท างาน
และข้อจ ากัดของตัว
ต้านทานแต่ละชนิด 

1.การต่อวงจรใน
การทดลอง 
2.การใช้งานมัลติ
มิเตอร์ 
3.การอ่านค่า
แรงดันและกระแส
ที่ได้จากเคร่ืองมือ
วัด 

 1 ข้ันตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผู้เรียนผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอนดังต่อน้ี 
  1) วิเคราะห์วัตถุประสงค์ของการเรียนเรื่อง ตัวต้านทานในวงจรไฟฟ้า แบบอนุกรมและขนาน 
ประกอบด้วย 
  1.1 บอกชนิดของตัวต้านทาน  
  1.2 อธิบายการท างานของตัวต้านทานในวงจรไฟฟ้า  
  1.3 ค านวณกระแสไฟฟ้าท่ีไหลในวงจร 
  1.4.ออกแบบแสงสว่างของหลอดแอลอีดี  
 ซึ่งจากวัตถุประสงค์สามารถแปลงเป็นระดับพฤติกรรมได้ดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 การวิเคราะห์พฤติกรรมสูงสุด ท่ีจะเกิดข้ึนในวัตถุประสงค์แต่ละข้อ 

วัตถุประสงค์ 
ระดับพฤติกรรม 

ความรู้ ความเข้าใจ การน าไปใช ้ การวิเคราะห์ 

1.บอกชนิดของตัวต้านทาน /    

2.อธิบายการท างานของตัวต้านทานในวงจรไฟฟ้า  /   

3.ค านวณกระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจร   /  

4.ออกแบบแสงสว่างของหลอดแอลอีดี   /  

2 ก าหนดสัดส่วนความส าคัญของวัตถุประสงค์แต่ละข้อ โดยพิจารณาจากความส าคัญของเน้ือหาซึ่งจะ ก าหนดให้
ความส าคัญของเน้ือหา ซึ่งจะก าหนดให้ความส าคัญทั้งหมดเป็น 100 % ได้เปอร์เซ็นต์สัดส่วน ความส าคัญของแต่ละหัวข้อ
เน้ือหาดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 การพิจารณาก าหนดความส าคัญของเน้ือหา 
วัตถุประสงค์ ความส าคัญ (%) 

1.บอกชนิดของตัวต้านทาน 20 

2.อธิบายการท างานของตัวต้านทานในวงจรไฟฟ้า 20 

3.ค านวณกระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจร 30 

4.ออกแบบแสงสว่างของหลอดแอลอีดี 30 

 
 3) ก าหนดจ านวนข้อสอบส าหรับแต่ละหัวข้อเน้ือหา โดยพิจารณาจากเปอร์เซ็นต์ความส าคัญของเน้ือหาตารางที่ 3 

ทั้งน้ีผู้วิจัยได้ก าหนดข้อสอบเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือกจ านวน 40 ข้อ โดยค านึงถึงปัจจัยหลายด้าน  คือ ประเภทของข้อสอบ
ระดับความสามารถของผู้เรียน ความยาว และความซับซ้อนของข้อสอบ นอกจากน้ี ยังต้องค านึงถึงเวลาที่ใช้ในการท าข้อสอบ
อีกด้วย 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางด้านการเรียนอิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐาน แบบทดสอบเป็นแบบปรนัย ชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ 
  2.2 แบบสังเกตพฤติกรรมขณะปฏิบัติการทดลอง ซึ่งใช้กระบวนสังเกตการปฏิบัติร่วมกันเป็นกลุ่มการ
เลือกใช้เครื่องมือ การวิเคราะห์ปัญหา การบันทึกข้อมูล และการจัดระบบการท างานเป็นต้น ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จ านวน 8 ข้อ 
การสร้างเคร่ืองมือ  
 เอกสารประกอบการเรียนอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานส าหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 เน่ืองจากเน้ือหาดังกล่าว ไม่มีอยู่ในหลักสูตรแกนกลางของการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของส านักงาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงผู้ วิจัยได้ท าการศึกษาวิธีการพัฒนาเน้ือหา และได้คัดเลือกหัวข้อที่เป็นพ้ืนฐาน สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยและเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน ง่ายต่อการท าความเข้าใจโดยมีเน้ือหา ดังน้ี 
 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, สารกึ่งตัวน า, สารกึ่งตัวน าทางแสง, ดิจิทัลและลอจิกเกต, เทคนิคการประกอบวงจร, รู้จัก
อาดรุยโน, แอนนาล็อกอินพุต, ดิจิทัลอินพุตและพีดับบลิวเอ็ม, เซนเซอร์อุณหภูมิความชื้นแสง 
 จากน้ันจัดท าการท าแผนการจัดการเรียนรู้จ านวน 10 แผนการเรียนรู้ จากการเรียนการสอน 12 ครั้ง โดยการสอน
ครั้งที่ 1 เป็นการแนะน ารูปแบบการเรียนการสอน การใช้เครื่องมือ และการวัดผลก่อนการเรียน และการสอนครั้งที่ 12 เป็น
การสรุปการจัดการเรียนรู้ และการประเมินผลหลังเรียน 
 การสร้างใบงานการทดลอง 
 ในการสร้างใบงานการทดลอง ผู้วิจัยได้ใช้หลักการออกแบบและสร้างใบงาน โดยชูศักด์ิ เปลี่ยนภู่ [2] อธิบายถึง
ข้ันตอนในการสร้างเพ่ือที่จะได้ทักษะที่ส าคัญและจ าเป็นดังน้ี 
 วิเคราะห์งาน (Task analysis) เป็นการหารายละเอียดในการปฏิบัติงานตามข้ันตอนของงาน (Task) หรือของกลุ่ม
งาน (Operation) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะข้อมูลความรู้  (Knowledge) และทักษะ 
(Skill) ที่เกี่ยวข้องกับงานทดลองตามกลุ่มงานน้ัน ๆ ทั้งความรู้และทักษะที่ควรมีก่อนการทดลอง แสดงตัวอย่างในตารางที่ 1 
ผลจากการวิเคราะห์งาน ท าให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุ เครื่องมือและ อุปกรณ์ที่ใช้ อันเป็นประโยชน์ในด้านการเตรียม
อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองให้พร้อม ทั้งจ านวนและประสิทธิภาพ 
ตารางที่ 1 ตัวอย่างการวิเคราะห์ task analysis  

 
การสร้างแบบทดสอบ 
 แบบทดสอบที่ ใช้ ในการวิจัยในครั้ง น้ีประกอบด้วย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียน  
(Achievement test) ซึ่ง ชูศักด์ิ เปลี่ยนภู่ [3] ได้อธิบายถึงข้ันตอน 

Operation and 
task 

วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ก า ร
ทดลอง 

ลักษณะงาน เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ ความรู้ที่ใช้ ทักษะที่ใช้ 

การท างานของตัว
ต้านทาน 

1.บอกชนิดของตัว
ต้านทาน 
2.อธิบายการท างาน
ของตัวต้านทานใน
วงจรไฟฟ้า   
3.ค านวณ
กระแสไฟฟ้าที่ไหลใน
วงจร 
4.ออกแบบแสงสว่าง
ของหลอด LED 

1.เป็นการศึกษาชนิด
และประเภทของตัว
ต้านทานในลักษณะ
ต่างๆ และศึกษาการ
ท างาน คุณสมบัติ
ของตัวต้านทาน 
2.ออกแบบ/ใช้งาน
ตัวต้านทานให้
เหมาะสมใน
วงจรไฟฟ้า 

1.ชุดอุปกรณ์/วงจร
การท างานของตัว
ต้านทาน 
2.แหล่งจ่ายไฟฟ้า
กระแสตรง 
3.แผงทดลอง 
4.มัลติมิเตอร์ 

1.สัญลักษณ์ของตัว
ต้านทานชนิดต่างๆ 
2.หลักการท างาน
และข้อจ ากัดของตัว
ต้านทานแต่ละชนิด 

1.การต่อวงจรใน
การทดลอง 
2.การใช้งานมัลติ
มิเตอร์ 
3.การอ่านค่า
แรงดันและกระแส
ที่ได้จากเคร่ืองมือ
วัด 

 1 ข้ันตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผู้เรียนผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอนดังต่อน้ี 
  1) วิเคราะห์วัตถุประสงค์ของการเรียนเรื่อง ตัวต้านทานในวงจรไฟฟ้า แบบอนุกรมและขนาน 
ประกอบด้วย 
  1.1 บอกชนิดของตัวต้านทาน  
  1.2 อธิบายการท างานของตัวต้านทานในวงจรไฟฟ้า  
  1.3 ค านวณกระแสไฟฟ้าท่ีไหลในวงจร 
  1.4.ออกแบบแสงสว่างของหลอดแอลอีดี  
 ซึ่งจากวัตถุประสงค์สามารถแปลงเป็นระดับพฤติกรรมได้ดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 การวิเคราะห์พฤติกรรมสูงสุด ท่ีจะเกิดข้ึนในวัตถุประสงค์แต่ละข้อ 

วัตถุประสงค์ 
ระดับพฤติกรรม 

ความรู้ ความเข้าใจ การน าไปใช ้ การวิเคราะห์ 

1.บอกชนิดของตัวต้านทาน /    

2.อธิบายการท างานของตัวต้านทานในวงจรไฟฟ้า  /   

3.ค านวณกระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจร   /  

4.ออกแบบแสงสว่างของหลอดแอลอีดี   /  

2 ก าหนดสัดส่วนความส าคัญของวัตถุประสงค์แต่ละข้อ โดยพิจารณาจากความส าคัญของเน้ือหาซึ่งจะ ก าหนดให้
ความส าคัญของเน้ือหา ซึ่งจะก าหนดให้ความส าคัญทั้งหมดเป็น 100 % ได้เปอร์เซ็นต์สัดส่วน ความส าคัญของแต่ละหัวข้อ
เน้ือหาดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 การพิจารณาก าหนดความส าคัญของเน้ือหา 
วัตถุประสงค์ ความส าคัญ (%) 

1.บอกชนิดของตัวต้านทาน 20 

2.อธิบายการท างานของตัวต้านทานในวงจรไฟฟ้า 20 

3.ค านวณกระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจร 30 

4.ออกแบบแสงสว่างของหลอดแอลอีดี 30 

 
 3) ก าหนดจ านวนข้อสอบส าหรับแต่ละหัวข้อเน้ือหา โดยพิจารณาจากเปอร์เซ็นต์ความส าคัญของเน้ือหาตารางท่ี 3 

ทั้งน้ีผู้วิจัยได้ก าหนดข้อสอบเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือกจ านวน 40 ข้อ โดยค านึงถึงปัจจัยหลายด้าน  คือ ประเภทของข้อสอบ
ระดับความสามารถของผู้เรียน ความยาว และความซับซ้อนของข้อสอบ นอกจากน้ี ยังต้องค านึงถึงเวลาที่ใช้ในการท าข้อสอบ
อีกด้วย 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
ผลการศึกษาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็ม ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่อชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์

พ้ืนฐานตามแนวคิดสะเต็ม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิจัยตามล าดับดังน้ี 
ผลการประเมินการออกแบบและสร้างชุดใบงานปฏิบัติการทดลอง 
ตารางที่ 4 ประเมินการออกแบบและสร้างชุดใบงานปฏิบัติการทดลอง 

รายการประเมิน X  SD 

1 ใบงานครอบคลุมวัตถุประสงค ์ 4.18 0.55 

2 ใบงานมีเน้ือหาถูกต้อง 4.3 0.50 

3 ใบงานมีความเหมาะสมของล าดับขั้นความรู้ 4.6 0.57 

4 ใบงานมีเน้ือหาความเหมาะสมกับผู้เรียน 4 0.52 

5 เน้ือหาก่อให้เกิดแรงจูงใจในการเรียน 4 0.52 

6 ความชัดเจนในการอธิบาย ล าดับขั้นในการทดลองในแต่ละขั้น 4 0.52 

7 ความสะดวกในการบันทึกผลที่ได้จากการทดลอง 4.6 0.57 

8 สามารถลดเวลาในการสื่อความหมายเข้าใจได้ดี 4 0.54 

 
จากผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิท้ัง 3 ท่าน ให้ผลค่าเฉลี่ยในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 4.21 ซึ่งชุดใบงาน

ประกอบการทดลองที่จัดท าข้ึนมีเน้ือหาที่ถูกต้อง ครอบคลุมวัตถุประสงค์ที่ก าหนด จัดเรียงล าดับข้ันตอนการทดลองเป็นล าดับ 
ด้วยภาษาที่สื่อสารเข้าใจง่าย สามารถให้ผู้เรียนปฏิบัติตามข้ันตอนได้ด้วยตนเอง และมีค าถามท้ายการทดลองที่สามารถ
เสริมสร้างความรู้ เพ่ือเป็นการจุดประเด็นให้ผู้เรียนเกิดความสงสัย  และคิด/ค้นคว้าหาค าตอบ และท าให้ผู้เรียนสามารถ
เชื่อมโยงความรู้ที่เกิดจากการเรียนภาคทฤษฎี และความรู้ที่เกิดจากทักษะการปฏิบัติตามใบงานการทดลองเข้าด้วยกัน เพ่ือ
สร้างเป็นองค์ความรู้ของตนเองได้ 

ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน 
ผู้วิจัยได้น าแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่อชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐาน ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็น

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็ม จากน้ันน าแบบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนไปตรวจคะแนนและท าการวิเคราะห์ผลการเรียนได้ดังตารางที่ 5 ดังน้ี 

 
ตารางที่ 5 ค่าสถิติทดสอบทีแบบกลุ่มเดียว ของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

การทดสอบ n X   S.D. t-test 

ก่อนเรียน 30 16.63 3.56 12.17** 

หลังเรียน 30 28.33 4.54 

**p<0.05 

จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่อชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐาน ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดสะเต็ม ผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16.63 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.56 และ ผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 28.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.54 
และเมื่อทดสอบความแตกต่าง ของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่อชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็ม มีค่าเท่ากับ 12.17 ผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้สูง
กว่าผลสัมฤทธ์ิก่อนการจัดการเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ผลการศึกษาคะแนนพัฒนาการ (Gain score) 
ผู้วิจัยได้น าผลคะแนนแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่อชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐาน ของกลุ่มตัวอย่าง ก่อน

และหลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็ม มาท าการวิเคราะห์ โดยหาได้จากสูตรการหาค่าพัฒนาการสัมพัทธ์และระดับ
พัฒนาการตามเกณฑ์การประเมินคะแนนพัฒนาการของ ศิริชัย กาญจนวาสี [4] จากการวิเคราะห์ได้ผลดังตารางที่ 6 

 
ตารางที ่6 คะแนนระดับพัฒนาการทางการเรียนต่อชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐานฯ 

คะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ ระดับพัฒนาการ จ านวน (คน) ร้อยละ 

76-100 

51-75 

26-50 

0-25 

พัฒนาการระดับสูงมาก 

พัฒนาการระดับสูง 

พัฒนาการระดับกลาง 

พัฒนาการระดับต้น 

1 

14 

11 

4 

3.3 

46.6 

36.6 

13.3 

 
น่ันคือผู้เรียนส่วนใหญ่หลังจากเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบสะเต็มแล้วมีระดับพัฒนาการดีข้ึนในระดับกลางและ

ระดับสูง เป็นผลมาจากการบูรณาการศาสตร์ต่างๆเข้าด้วยกันที่ไม่ท าให้ผู้เรียนรู้สึกกลัว ตรงกันข้ามท าให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกกับ
การเรียน เพราะได้เรียนรู้ให้เท่าทันกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน การค านวนที่เป็นตรรกะ ไม่ซับซ้อน ง่ายต่อการท าความเข้าใจ ที่
ส าคัญมีการทดลองประกอบด้วย โดยผู้เรียนสามารถ แสดงแนวคิดนอกกรอบที่ก าหนด โดยมีทฤษฎี/หลักการสนับสนุน เพ่ือ
ค้นหาค าตอบดังแสดงในรูปที่ 1  
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
ผลการศึกษาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็ม ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่อชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์

พ้ืนฐานตามแนวคิดสะเต็ม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิจัยตามล าดับดังน้ี 
ผลการประเมินการออกแบบและสร้างชุดใบงานปฏิบัติการทดลอง 
ตารางที่ 4 ประเมินการออกแบบและสร้างชุดใบงานปฏิบัติการทดลอง 

รายการประเมิน X  SD 

1 ใบงานครอบคลุมวัตถุประสงค ์ 4.18 0.55 

2 ใบงานมีเน้ือหาถูกต้อง 4.3 0.50 

3 ใบงานมีความเหมาะสมของล าดับขั้นความรู้ 4.6 0.57 

4 ใบงานมีเน้ือหาความเหมาะสมกับผู้เรียน 4 0.52 

5 เน้ือหาก่อให้เกิดแรงจูงใจในการเรียน 4 0.52 

6 ความชัดเจนในการอธิบาย ล าดับขั้นในการทดลองในแต่ละขั้น 4 0.52 

7 ความสะดวกในการบันทึกผลที่ได้จากการทดลอง 4.6 0.57 

8 สามารถลดเวลาในการสื่อความหมายเข้าใจได้ดี 4 0.54 

 
จากผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน ให้ผลค่าเฉลี่ยในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 4.21 ซึ่งชุดใบงาน

ประกอบการทดลองที่จัดท าข้ึนมีเน้ือหาที่ถูกต้อง ครอบคลุมวัตถุประสงค์ที่ก าหนด จัดเรียงล าดับข้ันตอนการทดลองเป็นล าดับ 
ด้วยภาษาที่สื่อสารเข้าใจง่าย สามารถให้ผู้เรียนปฏิบัติตามข้ันตอนได้ด้วยตนเอง และมีค าถามท้ายการทดลองที่สามารถ
เสริมสร้างความรู้ เพ่ือเป็นการจุดประเด็นให้ผู้เรียนเกิดความสงสัย  และคิด/ค้นคว้าหาค าตอบ และท าให้ผู้เรียนสามารถ
เชื่อมโยงความรู้ที่เกิดจากการเรียนภาคทฤษฎี และความรู้ที่เกิดจากทักษะการปฏิบัติตามใบงานการทดลองเข้าด้วยกัน เพ่ือ
สร้างเป็นองค์ความรู้ของตนเองได้ 

ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน 
ผู้วิจัยได้น าแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่อชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐาน ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็น

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็ม จากน้ันน าแบบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนไปตรวจคะแนนและท าการวิเคราะห์ผลการเรียนได้ดังตารางที่ 5 ดังน้ี 

 
ตารางที่ 5 ค่าสถิติทดสอบทีแบบกลุ่มเดียว ของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

การทดสอบ n X   S.D. t-test 

ก่อนเรียน 30 16.63 3.56 12.17** 

หลังเรียน 30 28.33 4.54 

**p<0.05 

จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่อชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐาน ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดสะเต็ม ผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16.63 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.56 และ ผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 28.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.54 
และเมื่อทดสอบความแตกต่าง ของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่อชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็ม มีค่าเท่ากับ 12.17 ผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้สูง
กว่าผลสัมฤทธ์ิก่อนการจัดการเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ผลการศึกษาคะแนนพัฒนาการ (Gain score) 
ผู้วิจัยได้น าผลคะแนนแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่อชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐาน ของกลุ่มตัวอย่าง ก่อน

และหลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็ม มาท าการวิเคราะห์ โดยหาได้จากสูตรการหาค่าพัฒนาการสัมพัทธ์และระดับ
พัฒนาการตามเกณฑ์การประเมินคะแนนพัฒนาการของ ศิริชัย กาญจนวาสี [4] จากการวิเคราะห์ได้ผลดังตารางที่ 6 

 
ตารางที ่6 คะแนนระดับพัฒนาการทางการเรียนต่อชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐานฯ 

คะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ ระดับพัฒนาการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
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พัฒนาการระดับสูงมาก 

พัฒนาการระดับสูง 

พัฒนาการระดับกลาง 

พัฒนาการระดับต้น 

1 

14 

11 
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3.3 

46.6 

36.6 

13.3 

 
น่ันคือผู้เรียนส่วนใหญ่หลังจากเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบสะเต็มแล้วมีระดับพัฒนาการดีข้ึนในระดับกลางและ

ระดับสูง เป็นผลมาจากการบูรณาการศาสตร์ต่างๆเข้าด้วยกันที่ไม่ท าให้ผู้เรียนรู้สึกกลัว ตรงกันข้ามท าให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกกับ
การเรียน เพราะได้เรียนรู้ให้เท่าทันกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน การค านวนที่เป็นตรรกะ ไม่ซับซ้อน ง่ายต่อการท าความเข้าใจ ที่
ส าคัญมีการทดลองประกอบด้วย โดยผู้เรียนสามารถ แสดงแนวคิดนอกกรอบที่ก าหนด โดยมีทฤษฎี/หลักการสนับสนุน เพ่ือ
ค้นหาค าตอบดังแสดงในรูปที่ 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 กิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนในแต่ละแผนการสอน 
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แสดงให้เห็นว่า การทดลองของใบงานมีเน้ือหาและกระบวนการที่ท าให้นักศึกษาได้มีโอกาสทบทวนความรู้ทางทฤษฎี 
กฎเกณฑ์ ในข้ันประยุกต์ เพ่ือน าความรู้ และกฎเกณ์น้ันมาใช้ในการต้ังสมมุติฐาน และด าเนินการทดลองเพ่ือพิสูจน์สมมุติฐาน 
และนอกจากน้ันขณะท าการทดลองผู้ยังมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น ปรึกษาหารือกันในกลุ่ มระดมสมองเพ่ือค้นหา
ค าตอบ ท าใหมีความรู้ในหลักการลึกซึ้งข้ึน ซึ่งต่างจากกลุ่มทดลองที่ด าเนินการทดลองตามข้ันตอนที่ระบุไวในใบงานทดลอง  
เทาน้ัน มิได้มีโอกาสที่จะทบทวนความรู้หรือ ใช้ความรู้ทางทฤษฎีมาแก้ปัญหางานทดลอง ผลการศึกษาน้ีสอดคล้องกับทฤษฎี
การเรียนรู้ของธอร์นไดค์  ในเรื่องกฎของการฝึกหัด (Law of Exercise)  สมศรี เพชรขจร [5] ที่ กล่าวว่าสิ่งใดก็ตามที่มีการ
ฝึกหัดหรือกระท าบ่อยๆ ย่อมท าให้ผู้ฝึกมีความคล่องแคล่วและสามารถท าได้ดี (Law of Use) ในทางตรงขามสิ่งใดก็ตามท่ีไม่ได้
รับการ ฝึกหัดหรือถูกทอดทิ้งไปนานย่อมท าได้ไมดี่ (Law of Disuse) นอกจากน้ันกระบวนการทดลองของใบงานทดลองแบบ
แก้ปัญหาโดย วิธีวิทยาศาสตร์ทีผู่้เรียนได้เรียนรู้จะส่งผลให้ผู้เรียนน าไปใช้ในการตอบแบบสอบถาม ซึ่งผลการวิจัยน้ีสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ   ชูศักด์ิ พุกกะพันธ์ุ [6] ที่พบว่า นักศึกษาที่เรียนการทดลองด้วยใบงานทดลองแบบแก้ปัญหาจะมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงกว่านักศึกษาท่ีเรียนการทดลองด้วยใบงานทดลองแบบปกติอยางมีนัยส าคัญทางสถิติ 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็ม ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่อชุดการเรียน อิเล็กทรอนิกส์
พ้ืนฐานฯตามแนวคิดสะเต็ม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้วิจัยได้สรุปและน าเสนอรายประเด็น ดังต่อไปน้ี 
 เคร่ืองมือที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการสอนตามแนวคิดสะเต็มมีดังน้ี 
 ชุดการสอนอิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐานฯ ประกอบด้วย 
  เอกสารประกอบการสอน ที่ประกอบด้วยเน้ือหาอิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐาน ที่ใช้ภาษาส าหรับการสื่อสารท่ี
เข้าใจง่าย มีรูปภาพวาด และตัวอักษรเหมือนการ์ตูน เพ่ือเพ่ิมความสนใจ และท าให้ไม่น่าเบื่อ เหมาะสมกับระดับของผู้เรียน  
  แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 10 แผน ซึ่งใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน โดย
ลักษณะที่ชัดเจนข้อหน่ึงของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็ม คือการผนวกกระบวนการการออกแบบเชิงวิศวกรรมเข้ากับ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ของผู้เรียน กล่าวคือในขณะที่ผู้เรียนท ากิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้ ความ
เข้าใจ และฝึกทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้เรียนต้องมีโอกาสน าความรู้มาออกแบบวิธีหรือ
กระบวนการเพ่ือการแก้ปัญหาเพ่ือให้ได้เทคโนโลยีซึ่งเป็นผลผลิตจากกระบวนการการออกแบบเชิงวิศวกรรม 
 การวัดและประเมินผลด้านความสามารถ 
  ความสามารถของผู้เรียนประเมินได้จากการแสดงออกโดยตรงจากการท างานต่างๆ จากสถานการณ์ท่ี
ก าหนดให้ ซึ่งเป็นของจริง และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง หรือปฏิบัติงานได้จริง โดยประเมินจาก
กระบวนการท างาน กระบวนการคิด โดยเฉพาะความคิดเชิงวิเคราะห์ และผลงานที่ได้ 
  การประเมินด้านความสามารถ ประเมินได้ทั้งการแสดงออก กระบวนการท างานและผลผลิตของงานซึ่งจะ
ให้ความส าคัญต่อกระบวนการท างาน กระบวนการคิด คุณภาพของงาน และความส าเร็จของงาน 
  ลักษณะส าคัญของการประเมินความสามารถคือ ก าหนดวัตถุประสงค์ของงาน วิธีการท างาน ผลส าเร็จของ
งาน มีค าสั่งควบคุมสถานการณ์ในการปฏิบัติงาน มีเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจน การประเมินความสามารถที่แสดงออกของ
ผู้เรียน และความสนใจการเรียน 
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แสดงให้เห็นว่า การทดลองของใบงานมีเน้ือหาและกระบวนการที่ท าให้นักศึกษาได้มีโอกาสทบทวนความรู้ทางทฤษฎี 
กฎเกณฑ์ ในข้ันประยุกต์ เพ่ือน าความรู้ และกฎเกณ์น้ันมาใช้ในการต้ังสมมุติฐาน และด าเนินการทดลองเพ่ือพิสูจน์สมมุติฐาน 
และนอกจากน้ันขณะท าการทดลองผู้ยังมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น ปรึกษาหารือกันในกลุ่ มระดมสมองเพ่ือค้นหา
ค าตอบ ท าใหมีความรู้ในหลักการลึกซึ้งข้ึน ซึ่งต่างจากกลุ่มทดลองที่ด าเนินการทดลองตามข้ันตอนที่ระบุไวในใบงานทดลอง  
เทาน้ัน มิได้มีโอกาสที่จะทบทวนความรู้หรือ ใช้ความรู้ทางทฤษฎีมาแก้ปัญหางานทดลอง ผลการศึกษาน้ีสอดคล้องกับทฤษฎี
การเรียนรู้ของธอร์นไดค์  ในเรื่องกฎของการฝึกหัด (Law of Exercise)  สมศรี เพชรขจร [5] ที่ กล่าวว่าสิ่งใดก็ตามที่มีการ
ฝึกหัดหรือกระท าบ่อยๆ ย่อมท าให้ผู้ฝึกมีความคล่องแคล่วและสามารถท าได้ดี (Law of Use) ในทางตรงขามสิ่งใดก็ตามท่ีไม่ได้
รับการ ฝึกหัดหรือถูกทอดทิ้งไปนานย่อมท าได้ไมดี่ (Law of Disuse) นอกจากน้ันกระบวนการทดลองของใบงานทดลองแบบ
แก้ปัญหาโดย วิธีวิทยาศาสตร์ทีผู่้เรียนได้เรียนรู้จะส่งผลให้ผู้เรียนน าไปใช้ในการตอบแบบสอบถาม ซ่ึงผลการวิจัยน้ีสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ   ชูศักด์ิ พุกกะพันธ์ุ [6] ที่พบว่า นักศึกษาที่เรียนการทดลองด้วยใบงานทดลองแบบแก้ปัญหาจะมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงกว่านักศึกษาท่ีเรียนการทดลองด้วยใบงานทดลองแบบปกติอยางมีนัยส าคัญทางสถิติ 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็ม ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่อชุดการเรียน อิเล็กทรอนิกส์
พ้ืนฐานฯตามแนวคิดสะเต็ม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้วิจัยได้สรุปและน าเสนอรายประเด็น ดังต่อไปน้ี 
 เคร่ืองมือที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการสอนตามแนวคิดสะเต็มมีดังน้ี 
 ชุดการสอนอิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐานฯ ประกอบด้วย 
  เอกสารประกอบการสอน ที่ประกอบด้วยเน้ือหาอิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐาน ที่ใช้ภาษาส าหรับการสื่อสารที่
เข้าใจง่าย มีรูปภาพวาด และตัวอักษรเหมือนการ์ตูน เพ่ือเพ่ิมความสนใจ และท าให้ไม่น่าเบื่อ เหมาะสมกับระดับของผู้เรียน  
  แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 10 แผน ซึ่งใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน โดย
ลักษณะที่ชัดเจนข้อหน่ึงของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็ม คือการผนวกกระบวนการการออกแบบเชิงวิศวกรรมเข้ากับ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ของผู้เรียน กล่าวคือในขณะที่ผู้เรียนท ากิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้ ความ
เข้าใจ และฝึกทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้เรียนต้องมีโอกาสน าความรู้มาออกแบบวิธีหรือ
กระบวนการเพ่ือการแก้ปัญหาเพ่ือให้ได้เทคโนโลยีซึ่งเป็นผลผลิตจากกระบวนการการออกแบบเชิงวิศวกรรม 
 การวัดและประเมินผลด้านความสามารถ 
  ความสามารถของผู้เรียนประเมินได้จากการแสดงออกโดยตรงจากการท างานต่างๆ จากสถานการณ์ที่
ก าหนดให้ ซึ่งเป็นของจริง และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง หรือปฏิบัติงานได้จริง โดยประเมินจาก
กระบวนการท างาน กระบวนการคิด โดยเฉพาะความคิดเชิงวิเคราะห์ และผลงานที่ได้ 
  การประเมินด้านความสามารถ ประเมินได้ทั้งการแสดงออก กระบวนการท างานและผลผลิตของงานซึ่งจะ
ให้ความส าคัญต่อกระบวนการท างาน กระบวนการคิด คุณภาพของงาน และความส าเร็จของงาน 
  ลักษณะส าคัญของการประเมินความสามารถคือ ก าหนดวัตถุประสงค์ของงาน วิธีการท างาน ผลส าเร็จของ
งาน มีค าสั่งควบคุมสถานการณ์ในการปฏิบัติงาน มีเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจน การประเมินความสามารถที่แสดงออกของ
ผู้เรียน และความสนใจการเรียน 
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O7087

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรื่อง กฎหมายกับการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน โดยใช้การเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์ร่วมกับการอภิปราย

ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จังหวัดสงขลา

บดินทร์ อินทรัตน์1 กรุณา แดงสุวรรณ2 และสิรินุช บุญช่วย3

บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องกฎหมายกับการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน โดย

ใช้การเรียนการสอนด้วยเว็บไซต์ร่วมกับการอภิปราย กับเกณฑ์ร้อยละ 80 และ 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง

กฎหมายกับการด�าเนินชีวิตประจ�าวันก่อนและหลังเรียนด้วยเว็บไซต์ร่วมกับการอภิปราย กลุม่ตวัอย่างคอื นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 

2/7 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2562 โรงเรยีนหาดใหญ่รฐัประชาสรรค์ อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จ�านวน 40 คน ได้มาจากการ

เลือกแบบเจาะจงจากห้องเรียนที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับปานกลาง เครื่องมือที่ใช้ในวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องกฎหมายกับการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน ใช้จัดการเรียนการสอน 3 ครั้ง 

รวม 3 ชั่วโมง 2) เว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้เรื่องกฎหมายในชีวิตประจ�าวัน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องกฎหมายกับ

การด�าเนินชีวิตประจ�าวัน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทีแบบกลุ่มที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน 

ผลการวิจัยพบว่า 1) หลังเรียนด้วยเว็บไซต์ร่วมกับการอภิปราย นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรวมคิดเป็นร้อยละ 72.50 สูงกว่าเกณฑ์ร้อย

ละ 70 เมือ่พิจารณาคะแนนเป็นรายบคุคลพบว่า นกัเรยีนมคีะแนนสงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 จ�านวน 33 คน (ร้อยละ 82.5) และมีคะแนน

ต�่ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 จ�านวน 7 คน (ร้อยละ 17.5) และ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องกฎหมายกับการด�าเนนิชวีติประจ�าวนั 

หลงัใช้การเรียนการสอนด้วยเวบ็ไซต์ร่วมกบัการอภปิรายสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมีนยัส�าคัญทางสถติทีิร่ะดับ .05

ค�าส�าคัญ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การเรียนการสอนด้วยเว็บไซต์ การเรียนการสอนแบบการอภิปราย กฎหมายกับการด�าเนิน 
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The Development of Learning Achievement Social Studies 

Law in Daily Life by using Web-based Instruction 

for Mathayom Suksa 2 Students Hatyairatprachasun School, Songkhla Province

Bordin Intharat1 Karuna Daensuwan2 and Sirinut Boonchuay3

Abstract
 This purpose of this research is to 1) compare Mathayom Suksa 2 students’ learning achievement in 

law and daily life after using the website and discussion learning with the criterion of 70% and to compare their 

achievements on the topic before and after using such learning. Using purposive sampling, the samples of the 

study involved 40 Mathayom Suksa 2/7 students who enrolled for the second semester in the academic year of 

2019 at Hatyairatprachasun School, Hatyai District, Songkhla Province. The research instruments included 1) 

lesson plans for 3 times ( 3 hour) on laws in daily life 2) website and discussion for learning laws in daily life 3) 

achievement test for laws in daily life. Concerning data analysis, this study applied percentage, mean (), standard 

deviation (S.D.) and dependent t-test. The findings showed that 1) after using the website and discussion learning, 

an average mean score of 76.50% which passed the prescribed criterion of 70% and each sample of 82.50% also 

passed this criterion. 2) the samples’ learning achievements of the law and daily life after using the website and 

discussion learning were statistically significantly higher than their achievements prior to using these techniques 

at .05 level. 

Keywords : Learning Achievement, Website learning, Discussion learning, Law and daily life
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บทน า 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติ ให้เป็นมนุษย์    
ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครอง        
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษา    
ต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ บนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 
 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู ้ที ่ผู ้เรียนทุกคนในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาต้องเรียน ท้ังนี้เพราะกลุ่มสาระการเรียนรู้นี้ เกี่ยวข้องกับการอยู่ร่วมกันในสังคม ท่ีมีความเชื่อมสัมพันธ์กัน และมีความ
แตกต่างกันอย่างหลากหลาย เพื่อช่วยให้การปรับตนเองกับบริบทสภาพแวดล้อม เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ มีความรู้ ทักษะ 
คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม นอกจากช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ในเรื่องกระบวนการที่สามารถน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจ   อย่าง
รอบคอบในการด ารงชีวิต วิเคราะห์ผลดีของการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีจะเกิดผลดีต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ และ  จะเกิด
ผลเสียหากไม่ปฏิบัติตามแนวทางในการปฏิบัติตน ตามคุณลักษณะของประชาธิปไตย ตระหนักในคุณค่าความเป็นพลเมือง ตามวิถี
ประชาธิปไตยน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และมีส่วนร่วมในสังคมในฐานะพลเมืองดี แล้วยังช่วยให้น าความรู้ทางจริยธรรมหลักธรรมทาง
ศาสนามาพัฒนาตนเองและสังคม ได้ท าให้ผู้เรียนสามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข (กรมวิชาการ.2545    ก : 1-2) 
 ผู้เรียนนั้นควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ต้องค านึงถึงหลักที่ส าคัญประกอบด้วย ความต้องการหรือความสนใจ      
ของผู้เรียน ที่ส าคัญเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนมากที่สุด และสามารถศึกษาด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ     
เน้นให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง หมายความว่าให้สามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ในสภาพความเป็นจริง 
สามารถสืบค้นหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นการพึ่งพาตนเองเพื่อให้เกิดทักษะที่จะน าสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน และ
สามารถสร้างการเรียนรู้ของตนได้ คือ รู้วิธีคิดของตนและพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนวิธีคิดอย่างเหมาะสม ไม่เน้นที่การเรียนเพียง     
อย่างเดียว เน้นการประเมินตนเอง เดิมผู้สอนเป็นผู้ประเมินการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนประเมินตนอย่างสม ่าเสมอต่อเนื่อง จะช่วยให้ 
ผู้เรียนเข้าใจตนเองได้ชัดเจนข้ึน รู้จุดเด่น จุดด้อย และพร้อมท่ีจะปรับปรุงหรือพัฒนาให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เน้นการศึกษาด้วยตนเอง
ผ่านเว็บ ซึ่งเป็นทักษะที่ส าคัญในการด าเนินชีวิตประจ าวัน เน้นรูปแบบการเรียนรู้ ศึกษาด้วยตนเอง ซึ่งอาจจัดในรูปของการเรียน
การสอนผ่านเว็บไซต์ร่วมกับการอภิปราย การสอนโดยใช้การเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์ร่วมกับการอภิปราย เป็นรูปแบบการสอน
หนึ่งที่การศึกษายอมรับว่าสามารถตอบสนองต่อการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในปัจจุบันเป็น
โลกออนไลน์ สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างสะดวก (นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์. 2545 : 5) 
 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีเนื้อหามากท าให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย ไม่สนใจการเรียน ท าให้
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่า โดยเฉพาะชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จากการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่อนข้างต ่าในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เรื่องกฎหมายกับการด าเนินชีวิตประจ าวัน ขาดความกระตือรือร้น ขาดทักษะในการมีส่วนร่วม ไม่สามารถสร้างองค์
ความรู้ได้ด้วยตนเอง ไม่มีการแสวงหาความรู้ ค้นคว้าเพิ่มเติม และนักเรียนไม่สนใจในการเรียนการสอน ซึ่งส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องกฎหมายกับการด าเนินชีวิตประจ าวันค่อนข้างต ่า จึงควรใช้เทคนิค  
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องและเหมาะสม 
 แนวคิดทฤษฎีการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์ร่วมกับการอภิปราย การสอนบนเว็บ (web-based instruction 
หรือ WBI) เป็นวิธีการสอนที่ได้รับความนิยมแพร่หลายอย่างรวดเร็ว  ในระดับอุดมศึกษา WBI มีศักยภาพมากในการสร้าง
สิ่งแวดล้อมที่ดี สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ Windschitl (1998) กล่าวว่า เครือข่ายคอมพิวเตอร์ระดับโลก (World Wide Web 
หรือ WWW) สร้างบรรยากาศการเรียนรู้มากมาย ให้อาจารย์ และนักศึกษา เช่น ท าให้นักศึกษาเรียนรู้และพัฒนาด้วยตนเอง    
เพิ่มทักษะการเขียน ในการติดต่อสื่อสารพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาส าคัญ ส่งเสริมให้มีการคิดวิเคราะห์ในเรื่องส าคัญ ซึ่งการน า
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บทน า 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติ ให้เป็นมนุษย์    
ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครอง        
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษา    
ต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ บนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 
 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู ้ที ่ผู ้เรียนทุกคนในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาต้องเรียน ท้ังนี้เพราะกลุ่มสาระการเรียนรู้นี้ เกี่ยวข้องกับการอยู่ร่วมกันในสังคม ท่ีมีความเชื่อมสัมพันธ์กัน และมีความ
แตกต่างกันอย่างหลากหลาย เพื่อช่วยให้การปรับตนเองกับบริบทสภาพแวดล้อม เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ มีความรู้ ทักษะ 
คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม นอกจากช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ในเรื่องกระบวนการที่สามารถน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจ   อย่าง
รอบคอบในการด ารงชีวิต วิเคราะห์ผลดีของการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีจะเกิดผลดีต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ และ  จะเกิด
ผลเสียหากไม่ปฏิบัติตามแนวทางในการปฏิบัติตน ตามคุณลักษณะของประชาธิปไตย ตระหนักในคุณค่าความเป็นพลเมือง ตามวิถี
ประชาธิปไตยน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และมีส่วนร่วมในสังคมในฐานะพลเมืองดี แล้วยังช่วยให้น าความรู้ทางจริยธรรมหลักธรรมทาง
ศาสนามาพัฒนาตนเองและสังคม ได้ท าให้ผู้เรียนสามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข (กรมวิชาการ.2545    ก : 1-2) 
 ผู้เรียนนั้นควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ต้องค านึงถึงหลักที่ส าคัญประกอบด้วย ความต้องการหรือความสนใจ      
ของผู้เรียน ที่ส าคัญเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนมากที่สุด และสามารถศึกษาด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ     
เน้นให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง หมายความว่าให้สามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ในสภาพความเป็นจริง 
สามารถสืบค้นหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นการพึ่งพาตนเองเพื่อให้เกิดทักษะที่จะน าสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน และ
สามารถสร้างการเรียนรู้ของตนได้ คือ รู้วิธีคิดของตนและพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนวิธีคิดอย่างเหมาะสม ไม่เน้นที่การเรียนเพียง     
อย่างเดียว เน้นการประเมินตนเอง เดิมผู้สอนเป็นผู้ประเมินการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนประเมินตนอย่างสม ่าเสมอต่อเนื่อง จะช่วยให้ 
ผู้เรียนเข้าใจตนเองได้ชัดเจนข้ึน รู้จุดเด่น จุดด้อย และพร้อมท่ีจะปรับปรุงหรือพัฒนาให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เน้นการศึกษาด้วยตนเอง
ผ่านเว็บ ซึ่งเป็นทักษะที่ส าคัญในการด าเนินชีวิตประจ าวัน เน้นรูปแบบการเรียนรู้ ศึกษาด้วยตนเอง ซึ่งอาจจัดในรูปของการเรียน
การสอนผ่านเว็บไซต์ร่วมกับการอภิปราย การสอนโดยใช้การเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์ร่วมกับการอภิปราย เป็นรูปแบบการสอน
หนึ่งที่การศึกษายอมรับว่าสามารถตอบสนองต่อการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในปัจจุบันเป็น
โลกออนไลน์ สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างสะดวก (นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์. 2545 : 5) 
 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีเนื้อหามากท าให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย ไม่สนใจการเรียน ท าให้
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่า โดยเฉพาะช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น จากการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่อนข้างต ่าในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เรื่องกฎหมายกับการด าเนินชีวิตประจ าวัน ขาดความกระตือรือร้น ขาดทักษะในการมีส่วนร่วม ไม่สามารถสร้างองค์
ความรู้ได้ด้วยตนเอง ไม่มีการแสวงหาความรู้ ค้นคว้าเพิ่มเติม และนักเรียนไม่สนใจในการเรียนการสอน ซึ่งส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องกฎหมายกับการด าเนินชีวิตประจ าวันค่อนข้างต ่า จึงควรใช้เทคนิค  
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องและเหมาะสม 
 แนวคิดทฤษฎีการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์ร่วมกับการอภิปราย การสอนบนเว็บ (web-based instruction 
หรือ WBI) เป็นวิธีการสอนที่ได้รับความนิยมแพร่หลายอย่างรวดเร็ว  ในระดับอุดมศึกษา WBI มีศักยภาพมากในการสร้าง
สิ่งแวดล้อมที่ดี สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ Windschitl (1998) กล่าวว่า เครือข่ายคอมพิวเตอร์ระดับโลก (World Wide Web 
หรือ WWW) สร้างบรรยากาศการเรียนรู้มากมาย ให้อาจารย์ และนักศึกษา เช่น ท าให้นักศึกษาเรียนรู้และพัฒนาด้วยตนเอง    
เพิ่มทักษะการเขียน ในการติดต่อสื่อสารพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาส าคัญ ส่งเสริมให้มีการคิดวิเคราะห์ในเรื่องส าคัญ ซึ่งการน า

หลักการสอนที่ดี มาใช้กับการสอนบนเว็บเป็นทั้งโอกาสและความท้าทาย (Schneider (1994) ชี้ให้เห็นว่า การสอนจ าเป็นต้องมี
รากฐานมาจากทฤษฎีทางการศึกษา และไม่ได้ตั้งอยู่ในเนื้อหาทางการศึกษาเพียงอย่างเดียวโดด ๆ หรือน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้     
มีข้อมูลเพียงอย่างเดียว ขณะที่คาดหมายว่าทฤษฎีการเรียนรู้แบบเก่าจะค่อย ๆ วิวัฒนาการไปพร้อมกับเทคโนโลยีที่มีความละเอียด
ซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งเป็นการอ านวยความสะดวกในการถ่ายทอดความรู้ และสนับสนุนให้เกิดแบบจ าลองการสอนใหม่ท่ีดี 
 Jonassen (1995) กล่าวว่า การน าเทคโนโลยีมาใช้จะสามารถน ายุทธศาสตร์การเรียนเหล่านี้ไปใช้กับกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้ WWW โดยใช้ยุทธศาสตร์ 7 ประการ คือ  
 1. การตื่นตัว (active)  
 2. การสร้างสรรค์ (constructive)  
 3. การร่วมมือกันเรียน (collaborative)  
 4. ความตั้งใจเรียน (intentional)  
 5. การสนทนา (conversational)  
 6. การร่วมกันคิดแก้ไขปัญหา (contextualized)  
 7. การคิดอย่างรอบคอบ (reflective)  
 ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ที่ว่า ความส าเร็จในการสอน และผลการเรียนที่เป็นบวกย่อมผูกพันโดยตรงกับ
การน าทฤษฎีการเรียนรู้แบบเก่าไปใช้ควบคู่กับเทคโนโลยีท าให้เกิดการทบทวนและการปรับปรุงทฤษฎีที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว 
อย่างไรก็ตาม แนวความคิดต่าง ๆ จะวิวัฒนาการไปอย่างต่อเนื่องพร้อม ๆ กับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี (Koschman, 1996) 
 จากสภาพปัญหาในชั้นเรียนที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะครูฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีความสนใจ
และมีแนวคิดว่า วิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์ร่วมกับการอภิปราย จะช่วยพัฒนาและแก้ปัญหาหลาย ๆ 
ด้านที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของนักเรียน โดยเฉพาะผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องกฎหมายกับการด าเนินชีวิตประจ าวัน เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดการพัฒนาตนเอง และมีบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาด้วยตนเอง 
สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ซึ่งจะท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น โดยจะศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนผ่าน
เว็บไซต์ร่วมกับการอภิปราย เรื่องกฎหมายกับการด าเนินชีวิตประจ าวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เพื่อใช้เป็นแนวทางส าหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องกฎหมายกับการด าเนินชีวิตประจ าวันหลังใช้การเรียนการสอนด้วย
เว็บไซต์ร่วมกับการอภิปราย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
กับเกณฑ์ร้อยละ 70 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องกฎหมายกับการด าเนินชีวิตประจ าวัน ก่อนและหลังเรียนด้วยเว็บไซต์
ร่วมกับการอภิปรายของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/7 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
 

วิธีการศึกษา 
 การวิจัยครั ้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม           
เรื่องกฎหมายกับการด าเนินชีวิตประจ าวัน หลังใช้การเรียนการสอนด้วยเว็บไซต์ร่วมกับการอภิปราย กับเกณฑ์ร้อยละ 70 และ  
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องกฎหมายกับการด าเนินชีวิตประจ าวันก่อนและหลังเรียนด้วยเว็บไซต์ร่วมกับการ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

อภิปราย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยผู้วิจัย           
ได้ด าเนินการวิจัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1. ประชากร 
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 3. การสร้างเครื่องมือวิจัย 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
 

กลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2562 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐ -   
ประชาสรรค์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จ านวน 40 คน นักเรียนที่มีปัญหาผลสัมฤทธิ์ต ่า  เรื่องกฎหมายกับการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. แผนการจัดการเรียนรู ้กลุ ่มสาระการเรียนรู ้ส ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื ่องกฎหมาย กับการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 3 แผน ได้แก่ 
                   1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 กระบวนในการตรากฎหมาย 
                   1.2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเองและครอบครัว 
                   1.3 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและประเทศชาติ 
 2. เว็บไซต์การเรียนการสอนร่วมกับการอภิปราย จ านวน 1 กิจกรรม  
 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องกฎหมายกับ   
การด าเนินชีวิตประจ าวัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งใช้ส าหรับทดสอบนักเรียน ก่อนและหลังใช้การเรียนการสอนด้วย  
เว็บไซต์ร่วมกับการอภิปราย เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบมี 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ จ านวน 1 ฉบับ 
 

การสร้างเครื่องมือในการวิจัย 
 1. การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องกฎหมายกับการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
  1.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 เรื่องกฎหมายกับการด าเนินชีวิตประจ าวัน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
  1.2 วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  1.3 ก าหนดหัวเรื่อง หน่วยการเรียนรู้ย่อย เวลาเรียน 
  1.4 เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องกฎหมายกับการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
  1.5 น าแผนการจัดการเร ียนรู ้ท ี ่สร้างขึ ้น ให้ครูพี ่ เลี ้ยงพิจ ารณาเพื ่อตรวจสอบความเหมาะสมและให้
 ข้อเสนอแนะ ในเรื่องของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการจัดระเบียบของตัวอักษร 
  1.6 ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ตามข้อเสนอแนะของครูพี่เลี้ยง และได้แผนการจัดการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ 
 จ านวน 3 แผน 

 2. การสร้างการเรียนการสอนผ่านเว็บร่วมกับการอภิปราย ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
  2.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาสร้างเป็นการเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์
 ร่วมกับการอภิปราย 
  2.2 สร้างการเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์ร่วมกับการอภิปราย จ านวน 1 ชุด 
  2.3 น าเสนอครูพี่เลี้ยง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและน ามาแก้ไข เกี่ยวกับเนื้อหา เรื่องกฎหมายกับการด าเนิน
 ชีวิตประจ าวัน ให้มีความหลากหลายทั้งภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว 
  2.4 น าการเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์ร่วมกับการอภิปราย ท่ีแก้ไขปรับปรุง ไปทดลองใช้กับประชากร 

 3. การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียนกลุ ่มสาระการเร ียนรู ้ส ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม            
เรื่องกฎหมายกับการด าเนินชีวิตประจ าวัน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
  3.1 ศึกษาเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื ่องกฎหมายกับการด าเนิน
 ชีวิตประจ าวัน จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
  3.2 ศึกษาวิเคราะห์จุดประสงค์ในหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
  3.3 ก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ในหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
 ศาสนาและวัฒนธรรม 
  3.4 สร้างแบบทดสอบตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ มี 4 ตัวเลือก จ านวน      
 1 ฉบับ จ านวน 20 ข้อ 
  3.5 น าแบบทดสอบที ่สร ้างขึ ้นไปให้ผ ู ้ เช ี ่ยวชาญด้านเนื ้อหา จ านวน 3 คน ตรวจสอบความถูกต้อง           
 ความเที่ยงตรงตามเนื้อหาและจุดประสงค์ โดยการหาค่า IOC ซึ่งการให้ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญได้ก าหนดเกณฑ์ ดังนี้ 
   +1 เมื่อแน่ใจว่า ข้อสอบนั้นวัดได้ตรงตามเนื้อหาและจุดประสงค์ 
   0 เมื่อไม่แน่ใจว่า ข้อสอบนั้นวัดได้ตรงตามเนื้อหาและจุดประสงค์ 
   -1 เมื่อแน่ใจวา่ ข้อสอบนั้นไม่ได้วัดตรงตามเนื้อหาและวัดประสงค์ 
  3.6 ปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ แล้วคัดเลือกข้อสอบที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.05 
 ขึ้นไป ได้จ านวนข้อสอบที่ผ่านเกณฑ์จ านวน 20 ข้อ แล้วน ามาพิมพเ์ป็นแบบทดสอบเพื่อน าไปใช้ทดสอบกับประชากรต่อไป 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ด าเนินการทดสอบก่อนใช้การเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์ร่วมกับการอภิปราย กับกลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีท่ี 2 จ านวน 40 คน ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องกฎหมายกับ
การด าเนินชีวิตประจ าวันท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน 20 ข้อ 
 2. ด าเนินการใช้กับประชากร ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  เรื่องกฎหมายกับ
การด าเนินชีวิตประจ าวัน โดยใช้การเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์ร่วมกับการอภิปราย จ านวน 1 ชุด ชุดละ 3 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง 
จ านวน 3 แผนต่อสัปดาห์  
 3. หลังใช้การเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์ร่วมกับการอภิปราย ครบตามที่ก าหนดไว้ ผู้วิจัยทดสอบด้วยแบบทดสอบ        
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องกฎหมายกับการด าเนินชีวิตประจ าวั นกับประชากร  
อีกครั้งหนึ่ง 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

อภิปราย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยผู้วิจัย           
ได้ด าเนินการวิจัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1. ประชากร 
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 3. การสร้างเครื่องมือวิจัย 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
 

กลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2562 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐ -   
ประชาสรรค์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จ านวน 40 คน นักเรียนที่มีปัญหาผลสัมฤทธิ์ต ่า  เรื่องกฎหมายกับการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. แผนการจัดการเรียนรู ้กลุ ่มสาระการเรียนรู ้ส ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื ่องกฎหมาย กับการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 3 แผน ได้แก่ 
                   1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 กระบวนในการตรากฎหมาย 
                   1.2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเองและครอบครัว 
                   1.3 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและประเทศชาติ 
 2. เว็บไซต์การเรียนการสอนร่วมกับการอภิปราย จ านวน 1 กิจกรรม  
 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องกฎหมายกับ   
การด าเนินชีวิตประจ าวัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งใช้ส าหรับทดสอบนักเรียน ก่อนและหลังใช้การเรียนการสอนด้วย  
เว็บไซต์ร่วมกับการอภิปราย เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบมี 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ จ านวน 1 ฉบับ 
 

การสร้างเครื่องมือในการวิจัย 
 1. การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องกฎหมายกับการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
  1.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 เรื่องกฎหมายกับการด าเนินชีวิตประจ าวัน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
  1.2 วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  1.3 ก าหนดหัวเรื่อง หน่วยการเรียนรู้ย่อย เวลาเรียน 
  1.4 เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องกฎหมายกับการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
  1.5 น าแผนการจัดการเร ียนรู ้ท ี ่สร้างขึ ้น ให้ครูพี ่ เลี ้ยงพิจ ารณาเพื ่อตรวจสอบความเหมาะสมและให้
 ข้อเสนอแนะ ในเรื่องของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการจัดระเบียบของตัวอักษร 
  1.6 ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ตามข้อเสนอแนะของครูพี่เลี้ยง และได้แผนการจัดการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ 
 จ านวน 3 แผน 

 2. การสร้างการเรียนการสอนผ่านเว็บร่วมกับการอภิปราย ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
  2.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาสร้างเป็นการเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์
 ร่วมกับการอภิปราย 
  2.2 สร้างการเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์ร่วมกับการอภิปราย จ านวน 1 ชุด 
  2.3 น าเสนอครูพี่เลี้ยง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและน ามาแก้ไข เกี่ยวกับเนื้อหา เรื่องกฎหมายกับการด าเนิน
 ชีวิตประจ าวัน ให้มีความหลากหลายทั้งภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว 
  2.4 น าการเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์ร่วมกับการอภิปราย ท่ีแก้ไขปรับปรุง ไปทดลองใช้กับประชากร 

 3. การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียนกลุ ่มสาระการเร ียนรู ้ส ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม            
เรื่องกฎหมายกับการด าเนินชีวิตประจ าวัน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
  3.1 ศึกษาเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื ่องกฎหมายกับการด าเนิน
 ชีวิตประจ าวัน จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
  3.2 ศึกษาวิเคราะห์จุดประสงค์ในหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
  3.3 ก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ในหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
 ศาสนาและวัฒนธรรม 
  3.4 สร้างแบบทดสอบตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ มี 4 ตัวเลือก จ านวน      
 1 ฉบับ จ านวน 20 ข้อ 
  3.5 น าแบบทดสอบที ่สร ้างขึ ้นไปให้ผ ู ้ เช ี ่ยวชาญด้านเนื ้อหา จ านวน 3 คน ตรวจสอบความถูกต้อง           
 ความเที่ยงตรงตามเนื้อหาและจุดประสงค์ โดยการหาค่า IOC ซึ่งการให้ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญได้ก าหนดเกณฑ์ ดังนี้ 
   +1 เมื่อแน่ใจว่า ข้อสอบนั้นวัดได้ตรงตามเนื้อหาและจุดประสงค์ 
   0 เมื่อไม่แน่ใจว่า ข้อสอบนั้นวัดได้ตรงตามเนื้อหาและจุดประสงค์ 
   -1 เมื่อแน่ใจว่า ข้อสอบนั้นไม่ได้วัดตรงตามเนื้อหาและวัดประสงค์ 
  3.6 ปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ แล้วคัดเลือกข้อสอบที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.05 
 ขึ้นไป ได้จ านวนข้อสอบที่ผ่านเกณฑ์จ านวน 20 ข้อ แล้วน ามาพิมพเ์ป็นแบบทดสอบเพื่อน าไปใช้ทดสอบกับประชากรต่อไป 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ด าเนินการทดสอบก่อนใช้การเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์ร่วมกับการอภิปราย กับกลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีท่ี 2 จ านวน 40 คน ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องกฎหมายกับ
การด าเนินชีวิตประจ าวันท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน 20 ข้อ 
 2. ด าเนินการใช้กับประชากร ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  เรื่องกฎหมายกับ
การด าเนินชีวิตประจ าวัน โดยใช้การเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์ร่วมกับการอภิปราย จ านวน 1 ชุด ชุดละ 3 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง 
จ านวน 3 แผนต่อสัปดาห์  
 3. หลังใช้การเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์ร่วมกับการอภิปราย ครบตามที่ก าหนดไว้ ผู้วิจัยทดสอบด้วยแบบทดสอบ        
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องกฎหมายกับการด าเนินชีวิตประจ าวั นกับประชากร  
อีกครั้งหนึ่ง 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
1. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.1 น าคะแนนที่ได้จากการทดสอบมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 1.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องกฎหมายกับ
การด าเนินชีวิตประจ าวัน ก่อนและหลังการใช้การเรียนการสอนด้วยเว็บร่วมกับการอภิปรายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    
โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test for Dependent Group)  

2. สถิติท่ีใช้ในการวิจัย 
 2.1 หาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
เรื่องกฎหมายกับการด าเนินชีวิตประจ าวัน โดยใช้ดัชนีความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ (IOC) 
 

ผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องกฎหมายกับการด าเนินชีวิตประจ าวัน โดยใช้การ
เรียนการสอนด้วยเว็บไซต์ร่วมกับการอภิปราย และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องกฎหมายกับการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์ร่วมกับการอภิปราย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยผู้วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย รายละเอียดดังนี้ 
 ตอนที่ 1 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องกฎหมายกับการด าเนินชีวิตประจ าวัน โดยใช้การเรียนการสอนด้วย
เว็บไซต์ร่วมกับการอภิปราย 
 ตอนท่ี 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องกฎหมายกับการด าเนินชีวิตประจ าวัน ก่อนเรียน และหลังเรียน 
ด้วยการเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์ร่วมกับการอภิปราย 
  
 ตอนที่ 1 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องกฎหมายกับการด าเนินชีวิตประจ าวัน โดยใช้การเรียนการสอนด้วย
เว็บไซต์ร่วมกับการอภิปราย 
 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องกฎหมายกับการด าเนินชีวิตประจ าวัน โดยใช้การเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์
ร่วมกับการอภิปราย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลปรากฏ ดังแสดงในตารางที่ 1 

 ตารางที่ 1 แสดงคะแนน ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนก่อน และหลังเรียน ด้วยการเรียนการสอนด้วย
เว็บไซต์ร่วมกับการอภิปราย 

ผลสัมฤทธิ ์ คะแนนเต็ม จ านวนนักเรียน  ̅ S.D. 
ก่อนเรียน 20 40 8.95 2.229 
หลังเรียน 20 40 13.63 2.958 

 จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่า ก่อนเรียนด้วยการเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์ร่วมกับการอภิปราย นักเรียนท าคะแนนสูงสุด
ได้ 14 คะแนน คะแนนต ่าสุด 4 คะแนน คะแนนเฉลี่ย ( )̅ 8.95 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 2.229 และหลังเรียน
ด้วยการเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์ร่วมกับการอภิปราย นักเรียนท าคะแนนสูงสุดได้ 18 คะแนน คะแนนต ่าสุด 8 คะแนน      
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การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
1. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.1 น าคะแนนที่ได้จากการทดสอบมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 1.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องกฎหมายกับ
การด าเนินชีวิตประจ าวัน ก่อนและหลังการใช้การเรียนการสอนด้วยเว็บร่วมกับการอภิปรายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    
โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test for Dependent Group)  

2. สถิติท่ีใช้ในการวิจัย 
 2.1 หาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
เรื่องกฎหมายกับการด าเนินชีวิตประจ าวัน โดยใช้ดัชนีความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ (IOC) 
 

ผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องกฎหมายกับการด าเนินชีวิตประจ าวัน โดยใช้การ
เรียนการสอนด้วยเว็บไซต์ร่วมกับการอภิปราย และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องกฎหมายกับการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์ร่วมกับการอภิปราย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยผู้วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย รายละเอียดดังนี้ 
 ตอนที่ 1 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องกฎหมายกับการด าเนินชีวิตประจ าวัน โดยใช้การเรียนการสอนด้วย
เว็บไซต์ร่วมกับการอภิปราย 
 ตอนท่ี 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องกฎหมายกับการด าเนินชีวิตประจ าวัน ก่อนเรียน และหลังเรียน 
ด้วยการเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์ร่วมกับการอภิปราย 
  
 ตอนที่ 1 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องกฎหมายกับการด าเนินชีวิตประจ าวัน โดยใช้การเรียนการสอนด้วย
เว็บไซต์ร่วมกับการอภิปราย 
 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องกฎหมายกับการด าเนินชีวิตประจ าวัน โดยใช้การเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์
ร่วมกับการอภิปราย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลปรากฏ ดังแสดงในตารางที่ 1 

 ตารางที่ 1 แสดงคะแนน ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนก่อน และหลังเรียน ด้วยการเรียนการสอนด้วย
เว็บไซต์ร่วมกับการอภิปราย 

ผลสัมฤทธิ ์ คะแนนเต็ม จ านวนนักเรียน  ̅ S.D. 
ก่อนเรียน 20 40 8.95 2.229 
หลังเรียน 20 40 13.63 2.958 

 จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่า ก่อนเรียนด้วยการเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์ร่วมกับการอภิปราย นักเรียนท าคะแนนสูงสุด
ได้ 14 คะแนน คะแนนต ่าสุด 4 คะแนน คะแนนเฉลี่ย ( )̅ 8.95 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 2.229 และหลังเรียน
ด้วยการเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์ร่วมกับการอภิปราย นักเรียนท าคะแนนสูงสุดได้ 18 คะแนน คะแนนต ่าสุด 8 คะแนน      

คะแนนเฉลี่ย ( )̅ 13.63 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 2.958 แสดงให้เห็นว่า หลังเรียนด้วยการเรียนการสอนผ่าน
เว็บไซต์ร่วมกับการอภิปราย นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มขึ้น 

 ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องกฎหมายกับการด าเนินชีวิตประจ าวัน ก่อนเรียนและหลังเรียน 
ด้วยการเรียนการสอนผ่านเว็บร่วมกับการอภิปราย 
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องกฎหมายกับการด าเนินชีวิตประจ าวัน ก่อนเรียน และหลังเรียน ด้วยการ
เรียนการสอนด้วยเว็บไซต์ร่วมกับการอภิปราย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏ ดังแสดง ในตารางที่ 2 

 ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนน ก่อน และหลังเรียนด้วยเรียนการสอนด้วยเว็บไซต์ร่วมกับการอภิปราย        
เรื่องกฎหมายกับการด าเนินชีวิตประจ าวัน ของนักเรียนรายบุคคล  

ผลสัมฤทธิ ์ คะแนนเต็ม จ านวนนักเรียน เฉลี่ย ความแตกต่าง 
หลังเรียน 20 40 13.63 +4.72 
ก่อนเรียน 20 40 8.95 

 จากตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่า นักเรียนทุกคนหลังเรียนโดยใช้การจัดการเรยีนการสอนด้วยเว็บร่วมกับการอภิปราย เพิ่มขึ้น
จากก่อนเรียน 

 ตารางที่ 3 ผลการทดสอบ รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องกฎหมายกับการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
คะแนนก่อนเรียนกับหลังเรียนของผู้เรียนในภาพรวม 

ผลสัมฤทธิ ์ Mean S.D. t Sig 
ก่อนเรียน 8.95 2.229 

18.579* 0.000 หลังเรียน 13.63 2.958 

                                 * มีนัยส าคัญทางสถิติ  = .05 

 จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 8.95 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน  เท่ากับ 13.63        
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนสอบทั้งสองครั้ง พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

สรุปผลการวิจัย 
 1. ก่อนเรียนด้วยการเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์ร่วมกับการอภิปราย นักเรียนท าคะแนนสูงสุดได้ 14 คะแนน       
คะแนนต ่าสุด 4 คะแนน คะแนนเฉลี่ย ( )̅ 8.95 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 2.229 และหลังเรียนด้วยการเรียน  
การสอนด้วยเว็บไซต์ร่วมกับการอภิปราย นักเรียนท าคะแนนสูงสุดได ้18 คะแนน คะแนนต ่าสุด 8 คะแนน คะแนนเฉลี่ย ( )̅ 13.63 
คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 2.958 แสดงให้เห็นว่า หลังเรียนด้วยการเรียนการสอนด้วยเว็บไซต์รว่มกับการอภิปราย 
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มขึ้น 
 2. คะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียนเท่ากับ 8.95 และหลังเรียนเท่ากับ 13.63  เมื่อท าการทดสอบความ
แตกต่างทางสถิติพบว่า หลังจากท่ีนักเรียนเรียนด้วยการเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์ร่วมกับการอภิปราย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องกฎหมายกับการด าเนินชีวิตประจ าวัน เพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน มีนัยส าคัญทางสถิติ 
เท่ากับ .05 
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องกฎหมายกับการด าเนินชีวิตประจ าวัน โดยใช้การเรียนการสอนด้วยเว็บไซต์
ร่วมกับการอภิปราย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 2 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์  อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา        
พบว่า หลังเรียนด้วยการเรียนการสอนด้วยเว็บไซต์ร่วมกับการอภิปราย นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นกว่าก่อนเรียน 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า นักเรียนสามารถเรียนรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่หลากหลาย เปิดโอกาสทางการเรียนรู้ และเป็นการเรียนรู้   
ในสภาพของความเป็นจริง ผู้เรียนให้ความสนใจ และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีต่อการเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์ร่วมกับการ
อภิปราย ซึ่งสอดคล้องกับ กนกพร ฉันทนารุ่งภักดิ์ (2548) พบว่า เมื่อน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้บนเว็บไซต์แบบผสมผสานด้วย
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย มาสร้างเป็นโปรแกรม
การเรียนแบบผสมผสานบนเว็บไซต์แล้วน าไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสาธิต-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ฝ่ายประถม โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ เทคนิคแบบแบ่งกลุ่มช่วยเหลือรายบุคคล ภายหลังการจัดการเรียนรู้ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนท่ีสูงขึ้นกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ อีกทั้งกลุ่มตัวอย่าง ยังมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน
ในระดับมาก 
 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องกฎหมายกับการด าเนินชีวิตประจ าวัน ก่อนเรียน และหลังเรียน ด้วยการ
เรียนการสอนด้วยเว็บไซต์ร่วมกับการอภิปราย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา พบว่า หลังเรียนด้วยการเรียนการสอนด้วยเว็บไซต์ร่วมกับการอภิปราย นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื ่องกฎหมายกับการด าเนินชีวิตประจ าวัน เพิ่มขึ้นจากก่อนเ รียน ทั้งนี ้อาจเป็นเพราะว่า      
การเรียนสอนด้วยเว็บไซต์ร่วมกับการอภิปราย นักเรียนมีความตั้งใจและให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก  เนื่องจากเป็นการเรียน     
การสอนที่แปลกใหม่ ท าให้นักเรียนเกิดองค์ความรู้ที่หลากหลาย ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เรื่องกฎหมายกับการด าเนินชีวิตประจ าวันสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ ซุลราณี แวยูโซะ (2551) ได้ท าการวิจัยเรื่องผลของ
การเรียนด้วยบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดย Team-based Learning ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาปริญญาตรีคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผลการศึกษาพบว่า บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดย Team-
Based Learning มีประสิทธิภาพ 87.33/86.33 และนักศึกษาที่เรียน โดยบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดย Team-Based 
Learning มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่านักเรียนท่ีเรียนโดยการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะจากการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1.1 ผู้สอนควรมีการเสริมแรงต่อผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนมีก าลังใจในการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 
 1.2 ควรมีการจัดเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์และระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต เพื่ออ านวยความสะดวกในการเรียนรู้
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียน 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1 พัฒนาประสิทธิภาพของเว็บไซต์ที่น ามาใช้ในการเรียนการสอน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงกว่า เกณฑ์ E1/E2 
 2.2 พัฒนากระบวนการในการจัดการเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องกฎหมายกับการด าเนินชีวิตประจ าวัน โดยใช้การเรียนการสอนด้วยเว็บไซต์
ร่วมกับการอภิปราย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 2 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์  อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา        
พบว่า หลังเรียนด้วยการเรียนการสอนด้วยเว็บไซต์ร่วมกับการอภิปราย นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นกว่าก่อนเรียน 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า นักเรียนสามารถเรียนรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่หลากหลาย เปิดโอกาสทางการเรียนรู้ และเป็นการเรียนรู้   
ในสภาพของความเป็นจริง ผู้เรียนให้ความสนใจ และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีต่อการเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์ร่วมกับการ
อภิปราย ซึ่งสอดคล้องกับ กนกพร ฉันทนารุ่งภักดิ์ (2548) พบว่า เมื่อน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้บนเว็บไซต์แบบผสมผสานด้วย
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย มาสร้างเป็นโปรแกรม
การเรียนแบบผสมผสานบนเว็บไซต์แล้วน าไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสาธิต-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ฝ่ายประถม โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ เทคนิคแบบแบ่งกลุ่มช่วยเหลือรายบุคคล ภายหลังการจัดการเรียนรู้ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนท่ีสูงขึ้นกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ อีกทั้งกลุ่มตัวอย่าง ยังมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน
ในระดับมาก 
 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องกฎหมายกับการด าเนินชีวิตประจ าวัน ก่อนเรียน และหลังเรียน ด้วยการ
เรียนการสอนด้วยเว็บไซต์ร่วมกับการอภิปราย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา พบว่า หลังเรียนด้วยการเรียนการสอนด้วยเว็บไซต์ร่วมกับการอภิปราย นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื ่องกฎหมายกับการด าเนินชีวิตประจ าวัน เพิ่มขึ้นจากก่อนเ รียน ทั้งนี ้อาจเป็นเพราะว่า      
การเรียนสอนด้วยเว็บไซต์ร่วมกับการอภิปราย นักเรียนมีความตั้งใจและให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก  เนื่องจากเป็นการเรียน     
การสอนที่แปลกใหม่ ท าให้นักเรียนเกิดองค์ความรู้ที่หลากหลาย ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เรื่องกฎหมายกับการด าเนินชีวิตประจ าวันสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ ซุลราณี แวยูโซะ (2551) ได้ท าการวิจัยเรื่องผลของ
การเรียนด้วยบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดย Team-based Learning ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาปริญญาตรีคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผลการศึกษาพบว่า บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดย Team-
Based Learning มีประสิทธิภาพ 87.33/86.33 และนักศึกษาที่เรียน โดยบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดย Team-Based 
Learning มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่านักเรียนท่ีเรียนโดยการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะจากการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1.1 ผู้สอนควรมีการเสริมแรงต่อผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนมีก าลังใจในการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 
 1.2 ควรมีการจัดเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์และระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต เพื่ออ านวยความสะดวกในการเรียนรู้
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียน 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1 พัฒนาประสิทธิภาพของเว็บไซต์ที่น ามาใช้ในการเรียนการสอน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงกว่า เกณฑ์ E1/E2 
 2.2 พัฒนากระบวนการในการจัดการเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
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O7088

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จังหวัดสงขลา

เจตพล หวันเก1* กรุณา แดงสุวรรณ2 เกวลิน ชัยณรงค์3 และสุภาภัค พรหมสุวรรณ์4

บทคัดย่อ
 การวิจยัครัง้น้ี มวีตัถปุระสงค์เพือ่ 1) เปรยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตร์ เรือ่งการแก้สมการเชิงเส้น ตวัแปรเดยีว 

โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT หลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 60 และ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เรื่องการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวก่อนและหลังเรียน โดยใช้การจัดการเรียนรู้เทคนิค TGT ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ อ�าเภอหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา จ�านวน 40 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการ

แก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TGT ใช้จัดการเรียนการสอน 8 ครั้ง รวม 8 ชั่วโมง 

และ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว วิเคราะห์

ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติแบบกลุ่มที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน ผลการวิจัยพบว่า 1) หลังเรียนโดยใช้

การจดัการเรยีนรูเ้ทคนคิ TGT นกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่สงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 โดยมคีะแนนเฉลีย่คดิเป็นร้อยละ 61.75 เมือ่พจิารณา

คะแนนรายบคุคล พบว่านกัเรยีนร้อยละ 77.50 มคีะแนนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 และ 2) ผลสัมฤทธิท์างการเรยีน เรือ่งการแก้สมการ

เชิงเส้นตัวแปรเดียว หลังการใช้การจัดการเรียนรู้เทคนิค TGT สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ค�าส�าคัญ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT
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The Development of Mathematics Achievement in Solving on Linear Equation

of one Variable By Using Cooperative Group Learning Technique TGT 

of Mathayom Suksa 1 Students at Hatyairatprachasun School,

Songkhla Province

Jettaphol Hwanka1* Karuna Daensuwan2 Kawalin Chainarong3 and Supapak Promsuwan4

Abstract
 The objectives of this study were to 1) compare mathayom 1 students’ learning achievements in solving on 

linear equation with one variable which was taught by Cooperative Group Learning Technique TGT with the 

criterion of 60% and to compare their achievements on the topic before and after using such techniques. Using 

cluster sampling, the samples of the study involved 40 mathayom 1 students who enrolled for the second 

semester in the academic year of 2019 at Hatyairatprachasun School, Hatyai District, Songkhla Province. The 

research instruments included 1) lesson plans for 8 times (8 hour) are organized and taken to teach on the 

solving on linear equation with one variable using the Cooperative Group Learning Technique TGT techniques 

and 2) tests on the solving on linear equation with one variable. Concerning data analysis, this study applied 

percentage, mean (), standard deviation (S.D.) and dependent t-test. The findings showed that 1) after using the 

Cooperative Group Learning Technique TGT techniques, an average mean score of 61.75% which passed the 

prescribed criterion of 60% and each sample of 77.50% also passed this criterion and 2) the samples’ learning 

achievements of the solving on linear equation with one variable after using the Cooperative Group Learning 

Technique TGT techniques were statistically significant higher than their achievements prior to using these 

techniques at .05 level.

Keywords : Learning Achievement, Solving on Linear Equation with one Variable, Cooperative Group Learning 

Technique TGT
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บทน า 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์
ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมอืงไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จ าเป็นต่อการศึกษาตอ่ 
การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเช่ือว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพใน
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งยังให้ความส าคัญกับการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ที่น ากระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายมาเป็นเครื่องมือไปสู่เป้าหมายของหลักสูตร และได้กล่าวถึงบทบาท
ของผู้เรียนว่าต้องวางแผนและรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง แสวงหาความรู้ เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติจริง สรุปสิ่ง
ที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง มีปฏิสัมพันธ์ในการท างาน ท ากิจกรรมร่วมกับกลุ่ม และครูมีทักษะพื้นฐานที่เพียงพอในการน าไปใช้
แก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ ๆ ผู้เรียนจะต้องได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย ที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจจากการ
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 
 คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ช่วยให้มนุษย์มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปญหาหรอืสถานการณไ์ดอ้ย่างรอบคอบและถี่ถ้วน ช่วยให้คาดการณ์ 
วางแผน ตัดสินใจ แก้ปญหา ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ 
คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อื่น ๆ อั นเป็นรากฐานในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของชาติให้มีคุณภาพและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ทัดเทียมกับนานาชาติ การศึกษาคณิตศาสตร์จึง
จ าเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560: 1) 

จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 30.04 เมื่อพิจารณาตามขนาดโรงเรียน พบว่า คะแนนเฉลี่ย ในโรงเรียน
ขนาดใหญ่พิเศษเท่ากับ 36.65 สูงกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ ( X̅=28.16) ขนาดกลาง (X̅=26.18) และขนาดเล็ก (X̅=25.23) 
(สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2561: 4) เนื่องจากคณิตศาสตร์มีลักษณะธรรมชาติเป็นวิชาที่ผู้เรียนต้องใช้จินตนาการ
อย่างมาก การสอนของผู้สอนไม่ถูกต้อง ผู้สอนไม่สามารถเปลี่ยนจากนามธรรมเป็นรูปธรรมได้ ผู้เรียนไม่สามารถเห็นภาพ 
ผู้สอนไม่กระตือรือร้นกระตุ้นเตือนให้ผู้เรียนมีความสนใจหรือชอบวิชาคณิตศาสตร์เท่าที่ควร ผู้เรียนที่มีประสบการณ์หรือมี
ความฉลาดมากก็จะท าได้ ส่วนผู้เรียนที่ไม่คล่องหรือมีประสบการณ์น้อยมักจะท าไม่ได้และถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง ผู้สอนก็จะสอน
เรื่องใหม่ต่อไป ผู้เรียนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องจะเรียนอ่อนลงและไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์ ผู้สอนมักค านึงแต่ที่จะสอนให้ทันหลักสูตรไม่
ค่อยค านึงการปูพื้นฐานท่ีดีให้แก่ผู้เรียน (แก้วตา ศรีจันทร์, 2552: 3) 

จากการรายงานการวิจัยในช้ันเรียน ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 2 การวิเคราะห์เนื้อหาแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 
ของครูที่สอนในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า สาระที่นักเรียนมีปัญหาในการเรียนมากที่สุด 
และเป็นมีความส าคัญในการเรียน ได้แก่ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (ภาคิน อนันตกิจบ ารุง, 2555: 4)  

จากสภาพปัญหาผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ได้ศึกษาวิธีการสอนแบบต่าง ๆ ที่สามารถช่วยแก้ปัญหา 
พบว่า โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT จะช่วยให้นักเรียนสามารถแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวได้ และ
จะช่วยให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงต้องพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น และเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนตามเป้าหมาย
ของการจัดการศึกษาต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ อ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 60 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ก่อนเรียนและ
หลังเรียน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐ
ประชาสรรค์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

 

วิธีด าเนินการ 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) ได้ออกแบบการวิจัยดังนี้ 
 การออกแบบวิจัย แบบแผนการวิจัยเป็นแบบที่มีกลุ่มตัวอย่างเพียงกลุ่มเดียวที่ถูกวัดก่อนการทดลองและหลังการ
ทดลอง (The One Group Pre-Post test Design) โดยเขียนเป็นแผนผัง ได้ดังนี้ 

R  O1  X  O2 
 R (Random) หมายถึง การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
 O1 (Observation1) หมายถึง การวัดก่อนการทดลอง 
 X (Treatment) หมายถึง การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT 
 O2 (Observation2) หมายถึง การวัดหลังการทดลอง 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชา
สรรค์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จ านวน 15 ห้อง รวมจ านวนนักเรียน 548 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/3 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชา
สรรค์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จ านวน 40 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster sampling) 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ประกอบด้วย 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT ประกอบด้วย สมการและการหาค าตอบของสมการ จ านวน 2 แผน แผนละ 2 คาบ
เรียน และการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว จ านวน 2 แผน แผนละ 2 คาบเรียน รวมทั้งสิ้น 8 คาบเรียน 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งใช้ส าหรับทดสอบนักเรียนก่อนและหลังใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
TGT เป็นแบบทดสอบ 2 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 15 ข้อละ 1 คะแนน และตอนที่ 2 
เป็นแบบอัตนัย จ านวน 2 ข้อ ข้อละ 2.5 คะแนน รวมทั้งสิ้น 20 คะแนน 
การสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย 
 1. การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ผู้วิจัยได้ด าเนินตามขั้นตอนดังน้ี 
 1.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
 1.2 วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
 1.3 ศึกษาวิธีการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

บทน า 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์
ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมอืงไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จ าเป็นต่อการศึกษาตอ่ 
การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเช่ือว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพใน
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งยังให้ความส าคัญกับการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ที่น ากระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายมาเป็นเครื่องมือไปสู่เป้าหมายของหลักสูตร และได้กล่าวถึงบทบาท
ของผู้เรียนว่าต้องวางแผนและรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง แสวงหาความรู้ เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติจริง สรุปสิ่ง
ที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง มีปฏิสัมพันธ์ในการท างาน ท ากิจกรรมร่วมกับกลุ่ม และครูมีทักษะพื้นฐานที่เพียงพอในการน าไปใช้
แก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ ๆ ผู้เรียนจะต้องได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย ที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจจากการ
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 
 คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ช่วยให้มนุษย์มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปญหาหรอืสถานการณไ์ดอ้ย่างรอบคอบและถี่ถ้วน ช่วยให้คาดการณ์ 
วางแผน ตัดสินใจ แก้ปญหา ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ 
คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อื่น ๆ อั นเป็นรากฐานในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของชาติให้มีคุณภาพและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ทัดเทียมกับนานาชาติ การศึกษาคณิตศาสตร์จึง
จ าเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560: 1) 

จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 30.04 เมื่อพิจารณาตามขนาดโรงเรียน พบว่า คะแนนเฉลี่ย ในโรงเรียน
ขนาดใหญ่พิเศษเท่ากับ 36.65 สูงกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ ( X̅=28.16) ขนาดกลาง (X̅=26.18) และขนาดเล็ก (X̅=25.23) 
(สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2561: 4) เนื่องจากคณิตศาสตร์มีลักษณะธรรมชาติเป็นวิชาที่ผู้เรียนต้องใช้จินตนาการ
อย่างมาก การสอนของผู้สอนไม่ถูกต้อง ผู้สอนไม่สามารถเปลี่ยนจากนามธรรมเป็นรูปธรรมได้ ผู้เรียนไม่สามารถเห็นภาพ 
ผู้สอนไม่กระตือรือร้นกระตุ้นเตือนให้ผู้เรียนมีความสนใจหรือชอบวิชาคณิตศาสตร์เท่าที่ควร ผู้เรียนที่มีประสบการณ์หรือมี
ความฉลาดมากก็จะท าได้ ส่วนผู้เรียนท่ีไม่คล่องหรือมีประสบการณ์น้อยมักจะท าไม่ได้และถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง ผู้สอนก็จะสอน
เรื่องใหม่ต่อไป ผู้เรียนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องจะเรียนอ่อนลงและไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์ ผู้สอนมักค านึงแต่ที่จะสอนให้ทันหลักสูตรไม่
ค่อยค านึงการปูพื้นฐานท่ีดีให้แก่ผู้เรียน (แก้วตา ศรีจันทร์, 2552: 3) 

จากการรายงานการวิจัยในช้ันเรียน ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 2 การวิเคราะห์เนื้อหาแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 
ของครูที่สอนในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า สาระที่นักเรียนมีปัญหาในการเรียนมากที่สุด 
และเป็นมีความส าคัญในการเรียน ได้แก่ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (ภาคิน อนันตกิจบ ารุง, 2555: 4)  

จากสภาพปัญหาผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ได้ศึกษาวิธีการสอนแบบต่าง ๆ ที่สามารถช่วยแก้ปัญหา 
พบว่า โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT จะช่วยให้นักเรียนสามารถแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวได้ และ
จะช่วยให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงต้องพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น และเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนตามเป้าหมาย
ของการจัดการศึกษาต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ อ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 60 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ก่อนเรียนและ
หลังเรียน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐ
ประชาสรรค์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

 

วิธีด าเนินการ 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) ได้ออกแบบการวิจัยดังนี้ 
 การออกแบบวิจัย แบบแผนการวิจัยเป็นแบบที่มีกลุ่มตัวอย่างเพียงกลุ่มเดียวที่ถูกวัดก่อนการทดลองและหลังการ
ทดลอง (The One Group Pre-Post test Design) โดยเขียนเป็นแผนผัง ได้ดังนี้ 

R  O1  X  O2 
 R (Random) หมายถึง การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
 O1 (Observation1) หมายถึง การวัดก่อนการทดลอง 
 X (Treatment) หมายถึง การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT 
 O2 (Observation2) หมายถึง การวัดหลังการทดลอง 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชา
สรรค์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จ านวน 15 ห้อง รวมจ านวนนักเรียน 548 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/3 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชา
สรรค์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จ านวน 40 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster sampling) 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ประกอบด้วย 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT ประกอบด้วย สมการและการหาค าตอบของสมการ จ านวน 2 แผน แผนละ 2 คาบ
เรียน และการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว จ านวน 2 แผน แผนละ 2 คาบเรียน รวมทั้งสิ้น 8 คาบเรียน 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งใช้ส าหรับทดสอบนักเรียนก่อนและหลังใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
TGT เป็นแบบทดสอบ 2 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 15 ข้อละ 1 คะแนน และตอนที่ 2 
เป็นแบบอัตนัย จ านวน 2 ข้อ ข้อละ 2.5 คะแนน รวมทั้งสิ้น 20 คะแนน 
การสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย 
 1. การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ผู้วิจัยได้ด าเนินตามขั้นตอนดังน้ี 
 1.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
 1.2 วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
 1.3 ศึกษาวิธีการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 1.4 ก าหนดหัวเรื่อง หน่วยการเรียนรู้ย่อย และเวลาเรียน  
 1.5 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT 
 1.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้ให้อาจารย์นิเทศและครูพี่เลี้ยงพิจารณา เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม ให้
ข้อเสนอแนะ และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ เพื่อได้แผนการจัดการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ส าหรับน าไปใช้จัดการเรียนรู้ 
 2. การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียว ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 
 2.1 ศึกษาเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 2.2 วิเคราะห์จุดประสงค์ในหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 2.3 ก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ในหลักสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 2.4 สร้างแบบทดสอบตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ซึ่งเป็นแบบทดสอบ 2 ตอน ตอนที่ 1 เป็นแบบปรนัย 4 
ตัวเลือก จ านวน 15 ข้อ และตอนท่ี 2 เป็นแบบอัตนัย จ านวน 2 ข้อ จ านวน 1 ฉบับ พร้อมทั้งก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน
แบบทดสอบแบบปรนัย ตอบถูก 1 ข้อได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน และแบบทดสอบแบบอัตนัย มีรายละเอียดของการ
ตรวจให้คะแนน ดังนี ้
 2.5 คะแนน ค าตอบและขั้นตอนวิธีการถูกต้องทุกขั้นตอน 
 2 คะแนน ค าตอบและขั้นตอนวิธีการถูกต้อง แต่ตรวจสอบค าตอบไม่ถูกต้อง  
 1.5 คะแนน ค าตอบและขั้นตอนวิธีการวิธีการถูกต้อง แต่ไม่การตรวจสอบค าตอบ 
 1 คะแนน ขั้นตอนวิธีการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวถูกต้อง แต่ค าตอบและตรวจสอบค าตอบไม่ถูกต้อง  
 0.5 คะแนน ขั้นตอนวิธีการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวถูกต้อง ค าตอบไม่ถูกต้องและไม่ตรวจสอบค าตอบ 
 0 คะแนน ขั้นตอนวิธีการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวไม่ถูกต้องหรือไม่ตอบ 
 2.5 น าแบบทดสอบท่ีสร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา จ านวน 3 คน ตรวจสอบความถูกต้อง ความเที่ยงตรง
ตามเนื้อหาและจุดประสงค์ โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ซึ่งการให้ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ได้ก าหนดเกณฑ์ ดังนี้ 
 +1 เมื่อแน่ใจว่า ข้อสอบนั้นวัดได้ตรงตามเนื้อหาและวัตถุประสงค์ 
 0 เมื่อไม่แน่ใจว่า ข้อสอบนั้นวัดได้ตรงตามเนื้อหาและวัตถุประสงค์ 
 -1 เมื่อแน่ใจว่า ข้อสอบนั้นไม่ได้วัดตรงตามเนื้อหาและวัตถุประสงค์ 
 2.6 ปรับปรุงและแก้ไขข้อสอบตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ แล้วคิดเลือกข้อสอบที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป 
ได้จ านวนข้อสอบท่ีผ่านเกณฑ์จ านวน 15 ข้อ และก าหนดเกณฑ์คะแนน (Rubric Score) ส าหรับข้อสอบแบบอัตนัย แล้วน ามา
พิมพ์เป็นแบบทดสอบเพื่อน าไปใช้ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง 
 2.7 น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นไปหาคุณภาพของข้อสอบ โดยหาค่าความยากง่ายและอ านาจจ าแนกรายข้อ โดยใช้
เกณฑ์ค่าความยากง่ายที่ยอมรับได้ตั้งแต่ 0.20 - 0.80 และเกณฑ์ค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 - 1.00 ผลการวิเคราะห์ข้อสอบ
ทัง้ 15 ข้อ พบว่า ค่าความยากง่ายรายข้ออยู่ระหว่าง 0.48 - 0.80 และค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.38 - 0.63 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ขั้นตอนการด าเนินการทดลอง และเก็บรวบรวมข้อมูล มีดังน้ี 
 1. ปฐมนิเทศนักเรียน เพื่อท าความเข้าใจกับนักเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT 
บทบาทของนักเรียน จุดประสงค์การเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ใช้เวลาในการทดลอง 8 คาบเรียน โดยใช้เวลา
เรียนตามปกติในตารางเรียนของนักเรียนวันละ 1 คาบ คาบละ 50 นาที  

 2. ด าเนินการทดสอบก่อนเรียน ก่อนใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT เรื่องการแก้สมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียว ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 แล้วบันทึกคะแนนกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการทดลองครั้งนี้เป็นคะแนนทดสอบ
ก่อนเรียน (Pre - test) 
 3. ด าเนินการทดลองโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT เรื่องการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 4 แผน ใช้เวลารวม 8 คาบเรียน ซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้สอนเอง 
 4. เมื่อสอนเสร็จตามแผนการจัดการเรียนรู้ จึงท าการทดสอบหลังเรียน (Post - test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 แล้วตรวจผลการทดสอบของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน น าคะแนนท่ีได้ไปวิเคราะห์โดยใช้วิธีการทางสถิติ เพื่อทดสอบสมมติฐานและสรุปการวิจัย 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา หลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 60 โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) 
 2. การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการแก้สมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียว ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT โดยใช้ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการทดสอบค่าที (t-test) วิธีการทดสอบแบบ 2 กลุ่มที่ไม่
เป็นอิสระต่อกัน (Dependent t-test) 

 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้การ

จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT หลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 60 แสดงดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียน 
ผลสัมฤทธ์ิ คะแนนเตม็ จ านวนนักเรียน X̅ ร้อยละ 
หลังเรียน 20 40 12.35 61.75 

 

จากตารางพบว่า หลังเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 60 โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 61.75 เมื่อพิจารณาเป็นรายบุคคล พบว่า นักเรียนร้อยละ 77.5 (จ านวน 31 คน) 
มีคะแนนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 และนักเรียนร้อยละ 22.5 (จ านวน 9 คน) มีคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT แสดงดังตารางที่ 2  
 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนสูงสุด คะแนนต่ าสุด และค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรยีนรู้แบบกลุม่
ร่วมมือเทคนิค TGT 

 n = 40 
ผลการทดสอบ Tmax Tmin X̅ S.D. t 

ก่อนเรียน 6 1 3.08 1.25 35.08* 
หลังเรียน 17 7 12.35 1.76 

*p < .05 
คะแนนท่ีแสดงในตารางมีคะแนนเต็ม 20 คะแนน 



417
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 1.4 ก าหนดหัวเรื่อง หน่วยการเรียนรู้ย่อย และเวลาเรียน  
 1.5 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT 
 1.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้ให้อาจารย์นิเทศและครูพี่เลี้ยงพิจารณา เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม ให้
ข้อเสนอแนะ และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ เพื่อได้แผนการจัดการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ส าหรับน าไปใช้จัดการเรียนรู้ 
 2. การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียว ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 
 2.1 ศึกษาเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 2.2 วิเคราะห์จุดประสงค์ในหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 2.3 ก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ในหลักสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 2.4 สร้างแบบทดสอบตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ซึ่งเป็นแบบทดสอบ 2 ตอน ตอนที่ 1 เป็นแบบปรนัย 4 
ตัวเลือก จ านวน 15 ข้อ และตอนท่ี 2 เป็นแบบอัตนัย จ านวน 2 ข้อ จ านวน 1 ฉบับ พร้อมทั้งก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน
แบบทดสอบแบบปรนัย ตอบถูก 1 ข้อได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน และแบบทดสอบแบบอัตนัย มีรายละเอียดของการ
ตรวจให้คะแนน ดังนี ้
 2.5 คะแนน ค าตอบและขั้นตอนวิธีการถูกต้องทุกขั้นตอน 
 2 คะแนน ค าตอบและขั้นตอนวิธีการถูกต้อง แต่ตรวจสอบค าตอบไม่ถูกต้อง  
 1.5 คะแนน ค าตอบและขั้นตอนวิธีการวิธีการถูกต้อง แต่ไม่การตรวจสอบค าตอบ 
 1 คะแนน ขั้นตอนวิธีการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวถูกต้อง แต่ค าตอบและตรวจสอบค าตอบไม่ถูกต้อง  
 0.5 คะแนน ขั้นตอนวิธีการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวถูกต้อง ค าตอบไม่ถูกต้องและไม่ตรวจสอบค าตอบ 
 0 คะแนน ขั้นตอนวิธีการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวไม่ถูกต้องหรือไม่ตอบ 
 2.5 น าแบบทดสอบท่ีสร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา จ านวน 3 คน ตรวจสอบความถูกต้อง ความเที่ยงตรง
ตามเนื้อหาและจุดประสงค์ โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ซึ่งการให้ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ได้ก าหนดเกณฑ์ ดังนี้ 
 +1 เมื่อแน่ใจว่า ข้อสอบนั้นวัดได้ตรงตามเนื้อหาและวัตถุประสงค์ 
 0 เมื่อไม่แน่ใจว่า ข้อสอบนั้นวัดได้ตรงตามเนื้อหาและวัตถุประสงค์ 
 -1 เมื่อแน่ใจว่า ข้อสอบนั้นไม่ได้วัดตรงตามเนื้อหาและวัตถุประสงค์ 
 2.6 ปรับปรุงและแก้ไขข้อสอบตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ แล้วคิดเลือกข้อสอบที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป 
ได้จ านวนข้อสอบท่ีผ่านเกณฑ์จ านวน 15 ข้อ และก าหนดเกณฑ์คะแนน (Rubric Score) ส าหรับข้อสอบแบบอัตนัย แล้วน ามา
พิมพ์เป็นแบบทดสอบเพื่อน าไปใช้ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง 
 2.7 น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นไปหาคุณภาพของข้อสอบ โดยหาค่าความยากง่ายและอ านาจจ าแนกรายข้อ โดยใช้
เกณฑ์ค่าความยากง่ายที่ยอมรับได้ตั้งแต่ 0.20 - 0.80 และเกณฑ์ค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 - 1.00 ผลการวิเคราะห์ข้อสอบ
ทัง้ 15 ข้อ พบว่า ค่าความยากง่ายรายข้ออยู่ระหว่าง 0.48 - 0.80 และค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.38 - 0.63 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ขั้นตอนการด าเนินการทดลอง และเก็บรวบรวมข้อมูล มีดังน้ี 
 1. ปฐมนิเทศนักเรียน เพื่อท าความเข้าใจกับนักเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT 
บทบาทของนักเรียน จุดประสงค์การเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ใช้เวลาในการทดลอง 8 คาบเรียน โดยใช้เวลา
เรียนตามปกติในตารางเรียนของนักเรียนวันละ 1 คาบ คาบละ 50 นาที  

 2. ด าเนินการทดสอบก่อนเรียน ก่อนใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT เรื่องการแก้สมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียว ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 แล้วบันทึกคะแนนกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการทดลองครั้งนี้เป็นคะแนนทดสอบ
ก่อนเรียน (Pre - test) 
 3. ด าเนินการทดลองโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT เรื่องการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 4 แผน ใช้เวลารวม 8 คาบเรียน ซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้สอนเอง 
 4. เมื่อสอนเสร็จตามแผนการจัดการเรียนรู้ จึงท าการทดสอบหลังเรียน (Post - test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 แล้วตรวจผลการทดสอบของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน น าคะแนนท่ีได้ไปวิเคราะห์โดยใช้วิธีการทางสถิติ เพื่อทดสอบสมมติฐานและสรุปการวิจัย 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา หลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 60 โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) 
 2. การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการแก้สมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียว ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT โดยใช้ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการทดสอบค่าที (t-test) วิธีการทดสอบแบบ 2 กลุ่มที่ไม่
เป็นอิสระต่อกัน (Dependent t-test) 

 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้การ

จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT หลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 60 แสดงดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียน 
ผลสัมฤทธ์ิ คะแนนเตม็ จ านวนนักเรียน X̅ ร้อยละ 
หลังเรียน 20 40 12.35 61.75 

 

จากตารางพบว่า หลังเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 60 โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 61.75 เมื่อพิจารณาเป็นรายบุคคล พบว่า นักเรียนร้อยละ 77.5 (จ านวน 31 คน) 
มีคะแนนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 และนักเรียนร้อยละ 22.5 (จ านวน 9 คน) มีคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT แสดงดังตารางที่ 2  
 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนสูงสุด คะแนนต่ าสุด และค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรยีนรู้แบบกลุม่
ร่วมมือเทคนิค TGT 

 n = 40 
ผลการทดสอบ Tmax Tmin X̅ S.D. t 

ก่อนเรียน 6 1 3.08 1.25 35.08* 
หลังเรียน 17 7 12.35 1.76 

*p < .05 
คะแนนท่ีแสดงในตารางมีคะแนนเต็ม 20 คะแนน 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

จากตารางพบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT สูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
อภิปรายผล 
 1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มรว่มมอืเทคนิค TGT ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา หลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 60 ผลการศึกษาพบว่า หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT 
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 (จากคะแนนเต็ม 20 นักเรียนได้คะแนนสูงสุด 17 คะแนน คะแนนต่ าสุด 7 
คะแนน คะแนนเฉลี่ย 12.14) อธิบายได้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT สามารถช่วยให้นักเรียนแก้สมการ
เชิงเส้นตัวแปรเดียวได้สูงขึ้น นอกจากนี้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให้ผู้เรียน
ช่วยเหลือกันท ากิจกรรมการเรียน การร่วมมือกันและมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนด้วยกัน ดังนั้น การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ ม
ร่วมมือเทคนิค TGT จึงท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริลักษณ์ ทิพม่อม (2555: 137) 
พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องเส้นขนาน หลังการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 และ อุเทน ค าสิงห์
นอก (2551: 155) พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT เรื่อง ระบบจ านวนเต็ม นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ก่อนเรียนและ
หลังเรียน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชา
สรรค์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
TGT สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ก่อนเรียน = 3.10, หลังเรียน = 12.14) อธิบายได้ว่า การจัดการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT จะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ พัฒนาทักษะทางสังคม
โดยเฉพาะในการรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง การท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม และอีกประการหนึ่งในการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือเทคนิค TGT คือ ครูจะจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ค านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมด้วยตนเอง โดยผ่านกระบวนการท างานเป็นกลุ่มที่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ท าให้บรรยากาศในการเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ 
จึงท าให้นักเรียนที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT มีพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ดี (ศิริลักษณ์, 2555) 
ส่งผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรทิพย์ ฤกษ์สมโภชน์ (2550: 87) ได้ท าการ
วิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ และการมีปฏิสัมพันธ์ของนักเรยีน
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT 

 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยสรุปและน าเสนอตามล าดับ ดังน้ี 
 1. หลังเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 
60 โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 61.75 เมื่อพิจารณาเป็นรายบุคคล พบว่า นักเรียนร้อยละ 77.5 (จ านวน 31 คน) มีคะแนนสูง
กว่าเกณฑ์ร้อยละ 60  และนักเรียนร้อยละ 22.5 (จ านวน 9 คน) มีคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 
 2. ก่อนเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT นักเรียนท าคะแนนสูงสุดได้ 6 คะแนน คะแนน
ต่ าสุด 1 คะแนน คะแนนเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 1.25 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. ) เท่ากับ 1.25 และหลังเรียนโดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT นักเรียนท าคะแนนสูงสุดได้ 17 คะแนน คะแนนต่ าสุด 7 คะแนน คะแนนเฉลี่ย ( X ) 
เท่ากับ 12.14 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. ) เท่ากับ 1.76 แสดงให้เห็นว่า หลังเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค TGT นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

จากตารางพบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT สูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
อภิปรายผล 
 1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มรว่มมอืเทคนิค TGT ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา หลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 60 ผลการศึกษาพบว่า หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT 
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 (จากคะแนนเต็ม 20 นักเรียนได้คะแนนสูงสุด 17 คะแนน คะแนนต่ าสุด 7 
คะแนน คะแนนเฉลี่ย 12.14) อธิบายได้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT สามารถช่วยให้นักเรียนแก้สมการ
เชิงเส้นตัวแปรเดียวได้สูงขึ้น นอกจากนี้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให้ผู้เรียน
ช่วยเหลือกันท ากิจกรรมการเรียน การร่วมมือกันและมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนด้วยกัน ดังนั้น การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ ม
ร่วมมือเทคนิค TGT จึงท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริลักษณ์ ทิพม่อม (2555: 137) 
พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องเส้นขนาน หลังการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 และ อุเทน ค าสิงห์
นอก (2551: 155) พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT เรื่อง ระบบจ านวนเต็ม นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ก่อนเรียนและ
หลังเรียน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชา
สรรค์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
TGT สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ก่อนเรียน = 3.10, หลังเรียน = 12.14) อธิบายได้ว่า การจัดการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT จะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ พัฒนาทักษะทางสังคม
โดยเฉพาะในการรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง การท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม และอีกประการหนึ่งในการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือเทคนิค TGT คือ ครูจะจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ค านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมด้วยตนเอง โดยผ่านกระบวนการท างานเป็นกลุ่มที่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ท าให้บรรยากาศในการเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ 
จึงท าให้นักเรียนที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT มีพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ดี (ศิริลักษณ์, 2555) 
ส่งผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรทิพย์ ฤกษ์สมโภชน์ (2550: 87) ได้ท าการ
วิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ และการมีปฏิสัมพันธ์ของนักเรยีน
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT 

 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยสรุปและน าเสนอตามล าดับ ดังน้ี 
 1. หลังเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 
60 โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 61.75 เมื่อพิจารณาเป็นรายบุคคล พบว่า นักเรียนร้อยละ 77.5 (จ านวน 31 คน) มีคะแนนสูง
กว่าเกณฑ์ร้อยละ 60  และนักเรียนร้อยละ 22.5 (จ านวน 9 คน) มีคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 
 2. ก่อนเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT นักเรียนท าคะแนนสูงสุดได้ 6 คะแนน คะแนน
ต่ าสุด 1 คะแนน คะแนนเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 1.25 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. ) เท่ากับ 1.25 และหลังเรียนโดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT นักเรียนท าคะแนนสูงสุดได้ 17 คะแนน คะแนนต่ าสุด 7 คะแนน คะแนนเฉลี่ย ( X ) 
เท่ากับ 12.14 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. ) เท่ากับ 1.76 แสดงให้เห็นว่า หลังเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค TGT นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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O7089

ปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  

ในเขตอ�าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

จิตติขวัญ ภู่พันธ์ตระกูล1 สุภา วัชรสุขม2 สุรัสวดี นราพงศ์เกษม1 ธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ1 ซอฟูวะห์ กูโน1

บทคัดย่อ
 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาปัจจยัปัจจยัทีส่่งผลต่อปัญหาการอ่านไม่ออก – เขยีนไม่ได้วชิาภาษาไทยของนกัเรยีน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในเขตอ�าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยแบ่งปัจจัยด้านต่าง ๆ  ออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคคล ด้าน

ครอบครัว ด้านการศึกษา ด้านสภาพแวดล้อม และด้านการสอน ที่ส่งผลต่อปัญหาการอ่านไม่ออก – เขียนไม่ได้ โดยเก็บข้อมูลจาก

ครูผู้ภาษาไทยหรือครูผู้สอนช่วงชั้นที่ 1 ในโรงเรียนขนาดเล็กในเขตอ�าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผล

ต่อการอ่านไม่ออก – เขียนไม่ได้ทกุด้านเป็นปัจจยัทีส่่งผลอยูใ่นระดบัมาก ดงันี ้ปัจจัยด้านบุคคล มีค่าเฉลี่ย 3.77 ปัจจัยด้านครอบครัว 

มีค่าเฉลี่ย 3.92 ปัจจัยด้านการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.84 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม มีค่าเฉลี่ย 3.62 และปัจจัยด้านการสอน 

มีค่าเฉลี่ย 3.80

ค�าส�าคัญ : อ่านไม่ออก-เขียนไม่ได้ นักเรียน

1 อาจารย์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 95000
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 95000
1 Lectuerer, Education Program in Thai, Faculty of Humanities and Social Sciences, Yala Rajabhat University, Yala, 95000
2 Asist., Education Program in Thai, Faculty of Humanities and Social Sciences,Yala Rajabhat University, Yala, 95000
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Factors Affecting Thai Language Illiteracy among Prathom 1 Students

in Mueang District, Yala Province

Chittikhwan Poopantrakoon1, Supa Watcharasukum2, Suratsawadee Narapongkase1,

Tawalrat Promwiset1, Sofuwah Kuno1

Abstract
 This research aimed to study factors afffecting Thai language illiteracy among Prathom 1 students in 

Mueang District, Yala Province. The factors were devided in to 5 dimensions: personal factor, family factor, 

education factor, environmental factor and teaching factor. The data collected from Thai language teachers or 

the first level teachers of small schools in Mueang District, Yala Province. The result found that every factors 

afffecting Thai language illiteracy were at ahigh level, the average of personal factor was 3.77, the average of 

family factor was 3.92 the average of education factor was 3.84, the average of environmental was 3.62 and 

the average of teaching was 3.80

Keywords : illiteracy, students
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บทน า 
ความสามารถในการอ่านออก-เขียนได้ มีความส าคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน เพราะเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ หากไม่มี

ความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาไทยย่อมเป็นปัญหาต่อการเรียนรู้ในทุกศาสตร์วิชา และส่งผลต่อการเรียนในวิชาอื่น ๆ  
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาไว้ในสาระที่ 1 การอ่าน เช่น อ่านออกเสียงค าคล้องจองและข้อความสั้น ๆ  บอกความหมาย
ของค าและข้อความที่อ่าน สาระการเรียนรู้แสดงให้เห็นความส าคัญของการอ่านออก-เขียนได้ ที่ผู้เรียนจะต้องอ่านและเขียนได้
ตั้งแต่ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนจะต้องอ่านออกและเขียนได้ ตามคุณภาพของผู้เรียนเมื่อเรียนจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
3 ที่ระบุไว้ส่วนหนึ่งว่า “อ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง ข้อความ เรื่องสั้น ๆ และบทร้อยกรองง่าย ๆ ได้ถูกต้องคล่องแคล่ว 
เข้าใจความหมายของค าและข้อความที่อ่าน ตั้งค าถามเชิงเหตุผล ล าดับเหตุการณ์คาดคะเนเหตุการณ์ สรุปความรู้ข้อคิดจาก
เรื่องที่อ่าน ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าอธิบายจากเรื่องที่อ่านได้เข้าใจความหมายของข้อมูลจากแผนภาพ  แผนที่ และแผนภูมิ อ่าน
หนังสืออย่างสม่ าเสมอ และมีมารยาทในการอ่าน มีทักษะในการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด  เขียนบรรยาย บันทึก
ประจ าวัน เขียนจดหมายลาครู เขียนเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ เขียนเรื่องตามจินตนาการและมีมารยาทในการเขียน” 
(กระทรวงศึกษาธิการ,  2551 : 39) 

แม้ว่าจะมีการน า เสนอแนวทางเพื่อแก้ปัญหาการอ่านออก - เขียนได้ของนัก เรียนหลายแนวทาง เ ช่น 
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายให้ปี 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เพื่อให้สถานศึกษาน านโยบาย
ดังกล่าวไปปฏิบัติ แต่การอ่านไม่ออก-เขียนไม่ได้ก็ยังเป็นปัญหาส าคัญที่ปรากฏในสถานศึกษา โดยเฉพาะในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีคุณภาพการศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าหลายพื้นที่ในประเทศ อีกทั้งในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้มีนักเรียนที่ใช้ภาษามลายูเป็นภาษาแม่ ซึ่งส่งผลต่อการเรียนรู้ภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาที่สอง  อาจเป็นสาเหตุ
ส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้เกิดปัญหาการอ่านไม่ออก-เขียนไม่ได้ของนักเรียน อีกทั้งในโรงเรียนส่วนใหญ่จัดการเรียนการสอน
โดยใช้ภาษาไทยในโรงเรียน 
 ข้อมูลผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ปี
การศึกษา 2560 ของโรงเรียนขนาดเล็กท่ีสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 1 แสดงให้เห็นว่ามีโรงเรียน
ขนาดเล็กจ านวนมากที่มีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบต่ ากว่าระดับเขตพื้นที่ โดยมีจ านวนโรงเรียนขนาดเล็กถึง 30 โรง จากจ านวน
ทั้งหมด 42 โรง ที่มีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบต่ ากว่าระดับเขตพื้นท่ี  อีกทั้งในการทดสอบด้านภาษา (Literacy) ก็มีระดับคะแนน
เฉลี่ยที่ต่ ากว่าระดับประเทศ  
  ทางคณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาการอ่านไม่ออก -เขียนไม่ได้วิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนขนาดเล็กในเขตอ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ซึ่งสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา 
เขต 1 และเป็นโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีนักเรียนส่วนใหญ่ใช้ภาษามลายูเป็นภาษาแม่ เพื่อให้เห็นถึงสภาพปัญหาและปัจจัยที่ท าให้
เกิดปัญหาการอ่านไม่ออก-เขียนไม่ได้ของนักเรียนในพ้ืนท่ีจังหวัดยะลา 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

  เพื่อศึกษาปัจจัยด้านต่าง ๆ ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคคล, ครอบครัว, การศึกษา, สภาพแวดล้อม ด้านการสอนท่ีส่งผลต่อ
ปัญหาการอ่านไม่ออก - เขียนไม่ได้วิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ในเขตอ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา       
 

 

ขอบเขตการวิจัย 
  การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาการอ่านไม่ออก-เขียนไม่ได้วิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ในเขต
อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา มีขอบเขตในการศึกษาดังนี้ 
  1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ ปจัจัยการอ่านไม่ออก-เขียนไม่ได้วิชาภาษาไทยของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ใน
จังหวัดยะลา แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคคล ครอบครวั การศึกษา สภาพแวดล้อม และการสอน 
  2. ขอบเขตด้านข้อมลู  

  2.1 ประชากร ได้แก่ ครูภาษาไทยหรือครูผู้สอนช่วงช้ันที่ 1 ในโรงเรียนขนาดเล็กในเขตอ าเภอเมืองยะลา 
จังหวัดยะลา ท่ีสังกัดเขตพื้นที่การประถมศึกษายะลาเขต 1 
  2.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูภาษาไทยหรือครูผู้สอนในช่วงช้ันที่ 1 ในโรงเรียนขนาดเล็กในเขตอ าเภอเมือง
ยะลา จังหวัดยะลา ที่สังกัดเขตพื้นที่การประถมศึกษายะลาเขต 1 และเป็นโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ 
(National Test: NT) ปีการศึกษา 2560 ต่ ากว่าระดับเขตพื้นท่ี มีจ านวนทั้งสิ้น 15 โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนบ้านบาตัน (ฟลอยด์
รอสอนุสรณ์), โรงเรียนบ้านยุโป (รุ่งวิทยา), โรงเรียนบ้านบาโด, โรงเรียนบ้านปอเยาะ, โรงเรียนวัดล าใหม่, โรงเรียนบ้านเหนือ 
(วัดล าพะยา 2), โรงเรียนบ้านบันนังลูวา, โรงเรียนวัดหน้าถ้ า (พุทธไสยานุสรณ์), โรงเรียนบ้านคลองทราย, โรงเรียนวัดชมพสูถิต, 
โรงเรียนบ้านทุ่งคา, โรงเรียนบ้านป่าพ้อ, โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง, โรงเรียนบ้านสาคอ และโรงเรียนบ้านต้นหยี ซึ่งปรากฏข้อมูล
ในเว็บไซต์ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษายะลา เขต 1    
  2.3 ตัวแปรหรือปัจจัยที่ศึกษา 
   ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาการอ่านไม่ออก - เขียนไม่ได้วิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ในโรงเรียนขนาดเล็กในเขตอ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ท่ีสังกัดเขตพื้นที่การประถมศึกษายะลาเขต 1 
   ตัวแปรตาม ได้แก่ ปัญหาการอ่านไม่ออก - เขียนไม่ได้วิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ใน
โรงเรียนขนาดเล็กในเขตอ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ท่ีสังกัดเขตพื้นที่การประถมศึกษายะลาเขต 1 
 

วิธีด าเนินการ 
 1. ศึกษาปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อปัญหาการอ่านไม่ออก – เขียนไม่ได้ของนักเรียน จากงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 2. สร้างแบบสอบถามเพื่อศึกษาปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อปัญหาการอ่านไม่ออก -เขียนไม่ได้วิชาภาษาไทยของ
นักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก ในเขตอ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ที่สังกัดเขตพื้นที่การประถมศึกษายะลาเขต 1 โดยแบ่งข้อ
ค าถามปัจจัยด้านต่าง ๆ ออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคคล ด้านครอบครัว ด้านการศึกษา ด้านสภาพแวดล้อม ด้านการ
สอน 
 3. สร้างแบบประเมินเพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและด้านการวัดผล จ านวน 3 
คน พิจารณาความสอดคล้องและเหมาะสมของข้อค าถาม (ค่า IOC) และเลือกข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ย IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป 
 4. ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยส่งหนังสือขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมูลจากโรงเรียนในกลุ่มตัวอย่าง 
  5. เก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยคัดเลือกจากแบบสอบถามที่มีข้อมูลครบถ้วนสมบรูณ์ 
  6. วิเคราะห์ข้อมลู สรุปผล และอภิปรายผลการวิจัย 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาการอ่านไม่ออก – เขียนไม่ได้วิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 

ในเขตอ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา” ได้ด าเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้ 
กล่าวคือครูภาษาไทยหรือครูในช่วงช้ันที่ 1 ในโรงเรียนขนาดเล็ก ในเขตอ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา และเป็นโรงเรียนที่มี
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

บทน า 
ความสามารถในการอ่านออก-เขียนได้ มีความส าคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน เพราะเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ หากไม่มี

ความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาไทยย่อมเป็นปัญหาต่อการเรียนรู้ในทุกศาสตร์วิชา และส่งผลต่อการเรียนในวิชาอื่น ๆ  
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาไว้ในสาระที่ 1 การอ่าน เช่น อ่านออกเสียงค าคล้องจองและข้อความสั้น ๆ  บอกความหมาย
ของค าและข้อความที่อ่าน สาระการเรียนรู้แสดงให้เห็นความส าคัญของการอ่านออก-เขียนได้ ที่ผู้เรียนจะต้องอ่านและเขียนได้
ตั้งแต่ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนจะต้องอ่านออกและเขียนได้ ตามคุณภาพของผู้เรียนเมื่อเรียนจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
3 ที่ระบุไว้ส่วนหนึ่งว่า “อ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง ข้อความ เรื่องสั้น ๆ และบทร้อยกรองง่าย ๆ ได้ถูกต้องคล่องแคล่ว 
เข้าใจความหมายของค าและข้อความท่ีอ่าน ตั้งค าถามเชิงเหตุผล ล าดับเหตุการณ์คาดคะเนเหตุการณ์ สรุปความรู้ข้อคิดจาก
เรื่องที่อ่าน ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าอธิบายจากเรื่องที่อ่านได้เข้าใจความหมายของข้อมูลจากแผนภาพ  แผนที่ และแผนภูมิ อ่าน
หนังสืออย่างสม่ าเสมอ และมีมารยาทในการอ่าน มีทักษะในการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด  เขียนบรรยาย บันทึก
ประจ าวัน เขียนจดหมายลาครู เขียนเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ เขียนเรื่องตามจินตนาการและมีมารยาทในการเขียน” 
(กระทรวงศึกษาธิการ,  2551 : 39) 

แม้ว่าจะมีการน า เสนอแนวทางเพื่อแก้ปัญหาการอ่านออก - เขียนได้ของนัก เรียนหลายแนวทาง เ ช่น 
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายให้ปี 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เพื่อให้สถานศึกษาน านโยบาย
ดังกล่าวไปปฏิบัติ แต่การอ่านไม่ออก-เขียนไม่ได้ก็ยังเป็นปัญหาส าคัญที่ปรากฏในสถานศึกษา โดยเฉพาะในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีคุณภาพการศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าหลายพื้นที่ในประเทศ อีกทั้งในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้มีนักเรียนที่ใช้ภาษามลายูเป็นภาษาแม่ ซึ่งส่งผลต่อการเรียนรู้ภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาที่สอง  อาจเป็นสาเหตุ
ส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้เกิดปัญหาการอ่านไม่ออก-เขียนไม่ได้ของนักเรียน อีกทั้งในโรงเรียนส่วนใหญ่จัดการเรียนการสอน
โดยใช้ภาษาไทยในโรงเรียน 
 ข้อมูลผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ปี
การศึกษา 2560 ของโรงเรียนขนาดเล็กท่ีสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 1 แสดงให้เห็นว่ามีโรงเรียน
ขนาดเล็กจ านวนมากที่มีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบต่ ากว่าระดับเขตพื้นที่ โดยมีจ านวนโรงเรียนขนาดเล็กถึง 30 โรง จากจ านวน
ทั้งหมด 42 โรง ที่มีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบต่ ากว่าระดับเขตพื้นท่ี  อีกทั้งในการทดสอบด้านภาษา (Literacy) ก็มีระดับคะแนน
เฉลี่ยที่ต่ ากว่าระดับประเทศ  
  ทางคณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาการอ่านไม่ออก -เขียนไม่ได้วิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนขนาดเล็กในเขตอ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ซึ่งสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา 
เขต 1 และเป็นโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีนักเรียนส่วนใหญ่ใช้ภาษามลายูเป็นภาษาแม่ เพื่อให้เห็นถึงสภาพปัญหาและปัจจัยที่ท าให้
เกิดปัญหาการอ่านไม่ออก-เขียนไม่ได้ของนักเรียนในพ้ืนท่ีจังหวัดยะลา 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

  เพื่อศึกษาปัจจัยด้านต่าง ๆ ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคคล, ครอบครัว, การศึกษา, สภาพแวดล้อม ด้านการสอนท่ีส่งผลต่อ
ปัญหาการอ่านไม่ออก - เขียนไม่ได้วิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ในเขตอ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา       
 

 

ขอบเขตการวิจัย 
  การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาการอ่านไม่ออก-เขียนไม่ได้วิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ในเขต
อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา มีขอบเขตในการศึกษาดังนี้ 
  1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ ปจัจัยการอ่านไม่ออก-เขียนไม่ได้วิชาภาษาไทยของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ใน
จังหวัดยะลา แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคคล ครอบครวั การศึกษา สภาพแวดล้อม และการสอน 
  2. ขอบเขตด้านข้อมลู  

  2.1 ประชากร ได้แก่ ครูภาษาไทยหรือครูผู้สอนช่วงช้ันที่ 1 ในโรงเรียนขนาดเล็กในเขตอ าเภอเมืองยะลา 
จังหวัดยะลา ท่ีสังกัดเขตพื้นที่การประถมศึกษายะลาเขต 1 
  2.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูภาษาไทยหรือครูผู้สอนในช่วงช้ันที่ 1 ในโรงเรียนขนาดเล็กในเขตอ าเภอเมือง
ยะลา จังหวัดยะลา ที่สังกัดเขตพื้นที่การประถมศึกษายะลาเขต 1 และเป็นโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ 
(National Test: NT) ปีการศึกษา 2560 ต่ ากว่าระดับเขตพื้นท่ี มีจ านวนทั้งสิ้น 15 โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนบ้านบาตัน (ฟลอยด์
รอสอนุสรณ์), โรงเรียนบ้านยุโป (รุ่งวิทยา), โรงเรียนบ้านบาโด, โรงเรียนบ้านปอเยาะ, โรงเรียนวัดล าใหม่, โรงเรียนบ้านเหนือ 
(วัดล าพะยา 2), โรงเรียนบ้านบันนังลูวา, โรงเรียนวัดหน้าถ้ า (พุทธไสยานุสรณ์), โรงเรียนบ้านคลองทราย, โรงเรียนวัดชมพสูถิต, 
โรงเรียนบ้านทุ่งคา, โรงเรียนบ้านป่าพ้อ, โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง, โรงเรียนบ้านสาคอ และโรงเรียนบ้านต้นหยี ซึ่งปรากฏข้อมูล
ในเว็บไซต์ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษายะลา เขต 1    
  2.3 ตัวแปรหรือปัจจัยที่ศึกษา 
   ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาการอ่านไม่ออก - เขียนไม่ได้วิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ในโรงเรียนขนาดเล็กในเขตอ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ท่ีสังกัดเขตพื้นที่การประถมศึกษายะลาเขต 1 
   ตัวแปรตาม ได้แก่ ปัญหาการอ่านไม่ออก - เขียนไม่ได้วิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ใน
โรงเรียนขนาดเล็กในเขตอ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ท่ีสังกัดเขตพื้นที่การประถมศึกษายะลาเขต 1 
 

วิธีด าเนินการ 
 1. ศึกษาปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อปัญหาการอ่านไม่ออก – เขียนไม่ได้ของนักเรียน จากงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 2. สร้างแบบสอบถามเพื่อศึกษาปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อปัญหาการอ่านไม่ออก -เขียนไม่ได้วิชาภาษาไทยของ
นักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก ในเขตอ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ที่สังกัดเขตพื้นที่การประถมศึกษายะลาเขต 1 โดยแบ่งข้อ
ค าถามปัจจัยด้านต่าง ๆ ออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคคล ด้านครอบครัว ด้านการศึกษา ด้านสภาพแวดล้อม ด้านการ
สอน 
 3. สร้างแบบประเมินเพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและด้านการวัดผล จ านวน 3 
คน พิจารณาความสอดคล้องและเหมาะสมของข้อค าถาม (ค่า IOC) และเลือกข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ย IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป 
 4. ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยส่งหนังสือขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมูลจากโรงเรียนในกลุ่มตัวอย่าง 
  5. เก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยคัดเลือกจากแบบสอบถามที่มีข้อมูลครบถ้วนสมบรูณ์ 
  6. วิเคราะห์ข้อมลู สรุปผล และอภิปรายผลการวิจัย 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาการอ่านไม่ออก – เขียนไม่ได้วิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 

ในเขตอ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา” ได้ด าเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้ 
กล่าวคือครูภาษาไทยหรือครูในช่วงช้ันที่ 1 ในโรงเรียนขนาดเล็ก ในเขตอ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา และเป็นโรงเรียนที่มี



424
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (NT: National Test) ในปี 2560 ต่ ากว่าระดับเขตพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 15 โรงเรียน จากการเก็บ
ข้อมูล มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นจ านวน 42 คน แบ่งเป็นเพศหญิง จ านวน 37 คน เพศชาย จ านวน 5 คน ผู้ตอบ
แบบสอบถามทุกคนเป็นครูผู้สอนที่มีประสบการณ์การสอนตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป  

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคคล ด้านครอบครัว ด้านการศึกษา ด้านสภาพแวดล้อม 
และด้านการสอน มีผลต่อปัญหาการอ่านไม่ออก – เขียนไม่ได้วิชาภาษาไทยของนักเรียนอยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยขอเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลของปัจจัยในแต่ละด้าน ดังปรากฏข้อมูลในตารางต่อไปนี้ 

 
 ตารางที่ 1 ปัจจัยด้านบุคคล 

รายการ 
ค่าเฉลี่ย 

  
SD ระดับ 

1.1 การใช้ภาษาในชีวิตประจ าวันของนักเรียน 4.02 0.84 มาก 
1.2 ความสามารถด้านสติปัญญาของนักเรียน 3.76 0.79 มาก 
1.3 การเข้าช้ันเรียน-ขาดเรียนของนักเรียน 3.69 1.18 มาก 
1.4 ความสมัพันธ์กับครผูู้สอน 3.81 0.94 มาก 
1.5 ความกระตือรือร้นในการหาความรู้เพิ่มเติมของนักเรยีน 3.79 0.81 มาก 
1.6 การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของนักเรียน 3.55 1.04 มาก 

รวม 3.77 0.15 มาก 
 

 จากตารางแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยด้านบุคคลในข้อ 1.1 การใช้ภาษาในชีวิตประจ าวันของนักเรียน เป็นปัจจัยด้าน
บุคคลที่ส่งผลอยู่ในระดับที่สูงที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ย 4.02 รองลงมา ได้แก่ ข้อ 1.4 ความสัมพันธ์กับครูผู้สอน ค่าเฉลี่ย 3.81, ข้อ 
1.5 ความกระตือรือร้นในการหาความรู้เพิ่มเติมของนักเรียน ค่าเฉลี่ย 3.79, ข้อ 1.2 ความสามารถด้านสติปัญญาของนักเรียน 
ค่าเฉลี่ย 3.76, ข้อ 1.3 การเข้าช้ันเรียน-ขาดเรียนของนักเรียน ค่าเฉลี่ย 3.69 ส่วนข้อ 1.6 การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของ
นักเรียน เป็นปัจจัยด้านบุคคลที่ส่งผลอยู่ในระดับต่ าที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.55 ทั้งนี้ปัจจัยด้านบุคคลในทุกข้ออยู่ในระดับมาก  

 
 ตารางที่ 2 ปัจจัยด้านครอบครัว 

รายการ 
ค่าเฉลี่ย 

  
SD ระดับ 

2.1 ปัญหาครอบครัวและความสมัพันธ์ภายในครอบครัว 3.79 1.05 มาก 

2.2 ความเอาใจใส่ของผู้ปกครอง 4.05 0.91 มาก 

รวม 3.92 0.18 มาก 
 

 จากตารางแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยด้านครอบครัว ในข้อ 2.2 ความเอาใจใส่ของผู้ปกครอง เป็นปัจจัยด้านครอบครัวที่
ส่งผลอยู่ในระดับสูงที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.05 ส่วนข้อ 2.1 ปัญหาครอบครัวและความสัมพันธ์ภายในครอบครัวเป็นปัจจัยที่ส่งผล
รองลงมา มีค่าเฉลี่ย 3.79 ทั้งนี้ปัจจัยด้านครอบครัวทุกข้ออยู่ในระดับมาก  

 
 

ตารางที่ 3 ปัจจัยด้านการศึกษา 

รายการ 
ค่าเฉลี่ย 
  

SD ระดับ 

3.1 ความรู้พื้นฐานเดิมของนักเรียน 3.74 0.80 มาก 
3.2 ความสนใจด้านการเรียนวิชาภาษาไทย 3.93 0.78 มาก 

รวม 3.84 0.13 มาก 
 

 จากตารางแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยด้านการศึกษา ในข้อ 3.2 ความสนใจด้านการเรียนวิชาภาษาไทย เป็นปัจจัยด้าน
การศึกษาท่ีส่งผลอยู่ในระดับสูงที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.93 ส่วนข้อ 3.1 ความรู้พื้นฐานเดิมของนักเรียน เป็นปัจจัยที่ส่งผลรองลงมา มี
ค่าเฉลี่ย 3.74 ทั้งนี้ปัจจัยด้านการศึกษาทุกข้ออยู่ในระดับมาก 

 
 ตารางที่ 4 ปัจจัยด้านสภาพแวดลอ้ม 

รายการ 
ค่าเฉลี่ย 
  

SD ระดับ 

4.1 นักเรียนอยู่ในชุมชนที่ใช้ภาษาอื่นร่วมกับภาษาไทย 3.62 1.21 มาก 
 

 จากตารางแสดงให้เห็นว่า ปัจจยัดา้นสภาพแวดล้อม ข้อ 4.1 เป็นปัจจัยที่ส่งผลอยู่ในระดับมาก โดยมีคา่เฉลี่ย 3.62 
 

ตารางที่ 5 ปัจจัยด้านการสอน 

รายการ 
ค่าเฉลี่ย 
  

SD ระดับ 

5.1 วิธีการสอนของคร ู 3.88 0.83 มาก 

5.2 สื่อการสอนที่ครูใช้ 3.95 0.85 มาก 

5.3 การจดับรรยากาศการเรยีนรู้ในช้ันเรียน 3.90 0.88 มาก 

5.4 การเอาใจใส่ของครูผูส้อน 4.10 0.85 มาก 

5.5 ครูจบการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน 3.29 1.02 มาก 
5.6 การวัดและประเมินผลตามโครงการ/นโยบายของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 

3.67 0.85 มาก 

รวม 3.80 0.28 มาก 
 

 จากตารางแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยด้านการสอน ข้อ 5.4 การเอาใจใส่ของครูผู้สอน เป็นปัจจัยด้านการสอนที่ส่งผลอยู่
ในระดับสูงที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.10 รองลงมาได้แก่ ข้อ 5.5 สื่อการสอนที่ครูใช้ ค่าเฉลี่ย 3.95, ข้อ 5.3 การจัดบรรยากาศการ
เรียนรู้ในช้ันเรียน ค่าเฉลี่ย 3.90, ข้อ 5.1 วิธีการสอนของครู ค่าเฉลี่ย 3.88, ข้อ 5.6 การวัดและประเมินผลตามโครงการ/
นโยบายของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ค่าเฉลี่ย 3.67 ส่วนข้อ 5.5 ครูจบการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน เป็นปัจจัยด้าน
การสอนที่ส่งผลอยู่ในระดับต่ าที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.29 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (NT: National Test) ในปี 2560 ต่ ากว่าระดับเขตพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 15 โรงเรียน จากการเก็บ
ข้อมูล มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นจ านวน 42 คน แบ่งเป็นเพศหญิง จ านวน 37 คน เพศชาย จ านวน 5 คน ผู้ตอบ
แบบสอบถามทุกคนเป็นครูผู้สอนที่มีประสบการณ์การสอนตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป  

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคคล ด้านครอบครัว ด้านการศึกษา ด้านสภาพแวดล้อม 
และด้านการสอน มีผลต่อปัญหาการอ่านไม่ออก – เขียนไม่ได้วิชาภาษาไทยของนักเรียนอยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยขอเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลของปัจจัยในแต่ละด้าน ดังปรากฏข้อมูลในตารางต่อไปนี้ 

 
 ตารางที่ 1 ปัจจัยด้านบุคคล 

รายการ 
ค่าเฉลี่ย 

  
SD ระดับ 

1.1 การใช้ภาษาในชีวิตประจ าวันของนักเรียน 4.02 0.84 มาก 
1.2 ความสามารถด้านสติปัญญาของนักเรียน 3.76 0.79 มาก 
1.3 การเข้าช้ันเรียน-ขาดเรียนของนักเรียน 3.69 1.18 มาก 
1.4 ความสมัพันธ์กับครผูู้สอน 3.81 0.94 มาก 
1.5 ความกระตือรือร้นในการหาความรู้เพิ่มเติมของนักเรยีน 3.79 0.81 มาก 
1.6 การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของนักเรียน 3.55 1.04 มาก 

รวม 3.77 0.15 มาก 
 

 จากตารางแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยด้านบุคคลในข้อ 1.1 การใช้ภาษาในชีวิตประจ าวันของนักเรียน เป็นปัจจัยด้าน
บุคคลที่ส่งผลอยู่ในระดับที่สูงที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ย 4.02 รองลงมา ได้แก่ ข้อ 1.4 ความสัมพันธ์กับครูผู้สอน ค่าเฉลี่ย 3.81, ข้อ 
1.5 ความกระตือรือร้นในการหาความรู้เพิ่มเติมของนักเรียน ค่าเฉลี่ย 3.79, ข้อ 1.2 ความสามารถด้านสติปัญญาของนักเรียน 
ค่าเฉลี่ย 3.76, ข้อ 1.3 การเข้าช้ันเรียน-ขาดเรียนของนักเรียน ค่าเฉลี่ย 3.69 ส่วนข้อ 1.6 การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของ
นักเรียน เป็นปัจจัยด้านบุคคลที่ส่งผลอยู่ในระดับต่ าที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.55 ทั้งนี้ปัจจัยด้านบุคคลในทุกข้ออยู่ในระดับมาก  

 
 ตารางที่ 2 ปัจจัยด้านครอบครัว 

รายการ 
ค่าเฉลี่ย 

  
SD ระดับ 

2.1 ปัญหาครอบครัวและความสมัพันธ์ภายในครอบครัว 3.79 1.05 มาก 

2.2 ความเอาใจใส่ของผู้ปกครอง 4.05 0.91 มาก 

รวม 3.92 0.18 มาก 
 

 จากตารางแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยด้านครอบครัว ในข้อ 2.2 ความเอาใจใส่ของผู้ปกครอง เป็นปัจจัยด้านครอบครัวที่
ส่งผลอยู่ในระดับสูงที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.05 ส่วนข้อ 2.1 ปัญหาครอบครัวและความสัมพันธ์ภายในครอบครัวเป็นปัจจัยที่ส่งผล
รองลงมา มีค่าเฉลี่ย 3.79 ทั้งนี้ปัจจัยด้านครอบครัวทุกข้ออยู่ในระดับมาก  

 
 

ตารางที่ 3 ปัจจัยด้านการศึกษา 

รายการ 
ค่าเฉลี่ย 
  

SD ระดับ 

3.1 ความรู้พื้นฐานเดิมของนักเรียน 3.74 0.80 มาก 
3.2 ความสนใจด้านการเรียนวิชาภาษาไทย 3.93 0.78 มาก 

รวม 3.84 0.13 มาก 
 

 จากตารางแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยด้านการศึกษา ในข้อ 3.2 ความสนใจด้านการเรียนวิชาภาษาไทย เป็นปัจจัยด้าน
การศึกษาท่ีส่งผลอยู่ในระดับสูงที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.93 ส่วนข้อ 3.1 ความรู้พื้นฐานเดิมของนักเรียน เป็นปัจจัยที่ส่งผลรองลงมา มี
ค่าเฉลี่ย 3.74 ทั้งนี้ปัจจัยด้านการศึกษาทุกข้ออยู่ในระดับมาก 

 
 ตารางที่ 4 ปัจจัยด้านสภาพแวดลอ้ม 

รายการ 
ค่าเฉลี่ย 
  

SD ระดับ 

4.1 นักเรียนอยู่ในชุมชนที่ใช้ภาษาอื่นร่วมกับภาษาไทย 3.62 1.21 มาก 
 

 จากตารางแสดงให้เห็นว่า ปัจจยัดา้นสภาพแวดล้อม ข้อ 4.1 เป็นปัจจัยที่ส่งผลอยู่ในระดับมาก โดยมีคา่เฉลี่ย 3.62 
 

ตารางที่ 5 ปัจจัยด้านการสอน 

รายการ 
ค่าเฉลี่ย 
  

SD ระดับ 

5.1 วิธีการสอนของคร ู 3.88 0.83 มาก 

5.2 สื่อการสอนที่ครูใช้ 3.95 0.85 มาก 

5.3 การจดับรรยากาศการเรยีนรู้ในช้ันเรียน 3.90 0.88 มาก 

5.4 การเอาใจใส่ของครูผูส้อน 4.10 0.85 มาก 

5.5 ครูจบการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน 3.29 1.02 มาก 
5.6 การวัดและประเมินผลตามโครงการ/นโยบายของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 

3.67 0.85 มาก 

รวม 3.80 0.28 มาก 
 

 จากตารางแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยด้านการสอน ข้อ 5.4 การเอาใจใส่ของครูผู้สอน เป็นปัจจัยด้านการสอนที่ส่งผลอยู่
ในระดับสูงที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.10 รองลงมาได้แก่ ข้อ 5.5 สื่อการสอนที่ครูใช้ ค่าเฉลี่ย 3.95, ข้อ 5.3 การจัดบรรยากาศการ
เรียนรู้ในช้ันเรียน ค่าเฉลี่ย 3.90, ข้อ 5.1 วิธีการสอนของครู ค่าเฉลี่ย 3.88, ข้อ 5.6 การวัดและประเมินผลตามโครงการ/
นโยบายของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ค่าเฉลี่ย 3.67 ส่วนข้อ 5.5 ครูจบการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน เป็นปัจจัยด้าน
การสอนที่ส่งผลอยู่ในระดับต่ าที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.29 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 เมื่อวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของปัจจัยในแต่ละด้านแล้วปรากฏข้อมูลในภาพรวมดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยปัจจัยทีส่่งผลต่อปัญหาการอ่านไม่ออก-เขียนไมไ่ด้ของนักเรียน 

รายการ 
ค่าเฉลี่ย 
  

SD ระดับ 

1. ปัจจัยด้านบุคคล 3.77 0.15 มาก 

2. ปัจจัยด้านครอบครัว 3.92 0.18 มาก 

3. ปัจจัยด้านการศึกษา 3.84 0.13 มาก 

4. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม 3.62 1.21 มาก 

5. ปัจจัยด้านการสอน 3.80 0.28 มาก 
 
อภิปรายผล 

 การศึกษา “ปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาการอ่านไม่ออก – เขียนไม่ได้วิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ใน
เขตอ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา” อภิปรายผลได้ดังนี้  

 ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการอ่านไม่ออก – เขียนไม่ได้ ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคคล ด้านครอบครัว ด้าน
การศึกษา ด้านสภาพแวดล้อม และด้านการสอน มีค่าเฉลี่ยส่งผลอยู่ในระดับมาก โดยด้านครอบครัวมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง
ที่สุดคือ 3.92 รองลงมาได้แก่ ปัจจัยด้านการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.84, ปัจจัยด้านการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.80 ปัจจัยด้านบุคคล มี
ค่าเฉลี่ย 3.77 และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม เป็นปัจจัยที่ส่งผลอยู่ในระดับต่ าที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.62 ผลการศึกษาข้างต้น
สอดคล้องกับผลการศึกษาของประยงค์ ชูรักษ์ (2560) ซึ่งศึกษาวิจัยเรื่อง “ข้อเสนอเชิงนโยบายการแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่
ออกเขียนไม่ได้” พบว่า สาเหตุปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 ของโรงเรียนที่มีปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ปีการศึกษา 2559 เกิดจากสาเหตุส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ ความ
พร้อมที่แตกต่างของเด็กปฐมวัย, เด็กเสี่ยงที่จะเป็นเด็กพิเศษเรียนรวม , นักเรียนขาดเรียนบ่อย, ครูสอนไม่ตรงวิชาเอก และ
นักเรียนมีปัญหาทางด้านครอบครัว  

จากผลการศึกษาปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ าที่สุดคือ 3.62 ถึงแม้ว่านักเรียนส่วนใหญ่ใน
โรงเรียนขนาดเล็ก ในเขตอ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ใช้ภาษามลายูถิ่นเป็นภาษาแม่ และอยู่ในชุมชนที่ใช้ภาษามลายูถิ่น
ร่วมกับภาษาไทย แสดงให้เห็นว่าสภาพแวดล้อมส่งผลต่อการไม่ออก – เขียนไม่ได้น้อยท่ีสุด ทั้งนี้เมื่อรวบรวมข้อเสนอแนะจาก
แบบสอบถามส่วนใหญ่ในตอนที่ 3 ก็ไม่ปรากฏข้อเสนอแนะการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก – เขียนไม่ได้ที่สอดคล้องกับปัจจัย
ด้านสภาพแวดล้อม  

นอกจากนี้ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้เสนอแนะที่สอดคล้องกับปัจจัยด้านการสอนมากท่ีสุด เช่น ฝึกให้นักเรียน
อ่านเขียนอย่างสม่ าเสมอ, ใช้แบบฝึกต่าง ๆ, ครูผู้สอนศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้ เทคนิคการสอน มีสื่อการเรียนรู้ที่เน้นให้
นักเรียนได้ฝึกทักษะ, ครูผู้สอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องผลิตสื่อหลากหลาย เพื่อดึงดูดความสนใจของนักเรียน นอกจากนี้
ผู้ตอบแบบสอบถามยังได้เสนอแนะการแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับปัจจัยด้านครอบครัวไว้ด้วย เช่น ผู้ปกครองต้องช่วยดูแลเรื่อง
การอ่านออกเขียนไม่ได้ของนักเรียน ไม่ปล่อยให้ครูที่โรงเรียนสอนเพียงอย่างเดียว, ผู้ปกครองดูแลเอาใจใส่สอนให้อ่านเขียนที่
บ้าน กวดขันการมาเรียน อย่าให้นักเรียนขาดเรียน, การแก้ปัญหาควรเริ่มต้นจากครอบครัว แล้วเรียนรู้จากครูที่โรงเรียน และ
ควรแก้จากตัวบุคคล พฤติกรรมต่าง ๆ ที่ควรปรับในตัวบุคคล จะเห็นได้ว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการอ่านไม่ ออก – เขียนไม่ได้วิชา
ภาษาไทย มีความส าคัญในทุกด้าน และต้องแก้ไขไปพร้อมกัน จึงจะสามารถแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออก – เขียนไม่ได้ของ

นักเรียนได้ เนื่องจากการอ่านเขียนภาษาไทยในช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นทักษะพื้นฐานที่ส าคัญ ซึ่งจะน าไปสู่การเรียนการ
สอนวิชาอื่น ๆ และการเรียนในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 

 
สรุปผลการวิจัย 

 จากการเก็บข้อมูลมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นจ านวน 42 คน แบ่งเป็นเพศหญิงจ านวน 37 คน และเพศชายจ านวน 
5 คน ทุกคนเป็นครูผู้สอนที่มีประสบการณ์สอนตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป 

 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการอ่านไม่ออก – เขียนไม่ได้ วิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ในเขตอ าเภอเมือง
ยะลา จังหวัดยะลา ทุกด้านเป็นปัจจัยที่มีผลอยู่ในระดับมาก ดังนี ้

 1. ปัจจัยด้านบุคคล ส่งผลอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.77 
 2. ปัจจัยด้านครอบครัว ส่งผลอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.92 
 3. ปัจจัยด้านการศึกษา ส่งผลอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.84 
 4. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ส่งผลอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.62 
 5. ปัจจัยด้านการสอน ส่งผลอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.80 
 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
  1.1 จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ พบว่าปัจจัยทุกด้านส่งผลอยู่ในระดับมาก หากสถานศึกษาจะแก้ไขปัญหา

การอ่านไม่ออก – เขียนไม่ได้ ของนักเรียนตามปัจจัยในด้านต่าง ๆ ควรแก้ไขโดยเน้นปัจจัยที่ส่งผลอยู่ในระดับสูงที่สุด หรือ
ปัจจัยที่สามารถด าเนินการได้มากท่ีสุด    

  1.2 จัดกิจกรรมที่พัฒนาครูผู้สอนหรือผู้ปกครองในชุมชนที่มีนักเรียนที่มีปัญหาการอ่านไม่ออก – เขียน
ไม่ได้  
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการอ่านไม่ออก-เขียนไม่ได้ของนักเรียน ประกอบกับศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และทดสอบนักเรียนเพื่อจะได้ทราบสภาพปัญหาการอ่านไม่ออก – เขียนไม่ได้ 
  2.2 ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการอ่านไม่ออก – เขียนไม่ได้ของนักเรียนโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกจาก
ครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อจะได้ทราบข้อมูลสาเหตุและสภาพปัญหาการอ่านไม่ออก-เขียนไม่ได้ ในเชิงประจักษ์เพ่ิม
มากขึน้  

 
กิตติกรรมประกาศ 
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 เมื่อวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของปัจจัยในแต่ละด้านแล้วปรากฏข้อมูลในภาพรวมดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยปัจจัยทีส่่งผลต่อปัญหาการอ่านไม่ออก-เขียนไมไ่ด้ของนักเรียน 

รายการ 
ค่าเฉลี่ย 
  

SD ระดับ 

1. ปัจจัยด้านบุคคล 3.77 0.15 มาก 

2. ปัจจัยด้านครอบครัว 3.92 0.18 มาก 

3. ปัจจัยด้านการศึกษา 3.84 0.13 มาก 

4. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม 3.62 1.21 มาก 

5. ปัจจัยด้านการสอน 3.80 0.28 มาก 
 
อภิปรายผล 

 การศึกษา “ปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาการอ่านไม่ออก – เขียนไม่ได้วิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ใน
เขตอ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา” อภิปรายผลได้ดังนี้  

 ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการอ่านไม่ออก – เขียนไม่ได้ ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคคล ด้านครอบครัว ด้าน
การศึกษา ด้านสภาพแวดล้อม และด้านการสอน มีค่าเฉลี่ยส่งผลอยู่ในระดับมาก โดยด้านครอบครัวมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง
ที่สุดคือ 3.92 รองลงมาได้แก่ ปัจจัยด้านการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.84, ปัจจัยด้านการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.80 ปัจจัยด้านบุคคล มี
ค่าเฉลี่ย 3.77 และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม เป็นปัจจัยที่ส่งผลอยู่ในระดับต่ าที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.62 ผลการศึกษาข้างต้น
สอดคล้องกับผลการศึกษาของประยงค์ ชูรักษ์ (2560) ซึ่งศึกษาวิจัยเรื่อง “ข้อเสนอเชิงนโยบายการแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่
ออกเขียนไม่ได้” พบว่า สาเหตุปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 ของโรงเรียนที่มีปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ปีการศึกษา 2559 เกิดจากสาเหตุส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ ความ
พร้อมที่แตกต่างของเด็กปฐมวัย, เด็กเสี่ยงที่จะเป็นเด็กพิเศษเรียนรวม , นักเรียนขาดเรียนบ่อย, ครูสอนไม่ตรงวิชาเอก และ
นักเรียนมีปัญหาทางด้านครอบครัว  

จากผลการศึกษาปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ าที่สุดคือ 3.62 ถึงแม้ว่านักเรียนส่วนใหญ่ใน
โรงเรียนขนาดเล็ก ในเขตอ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ใช้ภาษามลายูถิ่นเป็นภาษาแม่ และอยู่ในชุมชนที่ใช้ภาษามลายูถิ่น
ร่วมกับภาษาไทย แสดงให้เห็นว่าสภาพแวดล้อมส่งผลต่อการไม่ออก – เขียนไม่ได้น้อยท่ีสุด ทั้งนี้เมื่อรวบรวมข้อเสนอแนะจาก
แบบสอบถามส่วนใหญ่ในตอนที่ 3 ก็ไม่ปรากฏข้อเสนอแนะการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก – เขียนไม่ได้ที่สอดคล้องกับปัจจัย
ด้านสภาพแวดล้อม  

นอกจากนี้ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้เสนอแนะที่สอดคล้องกับปัจจัยด้านการสอนมากท่ีสุด เช่น ฝึกให้นักเรียน
อ่านเขียนอย่างสม่ าเสมอ, ใช้แบบฝึกต่าง ๆ, ครูผู้สอนศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้ เทคนิคการสอน มีสื่อการเรียนรู้ที่เน้นให้
นักเรียนได้ฝึกทักษะ, ครูผู้สอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องผลิตสื่อหลากหลาย เพื่อดึงดูดความสนใจของนักเรียน นอกจากนี้
ผู้ตอบแบบสอบถามยังได้เสนอแนะการแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับปัจจัยด้านครอบครัวไว้ด้วย เช่น ผู้ปกครองต้องช่วยดูแลเรื่อง
การอ่านออกเขียนไม่ได้ของนักเรียน ไม่ปล่อยให้ครูที่โรงเรียนสอนเพียงอย่างเดียว, ผู้ปกครองดูแลเอาใจใส่สอนให้อ่านเขียนที่
บ้าน กวดขันการมาเรียน อย่าให้นักเรียนขาดเรียน, การแก้ปัญหาควรเริ่มต้นจากครอบครัว แล้วเรียนรู้จากครูที่โรงเรียน และ
ควรแก้จากตัวบุคคล พฤติกรรมต่าง ๆ ที่ควรปรับในตัวบุคคล จะเห็นได้ว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการอ่านไม่ ออก – เขียนไม่ได้วิชา
ภาษาไทย มีความส าคัญในทุกด้าน และต้องแก้ไขไปพร้อมกัน จึงจะสามารถแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออก – เขียนไม่ได้ของ

นักเรียนได้ เนื่องจากการอ่านเขียนภาษาไทยในช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นทักษะพื้นฐานที่ส าคัญ ซึ่งจะน าไปสู่การเรียนการ
สอนวิชาอื่น ๆ และการเรียนในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 

 
สรุปผลการวิจัย 

 จากการเก็บข้อมูลมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นจ านวน 42 คน แบ่งเป็นเพศหญิงจ านวน 37 คน และเพศชายจ านวน 
5 คน ทุกคนเป็นครูผู้สอนที่มีประสบการณ์สอนตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป 

 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการอ่านไม่ออก – เขียนไม่ได้ วิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ในเขตอ าเภอเมือง
ยะลา จังหวัดยะลา ทุกด้านเป็นปัจจัยที่มีผลอยู่ในระดับมาก ดังนี ้

 1. ปัจจัยด้านบุคคล ส่งผลอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.77 
 2. ปัจจัยด้านครอบครัว ส่งผลอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.92 
 3. ปัจจัยด้านการศึกษา ส่งผลอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.84 
 4. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ส่งผลอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.62 
 5. ปัจจัยด้านการสอน ส่งผลอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.80 
 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
  1.1 จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ พบว่าปัจจัยทุกด้านส่งผลอยู่ในระดับมาก หากสถานศึกษาจะแก้ไขปัญหา

การอ่านไม่ออก – เขียนไม่ได้ ของนักเรียนตามปัจจัยในด้านต่าง ๆ ควรแก้ไขโดยเน้นปัจจัยที่ส่งผลอยู่ในระดับสูงที่สุด หรือ
ปัจจัยที่สามารถด าเนินการได้มากท่ีสุด    

  1.2 จัดกิจกรรมที่พัฒนาครูผู้สอนหรือผู้ปกครองในชุมชนที่มีนักเรียนที่มีปัญหาการอ่านไม่ออก – เขียน
ไม่ได้  
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการอ่านไม่ออก-เขียนไม่ได้ของนักเรียน ประกอบกับศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และทดสอบนักเรียนเพื่อจะได้ทราบสภาพปัญหาการอ่านไม่ออก – เขียนไม่ได้ 
  2.2 ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการอ่านไม่ออก – เขียนไม่ได้ของนักเรียนโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกจาก
ครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อจะได้ทราบข้อมูลสาเหตุและสภาพปัญหาการอ่านไม่ออก-เขียนไม่ได้ ในเชิงประจักษ์เพ่ิม
มากขึน้  

 
กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบพระคุณคณะครูสังกัดโรงเรียนขนาดเล็กในอ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ที่ให้ความอนุเคราะห์ตอบ
แบบสอบถาม และขอขอบพระคุณคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มอบทุนอุดหนุนในการในท าวิจัยในครั้งนี้ 
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สภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ (Jigsaw) 

ในรายวิชาอาเซียนศึกษา : กรณีศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

รุจี จารุภาชน์1*

บทคัดย่อ
มีจัดการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ในรายวิชาอาเซียนศึกษาในภาคการศึกษาที่ผ่านมา แต่ยังไม่มีการประเมิน

สภาพปัญหาที่พบ ดังนั้นวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมสภาพปัญหาในการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษา

หลกัสตูรประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงูปฏิบตักิารฉกุเฉนิการแพทย์ ชัน้ปีที ่1 รุน่ที ่22 วทิยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จงัหวดัขอนแก่น 

จ�านวน 38 คน ลงทะเบียนเรียนวิชาอาเซียนศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เก็บ

รวบรวมข้อมูลโดยแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างจากนั้นน�ามาจัดท�าแบบสอบถามความเห็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

วเิคราะห์ข้อมลูโดยค่าสถติพิืน้ฐานแล้วจัดระดบัของปัญหา พบว่า ระดบัสภาพปัญหามากทีสุ่ด (x ̄=4.71) ได้แก่ ด้านเนือ้หาในรายวชิา 

นักศึกษาไม่สามารถค้นคว้าเนื้อหาเพียงพอในการน�าเสนอในกลุ่มและท�าข้อสอบ รองลงมาคือ ด้านเวลาที่ใช้ (x ̄=4.67) ที่มีเวลาใน

การเรยีนแบบร่วมมอืน้อยไป เพราะมเีนือ้หาบทเรยีนจ�านวนมากท�าให้ใช้เวลามากในการค้นคว้า จงึท�าให้มเีวลาน้อยไปในการน�าเสนอ

ในกลุ่มบ้าน (home group) ส่วนระดับสภาพปัญหาน้อยที่สุด (  =2.11) ได้แก่ ด้านวิธีการสอน ซึ่งเป็นการเรียนแบบแปลกใหม่ไม่

น่าเบือ่ง่วงนอน ทกุคนได้น�าเสนอและแสดงออกเตม็ที ่ส่วนคนทีเ่รยีนอ่อนได้มโีอกาสน�าเสนอให้เพือ่นฟัง สามารถแลกเปลีย่นในกลุม่ได้ 

ทกุคนได้ท�างานเท่ากนัไม่มใีครกินแรงเพือ่นและได้ท�างานเป็นทมี ข้อสรปุสภาพปัญหาท่ีพบในการจดัการเรยีนการสอนแบบร่วมมอืด้วย

เทคนิคจิก๊ซอว์ คอื นกัศกึษามกีารค้นคว้าข้อมลูไม่เพยีงพอและมจี�านวนรายบทมากท�าให้มรีะยะเวลาน้อยในการน�าเสนอต่อกลุ่ม 

ค�าส�าคัญ: สภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอน, แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ (Jigsaw)

1 อาจารย์ภาควชิาสาธารณสุขชมุชน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรนิธร จงัหวัดขอนแก่น คณะสาธารณสขุศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบนัพระบรมราชชนก 
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Problems in teaching using Jigsaw in the Asian study subject: 

A case study of Sirindhron College of Public Health Khon Kaen Province

Rujee Charupash 1* 

Abstract
Using Jigsaw in the Asian study subject in the past semester but do not produced a satisfactory result 

by students. Therefore, the researcher gathered problems in jigsaw. The samples size of the Dip.(Emergency 

Medical Operation), the First-Year, Series 22. 38 students who enrolled in the Asian study subject during in the 

first semester of academic year 2019 on a purposive random sampling. Data were collected by semi-structured 

interviews, and surveys were conducted students questionnaire (Rating Scale). Data were analyzed by basic 

statistic and then classify the problems. Result: The highest problems level ( =4.71) as; the content, students 

were not able to research data enough and present in group. Next is the time spent, students lacking time 

exposure to Jigsaw because had many chapters. Therefor having less time to present in home group. Regarding 

the less problem ( =2.11) was the teaching method which was the new way of learning, not boring, sleepy, 

everyone had presented and fully demonstrated and could exchange in group. Everyone had work as a team. 

In conclusion, the problems in Jigsaw technique were that the students did not have enough information or 

research and there were many chapters so, there was not much time to present to the group. 

Keywords: Problems in teaching, Jigsaw

 

บทน า  
พระราชบัญญัติการศึกษาให้ความส าคัญต่อการปฏิรูปการเรียนรู้ของผู้เรียนและการปฏิรูปการเรียนการสอนของ

ผู้สอน โดยเน้นให้ผู้เรียนได้มีบทบาทส าคัญในการเรียนรู้ภายใต้หลักการว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้ แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองและพัฒนาตนเองได้ ซึ่งวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ (Jigsaw) เป็นวิธีการ
จัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม เนื่องจากเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Learner –centered Learning) โดยใช้การร่วมมือที่ท า
ให้เป็นวิธีการเรียนที่ให้นักศึกษาทุกคนเป็นผู้เช่ียวชาญ มีส่วนร่วมในการค้นคว้าหาความรู้  ท าให้เกิดความกระตือรือร้นที่จะ
แลกเปลี่ยนความรู้กันและกันในภายกลุ่มและระหว่างกลุ่ม ซึ่งเป็นการฝึกทักษะด้านสังคมให้มีความรับผิดชอบ สร้างความ
ภาคภูมิในในกลุ่ม กล้าแสดงออกและมีการท างานเป็นทีม นอกจากนี้การเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ยังช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนด้วย โดยมีผลการศึกษาที่บอกถึงประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนเช่นนี้ เช่น ผลการศึกษาของ ปิยะนันท์ 
บุญโพธ์ิ และนิลมณี พิทักษ์ (2554: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องการพัฒนาทักษะการท างานกลุ่มโดยใช้การสอนแบบร่วมมอืกันเรยีนรู ้
ด้วยเทคนิคจิกซอว์ร่วมกับผังความคิดของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) 
ระดับประถมศึกษา พบว่าการจัดการเรียนรู้ตามการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิกซอว์ร่วมกับผังความคิดส่งผลให้
นักเรียนมีการพัฒนาทักษะการท างานกลุ่มที่สูงขึ้น นักเรียนรู้หน้าที่และบทบาทของตนเอง มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมายและการท าผังความคิดสามารถช่วยให้นักเรียนสรุปบทเรียนและจดจ าบทเรียนได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังมีทักษะการ
ท างานกลุ่มของนักเรียนจากแบบสังเกตทักษะการท างานกลุ่มที่พบว่านักเรียนทุกคนมีทักษะการท างานกลุ่มผ่านเกณฑ์คิดเป็น
ร้อยละ 81.75 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 มี
คะแนนผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 79.2 ของคะแนนจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าวมีจ านวนคิดเป็นร้อยละ 89.74 ของ
นักเรียนทั้งหมด  นอกจากนี้ยังมีผลการศึกษาของ พะเยาว์ คงยืน (2554: บทคัดย่อ) เรื่องผลการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้
เทคนิคจิ๊กซอว์ที่มีผลต่อมนุษยสัมพันธ์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนของนักเรียนท่ีเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์หลังเรียนสูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดับ .05  และผลการศึกษาของ นิรนาท วิทยาโชคกิติคุณ และศิริพร แก้วกุลพัฒน์ (2560: บทคัดย่อ) เรื่องการพัฒนารูปแบบ
การเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์เพื่อส่งเสริมผลลัพธ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลั ย
พยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ พบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุม
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .005 และมีคะแนนทักษะการท างานเป็นทีมหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .005  

และจากผลการวิจัยดังกล่าวมาแล้ว ผู้วิจัยในฐานะผู้สอนในรายวิชาอาเซียนศึกษา (4913 047) ส าหรับนักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์) รุ่นที่ 22 ช้ันปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562  
มีความสนใจในการที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการเรียนการสอนจากเดิม ใช้วิธีการสอนแบบบรรยายและศึกษาดูงานศูนย์
อาเซียนศึกษา เปลี่ยนมาใช้วิธีการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน อีกทั้ง
เนื้อหารายวิชาอาเซียนศึกษาก็ยังเป็นเนื้อหาท่ีนักศึกษาสามารถท่ีจะมีส่วนร่วมค้นคว้าเรียนรู้ แล้วน ามาแลกเปลี่ยนระหว่างกลุม่
ได้ ท าให้การเรียนการสอนไม่น่าเบื่อ ง่วงนอน และเมื่อมีการจัดการเรียนการสอนไปแล้ว แต่ยังไม่มีการประเมินสภาพปัญหาที่
พบแต่อย่างใด ดังนั้น ผู้วิจัยจึงต้องการรวบรวมสภาพปัญหาในการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์  เพื่อที่จะน าผล
การศึกษาท่ีได้ไปพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น หากเมื่อน าวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊ก
ซอว์มาใช้ในรายวิชานี้ส าหรับนักศึกษารุ่นต่อไป หรือน าไปใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาอื่น เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนรู้แบบ Active learning เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Learner –centered Learning) ได้ผู้เรียนทีม่ีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ต่อไป  

วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพื่อศึกษาสภาพปัญหาในการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์  ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช้ันสูง (ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์) ช้ันปีท่ี 1 รุ่นที่ 22   
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บทน า  
พระราชบัญญัติการศึกษาให้ความส าคัญต่อการปฏิรูปการเรียนรู้ของผู้เรียนและการปฏิรูปการเรียนการสอนของ

ผู้สอน โดยเน้นให้ผู้เรียนได้มีบทบาทส าคัญในการเรียนรู้ภายใต้หลักการว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้ แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองและพัฒนาตนเองได้ ซึ่งวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ (Jigsaw) เป็นวิธีการ
จัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม เนื่องจากเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Learner –centered Learning) โดยใช้การร่วมมือที่ท า
ให้เป็นวิธีการเรียนที่ให้นักศึกษาทุกคนเป็นผู้เช่ียวชาญ มีส่วนร่วมในการค้นคว้าหาความรู้  ท าให้เกิดความกระตือรือร้นที่จะ
แลกเปลี่ยนความรู้กันและกันในภายกลุ่มและระหว่างกลุ่ม ซึ่งเป็นการฝึกทักษะด้านสังคมให้มีความรับผิดชอบ สร้างความ
ภาคภูมิในในกลุ่ม กล้าแสดงออกและมีการท างานเป็นทีม นอกจากนี้การเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ยังช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนด้วย โดยมีผลการศึกษาที่บอกถึงประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนเช่นนี้ เช่น ผลการศึกษาของ ปิยะนันท์ 
บุญโพธ์ิ และนิลมณี พิทักษ์ (2554: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องการพัฒนาทักษะการท างานกลุ่มโดยใช้การสอนแบบร่วมมอืกันเรยีนรู ้
ด้วยเทคนิคจิกซอว์ร่วมกับผังความคิดของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) 
ระดับประถมศึกษา พบว่าการจัดการเรียนรู้ตามการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิกซอว์ร่วมกับผังความคิดส่งผลให้
นักเรียนมีการพัฒนาทักษะการท างานกลุ่มที่สูงขึ้น นักเรียนรู้หน้าที่และบทบาทของตนเอง มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมายและการท าผังความคิดสามารถช่วยให้นักเรียนสรุปบทเรียนและจดจ าบทเรียนได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังมีทักษะการ
ท างานกลุ่มของนักเรียนจากแบบสังเกตทักษะการท างานกลุ่มที่พบว่านักเรียนทุกคนมีทักษะการท างานกลุ่มผ่านเกณฑ์คิดเป็น
ร้อยละ 81.75 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 มี
คะแนนผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 79.2 ของคะแนนจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าวมีจ านวนคิดเป็นร้อยละ 89.74 ของ
นักเรียนทั้งหมด  นอกจากนี้ยังมีผลการศึกษาของ พะเยาว์ คงยืน (2554: บทคัดย่อ) เรื่องผลการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้
เทคนิคจิ๊กซอว์ที่มีผลต่อมนุษยสัมพันธ์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนของนักเรียนท่ีเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์หลังเรียนสูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดับ .05  และผลการศึกษาของ นิรนาท วิทยาโชคกิติคุณ และศิริพร แก้วกุลพัฒน์ (2560: บทคัดย่อ) เรื่องการพัฒนารูปแบบ
การเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์เพื่อส่งเสริมผลลัพธ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลั ย
พยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ พบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุม
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .005 และมีคะแนนทักษะการท างานเป็นทีมหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .005  

และจากผลการวิจัยดังกล่าวมาแล้ว ผู้วิจัยในฐานะผู้สอนในรายวิชาอาเซียนศึกษา (4913 047) ส าหรับนักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์) รุ่นที่ 22 ช้ันปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562  
มีความสนใจในการที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการเรียนการสอนจากเดิม ใช้วิธีการสอนแบบบรรยายและศึกษาดูงานศูนย์
อาเซียนศึกษา เปลี่ยนมาใช้วิธีการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน อีกทั้ง
เนื้อหารายวิชาอาเซียนศึกษาก็ยังเป็นเนื้อหาท่ีนักศึกษาสามารถท่ีจะมีส่วนร่วมค้นคว้าเรียนรู้ แล้วน ามาแลกเปลี่ยนระหว่างกลุม่
ได้ ท าให้การเรียนการสอนไม่น่าเบื่อ ง่วงนอน และเมื่อมีการจัดการเรียนการสอนไปแล้ว แต่ยังไม่มีการประเมินสภาพปัญหาที่
พบแต่อย่างใด ดังนั้น ผู้วิจัยจึงต้องการรวบรวมสภาพปัญหาในการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์  เพื่อที่จะน าผล
การศึกษาท่ีได้ไปพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น หากเมื่อน าวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊ก
ซอว์มาใช้ในรายวิชานี้ส าหรับนักศึกษารุ่นต่อไป หรือน าไปใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาอื่น เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนรู้แบบ Active learning เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Learner –centered Learning) ได้ผู้เรียนทีม่ีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ต่อไป  

วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพื่อศึกษาสภาพปัญหาในการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์  ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช้ันสูง (ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์) ช้ันปีท่ี 1 รุ่นที่ 22   
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 

วิธีการศึกษา 
เป็นการวิจัยในช้ันเรียน (Classroom research) ที่ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนการสอน 

สภาพการจัดการเรียนการสอนและรายงานการวิจัยอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน  
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (Population and Sample size) กลุ่มประชากรคือ นักศึกษาทุกหลักสูตรที่ก าลัง

ศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 512 คน ซึ่งผู้วิจัยได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) เป็นนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์) ช้ันปีที่ 1 รุ่นที่ 22 จ านวน 
38 คน ซึ่งลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกในรายวิชาอาเซียนศึกษา (4913 047) 

2. เครื่องมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย แบ่งเป็น 2 แบบ ดังนี้ แบบท่ี 1 เป็นแบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างที่
ได้จากการรวบรวมวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้เช่ียวชาญมาสัมภาษณ์นักศึกษาที่เรียนแบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ (Jigsaw) ซึ่งแบบสัมภาษณ์มีเนื้อหา ดังนี้ ความเห็นที่มีต่อวิธีการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ 
(Jigsaw) ใน 4 ด้าน โดยมีเนื้อหาประเด็นส าคัญ ดังเช่น ความเห็นที่มีต่อด้านเนื้อหาในรายวิชาและด้านระยะเวลาที่ใช้ในการ
เรียนการสอน พบว่า “… มีเนื้อหาเรียนตั้ง 5 บท หนูคิดว่าถ้าให้นักศึกษาใช้แบบจิ๊กซอว์มาเรียน เวลาไปเข้ากลุ่มผู้เชี่ยวชาญจะ
มีเวลาค้นคว้าน้อยไปค่ะ บางบทก็มีเนื้อหาซ้ าๆกัน เช่น บทที่ 4 AFTA กับประเทศคู่เจรจา และบทที่ 5 เรื่องอาเซียนยุค
โลกาภิวัฒน์ ประเด็นบทบาทไทยในเวทีอาเซียน เวลาค้นน้อยแล้วยิ่งเอามาพูดให้เพื่อนในกลุ่มบ้านฟัง ต้องเร่งรีบ บางทีเนื้อหาก็
ยังไม่ได้ดูว่าซ้ ากับของเพื่อนมั้ย เวลามาพูดก็เลยซ้ า …” และ “… อาจารย์น่าจะใช้การบรรยายไปเลยค่ะในบทที่มีเนื้อหา
เยอะๆ…ใช้แบบจิ๊กซอว์นักศึกษาค้นเอง ไม่รู้ว่าจะเน้นตรงไหน ยิ่งเวลาจะอ่านเนื้อหาสอบยิ่งไม่รู้ …”และ “… ผมคิดว่าน่าจะ
น ามาใช้เป็นบางบท เช่น บทเรื่องพัฒนาการอาเซียน ส่วนบทอื่นๆถ้าเนื้อหาเยอะๆ อาจารย์บรรยายสรุปน่าจะดีกว่า ครับ…” 
ดังนี้เป็นต้น   จากนั้นผู้วิจัยได้สรุปผลน าไปจัดท า แบบที่ 2 เป็นแบบสอบถามความเห็น แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
(Rating Scale) โดยผ่านการประเมินคุณภาพเชิงเนื้อหา (Content Validity) จากผู้เช่ียวชาญและความเที่ยง (Reliability) 
= .927 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 การประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ 
(Jigsaw) ใช้ Rating Scale ใน ในประเด็น 4 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านเนื้อหาในรายวิชา จ านวน 4 ข้อ 2) ด้านระยะเวลาที่ใช้ในการ
เรียนการสอน จ านวน 2 ข้อ 3) ด้านสื่อประกอบการสอนและสิ่งอ านวยความสะดวก จ านวน 5 ข้อ และ 4) ด้านวิธีการสอน
และการวัดประเมินผล จ านวน 3 ข้อ   

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยการสัมภาษณ์และให้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้
ระยะเวลา 3 สัปดาห์ ภายหลังสิ้นสุดการเรียนการสอนของภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยพิทักษ์สิทธิ์ของผู้ตอบ
แบบสอบถามจากคณะกรรมการจริยธรรมของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น   

4. การวิเคราะห์ข้อมูล ส าหรับข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ใช้การวิเคราะห์ในเนื้อหาที่มีความถี่แนวทางเดียวกัน จากนั้น
น ามาจัดท าเป็นหัวข้อค าถามเพื่อให้ผู้ตอบได้ให้คะแนนความเห็น และใช้สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าความถี่ 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Division) จากนั้นน ามา
สรุปประเมินระดับส าหรับค าถามปลายเปิดได้สรุปผลในรูปความถี่และค่าร้อยละ และใช้เกณฑ์การแปลค่าความเห็นต่อระดับ
สภาพปัญหา ดังนี ้

1.00-1.50 หมายถึง ระดับสภาพปัญหาระดับน้อยท่ีสุด 
1.51-2.50 หมายถึง ระดับสภาพปัญหาระดับน้อย 
2.51-3.50 หมายถึง ระดับสภาพปัญหาระดับปานกลาง 
3.51-4.50 หมายถึง ระดับสภาพปัญหาระดับมาก 
4.51-5.00 หมายถึง ระดับสภาพปัญหาระดับมากท่ีสุด 

  

 

ผลการวิจัย 
1. ข้อมลูทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง   

นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์) ช้ันปีที่ 1 รุ่นที่ 22 จ านวน 38 คน 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 82.60 ไม่เคยเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ (Jigsaw) มาก่อนและส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมปลาย  
2. ความเห็นของนกัศึกษาท่ีมีระดับสภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ (Jigsaw) 

2.1 ความเห็นในภาพรวมของนักศึกษาที่มีต่อสภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ 
(Jigsaw) 

พบว่า ความเห็นในภาพรวมของนักศึกษาที่มีต่อสภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊ก
ซอว์ (Jigsaw) อยู่ในระดับปานกลางโดยมีค่าเฉลี่ย (�̅�𝑥 =3.47) มีความเห็นในรายด้านท่ีเห็นว่าเป็นปัญหาส าคัญมากท่ีสุดคือด้าน
เนื้อหาในรายวิชา (�̅�𝑥 =4.71) รองลงมาคือด้านระยะเวลาที่ใช้ในการเรียนการสอน (�̅�𝑥 =4.67) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยของ
ความเห็นน้อยที่สุดคือ ด้านวิธีการสอนและการวัดประเมินผล (�̅�𝑥 =2.11) ดังแสดงในตารางที่ 1  
ตารางที่ 1 ความเห็นของนักศึกษาที่มีต่อสภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ (Jigsaw)  ใน
ภาพรวมทุกด้าน 

สภาพปัญหาใน 4 ด้าน  n=38 การแปล
ความเห็น  �̅�𝒙  S.D 

1. ด้านเนื้อหาในรายวิชา   4.71 0.41 มากที่สุด 
2.ด้านระยะเวลาที่ใช้ในการเรียนการสอน   4.67 0.51 มากที่สุด 
3.ด้านสื่อประกอบการสอนและสิ่งอ านวยความ
สะดวก  

 3.17 0.90 ปานกลาง 

4.ด้านวิธีการสอนและการวัดประเมินผล   2.11 0.42 น้อย 
เฉลี่ยรวมทั้งหมด  3.47 0.22 ปานกลาง 

2.2 ความเห็นของนักศึกษาที่มีต่อสภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ (Jigsaw) ด้าน
เนื้อหาในรายวิชา 

พบว่า นักศึกษามีความเห็นต่อในภาพรวมต่อสภาพปัญหาในการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ (Jigsaw) ด้าน
เนื้อหาในระดับมากที่สุด (�̅�𝑥 =4.71) ในทุกหัวข้อ โดยมีค่าเฉลี่ย (�̅�𝑥 =4.75) มากที่สุดในหัวข้อย่อยที่ 3 ทุกบทมีรายละเอียด
เนื้อหาเยอะ นักศึกษาไม่สามารถค้นคว้าได้ละเอียด ท าให้น าเสนอในกลุ่มได้ไม่ครบ อีกทั้งมีเนื้อหาซ้ าซ้อนกัน ดังแสดงในตาราง
ที่ 2  
ตารางที่ 2 ความเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อสภาพปัญหาในการจัดการเรยีนการสอนแบบรว่มมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ (Jigsaw) ด้าน
เนื้อหาในรายวิชา 

สภาพปัญหาในด้านเนื้อหารายวิชา n=38 การแปลความเห็น 
�̅�𝑥 S.D 

1.เนื้อหาบางบท เช่น บทบาทของไทยในอาเซียนมมีากไปควร
ให้อาจารย์บรรยายสรปุ 

4.57 0.71 มากที่สุด 

2.มีจ านวนรายบท 5 บท มีมากเกนิไปที่จะน าวิธีการเรียนแบบ
ร่วมมือมาใช้  

4.51 0.41 มากที่สุด 

3.ทุกบทมีรายละเอียดเนื้อหาเยอะ นักศึกษาไมส่ามารถค้นคว้า
ได้ละเอียด ท าให้น าเสนอในกลุม่ได้ไม่ครบ อีกทั้งมีเนื้อหา
ซ้ าซ้อนกัน   

4.75 0.41 มากที่สุด 

4.เนื้อหาท่ีนักศึกษาค้นคว้ามาไม่เพียงพอในการท าข้อสอบ 4.72 0.44 มากที่สุด 
เฉลี่ยรวมทั้งหมด 4.71 0.41 มากที่สุด 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 

วิธีการศึกษา 
เป็นการวิจัยในช้ันเรียน (Classroom research) ที่ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนการสอน 

สภาพการจัดการเรียนการสอนและรายงานการวิจัยอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน  
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (Population and Sample size) กลุ่มประชากรคือ นักศึกษาทุกหลักสูตรที่ก าลัง

ศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 512 คน ซึ่งผู้วิจัยได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) เป็นนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์) ช้ันปีที่ 1 รุ่นที่ 22 จ านวน 
38 คน ซึ่งลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกในรายวิชาอาเซียนศึกษา (4913 047) 

2. เครื่องมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย แบ่งเป็น 2 แบบ ดังนี้ แบบท่ี 1 เป็นแบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างที่
ได้จากการรวบรวมวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้เช่ียวชาญมาสัมภาษณ์นักศึกษาที่เรียนแบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ (Jigsaw) ซึ่งแบบสัมภาษณ์มีเนื้อหา ดังนี้ ความเห็นที่มีต่อวิธีการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ 
(Jigsaw) ใน 4 ด้าน โดยมีเนื้อหาประเด็นส าคัญ ดังเช่น ความเห็นที่มีต่อด้านเนื้อหาในรายวิชาและด้านระยะเวลาท่ีใช้ในการ
เรียนการสอน พบว่า “… มีเนื้อหาเรียนตั้ง 5 บท หนูคิดว่าถ้าให้นักศึกษาใช้แบบจิ๊กซอว์มาเรียน เวลาไปเข้ากลุ่มผู้เชี่ยวชาญจะ
มีเวลาค้นคว้าน้อยไปค่ะ บางบทก็มีเนื้อหาซ้ าๆกัน เช่น บทที่ 4 AFTA กับประเทศคู่เจรจา และบทที่ 5 เรื่องอาเซียนยุค
โลกาภิวัฒน์ ประเด็นบทบาทไทยในเวทีอาเซียน เวลาค้นน้อยแล้วยิ่งเอามาพูดให้เพื่อนในกลุ่มบ้านฟัง ต้องเร่งรีบ บางทีเนื้อหาก็
ยังไม่ได้ดูว่าซ้ ากับของเพื่อนมั้ย เวลามาพูดก็เลยซ้ า …” และ “… อาจารย์น่าจะใช้การบรรยายไปเลยค่ะในบทที่มีเนื้อหา
เยอะๆ…ใช้แบบจิ๊กซอว์นักศึกษาค้นเอง ไม่รู้ว่าจะเน้นตรงไหน ยิ่งเวลาจะอ่านเนื้อหาสอบยิ่งไม่รู้ …”และ “… ผมคิดว่าน่าจะ
น ามาใช้เป็นบางบท เช่น บทเรื่องพัฒนาการอาเซียน ส่วนบทอื่นๆถ้าเนื้อหาเยอะๆ อาจารย์บรรยายสรุปน่าจะดีกว่า ครับ…” 
ดังนี้เป็นต้น   จากนั้นผู้วิจัยได้สรุปผลน าไปจัดท า แบบที่ 2 เป็นแบบสอบถามความเห็น แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
(Rating Scale) โดยผ่านการประเมินคุณภาพเชิงเนื้อหา (Content Validity) จากผู้เช่ียวชาญและความเที่ยง (Reliability) 
= .927 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 การประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ 
(Jigsaw) ใช้ Rating Scale ใน ในประเด็น 4 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านเนื้อหาในรายวิชา จ านวน 4 ข้อ 2) ด้านระยะเวลาท่ีใช้ในการ
เรียนการสอน จ านวน 2 ข้อ 3) ด้านสื่อประกอบการสอนและสิ่งอ านวยความสะดวก จ านวน 5 ข้อ และ 4) ด้านวิธีการสอน
และการวัดประเมินผล จ านวน 3 ข้อ   

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยการสัมภาษณ์และให้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้
ระยะเวลา 3 สัปดาห์ ภายหลังสิ้นสุดการเรียนการสอนของภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยพิทักษ์สิทธิ์ของผู้ตอบ
แบบสอบถามจากคณะกรรมการจริยธรรมของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น   

4. การวิเคราะห์ข้อมูล ส าหรับข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ใช้การวิเคราะห์ในเนื้อหาที่มีความถี่แนวทางเดียวกัน จากนั้น
น ามาจัดท าเป็นหัวข้อค าถามเพื่อให้ผู้ตอบได้ให้คะแนนความเห็น และใช้สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าความถี่ 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Division) จากนั้นน ามา
สรุปประเมินระดับส าหรับค าถามปลายเปิดได้สรุปผลในรูปความถี่และค่าร้อยละ และใช้เกณฑ์การแปลค่าความเห็นต่อระดับ
สภาพปัญหา ดังนี ้

1.00-1.50 หมายถึง ระดับสภาพปัญหาระดับน้อยท่ีสุด 
1.51-2.50 หมายถึง ระดับสภาพปัญหาระดับน้อย 
2.51-3.50 หมายถึง ระดับสภาพปัญหาระดับปานกลาง 
3.51-4.50 หมายถึง ระดับสภาพปัญหาระดับมาก 
4.51-5.00 หมายถึง ระดับสภาพปัญหาระดับมากท่ีสุด 

  

 

ผลการวิจัย 
1. ข้อมลูทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง   

นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์) ช้ันปีที่ 1 รุ่นที่ 22 จ านวน 38 คน 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 82.60 ไม่เคยเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ (Jigsaw) มาก่อนและส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมปลาย  
2. ความเห็นของนกัศึกษาท่ีมีระดับสภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ (Jigsaw) 

2.1 ความเห็นในภาพรวมของนักศึกษาที่มีต่อสภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ 
(Jigsaw) 

พบว่า ความเห็นในภาพรวมของนักศึกษาที่มีต่อสภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊ก
ซอว์ (Jigsaw) อยู่ในระดับปานกลางโดยมีค่าเฉลี่ย (�̅�𝑥 =3.47) มีความเห็นในรายด้านท่ีเห็นว่าเป็นปัญหาส าคัญมากท่ีสุดคือด้าน
เนื้อหาในรายวิชา (�̅�𝑥 =4.71) รองลงมาคือด้านระยะเวลาที่ใช้ในการเรียนการสอน (�̅�𝑥 =4.67) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยของ
ความเห็นน้อยที่สุดคือ ด้านวิธีการสอนและการวัดประเมินผล (�̅�𝑥 =2.11) ดังแสดงในตารางที่ 1  
ตารางที่ 1 ความเห็นของนักศึกษาที่มีต่อสภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ (Jigsaw)  ใน
ภาพรวมทุกด้าน 

สภาพปัญหาใน 4 ด้าน  n=38 การแปล
ความเห็น  �̅�𝒙  S.D 

1. ด้านเนื้อหาในรายวิชา   4.71 0.41 มากที่สุด 
2.ด้านระยะเวลาที่ใช้ในการเรียนการสอน   4.67 0.51 มากที่สุด 
3.ด้านสื่อประกอบการสอนและสิ่งอ านวยความ
สะดวก  

 3.17 0.90 ปานกลาง 

4.ด้านวิธีการสอนและการวัดประเมินผล   2.11 0.42 น้อย 
เฉลี่ยรวมทั้งหมด  3.47 0.22 ปานกลาง 

2.2 ความเห็นของนักศึกษาที่มีต่อสภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ (Jigsaw) ด้าน
เนื้อหาในรายวิชา 

พบว่า นักศึกษามีความเห็นต่อในภาพรวมต่อสภาพปัญหาในการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ (Jigsaw) ด้าน
เนื้อหาในระดับมากที่สุด (�̅�𝑥 =4.71) ในทุกหัวข้อ โดยมีค่าเฉลี่ย (�̅�𝑥 =4.75) มากที่สุดในหัวข้อย่อยที่ 3 ทุกบทมีรายละเอียด
เนื้อหาเยอะ นักศึกษาไม่สามารถค้นคว้าได้ละเอียด ท าให้น าเสนอในกลุ่มได้ไม่ครบ อีกทั้งมีเนื้อหาซ้ าซ้อนกัน ดังแสดงในตาราง
ที่ 2  
ตารางที่ 2 ความเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อสภาพปัญหาในการจัดการเรยีนการสอนแบบรว่มมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ (Jigsaw) ด้าน
เนื้อหาในรายวิชา 

สภาพปัญหาในด้านเนื้อหารายวิชา n=38 การแปลความเห็น 
�̅�𝑥 S.D 

1.เนื้อหาบางบท เช่น บทบาทของไทยในอาเซียนมมีากไปควร
ให้อาจารย์บรรยายสรปุ 

4.57 0.71 มากที่สุด 

2.มีจ านวนรายบท 5 บท มีมากเกนิไปที่จะน าวิธีการเรียนแบบ
ร่วมมือมาใช้  

4.51 0.41 มากที่สุด 

3.ทุกบทมีรายละเอียดเนื้อหาเยอะ นักศึกษาไมส่ามารถค้นคว้า
ได้ละเอียด ท าให้น าเสนอในกลุม่ได้ไม่ครบ อีกทั้งมีเนื้อหา
ซ้ าซ้อนกัน   

4.75 0.41 มากที่สุด 

4.เนื้อหาท่ีนักศึกษาค้นคว้ามาไม่เพียงพอในการท าข้อสอบ 4.72 0.44 มากที่สุด 
เฉลี่ยรวมทั้งหมด 4.71 0.41 มากที่สุด 



434
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 

2.3 ความเห็นของนักศึกษาที่มีต่อสภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ (Jigsaw) ด้าน
ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียนการสอน 

พบว่า นักศึกษามีความเห็นต่อสภาพปัญหาในการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ (Jigsaw) ด้านระยะเวลาที่ใช้
ในการเรียนการสอนในภาพรวมในระดับมากท่ีสุด (�̅�𝑥 =4.67) โดยมีค่าเฉลี่ย (�̅�𝑥 =4.78) ใน หัวข้อย่อยที่ 2 เนื้อหาในแต่ละบท
มากต้องหารายละเอียดทุกหัวข้อท าให้ใช้เวลาน าเสนอในกลุ่มบ้านน้อยไป และค่าเฉลี่ย (�̅�𝑥 =4.51) ในหัวข้อย่อยที่ 1 มีเวลา
ค้นคว้าในช่วงเข้ากลุ่มผู้เชี่ยวชาญในแต่ละบทน้อยไป ต้องรีบมาน าเสนอในกลุ่ม ดังแสดงในตารางที่ 3  
ตารางที่ 3 ความเห็นของนักศึกษาที่มีต่อสภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ (Jigsaw)  ใน
ด้านระยะเวลาที่ใช้ในการเรียนการสอน 

สภาพปัญหาในด้านระยะเวลา 
ที่ใช้ในการเรียนการสอน 

n=38 การแปลความเห็น 
�̅�𝑥 S.D 

1.มีเวลาค้นคว้าในช่วงเข้ากลุม่ผูเ้ชี่ยวชาญในแต่ละบทน้อยไป 
ต้องรีบมาน าเสนอในกลุ่มบา้น  

4.51 0.78 มากที่สุด 

2.เนื้อหาในแต่ละบทมากต้องหารายละเอียดทุกหัวข้อท าให้ใช้
เวลาน าเสนอในกลุ่มบา้นน้อยไป   

4.78 0.68 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวมทั้งหมด 4.67 0.51 มากที่สุด 

2.4 ความเห็นของนักศึกษาที่มีต่อสภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ (Jigsaw) ด้าน
สื่อประกอบการสอนและสิ่งอ านวยความสะดวก 

พบว่า นักศึกษามีความเห็นต่อสภาพปัญหาในการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ (Jigsaw) ด้านสื่อประกอบการ
สอนและสิ่งอ านวยความสะดวกในภาพรวม เห็นว่าอยู่ในระดับปานกลาง (�̅�𝑥 =3.17) โดยมีค่าเฉลี่ย (�̅�𝑥 =3.51) มากที่สุดใน
หัวข้อย่อยที่ 1 มีการใช้สื่อท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาเป็นสภาพปัญหาในระดับปานกลาง และค่าเฉลี่ย (�̅�𝑥 =3.11) หัวข้อย่อยที่ 4 มี
อินเตอร์เน็ตใช้งานได้ดี เห็นว่าเป็นสภาพปัญหาที่น้อยที่สุด ดังแสดงในตารางที่ 4  
ตารางที่ 4 ความเห็นของนักศึกษาที่มีต่อสภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ (Jigsaw)  ใน
ด้านสภาพปัญหาในสื่อประกอบการสอนและสิ่งอ านวยความสะดวก 

สภาพปัญหาในด้านสื่อประกอบการสอนและสิ่งอ านวย
ความสะดวก 

n=38 การแปลความเห็น 
�̅�𝑥 S.D 

1.มีการใช้สื่อท่ีเหมาะสมกับเนื้อหา  3.51 0.78 ปานกลาง 
2.สภาพห้องเรยีนที่เหมาะสม สามารถน่ังเรียนแบบกลุ่มได้   3.17 0.68 ปานกลาง 
3.อุปกรณ์สื่อทัศนูปกรณ์ทันสมัย ใช้งานได้ดี    3.78 0.68 ปานกลาง 
4.มีอินเตอร์เนต็ใช้งานได้ด ี 3.11 0.51 ปานกลาง 

เฉลี่ยรวมทั้งหมด 3.17 0.51 ปานกลาง 

2.5 ความเห็นของนักศึกษาที่มีต่อสภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ (Jigsaw) ด้าน
วิธีการสอนและการวัดประเมินผล 

พบว่า นักศึกษามีความเห็นต่อสภาพปัญหาในการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ (Jigsaw) ด้านวิธีการสอนและการ
วัดประเมินผลในภาพรวมในระดับน้อย (�̅�𝑥 =2.11) โดยมีค่าเฉลี่ย (�̅�𝑥 =2.48) ในหัวข้อย่อยที่ 1 มีการช้ีแจงวัตถุประสงค์การ
เรียนแบบจิ๊กซอว์ วิธีการสอนและการประเมินผลให้นักศึกษาทราบก่อนเรียน เห็นว่าเป็นสภาพปัญหาในระดับน้อย ดังแสดงใน
ตารางที ่5 
  

 

ตารางที่ 5 ความเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อสภาพปัญหาในการจัดการเรยีนการสอนแบบรว่มมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ (Jigsaw) ด้าน
วิธีการสอนและการวัดประเมินผล 

สภาพปัญหาในด้านวิธีการสอนและการวัดประเมินผล n=38 การแปลความเห็น 
�̅�𝑥 S.D 

1.มีการช้ีแจงวัตถุประสงค์การเรียนแบบจิ๊กซอว์ วิธีการสอน
และการประเมินผลให้นักศึกษาทราบก่อนเรียน  

2.48 0.78 น้อย 

2.เป็นการเรียนแปลกใหม่ท าให้ไมง่่วงนอน ทุกคนได้น าเสนอ
และแสดงออกเต็มที่ ส่วนคนทีเ่รียนอ่อนได้มีโอกาสน าเสนอให้
เพื่อนฟัง สามารถแลกเปลีย่นในกลุ่มได้  

2.00 0.18 น้อย 

3.ทุกคนได้ท างานเท่ากันไม่มีใครกนิแรงเพ่ือนและได้ท างาน
เป็นทีม   

2.01 0.51 น้อย 

เฉลี่ยรวมทั้งหมด 2.11 0.51 น้อย 

สรุปผลการวิจัย 
 1. นักศึกษามีความเห็นต่อสภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ (Jigsaw) ใน

ภาพรวมทุกรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย =3.47) โดยที่ด้านเนื้อหาในรายวิชาเป็นปัญหามากที่สุดคือ (ค่าเฉลี่ย 
=4.71) รองลงมาคือด้านระยะเวลาท่ีใช้ในการเรียนการสอน (ค่าเฉลี่ย =4.67) และด้านวิธีการสอนและการวัดประเมินผล 
(ค่าเฉลี่ย =2.11) มีปัญหาน้อยที่สุด 

   2. นักศึกษามีความเห็นว่ามีปัญหาในการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ (Jigsaw) อยู่ในระดับ
มากที่สุด 2 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหาในรายวิชาและด้านระยะเวลาที่ใช้ในการเรียนการสอน ( ค่าเฉลี่ย =4.71,4.78 ตามล าดับ) 
ดังเช่นหัวข้อย่อยคือ ทุกบทมีรายละเอียดเนื้อหาเยอะ นักศึกษาไม่สามารถค้นคว้าได้ละเอียด ท าให้น าเสนอในกลุ่มได้ไม่ครบ 
อีกทั้งมีเนื้อหาซ้ าซ้อนกัน และ มีเวลาค้นคว้าในช่วงเข้ากลุ่มผู้เชี่ยวชาญในแต่ละบทน้อยไป ต้องรีบมาน าเสนอในกลุ่ม  

ส่วนด้านสื่อประกอบการสอนและสิ่งอ านวยความสะดวกในภาพรวม เห็นว่าอยู่ในระดับปานกลาง ( ค่าเฉลี่ย =3.17) และ
ด้านวิธีการสอนและการวัดประเมินผล เป็นปัญหาในระดับน้อย ( ค่าเฉลี่ย =2.11)  

อภิปรายผล 
นักศึกษามีความเห็นว่า มีสภาพปัญหาที่พบในการเรียนการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ (Jigsaw) ในภาพรวมอยู่

ในระดับปานกลาง ซึ่งผลการศึกษาความเห็นในภาพรวม จะสอดคล้องกับผลการศึกษาของ นิรนาท วิทยโชคกิติคุณและศิริพร 
แก้วกุลพัฒน์ (2560:167) ที่พบว่าสภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์เพื่อส่งเสริมผลลัพธ์
ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มีสภาพปัญหาในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เช่นกัน แต่จะมีความแตกต่างในผล
การศึกษาตามรายด้าน โดยผลการศึกษาของ นิรนาท วิทยโชคกิติคุณและศิริพร แก้วกุลพัฒน์ ตามรายด้านได้แก่ ด้านเนื้อหา
การเรียนและด้านระยะเวลาที่มีความเห็นว่าเป็นปัญหาระดับปานกลางและระดับน้อย และผลการศึกษาของ ภูเทพ ประภากร 
(2560: 8) ที่พบว่า นักศึกษาช้ันปีที่ 3 สาขาภาษาจีน มีความเห็นว่าพึงพอใจในการเรียนการสอนแบบจิ๊กซอว์ในทุกรายด้าน  
เช่น ด้านเนื้อหาในเรื่องกริยาวิเศษณ์ในภาษาจีน ด้านการวัดและประเมินผล และด้านการใช้เวลาในการเรียน  โดยผลการศึกษา
จะแตกต่างกับผลการศึกษาของผู้วิจัย ในรายด้านเนื้อหาบทเรียนในรายวิชาและด้านการใช้ระยะเวลาในการเรียนการสอน 
อาจจะเนื่องจากความแตกต่างในเนื้อหาวิชาของผู้วิจัย การบริหารจัดการในช่ัวโมงสอน การจัดแบ่งหัวข้อย่อยที่ผู้สอน
มอบหมายให้นักศึกษาซ้ าซ้อน แต่อย่างไรก็ตามการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ ถือว่าเป็นแบบการเรียนการจัดการ
เรียนการสอนที่ท าให้นักศึกษาได้ท างานเป็นทีม มีความสนุก ไม่เบื่อหน่ายง่วงนอน นักศึกษาที่เรียนอ่อนได้มีความกล้า
แสดงออกมากที่สุดอีกวิธีหนึ่ง 
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2.3 ความเห็นของนักศึกษาที่มีต่อสภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ (Jigsaw) ด้าน
ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียนการสอน 

พบว่า นักศึกษามีความเห็นต่อสภาพปัญหาในการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ (Jigsaw) ด้านระยะเวลาที่ใช้
ในการเรียนการสอนในภาพรวมในระดับมากท่ีสุด (�̅�𝑥 =4.67) โดยมีค่าเฉลี่ย (�̅�𝑥 =4.78) ใน หัวข้อย่อยที่ 2 เนื้อหาในแต่ละบท
มากต้องหารายละเอียดทุกหัวข้อท าให้ใช้เวลาน าเสนอในกลุ่มบ้านน้อยไป และค่าเฉลี่ย (�̅�𝑥 =4.51) ในหัวข้อย่อยที่ 1 มีเวลา
ค้นคว้าในช่วงเข้ากลุ่มผู้เชี่ยวชาญในแต่ละบทน้อยไป ต้องรีบมาน าเสนอในกลุ่ม ดังแสดงในตารางที่ 3  
ตารางที่ 3 ความเห็นของนักศึกษาที่มีต่อสภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ (Jigsaw)  ใน
ด้านระยะเวลาที่ใช้ในการเรียนการสอน 

สภาพปัญหาในด้านระยะเวลา 
ที่ใช้ในการเรียนการสอน 

n=38 การแปลความเห็น 
�̅�𝑥 S.D 

1.มีเวลาค้นคว้าในช่วงเข้ากลุม่ผูเ้ชี่ยวชาญในแต่ละบทน้อยไป 
ต้องรีบมาน าเสนอในกลุ่มบา้น  

4.51 0.78 มากที่สุด 

2.เนื้อหาในแต่ละบทมากต้องหารายละเอียดทุกหัวข้อท าให้ใช้
เวลาน าเสนอในกลุ่มบา้นน้อยไป   

4.78 0.68 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวมทั้งหมด 4.67 0.51 มากที่สุด 

2.4 ความเห็นของนักศึกษาที่มีต่อสภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ (Jigsaw) ด้าน
สื่อประกอบการสอนและสิ่งอ านวยความสะดวก 

พบว่า นักศึกษามีความเห็นต่อสภาพปัญหาในการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ (Jigsaw) ด้านสื่อประกอบการ
สอนและสิ่งอ านวยความสะดวกในภาพรวม เห็นว่าอยู่ในระดับปานกลาง (�̅�𝑥 =3.17) โดยมีค่าเฉลี่ย (�̅�𝑥 =3.51) มากที่สุดใน
หัวข้อย่อยที่ 1 มีการใช้สื่อท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาเป็นสภาพปัญหาในระดับปานกลาง และค่าเฉลี่ย (�̅�𝑥 =3.11) หัวข้อย่อยที่ 4 มี
อินเตอร์เน็ตใช้งานได้ดี เห็นว่าเป็นสภาพปัญหาที่น้อยที่สุด ดังแสดงในตารางที่ 4  
ตารางที่ 4 ความเห็นของนักศึกษาที่มีต่อสภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ (Jigsaw)  ใน
ด้านสภาพปัญหาในสื่อประกอบการสอนและสิ่งอ านวยความสะดวก 

สภาพปัญหาในด้านสื่อประกอบการสอนและสิ่งอ านวย
ความสะดวก 

n=38 การแปลความเห็น 
�̅�𝑥 S.D 

1.มีการใช้สื่อท่ีเหมาะสมกับเนื้อหา  3.51 0.78 ปานกลาง 
2.สภาพห้องเรยีนที่เหมาะสม สามารถน่ังเรียนแบบกลุ่มได้   3.17 0.68 ปานกลาง 
3.อุปกรณ์สื่อทัศนูปกรณ์ทันสมัย ใช้งานได้ดี    3.78 0.68 ปานกลาง 
4.มีอินเตอร์เนต็ใช้งานได้ด ี 3.11 0.51 ปานกลาง 

เฉลี่ยรวมทั้งหมด 3.17 0.51 ปานกลาง 

2.5 ความเห็นของนักศึกษาที่มีต่อสภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ (Jigsaw) ด้าน
วิธีการสอนและการวัดประเมินผล 

พบว่า นักศึกษามีความเห็นต่อสภาพปัญหาในการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ (Jigsaw) ด้านวิธีการสอนและการ
วัดประเมินผลในภาพรวมในระดับน้อย (�̅�𝑥 =2.11) โดยมีค่าเฉลี่ย (�̅�𝑥 =2.48) ในหัวข้อย่อยที่ 1 มีการช้ีแจงวัตถุประสงค์การ
เรียนแบบจิ๊กซอว์ วิธีการสอนและการประเมินผลให้นักศึกษาทราบก่อนเรียน เห็นว่าเป็นสภาพปัญหาในระดับน้อย ดังแสดงใน
ตารางที ่5 
  

 

ตารางที่ 5 ความเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อสภาพปัญหาในการจัดการเรยีนการสอนแบบรว่มมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ (Jigsaw) ด้าน
วิธีการสอนและการวัดประเมินผล 

สภาพปัญหาในด้านวิธีการสอนและการวัดประเมินผล n=38 การแปลความเห็น 
�̅�𝑥 S.D 

1.มีการช้ีแจงวัตถุประสงค์การเรียนแบบจิ๊กซอว์ วิธีการสอน
และการประเมินผลให้นักศึกษาทราบก่อนเรียน  

2.48 0.78 น้อย 

2.เป็นการเรียนแปลกใหม่ท าให้ไมง่่วงนอน ทุกคนได้น าเสนอ
และแสดงออกเต็มที่ ส่วนคนทีเ่รียนอ่อนได้มีโอกาสน าเสนอให้
เพื่อนฟัง สามารถแลกเปลีย่นในกลุ่มได้  

2.00 0.18 น้อย 

3.ทุกคนได้ท างานเท่ากันไม่มีใครกนิแรงเพ่ือนและได้ท างาน
เป็นทีม   

2.01 0.51 น้อย 

เฉลี่ยรวมทั้งหมด 2.11 0.51 น้อย 

สรุปผลการวิจัย 
 1. นักศึกษามีความเห็นต่อสภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ (Jigsaw) ใน

ภาพรวมทุกรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย =3.47) โดยที่ด้านเนื้อหาในรายวิชาเป็นปัญหามากที่สุดคือ (ค่าเฉลี่ย 
=4.71) รองลงมาคือด้านระยะเวลาท่ีใช้ในการเรียนการสอน (ค่าเฉลี่ย =4.67) และด้านวิธีการสอนและการวัดประเมินผล 
(ค่าเฉลี่ย =2.11) มีปัญหาน้อยที่สุด 

   2. นักศึกษามีความเห็นว่ามีปัญหาในการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ (Jigsaw) อยู่ในระดับ
มากที่สุด 2 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหาในรายวิชาและด้านระยะเวลาที่ใช้ในการเรียนการสอน ( ค่าเฉลี่ย =4.71,4.78 ตามล าดับ) 
ดังเช่นหัวข้อย่อยคือ ทุกบทมีรายละเอียดเนื้อหาเยอะ นักศึกษาไม่สามารถค้นคว้าได้ละเอียด ท าให้น าเสนอในกลุ่มได้ไม่ครบ 
อีกทั้งมีเนื้อหาซ้ าซ้อนกัน และ มีเวลาค้นคว้าในช่วงเข้ากลุ่มผู้เชี่ยวชาญในแต่ละบทน้อยไป ต้องรีบมาน าเสนอในกลุ่ม  

ส่วนด้านสื่อประกอบการสอนและสิ่งอ านวยความสะดวกในภาพรวม เห็นว่าอยู่ในระดับปานกลาง ( ค่าเฉลี่ย =3.17) และ
ด้านวิธีการสอนและการวัดประเมินผล เป็นปัญหาในระดับน้อย ( ค่าเฉลี่ย =2.11)  

อภิปรายผล 
นักศึกษามีความเห็นว่า มีสภาพปัญหาที่พบในการเรียนการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ (Jigsaw) ในภาพรวมอยู่

ในระดับปานกลาง ซึ่งผลการศึกษาความเห็นในภาพรวม จะสอดคล้องกับผลการศึกษาของ นิรนาท วิทยโชคกิติคุณและศิริพร 
แก้วกุลพัฒน์ (2560:167) ที่พบว่าสภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์เพื่อส่งเสริมผลลัพธ์
ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มีสภาพปัญหาในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เช่นกัน แต่จะมีความแตกต่างในผล
การศึกษาตามรายด้าน โดยผลการศึกษาของ นิรนาท วิทยโชคกิติคุณและศิริพร แก้วกุลพัฒน์ ตามรายด้านได้แก่ ด้านเนื้อหา
การเรียนและด้านระยะเวลาที่มีความเห็นว่าเป็นปัญหาระดับปานกลางและระดับน้อย และผลการศึกษาของ ภูเทพ ประภากร 
(2560: 8) ที่พบว่า นักศึกษาช้ันปีที่ 3 สาขาภาษาจีน มีความเห็นว่าพึงพอใจในการเรียนการสอนแบบจิ๊กซอว์ในทุกรายด้าน  
เช่น ด้านเนื้อหาในเรื่องกริยาวิเศษณ์ในภาษาจีน ด้านการวัดและประเมินผล และด้านการใช้เวลาในการเรียน  โดยผลการศึกษา
จะแตกต่างกับผลการศึกษาของผู้วิจัย ในรายด้านเนื้อหาบทเรียนในรายวิชาและด้านการใช้ระยะเวลาในการเรียนการสอน 
อาจจะเนื่องจากความแตกต่างในเนื้อหาวิชาของผู้วิจัย การบริหารจัดการในช่ัวโมงสอน การจัดแบ่งหัวข้อย่อยที่ผู้สอน
มอบหมายให้นักศึกษาซ้ าซ้อน แต่อย่างไรก็ตามการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ ถือว่าเป็นแบบการเรียนการจัดการ
เรียนการสอนที่ท าให้นักศึกษาได้ท างานเป็นทีม มีความสนุก ไม่เบื่อหน่ายง่วงนอน นักศึกษาที่เรียนอ่อนได้มีความกล้า
แสดงออกมากที่สุดอีกวิธีหนึ่ง 
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ข้อเสนอแนะ 
ผู้วิจัยมีความเห็นว่า หากในรายวิชาที่มีเนื้อหารายบทจ านวนมาก ผูส้อนควรใช้การเรียนการสอนแบบรว่มมือด้วยเทคนิค

จิ๊กซอว์ในบางบทและใช้การบรรยายร่วม แตไ่ม่ควรใช้ในทุกบท  สภาพปัญหาเนื้อหารายบทจ านวนมาก ซึ่งนักศึกษาเห็นว่าเป็น
สภาพปัญหาในระดับมากท่ีสุดจึงไม่น่าจะเกดิขึ้น อย่างไรกต็าม ควรมีการศึกษาเปรียบเทยีบในรายวิชาที่มีเนื้อหารายบท
มากกว่า 5 บท กับรายวิชาที่มีเนื้อหารายบทต่ ากว่า 4 บท และใช้เทคนิคการสอนแบบอ่ืนร่วมด้วย เพื่อศึกษาว่าจะเกิดสภาพ
ปัญหาในการจดัการเรียนการสอนหรือไม่  
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การศึกษาผลการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ 

แสงดาว แก้วทอง1* ชคดี ไวยวุทธิ2 และพัชรี สวัสดีรักษา3

บทคัดย่อ
 ภมูศิาสตร์เป็นหวัข้อหนึง่ทีส่�าคญัของสาระวชิาสงัคมศกึษาระดบัมธัยมศกึษา วธิกีารสอนแบบดัง้เดมิโดยทีค่รเูป็นผูถ่้ายทอด

ความรู้ให้นักเรียนในฐานะผู้รับความรู้โดยไม่ได้รับการฝึกให้คิด ยังเป็นวิธีที่นิยมในการสอนภูมิศาสตร์ ซึ่งส่งผลให้นักเรียนขาดความ

เข้าใจในเนื้อหาภูมิศาสตร์อย่างแท้จริง วิธีการสอนสมัยใหม่ เช่น เทคนิคการสอนแบบร่วมมือเป็นวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพเพราะ

นักเรียนแต่ละคนจะต้องรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเองและร่วมมือกับสมาชิกในกลุ่มเพื่อท�าให้สมาชิกทุกคนเรียนรู้ได้อย่างเหมาะ

สม งานวจิยัพบว่าการเรียนรูแ้บบร่วมมอืเป็นวธิกีารสอนทีม่ปีระสิทธภิาพในการเรยีนรูภู้มศิาสตร์ ท�าให้นกัเรยีนเข้าใจเนือ้หาภูมิศาสตร์

อย่างแท้จริง (Lyman & Foyle, 1991) การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาการเรียนรู้แบบ cooperative learning โดยใช้

เทคนคิ Jigsaw ในการสอนภมูศิาสตร์ ส�าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 และ 2) ศกึษาผลของการใช้เทคนคิ Jigsaw ในการพัฒนา

ผลการเรียนรูภ้มูศิาสตร์เมือ่เปรยีบเทยีบกับวธิกีารสอนแบบด้ังเดมิของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 งานวจิยันีเ้ป็นการวจัิยกึง่ทดลอง

รูปแบบ Non-randomized control group pretest-posttest design โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา จ�านวน 84 คน แบ่งเป็น กลุ่มทดลอง 42 คน ซึ่งเรียนด้วยจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เท

คนิคจิ๊กซอว์และกลุ่มควบคุม 42 คนซึ่งเรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ เรื่อง ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย และแบบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.66 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์ความแปรปรวน

ร่วม (Analysis of Covariance) ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนโดยการจัด

กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืโดยใช้เทคนคิจกิซอว์ สงูกว่ากลุม่ควบคมุทีเ่รยีนด้วยวธิสีอนแบบปกต ิอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

.05 (คะแนนเฉลีย่ของกลุม่ทดลองเท่ากับ 10.29 และคะแนนเฉลีย่ของกลุม่ควบคมุเท่ากบั 9.70) ผลของการวจัิยช้ีให้เหน็ประสทิธภิาพ

ของการเรียนการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ค�าส�าคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคจิ๊กซอว์ ผลการเรียนรู้ ภูมิศาสตร์
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Using Jigsaw cooperative learning technique to improve learning outcomes  

in Geography among students in Mahavajiravudh Changwat Songkhla School

Saengdow Kaewthong1* Chakadee Waiyavutti2 and Phatcharee Savatdeeraksa3

Abstract
 Geography in secondary school is considered a part of Social Studies and is mostly taught in school by 

using traditional teaching methods, where teachers are in charge of the classroom. Traditional teaching methods 

emphasize rote memorization and recitation, making it less likely that students can achieve deep understanding 

of knowledge in geography. Various modern teaching methods have proven to be effective in teaching geography, 

including cooperative learning techniques, where students are responsible for their own and others’ learning 

(Lyman & Foyle, 1991). This study focuses on 1) developing a Geography lesson plan based on the Jigsaw 

cooperative learning technique to increase learning outcomes of Grade 7th students of Mahavajiravudh 

Changwat Songkhla School and 2) comparing learning outcomes resulted from the cooperative learning technique 

and the traditional teaching method among Grade 7th students of Mahavajiravudh Changwat Songkhla School. 

Non-randomized control group pretest-posttest design was employed. Eighty-four students in grade 7th of 

Mahavajiravudh Changwat Songkhla were randomly selected and equally divided into two groups: experimental and 

control groups, each of which consisted of 42 students. The experimental group was taught by the Jigsaw 

cooperative learning technique, while the control group was taught by a traditional teaching method. The jigsaw 

lesson plan and the assessment tool (KR-20 = .66) were thoroughly developed and revised by the authors and 

experts. The pre-test and post-test scores were obtained for both groups. Results from Analysis of Covariance 

indicated that students in experimental groups performed significantly better than the control group (  = 10.29, 

 = 9.70, p < .05). The present results provide evidence to support cooperative learning using the jigsaw 

technique for improving student outcomes in learning geography in a secondary school.

Keywords : Cooperative Learning, Jigsaw Technique, Learning outcomes, Geography

บทนำ 

  Active learning เปนวิธีการสอนท่ีไดรับความสนใจมากเพราะงานวิจัยจำนวนมากไดแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพในการ

สงเสริมการเรียนรูดานตางๆ ทั้งดานความเขาใจและความจำ เมื่อเปรียบเทียบกับการเรียนรูแบบ passive learning โดยผานการ

บรรยายในชั้นเรียนแบบด้ังเดิม (Freeman et al., 2014; Kyriacou, 1992) งานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรูไดเสนอแนวทางหลากหลาย

ในการจัดการเรียนการสอนท่ีสนับสนุน active learning ซึ่งหมายถึงการใหนักเรียนไดมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูนอกจากการ

น่ังฟงการบรรยายเพียงอยางเดียว (Bonwell & eison, 1991) หน่ึงในแนวทางท่ีชวยเพ่ิมความรวมมือของนักเรียน สามารถปฏิบัติ

ไดจริง และสงผลดีตอการพฒันาการเรียนรูของนักเรียน ไดแกเทคนิคจิ๊กซอว (jigsaw technique) ซึ่งชวยพัฒนาการเรียนรูของ

นักเรียนในการเรียนการสอนวิชาทางการแพทย เชน กายวิภาคศาสตร (Anderson et al., 2014; Jamshidi, 2003) วิชาทาง

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (Freeman et al., 2014) และพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา เชน การเรียน

วรรณคดีไทยในวิชาภาษาไทย (ปริญญา ปนสุวรรณ และบำรุง ชำนาญเรือ, 2554) 

  การเรียนแบบรวมมือดวยเทคนิคจิ๊กซอว (Jigsaw) เปนรูปแบบหนึ่งของวิธีการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน

สำคัญโดยใหผูเรียนไดรับประสบการณจริง ผูเรียนเกิดการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง ไดฝกทักษะกระบวนการกลุมและความสามารถ

ในการทำงานรวมกัน เทคนิคจิ๊กซอวเปนการจัดกิจกรรมกลุมยอยตามความสามารถของผูเรียนท่ีตางกัน เรียนรูดวยการมีปฏิสัมพันธ 

ชวยเหลือกัน รับผิดชอบผลการเรียนรูของตนเองและของกลุม งานวิจัยจำนวนมากชี้ใหเห็นวาเทคนิคจิ๊กซอว (Jigsaw) ชวยใหเกิด

การเรียนแบบรวมมือ (Cooperative Learning) และสงเสริมการเรียนแบบ Self-directed learning (ปริญญา ปนสุวรรณ และ

บำรุง ชำนาญเรือ, 2554) 

 การเรียนแบบรวมมือ (Cooperative Learning) เปนการจัดกระบวนการเรียนรูที่อาศัยหลักพึ่งพากันเพื่อความสำเร็จ  

มีการทำงานรวมกัน มีปฏิสัมพันธ เนนพัฒนาทักษะทางสังคมเพื่อพัฒนาการเรียนรูดานตาง ๆ (ดวงกมล สินเพ็ง, 2553: 185)  

งานวิจัยจำนวนมากชี ้ใหเห็นประโยชนมากมายของการเรียนแบบรวมมือ เชน ชวยพัฒนาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน สงเสริม

ความสามารถในการทำงานรวมกัน ชวยใหผูเรียนมีคุณภาพทางดานความรู ความสามารถและทักษะที่จำเปน ทิศนา แขมมณี 

(2545) พบวาการเรียนแบบรวมมือโดยผานกลไกกระบวนการกลุมของเทคนิคจิ๊กซอว ชวยใหผูเรียนมีความพยายามในการเรียนรู 

เปนผลทำใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีทักษะการทำงานกลุมยอย และการวิเคราะหกระบวนการกลุม นอกจากนี้ยังพัฒนา

ทักษะทางสังคม ความสามารถในการทำงาน และสงเสริมการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 

  Self-directed learning หรือ การเรียนรู ดวยตนเอง คือ การเรียนที่เกิดจากความอยากรูอยากเห็น ผู เร ียนจะมีการ

วางแผนดวยตนเอง (สมคิด อิสระวัฒน, 2532)  Boyer and Usinger (2015) กลาววา การเรียนรูแบบ self-directed learning 

เปลี่ยนความรับผิดชอบในการเรียนรูจากแหลงทรัพยากรภายนอก เชน ครู ไปสูผูเรียนเอง ทั้งนี้ self-directed learning อาจ

หมายถึงเปาหมายในการเรียนรูที่ผูเรียนไดตั้งขึ้นดวยตนเอง ซึ่งผูเรียนจะตองควบคุมและรับผิดชอบการเรียนรูของตนเองและ

ยอมรับความเปนอิสระและความถนัดสวนบุคคล (Kaufman, 2003) พัชรี พลาวงศ (2536: 84-85) กลาววาการเรียนรูดวยตนเอง 

(self-directed learning) เปนวิธีการเรียนรูท่ีทำใหผูเรียนมีความตระหนักและรับผิดชอบตอแผนการเรียนของตนเอง ซึ่งผูเรียนจะ

ทำการวางแผนและกำหนดกิจกรรมการเรียนรู เลือกแหลงขอมูลเลือกวิธีการเรียนรู และการประเมินผลดวยตนเอง โดยจะมีผูชวย

เหลือหรือไมมีผูชวยเหลือก็ได งานวิจัยแสดงใหเห็นวาเทคนิคจิ๊กซอวชวยพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรูแบบ self-directed learning 
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บทนำ 

  Active learning เปนวิธีการสอนท่ีไดรับความสนใจมากเพราะงานวิจัยจำนวนมากไดแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพในการ

สงเสริมการเรียนรูดานตางๆ ทั้งดานความเขาใจและความจำ เมื่อเปรียบเทียบกับการเรียนรูแบบ passive learning โดยผานการ

บรรยายในชั้นเรียนแบบด้ังเดิม (Freeman et al., 2014; Kyriacou, 1992) งานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรูไดเสนอแนวทางหลากหลาย

ในการจัดการเรียนการสอนท่ีสนับสนุน active learning ซึ่งหมายถึงการใหนักเรียนไดมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูนอกจากการ

น่ังฟงการบรรยายเพียงอยางเดียว (Bonwell & eison, 1991) หน่ึงในแนวทางท่ีชวยเพ่ิมความรวมมือของนักเรียน สามารถปฏิบัติ

ไดจริง และสงผลดีตอการพฒันาการเรียนรูของนักเรียน ไดแกเทคนิคจิ๊กซอว (jigsaw technique) ซึ่งชวยพัฒนาการเรียนรูของ

นักเรียนในการเรียนการสอนวิชาทางการแพทย เชน กายวิภาคศาสตร (Anderson et al., 2014; Jamshidi, 2003) วิชาทาง

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (Freeman et al., 2014) และพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา เชน การเรียน

วรรณคดีไทยในวิชาภาษาไทย (ปริญญา ปนสุวรรณ และบำรุง ชำนาญเรือ, 2554) 

  การเรียนแบบรวมมือดวยเทคนิคจิ๊กซอว (Jigsaw) เปนรูปแบบหนึ่งของวิธีการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน

สำคัญโดยใหผูเรียนไดรับประสบการณจริง ผูเรียนเกิดการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง ไดฝกทักษะกระบวนการกลุมและความสามารถ

ในการทำงานรวมกัน เทคนิคจิ๊กซอวเปนการจัดกิจกรรมกลุมยอยตามความสามารถของผูเรียนท่ีตางกัน เรียนรูดวยการมีปฏิสัมพันธ 

ชวยเหลือกัน รับผิดชอบผลการเรียนรูของตนเองและของกลุม งานวิจัยจำนวนมากชี้ใหเห็นวาเทคนิคจิ๊กซอว (Jigsaw) ชวยใหเกิด

การเรียนแบบรวมมือ (Cooperative Learning) และสงเสริมการเรียนแบบ Self-directed learning (ปริญญา ปนสุวรรณ และ

บำรุง ชำนาญเรือ, 2554) 

 การเรียนแบบรวมมือ (Cooperative Learning) เปนการจัดกระบวนการเรียนรูที่อาศัยหลักพึ่งพากันเพื่อความสำเร็จ  

มีการทำงานรวมกัน มีปฏิสัมพันธ เนนพัฒนาทักษะทางสังคมเพื่อพัฒนาการเรียนรูดานตาง ๆ (ดวงกมล สินเพ็ง, 2553: 185)  

งานวิจัยจำนวนมากชี ้ใหเห็นประโยชนมากมายของการเรียนแบบรวมมือ เชน ชวยพัฒนาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน สงเสริม

ความสามารถในการทำงานรวมกัน ชวยใหผูเรียนมีคุณภาพทางดานความรู ความสามารถและทักษะที่จำเปน ทิศนา แขมมณี 

(2545) พบวาการเรียนแบบรวมมือโดยผานกลไกกระบวนการกลุมของเทคนิคจิ๊กซอว ชวยใหผูเรียนมีความพยายามในการเรียนรู 

เปนผลทำใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีทักษะการทำงานกลุมยอย และการวิเคราะหกระบวนการกลุม นอกจากนี้ยังพัฒนา

ทักษะทางสังคม ความสามารถในการทำงาน และสงเสริมการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 

  Self-directed learning หรือ การเรียนรู ดวยตนเอง คือ การเรียนที่เกิดจากความอยากรูอยากเห็น ผู เร ียนจะมีการ

วางแผนดวยตนเอง (สมคิด อิสระวัฒน, 2532)  Boyer and Usinger (2015) กลาววา การเรียนรูแบบ self-directed learning 

เปลี่ยนความรับผิดชอบในการเรียนรูจากแหลงทรัพยากรภายนอก เชน ครู ไปสูผูเรียนเอง ทั้งนี้ self-directed learning อาจ

หมายถึงเปาหมายในการเรียนรูที่ผูเรียนไดตั้งขึ้นดวยตนเอง ซึ่งผูเรียนจะตองควบคุมและรับผิดชอบการเรียนรูของตนเองและ

ยอมรับความเปนอิสระและความถนัดสวนบุคคล (Kaufman, 2003) พัชรี พลาวงศ (2536: 84-85) กลาววาการเรียนรูดวยตนเอง 

(self-directed learning) เปนวิธีการเรียนรูท่ีทำใหผูเรียนมีความตระหนักและรับผิดชอบตอแผนการเรียนของตนเอง ซึ่งผูเรียนจะ

ทำการวางแผนและกำหนดกิจกรรมการเรียนรู เลือกแหลงขอมูลเลือกวิธีการเรียนรู และการประเมินผลดวยตนเอง โดยจะมีผูชวย

เหลือหรือไมมีผูชวยเหลือก็ได งานวิจัยแสดงใหเห็นวาเทคนิคจิ๊กซอวชวยพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรูแบบ self-directed learning 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

เพราะผูเรียนแตละคนจะตองรูจักเทคนิคในการเรียนรูและเลือกใชวิธีการเรียนรูท่ีชวยใหตนเองเรียนรูไดดีท่ีสุดเพ่ือใหสามารถบรรลุ

เปาหมายเรียนรู (learning goals) ท่ีตนต้ังไวได (Kritpracha et al., 2018) 

   เทคนิคจิ๊กซอวใหความสำคัญกับกระบวนการเรียนรูในกลุมรวมกันของนักเรียน โดยนักเรียนจะไดรับการจัดเขากลุมสอง 

กลุม ไดแก กลุมบานและกลุมผูเชี่ยวชาญ กลาวคือ นักเรียนทุกคนมีกลุมบานหลักเปนของตนเอง จากน้ัน นักเรียนจะแยกออกจาก

กลุมบานเพ่ือไปเรียนรูเรื่องหรือหาคำตอบตามหัวขอท่ีครูมอบหมายใหแตละคน โดยนักเรียนท่ีเรียนรูเรื่องเดียวกันจะรวมกลุมเปน

กลุมผูเชี่ยวชาญ สมาชิกในกลุมผูเชี่ยวชาญทุกคนจะศึกษาขอมูลจากหนังสือหรือใบความรู ที่ครูจัดเตรียมไวให พรอมทั้งคนควา

ความรูจากแหลงความรูท่ีเชื่อถือไดตาง ๆ เพ่ิมเติมและแลกเปลี่ยนกันจนเขาใจเรื่องท่ีตนเองไดรับมอบหมายเปนอยางดี จากน้ันแยก

ยายกลับไปยังกลุมบานของตนเองเพ่ือสรางความรูท่ีตนเองเชี่ยวชาญแลวใหกับสมาชิกในกลุมบานของตนเอง โดยผูเชี่ยวชาญแตละ

คนผลัดกันอธิบายและถาม-ตอบความรูที่ตนเองเชี่ยวชาญจนครบทุกคน ทำใหนักเรียนทุกคนในกลุมบานมคีวามเชี่ยวชาญในทุก

เรื่องท่ีครูมอบหมายใหนักเรียนไดเรียน 

 การเรียนรูโดยใชเทคนิคจิ๊กซอวชวยพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนไดในหลายสาระวิชา เชน วิชาภาษาไทยและวิชาสังคม

ศึกษา พงษกรณ วีรพิพรรธน (2554) ศึกษาผลการใชรูปแบบจิ๊กซอวท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยและทักษะการทำงาน

รวมกับผูอื่นของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 3 ผลการศึกษาและพบวา นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใช

รูปแบบจิ๊กซอว มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนภาษาไทยสูงกวานักเรียนทีไ่ดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.5  เอกพันธ โหพันธ (2560) ศึกษาเกี่ยวกับผลการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอว ในการเรียนการสอนวิชา

สังคมศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบวา 

ผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีเรียนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอว สูงกวากอน

เรียน และสูงกวาเกณฑรอยละ 60   

 ผลงานวิจัยดังกลาวแสดงใหเห็นวาเทคนิคจิ๊กซอวสามารถปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับการเรยีนรูในหลากหลายรายวิชา

และหลายระดับชั้น ซึ่งลวนชวยพัฒนาผลสัมฤทธิ์และการเรียนรูดวยตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูวิจัยจึงสนใจที่จะใชเทคนิค 

จิ๊กซอวในการเรียนการสอนวิชาสังคมศาสตร หัวขอภูมิศาสตร ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนมหาวชิราวุธท่ีเปนสถานท่ี

ฝกประสบการณสอน เพราะหัวขอดังกลาวเปนหัวขอที ่นักเรียนมัธยมศึกษามักมีผลสัมฤทธิ ์ต่ำ (จากการสังเกตในการฝก

ประสบการณสอนสาระวิชาสังคมศึกษาและการสัมภาษณครูผูสอน, ผูวิจัย)  

  สาระการเรียนรูภูมิศาสตร มีเปาหมายเพื่อใหผูเรียนเขาใจลักษณะทางกายภาพของโลกปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับ

สิ่งแวดลอมที่กอใหเกิดการสรางสรรควิถีการดำเนินชีวิตเพื่อใหรูเทาทัน ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม ตลอดจน

สามารถใชทักษะกระบวนการความสามารถทางภูมิศาสตร และเครื่องมือทางภูมิศาสตรในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมตาม

สาเหตุและปจจัยอันจะนำไปสูการปรับใชในการดำเนินชีวิต หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับ

ปรับปรุง 2560) มีแนวทางการจัดการเรียนรูวิชาภูมิศาสตร ดวยวิธีการจัดการเรียนรูท่ีหลากหลายและยึดผูเรียนเปนสำคัญ แตการ

จัดการเรียนรูวิชาภูมิศาสตรในปจจุบันสวนใหญใชรปูแบบและวิธีการเรียนการสอนที่เนนครูผูสอนเปนศูนยกลาง (วิชัย วงศใหญ, 

2542) ท้ังน้ี สิริวรรณ ศรีหพล (2540) ไดกลาวถึงปญหาในการจัดการเรียนรูวิชาสังคมศึกษาไววา ครูผูสอนสวนใหญใชวิธีสอนแบบ

บรรยายมากกวาการใชวิธีสอนแบบอ่ืน ๆ โดยมักบรรยายเน้ือหาสาระตามหนังสือ ครูผูสอนขาดเทคนิคหรือวิธีการสอนแบบใหม ๆ 

ทำใหผูเรียนขาดโอกาสแสดงความคิดเห็น หรือฝกฝนการแกปญหาระหวางการเรียนการสอน ผูเรียนไมคอยมีสวนรวมในกิจกรรม

การเรียนอยางทัว่ถึง ไมมีกิจกรรมในการรวมกัน ไมมีการแลกเปลีย่นการเรียนรู นอกจากนั้นแลว ปยะบุตร ถิ่นถา ชรินทร มั่นคง 

และเชษฐภูมิ วรรณไพศาล (2560) กลาววา การจัดการเรียนรูวิชาภูมิศาสตรในปจจุบัน ครูและนักเรียนตางมองภาพภูมิศาสตรวา 

เปนวิชาที่เนนบรรยาย จดจำ เนนการถายทอดเนื้อหาเปนหลัก ทำใหนักเรียนเกิดความเบื่อหนายในวิชา สอดคลองกับ เลิศศิริ  

เต็มเปยม (2554) ท่ีไดกลาวถึงปญหาของการเรียนภูมิศาสตรไววา ปจจุบันการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ยังประสบปญหาสำคัญหลายประการ โดยเฉพาะในสาระการเรียนภูมิศาสตรเปนเน้ือหาท่ียากสลับซับซอน ตองใชการคิดวิเคราะห 

และตัดสินใจในปญหาตาง ๆ  จึงทำใหวิชาภูมิศาสตร เปนวิชาท่ีนาเบื่อสำหรับผูเรียนและเปนผลทำใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

ภูมิศาสตรต่ำลง ซึ่งทำใหคุณภาพของผูเรียนท้ังดานความรู ความสามารถ และทักษะท่ีจำเปนตามหลักสูตรลดลงดวย 

 งานวิจัยจำนวนมากชี้ใหเห็นวาการสอนภูมิศาสตรโดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ ดวยเทคนิคจิ๊กซอว (Jigsaw) 

สงผลดีตอการเรียนรูของผูเรียน ตัวอยางเชน วนิดา ชมภูพงษ (2555) ไดทำการศึกษาเกี่ยวกับผลการใชชุดการเรียนรูแบบรวมมือ

ดวยเทคนิคจิ๊กซอว เรื่อง ภูมิศาสตรประเทศไทยท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนเทศบาล 4 

(เชาวนปรีชาอุทิศ) และพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) ท่ี

เรียนดวยชุดการเรียนแบบรวมมือ เรื่อง ภูมิศาสตรประเทศไทย หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1  

ณภัค ชวยแสง (2556) ศึกษาเกี่ยวกับการจัดกจิกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคจิ๊กซอวและแผนผังความคิด เรื่อง ภูมิศาสตร

ทวีปยุโรปและทวีปแอฟรกิา ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และพบวา นักเรียนที่เรียนโดยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ

รวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอวและแผนผังความคิด เรื่อง ภูมิศาสตรทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูง

กวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

 จากความสำคัญและเหตุผลท่ีกลาวมาขางตน ในงานวิจัยน้ี ผูวิจัยจึงมีจุดมุงหมายในการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใน

สาระการเรียนรูภูมิศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ท่ีเรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบ

รวมมือโดยใชเทคนิคจิ ๊กซอว (Jigsaw) และพัฒนาการเรียนรู แบบ cooperative learning โดยใชเทคนิค Jigsaw ในการสอน

ภูมิศาสตร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1  

วิธีดำเนินการ 

  การศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนในสาระการเรียนรูภูมิศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนมหาวชิราวุธ 

จังหวัดสงขลา ท่ีเรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ โดยใชเทคนิคจิ๊กซอว ในครั้งน้ีมีข้ันตอนในการดำเนินการวิจัย ดังตอไปน้ี 

ประชากร 

 ประชากร ท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ปการศึกษา 2562  

กลุมตัวอยาง 

การวิจัยน้ีใชกลุมตัวอยางดังน้ี  

1. กลุมตัวอยางในข้ันตอนการสรางเครื่องมือ ประกอบดวย  

 1.1 กลุ มตัวอยางในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู แบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิ ๊กซอว คือ นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไมใชกลุมทดลอง 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

เพราะผูเรียนแตละคนจะตองรูจักเทคนิคในการเรียนรูและเลือกใชวิธีการเรียนรูท่ีชวยใหตนเองเรียนรูไดดีท่ีสุดเพ่ือใหสามารถบรรลุ

เปาหมายเรียนรู (learning goals) ท่ีตนต้ังไวได (Kritpracha et al., 2018) 

   เทคนิคจิ๊กซอวใหความสำคัญกับกระบวนการเรียนรูในกลุมรวมกันของนักเรียน โดยนักเรียนจะไดรบัการจัดเขากลุมสอง 

กลุม ไดแก กลุมบานและกลุมผูเชี่ยวชาญ กลาวคือ นักเรียนทุกคนมีกลุมบานหลักเปนของตนเอง จากน้ัน นักเรียนจะแยกออกจาก

กลุมบานเพ่ือไปเรียนรูเรื่องหรือหาคำตอบตามหัวขอท่ีครูมอบหมายใหแตละคน โดยนักเรียนท่ีเรียนรูเรื่องเดียวกันจะรวมกลุมเปน

กลุมผูเชี่ยวชาญ สมาชิกในกลุมผูเชี่ยวชาญทุกคนจะศึกษาขอมูลจากหนังสือหรือใบความรู ที่ครูจัดเตรียมไวให พรอมทั้งคนควา

ความรูจากแหลงความรูท่ีเชื่อถือไดตาง ๆ เพ่ิมเติมและแลกเปลี่ยนกันจนเขาใจเรื่องท่ีตนเองไดรับมอบหมายเปนอยางดี จากน้ันแยก

ยายกลับไปยังกลุมบานของตนเองเพ่ือสรางความรูท่ีตนเองเชี่ยวชาญแลวใหกับสมาชิกในกลุมบานของตนเอง โดยผูเชี่ยวชาญแตละ

คนผลัดกันอธิบายและถาม-ตอบความรูที่ตนเองเชี่ยวชาญจนครบทุกคน ทำใหนักเรียนทุกคนในกลุมบานมคีวามเชี่ยวชาญในทุก

เรื่องท่ีครูมอบหมายใหนักเรียนไดเรียน 

 การเรียนรูโดยใชเทคนิคจิ๊กซอวชวยพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนไดในหลายสาระวิชา เชน วิชาภาษาไทยและวิชาสังคม

ศึกษา พงษกรณ วีรพิพรรธน (2554) ศึกษาผลการใชรูปแบบจิ๊กซอวท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยและทักษะการทำงาน

รวมกับผูอื่นของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 3 ผลการศึกษาและพบวา นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใช

รูปแบบจิ๊กซอว มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนภาษาไทยสูงกวานักเรียนทีไ่ดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.5  เอกพันธ โหพันธ (2560) ศึกษาเกี่ยวกับผลการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอว ในการเรียนการสอนวิชา

สังคมศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบวา 

ผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีเรียนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอว สูงกวากอน

เรียน และสูงกวาเกณฑรอยละ 60   

 ผลงานวิจัยดังกลาวแสดงใหเห็นวาเทคนิคจิ๊กซอวสามารถปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับการเรยีนรูในหลากหลายรายวิชา

และหลายระดับชั้น ซึ่งลวนชวยพัฒนาผลสัมฤทธิ์และการเรียนรูดวยตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูวิจัยจึงสนใจที่จะใชเทคนิค 

จิ๊กซอวในการเรียนการสอนวิชาสังคมศาสตร หัวขอภูมิศาสตร ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนมหาวชิราวุธท่ีเปนสถานท่ี

ฝกประสบการณสอน เพราะหัวขอดังกลาวเปนหัวขอที ่นักเรียนมัธยมศึกษามักมีผลสัมฤทธิ ์ต่ำ (จากการสังเกตในการฝก

ประสบการณสอนสาระวิชาสังคมศึกษาและการสัมภาษณครูผูสอน, ผูวิจัย)  

  สาระการเรียนรูภูมิศาสตร มีเปาหมายเพื่อใหผูเรียนเขาใจลักษณะทางกายภาพของโลกปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับ

สิ่งแวดลอมที่กอใหเกิดการสรางสรรควิถีการดำเนินชีวิตเพื่อใหรูเทาทัน ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม ตลอดจน

สามารถใชทักษะกระบวนการความสามารถทางภูมิศาสตร และเครื่องมือทางภูมิศาสตรในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมตาม

สาเหตุและปจจัยอันจะนำไปสูการปรับใชในการดำเนินชีวิต หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับ

ปรับปรุง 2560) มีแนวทางการจัดการเรียนรูวิชาภูมิศาสตร ดวยวิธีการจัดการเรียนรูท่ีหลากหลายและยึดผูเรียนเปนสำคัญ แตการ

จัดการเรียนรูวิชาภูมิศาสตรในปจจุบันสวนใหญใชรปูแบบและวิธีการเรียนการสอนที่เนนครูผูสอนเปนศูนยกลาง (วิชัย วงศใหญ, 

2542) ท้ังน้ี สิริวรรณ ศรีหพล (2540) ไดกลาวถึงปญหาในการจัดการเรียนรูวิชาสังคมศึกษาไววา ครูผูสอนสวนใหญใชวิธีสอนแบบ

บรรยายมากกวาการใชวิธีสอนแบบอ่ืน ๆ โดยมักบรรยายเน้ือหาสาระตามหนังสือ ครูผูสอนขาดเทคนิคหรือวิธีการสอนแบบใหม ๆ 

ทำใหผูเรียนขาดโอกาสแสดงความคิดเห็น หรือฝกฝนการแกปญหาระหวางการเรียนการสอน ผูเรียนไมคอยมีสวนรวมในกิจกรรม

การเรียนอยางทัว่ถึง ไมมีกิจกรรมในการรวมกัน ไมมีการแลกเปลีย่นการเรียนรู นอกจากนั้นแลว ปยะบุตร ถิ่นถา ชรินทร มั่นคง 

และเชษฐภูมิ วรรณไพศาล (2560) กลาววา การจัดการเรียนรูวิชาภูมิศาสตรในปจจุบัน ครูและนักเรียนตางมองภาพภูมิศาสตรวา 

เปนวิชาที่เนนบรรยาย จดจำ เนนการถายทอดเนื้อหาเปนหลัก ทำใหนักเรียนเกิดความเบื่อหนายในวิชา สอดคลองกับ เลิศศิริ  

เต็มเปยม (2554) ท่ีไดกลาวถึงปญหาของการเรียนภูมิศาสตรไววา ปจจุบันการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ยังประสบปญหาสำคัญหลายประการ โดยเฉพาะในสาระการเรียนภูมิศาสตรเปนเน้ือหาท่ียากสลับซับซอน ตองใชการคิดวิเคราะห 

และตัดสินใจในปญหาตาง ๆ  จึงทำใหวิชาภูมิศาสตร เปนวิชาท่ีนาเบื่อสำหรับผูเรียนและเปนผลทำใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

ภูมิศาสตรต่ำลง ซึ่งทำใหคุณภาพของผูเรียนท้ังดานความรู ความสามารถ และทักษะท่ีจำเปนตามหลักสูตรลดลงดวย 

 งานวิจัยจำนวนมากชี้ใหเห็นวาการสอนภูมิศาสตรโดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ ดวยเทคนิคจิ๊กซอว (Jigsaw) 

สงผลดีตอการเรียนรูของผูเรียน ตัวอยางเชน วนิดา ชมภูพงษ (2555) ไดทำการศึกษาเกี่ยวกับผลการใชชุดการเรียนรูแบบรวมมือ

ดวยเทคนิคจิ๊กซอว เรื่อง ภูมิศาสตรประเทศไทยท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนเทศบาล 4 

(เชาวนปรีชาอุทิศ) และพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) ท่ี

เรียนดวยชุดการเรียนแบบรวมมือ เรื่อง ภูมิศาสตรประเทศไทย หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1  

ณภัค ชวยแสง (2556) ศึกษาเกี่ยวกับการจัดกจิกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคจิ๊กซอวและแผนผังความคิด เรื่อง ภูมิศาสตร

ทวีปยุโรปและทวีปแอฟรกิา ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และพบวา นักเรียนที่เรียนโดยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ

รวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอวและแผนผังความคิด เรื่อง ภูมิศาสตรทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูง

กวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

 จากความสำคัญและเหตุผลท่ีกลาวมาขางตน ในงานวิจัยน้ี ผูวิจัยจึงมีจุดมุงหมายในการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใน

สาระการเรียนรูภูมิศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ท่ีเรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบ

รวมมือโดยใชเทคนิคจิ ๊กซอว (Jigsaw) และพัฒนาการเรียนรู แบบ cooperative learning โดยใชเทคนิค Jigsaw ในการสอน

ภูมิศาสตร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1  

วิธีดำเนินการ 

  การศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนในสาระการเรียนรูภูมิศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรยีนมหาวชิราวุธ 

จังหวัดสงขลา ท่ีเรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ โดยใชเทคนิคจิ๊กซอว ในครั้งน้ีมีข้ันตอนในการดำเนินการวิจัย ดังตอไปน้ี 

ประชากร 

 ประชากร ท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ปการศึกษา 2562  

กลุมตัวอยาง 

การวิจัยน้ีใชกลุมตัวอยางดังน้ี  

1. กลุมตัวอยางในข้ันตอนการสรางเครื่องมือ ประกอบดวย  

 1.1 กลุ มตัวอยางในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู แบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิ ๊กซอว คือ นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไมใชกลุมทดลอง 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 1.2 กลุมตัวอยางในการพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิกอนและหลังเรียน คือ นักเรียนชั้นธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ี

ไมใชกลุมทดลอง 

 2. กลุมตัวอยางในข้ันตอนการทดลอง  

  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 จำนวน 84 คน โดยแบงออกเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม จำนวนกลุมละ 42 คน โดย

ผูวิจัยใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 1. แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอว 

 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์กอนและหลังเรียน รายเรื่อง/หัวขอการเรียนรู ที่ผู วิจัยพัฒนาขึ ้นเองมีซึ่งมีลักษณะเปน

แบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 15 ขอ (KR-20 = .66)  

การสรางและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 การสรางและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดดำเนินการดังน้ี 

  1. แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคจ๊ิกซอว ข้ันตอนในการสรางแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช

เทคนิคจิ๊กซอว 

  1.1 วิเคราะหปญหาและสาเหตุจากการจัดการเรียนการสอน ซึ่งไดมาจาก 

   (1) การสังเกตปญหาท่ีเกิดข้ึนขณะทำการสอน 

   (2) การบันทึกปญหาระหวางสอน 

   (3) การศึกษาและวิเคราะหผลการเรียน 

  1.2 ศึกษาหลักจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอวจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  

  1.3 ศึกษารายละเอียดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 

และหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในเรื่องมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 รวมทั้งศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของเพิ่มเติม โดยศึกษา

อยางละเอียดเพ่ือวิเคราะหเน้ือหา ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังและกิจกรรม สำหรับนำมาใชสรางแผนการจัดการเรียนรู 

  1.4 เลือกสาระการเรียนรูท่ีนำมาทำการทดลอง คือ สาระภูมิศาสตร ในรายวิชาสังคมศึกษา 2 (ส21103) 

  1.5 สรางแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอว จำนวน 2 คาบ ประกอบดวย 11 หัวขอ 

   (1) มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด 

   (2) จุดประสงคการเรียนรู 

   (3) สาระสำคัญ 

   (4) สาระการเรียนรูแกนกลาง 

   (5) คุณลักษณะอันพึงประสงค  

   (6) สมรรถนะสำคัญของผูเรียน 

   (7) กระบวนการจัดการเรียนรู 

   (8) รองรอยการเรียนรู 

   (9) การวัดและประเมินผล 

   (10) สื่อ /แหลงการเรียนรู 

   (11) บันทึกหลังการจัดการเรียนรู 

  1.6 นำแผนการจัดการเรียนรูที่สรางแลวไปใหครูพี่เลี้ยงตรวจสอบ แลวจึงนำไปใหผูเชี่ยวชาญการสอนสังคม

ศึกษา 3 ทาน ตรวจแกไขปรับปรุง เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมและชี้ขอบกพรองพรอมท้ังใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไข 

  1.7 นำแผนการจัดการเรียนรูที ่ไดรับการตรวจสอบจากครูพี ่เลี ้ยงและผูเชี ่ยวชาญการสอนสังคมศึกษาไป

ปรับปรุงแกไขตามคำแนะนำ 

  1.8 นำแผนการจัดการเรียนรูท่ีปรับปรุงแลวไปใชในการทดลอง 

2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สาระภูมิศาสตร ในรายวิชาสังคมศึกษา 2 (ส21103) 

  2.1 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสอดคลองกับตัวชี้วัด ซึ่งมีลักษณะเปนแบบทดสอบแบบ

ปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ขอ/เรื่องหรือหัวขอ 

  2.2 นำแบบทดสอบท่ีสรางข้ึนใหผูเชี่ยวชาญกลุมบุคคล 3 ทาน เพ่ือตรวจสอบคุณภาพ ดานความสอดคลองตรง

กับวัตถุประสงค และเน้ือหาหลัก โดยพิจารณาคาดัชนีความสอดคลองของขอสอบแตละขอ IOC (Item-Objective Congruence 

Index; กรมวิชาการ, 2545) โดยผูเชี่ยวชาญจะตองประเมินดวยคะแนน 3 ระดับ  คือ +1 = สอดคลอง 0 = ไมแนใจ -1 = ไม

สอดคลอง  คาดัชนีความสอดคลองท่ียอมรับไดตองมีคาต้ังแต 0.50 ข้ึนไป 

  2.3 นำขอคำถามท่ีผานการประเมิน IOC มาวิเคราะหหาคาความยากงาย (p) คาอำนาจจำแนก (r)  

  2.4 นำแบบทดสอบท่ีมีคาความยากงายและคาอำนาจจำแนกตามเกณฑ จำนวน 15 ขอ มาหาคาความเชื่อมั่น

ของแบบทดสอบท้ังฉบบั โดยใชสตูร KR-20 ของ คูเดอร ริชารดสัน Kuder-Richardson (Kuder & Richardson, 1937) 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

แบบแผนการวิจัย  

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง แบบแผนการทดลองวัดผลกอนและหลังการทดลองแบบมีกลุมควบคุม (Non-

Randomized Pretest-Posttest Control Group Design) ตามตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 แบบแผนการวิจัย 

                   R                               O1                              X                               O2 

                   C                               O1                              -                                O2 

 

 R แทน กลุมทดลอง เรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอว 

 C แทน กลุมควบคุม เรียนโดยการสอนแบบปกติ 

 O1 แทน การทดสอบกอนเรียน (Pretest) 

 O2  แทน  การทดสอบหลังเรียน (Posttest) 

 X  แทน การจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอว 
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 1.2 กลุมตัวอยางในการพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิกอนและหลังเรียน คือ นักเรียนชั้นธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ี

ไมใชกลุมทดลอง 

 2. กลุมตัวอยางในข้ันตอนการทดลอง  

  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 จำนวน 84 คน โดยแบงออกเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม จำนวนกลุมละ 42 คน โดย

ผูวิจัยใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 1. แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอว 

 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์กอนและหลังเรียน รายเรื่อง/หัวขอการเรียนรู ที่ผู วิจัยพัฒนาขึ ้นเองมีซึ่งมีลักษณะเปน

แบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 15 ขอ (KR-20 = .66)  

การสรางและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 การสรางและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดดำเนินการดังน้ี 

  1. แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคจ๊ิกซอว ข้ันตอนในการสรางแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช

เทคนิคจิ๊กซอว 

  1.1 วิเคราะหปญหาและสาเหตุจากการจัดการเรียนการสอน ซึ่งไดมาจาก 

   (1) การสังเกตปญหาท่ีเกิดข้ึนขณะทำการสอน 

   (2) การบันทึกปญหาระหวางสอน 

   (3) การศึกษาและวิเคราะหผลการเรียน 

  1.2 ศึกษาหลักจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอวจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  

  1.3 ศึกษารายละเอียดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 

และหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในเรื่องมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 รวมทั้งศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของเพิ่มเติม โดยศึกษา

อยางละเอียดเพ่ือวิเคราะหเน้ือหา ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังและกิจกรรม สำหรับนำมาใชสรางแผนการจัดการเรียนรู 

  1.4 เลือกสาระการเรียนรูท่ีนำมาทำการทดลอง คือ สาระภูมิศาสตร ในรายวิชาสังคมศึกษา 2 (ส21103) 

  1.5 สรางแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอว จำนวน 2 คาบ ประกอบดวย 11 หัวขอ 

   (1) มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด 

   (2) จุดประสงคการเรียนรู 

   (3) สาระสำคัญ 

   (4) สาระการเรียนรูแกนกลาง 

   (5) คุณลักษณะอันพึงประสงค  

   (6) สมรรถนะสำคัญของผูเรียน 

   (7) กระบวนการจัดการเรียนรู 

   (8) รองรอยการเรียนรู 

   (9) การวัดและประเมินผล 

   (10) สื่อ /แหลงการเรียนรู 

   (11) บันทึกหลังการจัดการเรียนรู 

  1.6 นำแผนการจัดการเรียนรูที่สรางแลวไปใหครูพี่เลี้ยงตรวจสอบ แลวจึงนำไปใหผูเชี่ยวชาญการสอนสังคม

ศึกษา 3 ทาน ตรวจแกไขปรับปรุง เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมและชี้ขอบกพรองพรอมท้ังใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไข 

  1.7 นำแผนการจัดการเรียนรูที ่ไดรับการตรวจสอบจากครูพี ่เลี ้ยงและผูเชี ่ยวชาญการสอนสังคมศึกษาไป

ปรับปรุงแกไขตามคำแนะนำ 

  1.8 นำแผนการจัดการเรยีนรูท่ีปรับปรุงแลวไปใชในการทดลอง 

2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สาระภูมิศาสตร ในรายวิชาสังคมศึกษา 2 (ส21103) 

  2.1 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสอดคลองกับตัวชี้วัด ซึ่งมีลักษณะเปนแบบทดสอบแบบ

ปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ขอ/เรื่องหรือหัวขอ 

  2.2 นำแบบทดสอบท่ีสรางข้ึนใหผูเชี่ยวชาญกลุมบุคคล 3 ทาน เพ่ือตรวจสอบคุณภาพ ดานความสอดคลองตรง

กับวัตถุประสงค และเน้ือหาหลัก โดยพิจารณาคาดัชนีความสอดคลองของขอสอบแตละขอ IOC (Item-Objective Congruence 

Index; กรมวิชาการ, 2545) โดยผูเชี่ยวชาญจะตองประเมินดวยคะแนน 3 ระดับ  คือ +1 = สอดคลอง 0 = ไมแนใจ -1 = ไม

สอดคลอง  คาดัชนีความสอดคลองท่ียอมรับไดตองมีคาต้ังแต 0.50 ข้ึนไป 

  2.3 นำขอคำถามท่ีผานการประเมิน IOC มาวิเคราะหหาคาความยากงาย (p) คาอำนาจจำแนก (r)  

  2.4 นำแบบทดสอบท่ีมีคาความยากงายและคาอำนาจจำแนกตามเกณฑ จำนวน 15 ขอ มาหาคาความเชื่อมั่น

ของแบบทดสอบท้ังฉบบั โดยใชสตูร KR-20 ของ คูเดอร ริชารดสัน Kuder-Richardson (Kuder & Richardson, 1937) 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

แบบแผนการวิจัย  

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง แบบแผนการทดลองวัดผลกอนและหลังการทดลองแบบมีกลุมควบคุม (Non-

Randomized Pretest-Posttest Control Group Design) ตามตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 แบบแผนการวิจัย 

                   R                               O1                              X                               O2 

                   C                               O1                              -                                O2 

 

 R แทน กลุมทดลอง เรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอว 

 C แทน กลุมควบคุม เรียนโดยการสอนแบบปกติ 

 O1 แทน การทดสอบกอนเรียน (Pretest) 

 O2  แทน  การทดสอบหลังเรียน (Posttest) 

 X  แทน การจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอว 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

การเก็บขอมูล 

 ในการศึกษาคนควาครั้งน้ีผูวิจัยไดกำหนดข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล ดังน้ี 

 1. ขอความรวมมือจากคุณครูพี่เลี้ยง และนักเรียนกลุมตัวอยางในการศึกษาคนควาในครั้งนี ้ผูวิจยัจะดำเนินการทดลอง

สอนดวยตนเอง โดยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 สาระการเรียนรูภูมิศาสตร 

ในรายวิชาสังคมศึกษา 2 (ส21103) 

 2. ทดสอบกอนเรียนโดยการใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีผูวิจัยสรางข้ึน                      

 3. ดำเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูท่ีสรางข้ึน โดยทดลองสอนท้ังหมด 2 คาบ  

 4. ประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุมของนักเรียนระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 5. ทดสอบหลังเรียน โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีผูวิจัยสรางข้ึน                      

 6. ตรวจสอบใหคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แลวนำคะแนนท่ีไดมาวิเคราะห โดยใชวิธีทางสถิติเพ่ือการ

ทดสอบสมมติฐาน 

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยใช SPSS for Windows ในการวิเคราะหขอมูลโดยไดเปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของกลุมทดลองและกลุมควบคุมเปรียบเทียบกอนและหลังเรียน โดยใชคาสถิติ a dependent t-test และ เปรียบเทียบ

คะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของกลุมทดลองและกลุมควบคุม ดวยคาสถิติ an independent  

t-test และใชคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนเปนตัวแปรรวม (covariate) ดวยการวิเคราะหคาสถิติ ANCOVA (Analysis 

of Covariance)  

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื ่อพัฒนาการเรียนรูแบบ cooperative learning โดยใชเทคนิค Jigsaw ในการสอน

ภูมิศาสตร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 และศึกษาผลของการใชเทคนิค Jigsaw ในการพัฒนาผลการเรียนรูภูมิศาสตรเมื่อ

เปรียบเทียบกับวิธีการสอนแบบดั้งเดิมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังจากผูวิจยัไดดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู วิชา

สังคมศึกษา (ส21103) ในสาระการเรียนรูภูมิศาสตร เรื่อง ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติของทวีปออสเตรเลียและโอ

เชียเนีย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ผูวิจัยนำเสนอผลการวิจัยดังน้ี 

ตารางที่ 2 

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ในสาระการเรียนรูภูมิศาสตร เรื่อง ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติของ

ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 กอนเรียนกับหลังเรียนของกลุมทดลองและกลุมควบคุม 

Dependent t-tests 

กลุม 
กอน  หลัง 

∆M t p 
M SD Min Max  M SD Min Max 

ทดลอง 6.90 1.71 4 10  10.29 2.00 7 13 3.39 11.16 <.05 

ควบคุม 7.57 2.09 4 13  9.69 2.48 5 14 2.12 5.54 <.05 

หมายเหตุ ∆M = คะแนนความแตกตางระหวางกอนและหลังเรียน 

ผลการศึกษาจากตารางที ่ 2 แสดงวา นักเรียนที ่เรียนดวยเทคนิคจิ๊กซอวมีคะแนนหลังเรียนดีกวากอนเรียนอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ (t = 11.16, p < .05 เชนเดียวกับนักเรียนที่เรียนดวยวิธีการสอนแบบดั้งเดิม (t = 5.54, p < .05) ในขณะท่ี

กลุ มที ่เร ียนดวยเทคนิคจิ ๊กซอวมีคะแนนหลังเรียนเพิ ่มขึ ้นจากคะแนนกอนเรียนมากกวากลุ มที ่เร ียนดวยการสอนดั ้งเดิม  

(∆Mควบคุม = 2.12; ∆Mทดลอง = 3.39)  นอกจากนี้ ผลการวิเคราะหความแปรปรวนรวมเพื่อเปรียบเทียบคะแนนหลังเรียนระหวาง

กลุมท่ีเรียนดวยเทคนิคจิ๊กซอวและกลุมท่ีเรียนดวยวิธีการสอนแบบด้ังเดิมแสดงในตารางท่ี 3  

ตารางที่ 3 

ผลการวิเคราะหความแปรปรวนรวมแบบทางเดียว (One-way ANCOVA) เปรียบเทียบคะแนนหลังการจัดการเรียนรู 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F p 

คะแนนหลัง 18.12 1 18.12 4.36 .039 

คลาดเคลื่อน 336.31 81 4.15   

รวม 354.43 82    

หมายเหตุ Levene’s test p > .05 

จากตารางท่ี 3 พบวา คะแนนหลังการเรียนรูของกลุมท่ีเรยีนดวยเทคนิคจิ๊กซอวสูงกวากลุมท่ีเรียนดวยการสอนแบบ

ด้ังเดิมอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 F(1,81) = 4.36, p < .05  

  ผลจากการวิจัยนี ้ยังสนับสนุนวัตถุประสงคที ่ 2 ของการวิจัย นั ่นคือ เทคนิค Jigsaw ชวยสงเสริมการเรียนรู แบบ 

cooperative learning ในการจัดการเรียนรูภมูิศาสตร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เนื่องจากผลของการวิจัยชี้วากลุมท่ี

เรียนรูดวยเทคนิคจิ๊กซอวเรียนรูวิชาภูมิศาสตรไดดีกวากลุมท่ีเรียนรูดวยวิธีการสอนแบบปกติ ผลท่ีไดจากงานวิจัยน้ีอาจเปนหลักฐาน

แสดงใหเห็นวาการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอวมสีวนชวยในการสงเสริมการเรียนรูแบบรวมมือ ทั้งนี้ จากการ

สังเกตของผู วิจัยและครูพี ่เลี ้ยงในขณะสอนนักเรียนในหองเรียน พบวา เทคนิคจิ ๊กซอวชวยสงเสริมการเรียนรู แบบรวมมือ 

(cooperative learning) เนื่องจากสิ่งแวดลอมในการเรียนการสอนสงเสริมใหเกิดการเรียนรูแบบรวมมือ กลาวคือ ในการจัดการ

เรียนรูดวยเทคนิคจิ๊กซอว ผูเรียนจะเรียนรูรวมกันเปนกลุมเล็ก ๆ โดยสมาชิกทุกคนในกลุมบานตางมีหัวขอท่ีตนเองรับผิดชอบคนละ

หน่ึงหัวขอ ซึ่งเปนหัวขอท่ีไมซ้ำกันกับสมาชิกคนอ่ืน ๆ สมาชิกแตละคนจะตองศึกษาและทำความเขาใจหัวขออยางแทจริง เน่ืองจาก

ทุกคนเมื่อแยกไปศึกษาในกลุมผูเชี่ยวชาญหัวขอของตนเองแลวจะตองกลับมาสอน หรืออธิบายใหสมาชิกคนอ่ืน ๆ ในกลุมบานของ

ตนเขาใจเรื่องหรือหัวขอน้ัน ๆ ดวย ซึ่งในขณะทำกิจกรรมกลุมสังเกตเห็นวานักเรียนแตละคนมีความต้ังใจอยางมากในการอธิบายให

เพื่อนสมาชิกในกลุมเขาใจในเรื่องที่ตนเองไดรับมอบหมาย ผูเรียนมีบทบาทในการชวยเหลือซึ่งกันและกันในการแสวงหาความรู 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เนนการมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนภายในกลุม ดังบทสนทนาของนักเรียนในกลุมเชี่ยวชาญกลุมหน่ึง 

“เพื่อนๆ เดี๋ยวฟงเราสรปุเนื้อหานะ แลวถาเราพูดผิด บอกเราดวยนะ” และพบวามีการสอบถามกันภายในกลุมเชี่ยวชาญในสวน

เน้ือหาท่ียังมีความสงสัย ดังบทสนทนา “เขตอากาศแถบศูนยสูตร อยูบริเวณประเทศปาปวนิวกินีใชไหม มีบริเวณอ่ืนอีกหรือเปลา” 

จากนั้นสมาชิกคนอื่นในกลุมก็จะชวยกันตอบ ขณะที่ในกลุมบานเมื่อนักเรียนแตละคนไดศึกษาความรูจนเขาใจแลว ก็จะมีการ

วางแผนรวมกันในการผลัดกันสอนความรูเรื่องท่ีตนรับผิดชอบใหเพ่ือนสมาชิกในกลุมไดเรียนรูเหมือนกันท้ังกลุม  
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

การเก็บขอมูล 

 ในการศึกษาคนควาครั้งน้ีผูวิจัยไดกำหนดข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล ดังน้ี 

 1. ขอความรวมมือจากคุณครูพี่เลี้ยง และนักเรียนกลุมตัวอยางในการศึกษาคนควาในครั้งนี ้ผูวิจยัจะดำเนินการทดลอง

สอนดวยตนเอง โดยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 สาระการเรียนรูภูมิศาสตร 

ในรายวิชาสังคมศึกษา 2 (ส21103) 

 2. ทดสอบกอนเรียนโดยการใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีผูวิจัยสรางข้ึน                      

 3. ดำเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูท่ีสรางข้ึน โดยทดลองสอนท้ังหมด 2 คาบ  

 4. ประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุมของนักเรียนระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 5. ทดสอบหลังเรียน โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีผูวิจัยสรางข้ึน                      

 6. ตรวจสอบใหคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แลวนำคะแนนท่ีไดมาวิเคราะห โดยใชวิธีทางสถิติเพ่ือการ

ทดสอบสมมติฐาน 

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยใช SPSS for Windows ในการวิเคราะหขอมูลโดยไดเปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของกลุมทดลองและกลุมควบคุมเปรียบเทียบกอนและหลังเรียน โดยใชคาสถิติ a dependent t-test และ เปรียบเทียบ

คะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของกลุมทดลองและกลุมควบคุม ดวยคาสถิติ an independent  

t-test และใชคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนเปนตัวแปรรวม (covariate) ดวยการวิเคราะหคาสถิติ ANCOVA (Analysis 

of Covariance)  

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื ่อพัฒนาการเรียนรูแบบ cooperative learning โดยใชเทคนิค Jigsaw ในการสอน

ภูมิศาสตร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 และศึกษาผลของการใชเทคนิค Jigsaw ในการพัฒนาผลการเรียนรูภูมิศาสตรเมื่อ

เปรียบเทียบกับวิธีการสอนแบบดั้งเดิมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังจากผูวิจยัไดดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู วิชา

สังคมศึกษา (ส21103) ในสาระการเรียนรูภูมิศาสตร เรื่อง ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติของทวีปออสเตรเลียและโอ

เชียเนีย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ผูวิจัยนำเสนอผลการวิจัยดังน้ี 

ตารางที่ 2 

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ในสาระการเรียนรูภูมิศาสตร เรื่อง ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติของ

ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 กอนเรียนกับหลังเรียนของกลุมทดลองและกลุมควบคุม 

Dependent t-tests 

กลุม 
กอน  หลัง 

∆M t p 
M SD Min Max  M SD Min Max 

ทดลอง 6.90 1.71 4 10  10.29 2.00 7 13 3.39 11.16 <.05 

ควบคุม 7.57 2.09 4 13  9.69 2.48 5 14 2.12 5.54 <.05 

หมายเหตุ ∆M = คะแนนความแตกตางระหวางกอนและหลังเรียน 

ผลการศึกษาจากตารางที ่ 2 แสดงวา นักเรียนที ่เรียนดวยเทคนิคจิ๊กซอวมีคะแนนหลังเรียนดีกวากอนเรียนอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ (t = 11.16, p < .05 เชนเดียวกับนักเรียนที่เรียนดวยวิธีการสอนแบบดั้งเดิม (t = 5.54, p < .05) ในขณะท่ี

กลุ มที ่เร ียนดวยเทคนิคจิ ๊กซอวมีคะแนนหลังเรียนเพิ ่มขึ ้นจากคะแนนกอนเรียนมากกวากลุ มที ่เร ียนดวยการสอนดั ้งเดิม  

(∆Mควบคุม = 2.12; ∆Mทดลอง = 3.39)  นอกจากนี้ ผลการวิเคราะหความแปรปรวนรวมเพื่อเปรียบเทียบคะแนนหลังเรียนระหวาง

กลุมท่ีเรียนดวยเทคนิคจิ๊กซอวและกลุมท่ีเรียนดวยวิธีการสอนแบบด้ังเดิมแสดงในตารางท่ี 3  

ตารางที่ 3 

ผลการวิเคราะหความแปรปรวนรวมแบบทางเดียว (One-way ANCOVA) เปรียบเทียบคะแนนหลังการจัดการเรียนรู 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F p 

คะแนนหลัง 18.12 1 18.12 4.36 .039 

คลาดเคลื่อน 336.31 81 4.15   

รวม 354.43 82    

หมายเหตุ Levene’s test p > .05 

จากตารางท่ี 3 พบวา คะแนนหลังการเรียนรูของกลุมท่ีเรยีนดวยเทคนิคจิ๊กซอวสูงกวากลุมท่ีเรียนดวยการสอนแบบ

ด้ังเดิมอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 F(1,81) = 4.36, p < .05  

  ผลจากการวิจัยนี ้ยังสนับสนุนวัตถุประสงคที ่ 2 ของการวิจัย นั ่นคือ เทคนิค Jigsaw ชวยสงเสริมการเรียนรู แบบ 

cooperative learning ในการจัดการเรียนรูภมูิศาสตร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เนื่องจากผลของการวิจัยชี้วากลุมท่ี

เรียนรูดวยเทคนิคจิ๊กซอวเรียนรูวิชาภูมิศาสตรไดดีกวากลุมท่ีเรียนรูดวยวิธีการสอนแบบปกติ ผลท่ีไดจากงานวิจัยน้ีอาจเปนหลักฐาน

แสดงใหเห็นวาการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอวมสีวนชวยในการสงเสริมการเรียนรูแบบรวมมือ ทั้งนี้ จากการ

สังเกตของผู วิจัยและครูพี ่เลี ้ยงในขณะสอนนักเรียนในหองเรียน พบวา เทคนิคจิ ๊กซอวชวยสงเสริมการเรียนรู แบบรวมมือ 

(cooperative learning) เนื่องจากสิ่งแวดลอมในการเรียนการสอนสงเสริมใหเกิดการเรียนรูแบบรวมมือ กลาวคือ ในการจัดการ

เรียนรูดวยเทคนิคจิ๊กซอว ผูเรียนจะเรียนรูรวมกันเปนกลุมเล็ก ๆ โดยสมาชิกทุกคนในกลุมบานตางมีหัวขอท่ีตนเองรับผิดชอบคนละ

หน่ึงหัวขอ ซึ่งเปนหัวขอท่ีไมซ้ำกันกับสมาชิกคนอ่ืน ๆ สมาชิกแตละคนจะตองศึกษาและทำความเขาใจหัวขออยางแทจริง เน่ืองจาก

ทุกคนเมื่อแยกไปศึกษาในกลุมผูเชี่ยวชาญหัวขอของตนเองแลวจะตองกลับมาสอน หรืออธิบายใหสมาชิกคนอ่ืน ๆ ในกลุมบานของ

ตนเขาใจเรื่องหรือหัวขอน้ัน ๆ ดวย ซึ่งในขณะทำกิจกรรมกลุมสังเกตเห็นวานักเรียนแตละคนมีความต้ังใจอยางมากในการอธิบายให

เพื่อนสมาชิกในกลุมเขาใจในเรื่องที่ตนเองไดรับมอบหมาย ผูเรียนมีบทบาทในการชวยเหลือซึ่งกันและกันในการแสวงหาความรู 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เนนการมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนภายในกลุม ดังบทสนทนาของนักเรียนในกลุมเชี่ยวชาญกลุมหน่ึง 

“เพื่อนๆ เดี๋ยวฟงเราสรปุเนื้อหานะ แลวถาเราพูดผิด บอกเราดวยนะ” และพบวามีการสอบถามกันภายในกลุมเชี่ยวชาญในสวน

เน้ือหาท่ียังมีความสงสัย ดังบทสนทนา “เขตอากาศแถบศูนยสูตร อยูบริเวณประเทศปาปวนิวกินีใชไหม มีบริเวณอ่ืนอีกหรือเปลา” 

จากนั้นสมาชิกคนอื่นในกลุมก็จะชวยกันตอบ ขณะที่ในกลุมบานเมื่อนักเรียนแตละคนไดศึกษาความรูจนเขาใจแลว ก็จะมีการ

วางแผนรวมกันในการผลัดกันสอนความรูเรื่องท่ีตนรับผิดชอบใหเพ่ือนสมาชิกในกลุมไดเรียนรูเหมือนกันท้ังกลุม  
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

  จากกระบวนการในข้ันตอนดังกลาวแสดงใหเห็นถึงการรวมมือและชวยเหลือกันภายในกลุมบาน กลาวคือ นักเรียนแตละ

คนจะมีบทบาทเปนผูสอนและในขณะเดียวกันก็เปนผูเรียน แสดงใหเห็นถึงการพึ่งพากันในการเรียนรู เด็กที่เรียนออนก็จะไดรบั

ความสนใจและไดรับความสำคัญจากเพ่ือนสมาชิกคนอ่ืน  ๆในกลุม ท้ังนักเรียนท่ีเรียนเกง ปานกลาง และออนดวยกันเอง ในขณะท่ี

นักเรียนที่เรยีนเกงก็จะชวยเหลือนักเรียนที่เรียนปานกลาง ออน หรือแมแตเดก็เกง ดังจะเห็นไดจากบทสนทนาบางสวนจากกลุม

บานที ่เด็กเกงถามเพื ่อนสมาชิกคนอื ่น “ไหน ใครยังไมเขาใจ หรือสงสัยตรงไหนบาง จะไดช วยกันอธิบายอีกคร ั ้ ง”  

อีกท้ังบางบทสนทนาแสดงใหเห็นถึงความเห็นอกเห็นใจกันของนักเรียนภายในกลุมบาน “เธอไมตองกลัวพูดไมได เอาเทาท่ีได เพ่ือน

ไมมีใครวา” หรือบทสนทนาที่แสดงใหเห็นถึงความตั้งใจและพยายามในการอธิบายและสอนเพื่อน “พวกเธอก็รูเราไมคอยเกง ให

เวลาเราเยอะกวาคนอ่ืนสักนิดนะ” และท่ีเห็นไดชัดคือบทสนทนาท่ีเพ่ือนๆ ในกลุมกระตุนเพ่ือนดวยกันเองวา “เธออยามัวแตชาอยู

นา เดี๋ยวจะไดอธิบายเนื้อหาไมครบคนตามเวลาที่ครูให เดี๋ยวตอนทำขอสอบจะไดคะแนนกลุมนอย” น่ีแสดงใหเห็นวาการจัดการ

เรียนรูแบบรวมมือ โดยใชเทคนิคจิ๊กซอว เปนการจัดการเรียนรูท่ีผูเรียนทุกคนมีบทบาทในการเรียนรูของตนเองและผูอ่ืน ไมมีใครถูก

ลืมหรือท้ิงไว และเมื่อทุกคนมีบทบาทและความสำคัญกับกลุม ก็จะรวมมือรวมใจกันทำใหบรรลุเปาหมายของกลุมได  

 ขอสังเกตน้ีสอดคลองกับผลการศึกษาของศรัญญา ขาวผอง (2561) ไดศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูสาระภูมิศาสตร

ดวยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบจิ๊กซอวเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการทำงานเปนกลุมของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 3 และพบผลท่ีสอดคลองกัน น่ันคือ นักเรียนกลุมทดลองท่ีเรียนโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบจิ๊กซอว 

มีทักษะการทำงานกลุมหลังเรียนสูงกวานักเรียนกลุมควบคุมที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบปกติอยางมีนัยสำคญัทางสถิตท่ีิ

ระดับ .05 แสดงใหเห็นวาการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบจิ๊กซอว ทำใหผูเรียนมีทักษะการทำงานเปน

กลุมสูงกวานักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ  

  ท้ังน้ี ผลจากการวิจัยน้ียังสอดคลองกับผลจากการศึกษาการใชเทคนิคจิ๊กซอวเพ่ือพัฒนาการเรียนรูหัวขออ่ืนๆ ในรายวิชา

สังคมศึกษาระดับมัธยมตน เชน ณัฐวัฒน อนันตะสุข (2557) พบวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ

รวมมือดวยเทคนิคจิ๊กซอวมีความสามารถในการทำงานรวมกันในวิชาประวัติศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05 โดยวัดจากแบบประเมินความสามารถในการทำงานรวมกันกอนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ี

ไดรับการจัดการเรยีนรูแบบรวมมือ ดวยเทคนิคจิ๊กซอว 2 ซึ่งเทคนิคจิ๊กซอว 2 พัฒนาตอยอดมาจากเทคนิคจิ๊กซอว 1 เพื่อเปนอีก

แนวทางในการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยโรเบิรต อี สลาวิน (Slavin, 1995) โดยท่ี จิ๊กซอว 2 กำหนดใหคะแนนและผลงานของ

ทุกคนเฉลี่ยรวมกันเปนผลงานกลุมเพื่อเนนความรับผิดชอบตอตนเองและตอกลุม ซึ่งสงผลใหสมาชิกทุกคนในกลุมไดคะแนน

ผลสำเร็จเทาเทียมกันแมวาจะมีคะแนนจากการทดสอบแตกตางกัน ในขณะท่ีจิ๊กซอว 1 ไมรวมคะแนนทดสอบของผูเรียนแตละคน

มาเปนคะแนนกลุมหรือผลงานกลุม ซึ่งณัฐวัฒน อนันตะสุข อภิปรายผลการศึกษาท่ีพบวา อาจเปนเพราะการจัดกการเรียนรูแบบ

รวมมือ ดวยเทคนิคจิ๊กซอว 2 เปนกระบวนการจัดการเรียนรู มีจุดมุงเนนใหนักเรียนมีบทบาทหนาท่ี ความรับผิดชอบในการทำงาน

จากกิจกรรมท่ีไดรับมอบหมาย การทำงานรวมกันเปนกลุมท่ีทุกคนในกลุมจะไดรับมอบหมายงานตามความสามารถของแตละคน มี

กระบวนการอยางเปนข้ันตอนท่ีทำใหผูเรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียน ดังน้ันการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคจิ๊กซอว 

2 จึงทำใหนักเรียนมีความสนใจ กระตือรือรนและปฏิบัติหนาที่ในการทำงานรวมกันใหมีประสิทธิภาพ นักเรียนมีสวนรวมในการ

ทำงาน มีปฏิสัมพันธ รูจักใชทักษะกระบวนการรายบุคคลและรายกลุม มีทักษะทางสังคม มีพฤติกรรมการทำงานรวมกันใหงานกลุม

ประสบผลสำเร็จตามเปาหมายท่ีกำหนดไว 

สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอวในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน สาระการเรียนรูภูมิศาสตร วิชาสังคมศึกษา (ส21103) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1  ซึ่งผลของศึกษาพบวาหลัง

เรียนดวยเทคนิคจิ๊กซอวนักเรียนมีผลสัมฤทธทางการเรียนหัวขอภูมิศาสตรดีกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ

นักเรียนท่ีเรียนดวยวิธีการสอนแบบจิ๊กซอวมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนดีกวานักเรียนท่ีเรียนดวยวิธีการสอนแบบปกติอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

ขอจำกัดและขอเสนอแนะ 

งานวิจัยน้ีมีขอจำกัดและขอเสนอแนะเพ่ืองานวิจัยในอนาคตดังน้ี 

 1. เนื่องจากนักเรียนไมคุนเคยกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ ทำใหการดำเนินการตามขั้นตอนของจิ๊กซอวเปนไปได

คอนขางยากและประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรูอาจลดลงได ดังน้ันการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอว ครูผูสอน

ควรอธิบายรูปแบบ และวิธีการจัดการเรียนรู รวมถึงอธิบายใหนักเรียนเขาใจถึงบทบาทและหนาท่ีของตนเองกอน เพ่ือใหการจัดการ

เรียนรูดำเนินไปตามแผนที่วางไว หรืออาจทดลองจัดการเรียนการสอนแบบจิ๊กซอวโดยใชหัวขออื่นๆ เพื่อสรางความเขาใจและฝก

ทักษะในการทำกิจกรรมใหนักเรียนไดอยางสมจริง  

 2. การจัดการเรียนรู แบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิ ๊กซอว ควรมีเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู อยางนอย 2 ชั ่วโมง 

เน่ืองจากในงานวิจัยน้ีใชเวลาประมาณ 1 ชั่วโมงมีผลทำใหไมสามารถดำเนินการใหไดครบตามกระบวนการจิ๊กซอว หรือหากทำได

ครบตามกระบวนการก็จะเปนไปอยางเรงรีบ ซึ่งอาจทำใหนักเรียนบางคนยังไมทันท่ีจะเขาใจในเน้ือหาไดอยางแทจริง  

 3. ในการจัดเนื้อหาการเรียนรู  ครูควรคำนึงถึงความเหมาะสมของปริมาณเนื ้อหาที่แบงใหนักเรียนแตละคนไดศึกษา

ปริมาณเนื้อหาควรใกลเคียงกัน เพื่อไมใหนักเรียนคนใดคนหนึ่งรับผิดชอบเนื้อหามากเกินไปไมเหมาะสมกับเวลา ซึ่งอาจสงผล

กระทบตอการเรียนรูของนักเรียนและเพ่ือนสมาชิกในกลุมคนอ่ืน ๆ 

กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัย เรื่อง การศึกษาผลการเรียนรูภูมิศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ท่ี

เรียนดวยการจัดการเรียนรู แบบรวมมือ โดยใชเทคนิคจิ๊กซอวฉบับนี้สำเร็จลุลวงไดเปนอยางดี ดวยความอนุเคราะหในการให

คำปรึกษาอยางดียิ่งจาก อ.ดร.ชคดี ไวยวุทธิ อาจารยนิเทศกวชิาชีพครู ตั้งแตเริ่มตนจนสำเร็จลุลวงเรียบรอยดวยการอนุเคราะห

เวลาในการใหคำปรึกษาและใหกำลังใจในการวิจัย สงผลใหการทำงานสำเร็จลุลวงไปไดดวยดี ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง 

 ขอกราบขอบพระคุณคุณครูพัชรี สวัสดีรักษา ครูพี่เลี้ยงในการฝกประสบการณวิชาชีพครูโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัด

สงขลา ที่กรุณาใหคำปรึกษา แนะนำ ตลอดจนปรับปรุงแกไขใหงานวิจัยฉบับนีส้ำเร็จไดดวยดี ผูวิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเปน

อยางสูงไว ณ โอกาสน้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญทุกทานที่ใหความอนุเคราะหในการตรวจสอบเครื่องมือที ่ใชในการทำวิจัย ซึ่งทำให

สามารถดำเนินการวิจัยและเก็บขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังใหขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนย่ิงตอการทำงานวิจัยใหมีความ

ถูกตองและสมบูรณย่ิงข้ึน 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

  จากกระบวนการในข้ันตอนดังกลาวแสดงใหเห็นถึงการรวมมือและชวยเหลือกันภายในกลุมบาน กลาวคือ นักเรียนแตละ

คนจะมีบทบาทเปนผูสอนและในขณะเดียวกันก็เปนผูเรียน แสดงใหเห็นถึงการพึ่งพากันในการเรียนรู เด็กที่เรียนออนก็จะไดรบั

ความสนใจและไดรับความสำคัญจากเพ่ือนสมาชิกคนอ่ืน  ๆในกลุม ท้ังนักเรียนท่ีเรียนเกง ปานกลาง และออนดวยกันเอง ในขณะท่ี

นักเรียนที่เรยีนเกงก็จะชวยเหลือนักเรียนที่เรียนปานกลาง ออน หรือแมแตเดก็เกง ดังจะเห็นไดจากบทสนทนาบางสวนจากกลุม

บานที ่เด็กเกงถามเพื ่อนสมาชิกคนอื ่น “ไหน ใครยังไมเขาใจ หรือสงสัยตรงไหนบาง จะไดช วยกันอธิบายอีกคร ั ้ ง”  

อีกท้ังบางบทสนทนาแสดงใหเห็นถึงความเห็นอกเห็นใจกันของนักเรียนภายในกลุมบาน “เธอไมตองกลัวพูดไมได เอาเทาท่ีได เพ่ือน

ไมมีใครวา” หรือบทสนทนาที่แสดงใหเห็นถึงความตั้งใจและพยายามในการอธิบายและสอนเพื่อน “พวกเธอก็รูเราไมคอยเกง ให

เวลาเราเยอะกวาคนอ่ืนสักนิดนะ” และท่ีเห็นไดชัดคือบทสนทนาท่ีเพ่ือนๆ ในกลุมกระตุนเพ่ือนดวยกันเองวา “เธออยามัวแตชาอยู

นา เดี๋ยวจะไดอธิบายเนื้อหาไมครบคนตามเวลาที่ครูให เดี๋ยวตอนทำขอสอบจะไดคะแนนกลุมนอย” น่ีแสดงใหเห็นวาการจัดการ

เรียนรูแบบรวมมือ โดยใชเทคนิคจิ๊กซอว เปนการจัดการเรียนรูท่ีผูเรียนทุกคนมีบทบาทในการเรียนรูของตนเองและผูอ่ืน ไมมีใครถูก

ลืมหรือท้ิงไว และเมื่อทุกคนมีบทบาทและความสำคัญกับกลุม ก็จะรวมมือรวมใจกันทำใหบรรลุเปาหมายของกลุมได  

 ขอสังเกตน้ีสอดคลองกับผลการศึกษาของศรัญญา ขาวผอง (2561) ไดศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูสาระภูมิศาสตร

ดวยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบจิ๊กซอวเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการทำงานเปนกลุมของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 3 และพบผลท่ีสอดคลองกัน น่ันคือ นักเรียนกลุมทดลองท่ีเรียนโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบจิ๊กซอว 

มีทักษะการทำงานกลุมหลังเรียนสูงกวานักเรียนกลุมควบคุมที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบปกติอยางมีนัยสำคญัทางสถิตท่ีิ

ระดับ .05 แสดงใหเห็นวาการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบจิ๊กซอว ทำใหผูเรียนมีทักษะการทำงานเปน

กลุมสูงกวานักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ  

  ท้ังน้ี ผลจากการวิจัยน้ียังสอดคลองกับผลจากการศึกษาการใชเทคนิคจิ๊กซอวเพ่ือพัฒนาการเรียนรูหัวขออ่ืนๆ ในรายวิชา

สังคมศึกษาระดับมัธยมตน เชน ณัฐวัฒน อนันตะสุข (2557) พบวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ

รวมมือดวยเทคนิคจิ๊กซอวมีความสามารถในการทำงานรวมกันในวิชาประวัติศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05 โดยวัดจากแบบประเมินความสามารถในการทำงานรวมกันกอนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ี

ไดรับการจัดการเรยีนรูแบบรวมมือ ดวยเทคนิคจิ๊กซอว 2 ซึ่งเทคนิคจิ๊กซอว 2 พัฒนาตอยอดมาจากเทคนิคจิ๊กซอว 1 เพื่อเปนอีก

แนวทางในการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยโรเบิรต อี สลาวิน (Slavin, 1995) โดยท่ี จิ๊กซอว 2 กำหนดใหคะแนนและผลงานของ

ทุกคนเฉลี่ยรวมกันเปนผลงานกลุมเพื่อเนนความรับผิดชอบตอตนเองและตอกลุม ซึ่งสงผลใหสมาชิกทุกคนในกลุมไดคะแนน

ผลสำเร็จเทาเทียมกันแมวาจะมีคะแนนจากการทดสอบแตกตางกัน ในขณะท่ีจิ๊กซอว 1 ไมรวมคะแนนทดสอบของผูเรียนแตละคน

มาเปนคะแนนกลุมหรือผลงานกลุม ซึ่งณัฐวัฒน อนันตะสุข อภิปรายผลการศึกษาท่ีพบวา อาจเปนเพราะการจัดกการเรียนรูแบบ

รวมมือ ดวยเทคนิคจิ๊กซอว 2 เปนกระบวนการจัดการเรียนรู มีจุดมุงเนนใหนักเรียนมีบทบาทหนาท่ี ความรับผิดชอบในการทำงาน

จากกิจกรรมท่ีไดรับมอบหมาย การทำงานรวมกันเปนกลุมท่ีทุกคนในกลุมจะไดรับมอบหมายงานตามความสามารถของแตละคน มี

กระบวนการอยางเปนข้ันตอนท่ีทำใหผูเรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียน ดังน้ันการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคจิ๊กซอว 

2 จึงทำใหนักเรียนมีความสนใจ กระตือรือรนและปฏิบัติหนาที่ในการทำงานรวมกันใหมีประสิทธิภาพ นักเรียนมีสวนรวมในการ

ทำงาน มีปฏิสัมพันธ รูจักใชทักษะกระบวนการรายบุคคลและรายกลุม มีทักษะทางสังคม มีพฤติกรรมการทำงานรวมกันใหงานกลุม

ประสบผลสำเร็จตามเปาหมายท่ีกำหนดไว 

สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอวในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน สาระการเรียนรูภูมิศาสตร วิชาสังคมศึกษา (ส21103) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1  ซึ่งผลของศึกษาพบวาหลัง

เรียนดวยเทคนิคจิ๊กซอวนักเรียนมีผลสัมฤทธทางการเรียนหัวขอภูมิศาสตรดีกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ

นักเรียนท่ีเรียนดวยวิธีการสอนแบบจิ๊กซอวมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนดีกวานักเรียนท่ีเรียนดวยวิธีการสอนแบบปกติอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

ขอจำกัดและขอเสนอแนะ 

งานวิจัยน้ีมีขอจำกัดและขอเสนอแนะเพ่ืองานวิจัยในอนาคตดังน้ี 

 1. เนื่องจากนักเรียนไมคุนเคยกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ ทำใหการดำเนินการตามขั้นตอนของจิ๊กซอวเปนไปได

คอนขางยากและประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรูอาจลดลงได ดังน้ันการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอว ครูผูสอน

ควรอธิบายรูปแบบ และวิธีการจัดการเรียนรู รวมถึงอธิบายใหนักเรียนเขาใจถึงบทบาทและหนาท่ีของตนเองกอน เพ่ือใหการจัดการ

เรียนรูดำเนินไปตามแผนที่วางไว หรืออาจทดลองจัดการเรียนการสอนแบบจิ๊กซอวโดยใชหัวขออื่นๆ เพื่อสรางความเขาใจและฝก

ทักษะในการทำกิจกรรมใหนักเรียนไดอยางสมจริง  

 2. การจัดการเรียนรู แบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิ ๊กซอว ควรมีเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู อยางนอย 2 ชั ่วโมง 

เน่ืองจากในงานวิจัยน้ีใชเวลาประมาณ 1 ชั่วโมงมีผลทำใหไมสามารถดำเนินการใหไดครบตามกระบวนการจิ๊กซอว หรือหากทำได

ครบตามกระบวนการก็จะเปนไปอยางเรงรีบ ซึ่งอาจทำใหนักเรียนบางคนยังไมทันท่ีจะเขาใจในเน้ือหาไดอยางแทจริง  
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ปริมาณเนื้อหาควรใกลเคียงกัน เพื่อไมใหนักเรียนคนใดคนหนึ่งรับผิดชอบเนื้อหามากเกินไปไมเหมาะสมกับเวลา ซึ่งอาจสงผล

กระทบตอการเรียนรูของนักเรียนและเพ่ือนสมาชิกในกลุมคนอ่ืน ๆ 

กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัย เรื่อง การศึกษาผลการเรียนรูภูมิศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ท่ี

เรียนดวยการจัดการเรียนรู แบบรวมมือ โดยใชเทคนิคจิ๊กซอวฉบับนี้สำเร็จลุลวงไดเปนอยางดี ดวยความอนุเคราะหในการให

คำปรึกษาอยางดียิ่งจาก อ.ดร.ชคดี ไวยวุทธิ อาจารยนิเทศกวชิาชีพครู ตั้งแตเริ่มตนจนสำเร็จลุลวงเรียบรอยดวยการอนุเคราะห

เวลาในการใหคำปรึกษาและใหกำลังใจในการวิจัย สงผลใหการทำงานสำเร็จลุลวงไปไดดวยดี ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง 

 ขอกราบขอบพระคุณคุณครูพัชรี สวัสดีรักษา ครูพี่เลี้ยงในการฝกประสบการณวิชาชีพครูโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัด

สงขลา ที่กรุณาใหคำปรึกษา แนะนำ ตลอดจนปรับปรุงแกไขใหงานวิจัยฉบบันีส้ำเร็จไดดวยดี ผูวิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเปน

อยางสูงไว ณ โอกาสน้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญทุกทานที่ใหความอนุเคราะหในการตรวจสอบเครื่องมือที ่ใชในการทำวิจัย ซึ่งทำให

สามารถดำเนินการวิจัยและเก็บขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังใหขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนย่ิงตอการทำงานวิจัยใหมีความ

ถูกตองและสมบูรณย่ิงข้ึน 
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ปัญหาและการแก้ปัญหาในการด�าเนินธุรกิจ กรณีศึกษา ร้าน Healthy Fitness Chainat

อดิศร อ่วมส�ำฤทธิ์1* และพนมสิทธิ์ สอนประจักษ์2

บทคัดย่อ
ธุรกิจฟิตเนส เซ็นเตอร์ ก�ำลังได้รับควำมนิยมในปัจจุบัน และยังคงเติบโตขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงจังหวัดชัยนำทซึ่งเป็น

เมืองรองก็มีกำรเติบโตของธุรกิจ จึงท�ำให้มีกำรแข่งขันที่รุนแรงระหว่ำงผู้ประกอบกำรฟิตเนส เซ็นเตอร์ ผู้วิจัยจึงให้ควำม

สนใจศึกษำ กรณีศึกษำ ร้ำน Healthy Fitness Chainat ซึ่งเป็นร้ำนที่เปิดให้บริกำรเป็นรำยแรก และอยู่ใกล้กับลูกค้ำมำก

ที่สุด จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษำปัญหำในกำรด�ำเนินธุรกิจ เพื่อศึกษำกำรแก้ปัญหำในกำรด�ำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นกรณีศึกษำ

ในเรื่องของกำรน�ำเนินงำนในจังหวัดที่มีข้อจ�ำกัด ผู้ให้ข้อมูลหลักกำรศึกษำวิจัยครั้งนี้ คือผู้ประกอบกำรร้ำน จ�ำนวน 1 คน 

ผู้ดูแลร้ำน จ�ำนวน 4 คน และผู้ใช้บริกำร จ�ำนวน 12 คน เก็บข้อมูลด้วยวิธีกำรสัมภำษณ์เจำะลึก (In depth Interviews) 

หลังจำกประเมินผลสัมภำษณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลกำรวิจัย พบว่ำ ส่วนหนึ่งของกำรศึกษำพบว่ำทำงร้ำนต้องเจอปัญหำ

ทำงด้ำนส่วนประสมทำงกำรตลำดและปัจจัยในกำรด�ำเนินธุรกิจ โดยพบว่ำ ปัญหำทำงด้ำนส่วนประสมทำงกำรตลำดเช่น 

ด้ำนรำคำจะพบปัญหำในบำงช่วงเวลำที่เกิดควำมไม่มั่นคงในระบบเศรษฐกิจ กำรเมือง แต่ในสถำนกำรณ์ที่มีควำมมั่นคงจะ

ไม่เกดิปัญหำเช่นนี ้เพรำะลกูค้ำยอมรบัและมกี�ำลงัจ่ำยมำกพอทีจ่ะใช้บรกิำรฟิตเนส เซน็เตอร์ ในกำรแก้ปัญหำด้ำนนีค้อืกำร

จัดกำรส่งเสริมกำรตลำดลดรำคำเพื่อให้ลูกค้ำสำมำรถมีก�ำลังซื้อและ ใช้บริกำรทำงร้ำนในรูปแบบรำยเดือนแทนรำยวัน ซึ่ง

จะท�ำให้ลูกค้ำอยูกั่บทำงร้ำนนำนมำกขึน้ ซึง่ผูท้ีเ่จอปัญหำมำกทีส่ดุคอื ผูด้แูลและผูใ้ช้บรกิำร เนือ่งจำกต้องอยูก่บักำรบรกิำร

ตลอดเวลำจึงท�ำให้เห็นปัญหำมำกกว่ำผู้ประกอบกำรที่มองเห็นเฉพำะภำพรวมกว้ำงๆ เท่ำนั้น 

ค�าส�าคัญ : ส่วนประสมทำงกำรตลำด, ปัจจัยในกำรด�ำเนินธุรกิจ, ฟิตเนส เซ็นเตอร์

1 นิสิตปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร , มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร , มหาวิทยาลัยนเรศวร
1 Master’s student Business Administration Branch Faculty of Business Economics And Communication, Naresuan University
2 Assistant Professor Department of Communication Arts Faculty of Business Economics And Communication, Naresuan University



452
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

Problems and solutions in the business operation  

Case study the HealthyFitness Chainat

Adisorn Aumsamlit1* and Pnomsit Sonparju2

Abstract
 Nowadays, Fitness business center is widely accepted and grown. As well as Chainat, but the less attendants 

cause the effects on the competition among administrator of fitness center. The researcher is focusing on 

Healthy fitness Chainat where is the first service in Chainat and aim to study about the business operation 

problem and solution in business operation. The core attendants in this research are 1 administrator, 4 moderators 

and 12 customers and using in depth interviews. After the interview assessment, the research result shown that 

the main problem of business is marketing mix and the factor of business operation. In terms of marketing mix 

part of pricing will face with the problem untimely such as the unstable economic and politic, in vice versa the 

stable incident would not have the same problem because customer accepted and adequate expenditure for 

fitness center. The solution is reducing price promotion in order to gain more the ability of purchasing power 

and use monthly services instead the day that can reserve them longer. However, the people who facing the 

most problem are moderators and customers due to the constant readiness of service and see more problem 

than administrator who just only see the big image.

Keywords: Marketing mix, Business operation, Fitness

บทน า 
กุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ กล่ำวว่ำ ธุรกิจด้ำนสุขภำพเป็นธุรกิจที่น่ำจับตำมอง และมี

แนวโน้มในกำรเติมโตอย่ำงต่อเนื่อง เพรำะสังคมโลกตอนนี้ก ำลังก้ำวเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ ทั่วโลกจึงให้ควำมส ำคัญต่อสุขภำพ ซึ่ง
ธุรกิจฟิตเนสเป็นหนึ่งในธุรกิจด้ำนสุขภำพท่ีก ำลังได้รับควำมนิยม เนื่องจำก กำรจดทะเบียนในช่วงกลำงปี 2562  มีกำรจดทะเบียน
ทั่วประเทศ ซึ่งไม่รวมกรุงเทพฯทั้งหมด 476 รำย ซึ่งพบว่ำเป็นจังหวัดที่มีควำมส ำคัญทำงด้ำนเศรษฐกิจ กำรท่องเที่ยว และ 
คมนำคม จำกข้อมูลของกรมพละศึกษำพบว่ำ จังหวัดชัยนำทมีจ ำนวนคนออกก ำลังกำยต่อวันอยู่ที่ 373 คน จำกข้อมูลข้ำงต้นจะ
เห็นได้ว่ำพื้นที่จังหวัดชัยนำท เป็นจังหวัดที่มีขนำดเล็กและจ ำนวนประชำกรที่ใช้บริกำรฟิต เนสมีจ ำนวนน้อย จึงท ำให้เกิดกำร
แข่งขันที่รุนแรง และภำยใต้สภำวกำรณ์แข่งขันเช่นนี้ผู้ประกอบกำรจะต้องพบเจอกับปัญหำในกำรด ำเนินธุรกิจจำกปัจจัยต่ำงๆ ทั้ง
จำกภำยนอก และภำยในที่ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจ จึงท ำให้ผู้วิจัยสนใจในกำรศึกษำเขตพื้นที่ที่มีข้อจ ำกัดและสภำพกำร
แข่งขันที่รุนแรง อย่ำงเขตอ ำเภอเมือง จังหวัดชัยนำท ว่ำผู้ประกอบกำรจะต้องพบเจอกับปัญหำในกำรด ำเนินธุรกิจจำกปัจจัยด้ำน
ใดบ้ำง และมีกำรแก้ปัญหำนั้นอย่ำงไร เพื่อเป็นตัวอย่ำงในกำรด ำเนินธุรกิจกลุ่มฟิตเนส เซ็นเตอร์ในอนำคต เหตุผลที่เลือก ร้ำน 
Healthy Fitness Chainat เพรำะว่ำเป็นร้ำนที่เปิดให้บริกำรมำยำวนำนและเป็นรำยแรกที่ให้บริกำร ในรูปแบบธุรกิจที่มีกำร
บริหำรจัดกำร กำรให้บริกำรสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเต็มรูปแบบ ตั้งแต่ ปี 2555 อีกทั้งร้ำน  Healthy Fitness Chainat ยังมีข้อ
ได้เปรียบด้ำนที่ตั้ง เพรำะอยู่ใกล้กับลูกค้ำมำกที่สุด โดยอยู่ใกล้แหล่งชุมชนและสถำนท่ีส ำคัญของจังหวัดชัยนำท 
 

วิธีการวิจัย 
กำรศึกษำวิจัยครั้งนี้มีรูปแบบวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีกำรศึกษำ 3 รูปแบบ คือ กำร

สัมภำษณ์แบบเจำะลึก (In-Depth Interview)  กำรรวบรวมเอกสำรที่เกี่ยวข้อง (Relevant documents) กำรสังเกต 
(Observation) ผู้ให้ข้อมูลหลักกำรศึกษำวิจัยครั้งนี้ คือ 1 เป็นผู้ประกอบกำร Healthy Fitness Chainat จ ำนวน 1 ท่ำน  
2 เป็นผู้ดูแลร้ำน Healthy Fitness Chainat จ ำนวน 4 ท่ำน 3 เป็นลูกค้ำที่มำใช้บริกำรร้ำน Healthy Fitness Chainat 12 ท่ำน 
โดยแบ่งลูกค้ำออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เป็นสมำชิกของทำงร้ำนและกลุ่มที่เป็นลูกค้ำขำจร ดังนี้  1 กลุ่มลูกค้ำที่เป็นสมำชิกของ
ทำงร้ำน จ ำนวน 6 ท่ำน 2 กลุ่มลูกค้ำขำจร จ ำนวน 6 ท่ำน หลังจำกกำรเก็บข้อมูลจำกลูกค้ำทั้ง 2 กลุ่มเรำพบกำรอิ่มตัวของข้อมูล
จึงท ำกำรเก็บข้อมูลจำกลูกค้ำเพียง 12 คน 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
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 - ผลิตภัณฑ์     - รำคำ 
 - สถำนที่        -กำรส่งเสริมกำรตลำด 
 - บคุลำกร*     - กระบวนกำร* 
 - สิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพ 
 

ปัจจัยในกำรด ำเนินธุรกิจ 6M 
 - บุคลำกร*           - งบประมำณ 
 - วัสดุและอุปกรณ์   - เครื่องจักร 
 - กำรบริหำรงำน*    - กำรให้ก ำลังใจ 
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บทน า 
กุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ กล่ำวว่ำ ธุรกิจด้ำนสุขภำพเป็นธุรกิจที่น่ำจับตำมอง และมี

แนวโน้มในกำรเติมโตอย่ำงต่อเนื่อง เพรำะสังคมโลกตอนนี้ก ำลังก้ำวเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ ทั่วโลกจึงให้ควำมส ำคัญต่อสุขภำพ ซึ่ง
ธุรกิจฟิตเนสเป็นหนึ่งในธุรกิจด้ำนสุขภำพท่ีก ำลังได้รับควำมนิยม เนื่องจำก กำรจดทะเบียนในช่วงกลำงปี 2562  มีกำรจดทะเบียน
ทั่วประเทศ ซึ่งไม่รวมกรุงเทพฯทั้งหมด 476 รำย ซึ่งพบว่ำเป็นจังหวัดที่มีควำมส ำคัญทำงด้ำนเศรษฐกิจ กำรท่องเที่ยว และ 
คมนำคม จำกข้อมูลของกรมพละศึกษำพบว่ำ จังหวัดชัยนำทมีจ ำนวนคนออกก ำลังกำยต่อวันอยู่ที่ 373 คน จำกข้อมูลข้ำงต้นจะ
เห็นได้ว่ำพื้นที่จังหวัดชัยนำท เป็นจังหวัดที่มีขนำดเล็กและจ ำนวนประชำกรที่ใช้บริกำรฟิต เนสมีจ ำนวนน้อย จึงท ำให้เกิดกำร
แข่งขันที่รุนแรง และภำยใต้สภำวกำรณ์แข่งขันเช่นนี้ผู้ประกอบกำรจะต้องพบเจอกับปัญหำในกำรด ำเนินธุรกิจจำกปัจจัยต่ำงๆ ทั้ง
จำกภำยนอก และภำยในที่ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจ จึงท ำให้ผู้วิจัยสนใจในกำรศึกษำเขตพื้นที่ที่มีข้อจ ำกัดและสภำพกำร
แข่งขันที่รุนแรง อย่ำงเขตอ ำเภอเมือง จังหวัดชัยนำท ว่ำผู้ประกอบกำรจะต้องพบเจอกับปัญหำในกำรด ำเนินธุรกิจจำกปัจจัยด้ำน
ใดบ้ำง และมีกำรแก้ปัญหำนั้นอย่ำงไร เพื่อเป็นตัวอย่ำงในกำรด ำเนินธุรกิจกลุ่มฟิตเนส เซ็นเตอร์ในอนำคต เหตุผลที่เลือก ร้ำน 
Healthy Fitness Chainat เพรำะว่ำเป็นร้ำนที่เปิดให้บริกำรมำยำวนำนและเป็นรำยแรกที่ให้บริกำร ในรูปแบบธุรกิจที่มีกำร
บริหำรจัดกำร กำรให้บริกำรสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเต็มรูปแบบ ตั้งแต่ ปี 2555 อีกทั้งร้ำน  Healthy Fitness Chainat ยังมีข้อ
ได้เปรียบด้ำนที่ตั้ง เพรำะอยู่ใกล้กับลูกค้ำมำกที่สุด โดยอยู่ใกล้แหล่งชุมชนและสถำนท่ีส ำคัญของจังหวัดชัยนำท 
 

วิธีการวิจัย 
กำรศึกษำวิจัยครั้งนี้มีรูปแบบวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีกำรศึกษำ 3 รูปแบบ คือ กำร

สัมภำษณ์แบบเจำะลึก (In-Depth Interview)  กำรรวบรวมเอกสำรที่เกี่ยวข้อง (Relevant documents) กำรสังเกต 
(Observation) ผู้ให้ข้อมูลหลักกำรศึกษำวิจัยครั้งนี้ คือ 1 เป็นผู้ประกอบกำร Healthy Fitness Chainat จ ำนวน 1 ท่ำน  
2 เป็นผู้ดูแลร้ำน Healthy Fitness Chainat จ ำนวน 4 ท่ำน 3 เป็นลูกค้ำที่มำใช้บริกำรร้ำน Healthy Fitness Chainat 12 ท่ำน 
โดยแบ่งลูกค้ำออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เป็นสมำชิกของทำงร้ำนและกลุ่มที่เป็นลูกค้ำขำจร ดังนี้  1 กลุ่มลูกค้ำท่ีเป็นสมำชิกของ
ทำงร้ำน จ ำนวน 6 ท่ำน 2 กลุ่มลูกค้ำขำจร จ ำนวน 6 ท่ำน หลังจำกกำรเก็บข้อมูลจำกลูกค้ำทั้ง 2 กลุ่มเรำพบกำรอิ่มตัวของข้อมูล
จึงท ำกำรเก็บข้อมูลจำกลูกค้ำเพียง 12 คน 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
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หมำยเหตุ  

1. บุคลำกร ในส่วนประสมทำงกำรตลำด 7p และ บุคลำกร ในปัจจัยในกำรด ำเนินธุรกิจ 6M เป็นปัจจัยที่มี
ลักษณะคล้ำยคลึงกัน แต่มำจำกคนละแนวคิด ผู้วิจัยจึงใช้พิจำรณำรว่มกัน 

2. กระบวนกำร ในส่วนประสมทำงกำรตลำด 7p และ กำรบริหำรระบบ ในปัจจัยในกำรด ำเนินธรุกิจ 6M เป็น
ปัจจัยที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกัน แต่มำจำกคนละแนวคดิ ผู้วิจัยจึงใช้พิจำรณำร่วมกัน 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 จำกกำรสัมภำษณ์ผู้ประกอบกำร ผู้ดูแล และลูกค้ำทุกคนให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดีและตอบค ำถำมตำมควำมเป็นจริงทุก
อย่ำง และแนวค ำตอบของผู้ประกอบกำร ผู้ดูแล และลูกค้ำ ก็แตกต่ำงกันออกไปเนื่องจำกต่ำงคนต่ำงหน้ำที่ ต่ำงมุมมองจึงท ำให้
ค ำตอบแตกต่ำงกัน และบำงท่ำนพบปัญหำและบำงท่ำนไม่พบปัญหำ และอีกหลำยท่ำนก็เล็งเห็นปัญหำตรงจุดเดียวกัน  ด้ำน
ผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบกำรพบปัญหำพื้นที่คับแคบ ,ขำดควำมรู้ด้ำนอำหำรโภชนำกำร, ครูผู้สอนหยุดช้ันเรียนกะทันหัน ผู้ดูแลพบ
ปัญหำด้ำนพื้นที่แคบ, อุปกรณ์บำงช้ินช ำรุด ลูกค้ำพบปัญหำอุปกรณ์บำงช้ินช ำรุด, อุปกรณ์น้อย, ด้ำนรำคำ ผู้ประกอบกำรเกิด
ปัญหำในยำมที่สภำวะทำงเศรษฐกิจและกำรเมืองมีควำมไม่มั่นคง ผู้ดูแลและลูกค้ำไม่พบปัญหำ ด้ำนสถำนท่ี หรือ ด้ำนช่องทำงกำร
จัดจ ำหน่ำย ผู้ประกอบกำรไม่พบปัญหำ ผู้ดูแลพบปัญหำ Trainer ไม่ค่อยสร้ำงแรงจูงใจให้ลูกค้ำมำใช้บริกำร ลูกค้ำมีปัญหำ ในเรื่อง
กำรหำที่ตั้งร้ำนยำก ด้ำนกำรส่งเสริมทำงกำรตลำด ไม่พบปัญหำ ด้ำนสิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพ ผู้ประกอบกำรพบปัญหำกลิ่นภำยใน
ร้ำน ผู้ดูแลพบปัญหำเรื่องกลิ่นเหง่ือของ Trainer และลูกค้ำ, มีปัญหำเรื่องแสงสะท้อนจำกตึกตรงข้ำม ลูกค้ำพบพื้นที่แคบ,ปัญหำ
เรื่องกลิ่น,กำรออกแบบหน้ำร้ำนก็ไม่น่ำสนใจ ด้ำนบุคลำกร ผู้ประกอบกำรไม่พบปัญหำ ผู้ดูแลพบปัญหำคือกำรโตแ้ย้งระหว่ำงลูกค้ำ
กับเทรนเนอร์ ลูกค้ำปัญหำตรงที่มีพนักงำนบำงคนมีพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมคือกำรสูบบุหรี่ ด้ำนงบประมำณ ไม่พบปัญหำ ด้ำน
วัสดุและอุปกรณ์ ผู้ประกอบกำรพบอุปกรณ์ไม่มีควำมคงทนและไม่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้ ผู้ดูแลพบปัญหำที่
พบคือปัญหำเรื่องช้ันวำงของที่ในบำงช่วงเวลำไม่เพียงพอต่อกำรใช้บริกำรของลูกค้ำ ลูกค้ำพบว่ำอุปกรณ์บำงช้ินมีสภำพเก่ำ และไม่
มีช้ันวำงของที่ปลอดภัย ด้ำนอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้ำ ผู้ประกอบกำรไม่พบปัญหำ ผู้ดูแลพบปัญหำอุปกรณ์ท่ีใช้ไฟฟ้ำของทำงร้ำนอยู่ใน
สภำพไม่สมบูรณ ์ลูกค้ำพบปัญหำอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้ำอยู่ในสภำพไมส่มบูรณ ์ด้ำนกำรบรหิำรระบบ ผู้ประกอบกำรไม่พบปัญหำ ผู้ดูแล
พบปัญหำคือหำเอกสำรไม่เจอ ลืมที่เก็บ ลูกค้ำพบปัญหำส่วนใหญ่มักเกิดจำกคนทั้งครูโยคะหยุดกะทันหัน และเทรนเนอร์ดูแลไม่
ทั่วถึง ด้ำนกำรให้ก ำลังใจ ไม่พบปัญหำ 
 

จำกกำรศึกษำผู้วิจัยพบว่ำมีประเด็นที่สอดคล้องกับแนวคิดในงำนวิจัยช้ินอ่ืนและมีควำมสอดคล้องกับทฤษฎีร่วมด้วย โดย
ประเด็นท่ีจะอภิปรำยผลมีดังนี้ 

ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่ำ มีปัญหำเรื่องอุปกรณ์บำงช้ินไม่ได้มำตรฐำน และอุปกรณ์บำงช้ินก ำลังครบอำยุกำรใช้งำนอย่ำงเช่น
ลูกบอล ต้องแก้ด้วยกำรเรียกช่ำงมำซ่อมบ ำรุงให้กลับมำใช้งำนได้ตำมปกติ หรืออำจต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ช้ินนั้นไป และพบปัญหำที่
บำงช่วงเวลำได้แก่ 17.00-20.00 มีผู้มำใช้บริกำรจ ำนวนมำก ท ำให้อุปกณ์ไม่เพียงพอ และพื้นที่คับแคบ กำรแก้ปัญหำควรวำงแผน
ให้ดีว่ำจะให้ลูกค้ำแต่ละคนออกก ำลังกำยอวัยวะส่วนไหน และกระจำยลูกค้ำไปเล่นอุปกรณ์เครื่องเล่นให้ตรงควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำโดยกำรไปใช้บริกำรช้ันท่ี 2 ของร้ำน  หรืออำจจะซื้ออุปกรณ์ใหม่ให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรและขยำยพื้นที่ และปัญหำเรื่อง

กำรวำงจ ำหน่ำยอำหำรเพื่อสุขภำพที่อำจจะมีรำคำสูงจนเกินไป ในกำรแก้ปัญหำระยะสั้นคือกำรให้ลูกค้ำติดต่อกับร้ำนที่น ำ
สินค้ำเข้ำมำจ ำหน่ำยเอง และในระยะยำวทำงร้ำนควรหยุดกำรขำย ไม่สอดคล้องกับงำนวิจัยของ จิริฒิพำ เรืองกล (2558) สำมำรถ
สรุปได้ว่ำ ลูกค้ำมีควำมพึงพอใจ ในสถำนที่ออกก ำลังกำยดูสะอำดสะอ้ำน มีกำรดูแลรักษำควำมสะอำดสุขอนำมัยของอุปกรณ์
เครื่องเล่น และสถำนที่สอนในช้ันเรียนออกก ำลังกำยภำยในอยู่เสมอ เนื่องลูกค้ำยังไม่พึงพอใจด้ำนผลิตภัณฑ์ เนื่องจำกทำงร้ำนมี
กำรปล่อยปะละเลยในเรื่องของกำรดูแลอุปกรณ์ ท ำให้มีกำรช ำรุดเสียหำยและไม่ได้มำตรฐำน และอุปกรณ์เครื่องเล่นยังไม่เพียงพอ
ต่อควำมต้องกำรด้วย 

ด้านราคาจะพบปัญหำในบำงช่วงเวลำที่เกิดควำมไม่มั่นคงในระบบเศรษฐกิจ กำรเมือง ในกำรแก้ปัญหำด้ำนนี้คือกำร
จัดกำรส่งเสริมกำรตลำดลดรำคำเพื่อให้ลูกค้ำสำมำรถมีก ำลังซื้อและ ใช้บริกำรทำงร้ำนในรูปแบบรำยเดือนแทนรำยวัน ซึ่งจะท ำให้
ลูกค้ำอยู่กับทำงร้ำนนำนมำกขึ้น สอดคล้องกับงำนวิจัยของ จิริฒิพำ เรืองกล (2558) พบว่ำ ลูกค้ำมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับท่ีมำก  
ลูกค้ำมีควำมพึงพอใจในรำคำค่ำบริกำรของลูกค้ำส ำหรับกำรเป็นสมำชิก อยู่ในระดับที่เหมำะสมกับคุณภำพที่ลกูค้ำไดร้ับ  เนื่องจำก
ทำงร้ำนตั้งรำคำโดยกำรศึกษำตลำดก่อนว่ำในตลำดกำรให้บริกำรฟิตเนสนั้นมีรำคำกำรให้บริกำรอยู่ที่เท่ำไร และศึกษำลูกค้ำว่ำมี
ก ำลังในกำรจ่ำยมำกน้อยแค่ไหน 

ด้านสถานที่ หรือช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย ปัญหำคือเทรนเนอร์ไม่สร้ำงแรงจูงใจให้ลูกค้ำมำใช้บริกำร กำรแก้ปัญหำคือ
กำรก ำหนด KPI ให้พนักงำน หรือกำรส่งพนักงำนไปฝึกอบรมเกี่ยวกำรขำยเพิ่มเติม และเรื่องที่ตั้งร้ำนอยู่ในท่ีลับตำคนกำรแก้ปัญหำ
คือในกำรติดป้ำยบอกทำงให้ชัดเจน ส่วนกำรแก้ปัญหำเรื่องที่ตั้งนั้นเรำไม่สำมำรถท ำอะไรได้  ไม่สอดคล้องกับงำนวิจัยของ จิริฒิพำ 
เรืองกล (2558) พบว่ำมีควำมพึงพอใจในด้ำนสถำนที่หรือช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย (Place) อยู่ในระดับที่มำก  มีที่ตั้งอยู่ในท ำเลที่
สะดวกต่อกำรเดินทำงในกำรมำรับบริกำรของลูกค้ำ มีสถำนที่จอดรถเพียงพอต่อจ ำนวนลูกค้ำที่มำใช้บริกำร ซึ่งทำงร้ำน Healthy 
Fitness Chainat ยังมีปัญหำที่ตั้งเข้ำถึงยำกอยู่ซึ่งเป็นปัญหำที่หำทำงแก้ยำกมำกและยังมีปัญหำเรื่อง ผู้ดูแลไม่สร้ำงแรงจูงใจให้
ลูกค้ำมำใช้บริกำร 

ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ กำรออกแบบหน้ำร้ำนยังไม่เป็นท่ีน่ำสนใจเท่ำท่ีควร กำรแก้ปัญหำคือกำรจ้ำงนักออกแบบ
ภำยในและภำยนอก มำจัดกำรออกแบบร้ำนใหม่ และปัญหำที่พบจำกกำรวำงต ำแหน่งอุปกรณ์ท ำให้พื้นที่คับแคบ กำรแก้ปัญหำคือ
กำรย้ำยอุปกรบำงช้ินข้ึนไปไว้บนช้ันท่ี 2 หรือย้ำยร้ำนไปยังสถำนที่ที่กว้ำงขวำงกว่ำและพบปัญหำเรื่องกลิ่น กำรแก้ปัญหำในระยะ
สั้นควรติดสเปรย์ปรับอำกำศ และติดเครื่องฟอกอำกำศภำยในร้ำน และแสงสะท้อนจำกตึกฝั่งตรงข้ำม กำรแก้ปัญหำคือกำรติด
ผ้ำม่ำน หรือติดฟิมที่กระจกเพื่อลดแสงที่สะท้อนเข้ำมำ ซึ่งสอดคล้องแนวคิดของ ธธีธ์ธร ธีรขวัญโรจน์ (2546) กล่ำวว่ำ นักกำร
ตลำดที่ดีต้องสำมำรถสร้ำงสิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพที่มีควำมเหมำะสมกับคุณภำพกำรบริกำร แต่คงไว้ซึ่งลักษณะเฉพำะของธุรกิจ
นั้นๆ  

ด้านบุคลากร มีปัญหำด้ำนพฤติกรรมของพนักงำนตรงที่สูบบุหรี่ กำรแก้ปัญหำระยะสั้นคือกำรแบ่งโซนให้ชัดเจนหรือให้
พนักงำนคนน้ันเลิกบุหรี่ไป และในบำงครั้งลูกค้ำก็เกิดกำรโต้แย้งกับผู้ดูแลเกี่ยวกับท่ำทำงกำรออกก ำลังกำยที่ถูกต้อง กำรแก้ปัญหำ
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หมำยเหตุ  

1. บุคลำกร ในส่วนประสมทำงกำรตลำด 7p และ บุคลำกร ในปัจจัยในกำรด ำเนินธุรกิจ 6M เป็นปัจจัยที่มี
ลักษณะคล้ำยคลึงกัน แต่มำจำกคนละแนวคิด ผู้วิจัยจึงใช้พิจำรณำรว่มกัน 

2. กระบวนกำร ในส่วนประสมทำงกำรตลำด 7p และ กำรบริหำรระบบ ในปัจจัยในกำรด ำเนินธรุกิจ 6M เป็น
ปัจจัยที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกัน แต่มำจำกคนละแนวคดิ ผู้วิจัยจึงใช้พิจำรณำร่วมกัน 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 จำกกำรสัมภำษณ์ผู้ประกอบกำร ผู้ดูแล และลูกค้ำทุกคนให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดีและตอบค ำถำมตำมควำมเป็นจริงทุก
อย่ำง และแนวค ำตอบของผู้ประกอบกำร ผู้ดูแล และลูกค้ำ ก็แตกต่ำงกันออกไปเนื่องจำกต่ำงคนต่ำงหน้ำที่ ต่ำงมุมมองจึงท ำให้
ค ำตอบแตกต่ำงกัน และบำงท่ำนพบปัญหำและบำงท่ำนไม่พบปัญหำ และอีกหลำยท่ำนก็เล็งเห็นปัญหำตรงจุดเดียวกัน  ด้ำน
ผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบกำรพบปัญหำพื้นที่คับแคบ ,ขำดควำมรู้ด้ำนอำหำรโภชนำกำร, ครูผู้สอนหยุดช้ันเรียนกะทันหัน ผู้ดูแลพบ
ปัญหำด้ำนพื้นที่แคบ, อุปกรณ์บำงช้ินช ำรุด ลูกค้ำพบปัญหำอุปกรณ์บำงช้ินช ำรุด, อุปกรณ์น้อย, ด้ำนรำคำ ผู้ประกอบกำรเกิด
ปัญหำในยำมที่สภำวะทำงเศรษฐกิจและกำรเมืองมีควำมไม่มั่นคง ผู้ดูแลและลูกค้ำไม่พบปัญหำ ด้ำนสถำนท่ี หรือ ด้ำนช่องทำงกำร
จัดจ ำหน่ำย ผู้ประกอบกำรไม่พบปัญหำ ผู้ดูแลพบปัญหำ Trainer ไม่ค่อยสร้ำงแรงจูงใจให้ลูกค้ำมำใช้บริกำร ลูกค้ำมีปัญหำ ในเรื่อง
กำรหำที่ตั้งร้ำนยำก ด้ำนกำรส่งเสริมทำงกำรตลำด ไม่พบปัญหำ ด้ำนสิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพ ผู้ประกอบกำรพบปัญหำกลิ่นภำยใน
ร้ำน ผู้ดูแลพบปัญหำเรื่องกลิ่นเหง่ือของ Trainer และลูกค้ำ, มีปัญหำเรื่องแสงสะท้อนจำกตึกตรงข้ำม ลูกค้ำพบพื้นที่แคบ,ปัญหำ
เรื่องกลิ่น,กำรออกแบบหน้ำร้ำนก็ไม่น่ำสนใจ ด้ำนบุคลำกร ผู้ประกอบกำรไม่พบปัญหำ ผู้ดูแลพบปัญหำคือกำรโตแ้ย้งระหว่ำงลูกค้ำ
กับเทรนเนอร์ ลูกค้ำปัญหำตรงที่มีพนักงำนบำงคนมีพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมคือกำรสูบบุหรี่ ด้ำนงบประมำณ ไม่พบปัญหำ ด้ำน
วัสดุและอุปกรณ์ ผู้ประกอบกำรพบอุปกรณ์ไม่มีควำมคงทนและไม่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้ ผู้ดูแลพบปัญหำที่
พบคือปัญหำเรื่องช้ันวำงของที่ในบำงช่วงเวลำไม่เพียงพอต่อกำรใช้บริกำรของลูกค้ำ ลูกค้ำพบว่ำอุปกรณ์บำงช้ินมีสภำพเก่ำ และไม่
มีช้ันวำงของที่ปลอดภัย ด้ำนอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้ำ ผู้ประกอบกำรไม่พบปัญหำ ผู้ดูแลพบปัญหำอุปกรณ์ท่ีใช้ไฟฟ้ำของทำงร้ำนอยู่ใน
สภำพไม่สมบูรณ ์ลูกค้ำพบปัญหำอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้ำอยู่ในสภำพไมส่มบูรณ ์ด้ำนกำรบรหิำรระบบ ผู้ประกอบกำรไม่พบปัญหำ ผู้ดูแล
พบปัญหำคือหำเอกสำรไม่เจอ ลืมที่เก็บ ลูกค้ำพบปัญหำส่วนใหญ่มักเกิดจำกคนทั้งครูโยคะหยุดกะทันหัน และเทรนเนอร์ดูแลไม่
ทั่วถึง ด้ำนกำรให้ก ำลังใจ ไม่พบปัญหำ 
 

จำกกำรศึกษำผู้วิจัยพบว่ำมีประเด็นที่สอดคล้องกับแนวคิดในงำนวิจัยช้ินอ่ืนและมีควำมสอดคล้องกับทฤษฎีร่วมด้วย โดย
ประเด็นท่ีจะอภิปรำยผลมีดังนี้ 

ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่ำ มีปัญหำเรื่องอุปกรณ์บำงช้ินไม่ได้มำตรฐำน และอุปกรณ์บำงช้ินก ำลังครบอำยุกำรใช้งำนอย่ำงเช่น
ลูกบอล ต้องแก้ด้วยกำรเรียกช่ำงมำซ่อมบ ำรุงให้กลับมำใช้งำนได้ตำมปกติ หรืออำจต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ช้ินนั้นไป และพบปัญหำที่
บำงช่วงเวลำได้แก่ 17.00-20.00 มีผู้มำใช้บริกำรจ ำนวนมำก ท ำให้อุปกณ์ไม่เพียงพอ และพื้นที่คับแคบ กำรแก้ปัญหำควรวำงแผน
ให้ดีว่ำจะให้ลูกค้ำแต่ละคนออกก ำลังกำยอวัยวะส่วนไหน และกระจำยลูกค้ำไปเล่นอุปกรณ์เครื่องเล่นให้ตรงควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำโดยกำรไปใช้บริกำรช้ันท่ี 2 ของร้ำน  หรืออำจจะซื้ออุปกรณ์ใหม่ให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรและขยำยพื้นที่ และปัญหำเรื่อง

กำรวำงจ ำหน่ำยอำหำรเพื่อสุขภำพที่อำจจะมีรำคำสูงจนเกินไป ในกำรแก้ปัญหำระยะสั้นคือกำรให้ลูกค้ำติดต่อกับร้ำนที่น ำ
สินค้ำเข้ำมำจ ำหน่ำยเอง และในระยะยำวทำงร้ำนควรหยุดกำรขำย ไม่สอดคล้องกับงำนวิจัยของ จิริฒิพำ เรืองกล (2558) สำมำรถ
สรุปได้ว่ำ ลูกค้ำมีควำมพึงพอใจ ในสถำนที่ออกก ำลังกำยดูสะอำดสะอ้ำน มีกำรดูแลรักษำควำมสะอำดสุขอนำมัยของอุปกรณ์
เครื่องเล่น และสถำนที่สอนในช้ันเรียนออกก ำลังกำยภำยในอยู่เสมอ เนื่องลูกค้ำยังไม่พึงพอใจด้ำนผลิตภัณฑ์ เนื่องจำกทำงร้ำนมี
กำรปล่อยปะละเลยในเรื่องของกำรดูแลอุปกรณ์ ท ำให้มีกำรช ำรุดเสียหำยและไม่ได้มำตรฐำน และอุปกรณ์เครื่องเล่นยังไม่เพียงพอ
ต่อควำมต้องกำรด้วย 

ด้านราคาจะพบปัญหำในบำงช่วงเวลำที่เกิดควำมไม่มั่นคงในระบบเศรษฐกิจ กำรเมือง ในกำรแก้ปัญหำด้ำนนี้คือกำร
จัดกำรส่งเสริมกำรตลำดลดรำคำเพื่อให้ลูกค้ำสำมำรถมีก ำลังซื้อและ ใช้บริกำรทำงร้ำนในรูปแบบรำยเดือนแทนรำยวัน ซึ่งจะท ำให้
ลูกค้ำอยู่กับทำงร้ำนนำนมำกขึ้น สอดคล้องกับงำนวิจัยของ จิริฒิพำ เรืองกล (2558) พบว่ำ ลูกค้ำมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับท่ีมำก  
ลูกค้ำมีควำมพึงพอใจในรำคำค่ำบริกำรของลูกค้ำส ำหรับกำรเป็นสมำชิก อยู่ในระดับที่เหมำะสมกับคุณภำพที่ลกูค้ำไดร้ับ  เนื่องจำก
ทำงร้ำนตั้งรำคำโดยกำรศึกษำตลำดก่อนว่ำในตลำดกำรให้บริกำรฟิตเนสนั้นมีรำคำกำรให้บริกำรอยู่ที่เท่ำไร และศึกษำลูกค้ำว่ำมี
ก ำลังในกำรจ่ำยมำกน้อยแค่ไหน 

ด้านสถานที่ หรือช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย ปัญหำคือเทรนเนอร์ไม่สร้ำงแรงจูงใจให้ลูกค้ำมำใช้บริกำร กำรแก้ปัญหำคือ
กำรก ำหนด KPI ให้พนักงำน หรือกำรส่งพนักงำนไปฝึกอบรมเกี่ยวกำรขำยเพิ่มเติม และเรื่องที่ตั้งร้ำนอยู่ในท่ีลับตำคนกำรแก้ปัญหำ
คือในกำรติดป้ำยบอกทำงให้ชัดเจน ส่วนกำรแก้ปัญหำเรื่องที่ตั้งนั้นเรำไม่สำมำรถท ำอะไรได้  ไม่สอดคล้องกับงำนวิจัยของ จิริฒิพำ 
เรืองกล (2558) พบว่ำมีควำมพึงพอใจในด้ำนสถำนที่หรือช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย (Place) อยู่ในระดับที่มำก  มีที่ตั้งอยู่ในท ำเลที่
สะดวกต่อกำรเดินทำงในกำรมำรับบริกำรของลูกค้ำ มีสถำนที่จอดรถเพียงพอต่อจ ำนวนลูกค้ำที่มำใช้บริกำร ซึ่งทำงร้ำน Healthy 
Fitness Chainat ยังมีปัญหำที่ตั้งเข้ำถึงยำกอยู่ซึ่งเป็นปัญหำที่หำทำงแก้ยำกมำกและยังมีปัญหำเรื่อง ผู้ดูแลไม่สร้ำงแรงจูงใจให้
ลูกค้ำมำใช้บริกำร 

ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ กำรออกแบบหน้ำร้ำนยังไม่เป็นท่ีน่ำสนใจเท่ำท่ีควร กำรแก้ปัญหำคือกำรจ้ำงนักออกแบบ
ภำยในและภำยนอก มำจัดกำรออกแบบร้ำนใหม่ และปัญหำที่พบจำกกำรวำงต ำแหน่งอุปกรณ์ท ำให้พื้นที่คับแคบ กำรแก้ปัญหำคือ
กำรย้ำยอุปกรบำงช้ินข้ึนไปไว้บนช้ันท่ี 2 หรือย้ำยร้ำนไปยังสถำนที่ที่กว้ำงขวำงกว่ำและพบปัญหำเรื่องกลิ่น กำรแก้ปัญหำในระยะ
สั้นควรติดสเปรย์ปรับอำกำศ และติดเครื่องฟอกอำกำศภำยในร้ำน และแสงสะท้อนจำกตึกฝั่งตรงข้ำม กำรแก้ปัญหำคือกำรติด
ผ้ำม่ำน หรือติดฟิมที่กระจกเพื่อลดแสงที่สะท้อนเข้ำมำ ซึ่งสอดคล้องแนวคิดของ ธธีธ์ธร ธีรขวัญโรจน์ (2546) กล่ำวว่ำ นักกำร
ตลำดที่ดีต้องสำมำรถสร้ำงสิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพที่มีควำมเหมำะสมกับคุณภำพกำรบริกำร แต่คงไว้ซึ่งลักษณะเฉพำะของธุรกิจ
นั้นๆ  

ด้านบุคลากร มีปัญหำด้ำนพฤติกรรมของพนักงำนตรงที่สูบบุหรี่ กำรแก้ปัญหำระยะสั้นคือกำรแบ่งโซนให้ชัดเจนหรือให้
พนักงำนคนน้ันเลิกบุหรี่ไป และในบำงครั้งลูกค้ำก็เกิดกำรโต้แย้งกับผู้ดูแลเกี่ยวกับท่ำทำงกำรออกก ำลังกำยที่ถูกต้อง กำรแก้ปัญหำ
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ควรท ำป้ำยที่บ่งบอกถึงวิธีกำรออกก ำลังกำยที่ถูกต้อง หรืออำจจะกำรส่งเทรนเนอร์ไปเรียน ที่สถำบัน PESA เพิ่มให้พนักงำนน ำ
ควำมรู้มำอธิบำยให้ลูกค้ำฟังได้ ส ำหรับผู้ประกอบน้ันไม่พบเห็นปัญหำทำงด้ำนนี้ ซึ่งไม่สอดคล้องกับงำนวิจัยของ นันทิช อัศววิภำส 
(2554) กล่ำวว่ำ ด้ำนบุคลำกรอยู่ในระดับที่ดี และมีผลต่อกำรด ำเนินงำนอยู่ในระดับดีทุกข้อ โดยบุคลำกรมีควำมเข้ำใจบทบท
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบในงำนของตนเองและมีกำรจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์ของพนักงำนและด้ำนกำร
จัดกำร เนื่องจำกบุคลำกรของทำงร้ำนยังเป็นวัยรุ่นที่ยำกต่อกำรควบคุมพฤติกรรม แต่มีควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีเป็นที่ยอมรับได้ 

ด้านวัสดุและอุปกรณ์ มีปัญหำที่อุปกรณ์บำงช้ินมีสภำพเก่ำและอีกปัญหำหนึ่งคือช้ันวำงของที่ไม่มีควำมปลอดภัย กำร
แก้ปัญหำคือ 1 กำรแก้ปัญหำเรื่องอุปกรณ์บำงช้ินมีสภำพเก่ำ กำรแก้ปัญหำคือกำรซ่อมแซมให้กลับมำใช้บริกำรได้ กำรแก้ปัญหำใน
ระยะยำวคือ ถ้ำอุปกรณตัวไหนเก่ำมำกก็เปลี่ยนซื้ออุปกรณ์ใหม่มำแทน 2 กำรแก้ปัญหำเรื่องช้ันวำงของ ในระยะช้ันก็จัดระเบียบ
ของบนช้ันให้ดีและแนะน ำให้ลูกค้ำเก็บของไว้ในรถ หรือเพิ่มช้ันวำงของให้เพียงพอ และช้ันวำงควรเป็นล็อกเกอร์ ซึ่งสอดคล้องกับ
งำนวิจัยของ นันทิช อัศววิภำส (2554) กล่ำวว่ำ วัสดุอุปกำรณ์และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก โดยรวมอยู่ในระดับพอใช้ คือ อุปกรณ์
ออกก ำลังกำยอยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน อุปกรณ์ออกก ำลังกำย มีจ ำนวนเพียงพอต่อกำรใช้งำน และควำมรวดเร็วในกำรปรับปรุง 
และซ่อมแซมอุปกรณ์ออกก ำลังกำย  

ด้านอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้า ในด้ำนนี้มุมของผู้ประกอบกำรมองไม่เห็นถึงปัญหำด้ำนเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้ำ ซึ่งในมุมมอง
ของผู้ดูแลและลูกค้ำเล็งเห็นปัญหำในเรื่องนี้ คือ บำงเครื่องเกิดกำรช ำรุดเสียหำย บำงเครื่องก็มีปัญหำที่ระบบท ำงำนช้ำกว่ำที่ควร
จะเป็น กำรแก้ปัญหำ คือในระยะช้ันก็ต้องเรียกช่ำงให้มำซ่อมบ ำรุง แก้ปัญหำในระยำวก็คือกำรเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ใหม่ ไม่
สอดคล้องกับกับแนวคิดของ สุรพันธ์ ฉันทแดนสุวรรณ, (2560).กล่ำวว่ำอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้ำ (Machine) หำกอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้ำมี
ศักยภำพที่ดีจะสำมำรถสร้ำงประโยชน์ต่อกำรผลิตได้เป็นอย่ำงดี 

ด้านการบริหารระบบ ปัญหำที่พบเกิดขึ้นส่วนมำกเกิดจำกคนในเรื่องกำรลืมว่ำเก็บเอกสำรไว้ที่ไหน และกำรหยุดช้ัน
เรียนโยคะกะทันหัน ส ำหรับผู้ประกอบน้ันไม่พบเห็นปัญหำทำงด้ำนนี้ กำรแก้ปัญหำคือ 1 กำรแก้ปัญหำเรื่องครูโยคะหยุดกะทันหัน
กำรแก้ปัญหำระยะสั้นคือกำรก ำหนดระยะเวลำแจ้งหยุดก่อนเริ่มช้ันเรียน 10 ช่ัวโมงเป็นอย่ำงน้อย หรืออำจจะต้องส่งผู้ดูแลของ
ร้ำนไปเรียนกำรเล่นโยคะเพิ่ม เพื่อที่จะสำมำรถทดแทนครูสอนโยคะได้ 2 แก้ปัญหำกำรลืมที่เก็บของหรือเอกสำร ในระยะสั้นคือ
จะต้องท ำให้เป็นระเบียบมำกกว่ำนี้มีช้ันวำงเอกสำรที่เป็นระบบระเบียบ ในกำรแก้ปัญหำระยะยำวคือกำรเปลี่ยนมำใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์ในกำรเก็บข้อมูลและในกำรจัดกำรต่ำงๆ ซึ่งไม่สอดคล้องกับงำนวิจัยของ นันทิช อัศววิภำส (2554) กล่ำวว่ำ กำร
ก ำหนดปฏิทินกำรปฏิบัติงำนเพื่อใช้งำนเป็นไปตำมแผนงำน และโครงกำรที่ก ำหนดไว้ เนื่องจำกทำงร้ำนยังมีปัญหำในกำรจัดตำรำง
ช้ันโยคะอยู่ โดยมีควำมล่ำช้ำในเรื่องของกำรฝึกผู้ดูแลให้สำมำรถสอนลูกค้ำแทนได้ 

 

 

 

 

 

สรุปผลการวิจัย 

  จำกกำรศึกษำงำนวิจัยเรื่อง ปัญหำและกำรแก้ปัญหำในกำรด ำเนินธุรกิจ กรณีศึกษำ ร้ำน Healthy Fitness Chainat 
พบว่ำ ผู้ประกอบกำรพบปัญหำเพียงแค่ 4 ด้ำนคือ ด้ำนผลิตภัณฑ์ ด้ำนรำคำ ด้ำนสิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพ และด้ำนวัสดุและ
อุปกรณ์ ส่วนผู้ดูแลและลูกค้ำพบปัญหำทั้งหมด 7 ด้ำนคือ ด้ำนผลิตภัณฑ์ ด้ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย ด้ำนสิ่งแวดล้อมทำง
กำยภำพ ด้ำนบุคคล ด้ำนวัสดุและอุปกรณ์ ด้ำนเครื่องจักร และด้ำนบริหำรระบบ ส่วนด้ำนที่ไม่พบปัญหำเลยคือ ด้ำนกำรส่งเสริม
ทำงกำรตลำด ด้ำนกำรให้ก ำลังใจ และด้ำนงบประมำณ สำเหตุที่ผู้ดูแลและลูกค้ำพบเจอปัญหำมำกที่สุดเป็นเพรำะว่ำ ผู้ ดูแลและ
ลูกค้ำต้องอยู่กับสถำนที่และอุปกรณ์มำกกว่ำตัวผู้ประกอบกำร  แต่ด้ำนรำคำมีผู้ประกอบเพียงท่ำนเดี่ยวที่พบปัญหำด้ำนรำคำ
เนื่องจำกเป็นให้บริกำรที่ต้องค ำนึงถึงสถำนกำรณ์รอบตัว ทั้งเรื่องของกำรเมือง เศรษฐกิจ และก ำลังซื้อของลูกค้ำ  สิ่งที่เป็นปัญหำ
มำกที่สุดคือ ปัญหำเรื่องอุปกรณ์บำงช้ินเกิดกำรช ำรุด หรือเกิดปัญหำบำงประกำร แนวทำงกำรแก้ปัญหำคือกำรติดต่อช่ำงจำก
กรุงเทพฯ ให้มำซ่อมแซม และปัญหำเรื่องเครื่องเล่นไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำร ซึ่งเป็นปัญหำที่เกิดในช่วงที่มีลูกค้ำมำใช้บริกำร
เป็นจ ำนวนมำก แนวทำงกำรแก้ปัญหำก็มีหลำยแนวทำงเช่น กำรจัดกลุ่มลูกค้ำให้เล่นพร้อมกัน หรือกำรซื้ออุปกรณ์ออกก ำลังกำย
เพิ่ม อีกหนึ่งปัญหำที่ส ำคัญไม่แพ้กันคือปัญหำด้ำนบุคลำกร ที่มีปัญหำทำงพฤติกรรม ต้องแก้ที่ตัวของผู้ดูแลให้ปรับเปลี่ยน 
พฤติกรรมใหม่ จึงจะสำมำรถท ำงำนอยู่ที่ร้ำนได้ เมื่อมีกำรปรับพฤติกรรมแล้ว ก็จะมีแนวทำงในกำรพัฒนำบุคลำกรต่อไป 

 

ประกาศคุณูปการ 

กำรศึกษำค้นคว้ำฉบับน้ี ส ำเรจ็ลลุว่งลงได้ด้วยควำมกรณุำจำก ผศ. ดร. พนมสิทธ์ิ สอนประจักษ์ อำจำรย์ที่ปรึกษำ 
คณะกรรมกำรทุกท่ำน และคณุ นชิำภำ เนตรท้วม เจ้ำของ Healthy Fitness Chainat ที่ได้ให้ค ำแนะน ำปรึกษำตลอดจนตรวจ
แก้ไขข้อบกพร่องต่ำงๆ ด้วยควำมเอำใจใส่เป็นอย่ำงดี จนวิทยำนิพนธ์ส ำเรจ็สมบรูณ์ได้ ผู้วิจัยขอขอบพระคณุเป็นอย่ำงสูงไว้ ณ ท่ีนี้ 

      อดิศร อ่วมส ำฤทธิ ์
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ควรท ำป้ำยที่บ่งบอกถึงวิธีกำรออกก ำลังกำยที่ถูกต้อง หรืออำจจะกำรส่งเทรนเนอร์ไปเรียน ที่สถำบัน PESA เพิ่มให้พนักงำนน ำ
ควำมรู้มำอธิบำยให้ลูกค้ำฟังได้ ส ำหรับผู้ประกอบน้ันไม่พบเห็นปัญหำทำงด้ำนนี้ ซึ่งไม่สอดคล้องกับงำนวิจัยของ นันทิช อัศววิภำส 
(2554) กล่ำวว่ำ ด้ำนบุคลำกรอยู่ในระดับที่ดี และมีผลต่อกำรด ำเนินงำนอยู่ในระดับดีทุกข้อ โดยบุคลำกรมีควำมเข้ำใจบทบท
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบในงำนของตนเองและมีกำรจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์ของพนักงำนและด้ำนกำร
จัดกำร เนื่องจำกบุคลำกรของทำงร้ำนยังเป็นวัยรุ่นที่ยำกต่อกำรควบคุมพฤติกรรม แต่มีควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีเป็นที่ยอมรับได้ 

ด้านวัสดุและอุปกรณ์ มีปัญหำที่อุปกรณ์บำงช้ินมีสภำพเก่ำและอีกปัญหำหนึ่งคือช้ันวำงของที่ไม่มีควำมปลอดภัย กำร
แก้ปัญหำคือ 1 กำรแก้ปัญหำเรื่องอุปกรณ์บำงช้ินมีสภำพเก่ำ กำรแก้ปัญหำคือกำรซ่อมแซมให้กลับมำใช้บริกำรได้ กำรแก้ปัญหำใน
ระยะยำวคือ ถ้ำอุปกรณตัวไหนเก่ำมำกก็เปลี่ยนซื้ออุปกรณ์ใหม่มำแทน 2 กำรแก้ปัญหำเรื่องช้ันวำงของ ในระยะช้ันก็จัดระเบียบ
ของบนช้ันให้ดีและแนะน ำให้ลูกค้ำเก็บของไว้ในรถ หรือเพิ่มช้ันวำงของให้เพียงพอ และช้ันวำงควรเป็นล็อกเกอร์ ซึ่งสอดคล้องกับ
งำนวิจัยของ นันทิช อัศววิภำส (2554) กล่ำวว่ำ วัสดุอุปกำรณ์และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก โดยรวมอยู่ในระดับพอใช้ คือ อุปกรณ์
ออกก ำลังกำยอยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน อุปกรณ์ออกก ำลังกำย มีจ ำนวนเพียงพอต่อกำรใช้งำน และควำมรวดเร็วในกำรปรับปรุง 
และซ่อมแซมอุปกรณ์ออกก ำลังกำย  

ด้านอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้า ในด้ำนนี้มุมของผู้ประกอบกำรมองไม่เห็นถึงปัญหำด้ำนเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้ำ ซึ่งในมุมมอง
ของผู้ดูแลและลูกค้ำเล็งเห็นปัญหำในเรื่องนี้ คือ บำงเครื่องเกิดกำรช ำรุดเสียหำย บำงเครื่องก็มีปัญหำที่ระบบท ำงำนช้ำกว่ำที่ควร
จะเป็น กำรแก้ปัญหำ คือในระยะช้ันก็ต้องเรียกช่ำงให้มำซ่อมบ ำรุง แก้ปัญหำในระยำวก็คือกำรเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ใหม่ ไม่
สอดคล้องกับกับแนวคิดของ สุรพันธ์ ฉันทแดนสุวรรณ, (2560).กล่ำวว่ำอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้ำ (Machine) หำกอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้ำมี
ศักยภำพที่ดีจะสำมำรถสร้ำงประโยชน์ต่อกำรผลิตได้เป็นอย่ำงดี 

ด้านการบริหารระบบ ปัญหำที่พบเกิดขึ้นส่วนมำกเกิดจำกคนในเรื่องกำรลืมว่ำเก็บเอกสำรไว้ที่ไหน และกำรหยุดช้ัน
เรียนโยคะกะทันหัน ส ำหรับผู้ประกอบน้ันไม่พบเห็นปัญหำทำงด้ำนนี้ กำรแก้ปัญหำคือ 1 กำรแก้ปัญหำเรื่องครูโยคะหยุดกะทันหัน
กำรแก้ปัญหำระยะสั้นคือกำรก ำหนดระยะเวลำแจ้งหยุดก่อนเริ่มช้ันเรียน 10 ช่ัวโมงเป็นอย่ำงน้อย หรืออำจจะต้องส่งผู้ดูแลของ
ร้ำนไปเรียนกำรเล่นโยคะเพิ่ม เพื่อที่จะสำมำรถทดแทนครูสอนโยคะได้ 2 แก้ปัญหำกำรลืมที่เก็บของหรือเอกสำร ในระยะสั้นคือ
จะต้องท ำให้เป็นระเบียบมำกกว่ำนี้มีช้ันวำงเอกสำรที่เป็นระบบระเบียบ ในกำรแก้ปัญหำระยะยำวคือกำรเปลี่ยนมำใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์ในกำรเก็บข้อมูลและในกำรจัดกำรต่ำงๆ ซึ่งไม่สอดคล้องกับงำนวิจัยของ นันทิช อัศววิภำส (2554) กล่ำวว่ำ กำร
ก ำหนดปฏิทินกำรปฏิบัติงำนเพื่อใช้งำนเป็นไปตำมแผนงำน และโครงกำรที่ก ำหนดไว้ เนื่องจำกทำงร้ำนยังมีปัญหำในกำรจัดตำรำง
ช้ันโยคะอยู่ โดยมีควำมล่ำช้ำในเรื่องของกำรฝึกผู้ดูแลให้สำมำรถสอนลูกค้ำแทนได้ 

 

 

 

 

 

สรุปผลการวิจัย 

  จำกกำรศึกษำงำนวิจัยเรื่อง ปัญหำและกำรแก้ปัญหำในกำรด ำเนินธุรกิจ กรณีศึกษำ ร้ำน Healthy Fitness Chainat 
พบว่ำ ผู้ประกอบกำรพบปัญหำเพียงแค่ 4 ด้ำนคือ ด้ำนผลิตภัณฑ์ ด้ำนรำคำ ด้ำนสิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพ และด้ำนวัสดุและ
อุปกรณ์ ส่วนผู้ดูแลและลูกค้ำพบปัญหำทั้งหมด 7 ด้ำนคือ ด้ำนผลิตภัณฑ์ ด้ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย ด้ำนสิ่งแวดล้อมทำง
กำยภำพ ด้ำนบุคคล ด้ำนวัสดุและอุปกรณ์ ด้ำนเครื่องจักร และด้ำนบริหำรระบบ ส่วนด้ำนที่ไม่พบปัญหำเลยคือ ด้ำนกำรส่งเสริม
ทำงกำรตลำด ด้ำนกำรให้ก ำลังใจ และด้ำนงบประมำณ สำเหตุที่ผู้ดูแลและลูกค้ำพบเจอปัญหำมำกที่สุดเป็นเพรำะว่ำ ผู้ ดูแลและ
ลูกค้ำต้องอยู่กับสถำนที่และอุปกรณ์มำกกว่ำตัวผู้ประกอบกำร  แต่ด้ำนรำคำมีผู้ประกอบเพียงท่ำนเดี่ยวที่พบปัญหำด้ำนรำคำ
เนื่องจำกเป็นให้บริกำรที่ต้องค ำนึงถึงสถำนกำรณ์รอบตัว ทั้งเรื่องของกำรเมือง เศรษฐกิจ และก ำลังซื้อของลูกค้ำ  สิ่งที่เป็นปัญหำ
มำกที่สุดคือ ปัญหำเรื่องอุปกรณ์บำงช้ินเกิดกำรช ำรุด หรือเกิดปัญหำบำงประกำร แนวทำงกำรแก้ปัญหำคือกำรติดต่อช่ำงจำก
กรุงเทพฯ ให้มำซ่อมแซม และปัญหำเรื่องเครื่องเล่นไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำร ซึ่งเป็นปัญหำที่เกิดในช่วงที่มีลูกค้ำมำใช้บริกำร
เป็นจ ำนวนมำก แนวทำงกำรแก้ปัญหำก็มีหลำยแนวทำงเช่น กำรจัดกลุ่มลูกค้ำให้เล่นพร้อมกัน หรือกำรซื้ออุปกรณ์ออกก ำลังกำย
เพิ่ม อีกหนึ่งปัญหำที่ส ำคัญไม่แพ้กันคือปัญหำด้ำนบุคลำกร ที่มีปัญหำทำงพฤติกรรม ต้องแก้ที่ตัวของผู้ดูแลให้ปรับเปลี่ยน 
พฤติกรรมใหม่ จึงจะสำมำรถท ำงำนอยู่ที่ร้ำนได้ เมื่อมีกำรปรับพฤติกรรมแล้ว ก็จะมีแนวทำงในกำรพัฒนำบุคลำกรต่อไป 

 

ประกาศคุณูปการ 

กำรศึกษำค้นคว้ำฉบับน้ี ส ำเรจ็ลลุว่งลงได้ด้วยควำมกรณุำจำก ผศ. ดร. พนมสิทธ์ิ สอนประจักษ์ อำจำรย์ที่ปรึกษำ 
คณะกรรมกำรทุกท่ำน และคณุ นชิำภำ เนตรท้วม เจ้ำของ Healthy Fitness Chainat ที่ได้ให้ค ำแนะน ำปรึกษำตลอดจนตรวจ
แก้ไขข้อบกพร่องต่ำงๆ ด้วยควำมเอำใจใส่เป็นอย่ำงดี จนวิทยำนิพนธ์ส ำเรจ็สมบรูณ์ได้ ผู้วิจัยขอขอบพระคณุเป็นอย่ำงสูงไว้ ณ ท่ีนี้ 

      อดิศร อ่วมส ำฤทธิ ์
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การปรับตัวในการบริหารจัดการสถานีวิทยุทดลองกระจายเสียงประเภทธุรกิจกรณีศึกษา

อ�าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อความอยู่รอด

ศิริกัญญำ สังฤทธิ์1* และพนมสิทธิ์ สอนประจักษ์2

บทคัดย่อ
กำรส่งวทิยกุระจำยเสยีงยคุแรกเป็นกำรส่งแบบระบบ AM และ FM สือ่วทิยกุระจำยเสยีงในอดตีจดัรำยกำรในลกัษณะกำร

ออกอำกำศแพร่ข่ำวสำรไปสูผู้่ฟังด้วยกำรสือ่สำรด้วยเสยีง ปัจจบุนัสือ่ออนไลน์มผีลอย่ำงมำก คนฟังวทิยนุ้อยลง นบัตัง้แต่อนิเทอร์เนต็

เข้ำมำเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คน และจ�ำนวนผู้ใช้สมำร์ทโฟนท่ีเพิ่มขึ้น ส่งผลให้พฤติกรรมกำรรับสื่อของคนไทยเปลี่ยนไป สื่อใหม่มี

ลักษณะหลอมรวมทั้งข้อควำม เสียง ภำพเคลื่อนไหว หรือรูปภำพ ส่งผลให้สถำนีวิทยุกระจำยเสียงต่ำงๆ ต้องปรับตัวอย่ำงมำกเพื่อ

ให้อยู่รอดในยุคที่ส่ือใหม่ก�ำลังเติบโต วัตถุประสงค์ในงำนวิจัยนี้ คือ เพื่อศึกษำกำรปรับตัว และปัจจัยที่มีผลต่อกำรปรับตัวในกำร

บริหำรจัดกำรสถำนีวิทยุทดลองกระจำยเสียงประเภทธุรกิจ ด้ำนบริหำรงำน 4M และกำรปรับตัวโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 

Transformation) อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ กลุ่มเป้ำหมำยคือ ผู้อ�ำนวยกำรสถำนีวิทยุทดลองกระจำยเสียงประเภทธุรกิจ 

จ�ำนวน 10 คน เก็บรวมรวมข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์เชิงลึก วิเครำะห์ข้อมูลในระหว่ำงกำรเก็บข้อมูลร่วมกับแนวคิด ทฤษฎี และงำน

วจิยัทีเ่กีย่วข้อง เป็นกำรวเิครำะห์เชงิพรรณนำ ซ่ึงผลกำรวจิยัพบว่ำ สถำนวีทิยทุดลองกระจำยเสียงประเภทธรุกจิ อ�ำเภอเมอืง จงัหวดั

นครสวรรค์ มีกำรปรับตัวในด้ำนบริหำรงำน 4 M คือ 1. คน (Man) นักจัดรำยต้องมีควำมรู้รอบด้ำน ทันสมัย สำมำรถท�ำงำนได้หลำย

อย่ำงในเวลำเดียวกัน 2. เงิน (Money) ท�ำกำรตลำดที่แตกต่ำงจำกเดิมต้องปรับกลยุทธ์ เช่น กำรลดค่ำใช้จ่ำย ต่อยอดธุรกิจเพื่อเพิ่ม

รำยได้ 3.วัสดุหรือวัตถุดิบ (Material) เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภำพและทันสมัย 4. วิธีปฏิบัติงำน (Method) กำรด�ำเนินงำนใน

ลักษณะครอบครัว ช่วยเหลือซึ่งกนัและกัน กำรปรับตัวโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation) คือ กำรติดต่อสื่อสำรหรือ

กำรหำข้อมูลมีควำมสะดวกรวดเร็วและเพิ่มขึ้นหลำยช่องทำง

ค�าส�าคัญ : กำรปรับตัว สถำนีวิทยุทดลองกระจำยเสียงประเภทธุรกิจ ควำมอยู่รอด บริหำรงำน 4M เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 

Transformation)

1 นิสิตปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 65000
2 ผศ.ดร., ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 65000
1 Master’s degree student, Master of Business Administration, Faculty of Business, Economics Communication, Naresuan University, 

Phitsanulok, 65000, Thailand
2  Asist. Dr., Department of Communication Arts, Faculty of Business, Economics Communication, Naresuan University, Phitsanulok, 

65000, Thailand
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The adjustment of the business radio station management to survive 

in Mueang District, Nakhon Sawan Province 

Sirikanya Sangrit1* and Pnomsit Sonprajak2

Abstract
The first radio broadcast was AM and FM transmissions. In the past, they were organizing by board cast 

the news via the sound feature. Nowadays, online media has the huge impact and less people are listening to 

the radio due to the internet came to change their life and widely increased smart phone. This led to Thai 

receiver behavior have completely changed. New media mixed by the message, sound, motion or picture. These 

make radio station must hugely adjust for being survival in the age of new media which elevating gradually. 

Aim of this research is adjustment and factor affecting to adjustment in business radio station management, 

Business case study by 4M management and adjustment by digital transformation Muang,  Nakhonsawan and 

the target is 10 directors of business radio station, business case study and collected data by In depth interview 

and analyses data while collecting data with concept, theory and related research which is Descriptive analysis. 

Also, the research result found that business radio station management, Business case study has adjusted by 

4M are 1. Man, the radio disc jockey must be sophisticated, modern, compatible to do many works at the same 

time. 2. Money, the old different market can be changed by the strategy such as decreasing expenditure and 

mature business to gain income. 3. Material, using modern and quality material 4. Method, the operation by 

using family system. The adjust by Digital transformation is communication or searching is convenience, fast 

and multiple channel. 

Keyword : Adjustment, Business radio station, survival, 4M management, Digital transformation

แทน จึงท าให้คนฟังวิทยุน้อยลงและเม็ดเงินสื่อโฆษณาก็น้อยลงไปด้วย จากตัวเลขสถิติงบโฆษณาสื่อวิทยุที่ลดลงสะท้อนถึง
ทิศทาง “สื่อวิทย”ุ ในไทยเป็นอย่างดี ใครที่อยู่รอดในธุรกิจนี้ ต้องไม่ยึดติดอยู่กับการเป็น “สื่อวิทยุ” เพียงอย่างเดียว หากแต่
ต้องเร่งปรับตัวเพื่อความอยู่รอด โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับตัว ซึ่งในปัจจุบันจะเห็นได้ว่า สถานีวิทยุกระจายเสียงได้
เพิ่มช่องทางการน าเสนอข่าวสารผ่านเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ  จึงท าให้ยังมีคนหันมาฟังรายการจากสถานี
วิทยุกระจายเสียงท่ีมีการปรับตัวให้เข้ากับยุคดิจิทัลมากขึ้น 
 นครสวรรค์เป็นอีกจังหวัดหนึ่งท่ีสถานีวิทยุมีความตื่นตัวในการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดในยุคดิจิทัล สถานีวิทยุทดลอง
กระจายเสียงประเภทธุรกิจ ของอ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  ส่วนใหญ่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้ง ปัญหาทาง
เศรษฐกิจ ปัญหาการแข่งขันด้านการน าเสนอเนื้อหาข้อมูลเพื่อตอบสนองต่อกลุ่มคนฟังเป้าหมายของตนเองและยอดเป้าหมาย
ทางการตลาดท าให้ต้องตระหนักและปรับตัวในการท างานเพื่อเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งด้านบริหารงาน 
การปรับตัวโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อความอยู่รอด และเพื่อเป็นแนวทางที่จะท าให้วงการวิทยุสามารถด าเนินธุรกิจได้
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงศึกษาแนวโน้มและทิศทางการพัฒนาสถานีวิทยุทดลองกระจายเสียง
ประเภทธุรกิจ ของอ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  ในอนาคตซึ่งจะเป็นผลให้สามารถครองใจผู้ฟัง และช่วงชิงความได้เปรียบ
ในการแข่งขันต่อไป 
 

วิธีกำรวิจัย (Metthods) 
 การศึกษาวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยใช้วิธีศึกษาโดยเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้
ข้อมูลหลัก คือ ผู้อ านวยการสถานีวิทยุทดลองกระจายเสียงประเภทธุรกิจ อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จ านนวน 10 สถานี 
จากท้ังหมด 44 สถานี โดย  

 1. การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นรายบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการด าเนินธุรกิจสถานีวิทยุเป็น
อย่างดี โดยผู้วิจัยจะไปสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลพร้อมส่งแนวการสัมภาษณ์ ซึ่งประกอบด้วยค าถามต่าง ๆ ที่ใช้ในการสัมภาษณ์ เช่น
การบริหารจัดการ การปรับตัวในด้านต่างๆ ล่วงหน้า ด้วยตนเอง ตามวันเวลา สถานที่ที่ได้นัดหมายไว้ ผู้วิจัยใช้ค าถาม
ปลายเปิดเพื่อให้ผู้ให้ข้อมูลสามารถเล่าเรื่องได้อย่างเต็มที่ตามประเด็นที่ผู้วิจัยตั้งไว้ และยืดหยุ่นประเด็นค าถามตาม
สถานการณ์ในการสัมภาษณ์ แต่ในขณะเดียวกัน ผู้วิจัยมีอิสระในการซักถามนอกเหนือจากแนวค าถามที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งในการ
สัมภาษณ์ผู้วิจัยได้ท าการจดบันทึกพร้อมกับบันทึกเสียงระหว่างการสัมภาษณ์ของทุกคนอย่างละเอียดเพื่อความแม่นย าของ
ข้อมูล และเพื่อความสะดวกต่อการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 2. น าบทความ เอกสาร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ และเว็บไซต์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการศึกษาให้สมบูรณ์มาก
ยิ่งข้ึน โดยข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ จะน าไปสนับสนุนวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก ซึ่งการเก็บรวบรวม
ข้อมูลทั้งหมดจะเป็นอุปนัย โดยมีการทยอยสะสมเก็บข้อมูล ที่มีความถูกต้อง ความแน่นอน ความครบถ้วน ความรอบด้าน 
และความเพียงพอต่อการทดสอบความน่าเชื่อถือ 
 3. วิเคราะห์ข้อมูล ไปในระหว่างการเก็บข้อมูล โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากประสบการณ์ของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล และข้อมูลจาก
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดในการบริหารจัดการสถานีวิทยุทดลองกระจายเสียงประเภทธุรกิจ ด้าน
บริหารงาน 4M คือ คน (Man) เงิน (Money) วัสดุหรือวัตถุดิบ (Material) วิธีปฏิบัติงาน (Method) การปรับตัวโดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation) น าข้อมูลที่ได้ทั้งหมด มาท าการวิเคราะห์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง 
จากนั้นก็จะน าข้อเท็จจริงที่ได้ มาวิเคราะห์ร่วมกับแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง อีกรอบเพื่อให้เห็นถึงค าตอบของ
ค าถามงานวิจัย หลังจากท่ี ได้ข้อสรุปงานวิจัยจาก การน าข้อเท็จจริงมาวิเคราะห์ร่วมกับแนวคิดทฤษฎี และน าข้อสรุปที่ได้ มา
สังเคราะห์เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ ท่ีเกี่ยวข้องกับการปรับตัวในการบริหารจัดการสถานีวิทยุทดลองกระจายเสียงประเภทธุรกิจ 
กรณีศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อความอยู่รอด  
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แทน จึงท าให้คนฟังวิทยุน้อยลงและเม็ดเงินสื่อโฆษณาก็น้อยลงไปด้วย จากตัวเลขสถิติงบโฆษณาสื่อวิทยุที่ลดลงสะท้อนถึง
ทิศทาง “สื่อวิทย”ุ ในไทยเป็นอย่างดี ใครที่อยู่รอดในธุรกิจนี้ ต้องไม่ยึดติดอยู่กับการเป็น “สื่อวิทยุ” เพียงอย่างเดียว หากแต่
ต้องเร่งปรับตัวเพื่อความอยู่รอด โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับตัว ซึ่งในปัจจุบันจะเห็นได้ว่า สถานีวิทยุกระจายเสียงได้
เพิ่มช่องทางการน าเสนอข่าวสารผ่านเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ  จึงท าให้ยังมีคนหันมาฟังรายการจากสถานี
วิทยุกระจายเสียงท่ีมีการปรับตัวให้เข้ากับยุคดิจิทัลมากขึ้น 
 นครสวรรค์เป็นอีกจังหวัดหนึ่งท่ีสถานีวิทยุมีความตื่นตัวในการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดในยุคดิจิทัล สถานีวิทยุทดลอง
กระจายเสียงประเภทธุรกิจ ของอ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  ส่วนใหญ่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้ง ปัญหาทาง
เศรษฐกิจ ปัญหาการแข่งขันด้านการน าเสนอเนื้อหาข้อมูลเพื่อตอบสนองต่อกลุ่มคนฟังเป้าหมายของตนเองและยอดเป้าหมาย
ทางการตลาดท าให้ต้องตระหนักและปรับตัวในการท างานเพื่อเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งด้านบริหารงาน 
การปรับตัวโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อความอยู่รอด และเพื่อเป็นแนวทางที่จะท าให้วงการวิทยุสามารถด าเนินธุรกิจได้
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงศึกษาแนวโน้มและทิศทางการพัฒนาสถานีวิทยุทดลองกระจายเสียง
ประเภทธุรกิจ ของอ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  ในอนาคตซึ่งจะเป็นผลให้สามารถครองใจผู้ฟัง และช่วงชิงความได้เปรียบ
ในการแข่งขันต่อไป 
 

วิธีกำรวิจัย (Metthods) 
 การศึกษาวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยใช้วิธีศึกษาโดยเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้
ข้อมูลหลัก คือ ผู้อ านวยการสถานีวิทยุทดลองกระจายเสียงประเภทธุรกิจ อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จ านนวน 10 สถานี 
จากท้ังหมด 44 สถานี โดย  

 1. การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นรายบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการด าเนินธุรกิจสถานีวิทยุเป็น
อย่างดี โดยผู้วิจัยจะไปสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลพร้อมส่งแนวการสัมภาษณ์ ซึ่งประกอบด้วยค าถามต่าง ๆ ที่ใช้ในการสัมภาษณ์ เช่น
การบริหารจัดการ การปรับตัวในด้านต่างๆ ล่วงหน้า ด้วยตนเอง ตามวันเวลา สถานที่ที่ได้นัดหมายไว้ ผู้วิจัยใช้ค าถาม
ปลายเปิดเพื่อให้ผู้ให้ข้อมูลสามารถเล่าเรื่องได้อย่างเต็มที่ตามประเด็นที่ผู้วิจัยตั้งไว้ และยืดหยุ่นประเด็นค าถามตาม
สถานการณ์ในการสัมภาษณ์ แต่ในขณะเดียวกัน ผู้วิจัยมีอิสระในการซักถามนอกเหนือจากแนวค าถามที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งในการ
สัมภาษณ์ผู้วิจัยได้ท าการจดบันทึกพร้อมกับบันทึกเสียงระหว่างการสัมภาษณ์ของทุกคนอย่างละเอียดเพื่อความแม่นย าของ
ข้อมูล และเพื่อความสะดวกต่อการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 2. น าบทความ เอกสาร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ และเว็บไซต์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการศึกษาให้สมบูรณ์มาก
ยิ่งข้ึน โดยข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ จะน าไปสนับสนุนวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก ซึ่งการเก็บรวบรวม
ข้อมูลทั้งหมดจะเป็นอุปนัย โดยมีการทยอยสะสมเก็บข้อมูล ที่มีความถูกต้อง ความแน่นอน ความครบถ้วน ความรอบด้าน 
และความเพียงพอต่อการทดสอบความน่าเชื่อถือ 
 3. วิเคราะห์ข้อมูล ไปในระหว่างการเก็บข้อมูล โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากประสบการณ์ของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล และข้อมูลจาก
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดในการบริหารจัดการสถานีวิทยุทดลองกระจายเสียงประเภทธุรกิจ ด้าน
บริหารงาน 4M คือ คน (Man) เงิน (Money) วัสดุหรือวัตถุดิบ (Material) วิธีปฏิบัติงาน (Method) การปรับตัวโดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation) น าข้อมูลที่ได้ทั้งหมด มาท าการวิเคราะห์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง 
จากนั้นก็จะน าข้อเท็จจริงที่ได้ มาวิเคราะห์ร่วมกับแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง อีกรอบเพื่อให้เห็นถึงค าตอบของ
ค าถามงานวิจัย หลังจากท่ี ได้ข้อสรุปงานวิจัยจาก การน าข้อเท็จจริงมาวิเคราะห์ร่วมกับแนวคิดทฤษฎี และน าข้อสรุปที่ได้ มา
สังเคราะห์เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ ท่ีเกี่ยวข้องกับการปรับตัวในการบริหารจัดการสถานีวิทยุทดลองกระจายเสียงประเภทธุรกิจ 
กรณีศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อความอยู่รอด  
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

ผลกำรวิจัยและอภิปรำยผลกำรวิจัย (Results and discusstion) 
 ผลจากการสมัภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มผู้ให้ข้อมลูที่เป็นผู้อ านวยการสถานีวิทยุทดลองกระจายเสยีงประเภทธุรกิจ ของ
อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค ์ดังนี ้
 ตำรำงผลกำรวิจัยกำรปรับตัวของนักจัดรำยกำร (ดีเจ) 
 

คน (Man) อดีต ปัจจุบนั 
 
 
 
 

ประเด็นที่ 1  
กำรปรับตัวของ 
นักจัดรำยกำร  

(ดีเจ) 
 

นักจัดรายการสมัยก่อนจะเป็นเพียงผู้เปิด
เพลงในรายการหรือเปิดเพลงตามที่ผู้ฟัง
ขอมา รวมถึงการอ่านบทความ สาระน่ารู้ 
ข่าวสารที่หยิบมาจากหน้าหนังสือพิมพ์
บ้าง วารสารบ้าง หรือแม้แต่บุคลิกท่าทาง
การแต่งกายที่จะแต่งอย่างไรก็ได้มาจัด
รายการเพราะผู้ฟังจะไม่เห็นว่าดีเจหน้าตา
ท่าทางเป็นอย่างไร แต่งกายแบบไหน
เนื่องจากผู้ฟังเปิดฟังผ่านหน้าปัดวิทยุ
เท่านั้น และในอดีตสื่อวิทยุได้รับความ
นิยมมากเพราะไม่มีสื่ออื่นเข้ามาดึงผู้ฟังไป
จึงท าให้รูปแบบในการจัดรายการของดีใจ
ไม่มีมีความแปลกใหม่เท่าไรนัก 

ปัจจุบันนักจัดรายการวิทยุจะไม่ได้เป็นเพียงผู้เปิดเพลง 
หรือคนอ่านข่าว ตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือวารสาร
เท่านั้น นักจัดรายการจะต้องเป็นผู้มีความรอบรู้ในทุกๆ 
ด้าน และจะต้องเป็นเรื่องที่ทันสมัย มีความถนัดเรื่อง
เพลง จะต้องรู้ความหมายของเพลงเป็นอย่างดีเพราะ
เพลงสามารถใช้บ าบัดจิตใจของคนฟังได้ การที่เปิดเพลง
ที่ เหมาะในแต่ละสถานการณ์มันสื่อถึงการที่นักจัด
รายการสามารถเข้าใจ เข้าถึงผู้ฟังได้ หรือแม้แต่บุคลิก
ท่าทาง การแต่งกายที่ต้องสุภาพเพราะปัจจุบันผู้ฟัง
รายการวิทยุไม่ได้ฟังผ่านเพียงหน้าปัดวิทยุเท่านั้น มีสื่อ
อื่นๆเข้ามาท าให้ผู้ฟังสามารถฟังได้หลากหลายช่องทาง 
เช่น Facebook live เป็นต้น ดีเจจึงจ าเป็นต้องท า
หลายๆ หน้าที่ในเวลาเดียวกันได้ 

 
ตำรำงผลกำรวิจัยกำรปรับตัวด้ำนเนื้อหำรำยกำร 

 

ด้ำนเนื้อหำรำยกำร อดีต ปัจจุบนั 
 
 

ประเด็นที่ 2  
ด้ำนเนื้อหำรำยกำร 

การจัดผังรายการเป็นรูปแบบตายตัว หรือ
ค่ อนข้ า งมี ค วาม ชัด เจน ในการก าหนด
ระยะเวลาของรายการ เนื้อหาสาระความรู้ที่
จะน ามาเสนอให้ผู้ฟังได้รับรู้รับทราบ โดยใน
อดีตจะเน้นการโฆษณาเป็นหลักเพราะแต่ละ
สถานีจะมีสปอนเซอร์เป็นจ านวนมากจึงท าให้
รายการส่วนใหญ่มีแต่สปอตโฆษณาเปิดเพลง
ได้น้อยและสาระความรู้เป็นเรื่องเดิมๆ ซ้ าๆ ไม่
ค่อยมีอะไรอัปเดทเท่าไรนัก  

รูปแบบการจัดรายการมีความยืดหยุ่นสูงตาม
สถานการณ์บ้านเมืองหรือเทศกาลต่างๆ เนื้อหา
ข่าวสาร สาระความรู้ เป็นเรื่องแปลกใหม่ที่ผู้ฟัง
อาจจะยังไม่รู้ เนื้อหาที่เป็นเรื่องใกล้ตัวผู้ฟังมีความ
ทันสมัย มีการวิจารย์หรือแนะน าภาพยนต์ที่น่าชม
ให้กับผู้ฟังเพื่อตัดสินใจได้ แนวเพลงในการเปิดจะมี
หลายแนวเพลงท้ัง ลูกกรุง เพลงลูกทุ่ง สตริง สากล 
เกาหลีฮิตๆ เพลงประกอบละครดังๆ ที่เมื่อก่อนไม่
เคยได้น าเสนอ  

ตำรำงผลกำรวิจัยกำรปรับตัวด้ำนช่องทำงกำรรับฟังรำยกำร 
 

ช่องทำงกำรรับฟัง อดีต ปัจจุบนั 
 

 
ประเด็นที่ 3  

ด้ำนช่องทำงกำรรับฟัง
รำยกำร 

อดีตจะรับฟังจากหน้าปัดวิทยุอย่างเดียว 
การขอเพลงจากดีเจต้องส่งจดหมายไปให้
ดีเจ กว่าจะถึงดีเจก็ 2 – 3 วัน หลังจาก
นั้นก็เฝ้ารอฟังดีเจตอบจดหมาย หรือการ
โทรศัพท์เข้ามาขอเพลง 

มีช่องทางการรับฟังใหม่ๆ เพิ่มขึ้น เช่น ฟังผ่าน
เว็บไซต์ แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ  เช่น App 
“FUNGPLERN” หรือ ทั้งดูและฟังผ่าน Facebook 
Live มีการปฏิสัมพันธ์ เนื้อหาแบบใหม่จากการรับ-
ส่ง แลกเปลี่ยนเนื้อหาผ่านช่องทางสื่อใหม่ก่อให้เกิด
เป็นเนื้อหาใหม่ เช่น การแสดงความคิดเห็น ในแฟน
เพจเฟซบุ๊ก หรือชมรายการย้อนหลังผ่าน Youtube  

ตำรำงผลกำรวิจัยกำรปรับตัวด้ำนเงิน  
 

เงิน (Money) อดีต ปัจจุบนั 
 
ประเด็นที่ 1 แหล่ง

รายได้ของสถานีวิทยุ
ทดลองกระจายเสยีง

ประเภทธุรกิจ 

สมัยก่อน รายได้หลักของสถานีวิทยุมาจาก
การโฆษณาโดยเฉพาะโฆษณาอาหารเสริม
หรือผลิตภัณฑ์สุขภาพต่าง ๆ และโฆษณาอื่น 
เช่าช่วงบ้างแต่น้อยมาก 

ต้องปรับกลยุทธ์ คือปรับลดค่าใช้จ่ายให้สอดรับกับ
สถานการณ์ รวมถึงการลดงบประมาณในการบริหาร
จัดการ เช่น ค่าจ้างดีเจ และพนักงาน ให้บริการเช่าช่วง
และท าธุรกิจส่วนตัว เช่นการท าสินค้าขึ้นมาจ าหน่ายเอง 
ธุรกิจที่ได้ต่อยอดจาการท าสถานีวิทยุ เช่น งานออแกไนซ์ 
รับจัดบูท ออกงานอีเว้น บริการเช่าจอ LED เช่าเครื่อง
เสียง  

ตำรำงผลกำรวิจัยกำรปรับตัวด้ำนวัสดุหรือวัตถุดิบ อุปกรณ์ในกำรจัดรำยกำร 
 

ด้ำนวัสดุหรือวัตถุดิบ 
(Material) 

อดีต ปัจจุบนั 

 
 

ประเด็นที่ 1 
อุปกรณ์ในกำรจัดรำยกำร 

 
 
 
 
 
 

ประเด็นที่ 2 
ช่องทำง กำรติดต่อสื่อสำร
ระหว่ำงผู้จัดรำยกำรกับ

ผู้ฟัง 

วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในระหว่างการจัด
รายการ เ ช่น คอมพิวเตอร์  เครื่ อง
แผ่นเสียง หูฟัง ล าโพง ไมโครโฟน 
เครื่องควบคุมเสียง (Mixing Panel) 
เทิร์นเทเบิ้ล 
 
 
 
 
 
การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้จัดรายการ
กับผู้ฟังในอดีตจะติดต่อกันผ่านจดหมาย
และโทรศัพท์ การส่งข้อมความ (SMS) 
เท่านั้น 

ปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนอุปกร์ต่างๆ ให้ทันสมัยและใช้งาน
ได้ดียิ่งขึ้น เช่น ไมโครโฟนตามลักษณะการใช้งานต่างๆ 
(ตามทิศทางการรับเสียง, ตามทิศทางการแปลงสัญญาณ) 
คอมพิวเตอร์ หูฟัง ล าโพง เครื่องควบคุมเสียง (Mixing 
Panel) การ์ดเสียง และ โปรแกรมตัดต่อ มีห้องจัด
รายการสดและควบคุมการออกอากาศที่มีคุณภาพเสียงที่
ดีได้รับการตรวจประจ าปีผ่านมาตรฐานของ กสทช. พร้อม
ด้วยอุปกรณ์ควบคุมการออกอากาศและระบบเครือข่ายที่
ทันสมัย  
 
การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้จัดรายการกับผู้ฟังมีเพิ่มขึ้น
หลายช่องทาง เช่น Application Line, Facebook, 
Website, Chat Box, โทรศัพท์ เป็นต้น 
 
 
 
 

 
ตำรำงผลกำรวิจัยกำรปรับตัวด้ำนวิธีปฏิบัติงำน กำรจัดกำรองค์กำร 
 

วิธีปฏิบัติงำน
(Method) 

อดีต ปัจจุบนั 

 
ประเด็นที่ 1  

กำรจัดกำรองค์กำร 
 
 

การจัดการด้านองค์กรในอดีตมีการแบ่งงาน
กัน ชัดเจนมีพนักงานในแต่ละส่วนงาน
รับผิดชอบแต่ละคนจะท าหน้าที่ของใครของ
มัน เพราะมีงบประมาณในการจ้าง  

การจัดการด้านองค์กรในปัจจุบันเป็นการจัดการใน
ลักษณะของครอบครัวถือได้ว่าเป็นธุรกิจครอบครัวไป
แล้วเพราะสถานีวิทยุส่วนใหญ่จะปรับลดการจ้าง
พนักงานลงท าให้ เจ้าของสถานีหรือครอบครัวต้องท าเอง 
เช่น ภรรยาเป็นผู้ท าธุรการ,การเงิน,การบัญชี สามีหรือ- 
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ผลกำรวิจัยและอภิปรำยผลกำรวิจัย (Results and discusstion) 
 ผลจากการสมัภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มผู้ให้ข้อมลูที่เป็นผู้อ านวยการสถานีวิทยุทดลองกระจายเสยีงประเภทธุรกิจ ของ
อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค ์ดังนี ้
 ตำรำงผลกำรวิจัยกำรปรับตัวของนักจัดรำยกำร (ดีเจ) 
 

คน (Man) อดีต ปัจจุบนั 
 
 
 
 

ประเด็นที่ 1  
กำรปรับตัวของ 
นักจัดรำยกำร  

(ดีเจ) 
 

นักจัดรายการสมัยก่อนจะเป็นเพียงผู้เปิด
เพลงในรายการหรือเปิดเพลงตามที่ผู้ฟัง
ขอมา รวมถึงการอ่านบทความ สาระน่ารู้ 
ข่าวสารที่หยิบมาจากหน้าหนังสือพิมพ์
บ้าง วารสารบ้าง หรือแม้แต่บุคลิกท่าทาง
การแต่งกายที่จะแต่งอย่างไรก็ได้มาจัด
รายการเพราะผู้ฟังจะไม่เห็นว่าดีเจหน้าตา
ท่าทางเป็นอย่างไร แต่งกายแบบไหน
เนื่องจากผู้ฟังเปิดฟังผ่านหน้าปัดวิทยุ
เท่านั้น และในอดีตสื่อวิทยุได้รับความ
นิยมมากเพราะไม่มีสื่ออื่นเข้ามาดึงผู้ฟังไป
จึงท าให้รูปแบบในการจัดรายการของดีใจ
ไม่มีมีความแปลกใหม่เท่าไรนัก 

ปัจจุบันนักจัดรายการวิทยุจะไม่ได้เป็นเพียงผู้เปิดเพลง 
หรือคนอ่านข่าว ตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือวารสาร
เท่านั้น นักจัดรายการจะต้องเป็นผู้มีความรอบรู้ในทุกๆ 
ด้าน และจะต้องเป็นเรื่องที่ทันสมัย มีความถนัดเรื่อง
เพลง จะต้องรู้ความหมายของเพลงเป็นอย่างดีเพราะ
เพลงสามารถใช้บ าบัดจิตใจของคนฟังได้ การที่เปิดเพลง
ที่ เหมาะในแต่ละสถานการณ์มันสื่อถึงการที่นักจัด
รายการสามารถเข้าใจ เข้าถึงผู้ฟังได้ หรือแม้แต่บุคลิก
ท่าทาง การแต่งกายที่ต้องสุภาพเพราะปัจจุบันผู้ฟัง
รายการวิทยุไม่ได้ฟังผ่านเพียงหน้าปัดวิทยุเท่านั้น มีสื่อ
อื่นๆเข้ามาท าให้ผู้ฟังสามารถฟังได้หลากหลายช่องทาง 
เช่น Facebook live เป็นต้น ดีเจจึงจ าเป็นต้องท า
หลายๆ หน้าที่ในเวลาเดียวกันได้ 

 
ตำรำงผลกำรวิจัยกำรปรับตัวด้ำนเนื้อหำรำยกำร 

 

ด้ำนเนื้อหำรำยกำร อดีต ปัจจุบนั 
 
 

ประเด็นที่ 2  
ด้ำนเนื้อหำรำยกำร 

การจัดผังรายการเป็นรูปแบบตายตัว หรือ
ค่ อนข้ า งมี ค วาม ชัด เจน ในการก าหนด
ระยะเวลาของรายการ เนื้อหาสาระความรู้ที่
จะน ามาเสนอให้ผู้ฟังได้รับรู้รับทราบ โดยใน
อดีตจะเน้นการโฆษณาเป็นหลักเพราะแต่ละ
สถานีจะมีสปอนเซอร์เป็นจ านวนมากจึงท าให้
รายการส่วนใหญ่มีแต่สปอตโฆษณาเปิดเพลง
ได้น้อยและสาระความรู้เป็นเรื่องเดิมๆ ซ้ าๆ ไม่
ค่อยมีอะไรอัปเดทเท่าไรนัก  

รูปแบบการจัดรายการมีความยืดหยุ่นสูงตาม
สถานการณ์บ้านเมืองหรือเทศกาลต่างๆ เนื้อหา
ข่าวสาร สาระความรู้ เป็นเรื่องแปลกใหม่ที่ผู้ฟัง
อาจจะยังไม่รู้ เนื้อหาที่เป็นเรื่องใกล้ตัวผู้ฟังมีความ
ทันสมัย มีการวิจารย์หรือแนะน าภาพยนต์ที่น่าชม
ให้กับผู้ฟังเพื่อตัดสินใจได้ แนวเพลงในการเปิดจะมี
หลายแนวเพลงท้ัง ลูกกรุง เพลงลูกทุ่ง สตริง สากล 
เกาหลีฮิตๆ เพลงประกอบละครดังๆ ที่เมื่อก่อนไม่
เคยได้น าเสนอ  

ตำรำงผลกำรวิจัยกำรปรับตัวด้ำนช่องทำงกำรรับฟังรำยกำร 
 

ช่องทำงกำรรับฟัง อดีต ปัจจุบนั 
 

 
ประเด็นที่ 3  

ด้ำนช่องทำงกำรรับฟัง
รำยกำร 

อดีตจะรับฟังจากหน้าปัดวิทยุอย่างเดียว 
การขอเพลงจากดีเจต้องส่งจดหมายไปให้
ดีเจ กว่าจะถึงดีเจก็ 2 – 3 วัน หลังจาก
นั้นก็เฝ้ารอฟังดีเจตอบจดหมาย หรือการ
โทรศัพท์เข้ามาขอเพลง 

มีช่องทางการรับฟังใหม่ๆ เพิ่มขึ้น เช่น ฟังผ่าน
เว็บไซต์ แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ  เช่น App 
“FUNGPLERN” หรือ ทั้งดูและฟังผ่าน Facebook 
Live มีการปฏิสัมพันธ์ เนื้อหาแบบใหม่จากการรับ-
ส่ง แลกเปลี่ยนเนื้อหาผ่านช่องทางสื่อใหม่ก่อให้เกิด
เป็นเนื้อหาใหม่ เช่น การแสดงความคิดเห็น ในแฟน
เพจเฟซบุ๊ก หรือชมรายการย้อนหลังผ่าน Youtube  

ตำรำงผลกำรวิจัยกำรปรับตัวด้ำนเงิน  
 

เงิน (Money) อดีต ปัจจุบนั 
 
ประเด็นที่ 1 แหล่ง

รายได้ของสถานีวิทยุ
ทดลองกระจายเสยีง

ประเภทธุรกิจ 

สมัยก่อน รายได้หลักของสถานีวิทยุมาจาก
การโฆษณาโดยเฉพาะโฆษณาอาหารเสริม
หรือผลิตภัณฑ์สุขภาพต่าง ๆ และโฆษณาอื่น 
เช่าช่วงบ้างแต่น้อยมาก 

ต้องปรับกลยุทธ์ คือปรับลดค่าใช้จ่ายให้สอดรับกับ
สถานการณ์ รวมถึงการลดงบประมาณในการบริหาร
จัดการ เช่น ค่าจ้างดีเจ และพนักงาน ให้บริการเช่าช่วง
และท าธุรกิจส่วนตัว เช่นการท าสินค้าขึ้นมาจ าหน่ายเอง 
ธุรกิจที่ได้ต่อยอดจาการท าสถานีวิทยุ เช่น งานออแกไนซ์ 
รับจัดบูท ออกงานอีเว้น บริการเช่าจอ LED เช่าเครื่อง
เสียง  

ตำรำงผลกำรวิจัยกำรปรับตัวด้ำนวัสดุหรือวัตถุดิบ อุปกรณ์ในกำรจัดรำยกำร 
 

ด้ำนวัสดุหรือวัตถุดิบ 
(Material) 

อดีต ปัจจุบนั 

 
 

ประเด็นที่ 1 
อุปกรณ์ในกำรจัดรำยกำร 

 
 
 
 
 
 

ประเด็นที่ 2 
ช่องทำง กำรติดต่อสื่อสำร
ระหว่ำงผู้จัดรำยกำรกับ

ผู้ฟัง 

วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในระหว่างการจัด
รายการ เ ช่น คอมพิวเตอร์  เครื่ อง
แผ่นเสียง หูฟัง ล าโพง ไมโครโฟน 
เครื่องควบคุมเสียง (Mixing Panel) 
เทิร์นเทเบิ้ล 
 
 
 
 
 
การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้จัดรายการ
กับผู้ฟังในอดีตจะติดต่อกันผ่านจดหมาย
และโทรศัพท์ การส่งข้อมความ (SMS) 
เท่านั้น 

ปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนอุปกร์ต่างๆ ให้ทันสมัยและใช้งาน
ได้ดียิ่งขึ้น เช่น ไมโครโฟนตามลักษณะการใช้งานต่างๆ 
(ตามทิศทางการรับเสียง, ตามทิศทางการแปลงสัญญาณ) 
คอมพิวเตอร์ หูฟัง ล าโพง เครื่องควบคุมเสียง (Mixing 
Panel) การ์ดเสียง และ โปรแกรมตัดต่อ มีห้องจัด
รายการสดและควบคุมการออกอากาศที่มีคุณภาพเสียงที่
ดีได้รับการตรวจประจ าปีผ่านมาตรฐานของ กสทช. พร้อม
ด้วยอุปกรณ์ควบคุมการออกอากาศและระบบเครือข่ายที่
ทันสมัย  
 
การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้จัดรายการกับผู้ฟังมีเพิ่มขึ้น
หลายช่องทาง เช่น Application Line, Facebook, 
Website, Chat Box, โทรศัพท์ เป็นต้น 
 
 
 
 

 
ตำรำงผลกำรวิจัยกำรปรับตัวด้ำนวิธีปฏิบัติงำน กำรจัดกำรองค์กำร 
 

วิธีปฏิบัติงำน
(Method) 

อดีต ปัจจุบนั 

 
ประเด็นที่ 1  

กำรจัดกำรองค์กำร 
 
 

การจัดการด้านองค์กรในอดีตมีการแบ่งงาน
กัน ชัดเจนมีพนักงานในแต่ละส่วนงาน
รับผิดชอบแต่ละคนจะท าหน้าที่ของใครของ
มัน เพราะมีงบประมาณในการจ้าง  

การจัดการด้านองค์กรในปัจจุบันเป็นการจัดการใน
ลักษณะของครอบครัวถือได้ว่าเป็นธุรกิจครอบครัวไป
แล้วเพราะสถานีวิทยุส่วนใหญ่จะปรับลดการจ้าง
พนักงานลงท าให้ เจ้าของสถานีหรือครอบครัวต้องท าเอง 
เช่น ภรรยาเป็นผู้ท าธุรการ,การเงิน,การบัญชี สามีหรือ- 
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วิธีปฏิบัติงำน (Method) อดีต ปัจจุบนั 
 

ประเด็นที่ 1 
กำรจัดกำรองค์กำร 

 ลู ก จ ะ เ ป็ น นั ก จั ด ร า ย ก า ร  ช่ า ง เ ท ค นิ ค 
Production การตลาด แบ่งหน้าที่กันท าและ
ช่วยเหลือกัน อีกทั้งคนในครอบครัวจะมีความ
ความรู้ ความเช่ียวชาญในการด าเนินธุรกิจสถานี
วิทยุมากกว่าคนนอก เพราะธุรกิจสถานีวิทยุนี้
เป็นธุรกิจที่สืบทอดและส่งต่อมาตั้งแต่รุ่น พ่อ แม่ 
แล้ว  

 
 

ประเด็นที่ 2  
กำรตลำด 

การตลาดเชิงกิจกรรม สมัยก่อนจะเน้น
แค่เปิดเพลง ตอบจดหมาย  สปอนเซอร์
จะเข้ามาหาเราเองโดยที่ไม่ต้องออกไป
หา การจัดกิจกรรมมินิคอนเสิร์ต  

ปัจจุบันสถานีวิทยุต้องออกไปหาสปอนเซอร์เอง 
สร้างภาพลักษณ์สถานีให้น่าเช่ือถือ จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการตลาดที่แตกต่างจากในอดีตที่เน้นการ
เปิดเพลงมาเป็นการร่วมสนุกเช่น เล่นเกมได้รับ
ตั๋วจากเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ จัดท าสินค้าขึ้นมา
จ าหน่ายเองโดยใช้สถานีวิทยุของตนเองเป็น
ช่องทางในการโฆษณา และจ าหน่ายสินค้า 
รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสื่อสารรูปแบบใหม่ เช่น 
สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เช่น Line, 
Facebook  เป็นต้น 

 
ตำรำงผลกำรวิจัยกำรปรับตัวโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation) 
 

 
 

กำรปรับตัวโดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital 

Transformation) 
 
 

อดีต ปัจจุบนั 
 สถานีวิทยุในอดีตการฟังเป็นเพียงการฟัง
ผ่ า น ห น้ า ปั ด วิ ท ยุ อ ย่ า ง เ ดี ย ว  ก า ร
ติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกมีแค่
จดหมายไปรษณียบัตร ส่งถึงดีเจ และการ
โทรศัพท์ การส่งข้อความ (SMS) การ
ประชุมสั่งงานหรือปรึกษางานกันระหว่าง
ทีมงานต้องมีการนัดล่วงหน้าและมา
ประชุมพร้อมกัน การติดต่อล่าช้า ท าให้
การบริหารงานล่าช้าไปด้วย การท าสปอต
โฆษณาต่างๆใช้โปรแกรมที่เก่าท าให้สปอต
โฆษณาไม่ค่อยมีความน่าสนใจรวมถึง
แหล่งของข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ต่างๆ ท่ี
ค่ อ น ข้ า ง มี น้ อ ย  เ ช่ น  เ อ า ม า จ า ก
หนังสือพิมพ์ หนังสือ วารสาร เท่าน้ัน 

สถานีวิทยุในปัจจุบันนอกจากจะฟังผ่านหน้าปัด
วิทยุแล้วสถานียังมีการเพิ่มช่องทางการรับฟังให้
สามารถรับฟังได้หลายช่องทาง เช่น ฟังผ่าน 
Applicaion ,Facebook Live , Wesite หรือชม
รายการย้อนหลังผ่าน Youtube การติดต่อ
ประสานงานทั้งภายในภายนอกมีความสะดวก
มากขึ้น มีการประชุมผ่าน Video Call หรือ
สั่งงานผ่าน Group Line ท าให้สามารถท างานได้
เร็วขึ้น การท าให้สปอตโฆษณามีโปรแกรมที่
ทันสมัยเข้ามาช่วยในการท า ท าให้ดูน่าสนใจน่า
ฟังมากขึ้น มีแหล่งข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ที่
เพิ่มขึ้น กว้างขึ้นและมีความน่าเช่ือถือ 

 
 
 
 
 

อภิปรำยผล (Discusstion) 
 จากการศึกษาพบว่ามีประเด็นที่สอดคล้องกับแนวคิดในงานวิจัยอื่นและมีความสอดคล้องกับทฤษฎีร่วมด้วยโดย
ประเด็นท่ีจะอภิปรายผลมีดังนี้ 
 1. คน (Man) นักจัดรายการวิทยุจะไม่ได้เป็นเพียงผู้เปิดเพลง หรือคนอ่านข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือวารสาร
เท่านั้น นักจัดรายการจะต้องเป็นผู้มีความรอบรู้ในทุกๆ ด้าน และจะต้องเป็นเรื่องที่ทันสมัย อัพเดทข่าวสาร เรื่องราวใหม่ๆ อยู่
เสมอ มีความถนัดเรื่องเพลง จะต้องรู้ความหมายของเพลงเป็นอย่างดีเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้อย่างแท้จริง สามารถเปิดเพลงให้
เหมาะกับผู้ฟังในแต่ละช่วงเพื่อครองใจผู้ฟังได้จะเห็นได้ว่าดีเจเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อคนฟังเพลงมากที่สุด ยิ่งถ้าดีเจเปิดเพลงไหน
เยอะๆ ก็จะติดหูผู้ฟังท าให้เพลงนั้นเป็นที่รู้จัก และดีเจสมัยก่อนยังใช้เทคโนโลยีไม่เก่งเหมือนดีเจปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ (อนุสรณ์ สถิรรัตน์,2559) ที่กล่าวว่า ดีเจที่เปิดเพลงตามสถานีวิทยุ ยุค  70 ถึงต้นยุค  80 ดีเจบ้านเราเป็นผู้ที่มี
อิทธิพลต่อคนฟังเพลงมากที่สุด คนฟังเพลงจะได้ฟังเพลงใหม่ เพลงฮิต เพลงท่ีมีแววดั ง หรือเพลงดังอมตะล้วนมาจากดีเจ
ทั้งสิ้น 

 2. เงิน (Money) มีการปรับกลยุทธ์ คือ ปรับลดค่าใช้จ่ายให้สอดรับกับสถานการณ์ รวมถึงการลดงบประมาณในการ
บริหารจัดการ เช่น ค่าจ้างดีเจ การเลิกจ้างพนักงานในส่วนงานอ่ืนๆ เปิดให้บริการเช่าช่วงมากขึ้นในราคาที่ถูกลง จัดโปรโมช่ัน
ให้กับลูกค้าที่ต้องการเช่าช่วง และท าธุรกิจส่วนตัว ที่ได้ต่อยอดจากการท าสถานีวิทยุ เช่น การผลิตสินค้าขึ้นมาจ าหน่ายเอง 
งานออแกไนซ์ การให้เช่าเครื่องเสียง งานป้ายโฆษณา หรือบริการอื่นๆ และใช้สถานีวิทยุที่มีอยู่เป็นช่องทางในการโฆษณา 
ประชาสัมพันธ์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สุรพันธ์  ฉันทแดนสุวรรณ ( 2560) ที่กล่าวว่า องค์การในอนาคต นักบริหาร
องค์การจะต้องรู้จักการปรับตัวเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น องค์การจะต้องประกอบด้วยคนที่มี
ความสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ 

 3. วัสดุหรือวัตถุดิบ (Material) สถานีวิทยุจะเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้ทันสมัยและใช้งานได้ดียิ่งขึ้น เช่น การใช้
ไมโครโฟนตามลักษณะการใช้งานต่างๆ (ตามทิศทางการรับเสียง, ตามทิศทางการแปลงสัญญาณ) คอมพิวเตอร์ หูฟัง ล าโพง 
เครื่องควบคุมเสียง (Mixing Panel) การ์ดเสียงที่หลากหลาย โปรแกรมตัดต่อ โปรแกรมการจัดรายการที่สามารถตั้งค่าแล้วให้
โปรแกรมเล่นเพลงเองอัตโนมัติโดยนักจัดรายการไม่ต้องคอยเปลี่ยนเพลงเอง มีห้องจัดรายการสดและควบคุมการออกอากาศท่ี
มีคุณภาพเสียงที่ดีได้รับการตรวจประจ าปีผ่านมาตรฐานของ กสทช. พร้อมด้วยอุปกรณ์ควบคุมการออกอากาศและระบบ
เครือข่ายที่ทันสมัยมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ถนัด เดชทรัพย์ ( 2550 ) กล่าวว่า ทรัพยากรหรือปัจจัยที่นักบริหาร
ต้องให้ความสนใจเพื่อให้การด าเนินการตามวัตถุประสงค์ขององค์การประสบความส าเร็จ  เช่น เครื่องจักร (Machine) คือ 
เครื่องจักรอุปกรณ์ ที่มีศักยภาพท่ีดีจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการผลิตเช่นกัน 

 4. วิธีปฏิบัติงาน (Method) วิธีการด าเนินงานเปลี่ยนแปลงไป จากท่ีเคยด าเนินงานในลักษณะทีมงานท่ีครบในแต่ละ
หน้าที่ ปัจจุบันด าเนินงานในรูปแบบของธุรกิจครอบครัว โดยให้สมาชิกในครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในงานแทนการจ้าง
พนักงานเพื่อลดค่าใช้จ่าย เช่น ให้ภรรยา หรือสามี ท างานเอกสาร บัญชี การเงิน  ลูกหรือ เครือญาติท างานด้านการตัดต่อ 
ช่างเทคนิค รวมทั้งเป็นนักจัดรายการด้วย อีกทั้งคนในครอบครัวจะมีความความรู้ ความเช่ียวชาญในการด าเนินธุรกิจสถานี
วิทยุมากกว่าคนนอก เพราะธรุกิจสถานีวิทยุนี้เป็นธุรกิจที่สืบทอดและส่งต่อมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Kim et al (2006) กล่าวว่า ผู้ประกอบการที่มาจากครอบครัวที่เคยท าธุรกิจมาก่อนมีโอกาสที่ธุรกิจจะอยู่รอดมากกว่า
ผู้ประกอบการที่มาจากครอบครัวที่ไม่เคยท าธุรกิจ  และ Minzberg (2004) กล่าวว่า ความเช่ียวชาญในการท าธุรกิจเกิดขึ้น
จากการสะสมประสบการณ์มาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะครอบครัวที่ท าธุรกิจมาหลายช่ัวอายุคนย่อมถ่ายทอดประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญให้แก่ลูกหลาน อีกทั้งผู้ประกอบการณ์ที่มีประสบการณ์สูงจะมีความเข้าหลักการบริหารธุรกิจ มีความเข้า
ใจความละเอียดและความสลับซับบซ้อนของธุรกิจได้ดีกว่าผู้ประกอบการที่ไม่มีพื้นฐานจากครอบครัวท่ีท าธุรกิจ 



465
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

วิธีปฏิบัติงำน (Method) อดีต ปัจจุบนั 
 

ประเด็นที่ 1 
กำรจัดกำรองค์กำร 

 ลู ก จ ะ เ ป็ น นั ก จั ด ร า ย ก า ร  ช่ า ง เ ท ค นิ ค 
Production การตลาด แบ่งหน้าที่กันท าและ
ช่วยเหลือกัน อีกทั้งคนในครอบครัวจะมีความ
ความรู้ ความเช่ียวชาญในการด าเนินธุรกิจสถานี
วิทยุมากกว่าคนนอก เพราะธุรกิจสถานีวิทยุนี้
เป็นธุรกิจที่สืบทอดและส่งต่อมาตั้งแต่รุ่น พ่อ แม่ 
แล้ว  

 
 

ประเด็นที่ 2  
กำรตลำด 

การตลาดเชิงกิจกรรม สมัยก่อนจะเน้น
แค่เปิดเพลง ตอบจดหมาย  สปอนเซอร์
จะเข้ามาหาเราเองโดยที่ไม่ต้องออกไป
หา การจัดกิจกรรมมินิคอนเสิร์ต  

ปัจจุบันสถานีวิทยุต้องออกไปหาสปอนเซอร์เอง 
สร้างภาพลักษณ์สถานีให้น่าเช่ือถือ จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการตลาดที่แตกต่างจากในอดีตที่เน้นการ
เปิดเพลงมาเป็นการร่วมสนุกเช่น เล่นเกมได้รับ
ตั๋วจากเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ จัดท าสินค้าขึ้นมา
จ าหน่ายเองโดยใช้สถานีวิทยุของตนเองเป็น
ช่องทางในการโฆษณา และจ าหน่ายสินค้า 
รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสื่อสารรูปแบบใหม่ เช่น 
สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เช่น Line, 
Facebook  เป็นต้น 

 
ตำรำงผลกำรวิจัยกำรปรับตัวโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation) 
 

 
 

กำรปรับตัวโดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital 

Transformation) 
 
 

อดีต ปัจจุบนั 
 สถานีวิทยุในอดีตการฟังเป็นเพียงการฟัง
ผ่ า น ห น้ า ปั ด วิ ท ยุ อ ย่ า ง เ ดี ย ว  ก า ร
ติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกมีแค่
จดหมายไปรษณียบัตร ส่งถึงดีเจ และการ
โทรศัพท์ การส่งข้อความ (SMS) การ
ประชุมสั่งงานหรือปรึกษางานกันระหว่าง
ทีมงานต้องมีการนัดล่วงหน้าและมา
ประชุมพร้อมกัน การติดต่อล่าช้า ท าให้
การบริหารงานล่าช้าไปด้วย การท าสปอต
โฆษณาต่างๆใช้โปรแกรมที่เก่าท าให้สปอต
โฆษณาไม่ค่อยมีความน่าสนใจรวมถึง
แหล่งของข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ต่างๆ ท่ี
ค่ อ น ข้ า ง มี น้ อ ย  เ ช่ น  เ อ า ม า จ า ก
หนังสือพิมพ์ หนังสือ วารสาร เท่าน้ัน 

สถานีวิทยุในปัจจุบันนอกจากจะฟังผ่านหน้าปัด
วิทยุแล้วสถานียังมีการเพิ่มช่องทางการรับฟังให้
สามารถรับฟังได้หลายช่องทาง เช่น ฟังผ่าน 
Applicaion ,Facebook Live , Wesite หรือชม
รายการย้อนหลังผ่าน Youtube การติดต่อ
ประสานงานทั้งภายในภายนอกมีความสะดวก
มากขึ้น มีการประชุมผ่าน Video Call หรือ
สั่งงานผ่าน Group Line ท าให้สามารถท างานได้
เร็วขึ้น การท าให้สปอตโฆษณามีโปรแกรมที่
ทันสมัยเข้ามาช่วยในการท า ท าให้ดูน่าสนใจน่า
ฟังมากขึ้น มีแหล่งข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ที่
เพิ่มขึ้น กว้างขึ้นและมีความน่าเช่ือถือ 

 
 
 
 
 

อภิปรำยผล (Discusstion) 
 จากการศึกษาพบว่ามีประเด็นที่สอดคล้องกับแนวคิดในงานวิจัยอื่นและมีความสอดคล้องกับทฤษฎีร่วมด้วยโดย
ประเด็นท่ีจะอภิปรายผลมีดังนี้ 
 1. คน (Man) นักจัดรายการวิทยุจะไม่ได้เป็นเพียงผู้เปิดเพลง หรือคนอ่านข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือวารสาร
เท่านั้น นักจัดรายการจะต้องเป็นผู้มีความรอบรู้ในทุกๆ ด้าน และจะต้องเป็นเรื่องที่ทันสมัย อัพเดทข่าวสาร เรื่องราวใหม่ๆ อยู่
เสมอ มีความถนัดเรื่องเพลง จะต้องรู้ความหมายของเพลงเป็นอย่างดีเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้อย่างแท้จริง สามารถเปิดเพลงให้
เหมาะกับผู้ฟังในแต่ละช่วงเพื่อครองใจผู้ฟังได้จะเห็นได้ว่าดีเจเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อคนฟังเพลงมากที่สุด ยิ่งถ้าดีเจเปิดเพลงไหน
เยอะๆ ก็จะติดหูผู้ฟังท าให้เพลงนั้นเป็นที่รู้จัก และดีเจสมัยก่อนยังใช้เทคโนโลยีไม่เก่งเหมือนดีเจปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ (อนุสรณ์ สถิรรัตน์,2559) ที่กล่าวว่า ดีเจที่เปิดเพลงตามสถานีวิทยุ ยุค  70 ถึงต้นยุค  80 ดีเจบ้านเราเป็นผู้ที่มี
อิทธิพลต่อคนฟังเพลงมากที่สุด คนฟังเพลงจะได้ฟังเพลงใหม่ เพลงฮิต เพลงท่ีมีแววดัง หรือเพลงดังอมตะล้วนมาจากดีเจ
ทั้งสิ้น 

 2. เงิน (Money) มีการปรับกลยุทธ์ คือ ปรับลดค่าใช้จ่ายให้สอดรับกับสถานการณ์ รวมถึงการลดงบประมาณในการ
บริหารจัดการ เช่น ค่าจ้างดีเจ การเลิกจ้างพนักงานในส่วนงานอ่ืนๆ เปิดให้บริการเช่าช่วงมากขึ้นในราคาที่ถูกลง จัดโปรโมช่ัน
ให้กับลูกค้าที่ต้องการเช่าช่วง และท าธุรกิจส่วนตัว ที่ได้ต่อยอดจากการท าสถานีวิทยุ เช่น การผลิตสินค้าขึ้นมาจ าหน่ายเอง 
งานออแกไนซ์ การให้เช่าเครื่องเสียง งานป้ายโฆษณา หรือบริการอื่นๆ และใช้สถานีวิทยุที่มีอยู่เป็นช่องทางในการโฆษณา 
ประชาสัมพันธ์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สุรพันธ์  ฉันทแดนสุวรรณ ( 2560) ที่กล่าวว่า องค์การในอนาคต นักบริหาร
องค์การจะต้องรู้จักการปรับตัวเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น องค์การจะต้องประกอบด้วยคนที่มี
ความสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ 

 3. วัสดุหรือวัตถุดิบ (Material) สถานีวิทยุจะเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้ทันสมัยและใช้งานได้ดียิ่งขึ้น เช่น การใช้
ไมโครโฟนตามลักษณะการใช้งานต่างๆ (ตามทิศทางการรับเสียง, ตามทิศทางการแปลงสัญญาณ) คอมพิวเตอร์ หูฟัง ล าโพง 
เครื่องควบคุมเสียง (Mixing Panel) การ์ดเสียงที่หลากหลาย โปรแกรมตัดต่อ โปรแกรมการจัดรายการที่สามารถตั้งค่าแล้วให้
โปรแกรมเล่นเพลงเองอัตโนมัติโดยนักจัดรายการไม่ต้องคอยเปลี่ยนเพลงเอง มีห้องจัดรายการสดและควบคุมการออกอากาศท่ี
มีคุณภาพเสียงที่ดีได้รับการตรวจประจ าปีผ่านมาตรฐานของ กสทช. พร้อมด้วยอุปกรณ์ควบคุมการออกอากาศและระบบ
เครือข่ายที่ทันสมัยมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ถนัด เดชทรัพย์ ( 2550 ) กล่าวว่า ทรัพยากรหรือปัจจัยที่นักบริหาร
ต้องให้ความสนใจเพื่อให้การด าเนินการตามวัตถุประสงค์ขององค์การประสบความส าเร็จ  เช่น เครื่องจักร (Machine) คือ 
เครื่องจักรอุปกรณ์ ที่มีศักยภาพท่ีดีจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการผลิตเช่นกัน 

 4. วิธีปฏิบัติงาน (Method) วิธีการด าเนินงานเปลี่ยนแปลงไป จากท่ีเคยด าเนินงานในลักษณะทีมงานท่ีครบในแต่ละ
หน้าที่ ปัจจุบันด าเนินงานในรูปแบบของธุรกิจครอบครัว โดยให้สมาชิกในครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในงานแทนการจ้าง
พนักงานเพื่อลดค่าใช้จ่าย เช่น ให้ภรรยา หรือสามี ท างานเอกสาร บัญชี การเงิน  ลูกหรือ เครือญาติท างานด้านการตัดต่อ 
ช่างเทคนิค รวมทั้งเป็นนักจัดรายการด้วย อีกทั้งคนในครอบครัวจะมีความความรู้ ความเช่ียวชาญในการด าเนินธุรกิจสถานี
วิทยุมากกว่าคนนอก เพราะธรุกิจสถานีวิทยุนี้เป็นธุรกิจที่สืบทอดและส่งต่อมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Kim et al (2006) กล่าวว่า ผู้ประกอบการที่มาจากครอบครัวที่เคยท าธุรกิจมาก่อนมีโอกาสที่ธุรกิจจะอยู่รอดมากกว่า
ผู้ประกอบการที่มาจากครอบครัวที่ไม่เคยท าธุรกิจ  และ Minzberg (2004) กล่าวว่า ความเช่ียวชาญในการท าธุรกิจเกิดขึ้น
จากการสะสมประสบการณ์มาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะครอบครัวท่ีท าธุรกิจมาหลายช่ัวอายุคนย่อมถ่ายทอดประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญให้แก่ลูกหลาน อีกทั้งผู้ประกอบการณ์ที่มีประสบการณ์สูงจะมีความเข้าหลักการบริหารธุรกิจ มีความเข้า
ใจความละเอียดและความสลับซับบซ้อนของธุรกิจได้ดีกว่าผู้ประกอบการที่ไม่มีพื้นฐานจากครอบครัวท่ีท าธุรกิจ 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 การปรับตัวโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation) สถานีวิทยุในปัจจุบันนอกจากจะฟังผ่านหน้าปัด
วิทยุแล้วสถานียังมีการเพิ่มช่องทางการรับฟังให้สามารถรับฟังได้หลายช่องทาง เช่น ฟังผ่าน Applicaion ,Face book Live , 
Website หรือชมรายการย้อนหลังผ่าน Youtube การติดต่อประสานงานทั้งภายในภายนอกมีความสะดวกมากขึ้น มีการ
ประชุมผ่าน Video Call การสั่งงานผ่าน Group Line ท าให้สามารถท างานได้เร็วข้ึน การติดต่อกับผู้ฟังผ่าน Applicaion เช่น 
Line , Chat box ,Facebook เป็นต้น การท าให้สปอตโฆษณามีโปรแกรมที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการท า ท าให้ดูน่าสนใจน่าฟัง
มากขึ้น มีแหล่งข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ที่เพิ่มขึ้น กว้างขึ้นและมีความน่าเช่ือถือ ท าให้นักจัดรายการมีเนื้อหาที่หลากหลาย
แปลกใหม่มาน าเสนอให้ผู้ฟังได้รับทราบซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  วาทินี ห้วยแสน ( 2555 ) ศึกษาเรื่อง การบริหารงาน
ของหนังสือพิมพ์ภายใต้กระแสหลอมรวมสื่อ ผลการศึกษาพบว่า การปรับโครงสร้างการปฏิบัติงานของคนในองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง ก่อนจะขยายการบริการไปยังช่องทางอื่น เช่น เฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ ภายใต้นโยบายองค์กรที่มีการหลอมรวม ทั้งด้าน
โครงสร้าง บุคลากร เทคโนโลยี โดยองค์กรมีนโยบายส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ เทคโนโลยีสื่อใหม่ เช่น ไอโฟน ไอแพด แ ละ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พลอยไพลิน แก้วประดับจิตร์ ธรรญธร ปัญญโสภณ และมนฑิรา ธาดาอ านวยชัย (2561) การวิจัย
เรื่อง “กลยุทธ์การบริหารและการปรับตัวของคลื่นวิทยุกระจายเสียง FM 90 ลูกทุ่งรักไทย” ผลการวิจัยพบว่า การปรับตัวด้วย
การหลอมรวมสื่อในทุกช่องทางการสื่อสาร เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับฟังผ่านทางสื่อดิจิทัลให้กับผู้ฟัง โดยใช้งานสื่อสังคม
ออนไลน์ ได้แก่ 1) เฟซบุ๊กแฟนเพจลูกทุ่งไทย 90 2) เว็บไซต์ www.90rakthai.com รวมทั้งวิทยุออนไลน์สตรีมมิ่ง และ 3) 
แอปพลิเคชั่นช้าง 
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วิธีกำรศึกษำ 3 รูปแบบ คือ กำรสัมภำษณ์แบบเจำะลึก (In-Depth Interview) โดยเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลแบบเจำะจง (Purposive 
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Management of durian transportation from garden in Laplae district, Uttaradit province

Supischaya Hongkao1* and Pnomsit Sonparjuk2 

Abstract
This research about management of durian transportation from garden in Laplae district, Uttaradit 

province to be aware management of durian transportation from garden in Laplae district, Uttaradit province. 

The researcher using qualitative research and processing by 3 categories for instance, In-depth interview by 

selecting, purposive sampling and keeping data until become the saturation level also compiling relevant 

documents, Non- participant observation, Thematic analysis by interviewing overall 15 people for instance, 5 

gardener, 5 Durian buyer and 5 durian transport contractor. According to the research, found that management 

of durian transportation process since the transportation by gardener to the buyer and durian transport 

contractor who carry and scatter them to the last consumer. The efficiency of transportation has 5 ways for 

instance and 4M management principles. In conclusion, gardeners and entrepreneurs have management 

practices that consider the safety of durian and labor. The durian buyer has to take into consideration the 

convenience of transporting the durian to the consumer with many choices, providing convenience to the 

durian buyer and the convenience in receiving the consumer’s products. There is product safety. Choose the 

service that is economical and fast in transportation. Durian transportation contractor considers the reliability 

and quality. Receive the product on time. And the total amount received. There is a cost saving during 

transportation to maximize profits.

Keywords: Efficiency of Transportation, 4M management principles, Management of durian transportation

บทน า (Introduction) 

การขนส่งมีความส าคัญต่อภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม เนื่องจากเกิดการเคลื่อนย้ายสินค้าจากผู้ผลิตไปยังลูกค้า
ปลายทาง ดังนั้นการขนส่งที่มีประสิทธิภาพจะท าให้ส่งสินค้าไปยังผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วและออกสู่ตลาดได้ไว จากการศึกษา
เบื้องต้นในประเทศไทยใช้การขนส่งทางบกเป็นหลัก เนื่องจากการขนส่งทางบกเป็นการขนส่งที่รวดเร็วส่งสินค้าถึงกลุ่มลูกค้าได้
รวดเร็วกว่าและเหมาะแก่การขนส่งสินค้าทางการเกษตร เนื่องจากการขนส่งผลไม้นั้นมีการเน่าเสียได้ง่ายจึงมีระยะเวลาในการ
จัดเก็บรักษาอย่างจ ากัด การบริหารจัดการรวมไปถึงการคัดเกรด การรักษา และการบรรจุ จึงเป็นปัจจัยส าคัญในการก าหนด
คุณภาพของผลไม้ และส่งมอบสินค้าให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตรงตามความต้องการของผู้รับสินค้าปลายทาง 

ทุเรียนถือเป็นสินค้าทางการเกษตรอย่างหนึ่ง ส าหรับประเทศไทยนั้นทุเรียนเป็นสินค้าที่มีผู้บริโภคนิยมรับประทานใน
ทุกจังหวัดแต่การซื้อขายทุเรียนและการปลูกทุเรียนไม่ได้มีทุกจังหวัด อาจมีบางจังหวัดยกตัวอย่างเช่น ภาคตะวันออก จังหวัด
ระยอง จังหวัดจันทบุรี ภาคเหนือ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดพิษณุโลก และภาคใต้ จังหวัดชุมพร ในส่วนของจังหวัดอุตรดิตถ์น้ัน
ทุเรียนท่ีได้รับความนิยมคือทุเรียนหลงลับแล ทุเรียนหลินลับแล และยังมีทุเรียนหมอนทอง ซึ่งในหน้าทุเรียนของแต่ละจังหวัดมี
ความพร้อมในการกระจายสินค้าไม่พร้อมกันเช่น จังหวัดจันทบุรีมีผลผลิตที่พร้อมออกจ าหน่ายก่อน ต่อมาจึงเป็นจังหวัด
อุตรดิตถ์ ดังนั้นสิ่งที่ข้าพเจ้าสนใจที่จะศึกษาคือ เพื่อทราบถึงการบริหารจัดการขนส่งทุเรียนจากสวนในเขตอ าเภอลับแล 
จังหวัดอุตรดิตถ์น้ันมีการบริหารจัดการอย่างไรจึงเป็นที่มาในการศึกษาวิจัยเล่มนี้ 

วิธีการวิจัย 

ผู้วิจัยท าการศึกษาเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) โดยการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมทางธุรกิจโดยรวมทั้งหมด 15 ท่าน ชาวสวน 5 ท่าน มีเกณฑ์การคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลชาวสวนที่มีผลผลิตที่ได้รับ
มาตรฐาน ผู้รับซื้อทุเรียน 5 ท่าน จากผู้รับซื้อทุเรียนในเขตอ าเภอลับแลมากกว่า 5  และผู้รับจ้างขนส่งทุเรียน 5 ท่าน มี
ประสบการณ์ในการขนส่งทุเรียนในเขตอ าเภอลับแลมากกว่า  5 ปี  โดยเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
โดยมีแนวค าถามสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้า (Interview Guide) โดยใช้ค าถามที่มีลักษณะปลายเปิด (Open-ended Questions) 
เพื่อให้ผู้ให้ข้อมูลได้เล่าประสบการณ์อย่างเต็มที่และยืดหยุ่นประเด็นค าถามตามสถานการณ์ อีกทั้งยังได้ก าหนดประเด็นค าถาม
ที่ตั้งไว้จนได้ข้อมูลที่อิ่มตัว (Saturation) เมื่อได้ข้อมูลครบถ้วน มีความหมายและยังสามารถตอบค าถามตามวัตถุประสงค์ใน
การท าวิจัยได้ 

โดยผู้วิจัยก าหนดคุณภาพเครื่องมือโดยปรับปรุงประเด็นแนวสัมภาษณ์ตามค าแนะน าของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและ
อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบและพิจารณาความถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งด้านภาษา และด าเนินการปรับปรุงและแก้ไขแนว
ค าถามในการสัมภาษณ์ก่อนน าไปเก็บเกี่ยวข้อมูลโดยค าถามตรงตามจุดมุ่งหมายของการท าวิจัยครั้งนี้มากท่ีสุด จากนั้นได้น ามา
อภิปรายร่วมกับผลการวิจัยที่ได้จากเอกสาร เพื่อให้ทราบถึงการบริหารจัดการอย่างไร โดยมีแนวค าถาม ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 ผู้ให้ข้อมูล 
ส่วนท่ี 2 ประสิทธิภาพในการขนสง่ในด้าน ประสิทธิภาพในการขนสง่ 5 ด้าน ดังน้ี 
1. ความรวดเร็ว 2. การประหยัด 3. ความปลอดภยั 4. ความสะดวกสบาย 5. ความแน่นอนเช่ือถือได ้
ส่วนท่ี 3 ทฤษฎีหลัก 4M ในการบริหารงาน  
1. M = Man เป็นปัจจัยในการเลอืก บุคลากรในการท างาน ด าเนินการจัดการ  
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บทน า (Introduction) 

การขนส่งมีความส าคัญต่อภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม เนื่องจากเกิดการเคลื่อนย้ายสินค้าจากผู้ผลิตไปยังลูกค้า
ปลายทาง ดังนั้นการขนส่งที่มีประสิทธิภาพจะท าให้ส่งสินค้าไปยังผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วและออกสู่ตลาดได้ไว จากการศึกษา
เบื้องต้นในประเทศไทยใช้การขนส่งทางบกเป็นหลัก เนื่องจากการขนส่งทางบกเป็นการขนส่งที่รวดเร็วส่งสินค้าถึงกลุ่มลูกค้าได้
รวดเร็วกว่าและเหมาะแก่การขนส่งสินค้าทางการเกษตร เนื่องจากการขนส่งผลไม้นั้นมีการเน่าเสียได้ง่ายจึงมีระยะเวลาในการ
จัดเก็บรักษาอย่างจ ากัด การบริหารจัดการรวมไปถึงการคัดเกรด การรักษา และการบรรจุ จึงเป็นปัจจัยส าคัญในการก าหนด
คุณภาพของผลไม้ และส่งมอบสินค้าให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตรงตามความต้องการของผู้รับสินค้าปลายทาง 

ทุเรียนถือเป็นสินค้าทางการเกษตรอย่างหนึ่ง ส าหรับประเทศไทยนั้นทุเรียนเป็นสินค้าที่มีผู้บริโภคนิยมรับประทานใน
ทุกจังหวัดแต่การซื้อขายทุเรียนและการปลูกทุเรียนไม่ได้มีทุกจังหวัด อาจมีบางจังหวัดยกตัวอย่างเช่น ภาคตะวันออก จังหวัด
ระยอง จังหวัดจันทบุรี ภาคเหนือ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดพิษณุโลก และภาคใต้ จังหวัดชุมพร ในส่วนของจังหวัดอุตรดิตถ์น้ัน
ทุเรียนท่ีได้รับความนิยมคือทุเรียนหลงลับแล ทุเรียนหลินลับแล และยังมีทุเรียนหมอนทอง ซึ่งในหน้าทุเรียนของแต่ละจังหวัดมี
ความพร้อมในการกระจายสินค้าไม่พร้อมกันเช่น จังหวัดจันทบุรีมีผลผลิตที่พร้อมออกจ าหน่ายก่อน ต่อมาจึงเป็นจังหวัด
อุตรดิตถ์ ดังนั้นสิ่งที่ข้าพเจ้าสนใจที่จะศึกษาคือ เพื่อทราบถึงการบริหารจัดการขนส่งทุเรียนจากสวนในเขตอ าเภอลับแล 
จังหวัดอุตรดิตถ์น้ันมีการบริหารจัดการอย่างไรจึงเป็นที่มาในการศึกษาวิจัยเล่มนี้ 

วิธีการวิจัย 

ผู้วิจัยท าการศึกษาเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) โดยการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมทางธุรกิจโดยรวมทั้งหมด 15 ท่าน ชาวสวน 5 ท่าน มีเกณฑ์การคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลชาวสวนที่มีผลผลิตที่ได้รับ
มาตรฐาน ผู้รับซื้อทุเรียน 5 ท่าน จากผู้รับซื้อทุเรียนในเขตอ าเภอลับแลมากกว่า 5  และผู้รับจ้างขนส่งทุเรียน 5 ท่าน มี
ประสบการณ์ในการขนส่งทุเรียนในเขตอ าเภอลับแลมากกว่า  5 ปี  โดยเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
โดยมีแนวค าถามสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้า (Interview Guide) โดยใช้ค าถามที่มีลักษณะปลายเปิด (Open-ended Questions) 
เพื่อให้ผู้ให้ข้อมูลได้เล่าประสบการณ์อย่างเต็มที่และยืดหยุ่นประเด็นค าถามตามสถานการณ์ อีกทั้งยังได้ก าหนดประเด็นค าถาม
ที่ตั้งไว้จนได้ข้อมูลที่อิ่มตัว (Saturation) เมื่อได้ข้อมูลครบถ้วน มีความหมายและยังสามารถตอบค าถามตามวัตถุประสงค์ใน
การท าวิจัยได้ 

โดยผู้วิจัยก าหนดคุณภาพเครื่องมือโดยปรับปรุงประเด็นแนวสัมภาษณ์ตามค าแนะน าของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและ
อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบและพิจารณาความถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งด้านภาษา และด าเนินการปรับปรุงและแก้ไขแนว
ค าถามในการสัมภาษณ์ก่อนน าไปเก็บเกี่ยวข้อมูลโดยค าถามตรงตามจุดมุ่งหมายของการท าวิจัยครั้งนี้มากท่ีสุด จากนั้นได้น ามา
อภิปรายร่วมกับผลการวิจัยที่ได้จากเอกสาร เพื่อให้ทราบถึงการบริหารจัดการอย่างไร โดยมีแนวค าถาม ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 ผู้ให้ข้อมูล 
ส่วนท่ี 2 ประสิทธิภาพในการขนสง่ในด้าน ประสิทธิภาพในการขนสง่ 5 ด้าน ดังน้ี 
1. ความรวดเร็ว 2. การประหยัด 3. ความปลอดภยั 4. ความสะดวกสบาย 5. ความแน่นอนเช่ือถือได ้
ส่วนท่ี 3 ทฤษฎีหลัก 4M ในการบริหารงาน  
1. M = Man เป็นปัจจัยในการเลอืก บุคลากรในการท างาน ด าเนินการจัดการ  
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2. M = Money เป็นปัจจัยในการด าเนินกิจการ ต้นทุน และการลงทุน 
3. M = Material เป็นปัจจัยการบริหารวัสดุ, อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บรักษาและบรรจุ 
4. M = Method เป็นปัจจัย วิธีการในการปฏิบัติงานด้านเวลา และสามารถค านวณสินค้าจากต้นทางไปยังปลายทาง เพื่อ
ควบคุมการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อทราบถึงระยะเวลาสินค้าเมื่ออยู่ในคงคลัง เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าท าให้ส่งผล
กระทบต่อสินค้า 

กรอบแนวคิดวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาผู้วิจัยได้ทราบว่ามีประเด็นที่สอดคล้องกับแนวคิดงานวิจัยและทฤษฎีร่วมด้วย โดยประเด็นที่จะ
อภิปรายผลมีดังนี้ ประเด็นท่ี 1 การบริหารจัดการขนส่งในด้านประสิทธิภาพขนส่งที่ดี 

จากการวิจัยทราบว่า ประสิทธิภาพขนส่งของชาวสวน , ผู้รับซื้อทุเรียน และผู้รับจ้างขนส่งทุเรียน มีความเห็นที่
สอดคล้องกันเกี่ยวกับการขนส่งท่ีมีประสิทธิภาพอันเป็นผลมาจาก  

ประการแรก ประสิทธิภาพขนส่ง ด้านความรวดเร็ว ของผู้ประกอบการมีความรวดเร็วในการขนส่ง ทุเรียนจากต้นทาง
ไปยังปลายทางใช้เวลาไม่มากในการขนส่งท าให้ทุเรียนยังคงคุณภาพและได้รับปริมาณทุเรียนตรงตามความต้องการ และในการ
ขนส่งมีการคัดเลือกช่องทางการขนส่งที่รวดเร็ว มีการขนส่งที่รวดเร็วไม่เกิน 1-2 วัน สอดคล้องกับงานของ ไชยยศ ไชยมั่นคง 
และมยุขพันธุ์ ไชยมั่นคง (2552) ที่กล่าวว่า ความรวดเร็วเป็นหลักส าคัญในการบริการ ลูกค้ามีความอดทนกับการรอคอยไม่
มากนัก บริษัทขนส่งจึงต้องมีความพร้อม เพื่อไม่ให้เกิดการล่าช้า  

ประการที่สอง ประสิทธิภาพขนส่ง ด้านความประหยัด ของผู้ประกอบการมีความประหยัดในเรื่องต้นทุน ค่าใช้จ่ายใน
การขนส่งเพื่อลดต้นทุนค่าบริการด้านขนส่งให้มากท่ีสุด เช่น ชาวสวนมีการเหมาค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้กับแรงงาน คือการจ้างโดย
ให้ค่าแรงในแต่ละวันเป็นน้ าหนักทุเรียนต่อกิโลกรัม ยกตัวอย่างเช่น จ้างกิโลละ 5 บาท แล้วแต่ปริมาณตัดในแต่ละวัน ตัดเยอะ

ได้ค่าแรงเยอะและเพื่อลดต้นทุนค่าน้ ามันและค่าเสื่อมของรถซึ่งผู้รับจ้างเป็นผู้จ่ายเองไม่เกี่ยวกับชาวสวน และผู้รับซื้อทุเรียนมี
การลดต้นทุนขนส่งโดยให้ลูกค้าจากปลายทางเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายขนส่งเอง ท าให้ผู้ประกอบการมีลดค่าใช้จ่ายของตนเอง 
สอดคล้องกับ ค านาย อภิปรัชญาสกุล (2546) ที่กล่าวว่า  ความประหยัดเกิดจากการลดต้นทุนในหารขนส่งที่ต่ าที่สุด เพื่อ
ประหยัดค่าใช้จ่ายและค่าบริการ  

ประการที่สาม ประสิทธิภาพขนส่ง ด้านความปลอดภัย ของผู้ประกอบการมีความปลอดภัยในการขนส่งและความ
ปลอดภัยของคุณภาพทุเรียนที่ยังคงรูปเดิมในขณะขนส่ง เพื่อไม่ให้ได้รับความเสียหาย รวมถึงยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งมี
ความปลอดภัย มีการช านาญในการขับข่ียานพาหนะ และมีการเช็คสภาพก่อนใช้งาน และเช็คสภาพอย่างสม่ าเสมอ รวมไปถึงมี
การอบรมพฤติกรรมการขับขี่ มีใบอนุญาตใบขับขี่ และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด สอดคล้องกับ จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา 
(2543) ที่กล่าวว่า  ความปลอดภัยเป็นสิ่งส าคัญเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุและความเสียหายแก่ทรัพย์สินหรือสินค้า นับเกิดจากการ
ขนส่งทั้งสิ้น ดังนั้นควรมีการกวดขันจราจร อบรมพนักงานขับขี่ กวดขันการออกใบอนุญาตใบขับขี่ และเข้มงวดด้านสารเสพติด
หรือยากระตุ้นต่างๆในขณะขับข่ียานพาหนะ การใช้หมวกกันน็อคขณะขี่รถมอเตอร์ไซค์และการรัดเข็มขัดนิรภัยขณะขับรถยนต์ 

 ประการที่สี่ ประสิทธิภาพขนส่ง ด้านความสะดวกสบาย ของผู้ประกอบการมีความสะดวกสบายในการขนส่ง เช่น 
ปัจจุบันมีการขนส่งทุเรียนทางออนไลน์มากขึ้น ที่สนองความต้องการ ซึ่งค านึงถึงความสะดวกของลูกค้าในการรับทุเรียนจากตน้
ทาง ท่ีสามารถเช็คเวลาที่ทุเรียนไปถึงยังปลายทางได้ และมีความสะดวกสบายในการขนส่งในด้านยานพาหนะที่มีพร้อมใช้งาน
เมื่อต้องการใช้บริการ  

ประการที่ห้า ประสิทธิภาพขนส่ง ด้านความแน่นอนเช่ือถือได้ ของผู้ประกอบการในการขนส่งมีความแน่นอนเชื่อถือ
ได้ ว่าลูกค้าปลายทางจะได้รับทุเรียนตรงตามต้องการ ตรงตามเวลาที่ก าหนด และทุเรียนมีคุณภาพที่ดี เมื่อเกิดความล่าช้าใน
การขนส่งไม่ส่งผลกระทบต่อทุเรียนมากนัก  

จากเหตุผลทั้ง 5 ประการที่กล่าวมา ผู้ประกอบการถือเป็นปัจจัยส าคัญในการขนส่ง ซึ่งสอดคล้องกับประสิทธิภาพ
ขนส่งที่ดี ส่งผลต่อคุณภาพทุเรียนจากต้นทางไปยังผู้รับปลายทาง ซึ่งสอดคล้องกับ ทฤษฏีประสิทธิภาพในการขนส่ง  กล่าวว่า 
ในการพัฒนาการขนส่งนั้นมีการมุ่งพัฒนาขนส่งมีคุณภาพ มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งตามหลักของการขนส่ง
แล้ว ถือว่าการขนส่งท่ีมีประสิทธิ จะต้องประกอบไปด้วยคุณสมบัติ รวดเร็ว ประหยัด ปลอดภัย สะดวกสบาย และแน่นอนตรง
ต่อเวลาเชื่อถือได้ 

ทั้งนี้ จากการศึกษาประสิทธิภาพขนส่งที่ดีมี 5 ประการ เป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการขนส่งทุเรียนได้อย่างชัดเจน 
เนื่องจากไม่ว่าจะเป็นชาวสวน ผู้รับซื้อทุเรียน และผู้รับจ้างขนส่งจะต้องค านึงถึงเพื่อผลประโยชน์ของผู้ประกอบการนั้นๆ และ
ยังพิจารณาปัจจัยอื่นๆร่วมด้วย 

ประเด็นท่ี 2 การบริหารจัดการขนส่งในด้านหลักการบริหาร 4M  

จากการวิจัยทราบว่า ประสิทธิภาพขนส่งของชาวสวน , ผู้รับซื้อทุเรียน และผู้รับจ้างขนส่งทุเรียน มีความเห็นที่
สอดคล้องกันเกี่ยวกับการขนส่งหลักการบริหาร 4M เป็นผลมาจาก  

ประการแรก ประสิทธิภาพขนส่ง ด้านแรงงาน (Man) ของผู้ประกอบการมีแรงงานในการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ
เนื่องจาก มีการคัดเลือกเหมาะสมต่อลักษณะของงาน อีกทั้งยังมีประสิทธิภาพที่ดี มีแรงงานที่พร้อมใช้งาน และเพียงพอต่อ
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2. M = Money เป็นปัจจัยในการด าเนินกิจการ ต้นทุน และการลงทุน 
3. M = Material เป็นปัจจัยการบริหารวัสดุ, อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บรักษาและบรรจุ 
4. M = Method เป็นปัจจัย วิธีการในการปฏิบัติงานด้านเวลา และสามารถค านวณสินค้าจากต้นทางไปยังปลายทาง เพื่อ
ควบคุมการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อทราบถึงระยะเวลาสินค้าเมื่ออยู่ในคงคลัง เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าท าให้ส่งผล
กระทบต่อสินค้า 

กรอบแนวคิดวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาผู้วิจัยได้ทราบว่ามีประเด็นที่สอดคล้องกับแนวคิดงานวิจัยและทฤษฎีร่วมด้วย โดยประเด็นที่จะ
อภิปรายผลมีดังนี้ ประเด็นท่ี 1 การบริหารจัดการขนส่งในด้านประสิทธิภาพขนส่งที่ดี 

จากการวิจัยทราบว่า ประสิทธิภาพขนส่งของชาวสวน , ผู้รับซื้อทุเรียน และผู้รับจ้างขนส่งทุเรียน มีความเห็นที่
สอดคล้องกันเกี่ยวกับการขนส่งท่ีมีประสิทธิภาพอันเป็นผลมาจาก  

ประการแรก ประสิทธิภาพขนส่ง ด้านความรวดเร็ว ของผู้ประกอบการมีความรวดเร็วในการขนส่ง ทุเรียนจากต้นทาง
ไปยังปลายทางใช้เวลาไม่มากในการขนส่งท าให้ทุเรียนยังคงคุณภาพและได้รับปริมาณทุเรียนตรงตามความต้องการ และในการ
ขนส่งมีการคัดเลือกช่องทางการขนส่งที่รวดเร็ว มีการขนส่งที่รวดเร็วไม่เกิน 1-2 วัน สอดคล้องกับงานของ ไชยยศ ไชยมั่นคง 
และมยุขพันธุ์ ไชยมั่นคง (2552) ที่กล่าวว่า ความรวดเร็วเป็นหลักส าคัญในการบริการ ลูกค้ามีความอดทนกับการรอคอยไม่
มากนัก บริษัทขนส่งจึงต้องมีความพร้อม เพื่อไม่ให้เกิดการล่าช้า  

ประการที่สอง ประสิทธิภาพขนส่ง ด้านความประหยัด ของผู้ประกอบการมีความประหยัดในเรื่องต้นทุน ค่าใช้จ่ายใน
การขนส่งเพื่อลดต้นทุนค่าบริการด้านขนส่งให้มากท่ีสุด เช่น ชาวสวนมีการเหมาค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้กับแรงงาน คือการจ้างโดย
ให้ค่าแรงในแต่ละวันเป็นน้ าหนักทุเรียนต่อกิโลกรัม ยกตัวอย่างเช่น จ้างกิโลละ 5 บาท แล้วแต่ปริมาณตัดในแต่ละวัน ตัดเยอะ

ได้ค่าแรงเยอะและเพื่อลดต้นทุนค่าน้ ามันและค่าเสื่อมของรถซึ่งผู้รับจ้างเป็นผู้จ่ายเองไม่เกี่ยวกับชาวสวน และผู้รับซื้อทุเรียนมี
การลดต้นทุนขนส่งโดยให้ลูกค้าจากปลายทางเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายขนส่งเอง ท าให้ผู้ประกอบการมีลดค่าใช้จ่ายของตนเอง 
สอดคล้องกับ ค านาย อภิปรัชญาสกุล (2546) ที่กล่าวว่า  ความประหยัดเกิดจากการลดต้นทุนในหารขนส่งที่ต่ าที่สุด เพื่อ
ประหยัดค่าใช้จ่ายและค่าบริการ  

ประการที่สาม ประสิทธิภาพขนส่ง ด้านความปลอดภัย ของผู้ประกอบการมีความปลอดภัยในการขนส่งและความ
ปลอดภัยของคุณภาพทุเรียนที่ยังคงรูปเดิมในขณะขนส่ง เพื่อไม่ให้ได้รับความเสียหาย รวมถึงยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งมี
ความปลอดภัย มีการช านาญในการขับข่ียานพาหนะ และมีการเช็คสภาพก่อนใช้งาน และเช็คสภาพอย่างสม่ าเสมอ รวมไปถึงมี
การอบรมพฤติกรรมการขับขี่ มีใบอนุญาตใบขับขี่ และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด สอดคล้องกับ จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา 
(2543) ที่กล่าวว่า  ความปลอดภัยเป็นสิ่งส าคัญเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุและความเสียหายแก่ทรัพย์สินหรือสินค้า นับเกิดจากการ
ขนส่งทั้งสิ้น ดังนั้นควรมีการกวดขันจราจร อบรมพนักงานขับขี่ กวดขันการออกใบอนุญาตใบขับขี่ และเข้มงวดด้านสารเสพติด
หรือยากระตุ้นต่างๆในขณะขับข่ียานพาหนะ การใช้หมวกกันน็อคขณะขี่รถมอเตอร์ไซค์และการรัดเข็มขัดนิรภัยขณะขับรถยนต์ 

 ประการที่สี่ ประสิทธิภาพขนส่ง ด้านความสะดวกสบาย ของผู้ประกอบการมีความสะดวกสบายในการขนส่ง เช่น 
ปัจจุบันมีการขนส่งทุเรียนทางออนไลน์มากขึ้น ที่สนองความต้องการ ซึ่งค านึงถึงความสะดวกของลูกค้าในการรับทุเรียนจากตน้
ทาง ท่ีสามารถเช็คเวลาที่ทุเรียนไปถึงยังปลายทางได้ และมีความสะดวกสบายในการขนส่งในด้านยานพาหนะที่มีพร้อมใช้งาน
เมื่อต้องการใช้บริการ  

ประการที่ห้า ประสิทธิภาพขนส่ง ด้านความแน่นอนเช่ือถือได้ ของผู้ประกอบการในการขนส่งมีความแน่นอนเชื่อถือ
ได้ ว่าลูกค้าปลายทางจะได้รับทุเรียนตรงตามต้องการ ตรงตามเวลาที่ก าหนด และทุเรียนมีคุณภาพที่ดี เมื่อเกิดความล่าช้าใน
การขนส่งไม่ส่งผลกระทบต่อทุเรียนมากนัก  

จากเหตุผลทั้ง 5 ประการที่กล่าวมา ผู้ประกอบการถือเป็นปัจจัยส าคัญในการขนส่ง ซึ่งสอดคล้องกับประสิทธิภาพ
ขนส่งที่ดี ส่งผลต่อคุณภาพทุเรียนจากต้นทางไปยังผู้รับปลายทาง ซึ่งสอดคล้องกับ ทฤษฏีประสิทธิภาพในการขนส่ง  กล่าวว่า 
ในการพัฒนาการขนส่งนั้นมีการมุ่งพัฒนาขนส่งมีคุณภาพ มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งตามหลักของการขนส่ง
แล้ว ถือว่าการขนส่งท่ีมีประสิทธิ จะต้องประกอบไปด้วยคุณสมบัติ รวดเร็ว ประหยัด ปลอดภัย สะดวกสบาย และแน่นอนตรง
ต่อเวลาเชื่อถือได้ 

ทั้งนี้ จากการศึกษาประสิทธิภาพขนส่งที่ดีมี 5 ประการ เป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการขนส่งทุเรียนได้อย่างชัดเจน 
เนื่องจากไม่ว่าจะเป็นชาวสวน ผู้รับซื้อทุเรียน และผู้รับจ้างขนส่งจะต้องค านึงถึงเพื่อผลประโยชน์ของผู้ประกอบการนั้นๆ และ
ยังพิจารณาปัจจัยอื่นๆร่วมด้วย 

ประเด็นท่ี 2 การบริหารจัดการขนส่งในด้านหลักการบริหาร 4M  

จากการวิจัยทราบว่า ประสิทธิภาพขนส่งของชาวสวน , ผู้รับซื้อทุเรียน และผู้รับจ้างขนส่งทุเรียน มีความเห็นที่
สอดคล้องกันเกี่ยวกับการขนส่งหลักการบริหาร 4M เป็นผลมาจาก  

ประการแรก ประสิทธิภาพขนส่ง ด้านแรงงาน (Man) ของผู้ประกอบการมีแรงงานในการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ
เนื่องจาก มีการคัดเลือกเหมาะสมต่อลักษณะของงาน อีกทั้งยังมีประสิทธิภาพที่ดี มีแรงงานที่พร้อมใช้งาน และเพียงพอต่อ
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ความต้องการ สอดคล้องกับ ถนัด เดชทรัพย์ (2550) ที่กล่าวว่า ในการประกอบธุรกิจ คนถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญ เพราะธุรกิจ
เกิดขึ้นต้องอาศัยความคิดคน และมีคนเป็นคนด าเนินงาน หรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ธุรกิจส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

ประการที่สอง ประสิทธิภาพขนส่ง ด้านต้นทุน (Money) ของผู้ประกอบการ มีการลดต้นต้นทุนแตกต่างกันบ้างใน
การจ้างคนงาน ซึ่งจะท าให้ผู้ประกอบการลดต้นทุนในการขนส่งน้อยที่สุด ที่เกี่ยวข้องกับปริมาณทุเรียนและการใช้งาน รวมถึง
ต้นทุนค่าใช้จ่ายปฏิบัติงาน  

ประการที่สาม ประสิทธิภาพขนส่ง ด้านวัสดุ (Material) ของผู้ประกอบการ มีการบริหารจัดการวัสดุทีใ่ช้ในการขนสง่ 
เพื่อการเก็บรักษา และเพื่อบรรจุทุเรียนที่เพ่ิมความสะดวกในการขนย้าย มีความสวยงาม และให้ กรณีที่มีพื้นท่ีจ ากัดเนื่องจาก
ทุเรียน ใช้พื้นที่จ านวนมากให้การเก็บรักษา และมีวัสดุที่ทนทาน ปลอดภัยในการใช้อีกด้วย  

ประการที่สี่ ประสิทธิภาพขนส่ง ด้านวิธีการปฏิบัติ (Method) ของผู้ประกอบการ มีวิธีการปฏิบัติงานในการท างานไว้
ล่วงหน้า เช่น มีการค านวณปริมาณสินค้า ระยะทางในการขนส่ง และยังเลือกใช้วิธีการในการขนส่งที่สะดวก รวดเร็ว ไปยังผู้รับ
ปลายทาง โดยค านึงถึงปริมาณและคุณภาพ เพื่อไม่ให้สินค้ามีระยะเวลาในคงคลัง และท าให้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพทุเรียน
น้อยที่สุด เพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  

กล่าวได้ว่า ความส าคัญของการวิจัยนี้ คือการศึกษาการบริหารจัดการขนส่งทุเรียน ในเขตอ าเภอลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ์ ตามวัตถุประสงค์ที่ให้ไว้ในบทที่ 1 โดยการศึกษาประสิทธิภาพในการขนส่งและหลกัการบรหิาร 4M มีบทบาทที่ส าคญั
ในการขนส่งทุเรียนและเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดการบริหารจัดการขนส่งทุเรียน ในเขตอ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  

สรุปผลการวิจัย 

การบริหารจัดการขนส่งของชาวสวน ทราบว่าชาวสวนมีการค านึงถึงการปลอดภัยของผลผลิตและความปลอดภัย
ของยานพาหนะมากที่สุด เนื่องจากคุณภาพของผลไม้มีความส าคัญในการก าหนดราคา และในการขนส่งยานพาหนะเป็นสิ่งท่ี
จ าเป็นจะต้องดูแล เนื่องจากการขนส่งทุเรียน ในเขตอ าเภอลับแล มีลักษณะขึ้นเขาลงเขาซึ่งอันตรายเป็นอย่างมาก เกิดความ
เข้าอกเข้าใจแรงงาน เนื่องจากแรงงานชาวสวนส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่อยู่ในพื้นที่ มีความคุ้นชินเส้นทาง และส่วนใหญ่แล้ว
แรงงานเป็นเครือญาติ จึงเกิดความเกรงใจ และห่วงความปลอดภัยมากกว่าการก าหนดเวลา ในการขนส่งทุเรียนไปยังผู้รับซื้อ
ทุเรียน จากการสัมภาษณ์ พบว่า ในการขนส่งทุเรียนท่ีไม่มีการก าหนดเวลาออกที่แน่นอน แต่ไม่ส่งผลเสียต่อทุเรียน เนื่องจาก
อยู่ในการขนส่งที่ถือว่ารวดเร็วไปเกิน 1 วัน ในการขนส่งออกไปจ าหน่ายยังผู้รับซื้อทุเรียน ซึ่งทุเรียนนั้นมีความทนทาน และมี
ระยะเวลาในการสุกถึง 1 อาทิตย์ก่อนถึงมือผู้บริโภครายสุดท้ายชาวสวนบางราย มีความสนิทสนม กับผู้รับซื้อทุเรียน จะออกสู่
ตลาดตอนไหนก็ได้ และชาวสวนบางรายน าไปจ าหน่ายให้แก่ผู้รับซื้อทุเรียน ที่รู้จักหรือร้านที่เป็นเครือญาติตนเอง  

 

 

 

 

รูปแบบที่ 1 ขั้นตอนการขนส่งทุเรียนจากสวน 

ขนส่งทุเรียนโดยขี่มอเตอรไ์ซค์ออกจากสวน 

ส่งทุเรียนล าเลียงบนรถยนต์เพื่อออกสู่ตลาดไปยังผู้รับซื้อทุเรียน 

ชาวสวนขนทุเรียนจากต้น เพื่อล าเลียงใส่รถมอเตอรไ์ซค ์

การบริหารจัดการขนส่งของผู้รับซ้ือทุเรียน ทราบว่าผู้รับซื้อทุเรียนมีการค านึงถึงความสะดวกสบายในการขนส่ง 
เนื่องจากมียานพาหนะที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ มีทางเลือกในการขนส่งทุเรียนทีห่ลากหลาย อีกทั้งยังค านึงถึงความปลอดภัยของ
ทุเรียนที่น าไปกระจายสินค้าแก่ผู้รับซื้อทุเรียนปลายทางหรือผู้บริโภครายสุดท้าย เพื่อให้ได้คุณภาพที่ดี และได้รับสินค้าตามที่
ตกลง ในการเลือกขนส่งที่เหมาะกับทุเรียนมากท่ีสุด จากการสัมภาษณ์พบว่า ข้อแตกต่างของการขนส่งทุเรียนหลงลับแล และ
หลินลับแลนั้น มีการขนส่งทางเคอรี่ หรือรถไฟเท่านั้น เนื่องจากหลงลับแลและหลินลับแลมีเปลือกท่ีบางกว่าทุเรียนหมอนทอง 
แตกง่ายกว่า เน่าเสียได้ง่ายกว่า และมีราคาสูงกว่า ดังนั้นลูกค้าหรือผู้ที่สนใจบริโภคจะนิยมซื้อท่ีหน้าร้านมากกว่า เนื่องจากหลง
ลับแลและหลินลับแลมีราคาที่สูง ลูกค้าจึงอยากรับประทานถึงที่ มีการเห็นสินค้า มีการชิมก่อนถึงจะมีการซื้อสินค้าโดยการส่ง
ทุเรียนทางเคอรี่หรือรถไฟไปยังที่บ้านทีหลัง ส่วนทุเรียนหมอนทองที่มีเปลือกที่หนากว่า ในการเลือกขนส่งที่ประหยัดมากกว่า
ขึ้นอยู่ท่ีปริมาณทุเรียนท่ีต้องการได้รับ มีปริมาณน้อยสามารถส่งทางเคอรี่ รถไฟ ซึ่งประหยัดกับทางผู้รับซื้อทุเรียนเนื่องจาก ค่า
ขนส่งผู้รับปลายทางเป็นผู้ช าระค่าใช้จ่ายนี้ แต่ถ้าต้องการปริมาณมากเลือกใช้รถคิวเป็นค่าใช้จ่ายที่ประหยัดและกระจายสินค้า
ที่มีความรวดเร็ว ไม่เกิน 1 วัน ไปยังปลายทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบที่ 2 ขั้นตอนการขนส่งผู้รับซ้ือทุเรียน 

การบริหารจัดการขนส่งของผู้รับจ้างขนส่งทุเรียน ทราบว่าผู้รับจ้างขนส่งทุเรียน การค านึงถึงความแน่นอนเชื่อถือ
ได้ มีการก าหนดเวลาสินค้าไปยังปลายทางที่แน่นอน มีความปลอดภัยของสินค้าและยานพาหนะ ได้รับสินค้าคุณภาพดี ได้รับ
สินค้าตามจ านวนที่ตกลง มีความซื่อสัตย์ มีการอบรมและคุณสมบัติในการขับขี่ ยานพาหนะที่พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย มี
รับประกันสินค้าเมื่อเกิดอุบัติเหตุ และมีความรวดเร็วในการขนส่งไม่เกิน 1 วัน มีความประหยัดในค่าใช้จ่าย มีการใช้จ่ายน้อย
ที่สุดในระหว่างการขนส่ง เช่น ค่ากิน ค่าที่พัก เพื่อให้ได้ก าไรจากการขนส่งคุ้มค่าที่สุด 

 

 

ผู้รับซื้อทุเรียนจากชาวสวน จดัเกบ็ไว้ท่ีร้านหรือล้ง 

ส่งทุเรียนไปยังปลายทาง กระจายแต่ละจังหวดั (โดยรถคิว) 

รับซื้อทุเรียนจากชาวสวน จัดเกบ็ไว้ท่ี
ร้านหรือล้ง 

ผู้รับซื้อทุเรียนจากชาวสวน จดัเกบ็ไว้ท่ีร้าน ผู้รับซื้อทุเรียนจ าหนา่ยหน้าร้าน 

จ าหน่ายที่หน้ารา้นและส่งทุเรยีนออนไลน ์

รถคิวจากปลายทางมารับซื้อทุเรียน 

ไปรับที่ล้ง 

ถึงร้านค้าปลายทางจากตลาดแตล่ะจังหวัดหรือลูกค้า 
ไปส่งยังปลายทาง 

ถึงร้านค้าปลายทางจากตลาดแตล่ะจังหวัดหรือลูกค้า 

บริษัทขนส่งเอกชน 

ถึงผู้บริโภครายสุดท้าย 

จากชาวสวนขนส่งทุเรียนไปจ าหนา่ยให้แก่ผู้รับซื้อทุเรียน 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

ความต้องการ สอดคล้องกับ ถนัด เดชทรัพย์ (2550) ที่กล่าวว่า ในการประกอบธุรกิจ คนถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญ เพราะธุรกิจ
เกิดขึ้นต้องอาศัยความคิดคน และมีคนเป็นคนด าเนินงาน หรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ธุรกิจส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

ประการที่สอง ประสิทธิภาพขนส่ง ด้านต้นทุน (Money) ของผู้ประกอบการ มีการลดต้นต้นทุนแตกต่างกันบ้างใน
การจ้างคนงาน ซึ่งจะท าให้ผู้ประกอบการลดต้นทุนในการขนส่งน้อยที่สุด ที่เกี่ยวข้องกับปริมาณทุเรียนและการใช้งาน รวมถึง
ต้นทุนค่าใช้จ่ายปฏิบัติงาน  

ประการที่สาม ประสิทธิภาพขนส่ง ด้านวัสดุ (Material) ของผู้ประกอบการ มีการบริหารจัดการวัสดุทีใ่ช้ในการขนสง่ 
เพื่อการเก็บรักษา และเพื่อบรรจุทุเรียนที่เพ่ิมความสะดวกในการขนย้าย มีความสวยงาม และให้ กรณีที่มีพื้นท่ีจ ากัดเนื่องจาก
ทุเรียน ใช้พื้นที่จ านวนมากให้การเก็บรักษา และมีวัสดุที่ทนทาน ปลอดภัยในการใช้อีกด้วย  

ประการที่สี่ ประสิทธิภาพขนส่ง ด้านวิธีการปฏิบัติ (Method) ของผู้ประกอบการ มีวิธีการปฏิบัติงานในการท างานไว้
ล่วงหน้า เช่น มีการค านวณปริมาณสินค้า ระยะทางในการขนส่ง และยังเลือกใช้วิธีการในการขนส่งที่สะดวก รวดเร็ว ไปยังผู้รับ
ปลายทาง โดยค านึงถึงปริมาณและคุณภาพ เพื่อไม่ให้สินค้ามีระยะเวลาในคงคลัง และท าให้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพทุเรียน
น้อยที่สุด เพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  

กล่าวได้ว่า ความส าคัญของการวิจัยนี้ คือการศึกษาการบริหารจัดการขนส่งทุเรียน ในเขตอ าเภอลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ์ ตามวัตถุประสงค์ที่ให้ไว้ในบทที่ 1 โดยการศึกษาประสิทธิภาพในการขนส่งและหลกัการบรหิาร 4M มีบทบาทที่ส าคญั
ในการขนส่งทุเรียนและเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดการบริหารจัดการขนส่งทุเรียน ในเขตอ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  

สรุปผลการวิจัย 

การบริหารจัดการขนส่งของชาวสวน ทราบว่าชาวสวนมีการค านึงถึงการปลอดภัยของผลผลิตและความปลอดภัย
ของยานพาหนะมากที่สุด เนื่องจากคุณภาพของผลไม้มีความส าคัญในการก าหนดราคา และในการขนส่งยานพาหนะเป็นสิ่งท่ี
จ าเป็นจะต้องดูแล เนื่องจากการขนส่งทุเรียน ในเขตอ าเภอลับแล มีลักษณะขึ้นเขาลงเขาซึ่งอันตรายเป็นอย่างมาก เกิดความ
เข้าอกเข้าใจแรงงาน เนื่องจากแรงงานชาวสวนส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่อยู่ในพื้นที่ มีความคุ้นชินเส้นทาง และส่วนใหญ่แล้ว
แรงงานเป็นเครือญาติ จึงเกิดความเกรงใจ และห่วงความปลอดภัยมากกว่าการก าหนดเวลา ในการขนส่งทุเรียนไปยังผู้รับซื้อ
ทุเรียน จากการสัมภาษณ์ พบว่า ในการขนส่งทุเรียนท่ีไม่มีการก าหนดเวลาออกที่แน่นอน แต่ไม่ส่งผลเสียต่อทุเรียน เนื่องจาก
อยู่ในการขนส่งที่ถือว่ารวดเร็วไปเกิน 1 วัน ในการขนส่งออกไปจ าหน่ายยังผู้รับซื้อทุเรียน ซึ่งทุเรียนนั้นมีความทนทาน และมี
ระยะเวลาในการสุกถึง 1 อาทิตย์ก่อนถึงมือผู้บริโภครายสุดท้ายชาวสวนบางราย มีความสนิทสนม กับผู้รับซื้อทุเรียน จะออกสู่
ตลาดตอนไหนก็ได้ และชาวสวนบางรายน าไปจ าหน่ายให้แก่ผู้รับซื้อทุเรียน ที่รู้จักหรือร้านที่เป็นเครือญาติตนเอง  

 

 

 

 

รูปแบบที่ 1 ขั้นตอนการขนส่งทุเรียนจากสวน 

ขนส่งทุเรียนโดยขี่มอเตอรไ์ซค์ออกจากสวน 

ส่งทุเรียนล าเลียงบนรถยนต์เพื่อออกสู่ตลาดไปยังผู้รับซื้อทุเรียน 

ชาวสวนขนทุเรียนจากต้น เพื่อล าเลียงใส่รถมอเตอรไ์ซค ์

การบริหารจัดการขนส่งของผู้รับซ้ือทุเรียน ทราบว่าผู้รับซื้อทุเรียนมีการค านึงถึงความสะดวกสบายในการขนส่ง 
เนื่องจากมียานพาหนะที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ มีทางเลือกในการขนส่งทุเรียนทีห่ลากหลาย อีกทั้งยังค านึงถึงความปลอดภัยของ
ทุเรียนที่น าไปกระจายสินค้าแก่ผู้รับซื้อทุเรียนปลายทางหรือผู้บริโภครายสุดท้าย เพื่อให้ได้คุณภาพที่ดี และได้รับสินค้าตามที่
ตกลง ในการเลือกขนส่งที่เหมาะกับทุเรียนมากท่ีสุด จากการสัมภาษณ์พบว่า ข้อแตกต่างของการขนส่งทุเรียนหลงลับแล และ
หลินลับแลนั้น มีการขนส่งทางเคอรี่ หรือรถไฟเท่านั้น เนื่องจากหลงลับแลและหลินลับแลมีเปลือกท่ีบางกว่าทุเรียนหมอนทอง 
แตกง่ายกว่า เน่าเสียได้ง่ายกว่า และมีราคาสูงกว่า ดังนั้นลูกค้าหรือผู้ที่สนใจบริโภคจะนิยมซื้อท่ีหน้าร้านมากกว่า เนื่องจากหลง
ลับแลและหลินลับแลมีราคาที่สูง ลูกค้าจึงอยากรับประทานถึงที่ มีการเห็นสินค้า มีการชิมก่อนถึงจะมีการซื้อสินค้าโดยการส่ง
ทุเรียนทางเคอรี่หรือรถไฟไปยังที่บ้านทีหลัง ส่วนทุเรียนหมอนทองที่มีเปลือกที่หนากว่า ในการเลือกขนส่งที่ประหยัดมากกว่า
ขึ้นอยู่ท่ีปริมาณทุเรียนท่ีต้องการได้รับ มีปริมาณน้อยสามารถส่งทางเคอรี่ รถไฟ ซึ่งประหยัดกับทางผู้รับซื้อทุเรียนเนื่องจาก ค่า
ขนส่งผู้รับปลายทางเป็นผู้ช าระค่าใช้จ่ายนี้ แต่ถ้าต้องการปริมาณมากเลือกใช้รถคิวเป็นค่าใช้จ่ายที่ประหยัดและกระจายสินค้า
ที่มีความรวดเร็ว ไม่เกิน 1 วัน ไปยังปลายทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบที่ 2 ขั้นตอนการขนส่งผู้รับซ้ือทุเรียน 

การบริหารจัดการขนส่งของผู้รับจ้างขนส่งทุเรียน ทราบว่าผู้รับจ้างขนส่งทุเรียน การค านึงถึงความแน่นอนเชื่อถือ
ได้ มีการก าหนดเวลาสินค้าไปยังปลายทางที่แน่นอน มีความปลอดภัยของสินค้าและยานพาหนะ ได้รับสินค้าคุณภาพดี ได้รับ
สินค้าตามจ านวนที่ตกลง มีความซื่อสัตย์ มีการอบรมและคุณสมบัติในการขับขี่ ยานพาหนะที่พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย มี
รับประกันสินค้าเมื่อเกิดอุบัติเหตุ และมีความรวดเร็วในการขนส่งไม่เกิน 1 วัน มีความประหยัดในค่าใช้จ่าย มีการใช้จ่ายน้อย
ที่สุดในระหว่างการขนส่ง เช่น ค่ากิน ค่าที่พัก เพื่อให้ได้ก าไรจากการขนส่งคุ้มค่าที่สุด 

 

 

ผู้รับซื้อทุเรียนจากชาวสวน จดัเกบ็ไว้ท่ีร้านหรือล้ง 

ส่งทุเรียนไปยังปลายทาง กระจายแต่ละจังหวดั (โดยรถคิว) 

รับซื้อทุเรียนจากชาวสวน จัดเกบ็ไว้ท่ี
ร้านหรือล้ง 

ผู้รับซื้อทุเรียนจากชาวสวน จดัเกบ็ไว้ท่ีร้าน ผู้รับซื้อทุเรียนจ าหนา่ยหน้าร้าน 

จ าหน่ายที่หน้ารา้นและส่งทุเรยีนออนไลน ์

รถคิวจากปลายทางมารับซื้อทุเรียน 

ไปรับที่ล้ง 

ถึงร้านค้าปลายทางจากตลาดแตล่ะจังหวัดหรือลูกค้า 
ไปส่งยังปลายทาง 

ถึงร้านค้าปลายทางจากตลาดแตล่ะจังหวัดหรือลูกค้า 

บริษัทขนส่งเอกชน 

ถึงผู้บริโภครายสุดท้าย 

จากชาวสวนขนส่งทุเรียนไปจ าหนา่ยให้แก่ผู้รับซื้อทุเรียน 
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รูปแบบที่ 3 การขนส่งของผู้รับจ้างขนส่ง 

ประกาศคุณูปการ 
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และคณะกรรมการทุกท่าน ที่ได้ให้ค าแนะน าปรึกษาตลอดจนตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างดี จน
วิทยานิพนธ์ส าเร็จสมบรูณ์ได้ ผู้วิจยัขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ท่ีนี้ 
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กลยุทธ์การบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทค้าส่งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แห่งหนึ่งในจังหวัดอุตรดิตถ์

ประกำย หำญอมร1* และชำตรี ปรีดำอนันทสุข2

บทคัดย่อ
 กำรวิจัยเรื่อง กลยุทธ์กำรบริหำรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทค้ำส่งเมล็ดข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์แห่งหนึ่งในจังหวัดอุตรดิตถ์ 

โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษำรูปแบบกำรบริหำรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทค้ำส่งเมล็ดข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ A ในจังหวัดอุตรดิตถ์ 

2) เพือ่ศกึษำกลยทุธ์กำรบรหิำรผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทีเ่หมำะสมต่อกำรน�ำไปใช้ในบรษิทับรษัิทค้ำส่งเมลด็ข้ำวโพดเลีย้งสัตว์ A ในจังหวดั

อุตรดิตถ์ โดยกำรศึกษำนี้เป็นงำนวิจัยเชิงคุณภำพโดยใช้วิธีกำรสังเกตุกำรแบบไม่มีส่วนร่วม และกำรสัมภำษณ์เชิงลึกในมุมมองของ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท A จ�ำนวน 6 กลุ่ม คือ 1) เจ้ำของบริษัท A 2) พนักงำนงำนของบริษัท A 3) คู่ค้ำของบริษัท A 4) คู่แข่ง

ของบริษัท A 5) ลูกค้ำของบริษัท A 6) เจ้ำหนี้ของบริษัท A  ผลกำรวิจัยพบว่ำ ปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลต่อรูปแบบกำรบริหำรผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียของบริษัท A อยู่ในรูปแบบควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบริษัท A กับผู้มำส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 6 กลุ่มในด้ำนของแรงจูงใจ มุมมองใน

กำรบริหำรที่แตกต่ำงกัน กำรสืบทอดธุรกิจของบริษัทคู่ค้ำและคู่แข่งขัน ควำมสำมำรถในกำรบริหำรสภำพคล่องทำงธุรกิจ ควำม

ผูกพันกับบริษัท A ของพนักงำน กำรพิจำรณำควำมสำมำรถในกำรช�ำระสินเชื่อของบริษัท A โดยผลกำรวิจัยนี้ท�ำให้ได้โมเดลแสดง

ควำมสัมพันธ์ระหวำ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท Aซ่ึงช่วยท�ำให้เห็นภำพควำมสัมพันธ์เหล่ำนั้นชัดเจนมำกยิ่งข้ึนและสำมำรถใช้อธิ

บำยปัจจัยที่มีผลต่อควำมส�ำเร็จในกำรบริหำรธุรกิจค้ำส่งข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ของบริษัท A 

ค�าส�าคัญ : กลยุทธ์กำรบริหำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บริษัทค้ำส่งข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ อุตรดิตถ์

1 นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 อาจารย์ประจ�าภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
1 Postgraduate student in the Master of Business Administration Program, Faculty of Business Economics and Communications, 

Naresuan University
2 Lecturer in the Department of Business Administration, Faculty of Business Economics and Communications, Naresuan University
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Stakeholders Management Strategies of an Animal Feed Corn Wholesaler in

Uttaradit Province.

Praguy Harnamorn1* and Chatree Preedaananthasuk2

Abstract
 The Research of Stakeholders Management Strategies of an Animal Feed Corn Wholesaler in Uttaradit 

Province. There are following objective of this research 1) To study the management model of stakeholder of 

an animal feed corn wholesaler in Uttaradit province 2) In order to study the management strategies for the 

stakeholders that are suitable to be used in the company. In which the researcher mainly uses qualitative 

methods in conducting this research By non-participant observation and using in-depth interviews from the 

perspective of the company’s stakeholders that divided into 6 groups which are 1) the owner of company A 2)

the stuff of the company A 3) The suppliers of the company A 4) Competitors of the company A 5) Customers 

of the company A 6) Creditors of the company A. The results of the research showed that Important factors 

affecting the management of Stakeholders of Company A are in the relationship between Company A and all 

six stakeholder groups in terms of motivation, the different perspectives of business management, business 

succession of suppliers and competitors, ability to manage business liquidity, employee engagement with 

Company A, considering the ability to pay credit of Company A. The results of this study provide a model 

showing the relationship between stakeholders and the company. A, which helps to visualize those relationships

Keywords: Stakeholders Management Strategies, Stakeholders, Animal Feed Corn Wholesaler, Uttaradit
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บทนำ 
 ข้าวโพด เป็นธัญพืชเศรษฐกิจที่สำคัญที่ใช้เป็นอาหารของมนุษย์และสัตว์  โดยเฉพาะอย่างย่ิงข้าวโพดเล้ียงสัตว์เป็น
วัตถุดิบหลักในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์  ความต้องการใช้ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ทั้งตลาดในประเทศ และตลาดต่างประเทศ
มีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง (สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 29 มกราคม 2558)  
 ข้าวโพดเลี ้ยงสัตว์ เป็นพืชเศรษฐกิจที ่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ประมาณ 94 เปอร์เซ็นต์ของ
ผลผลิตข้าวโพดใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ของไทย ทุกวันนี้ประเทศไทยมีความต้องการใช้ข้าวโพดเล้ียงสัตว์เพิ่มข้ึนทุกปี แต่
ผลิตได้น้อย บางปีจึงต้องนำเข้าข้าวโพดเล้ียงสัตว์เข้ามาใช้ในประเทศ (เว็บไซต์เทคโนโลยีชาวบ้าน, 23 ตุลาตม 2559)  
 ในปี 2559 อุตสาหกรรมการปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์มีมูลค่ารวมประมาณ 8 หมื่นล้านบาทต่อปี มีความเกี่ยวข้องกับ
เกษตรกรผู ้เพาะปลูกประมาณ 404 ,941ครัวเรือน มีพื ้นที่เพาะปลูกในประเทศไทยรวมประมาณ 7.03 ล้านไร่ ผลผลิตในปี 
2559 อยู่ที่ 4.62 ล้านตัน เพิ่มข้ึน 0.01ล้านตัน จากปีที่ผ่านมา และมีต้นทุนการผลิต 6.81บาท/กิโลกรัม  แต่มีความต้องการใช้
ข้าวโพดเล้ียงสัตว์รวมทั้งประเทศที่ 7.41ล้านตัน  ซ่ึงไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงต้องมีการนาเข้าจากต่างประเทศ (กลุ่มงาน
กิจการพิเศษ สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัด กระทรวงมหาดไทย, 2560)    
 บริษัทค้าส่งเมล็ดข้าวโพดเล้ียงสัตว์  A ในจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจค้าส่งเมล็ดข้าวโพด ตั้งอยู่ใน
ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นหนึ่งในส่ีผู้ประกอบการค้าข้าวโพดที่มีโรงงานอบข้าวโพดในจังหวัดอุตรดิตถ์และ
เป็นบริษัทเอกชนที่มีกำลังผลิตข้าวโพดแห้งจากโรงงานอบข้าวโพดสูงที่สุดในจังหวัดอุตรดิตถ์ที ่มีกำลังผลิตข้าวโพดแหง้ที่
ประมาณ 300 ตันต่อวัน (11 กรกฏาคม 2562) ในขณะที่ผู้ประกอบการรายอื่นยังใช้วิธีตากข้าวโพดสดบนลานตากข้าวโพดเพื่อ
ทำให้ข้าวโพดแห้งทำให้มีกำลังผลิตน้อยและใช้พื้นที่มาก 

ตาราง 1.1 กำลังการผลิตต่อวันของบริษัทค้าส่งเมล็ดข้าวโพดลี้ยงสัตว์ท่ีมีโรงงานอบข้าวโพดในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
บริษัทค้าส่งเมล็ดข้าวโพดเล้ียงสัตว์ กำลังการผลิตต่อวัน (ตัน) 
A 300 
B 150 
C 150 
D 100 

(ที่มา : จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้วิจัย) 
 ธุรกิจค้าขายเมล็ดข้าวโพดเล้ียงสัตว์ของบริษัท A จะรับซ้ือเมล็ดข้าวโพดจากเกษตรกรและผู้รวบรวมเพื่อนำมาผ่าน
กระบวนการอบแห้งและคัดของเสียออก ปัจจุบันมีกำลังผลิตสูงสุดที่ 300 ตันต่อวัน เป็นธุรกิจที่สร้างกำไรต่อหน่วยได้น้อยแต่
เน้นการขายในปริมาณมาก มีกลุ่มลูกค้าหลักสองกลุ่มคือฟาร์มเล้ียงสัตว์และโรงงานผลิตอาหารสัตว์ รูปแบบการค้าขายคือผู้ซ้ือ
กำหนดน้ำหนักที่ต้องการและผู้ขายเสนอราคาโดยใช้ราคาตลาดของวันนั้นเป็นเกณฑ์ในการตั้งราคา แต่บางคร้ังผู้ซ้ือต่อรอง
ราคาให้ต่ำกว่าราคาตลาดเพราะมีอำนาจการต่อรองที่เกิดจากการส่ังซ้ือปริมาณมาก (Economy of Scale) ส่งผลกระทบให้
กำไรต่อหน่วยน้อยลง และการซ้ือขายทั้งหมดเป็นการซ้ือเช่ือ (Credit Purchase) โดยมีระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉล่ียอยู่ที่ 5 
วัน แต่บางคร้ังก็เกิดการจ่ายหนี้ล่าช้าหรืออาจเกิดหนี้เสียเนื่องจากทวงหนี้ไม่ได้ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อสภาพคล่อง (Cash Flow) 
ของบริษัทอย่างมาก เพราะทุกการส่ังซ้ือจะส่ังในปริมาณท่ีสูงโดยเฉล่ียประมาณ 30 ตันข้ึนไป หากเก็บหนี้ได้ช้าหรือเกิดหนี้เสีย
จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจอย่างมาก 
 ข้อเสียธุรกิจค้าส่งเมล็ดข้าวโพดเล้ียงสัตว์ที่สำคัญ คือ ข้าวโพดเป็นพืชที่ไม่สามารถปลูกได้ทั้งปี ซ่ึงทำให้ธุรกิจค้าส่ง
เมล็ดข้าวโพดเล้ียงสัตว์เป็นธุรกิจตามฤดูกาล (Seasonal Business)  ส่งให้บริษัทไม่สามารถสร้างรายได้จากธุรกิจค้าส่งเมล็ด
ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ได้อย่างสม่ำเสมอเท่ากันตลอดทั้งปี ผู้บริหารบริษัทจึงมีนโยบายเพิ่มธุรกิจภายใต้การดำเนินงานของบริษัทเพื่อ
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ลดและเป็นการกระจายความเส่ียงของที่มาของรายได้ของบริษัท      
 บริษัทค้าส่งเมล็ดข้าวโพดเล้ียงสัตว์  A ในจังหวัดอุตรดิตถ์ มีธุรกิจอื่นนอกจากธุรกิจค้าส่งเมล็ดข้าวโพดเล้ียงสัตว์
ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท คือ ธุรกิจให้บริการรถบรรทุกสำหรับบรรทุกผลผลิตทางการเกษตร ปัจจุบันมีรถบรรทุกพ่วง
พร้อมให้บริการจำนวน 10 คัน และรถบรรทุก 6 ล้อจำนวน 2 คัน (2562) ปัจจุบันบริษัทมีนโยบายในการขยายธุรกิจให้บริการ
รถบรรทุกอย่างต่อเนื่อง เพราะ รูปแบบการขนส่งสินค้าทางถนนในประเทศไทยมีสัดส่วนถึง 80.9 % ในปี 2558 และมีสัดส่วน
ถึง 87.57% ในปี 2560 นับได้ว่าการขนส่งสินค้าทางถนนเป็นรูปแบบการขนส่งหลักภายในประเทศไทย เนื่องจากที่ผ่านมา
รัฐบาลไทยให้การสนับสนุนและพัฒนาโครงข่ายถนนมากกว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งอื่นๆ ด้วยระยะทาง
ถนนครอบคลุม 87.4% ของเส้นทางขนส่งทั้งหมดของประเทศ ประกอบกับการขนส่งสินค้าทางถนนสามารถส่งตรงจากผู้ส่ง 
(หรือต้นทาง) ถึงผู้รับปลายทาง (Door to Door Transport) และยังเป็นการขนส่งที่เช่ือมโยงการขนส่งรูปแบบอื่นที่ไม่สามารถ
ให้บริการขนส่งจากต้นทางถึงปลายทางได้อย่างสมบูรณ์ เช่นในกรณีการขนส่งสินค้าทางราง น้ำ และอากาศ ต้องใช้รถบรรทุก
เป็นตัวกลางขนถ่ายสินค้าต่อไปยังผู้รับปลายทาง ด้วยเหตุนี้ธุรกิจบริการขนส่งสินค้าทางถนนจึงมีบทบาทสูงต่อภาคขนส่งรวม
ของประเทศ โดยเฉพาะการขนส่งสินค้าภายในประเทศและตามแนวชายแดน (ศูนย์วิจัยธนาคารกรุงศรีอยุธยา , กรกฎาคม 
2561)            
 ข้อดีที่ได้จากการกระจายการลงทุนไปในธุรกิจ คือ รถบรรทุกพ่วงสามารถนำมาใช้งานบรรทุกข้าวโพดของบริษัท
ฤดูที่ปริมาณข้าวโพดเล้ียงสัตว์มีจำนวนมากได้ และนอกฤดูข้าวโพดเล้ียงสัตว์ก็สามารถนำไปรับงานขนส่งสินค้าทางการเกษตร
จากภายนอกได้ เป็นการเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้ และกระจายความเส่ียงของบริษัท ซ่ึงการกระจายไปธุรกิจอื่นๆ นี้ 
บริษัทค้าส่งเมล็ดข้าวโพดเล้ียงสัตว์  A ในจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นเพียงบริษัทเดียวในส่ีบริษัทเอกชนผู้ประกอบการค้าข้าวโพดที่มี
โรงงานอบข้าวโพดในจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่มีการกระจายการลงทุนไปในธุรกิจอื่นอย่างจริงจัง อีกทั้งเมื่อมีการขยายธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่องทำให้เกิดการจ้างงานเพิ่มข้ึนทุกๆ ปี  เป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนรอบข้างมีงานทำมากข้ึน   
 จากการประกอบธุรกิจพบว่าต้องบรหิารจัดการกับผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียจำนวนมาก ทั ้งผู ้ถือหุ ้น เจ้าหนี้การค้า 
ธนาคาร พนักงาน เกษตรกร คู่ค้า ลูกค้า ชุมชมรอบข้างบริษัท ซ่ึงแต่ละกลุ่มก็ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจต่างกัน  
 จากสิ ่งที่กล่าวมาในข้างต้นถือเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ผู ้ว ิจัยมองเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาการบริหาร
จัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทค้าส่งเมล็ดข้าวโพดเล้ียงสัตว์  A ในจังหวัดอุตรดิตถ์ เพราะ บริษัทค้าส่งเมล็ดข้าวโพดเล้ียง
สัตว์  A ในจังหวัดอุตรดิตถ์ มีการเติบโตของรายได้และกำไรจากการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอตลอด 10 ปี (2551 - 2561) มี
การลงทุนเพื่อขยายธุรกิจอยู่ตลอดเวลา มีการลงทุนในธุรกิจให้บริการรถบรรทุกพ่วงซ่ึงเป็นธุรกิจที่สนับสนุนธุรกิจค้าส่งเมล็ด
ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัทระดับ SMEs ผู้วิจัยจึง
ได้ทำการศึกษารูปแบบการบริหารการจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทค้าส่งเมล็ดข้าวโพดเล้ียงสัตว์  A ในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
เพื ่อนำมาวิเคราะห์และนำเสนอกลยุทธ์การบริหารการจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที ่เหมาะสมกับบริษัทค้าส่งข้าวโพด  A ใน
จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจค้าส่งข้าวโพดเล้ียงสัตว์ที่มีการขยายตัวและ
มีความต้องการบริโภคมากข้ึนทุกปี ซ่ึงจะเป็นแนวทางหรือตัวอย่างให้ธุรกิจค้าส่งเมล็ดข้าวโพดขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ
ธุรกิจค้าส่งระดับขนาดกลางและขนาดย่อม สามารถนำไปปรับใช้เพื่อสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ เพื่อการพัฒนาธุรกิจ หรือ
เพื่อปรับตัวต่อสภาวะการแข่งขันในธุรกิจและสามารถอยู่รอดได้ในระยะยาวต่อไป 
 
. 
 
 
 
 



479
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

วิธีดำเนินการ 
 การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ที่จะนำเสนอกลยุทธ์การบริหารการจัดการผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย
ของบริษัทค้าส่งเมล็ดข้าวโพดเล้ียงสัตว์  A ในจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความสมบูรณ์ ผู้วิจัยเลือกใช้การสัมภาษณ์
แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview) โดยใช้แนวคำถามแบบปลายเปิด (Open-Ended Question) เพื่อใช้ในการ
สัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) 
 ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informant) มีการกำหนดเง่ือนไขของ
ผู้ให้ข้อมูลสำคัญให้เป็นผู้ที่สามารถส่ือสารภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล้ว ชัดเจน มีที่ตั้งขององค์กรภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ และ
เคยทำการค้ากับบริษัทค้าส่งเมล็ดข้าวโพดเล้ียงสัตว์  A ในจังหวัดอุตรดิตถ์ มากกว่า 3 เดือน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้อง
และมีความน่าเช่ือถือของข้อมูล  
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู ้มีส่วนไดส้่วนเสียทั้งหมดของบริษัทค้าส่งเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  A ในจังหวัด
อุตรดิตถ์ ได้แก่  
 1. เจ้าของบริษัทค้าส่งเมล็ดข้าวโพดเล้ียงสัตว์  A ในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 2. พนักงานงานของบริษัทค้าส่งเมล็ดข้าวโพดเล้ียงสัตว์  A ในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 3. คู่ค้าของบริษัทค้าส่งเมล็ดข้าวโพดเล้ียงสัตว์  A ในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 4. คู่แข่งของบริษัทค้าส่งเมล็ดข้าวโพดเล้ียงสัตว์  A ในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 5. ลูกค้าของบริษัทค้าส่งเมล็ดข้าวโพดเล้ียงสัตว์  A ในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 6. เจ้าหนี้ของบริษัทค้าส่งเมล็ดข้าวโพดเล้ียงสัตว์  A ในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยได้ทำการเลือกผู้ให้ข้อมูลสำคัญของประชากรที่ผู้วิจัยต้องการใช้ในการศึกษาเป็นจำนวน 47 
คน ด้วยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informant) 
 1. เจ้าของบริษัทค้าส่งเมล็ดข้าวโพดเล้ียงสัตว์  A ในจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 1 คน 
 2. พนักงานงานของบริษัทค้าส่งเมล็ดข้าวโพดเล้ียงสัตว์  A ในจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 24 คน 
 3. คู่ค้าของบริษัทค้าส่งเมล็ดข้าวโพดเล้ียงสัตว์  A ในจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 6 คน 
 4. คู่แข่งของบริษัทค้าส่งเมล็ดข้าวโพดเล้ียงสัตว์  A ในจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 3 คน 
 5. ลูกค้าของบริษัทค้าส่งเมล็ดข้าวโพดเล้ียงสัตว์  A ในจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 10 คน 
 6. เจ้าหนี้ของบริษัทค้าส่งเมล็ดข้าวโพดเล้ียงสัตว์  A ในจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 3 คน 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยต้องการนำเสนอกลยุทธ์การบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทค้าส่ง
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ A ในจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยผู ้ว ิจัยต้องการทราบถึงรูปแบบการบริหารผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทค้าส่ง
ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ A ในจังหวัดอุตรดิตถ์ ซ่ึงจะมุ่งเน้นไปที่การศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียของบริษัทค้าส่งข้าวโพดเล้ียงสัตว์ A ในจังหวัดอุตรดิตถ์ ซ่ึงผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
ผู้ว ิจัยใช้การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก ( In-depth Interview)  โดยใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured 
Interview) กับผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทค้าส่งเมล็ดข ้าวโพดเลี ้ยงสัตว์  A ในจังหวัดอุตรดิตถ์ และข้อมูลทุติยภ ูมิ 
(Secondary Data) โดยการรวบรวมเอกสารและข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การบริหาร การจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ธุรกิจระดับ SMEs การบริหารทรัพยากรบุคคล รวมถึงงานวิจัยและแนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 
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และเพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องและมีความน่าเช่ือถือของข้อมูล ผู้วิจัยจะใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการคัดเลือกผู้ให้
ข้อมูลสำคัญ (Key Informant) มาทำการสัมภาษณ์ และใช้การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) ตรวจสอบข้อมูล
จากหลายๆ ด้าน เพื ่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องและมีความน่าเชื ่อถือ และเป็นการยืนยันความเที ่ยงตรง (Validity) ความ
น่าเชื ่อถือของข้อมูล (Reliability) ผู้ว ิจัยได้ใช้การตรวจสอบข้อมูลหลายวิธีในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ซ่ึง
ประกอบไปด้วยการค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview) โดยใช้
แนวคำถามแบบปลายเปิด (Open-Ended Question) เพื ่อใช้ในการสัมภาษณ์แบบเชิงล ึก ( In-depth Interview) การ
สังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant Observation) โดยสังเกตพฤติกรรมการทำงาน การแสดงออกขณะ
สัมภาษณ์ รวมถึงตรวจสอบข้อมูลจากหลายแหล่ง และนำข้อมูลจากทุกส่วนมาประกอบกันในการวิเคราะห์ ทบทวน และยืนยัน
ความถูกต้องของข้อมูล สามารถตอบคำถามของการวิจัยครั ้งนี ้ได้ และนำเสนอข้อมูลด้วยการบรรยายหรือแผนภาพ 
(Diagrams) หลังจากได้ข้อสรุปแล้ว ผู้วิจัยจะวิเคราะห์ผลการวิจัยในส่ิงที่ได้ค้นพบผ่านการทำวิจัยว่าข้อมูลที่ได้มีความหมาย
อย่างไรและมีความสำคัญต่อการวิจัยอย่างไร และนำเสนอผลการวิจัยในรูปแบบแผนผังแสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ 
(Flow Chart) เพื่ออธิบายรูปแบบการบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทค้าส่งเมล็ดข้าวโพดเล้ียงสัตว์  A ในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยเร่ือง “กลยุทธ์การบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทค้าส่งเมล็ดข้าวโพดเล้ียงสัตว์แห่งหนึ่งในจังหวัด
อุตรดิตถ์” มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1) เพื ่อศึกษารูปแบบการบริหารการจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทค้าส่งเมล็ด
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ A ในจังหวัดอุตรดิตถ์ 2) เพื ่อศึกษากลยุทธ์การบริหารการจัดการผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เหมาะสมต่อการ
นำไปใช้ในบริษัทบริษัทค้าส่งเมล็ดข้าวโพดเล้ียงสัตว์  A ในจังหวัดอุตรดิตถ์ ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อรูปแบบการ
บริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท A อยู่ในรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 6 กลุ่มของบริษัท A ดังนี้
 1. ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของบริษัท A กับพนักงานของบริษัท A     
 2. ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของบริษัท A กับลูกค้าของบริษัท A     
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของบริษัท A กับคู่ค้าของบริษัท A     
 4. ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของบริษัท A กับคู่แข่งของบริษัท A     
 5. ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของบริษัท A กับเจ้าหนี้ของบริษัท A     
 6. ความสัมพันธ์ระหว่างคู่แข่งของบริษัท A กับลูกค้าของบริษัท A     
 7. ความสัมพันธ์ระหว่างคู่แข่งของบริษัท A กับคู่ค้าของบริษัท A 
 

 

รูป 1.1 รปูแบบการบริหารความสมัพันธร์ะหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในมุมมองของเจ้าของบริษัท A และความสัมพันธ์
ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม 
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สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยทำให้ผุ้วิจัยสามารถอธิบายรูปแบบการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในมุมมอง
ของเจ้าของบริษัท A และความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มของบริษัท A ดังรูป 1.1 แสดงให้เห็นถึงรูปแบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและปัจจัยที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการศึกษารูปแบบการ
บริหารการจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทค้าส่งเมล็ดข้าวโพดเล้ียงสัตว์ A ในจังหวัดอุตรดิตถ์ แสดงให้เห็นว่าเจ้าของบริษัท 
A มีแนวทางในการบริหารความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน และจากผลการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้นำ
ข้อมูลที่ได้มาสร้างโมเดลการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของบริษัท A กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทค้าส่งข้าวโพดเล้ียง
สัตว์ A แต่ละกลุ่มในมุมของของเจ้าของบริษัท A ดังภาพ 1.2 แสดงให้เห็นถึงวิธีการบริหารความสัมพันธ์ของเจ้าของบริษัท A 
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม โดยแบ่งออกเป็น 5 ด้าน คือ      
 1. การบริหารความสัมพันธ์กับพนักงานของบริษัท A       
 2. การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าของบริษัท A      
 3. การบริหารความสัมพันธ์กับคู่ค้าของบริษัท A      
 4. การบริหารความสัมพันธ์กับคู่แข่งของบริษัท A      
 5. การบริหารความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้ของบริษัท A 
 

 
รูป 1.2 โมเดลการบริหารการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของบริษัท A กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทค้าส่งข้าวโพด

เลี้ยงสัตว์ A ในมุมของของเจ้าของบรษัิท A 
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ข้อจำกัดในการทำวิจัย 
 เนื่องจากการทำวิจัยคร้ังนี้มีงบประมาณและเวลาจำกัด ทำให้ไม่ได้ทำการวิจัยอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่แตกต่าง
กันระยะยาว และทำการเก็บข้อมูลเฉพาะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทเพียง 6 กลุ่มในจังหวัดอุตรดิตถ์เท่านั้น ข้อมูลที่ได้จาก
การวิเคราะห์งานวิจัยนี้อาจจะไม่สามารถใช้ในการอธิบายความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทุกจังหวัดในประเทศ 
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O10105

พฤติกรรมเอนเอียงในการเลือกใช้รูปแบบอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ส�าหรับบริการ OTT ของประเทศไทย

ธันวำ แผนสท้ำน1*

บทคัดย่อ
 งานวจิยันีม้จีดุประสงค์เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมเอนเอยีงในการเลอืกใช้รปูแบบอนิเทอร์เนต็เคลือ่นทีส่�าหรบับรกิาร Over-the-

Top (OTT) ของประเทศไทย ส�านักงาน กสทช. ได้ได้ส�ารวจทั่วประเทศแนวโน้มความต้องการใช้งาน OTT ของผู้ใช้บริการใน

ประเทศไทยเมื่อปี 2562 จากข้อมูลสามารถจ�าแนกผู้ใช้บริการได้ 2 ประเภท ได้แก่ ระบบรายเดือน และระบบเติมเงิน รูปแบบการ

ให้บริการในระบบรายเดือนส่วนใหญ่จะเป็นการน�าเสนอบริการรูปแบบเหมาจ่าย ในขณะที่ระบบเติมเงินจะเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วน

ที่เหมาจ่าย และหรือส่วนที่คิดตามปริมาณการใช้ การวิจัยใช้การวิเคราะห์ถดถอย Logit ศึกษาปัจจัยลักษณะของบริการ รวมไป

คุณลักษณะของผู้ใช้บริการ ผลการศึกษา ณ ระดับอัตราค่าบริการที่แตกต่างกันในระดับต่าง ๆ  พบว่าบริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ใน

ระบบรายเดอืนและระบบเตมิเงนิสามารถแทนกนัได้โดยผูใ้ช้บรกิารจะเลอืกระบบทีม่อัีตราค่าบรกิารถกูกว่าเมือ่มปีรมิาณการใช้งาน

มากขึ้นซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ส�าคัญ อย่างไรก็ตามเมื่ออัตราค่าบริการในระบบรายเดือนเพิ่มขึ้น ณ ระดับปริมาณการใช้งานเท่ากันผู้ใช้

บริการมีแนวโน้มที่จะเลือกใช้บริการในระบบรายเดือนมากกว่าระบบเติมเงิน ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้บริการมีพฤติกรรม

เอนเอยีงในการเลอืกใช้บรกิารแม้ว่าจะมค่ีาใช้จ่ายเพิม่ขึน้โดยผูใ้ช้บรกิารได้รับอรรถประโยชน์เพิม่ขึน้จากลกัษณะบรกิารในระบบราย

เดือนเมื่อวิเคราะห์โดยค�านึงถึงปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่และอัตราค่าบริการแล้ว

ค�าส�าคัญ: พฤติกรรมเอนเอียงในการเลือก บริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ บริการ OTT

1  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง กรุงเทพมหานคร 10240
1  Faculty of Economics, Ramkhamhaeng University, Bangkok 10240, Thailand
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Behavioral Bias on Choosing Mobile Internet Plan for OTT applications in Thailand

Thunwar Phansatarn

Abstract
 This research investigates the behavioral bias in choosing a mobile internet plan for Over-the-top (OTT) 

applications in Thailand. The office of NBTC, where is a telecommunication regulator in Thailand, has nation-

ally surveyed the trend of OTT usage in 2019. Users can be classified by the two types: the post-paid plans and 

the pre-paid plans The plans are different in terms of internet usage: the post-paid plans mostly offer the flat 

rate and the pre-paid plans also offer the flat rate and/or the volume-based rate. This research applies the 

logit regressions of which are controlled the service attributes and user characteristics. The results at the dif-
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บทนำ (Introduction) 

สำนักงาน กสทช. ได้ได้สำรวจทั่วประเทศแนวโน้มความต้องการใช้งาน OTT ของผู้ใช้บริการในประเทศไทยเมื่อปี 
2562 จากข้อมูลสามารถจำแนกผู้ใช้บริการได้ 2 ประเภท ได้แก่ ระบบรายเดือน และระบบเติมเงิน รูปแบบการให้บริการใน
ระบบรายเดือนส่วนใหญ่จะเป็นการนำเสนอบริการรปูแบบเหมาจ่าย (Flat Rate)  ในขณะที่ระบบเติมเงินจะเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
ส่วนที่เหมาจ่าย และหรือส่วนที่คิดตามปริมาณการใช้ (Volume-Based Rate)  จากข้อมูลรูปแบบการให้บริการพบว่าผู้ให้
บริการในตลาดนำเสนอรายการส่งเสริมการขายเพื่อจูงใจให้ผู้ใช้บริการเปลี่ยนจากระบบเติมเงินมาเป็นระบบรายเดือนโดยการ
นำเสนอบริการรูปแบบเหมาจ่าย [12] การศึกษาพฤติกรรมเอนเอียงในการเลือกใช้บริการเหมาจ่าย (Flat Rate Bias) เป็น
ประเด็นท่ีมีการศึกษาในวิชาเศรษฐศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกใช้บริการโทรคมนาคมเนื่องจากเป็นพฤติกรรมเอนเอียง
ไปจากแบบจำลองเศรษฐศาสตร์มาตรฐานซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ให้บริการในการเพิ่มรายได้จากการให้บริการ รวมไปถึง
ส่งเสริมการเติบโตของบริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนทีไ่ด้ จากการศึกษาของ OECD ในปี ค.ศ. 2011 พบว่าการเติบโตของบริการ
อินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่มาจากบริการรูปแบบเหมาจ่ายที่ไม่แพงอีกด้วย [7] พฤติกรรมนี้สามารถอธิบายได้โดยแบบจำลองทาง
เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเกิดพฤติกรรมเอนเอียงในการเลือกใช้บริการอินเทอร์เน็ต
เคลื่อนที่สำหรับบริการ OTT ของประเทศไทยโดยใช้ข้อมูลจากการสำรวจจากผู้ใช้บริการ OTT ของสำนักงาน กสทช.  

วรรณกรรมปริทัศน์ (Literature Reviews) 

สำหรับส่วนวรรณกรรมปริทัศน์จะกล่าวถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเอนเอียงในการเลือกใช้บริการ จากนั้นจะ
กล่าวถึงการศึกษาพฤติกรรมเอนเอียงในการเลือกใช้บริการ 

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเอนเอียงในการเลือกใช้บริการ 
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสามารถใช้ทฤษฎีการตัดสินใจของผู้ใช้บริการในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มาตรฐานในการ

อธิบายได้โดยพิจารณาจากแบบจำลองการตัดสินใจเลือกระหว่างแบบเหมาจ่ายและแบบตามปริมาณการใช้ขึ้นอยู่กับปรมิาณ
การใช้งาน กรณีที่อัตราค่าบริการเท่ากันจะสังเกตว่าผู้ใช้บริการจากเลือกใช้บริการแบบตามปริมาณการใช้ก็ต่อเมื่อมีปริมาณ
การใช้งานต่ำกว่าแบบเหมาจ่าย [9] อย่างไรก็ตามพฤติกรรมเอนเอียงในการเลือกใช้บริการมีการค้นพบจากการศึกษาเชิง
ประจักษ์ในหลายงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานในบริการโทรคมนาคม [6] [7] [11] กล่าวคือผู้ใช้บริการเลือกใช้บริการแบบเหมา
จ่าย แม้ว่าจะใช้บริการต่ำกว่าก็ตามกล่าวคือผู ้ใช้บริการเลือกทางเลือกที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าซึ ่งไม่สามารถอธิบายได้ด้วย
แบบจำลองข้างต้น  

แบบจำลองที ่สามารถอธิบายได้เรียกว่าแบบจำลองอรรถประโยชน์จากธุรกรรม (Transaction Utility) [10] 
แบบจำลองดังกล่าวอธิบายว่าอรรถประโยชน์ทั้งหมดมาจากอรรถประโยชน์จากการบริโภคสินค้า  (Consumption Utility) 
และอรรถประโยชน์จากธุรกรรม (Transaction Utility) ผู ้ใช้บริการจะเลือกใช้บริการแบบเหมาจ่ายเนื ่องจากได้รับ
อรรถประโยชน์สูงกว่าจะสังเกตว่ามีปัจจัยทางพฤติกรรมที่ทำให้ผู้ใช้บริการได้รับอรรถประโยชน์เพิ่มเติมนอกเหนือจากปริมาณ
สินค้าท่ีบริโภคนั้นเอง 
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การศึกษาพฤติกรรมเอนเอียงในการเลือกใช้บริการ 
งานศึกษาพฤติกรรมเอนเอียงในการเลือกใช้บริการสามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภท ได้แก่ แนวทางเพื่อยืนยันจาก

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานมากกว่าสถานการณ์ที่จำลองขึ้น (Revealed-Preference Approach) แนวทางนี้เกิดขึ้นเพื่อ
ยืนยันการเกิดพฤติกรรมการเบี่ยงเบียนในการเลือกในบริการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ให้บริการในการกำหนดอัตราค่าบริการ 
อย่างเช่น การเข้ายิมเพื่อออกกำลังกายซึ่งเป็นงานที่มีชื่อเสียง [1] [2] และบริการโทรคมนาคม [5] [11] อย่างไรก็ตามบาง
งานมพฤติกรรมเอนเอียงในการเลือกใช้บริการแบบเหมาจ่ายโดยพบว่าผู้ใช้บริการเลือกบริการแบบเหมาจ่ายถูกต้องตามระดับ
ค่าใช้จ่าย แต่เลือกมีพฤติกรรมเอนเอียงในการเลือกใช้บริการแบบตามปริมาณการใช้งาน [8] รวมไปถึงศึกษาที่เกิดขึ้นเพื่อ
อธิบายสาเหตุการเกิดพฤติกรรมเอนเอียงในการเลือกใช้บริการ และสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมเอนเอียงนั้นจากการจำลอง
สถานการณ์ (State-Preference Approach) [4] [6] [7] 

วิธีการวิจัย (Methodology) 

วิธีการศึกษาจะกล่าวถึง 2 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ด้วยการวิเคราะห์
ถดถอย Logit รายละเอียดเป็นดังนี้ 

ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 
ผู้ใช้บริการสามารถเลือกใช้บริการได้ในระบบรายเดือนและระบบเติมเงินโดยการใช้บริการในระบบรายเดือนจะเป็น

การนำเสนอบริการรูปแบบเหมาจ่ายรายเดือน โดยมีการควบคุมคุณลักษณะของผู้ใช้บริการ ดังนั้นแล้วการตัดสินใจของ
ผู้ใช้บริการจึงประกอบไปด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ลักษณะของบริการ (Service Attributes) และคุณลักษณะของผู้ใช้บริการ (User 
Characteristics) 

ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลการสำรวจแนวโน้มความต้องการใช้งาน OTT ของประเทศไทยโดยสำนักงาน 
กสทช. การสำรวจเป็นเก็บรวบรวมข้อมูลเฉพาะจากผู้ใช้บริการ OTT อยู่ในปัจจุบันจำนวน 4,000 ตัวอย่างครอบคลุม
ประชากรทุกภาคทั่วประเทศ จำนวน 17 จังหวัดระหว่างเดือน ก.พ. 2562 ถึง เม.ย. 2562 อย่างไรก็ตามเนื่องจากมีข้อมูลที่
ความผิดพลาดในการเก็บข้อมูลได้ไม่ถูกต้องหรือมีข้อมูลไม่ครบถ้วนจะทำให้เหลือข้อมูลทั้งสิ้นจำนวน 2,908 ตัวอย่าง  

สำหรับอัตราค่าบริการต่อหน่วย (Price per GB) ที่ขึ้นอยู่กับระดับปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่จะมีการ
คำนวณเนื่องจากไม่มีข้อมูลโดยตรง อัตราค่าบริการต่อหน่วยคำนวณจากค่าใช้จ่ายที่ผู้ใช้บริการจ่ายต่อเดือนที่จ่ายหารด้วย
ปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ต่อเดือน ปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ต่อเดือนเป็นการให้ประมาณการ
เนื่องจากไม่ได้มีการเก็บข้อมูลปริมาณที่แน่นอน จากนั้นจะนำไปหาค่าเฉลี่ยเป็นอัตราบริการของระบบรายเดือนและระบบเติม
เงิน ณ ระดับปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่เท่ากัน งานวิจัยนี้จะใช้อัตราส่วนอัตราค่าบริการระหว่างระบบรายเดือน
และระบบเติมเงินเป็นตัวแปรด้านอัตราค่าบริการ จากนั้นจึงจับคู่กับปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตเคลื่อนท่ีของผู้ใช้บริการแต่
ละราย ดังนั้น ณ ปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่เท่ากันจะต้องมีผู้ใช้บริการทั้งในระบบรายเดือนและระบบเติมเงนิท่ี
แสดงพฤติกรรมการตัดสินใจ 

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะหถ์ดถอย Logit 
การวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยนี้จะศึกษาโดยใช้การวิเคราะห์ถดถอย Logit โดยการวิเคราะห์ถดถอย Logit เป็น

แบบจำลองสำหรับกรณีที่ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ตัวแปรอิสระสามารถประกอบการไปด้วยลักษณะของ
บริการ (Service Attributes) และคุณลักษณะของผู้ใช้บริการ (User Characteristics) ส่งผลต่อตัวแปรตาม (Dependent 
Variable) เป็นตัวแปรจัดประเภท (Category Data) แสดงพฤติกรรมการตัดสินใจ 2 ทางเลือก งานวิจัยนี้ผู้ใช้บริการมี 2 
ทางเลือก ได้แก่ การเลือกใช้บริการระบบรายเดือนและการเลือกใช้บริการระบบเติมเงิน การที่ตัวแปรตามมี 2 ทางเลือกนั้น
สามารถอธิบายอิทธิพลของตัวแปรอิสระด้วยความน่าจะเป็น (Probability) [3] 

การวิเคราะห์ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงตัวแปรอิสระที่มีต่อตัวแปรตามของการวิเคราะห์ถดถอย Logit สามารถ
อธิบายได้ด้วยผลกระทบส่วนเพิ่ม (Marginal Effects) โดยผลกระทบส่วนเพิ่ม ใช้อธิบายผลกระทบการเปลี่ยนแปลงตัวแปร
อิสระที่มีต่อความน่าจะเป็นในการเลือกทางเลือกซึ่งเป็นตัวแปรตามขึ้นอยู่กับระดับของตัวแปรอิสระทำให้ค่าที่ได้แตกต่างกัน
และสามารถทดสอบสมมุติฐานได้เนื่องจากขึ้นอยู่กับค่าประมาณการของพารามิเตอร์ด้วย ตรงส่วนนี้เองจะใช้ในการอธิบาย
พฤติกรรมเอนเอียงในการเลือกใช้บริการอย่างไรก็ตามในที่นี้จะวิเคราะห์เป็นการเปลี่ยนแปลงในอัตราร้อยละเทียบกับรอ้ยละ
เพื่อให้เปรียบเทียบได้อย่างเหมาะสม 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย (Results and Discussion) 

สำหรับส่วนผลการศึกษาการกล่าวถึง 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรกจะกล่าวถึงผลการวิเคราะห์ถดถอย Logit และส่วน
ต่อมาจะกล่าวถึงพฤติกรรมเอนเอียงในการเลือกใช้บริการ 

ผลการวิเคราะห์ถดถอย Logit 
ผลการประมาณการประกอบไปด้วยตัวแปรลักษณะบริการ (Service Attributes) ได้แก่ ระดับปริมาณการใช้งาน

อินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่และอัตราส่วนอัตราค่าบริการต่อหน่วยในระบบรายเดือนต่อระบบเติมเงิน  การประมาณแบบจำลอง
สามารถแสดงความคงเส้นคงวาของแบบจำลองเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตัวแปรอิสระไป (Robustness Diagnostic) เพื่อให้ได้
แบบจำลองที่เหมาะสมที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลการศึกษาดังแสดงในตาราง 1 

ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ถดถอย Logit (ตัวแปรตาม: การเลือกใช้บริการระบบรายเดือน) 

ตัวแปร แบบจำลองท่ีใช้ในการศึกษา 
ค่าคงท่ี -1.1216** (0.5654) 

(1) ระดับปริมาณการใช้งาน 0.0090*** (0.0022) 
(2) อัตราส่วนอัตราคา่บริการ 0.9099*** (0.1395) 
ผลคณูระหว่าง (1) และ (2) -0.0078*** (0.0016) 
Top-Up Plan Dummy -0.4611*** (0.1169) 

Pseudo 𝑅𝑅2, Adjusted 𝑅𝑅2, Count 𝑅𝑅2 0.1445, 0.1150, 71.05% 
Likelihood Ratio 𝜒𝜒2, Hosmer-Lemeshow 𝜒𝜒2 (20 Group) 557.08 (0.0000), 19.82 (0.3431) 

ตัวเลขในวงเล็บคือ Standard Error โดยที่ *, **, *** คือ p-value<0.10 , 0.05, 0.01 ตามลำดับ 
ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรหุ่น (Dummy Variable) ของผู้ให้บริการและคุณลักษณะของผู้ใช้บริการ (User Characteristics) ได้ละไว้ 
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การศึกษาพฤติกรรมเอนเอียงในการเลือกใช้บริการ 
งานศึกษาพฤติกรรมเอนเอียงในการเลือกใช้บริการสามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภท ได้แก่ แนวทางเพื่อยืนยันจาก

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานมากกว่าสถานการณ์ที่จำลองขึ้น (Revealed-Preference Approach) แนวทางนี้เกิดขึ้นเพื่อ
ยืนยันการเกิดพฤติกรรมการเบี่ยงเบียนในการเลือกในบริการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ให้บริการในการกำหนดอัตราค่าบริการ 
อย่างเช่น การเข้ายิมเพื่อออกกำลังกายซึ่งเป็นงานที่มีชื่อเสียง [1] [2] และบริการโทรคมนาคม [5] [11] อย่างไรก็ตามบาง
งานมพฤติกรรมเอนเอียงในการเลือกใช้บริการแบบเหมาจ่ายโดยพบว่าผู้ใช้บริการเลือกบริการแบบเหมาจ่ายถูกต้องตามระดับ
ค่าใช้จ่าย แต่เลือกมีพฤติกรรมเอนเอียงในการเลือกใช้บริการแบบตามปริมาณการใช้งาน [8] รวมไปถึงศึกษาที่เกิดขึ้นเพื่อ
อธิบายสาเหตุการเกิดพฤติกรรมเอนเอียงในการเลือกใช้บริการ และสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมเอนเอียงนั้นจากการจำลอง
สถานการณ์ (State-Preference Approach) [4] [6] [7] 

วิธีการวิจัย (Methodology) 

วิธีการศึกษาจะกล่าวถึง 2 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ด้วยการวิเคราะห์
ถดถอย Logit รายละเอียดเป็นดังนี้ 

ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 
ผู้ใช้บริการสามารถเลือกใช้บริการได้ในระบบรายเดือนและระบบเติมเงินโดยการใช้บริการในระบบรายเดือนจะเป็น

การนำเสนอบริการรูปแบบเหมาจ่ายรายเดือน โดยมีการควบคุมคุณลักษณะของผู้ใช้บริการ ดังนั้นแล้วการตัดสินใจของ
ผู้ใช้บริการจึงประกอบไปด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ลักษณะของบริการ (Service Attributes) และคุณลักษณะของผู้ใช้บริการ (User 
Characteristics) 

ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลการสำรวจแนวโน้มความต้องการใช้งาน OTT ของประเทศไทยโดยสำนักงาน 
กสทช. การสำรวจเป็นเก็บรวบรวมข้อมูลเฉพาะจากผู้ใช้บริการ OTT อยู่ในปัจจุบันจำนวน 4,000 ตัวอย่างครอบคลุม
ประชากรทุกภาคทั่วประเทศ จำนวน 17 จังหวัดระหว่างเดือน ก.พ. 2562 ถึง เม.ย. 2562 อย่างไรก็ตามเนื่องจากมีข้อมูลที่
ความผิดพลาดในการเก็บข้อมูลได้ไม่ถูกต้องหรือมขี้อมูลไม่ครบถ้วนจะทำให้เหลือข้อมูลทั้งสิ้นจำนวน 2,908 ตัวอย่าง  

สำหรับอัตราค่าบริการต่อหน่วย (Price per GB) ที่ขึ้นอยู่กับระดับปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่จะมีการ
คำนวณเนื่องจากไม่มีข้อมูลโดยตรง อัตราค่าบริการต่อหน่วยคำนวณจากค่าใช้จ่ายที่ผู้ใช้บริการจ่ายต่อเดือนที่จ่ายหารด้วย
ปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ต่อเดือน ปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ต่อเดือนเป็นการให้ประมาณการ
เนื่องจากไม่ได้มีการเก็บข้อมูลปริมาณที่แน่นอน จากนั้นจะนำไปหาค่าเฉลี่ยเป็นอัตราบริการของระบบรายเดือนและระบบเติม
เงิน ณ ระดับปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่เท่ากัน งานวิจัยนี้จะใช้อัตราส่วนอัตราค่าบริการระหว่างระบบรายเดือน
และระบบเติมเงินเป็นตัวแปรด้านอัตราค่าบริการ จากนั้นจึงจับคู่กับปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตเคลื่อนท่ีของผู้ใช้บริการแต่
ละราย ดังนั้น ณ ปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่เท่ากันจะต้องมีผู้ใช้บริการทั้งในระบบรายเดือนและระบบเติมเงนิท่ี
แสดงพฤติกรรมการตัดสินใจ 

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะหถ์ดถอย Logit 
การวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยนี้จะศึกษาโดยใช้การวิเคราะห์ถดถอย Logit โดยการวิเคราะห์ถดถอย Logit เป็น

แบบจำลองสำหรับกรณีที่ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ตัวแปรอิสระสามารถประกอบการไปด้วยลักษณะของ
บริการ (Service Attributes) และคุณลักษณะของผู้ใช้บริการ (User Characteristics) ส่งผลต่อตัวแปรตาม (Dependent 
Variable) เป็นตัวแปรจัดประเภท (Category Data) แสดงพฤติกรรมการตัดสินใจ 2 ทางเลือก งานวิจัยนี้ผู้ใช้บริการมี 2 
ทางเลือก ได้แก่ การเลือกใช้บริการระบบรายเดือนและการเลือกใช้บริการระบบเติมเงิน การที่ตัวแปรตามมี 2 ทางเลือกนั้น
สามารถอธิบายอิทธิพลของตัวแปรอิสระด้วยความน่าจะเป็น (Probability) [3] 

การวิเคราะห์ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงตัวแปรอิสระที่มีต่อตัวแปรตามของการวิเคราะห์ถดถอย Logit สามารถ
อธิบายได้ด้วยผลกระทบส่วนเพิ่ม (Marginal Effects) โดยผลกระทบส่วนเพิ่ม ใช้อธิบายผลกระทบการเปลี่ยนแปลงตัวแปร
อิสระที่มีต่อความน่าจะเป็นในการเลือกทางเลือกซึ่งเป็นตัวแปรตามขึ้นอยู่กับระดับของตัวแปรอิสระทำให้ค่าที่ได้แตกต่างกัน
และสามารถทดสอบสมมุติฐานได้เนื่องจากขึ้นอยู่กับค่าประมาณการของพารามิเตอร์ด้วย ตรงส่วนนี้เองจะใช้ในการอธิบาย
พฤติกรรมเอนเอียงในการเลือกใช้บริการอย่างไรก็ตามในที่นี้จะวิเคราะห์เป็นการเปลี่ยนแปลงในอัตราร้อยละเทียบกับรอ้ยละ
เพื่อให้เปรียบเทียบได้อย่างเหมาะสม 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย (Results and Discussion) 

สำหรับส่วนผลการศึกษาการกล่าวถึง 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรกจะกล่าวถึงผลการวิเคราะห์ถดถอย Logit และส่วน
ต่อมาจะกล่าวถึงพฤติกรรมเอนเอียงในการเลือกใช้บริการ 

ผลการวิเคราะห์ถดถอย Logit 
ผลการประมาณการประกอบไปด้วยตัวแปรลักษณะบริการ (Service Attributes) ได้แก่ ระดับปริมาณการใช้งาน

อินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่และอัตราส่วนอัตราค่าบริการต่อหน่วยในระบบรายเดือนต่อระบบเติมเงิน  การประมาณแบบจำลอง
สามารถแสดงความคงเส้นคงวาของแบบจำลองเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตัวแปรอิสระไป (Robustness Diagnostic) เพื่อให้ได้
แบบจำลองที่เหมาะสมที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลการศึกษาดังแสดงในตาราง 1 

ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ถดถอย Logit (ตัวแปรตาม: การเลือกใช้บริการระบบรายเดือน) 

ตัวแปร แบบจำลองท่ีใช้ในการศึกษา 
ค่าคงท่ี -1.1216** (0.5654) 

(1) ระดับปริมาณการใช้งาน 0.0090*** (0.0022) 
(2) อัตราส่วนอัตราคา่บริการ 0.9099*** (0.1395) 
ผลคณูระหว่าง (1) และ (2) -0.0078*** (0.0016) 
Top-Up Plan Dummy -0.4611*** (0.1169) 

Pseudo 𝑅𝑅2, Adjusted 𝑅𝑅2, Count 𝑅𝑅2 0.1445, 0.1150, 71.05% 
Likelihood Ratio 𝜒𝜒2, Hosmer-Lemeshow 𝜒𝜒2 (20 Group) 557.08 (0.0000), 19.82 (0.3431) 

ตัวเลขในวงเล็บคือ Standard Error โดยที่ *, **, *** คือ p-value<0.10 , 0.05, 0.01 ตามลำดับ 
ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรหุ่น (Dummy Variable) ของผู้ให้บริการและคุณลักษณะของผู้ใช้บริการ (User Characteristics) ได้ละไว้ 
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พฤติกรรมเอนเอียงในการเลือกใช้บริการระหว่างระบบรายเดือนและระบบเติมเงิน 
จากแบบจำลองที่ได้จากการวิเคราะห์ถดถอย Logit สามารถนำไปวิเคราะห์พฤติกรรมเอนเอียงในการเลือกใช้บริการ

ผลกระทบส่วนเพิ่ม (Marginal Effects) โดยจะวิเคราะห์ ณ ระดับปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตอยู่ที่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.40 
กิกะไบต์และอัตราส่วนอัตราค่าบริการต่อหน่วยในระบบรายเดือนต่อระบบเติมเงินอยู่ที่ระดับเท่ากับ 0.5, 1 และ 1.5 ณ ระดับ
ปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตเคลื่อนท่ีเท่ากัน ซึ่งหมายความว่าอัตราค่าบริการระบบรายเดือนน้อยกว่า เท่ากับและมากกว่า
อัตราค่าบริการระบบเติมเงินตามลำดับ ผลการวิเคราะห์แสดงตาราง 2 ดังนี ้ 

ตาราง 2 ผลกระทบส่วนเพิ่ม (Marginal Effects) ของตัวแปรอิสระต่อความน่าจะเป็นในการเลือกระหว่างระบบรายเดือนและ
ระบบเติมเงิน (การเปลี่ยนแปลงรอ้ยละต่อการเปลี่ยนแปลงร้อยละหนึ่งของตัวแปรอิสระ) 

ระดับอัตราส่วน
อัตราค่าบริการ 

ผลกระทบระดับปริมาณการใช้ 
ผลกระทบอัตราส่วน

อัตราค่าบริการ 
ผลกระทบ Top-Up Plan 

0.5 
0.0331*** 
(0.0108) 

0.2129*** 
(0.0409) 

-0.2557*** 
(0.0689) 

1 
0.0063 
(0.0064) 

0.3569*** 
(0.0611) 

-0.2169*** 
(0.0587) 

1.5 
-0.0122** 
(0.0057) 

0.4358*** 
(0.0618) 

-0.1787*** 
(0.0490) 

ตัวเลขในวงเล็บคือ Standard Error โดยที่ *, **, *** คือ p-value<0.10 , 0.05, 0.01 ตามลำดับ 

ตัวอย่างคำอธิบาย กรณีทีร่ะดับอัตราส่วนอัตราค่าบริการเทา่กับ 1 หมายความดังนี ้
 ณ ปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตอยู่ที่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.40 กิกะไบต์ซึ่งอัตราค่าบริการทั้งสองระบบเท่ากัน ถ้า
ผู้ใช้บริการมีปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 แล้วจะไม่แตกต่างระหว่างใช้งานในระบบรายเดือนหรือระบบเติมเงิน  
 ณ ปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตอยู่ที่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.40 กิกะไบต์ซึ่งอัตราค่าบริการทั้งสองระบบเท่ากัน ถ้า
อัตราส่วนอัตราค่าบริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 หมายถึง อัตราค่าบริการในระบบรายเดือนเพิ่มขึ้นโดยอัตราค่าบริการในระบบเติม
เงินคงที่ ความน่าจะเป็นทีผู่้ใช้บริการจะเลือกใช้บริการระบบรายเดือนเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3569 
 ณ ปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตอยู่ที่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.40 กิกะไบต์ซึ่งอัตราค่าบริการทั้งสองระบบเท่ากัน ถ้า
ผู้ใช้บริการมีกาซื้ออินเทอร์เน็ตเพิ่มเติม ความน่าจะเป็นทีผู่้ใช้บริการจะเลือกใช้บริการระบบรายเดือนลดลงร้อยละ 0.2169 
โดยการเปลี่ยนของปริมาณการใช้หรืออัตราส่วนอัตราค่าบริการจึงเป็นการเปลี่ยนแปลงของค่าใช้จ่ายที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้ด้วย 
 กรณีการเปลี่ยนแปลงของระดับปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ต 

เมื่อเปรียบเทียบ ณ อัตราค่าบริการเท่ากันและระดับปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่เท่ากัน ในขณะที่
ผู ้ใช้บริการจะใช้บริการสูงขึ ้นไม่ได้มีแนวโน้มที่จะใช้บริการในระบบรายเดือนมากกว่าระบบเติมเงินแต่อย่างใด  แต่เมื่อ
เปรียบเทียบอัตราค่าบริการแต่ต่างกัน ณ ระดับปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่เท่ากันแสดงว่าผู้ใช้บริการจะมีการ
ค่าใช้จ่ายไม่เท่ากัน ผู้ใช้บริการจะเลือกทางเลือกที่มีค่าใช้จ่ายต่ำกว่า ประเด็นนี้แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้บริการไม่ได้มองว่าบริการที่
ได้รับอย่างอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ระหว่างระบบรายเดือนกับระบบแตกต่าง ความแตกต่างจากมาจากอัตราค่าบริการเท่านั้น 
จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าในด้านปริมาณการใช้งาน ทางเลือกระหว่างระบบรายเดือนและระบบเติมเงินมีคุณสมบัติการ

ทดแทนกันได้ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่สำคัญเพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้บริการได้รับอรรถประโยชน์เท่า ๆ กันจากบริการอินเทอร์เน็ตใน
ระบบรายเดือนและระบบเติมเงิน 

 กรณีการเปลี่ยนแปลงของอัตราส่วนอัตราค่าบริการต่อหน่วยในระบบรายเดือนต่อระบบเติมเงิน 

จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นได้ว่าเมื่ออัตราค่าบริการเท่ากันหรือไม่ก็ตาม ณ ระดับปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ต
เคลื่อนที่เท่ากันแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้บริการมีค่าใช่จ่ายในการเลือกใช้บริการแตกต่างกัน ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในระบบรายเดือนหรือ
ระบบเติมเงินจะมากกว่าหรือไม่ก็ตาม เมื่อผู้ใช้บริการมีค่าใช้จ่ายในบริการระบบรายเดือนเพิ่มขึ้น ผู้ใช้บริการมีแนวโน้มที่จะ
เลือกใช้บริการในระบบรายเดือนมากกว่าระบบเติมเงิน 

เมื่อเปรียบเทียบ ณ ปริมาณการใช้งานเท่ากันที่ค่าเฉลี่ยและอัตราค่าบรกิารระหว่างระบบรายเดือนและระบบเติมเงนิ
ในระดับต่าง ๆ ทั้ง 2 ผลกระทบ  ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของระดับปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ต และการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราส่วนอัตราค่าบริการต่อหน่วยในระบบรายเดือนต่อระบบเติมเงินจะพบว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราค่าบริการจะส่งผล
กระทบสูงกว่าการเปลี่ยนแปลงของระดับปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตและมีค่าเป็นบวกประเด็นนี้แสดงให้เห็นว่าแม้ว่า
ผู้ใช้บริการมีค่าใช้จ่ายมากข้ึนแต่ผู้ใช้บริการมีแนวโน้มทีย่ังคงเลือกใช้บริการในระบบรายเดอืนมากกว่าระบบเติมเงิน พฤติกรรม
ที่แสดงออกมาแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้บริการได้รับอรรถประโยชน์สูงกว่าในระบบรายเดือนแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายมากขึ้นซึ่งมาจาก
ปัจจัยอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ปริมาณการใช้บริการ ประเด็นนี้เองแสดงให้เห็นพฤติกรรมเอนเอียงในการเลือกใช้บริการนั้นเอง 

 กรณีมกีารเลือกซื้ออินเทอร์เน็ตเพ่ิมเติม (Top-Up Plan) 

ผลการศึกษาระหว่างมีและไม่มีการเลือกซื้ออินเทอร์เน็ตเพิ่มเติม เมื่อระดับอัตราค่าบริการที่อยู่ในระดับต่าง ๆ ที่
แตกต่างกันระหว่างอัตราค่าบริการในระบบรายเดือนและระบบเติมเงิน ณ ระดับปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่
เท่ากันจะพบว่าเมื่อผู้ใช้บริการตัดสินใจมีการเลือกซื้ออินเทอร์เน็ตเพิ่มเติม (Top-Up Plan) ผู้ใช้บริการมีแนวโน้มที่จะเลือกใช้
บริการในระบบรายเดือนลดลง นอกจากนี้ความเปลี่ยนแปลงความน่าจะเป็นมีแนวโน้มลดลงด้วย ผู้ใช้บริการที่มีค่าใช้จ่ายใน
ระบบรายเดือนต่ำกว่า (ค่าใช้จ่ายในระบบเติมเงินสูงกว่า) มีความแนวโน้มที่จะเลือกใช้มกีารเลือกซื้ออินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมด้วย  

สรุปผลการวิจัย (Conclusion) 

จากท่ีกล่าวข้างต้นผู้ใช้บริการสามารถเลือกใช้บริการได้ในระบบรายเดือนและระบบเตมิเงินโดยรูปแบบการให้บรกิาร
ในระบบรายเดือนจะเป็นการนำเสนอบริการรูปแบบเหมาจ่าย ในขณะที่ระบบเติมเงินจะเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่เหมาจ่าย 
และหรือส่วนที่คิดตามปริมาณการใช้ ผลการศึกษา ณ ระดับอัตราค่าบริการที่แตกต่างกันในระดับต่าง ๆ พบว่าบริการ
อินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ในระบบรายเดือนและระบบเตมิเงินสามารถแทนกันได้โดยผู้ใช้บริการจะเลือกระบบท่ีมีอัตราค่าบริการถกู
กว่าเมื่อมีปริมาณการใช้งานมากขึ้นซึ่งเป็นเง่ือนไขท่ีสำคัญ อย่างไรก็ตามเมื่ออัตราค่าบริการในระบบรายเดือนเพิ่มขึ้น ณ ระดับ
ปริมาณการใช้งานเท่ากันผู้ใช้บริการมีแนวโน้มที่จะเลือกใช้บริการในระบบรายเดือนมากกว่าระบบเติมเงิน ผลการศึกษานี้
แสดงให้เห็นว่าผู ้ใช้บริการมีพฤติกรรมเอนเอียงในการเลือกใช้บริการแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ ้นโดยผู้ใ ช้บริการได้รับ
อรรถประโยชน์เพิ่มขึ้นจากลักษณะบริการในระบบรายเดือนเมื่อวิเคราะห์โดยคำนึงถึงปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่
และอัตราค่าบริการแล้ว 
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พฤติกรรมเอนเอียงในการเลือกใช้บริการระหว่างระบบรายเดือนและระบบเติมเงิน 
จากแบบจำลองที่ได้จากการวิเคราะห์ถดถอย Logit สามารถนำไปวิเคราะห์พฤติกรรมเอนเอียงในการเลือกใช้บริการ

ผลกระทบส่วนเพิ่ม (Marginal Effects) โดยจะวิเคราะห์ ณ ระดับปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตอยู่ที่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.40 
กิกะไบต์และอัตราส่วนอัตราค่าบริการต่อหน่วยในระบบรายเดือนต่อระบบเติมเงินอยู่ที่ระดับเท่ากับ 0.5, 1 และ 1.5 ณ ระดับ
ปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตเคลื่อนท่ีเท่ากัน ซึ่งหมายความว่าอัตราค่าบริการระบบรายเดือนน้อยกว่า เท่ากับและมากกว่า
อัตราค่าบริการระบบเติมเงินตามลำดับ ผลการวิเคราะห์แสดงตาราง 2 ดังนี ้ 

ตาราง 2 ผลกระทบส่วนเพิ่ม (Marginal Effects) ของตัวแปรอิสระต่อความน่าจะเป็นในการเลือกระหว่างระบบรายเดือนและ
ระบบเติมเงิน (การเปลี่ยนแปลงรอ้ยละต่อการเปลี่ยนแปลงร้อยละหนึ่งของตัวแปรอิสระ) 

ระดับอัตราส่วน
อัตราค่าบริการ 

ผลกระทบระดับปริมาณการใช้ 
ผลกระทบอัตราส่วน

อัตราค่าบริการ 
ผลกระทบ Top-Up Plan 

0.5 
0.0331*** 
(0.0108) 

0.2129*** 
(0.0409) 

-0.2557*** 
(0.0689) 

1 
0.0063 
(0.0064) 

0.3569*** 
(0.0611) 

-0.2169*** 
(0.0587) 

1.5 
-0.0122** 
(0.0057) 

0.4358*** 
(0.0618) 

-0.1787*** 
(0.0490) 

ตัวเลขในวงเล็บคือ Standard Error โดยที่ *, **, *** คือ p-value<0.10 , 0.05, 0.01 ตามลำดับ 

ตัวอย่างคำอธิบาย กรณีทีร่ะดับอัตราส่วนอัตราค่าบริการเทา่กับ 1 หมายความดังนี ้
 ณ ปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตอยู่ที่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.40 กิกะไบต์ซึ่งอัตราค่าบริการทั้งสองระบบเท่ากัน ถ้า
ผู้ใช้บริการมปีริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 1 แล้วจะไม่แตกต่างระหว่างใช้งานในระบบรายเดือนหรือระบบเติมเงิน  
 ณ ปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตอยู่ที่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.40 กิกะไบต์ซึ่งอัตราค่าบริการทั้งสองระบบเท่ากัน ถ้า
อัตราส่วนอัตราค่าบริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 หมายถึง อัตราค่าบริการในระบบรายเดือนเพิ่มขึ้นโดยอัตราค่าบริการในระบบเติม
เงินคงที่ ความน่าจะเป็นทีผู่้ใช้บริการจะเลือกใช้บริการระบบรายเดือนเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3569 
 ณ ปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตอยู่ที่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.40 กิกะไบต์ซึ่งอัตราค่าบริการทั้งสองระบบเท่ากัน ถ้า
ผู้ใช้บริการมีกาซื้ออินเทอร์เน็ตเพิ่มเติม ความน่าจะเป็นทีผู่้ใช้บริการจะเลือกใช้บริการระบบรายเดือนลดลงร้อยละ 0.2169 
โดยการเปลี่ยนของปริมาณการใช้หรืออัตราส่วนอัตราค่าบริการจึงเป็นการเปลี่ยนแปลงของค่าใช้จ่ายที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้ด้วย 
 กรณีการเปลี่ยนแปลงของระดับปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ต 

เมื่อเปรียบเทียบ ณ อัตราค่าบริการเท่ากันและระดับปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่เท่ากัน ในขณะที่
ผู ้ใช้บริการจะใช้บริการสูงขึ ้นไม่ได้มีแนวโน้มที่จะใช้บริการในระบบรายเดือนมากกว่าระบบเติมเงินแต่อย่างใด  แต่เมื่อ
เปรียบเทียบอัตราค่าบริการแต่ต่างกัน ณ ระดับปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่เท่ากันแสดงว่าผู้ใช้บริการจะมีการ
ค่าใช้จ่ายไม่เท่ากัน ผู้ใช้บริการจะเลือกทางเลือกที่มีค่าใช้จ่ายต่ำกว่า ประเด็นนี้แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้บริการไม่ได้มองว่าบริการที่
ได้รับอย่างอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ระหว่างระบบรายเดือนกับระบบแตกต่าง ความแตกต่างจากมาจากอัตราค่าบริการเท่านั้น 
จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าในด้านปริมาณการใช้งาน ทางเลือกระหว่างระบบรายเดือนและระบบเติมเงินมีคุณสมบัติการ

ทดแทนกันได้ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่สำคัญเพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้บริการได้รับอรรถประโยชน์เท่า ๆ กันจากบริการอินเทอร์เน็ตใน
ระบบรายเดือนและระบบเติมเงิน 

 กรณีการเปลี่ยนแปลงของอัตราส่วนอัตราค่าบริการต่อหน่วยในระบบรายเดือนต่อระบบเติมเงิน 

จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นได้ว่าเมื่ออัตราค่าบริการเท่ากันหรือไม่ก็ตาม ณ ระดับปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ต
เคลื่อนที่เท่ากันแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้บริการมีค่าใช่จ่ายในการเลือกใช้บริการแตกต่างกัน ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในระบบรายเดือนหรือ
ระบบเติมเงินจะมากกว่าหรือไม่ก็ตาม เมื่อผู้ใช้บริการมีค่าใช้จ่ายในบริการระบบรายเดือนเพิ่มขึ้น ผู้ใช้บริการมีแนวโน้มที่จะ
เลือกใช้บริการในระบบรายเดือนมากกว่าระบบเติมเงิน 

เมื่อเปรียบเทียบ ณ ปริมาณการใช้งานเท่ากันที่ค่าเฉลี่ยและอัตราค่าบรกิารระหว่างระบบรายเดือนและระบบเติมเงนิ
ในระดับต่าง ๆ ทั้ง 2 ผลกระทบ  ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของระดับปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ต และการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราส่วนอัตราค่าบริการต่อหน่วยในระบบรายเดือนต่อระบบเติมเงินจะพบว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราค่าบริการจะส่งผล
กระทบสูงกว่าการเปลี่ยนแปลงของระดับปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตและมีค่าเป็นบวกประเด็นนี้แสดงให้เห็นว่าแม้ว่า
ผู้ใช้บริการมีค่าใช้จ่ายมากข้ึนแต่ผู้ใช้บริการมีแนวโน้มทีย่ังคงเลือกใช้บริการในระบบรายเดอืนมากกว่าระบบเติมเงิน พฤติกรรม
ที่แสดงออกมาแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้บริการได้รับอรรถประโยชน์สูงกว่าในระบบรายเดือนแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายมากขึ้นซึ่งมาจาก
ปัจจัยอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ปริมาณการใช้บริการ ประเด็นนี้เองแสดงให้เห็นพฤติกรรมเอนเอียงในการเลือกใช้บริการนั้นเอง 

 กรณีมกีารเลือกซื้ออินเทอร์เน็ตเพ่ิมเติม (Top-Up Plan) 

ผลการศึกษาระหว่างมีและไม่มีการเลือกซื้ออินเทอร์เน็ตเพิ่มเติม เมื่อระดับอัตราค่าบริการท่ีอยู่ในระดับต่าง ๆ ที่
แตกต่างกันระหว่างอัตราค่าบริการในระบบรายเดือนและระบบเติมเงิน ณ ระดับปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่
เท่ากันจะพบว่าเมื่อผู้ใช้บริการตัดสินใจมีการเลือกซื้ออินเทอร์เน็ตเพิ่มเติม (Top-Up Plan) ผู้ใช้บริการมีแนวโน้มที่จะเลือกใช้
บริการในระบบรายเดือนลดลง นอกจากน้ีความเปลี่ยนแปลงความน่าจะเป็นมีแนวโน้มลดลงด้วย ผู้ใช้บริการท่ีมีค่าใช้จ่ายใน
ระบบรายเดือนต่ำกว่า (ค่าใช้จ่ายในระบบเติมเงินสูงกว่า) มีความแนวโน้มที่จะเลือกใช้มีการเลือกซื้ออินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมด้วย  

สรุปผลการวิจัย (Conclusion) 

จากท่ีกล่าวข้างต้นผู้ใช้บริการสามารถเลือกใช้บริการได้ในระบบรายเดือนและระบบเตมิเงินโดยรูปแบบการให้บรกิาร
ในระบบรายเดือนจะเป็นการนำเสนอบริการรูปแบบเหมาจ่าย ในขณะที่ระบบเติมเงินจะเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่เหมาจ่าย 
และหรือส่วนที่คิดตามปริมาณการใช้ ผลการศึกษา ณ ระดับอัตราค่าบริการที่แตกต่างกันในระดับต่าง ๆ พบว่าบริการ
อินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ในระบบรายเดือนและระบบเตมิเงินสามารถแทนกันได้โดยผู้ใช้บริการจะเลือกระบบท่ีมีอัตราค่าบริการถกู
กว่าเมื่อมีปริมาณการใช้งานมากขึ้นซึ่งเป็นเง่ือนไขท่ีสำคัญ อย่างไรก็ตามเมื่ออัตราค่าบริการในระบบรายเดือนเพิ่มขึ้น ณ ระดับ
ปริมาณการใช้งานเท่ากันผู้ใช้บริการมีแนวโน้มที่จะเลือกใช้บริการในระบบรายเดือนมากกว่าระบบเติมเงิน ผลการศึกษานี้
แสดงให้เห็นว่าผู ้ใช้บริการมีพฤติกรรมเอนเอียงในการเลือกใช้บริการแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ ้นโดยผู้ใ ช้บริการได้รับ
อรรถประโยชน์เพิ่มขึ้นจากลักษณะบริการในระบบรายเดือนเมื่อวิเคราะห์โดยคำนึงถึงปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่
และอัตราค่าบริการแล้ว 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านจ�าหน่ายสินค้าราคา 20 บาท ในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร

สิริวิมล เชื้อไทย1* และนลินี เหมำะประสิทธิ์2

บทคัดย่อ
 งำนวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดบริกำร (7P’s) พฤติกรรมกำรซื้อของผู้บริโภค และกำร

ตัดสินใจซื้อสินค้ำจำกร้ำนจ�ำหน่ำยสินค้ำรำคำ 20 บำท ในเขตเทศบำลเมืองพิจิตร และเพื่อศึกษำปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด

บริกำร (7P’s) และพฤติกรรมกำรซื้อของผู้บริโภคที่มีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อสินค้ำรำคำ 20 บำท ในเขตเทศบำลเมืองพิจิตร โดยกลุ่ม

ตัวอย่ำงได้แก่ ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้ำจำกร้ำนจ�ำหน่ำยสินค้ำรำคำ 20 บำท ในเขตเทศบำลเมืองพิจิตร ที่มีอำยุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป จ�ำนวน 

400 คน น�ำมำวิเครำะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนำ ได้แก่ ควำมถี่ ร้อยละค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และสถิติเขิงอนุมำน 

ได้แก่ กำรวิเครำะห์สมกำรถดถอยแบบพหุคูณ จำกกำรศึกษำพบว่ำ ปัจจัยด้ำนส่วนประสมทำงกำรตลำดบริกำรได้แก่ ปัจจัยด้ำน

ผลติภณัฑ์ ปัจจยัด้ำนรำคำ ปัจจยัด้ำนบคุคล ปัจจยัด้ำนกำรสร้ำงและน�ำเสนอลกัษณะทำงกำยภำพ ปัจจยัด้ำนช่องทำงกำรจดัจ�ำหน่ำย 

และปัจจยัด้ำนส่งเสรมิทำงกำรตลำด ส่งผลต่อกำรตัดสนิใจซือ้สนิค้ำจำกร้ำนจ�ำหน่ำยรำคำ 20 บำท อยูใ่นระดบัมำก จำกกำรวเิครำะห์

สมกำรถดถอยแบบพหุคูณพบว่ำปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดบริกำร (7P’s) มีผลต่อกำรกำรตัดสินใจซื้อสินค้ำจำกร้ำนจ�ำหน่ำย

สินค้ำรำคำ 20 บำท ในเขตเทศบำลเมืองพิจิตรอยู่ร้อยละ 30.2 ณ ระดับนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ 0.05 โดยพบว่ำปัจจัยด้ำนส่วนประสม

ทำงกำรตลำดบริกำรที่มีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคมำกที่สุดอยู่ 3 ด้ำน ได้แก่ ปัจจัยด้ำนกระบวนกำรบริกำร ปัจจัยด้ำน

ผลิตภัณฑ์ และปัจจัยด้ำนลักษณะทำงกำยภำพ ส่วนพฤติกรรมของผู้บริโภคในกำรซื้อสินค้ำจำกร้ำนจ�ำหน่ำยสินค้ำรำคำ 20 บำท ผู้

ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ซือ้สนิค้ำประเภทครวัเรอืนจ�ำนวน 139 คน คดิเป็นร้อยละ 34.80 ซ้ือสนิค้ำในวนัจันทร์ – วนัศกุร์ จ�ำนวน 

206 คน คิดเป็นร้อยละ 51.50 เลือกซื้อสินค้ำมำกกว่ำ 10 นำที/ครั้ง จ�ำนวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 45.80 ควำมถี่ในกำรซื้อสินค้ำ 

1-2 ครั้ง/เดือน จ�ำนวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 50.80 

ค�าส�าคัญ : ส่วนประสมทำงกำรตลำดบริกำร กำรตัดสินใจซื้อ พฤติกรรมผู้บริโภค ร้ำนจ�ำหน่ำยสินค้ำรำคำ 20 บำท

1 นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
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Factors Affecting the Products’ Purchasing Decision from the 20-Baht Store in Muang 

District, Phichit Province

Siriwimon Chueathai1* and Nalinee Mohprasit2

Abstract
This research aims to study service marketing mix factors (7P’s), buying behavior of consumers and the 

decision to buy products from the 20 Baht’s product store in Phichit Municipality and to study the service 

marketing mix (7P’s) and the consumers’ buying behaviors that affect the decision to buy products at the 20 

Baht store. The sample groups are consumers who purchase products at the 20 Baht’s product store in Phich-

it Municipality. The samples were 400 people aged 20 years and over. Data were analyzed using descriptive 

statistics such as frequency, percentage, mean, standard deviation and the inferential statistic using the Multiple 

Regression Analysis. The study found that service marketing mix factors include Product, Price, People, Process, 

Physical evidence, Place and Promotion affecting the decision to buy products from the 20 Baht store at a high 

level. From the multiple regression analysis, it found that service marketing mix factors (7P’s) influenced the 

decision to buy products from the 20 Baht’s product store in Phichit Municipality by 30.2 percent at the 0.05 

significant level. It also found that service marketing mix factors which has the most effect on the purchasing 

decisions of consumers in 3 areas which are Process, Product and Physical evidence factors. Regarding the 

behavior of consumers in buying products from the shops selling goods at the price of 20 Baht, most respon-

dents bought household products, comprising 139 people accounting for 34.80 percent, buying products on 

Monday to Friday representing 51.50 percent, buying more than 10 minutes per time for 183 people represent-

ing 45.80% and the frequency of buying for 1-2 times per month is 203 people accounting for 50.80%. 

Keywords: Service marketing mix, Purchasing decision, Consumer behavior, 20 Baht’s product store
-

บทน า  
จากสถานการณ์ในอดีตจนถึงปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ทั้งด้านสังคม 

วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม การเมือง แม้กระทั่งรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้คน ท าให้คนในสังคมต้องมีการปรับตัว
ให้เข้ากับสถานการณ์ความเป็นไปในปัจจุบัน จะเห็นว่ามีค่านิยมของคนในสังคมที่ปรับเปลี่ยนไปการตัดสินใจของผู้บริโภคไม่มี
ความซับซ้อน และมีความยุ่งยากลดน้อยลง จากการที่ผู้ประกอบการและธุรกิจต่างๆ ได้พยายามเสนอสินค้าและบริการของตน
ให้กับผู้บริโภคอีกทั้งยังสร้างความแตกต่างในตัวผลิตภัณฑ์ ช่องทางการเข้าถึงสินค้าของผู้บริโภคง่ายขึ้นผู้ประกอบการตา่งน ากล
ยุทธ์ต่างๆ มาใช้กับธุรกิจของตน แต่ในปัจจุบันผู้บริโภคมีแนวโน้มให้ความส าคัญในเรื่องของราคาเป็นตัวช้ีวัดในการตัดสินใจซื้อ
สินค้า ความแตกต่างของระดับราคามีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้า ซึ่งในขณะที่ความแตกต่างในด้านรูปแบบ คุณภาพ ปริมาณ 
หรือการใช้งานของตัวสินค้าไม่ต่างกันมากนัก สามารถเป็นสินค้าที่น ามาทดแทนกันได้ จึงท าให้เกิดกลยุทธ์ร้านจ าหน่ายสินค้า
ราคาเดียวขึ้นมา จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันมีหลายธุรกิจได้มีการน ากลยุทธ์ราคาเดียวมาใช้ ซึ่งงานวิจัยนี้จะขอน าเสนอธุรกิจ ”ร้าน
จ าหน่ายสินค้าราคา 20 บาท”[1] 

ในปัจจุบันธุรกิจร้านจ าหน่ายสินค้าราคา 20 บาท ได้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นมาจนถึง
ปัจจุบัน โดยมี คุณนพพล บุญโชคยิ่ง(เบนซ์) เป็นเจ้าของธุรกิจ คุณนพพล บุญโชคยิ่ง ได้มีกลยุทธ์ที่จะขายสินค้าแข่งกับผู้
แข่งขันโดยการใช้กลยุทธ์ขายสินค้าราคาเดียว และตั้งช่ือร้านว่า “OK 20”  ถือเป็นต้นก าเนิดของธุรกิจร้านจ าหน่ายสินค้าราคา 
20 บาท จากกลยุทธ์ขายสินค้าราคาเดียวสามารถน าให้ธุรกิจร้านจ าหน่ายสินค้าราคา 20 บาท ประสบความส าเร็จและเติบโต
ไปอย่างรวดเร็วอย่างมาก มีการขยายสาขามากถึง 1000 สาขาในแต่ละปี [2]   

ซึ่งในปัจจุบันในอ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร  พบว่ามีผู้ประกอบการที่เปิดร้านจ าหน่ายสินค้าราคา 20 บาทเพิ่มขึ้น 
โดยในปี พ.ศ. 2558 มีผู้ที่ประกอบธุรกิจร้านจ าหน่ายสินค้าราคา 20 บาทเพียง  4 ร้านค้าในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดพิจิตร  แต่
มาในปัจจุบัน ปี พ.ศ.2562 มีผู้ประกอบธุรกิจจ าหน่ายสินค้า 20 บาทขึ้นเป็น 11 ร้านค้า [3] โดยเฉลี่ยมีการเติบโตของธุรกิจ
สินค้าราคา 20 บาท คิดเป็นร้อยละ1.75 ต่อปี และจาก 11 ร้านค้า มีจ านวน 8 ร้านค้าท่ีเกิดขึ้นในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร ซึ่งมี
ร้านจ าหน่ายสินค้าราคา 20 บาทมากกว่าในเขตเทศบาลอื่น และเนื่องจากจังหวัดพิจิตรเป็นเมืองที่มีขนาดเล็ก มีประชากร
อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร จ านวน 34,008 คน [4] ด้วยที่เป็นเมืองที่มีขนาดเล็กและไม่ได้เป็นเมืองที่มีการคมนาคม
มากเท่าจังหวัดอื่น แต่ยังคงมีการเติบโตของร้านจ าหน่ายสินค้าราคา 20 บาทเกิดขึ้นในทุกๆปี แสดงให้เห็นถึงความต้องการของ
ผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองพิจิตรที่ต้องการซื้อสินค้าจากร้านจ าหน่ายสินค้าราคา 20 บาท 

ด้วยเหตุที่กล่าวมาข้างต้นจึงท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาว่ามีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการใดบ้าง 
เช่น ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านบุคคล เป็นต้น ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค อีกทั้ง
พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ในด้านต่างๆ ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา
พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าจากร้านจ าหน่ายสินค้าราคา 20 บาทโดยการเลือกส ารวจในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร เพื่อน า
ข้อมูลจากการวิจัยมาปรับปรุงธุรกิจร้านจ าหน่ายสินค้าราคา 20 บาทเพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งและด าเนินธุรกิจได้ต่อไป 
และสามารถตอบสนองและเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างสูงสุด 
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บทน า  
จากสถานการณ์ในอดีตจนถึงปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ทั้งด้านสังคม 

วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม การเมือง แม้กระทั่งรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้คน ท าให้คนในสังคมต้องมีการปรับตัว
ให้เข้ากับสถานการณ์ความเป็นไปในปัจจุบัน จะเห็นว่ามีค่านิยมของคนในสังคมที่ปรับเปลี่ยนไปการตัดสินใจของผู้บริโภคไม่มี
ความซับซ้อน และมีความยุ่งยากลดน้อยลง จากการที่ผู้ประกอบการและธุรกิจต่างๆ ได้พยายามเสนอสินค้าและบริการของตน
ให้กับผู้บริโภคอีกทั้งยังสร้างความแตกต่างในตัวผลิตภัณฑ์ ช่องทางการเข้าถึงสินค้าของผู้บริโภคง่ายขึ้นผู้ประกอบการตา่งน ากล
ยุทธ์ต่างๆ มาใช้กับธุรกิจของตน แต่ในปัจจุบันผู้บริโภคมีแนวโน้มให้ความส าคัญในเรื่องของราคาเป็นตัวช้ีวัดในการตัดสินใจซื้อ
สินค้า ความแตกต่างของระดับราคามีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้า ซึ่งในขณะที่ความแตกต่างในด้านรูปแบบ คุณภาพ ปริมาณ 
หรือการใช้งานของตัวสินค้าไม่ต่างกันมากนัก สามารถเป็นสินค้าที่น ามาทดแทนกันได้ จึงท าให้เกิดกลยุทธ์ร้านจ าหน่ายสินค้า
ราคาเดียวขึ้นมา จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันมีหลายธุรกิจได้มีการน ากลยุทธ์ราคาเดียวมาใช้ ซึ่งงานวิจัยนี้จะขอน าเสนอธุรกิจ ”ร้าน
จ าหน่ายสินค้าราคา 20 บาท”[1] 

ในปัจจุบันธุรกิจร้านจ าหน่ายสินค้าราคา 20 บาท ได้เติบโตข้ึนอย่างรวดเร็วต้ังแต่ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นมาจนถึง
ปัจจุบัน โดยมี คุณนพพล บุญโชคยิ่ง(เบนซ์) เป็นเจ้าของธุรกิจ คุณนพพล บุญโชคยิ่ง ได้มีกลยุทธ์ที่จะขายสินค้าแข่งกับผู้
แข่งขันโดยการใช้กลยุทธ์ขายสินค้าราคาเดียว และตั้งช่ือร้านว่า “OK 20”  ถือเป็นต้นก าเนิดของธุรกิจร้านจ าหน่ายสินค้าราคา 
20 บาท จากกลยุทธ์ขายสินค้าราคาเดียวสามารถน าให้ธุรกิจร้านจ าหน่ายสินค้าราคา 20 บาท ประสบความส าเร็จและเติบโต
ไปอย่างรวดเร็วอย่างมาก มีการขยายสาขามากถึง 1000 สาขาในแต่ละปี [2]   

ซึ่งในปัจจุบันในอ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร  พบว่ามีผู้ประกอบการที่เปิดร้านจ าหน่ายสินค้าราคา 20 บาทเพิ่มขึ้น 
โดยในปี พ.ศ. 2558 มีผู้ที่ประกอบธุรกิจร้านจ าหน่ายสินค้าราคา 20 บาทเพียง  4 ร้านค้าในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดพิจิตร  แต่
มาในปัจจุบัน ปี พ.ศ.2562 มีผู้ประกอบธุรกิจจ าหน่ายสินค้า 20 บาทขึ้นเป็น 11 ร้านค้า [3] โดยเฉลี่ยมีการเติบโตของธุรกิจ
สินค้าราคา 20 บาท คิดเป็นร้อยละ1.75 ต่อปี และจาก 11 ร้านค้า มีจ านวน 8 ร้านค้าท่ีเกิดขึ้นในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร ซึ่งมี
ร้านจ าหน่ายสินค้าราคา 20 บาทมากกว่าในเขตเทศบาลอื่น และเนื่องจากจังหวัดพิจิตรเป็นเมืองที่มีขนาดเล็ก มีประชากร
อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร จ านวน 34,008 คน [4] ด้วยที่เป็นเมืองที่มีขนาดเล็กและไม่ได้เป็นเมืองที่มีการคมนาคม
มากเท่าจังหวัดอื่น แต่ยังคงมีการเติบโตของร้านจ าหน่ายสินค้าราคา 20 บาทเกิดขึ้นในทุกๆปี แสดงให้เห็นถึงความต้องการของ
ผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองพิจิตรที่ต้องการซื้อสินค้าจากร้านจ าหน่ายสินค้าราคา 20 บาท 

ด้วยเหตุที่กล่าวมาข้างต้นจึงท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาว่ามีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการใดบ้าง 
เช่น ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านบุคคล เป็นต้น ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค อีกทั้ง
พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ในด้านต่างๆ ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา
พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าจากร้านจ าหน่ายสินค้าราคา 20 บาทโดยการเลือกส ารวจในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร เพื่อน า
ข้อมูลจากการวิจัยมาปรับปรุงธุรกิจร้านจ าหน่ายสินค้าราคา 20 บาทเพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งและด าเนินธุรกิจได้ต่อไป 
และสามารถตอบสนองและเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างสูงสุด 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

วิธีด าเนินการ 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรที่
อาศัยอยู่ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ที่เคยซื้อสินค้าจากร้านจ าหน่ายสินค้าราคา 20 บาท และมีอายุ 20 ปีขึ้นไป 
เนื่องจากประชากรกลุ่มนี้เป็นผู้บรรลุนิติภาวะและมีความสามารถในการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านจ าหน่ายสินค้าราคา 
20 บาท จ านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่ง
แบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เลือกซื้อสินค้าจากร้านจ าหน่ายสินค้าราคา 20 
 บาท ในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร 
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ท่ีเลือกซื้อสินค้าจากร้าน
จ าหน่ายสินค้าราคา 20 บาท ในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร 
 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านจ าหน่ายสินค้าราคา 20 บาท ในเขต
เทศบาลเมืองพิจิตร 
 ท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัย น าข้อมูลมาวิเคราะห์สถิติเชิง
พรรณา ได้แก่ ร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์ความถดถอย
แบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อการทดสอบสมมติฐานของการวิจัย แบบสอบถามได้ถูกวิเคราะห์ความ
ตรงเชิงโครงสร้างและน าแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา จากนั้นน าแบบสอบถามไปเก็บกับ
กลุ่มตัวอย่างและท าการทดสอบเพื่อตรวจสอบหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยค านวณหาสัมประสิทธิ์อัลฟ่า
ของครอนบาคได้ค่าความเชื่อมั่นมากกว่า 0.70 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านจ าหน่ายสินค้าราคา 20 บาท ในเขตเทศบาล
เมืองพิจิตร ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมข้อมูลจากกลุม่ตัวอย่างจ านวน 400 คน ผู้วิจัยเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยครัง้
นี้ ดังนี ้
 พฤติกรรมของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าจากร้านจ าหน่ายสินค้าราคา 20 บาท ในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร ผลการ
วิเคราะห์พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามซื้อสินค้าประเภทครัวเรือนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 34.80 รองลงมาคือ ซื้อสินค้า
ประเภทส านักงาน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื้อสินค้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ คิดเป็นร้อยละ 51.50 รองลงมาคือ ซื้อ
สินค้าวันเสาร์และวันอาทิตย์ คิดเป็นร้อยละ 28.00 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซื้อสินค้ามากกว่า 10 นาทีต่อครั้ง 
คิดเป็นร้อยละ 45.80 และส่วนใหญ่ไปซื้อสินค้า 1 ถึง 2 ครั้งต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 50.80 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ( =3.77, S.D.= 0.96) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยเรียงจากมากไปน้อย คือ 1) ด้าน
กระบวนการบริการโดยผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับการให้บริการลูกค้าตามล าดับก่อนหลัง เช่น การต่อคิวช าระ
เงินของลูกค้า ความรวดเร็วและถูกต้องในการช าระเงิน และช่องทางการช าระเงินเพียงพอต่อจ านวนลูกค้า 2) ด้านราคา
โดยผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับราคาเหมาะสมกับคุณภาพ การตั้งราคาเดียวท าให้ตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่าย และ
ราคาสินค้าถูกกว่าร้านค้าทั่วไป 3) ด้านลักษณะทางกายภาพโดยผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับการจัดหมวดหมู่ 

แยกประเภทสินค้าอย่างชัดเจน ง่ายต่อการเลือกซื้อ บรรยากาศภายในร้าน มีแสงสว่างเพียงพอ มีความสะอาดเรียบร้อย 
และมีป้ายบอกช่ือร้านหรือโลโก้ของร้านจ าหน่ายสินค้า 20 บาทอย่างชัดเจน 4) ด้านพนักงาน/บุคคลโดยผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคัญกับการที่พนักงานพูดจาไพเราะ ทักทายลูกค้า ย้ิมแย้มแจ่มใส สุภาพ มีความเอาใจใส่ ต่อ
ลูกค้าทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน และพนักงานมีจ านวนเพียงพอต่อการให้บริการ 5) ด้านการส่งเสริมการตลาดโดยผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคัญกับการท าโฆษณาตามสื่อต่างๆ เช่น ใบปลิว ช่องทางออนไลน์ เป็นต้น มีการส่งเสริม
การตลาดโดยการปรับชนิดสินค้าเพื่อท าโปรโมชั่นอยู่เสมอ และมีการแนะน าสินค้าใหม่ที่จ าหน่ายในร้านอยู่เสมอ 6) ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่ายโดยผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับท าเลที่เดินทางมาใช้บริการสะดวก มีบริการจัดส่งสินค้า
ถึงมือลูกค้าถ้าซื้อในปริมาณมาก และที่จอดรถมีเพียงพอต่อลูกค้าที่ใช้บริการ และ 7) ด้านผลิตภัณฑ์โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคัญกับสินค้ามีจ าหน่ายให้เลือกหลายประเภท เช่น สินค้าครัวเรือน เครื่องมือช่าง ของเล่น เป็น
ต้น สินค้าบางประเภทที่จ าหน่ายในร้าน 20 บาท ไม่มีจ าหน่ายในร้านทั่วไป และป้ายฉลากแนะน าวิธีการใช้งานของสินค้า
ชัดเจน ตามล าดับ 
 ผลการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐานทางการวิจัย วิเคราะห์โดยสมการถดถอยเชิงพหุคูณ 
พบว่า ตัวแปรอิสระทั้ง 7 ตัว ร่วมกันอธิบายอิทธิของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
จากร้านจ าหน่ายสินค้าราคา 20 บาท ได้ร้อยละ 30.2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ตารางที่ 1) 
 ตารางที่ 1 วิเคราะห์ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีต่อการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าจากร้านจ าหน่ายสินค้าราคา 20 บาท 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .811 .262  3.097 .002 

1.ด้านผลติภณัฑ ์ .221 .035 .284 6.386 .000*** 

2.ด้านราคา .141 .034 .183 4.181 .000*** 

3.ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย .082 .028 .128 2.933 .004*** 

4.ด้านการส่งเสรมิการตลาด .149 .030 .216 4.889 .000*** 

5.ด้านพนักงาน/บุคคล .061 .039 .069 1.573 .117 

6.ด้านกระบวนการบริการ .042 .036 .050 1.154 .249 

7.ด้านลักษณะทางกายภาพ .061 .036 .073 1.708 .088 

a. Dependent Variable: การตดัสินใจซื้อสินค้าจากรา้นจ าหน่ายสินค้าราคา 20 บาท  R = 0.549, 
R2 = 0.302,  Adjusted R2 = 0.289,  SEE. = 0.357, F = 24.219, Sig. = 0.000 
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 * 
 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ณ ระดับความเช่ือมั่นที่ 95% 
พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการจ านวน 4 ด้าน ทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านจ าหน่ายสินค้าราคา 
20 บาทในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดพิจิตร อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ประกอบไปด้วย ด้านผลิตภัณฑ์, ด้านราคา,  
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

วิธีด าเนินการ 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรที่
อาศัยอยู่ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ที่เคยซื้อสินค้าจากร้านจ าหน่ายสินค้าราคา 20 บาท และมีอายุ 20 ปีขึ้นไป 
เนื่องจากประชากรกลุ่มนี้เป็นผู้บรรลุนิติภาวะและมีความสามารถในการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านจ าหน่ายสินค้าราคา 
20 บาท จ านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่ง
แบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เลือกซื้อสินค้าจากร้านจ าหน่ายสินค้าราคา 20 
 บาท ในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร 
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ที่เลือกซื้อสินค้าจากร้าน
จ าหน่ายสินค้าราคา 20 บาท ในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร 
 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านจ าหน่ายสินค้าราคา 20 บาท ในเขต
เทศบาลเมืองพิจิตร 
 ท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัย น าข้อมูลมาวิเคราะห์สถิติเชิง
พรรณา ได้แก่ ร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์ความถดถอย
แบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อการทดสอบสมมติฐานของการวิจัย แบบสอบถามได้ถูกวิเคราะห์ความ
ตรงเชิงโครงสร้างและน าแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา จากนั้นน าแบบสอบถามไปเก็บกับ
กลุ่มตัวอย่างและท าการทดสอบเพื่อตรวจสอบหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยค านวณหาสัมประสิทธิ์อัลฟ่า
ของครอนบาคได้ค่าความเชื่อมั่นมากกว่า 0.70 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษาเรื่องปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านจ าหน่ายสินค้าราคา 20 บาท ในเขตเทศบาล
เมืองพิจิตร ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมข้อมูลจากกลุม่ตัวอย่างจ านวน 400 คน ผู้วิจัยเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยครัง้
นี้ ดังนี ้
 พฤติกรรมของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าจากร้านจ าหน่ายสินค้าราคา 20 บาท ในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร ผลการ
วิเคราะห์พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามซื้อสินค้าประเภทครัวเรือนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 34.80 รองลงมาคือ ซื้อสินค้า
ประเภทส านักงาน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื้อสินค้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ คิดเป็นร้อยละ 51.50 รองลงมาคือ ซื้อ
สินค้าวันเสาร์และวันอาทิตย์ คิดเป็นร้อยละ 28.00 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซื้อสินค้ามากกว่า 10 นาทีต่อครั้ง 
คิดเป็นร้อยละ 45.80 และส่วนใหญ่ไปซื้อสินค้า 1 ถึง 2 ครั้งต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 50.80 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ( =3.77, S.D.= 0.96) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยเรียงจากมากไปน้อย คือ 1) ด้าน
กระบวนการบริการโดยผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับการให้บริการลูกค้าตามล าดับก่อนหลัง เช่น การต่อคิวช าระ
เงินของลูกค้า ความรวดเร็วและถูกต้องในการช าระเงิน และช่องทางการช าระเงินเพียงพอต่อจ านวนลูกค้า 2) ด้านราคา
โดยผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับราคาเหมาะสมกับคุณภาพ การตั้งราคาเดียวท าให้ตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่าย และ
ราคาสินค้าถูกกว่าร้านค้าท่ัวไป 3) ด้านลักษณะทางกายภาพโดยผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับการจัดหมวดหมู่ 

แยกประเภทสินค้าอย่างชัดเจน ง่ายต่อการเลือกซื้อ บรรยากาศภายในร้าน มีแสงสว่างเพียงพอ มีความสะอาดเรียบร้อย 
และมีป้ายบอกช่ือร้านหรือโลโก้ของร้านจ าหน่ายสินค้า 20 บาทอย่างชัดเจน 4) ด้านพนักงาน/บุคคลโดยผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคัญกับการที่พนักงานพูดจาไพเราะ ทักทายลูกค้า ยิ้มแย้มแจ่มใส สุภาพ มีความเอาใจใส่ ต่อ
ลูกค้าทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน และพนักงานมีจ านวนเพียงพอต่อการให้บริการ 5) ด้านการส่งเสริมการตลาดโดยผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคัญกับการท าโฆษณาตามสื่อต่างๆ เช่น ใบปลิว ช่องทางออนไลน์ เป็นต้น มีการส่งเสริม
การตลาดโดยการปรับชนิดสินค้าเพื่อท าโปรโมชั่นอยู่เสมอ และมีการแนะน าสินค้าใหม่ที่จ าหน่ายในร้านอยู่เสมอ 6) ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่ายโดยผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับท าเลที่เดินทางมาใช้บริการสะดวก มีบริการจัดส่งสินค้า
ถึงมือลูกค้าถ้าซื้อในปริมาณมาก และที่จอดรถมีเพียงพอต่อลูกค้าที่ใช้บริการ และ 7) ด้านผลิตภัณฑ์โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคัญกับสินค้ามีจ าหน่ายให้เลือกหลายประเภท เช่น สินค้าครัวเรือน เครื่องมือช่าง ของเล่น เป็น
ต้น สินค้าบางประเภทที่จ าหน่ายในร้าน 20 บาท ไม่มีจ าหน่ายในร้านทั่วไป และป้ายฉลากแนะน าวิธีการใช้งานของสินค้า
ชัดเจน ตามล าดับ 
 ผลการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐานทางการวิจัย วิเคราะห์โดยสมการถดถอยเชิงพหุคูณ 
พบว่า ตัวแปรอิสระทั้ง 7 ตัว ร่วมกันอธิบายอิทธิของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
จากร้านจ าหน่ายสินค้าราคา 20 บาท ได้ร้อยละ 30.2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ตารางที่ 1) 
 ตารางที่ 1 วิเคราะห์ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีต่อการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าจากร้านจ าหน่ายสินค้าราคา 20 บาท 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .811 .262  3.097 .002 

1.ด้านผลติภณัฑ ์ .221 .035 .284 6.386 .000*** 

2.ด้านราคา .141 .034 .183 4.181 .000*** 

3.ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย .082 .028 .128 2.933 .004*** 

4.ด้านการส่งเสรมิการตลาด .149 .030 .216 4.889 .000*** 

5.ด้านพนักงาน/บุคคล .061 .039 .069 1.573 .117 

6.ด้านกระบวนการบริการ .042 .036 .050 1.154 .249 

7.ด้านลักษณะทางกายภาพ .061 .036 .073 1.708 .088 

a. Dependent Variable: การตดัสินใจซื้อสินค้าจากรา้นจ าหน่ายสินค้าราคา 20 บาท  R = 0.549, 
R2 = 0.302,  Adjusted R2 = 0.289,  SEE. = 0.357, F = 24.219, Sig. = 0.000 
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 * 
 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ณ ระดับความเช่ือมั่นที่ 95% 
พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการจ านวน 4 ด้าน ทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านจ าหน่ายสินค้าราคา 
20 บาทในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดพิจิตร อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ประกอบไปด้วย ด้านผลิตภัณฑ์, ด้านราคา,  
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด โดยทั้ง 4 ด้านส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าราคา 20 บาท 
ในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดพิจิตร ร้อยละ 30.2  ซึ่งสามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ดังนี้ 
 Y = 0.811 + 0.221 (ด้านผลิตภัณฑ์) + 0.141 (ด้านราคา) + 0.082 (ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย) + 0.149 
(ด้านการส่งเสริมการตลาด) 
 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ เพิ่มขึ้น 1 หน่วย ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าราคา 
20 บาท ในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดพิจิตร เพิ่มขึ้น 0.221 หน่วย เมื่อก าหนดตัวแปรด้านอ่ืนๆ คงที่ 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ปัจจัยด้านราคา เพิ่มขึ้น 1 หน่วย ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าราคา 20 
บาท ในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดพิจิตร เพิ่มขึ้น 0.141 หน่วย เมื่อก าหนดตัวแปรด้านอ่ืนๆ คงที ่

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย เพิ่มขึ้น 1 หน่วย ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าราคา 20 บาท ในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดพิจิตร เพิ่มขึ้น 0.082 หน่วย เมื่อก าหนดตัวแปรด้านอ่ืนๆ คงที่ 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด เพิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าราคา 20 บาท ในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดพิจิตร เพิ่มขึ้น 0.149 หน่วย เมื่อก าหนดตัวแปรด้านอ่ืนๆ คงที่ 

 
 จากผลการศึกษาเร่ืองปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าจากร้านจ าหน่ายสินค้าราคา 20 บาท ในเขต
เทศบาลเมืองพิจิตร สามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ ดังนี้ 
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านจ าหน่ายสินค้าราคา 20 
บาท ในเขตเทศบาลเมืองพิจิตรอยู่ร้อยละ 30.2 ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยรวมอยู่ในระดับมากพบว่าปัจจัย
ด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (β=0.284) 
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  (β=0.216) และปัจจัยด้านราคา (β=0.183) และด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
(β=0.128) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นัฐติกูณฑ์ มุมินทร์ [5]  ที่ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทาง
การตลาดกับพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านกระบวนการ ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านสถานท่ี และด้านกายภาพ โดยรวม อยู่ในระดับมาก 
 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับการมีสินค้าให้เลือกหลายประเภท เช่น สินค้าครัวเรือน 
เครื่องมือช่าง ของเล่น เป็นต้น และสินค้าบางประเภทท่ีจ าหน่ายในร้าน 20 บาท ไม่มีจ าหน่ายในร้านทั่วไป ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สุมล บุนนาค [6]  ได้วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจในปัจจัยทางการตลาดในร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (โชวห่วย)  
ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในปัจจัยทางการตลาดร้านค้าปลีกดั้งเดมิ (โชว์ห่วย) ในด้านผลิตภัณฑ์มีความ
หลากหลายในการเลือกซื้อตั้งแต่ประเภทสินค้าและยี่ห้อของตัวสินค้า 
 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดผู้บริโภคให้ความส าคัญกับการมีการท าโฆษณาตามสื่อต่างๆ เช่น ใบปลิว 
ช่องทางออนไลน์ เป็นต้น และมีการส่งเสริมการตลาดปรับชนิดสินค้าท าโปรโมช่ันอยู่เสมอ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
นภัทร  ไตรเจตน์ [7] ได้วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (ร้านโชห่วย) 
กรณีศึกษา ใน ตลาดไทยปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่า การส่งเสริมการตลาดโดยร้านค้าให้มีการเปลี่ยนคืนสินค้าได้ และมี
การลด แลก แจก แถม มีสินค้าท าโปรโมช่ันอยู่เสมอ 

 ปัจจัยด้านราคา ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับราคาเหมาะสมกับคุณภาพ และการตั้งราคาเดียวท าให้ตัดสินใจซื้อ
สินค้าได้ง่ายขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วัชระ ศิริโอวัฒนและชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา [8] ได้วิจัยเรื่อง ปัจจัยทาง
การตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผล
การศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านราคา (Price) ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับการให้ส่วนลดเบี้ยประกันส าหรับลูกค้า
ประวัติการขับขี่ท่ีดี โดยแสดงถึงการก าหนดราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพเพื่อประกอบการตัดสินใจของลูกค้า 
 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับร้านตั้งอยู่ในท าเลที่เดินทางมาใช้บริการสะดวก 
และมีบริการจัดส่งสินค้าถึงมือลูกค้าถ้าซื้อในปริมาณมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วัชระ ศิริโอวัฒนและชิณโสณ์ วิสิฐ
นิธิกิจา [8] ได้วิจัยเรื่อง ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ประเภท1ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคัญกับการมีจ านวนสาขาท่ีครอบคลุมทั่วประเทศ ท าเลที่เดินทางมาใช้บริการสะดวก 
 งานวิจัยนี้ พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ได้แก่ปัจจัยด้านพนักงาน/บุคคล  ปัจจัยด้าน
กระบวนการ และปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านจ าหน่ายสินค้าราคา 20 บาท 
ในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร สาเหตุที่เป็นเช่นนี้อาจจะเป็นเพราะร้านมีการจัดวางสินค้าเป็นหมวดหมู่และเช็คความ
เรียบร้อยอยู่เสมอ จึงท าให้ลูกค้าสามารถบริการตัวเองได้โดยไม่ถามพนักงานเกี่ยวกับสินค้า ในส่วนของปัจจัยด้าน
กระบวนการ ไม่ได้ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคจากร้านจ าหน่ายสินค้าราคา 20 บาท อาจจะเป็นเพราะว่า
สินค้าส่วนใหญ่ในร้านราคาเดยีว 20 บาท ง่ายต่อการคิดราคาและไม่ซับซ้อนท าให้ไม่เกิดการติดขัดเวลาลูกค้ามาใช้บริการ  
และปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคจากร้านจ าหน่ายสินค้าราคา 20 บาท
เช่นกัน ซึ่งอาจจะเป็นเพราะสินค้าส่วนใหญ่ที่ลูกค้ามองหาเป็นสินค้าราคาไม่แพงราคา 20 บาท ลูกค้าไม่ได้คาดหวังใน
เรื่องการตกแต่งร้านมากมายนัก การมาซื้อของที่ร้านส่วนใหญ่จะเป็นของใช้ประโยชน์ราคาย่อมเยาว์ เมื่อราคาไม่สูงก็จะ
ไม่คาดหวังมากนัก  
 

สรุปผลการวิจัย 
  
 การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้าน
จ าหน่ายสินค้าราคา 20 บาท โดยปัจจัยส่วนประสมทางการคลาดบริการสามารถอธิบายการตัดสินใจซื้อ ได้ร้อยละ 30.2 
ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยรวมอยู่ในระดับมากพบว่าปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  ปัจจัยด้านราคา และด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย  

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ 
1.ด้านผลิตภัณฑ์ ร้านจ าหน่ายสินค้าควรมีการคัดสรรสินค้าว่าสินค้าที่จ าหน่ายควรน าสินค้าใหม่ๆ มาวาง

จ าหน่ายเพื่อทันต่อความต้องการของตลาด จัดหมวดหมู่สินค้าให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อย หยิบง่าย ควรมีการเลือกสินค้าท่ี
มีคุณภาพเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค 

2.ด้านราคา ร้านจ าหน่ายสินค้าควรมีการจ าหน่ายในราคายุติธรรม ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค ควรตั้งราคาให้
เหมาะสม ติดป้ายราคาให้ชัดเจน และไม่ตั้งราคาให้แพงกว่าร้านค้าปลีกอื่น 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด โดยทั้ง 4 ด้านส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าราคา 20 บาท 
ในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดพิจิตร ร้อยละ 30.2  ซึ่งสามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ดังนี้ 
 Y = 0.811 + 0.221 (ด้านผลิตภัณฑ์) + 0.141 (ด้านราคา) + 0.082 (ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย) + 0.149 
(ด้านการส่งเสริมการตลาด) 
 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ เพิ่มขึ้น 1 หน่วย ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าราคา 
20 บาท ในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดพิจิตร เพิ่มขึ้น 0.221 หน่วย เมื่อก าหนดตัวแปรด้านอ่ืนๆ คงที่ 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ปัจจัยด้านราคา เพิ่มขึ้น 1 หน่วย ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าราคา 20 
บาท ในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดพิจิตร เพิ่มขึ้น 0.141 หน่วย เมื่อก าหนดตัวแปรด้านอ่ืนๆ คงที ่

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย เพิ่มขึ้น 1 หน่วย ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าราคา 20 บาท ในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดพิจิตร เพิ่มขึ้น 0.082 หน่วย เมื่อก าหนดตัวแปรด้านอ่ืนๆ คงที่ 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด เพิ่มขึ้น 1 หน่วย ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าราคา 20 บาท ในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดพิจิตร เพิ่มขึ้น 0.149 หน่วย เมื่อก าหนดตัวแปรด้านอ่ืนๆ คงที่ 

 
 จากผลการศึกษาเร่ืองปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าจากร้านจ าหน่ายสินค้าราคา 20 บาท ในเขต
เทศบาลเมืองพิจิตร สามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ ดังนี้ 
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านจ าหน่ายสินค้าราคา 20 
บาท ในเขตเทศบาลเมืองพิจิตรอยู่ร้อยละ 30.2 ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยรวมอยู่ในระดับมากพบว่าปัจจัย
ด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (β=0.284) 
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  (β=0.216) และปัจจัยด้านราคา (β=0.183) และด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
(β=0.128) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นัฐติกูณฑ์ มุมินทร์ [5]  ที่ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทาง
การตลาดกับพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านกระบวนการ ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านสถานท่ี และด้านกายภาพ โดยรวม อยู่ในระดับมาก 
 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับการมีสินค้าให้เลือกหลายประเภท เช่น สินค้าครัวเรือน 
เครื่องมือช่าง ของเล่น เป็นต้น และสินค้าบางประเภทท่ีจ าหน่ายในร้าน 20 บาท ไม่มีจ าหน่ายในร้านทั่วไป ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สุมล บุนนาค [6]  ได้วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจในปัจจัยทางการตลาดในร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (โชวห่วย)  
ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในปัจจัยทางการตลาดร้านค้าปลีกดั้งเดมิ (โชว์ห่วย) ในด้านผลิตภัณฑ์มีความ
หลากหลายในการเลือกซื้อตั้งแต่ประเภทสินค้าและยี่ห้อของตัวสินค้า 
 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดผู้บริโภคให้ความส าคัญกับการมีการท าโฆษณาตามสื่อต่างๆ เช่น ใบปลิว 
ช่องทางออนไลน์ เป็นต้น และมีการส่งเสริมการตลาดปรับชนิดสินค้าท าโปรโมช่ันอยู่เสมอ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
นภัทร  ไตรเจตน์ [7] ได้วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (ร้านโชห่วย) 
กรณีศึกษา ใน ตลาดไทยปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่า การส่งเสริมการตลาดโดยร้านค้าให้มีการเปลี่ยนคืนสินค้าได้ และมี
การลด แลก แจก แถม มีสินค้าท าโปรโมช่ันอยู่เสมอ 

 ปัจจัยด้านราคา ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับราคาเหมาะสมกับคุณภาพ และการตั้งราคาเดียวท าให้ตัดสินใจซื้อ
สินค้าได้ง่ายขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วัชระ ศิริโอวัฒนและชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา [8] ได้วิจัยเรื่อง ปัจจัยทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผล
การศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านราคา (Price) ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับการให้ส่วนลดเบ้ียประกันส าหรับลูกค้า
ประวัติการขับขี่ท่ีดี โดยแสดงถึงการก าหนดราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพเพื่อประกอบการตัดสินใจของลูกค้า 
 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับร้านต้ังอยู่ในท าเลท่ีเดินทางมาใช้บริการสะดวก 
และมีบริการจัดส่งสินค้าถึงมือลูกค้าถ้าซื้อในปริมาณมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วัชระ ศิริโอวัฒนและชิณโสณ์ วิสิฐ
นิธิกิจา [8] ได้วิจัยเรื่อง ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ประเภท1ของผู้บริโภค
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 งานวิจัยนี้ พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ได้แก่ปัจจัยด้านพนักงาน/บุคคล  ปัจจัยด้าน
กระบวนการ และปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านจ าหน่ายสินค้าราคา 20 บาท 
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สรุปผลการวิจัย 
  
 การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้าน
จ าหน่ายสินค้าราคา 20 บาท โดยปัจจัยส่วนประสมทางการคลาดบริการสามารถอธิบายการตัดสินใจซื้อ ได้ร้อยละ 30.2 
ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยรวมอยู่ในระดับมากพบว่าปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  ปัจจัยด้านราคา และด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย  

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ 
1.ด้านผลิตภัณฑ์ ร้านจ าหน่ายสินค้าควรมีการคัดสรรสินค้าว่าสินค้าที่จ าหน่ายควรน าสินค้าใหม่ๆ มาวาง

จ าหน่ายเพื่อทันต่อความต้องการของตลาด จัดหมวดหมู่สินค้าให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อย หยิบง่าย ควรมีการเลือกสินค้าท่ี
มีคุณภาพเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค 

2.ด้านราคา ร้านจ าหน่ายสินค้าควรมีการจ าหน่ายในราคายุติธรรม ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค ควรตั้งราคาให้
เหมาะสม ติดป้ายราคาให้ชัดเจน และไม่ตั้งราคาให้แพงกว่าร้านค้าปลีกอื่น 
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3.ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ร้านจ าหน่ายสินค้าควรมีท าเลใกล้ที่พักอาศัยในเขตชุมชนใกล้บ้าน หรือทางผ่าน
ที่ผู้บริโภคสามารถเห็นได้เด่นชัด มีพื้นท่ีในการจอดรถ ตั้งอยู่ในสถานท่ีปลอดภัยต่อพนักงาน และลูกค้า ควรให้มีแสงสว่าง
เพียงพอ สถานท่ีตั้งควรเป็นสถานท่ีที่ลูกค้าเดินทางสะดวก 
 4.ด้านการส่งเสริมการตลาด ร้านจ าหน่ายสินค้าควรมีป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าภายในร้าน มีการจัด
รายการส่งเสริมการขาย เช่น ลด แลก แจก แถม เพื่อให้มีการเพิ่มยอดขายกระตุ้นให้ผู้บริโภคมาใช้บริการมากขึ้น 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษาค้นคว้าฉบับน้ี ส าเร็จลุล่วงลงได้ด้วยความกรุณาจาก ดร.นลินี เหมาะประสิทธิ์ อาจารย์ที่ปรึกษาและ
คณะกรรมการทุกท่าน ที่ได้ให้ค าแนะน าปรึกษาตลอดจนตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างดี จน
วิทยานิพนธ์ส าเร็จสมบูรณ์ได้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ท่ีนี้ 
 ขอขอบพระคุณ ดร.วิมาลา ผ่องแผ้ว ดร.กฤชชา ยาวิเศษ และดร.ดาลิน อาภัสระวิโรจน์ ผู้เช่ียวชาญในการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาและแบบสอบถาม 
 ขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ร่วมมือ กรุณาสละเวลามาตอบแบบสอบถาม 
และn/ 
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บทคัดย่อ
ในปัจจุบันเทคโนโลยีสำรสนเทศมีควำมส�ำคัญอย่ำงมำกในกำรจัดกำรสำยโซ่อุปทำน ซึ่งเป็นตัวผลักดันให้เกิดกำรแบ่งปัน

ข้อมูลระหว่ำงสมำชิกในสำยโซ่อุปทำน ส่งผลให้ประสิทธิภำพโซ่อุปทำนเพิ่มขึ้น และผลประโยชน์ที่จะได้รับสูงขึ้นตำมไปด้วย จำก

งำนวิจัยก่อนหน้ำนี้พบว่ำกำรแบ่งปันข้อมูลในสำยโซ่อุปทำนยังเป็นเร่ืองที่ท้ำทำยในกำรสร้ำงแรงจูงใจแก่สมำชิกให้เกิดควำมยินดีท่ี
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Factors Affecting Incentives for Information Sharing in Supply Chain: A Literature Review

Phattharakorn Mahasorasak1* Chalinda Ariyadet2 Nirote Sinnarong3 and Somneuk Sintupuan4

Abstract
Nowadays, information technology is the key of supply chain management which is the driver for 

information sharing among supply chain members toward increased supply chain efficiency and higher members’ 

benefits as well. Previous research has shown that information sharing in supply chain is still a challenge for 

motivating supply chain members to be willing to information sharing with each other. The purpose of this 

paper is to identify and discuss factors affecting incentives for information sharing in supply chain by using 

systematic literature review methods with a combination of keywords and booleans to search on ScienceDirect 

and Web of Science online data bases. The findings indicate that the 8 main factors affecting incentives are 

strategy, competition, uncertainty, trust, cost, policy, efficiency and profit. Trust is the most crucial factor. 

Therefore, information sharing between supply chain members should start by trust building that has a positive 

effect on long-term relationships.

Keywords : Information sharing, Supply chain, Incentive, Trust

บทนำ 
 การจัดการโซ่อุปทานท่ีเกี่ยวข้องกับการไหลของข้อมูลในเส้นทางโซ่อุปทาน ซึ่งมีสมาชิกประกอบด้วย ซัพพลายเออร์ 
ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ผู้ค้าปลีก และผู้บริโภคคนสุดท้าย โดยการแบ่งปันข้อมูลร่วมกันอย่างเหมาะสมระหว่างซัพพลายเออร์กับ
ผู้ค้าปลีก ในการเติมสินค้าในคลังสินค้าและการตัดสินใจผลิตภายใต้ความไม่แน่นอนของความต้องการ ซึ่งมีส่วนช่วยในการลด
ต้นทุน และพัฒนาระดับการให้บริการลูกค้า [1] ความแปรปรวนของความต้องการที่ขยายตัวท่ามกลางโซ่อุปทาน เป็นที่รู้จักกัน
ดีในชื่อของ ปรากฏการณ์แส้ม้า (bullwhip effect: BWE) [3] เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่สำคัญในการจัดการโซ่อุปทาน [4] ไม่ได้
เกิดขึ้นระหว่างซัพพลายเออร์กับผู้ค้าปลีกเท่านั้น นอกจากน้ี BWE ยังทำให้ราคาสินค้าผันผวน [5] สินค้าขาดหรือล้นคลังสินค้า 
ระดับการให้บริการต่ำ ต้นทุนการดำเนินการสูง [6] การแบ่งปันข้อมูลที่จำกัดทำให้ยากต่อการลด BWE และนำไปสู่การจัดการ
โซ่อุปทานที่ไม่มีประสิทธิภาพ ผู้จัดการถูกคาดหวังว่าจะลดผลกระทบของปรากฎการณ์นี้ให้เหลือน้อยที่สุด เพื่อลดต้นทนุและ
เพิ่มความพึ่งพอใจแก่ลูกค้า [3, 4] เทคโนโลยีสารสนเทศ และการแบ่งปันข้อมูลเป็นมุมมองหนึ่งที่สำคัญสำหรับการทำงาน
ร่วมกันในโซ่อุปทาน ในปัจจุบันน้ีประสิทธิภาพของโซ่อุปทานมีความสำคัญสูง ซึ่งไม่ใช่การแข่งขันกันระหว่างบริษัทอีกต่อไป แต่
เป็นการแข่งขันกันระหว่างโซ่อุปทาน การแบ่งปันข้อมูลทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของโซ่อุปทาน โดยปรับการผ ลิตให้
สม่ำเสมอ (smoothing production) ลดสินค้าคงคลัง [7] ลดต้นทุนในโซ่อุปทาน และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน [8] 
ในสถานการณ์แข่งขันสมาชิกในโซ่อุปทานจำเป็นต้องสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน เพื่อพัฒนาความสามารถใน
การแข่งขันของโซ่อุปทาน และสร้างประโยชน์จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการแบ่งปันข้อมูลในโซ่อุปทาน 
[9-11]  
 ถึงแม้ว่าการแบ่งปันข้อมูลในโซ่อุปทานจะไม่ใช่เรื่องยากในปัจจุบันนี้ แต่ยังมีอีกปัญหาหนึ่งอย่างที่มีความท้าทายยิ่ง
กว่า คือ การสร้างแรงจูงใจแก่สมาชิกในโซ่อุปทานให้เกิดความยินดีที่จะแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน เนื่องจากขาดความเข้าใจที่
ชัดเจน และบริบทของโซ่อุปทานท่ีแตกต่างกัน [2, 12] ดังนั้นคำถามหลักในการทบทวนวรรณกรรมครั้งนี้ คือ 1) ปัจจัยใดที่ผล
ต่อแรงจูงใจในการแบ่งปันข้อมูลในโซ่อุปทาน 2) ปัจจัยอะไรที่มีผลต่อแรงจูงใจการในการแบ่งปันในโซ่อุปทานมากที่สุด 
บทความวิชาการฉบับนี้ได้แบ่งออกเป็น 5 ส่วน หลังจากบทนำ คือ ส่วนที่ 2 วิธีการศึกษา ส่วนที่ 3 ผลการศึกษา ส่วนที่ 4 
อภิปรายผล และส่วนท่ี 5 บทสรุปการศึกษา 

วิธีการศึกษา 
 ในบทความวิชาการนี้จะเป็นการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ โดยการกำหนดขอบเขตของเนื้อหา และความ
จำเป็นในการทบทวนวรรณกรรมซึ่งได้อธิบายไว้ในบทนำ บทความวิชาการนี้ใช้แนวทางในการทบทวนวรรณกรรมที่ดัดแปลงมา
จาก Levy and Ellis (2006) และ Webster and Watson (2002) ขั้นตอนแรก ค้นหาเอกสารงานวิจัยที่อยู่ในรูปแบบของ
บทความงานวิจัย (research article) ทบทวนวรรณกรรม (review article) รายงานการประชุมวิชาการ (proceeding 
paper) และเอกสารรูปแบบอื่น ๆ ในหลากหลายสาขาวิชา จากฐานข้อมูลออนไลน์ ScienctDirect และ Web of Science 
กำหนดเวลาในช่วงเวลาในการตีพิมพ์อยู ่ระหว่างปี ค.ศ. 2001 - 2020 มีคำสำคัญดังนี้ "information sharing", "supply 
chain", willing, incentive, motivate และ voluntary โดยกรอกคำสำคัญร่วมกับคำสั่ง (boolean) ตามตารางที่ 1 ในเมนู
การค้าหาขั้นสูง (advance search) จำนวนผลการค้นหาทั้งหมด 103 บทความ มีบทความที่อยู่ในขอบเขตของเนื้อหา 37 
บทความ ขั้นตอนที่สอง การทบทวนบทความที่ถูกอ้างอิงในบทความที่ได้มาจากขั้นตอนแรก หลังจากได้ทำการคัดกรองมี
บทความทั้งหมด 13 บทความ เพื่อนำไปใช้ในการทบทวนวรรณกรรม ขั้นตอนสุดท้าย ทำการรวบรวมมุมมองที่ใช้ในการศึกษา
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บทนำ 
 การจัดการโซ่อุปทานท่ีเกี่ยวข้องกับการไหลของข้อมูลในเส้นทางโซ่อุปทาน ซึ่งมีสมาชิกประกอบด้วย ซัพพลายเออร์ 
ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ผู้ค้าปลีก และผู้บริโภคคนสุดท้าย โดยการแบ่งปันข้อมูลร่วมกันอย่างเหมาะสมระหว่างซัพพลายเออร์กับ
ผู้ค้าปลีก ในการเติมสินค้าในคลังสินค้าและการตัดสินใจผลิตภายใต้ความไม่แน่นอนของความต้องการ ซึ่งมีส่วนช่วยในการลด
ต้นทุน และพัฒนาระดับการให้บริการลูกค้า [1] ความแปรปรวนของความต้องการที่ขยายตัวท่ามกลางโซ่อุปทาน เป็นที่รู้จักกัน
ดีในชื่อของ ปรากฏการณ์แส้ม้า (bullwhip effect: BWE) [3] เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่สำคัญในการจัดการโซ่อุปทาน [4] ไม่ได้
เกิดขึ้นระหว่างซัพพลายเออร์กับผู้ค้าปลีกเท่านั้น นอกจากน้ี BWE ยังทำให้ราคาสินค้าผันผวน [5] สินค้าขาดหรือล้นคลังสินค้า 
ระดับการให้บริการต่ำ ต้นทุนการดำเนินการสูง [6] การแบ่งปันข้อมูลที่จำกัดทำให้ยากต่อการลด BWE และนำไปสู่การจัดการ
โซ่อุปทานที่ไม่มีประสิทธิภาพ ผู้จัดการถูกคาดหวังว่าจะลดผลกระทบของปรากฎการณ์นี้ให้เหลือน้อยที่สุด เพื่อลดต้นทนุและ
เพิ่มความพึ่งพอใจแก่ลูกค้า [3, 4] เทคโนโลยีสารสนเทศ และการแบ่งปันข้อมูลเป็นมุมมองหนึ่งที่สำคัญสำหรับการทำงาน
ร่วมกันในโซ่อุปทาน ในปัจจุบันน้ีประสิทธิภาพของโซ่อุปทานมีความสำคัญสูง ซึ่งไม่ใช่การแข่งขันกันระหว่างบริษัทอีกต่อไป แต่
เป็นการแข่งขันกันระหว่างโซ่อุปทาน การแบ่งปันข้อมูลทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของโซ่อุปทาน โดยปรับการผ ลิตให้
สม่ำเสมอ (smoothing production) ลดสินค้าคงคลัง [7] ลดต้นทุนในโซ่อุปทาน และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน [8] 
ในสถานการณ์แข่งขันสมาชิกในโซ่อุปทานจำเป็นต้องสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน เพื่อพัฒนาความสามารถใน
การแข่งขันของโซ่อุปทาน และสร้างประโยชน์จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการแบ่งปันข้อมูลในโซ่อุปทาน 
[9-11]  
 ถึงแม้ว่าการแบ่งปันข้อมูลในโซ่อุปทานจะไม่ใช่เรื่องยากในปัจจุบันนี้ แต่ยังมีอีกปัญหาหนึ่งอย่างที่มีความท้าทายยิ่ง
กว่า คือ การสร้างแรงจูงใจแก่สมาชิกในโซ่อุปทานให้เกิดความยินดีที่จะแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน เนื่องจากขาดความเข้าใจที่
ชัดเจน และบริบทของโซ่อุปทานท่ีแตกต่างกัน [2, 12] ดังนั้นคำถามหลักในการทบทวนวรรณกรรมครั้งนี้ คือ 1) ปัจจัยใดที่ผล
ต่อแรงจูงใจในการแบ่งปันข้อมูลในโซ่อุปทาน 2) ปัจจัยอะไรที่มีผลต่อแรงจูงใจการในการแบ่งปันในโซ่อุปทานมากที่สุด 
บทความวิชาการฉบับนี้ได้แบ่งออกเป็น 5 ส่วน หลังจากบทนำ คือ ส่วนที่ 2 วิธีการศึกษา ส่วนที่ 3 ผลการศึกษา ส่วนที่ 4 
อภิปรายผล และส่วนท่ี 5 บทสรุปการศึกษา 

วิธีการศึกษา 
 ในบทความวิชาการนี้จะเป็นการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ โดยการกำหนดขอบเขตของเนื้อหา และความ
จำเป็นในการทบทวนวรรณกรรมซึ่งได้อธิบายไว้ในบทนำ บทความวิชาการนี้ใช้แนวทางในการทบทวนวรรณกรรมที่ดัดแปลงมา
จาก Levy and Ellis (2006) และ Webster and Watson (2002) ขั้นตอนแรก ค้นหาเอกสารงานวิจัยที่อยู่ในรูปแบบของ
บทความงานวิจัย (research article) ทบทวนวรรณกรรม (review article) รายงานการประชุมวิชาการ (proceeding 
paper) และเอกสารรูปแบบอื่น ๆ ในหลากหลายสาขาวิชา จากฐานข้อมูลออนไลน์ ScienctDirect และ Web of Science 
กำหนดเวลาในช่วงเวลาในการตีพิมพ์อยู ่ระหว่างปี ค.ศ. 2001 - 2020 มีคำสำคัญดังนี้ "information sharing", "supply 
chain", willing, incentive, motivate และ voluntary โดยกรอกคำสำคัญร่วมกับคำสั่ง (boolean) ตามตารางที่ 1 ในเมนู
การค้าหาขั้นสูง (advance search) จำนวนผลการค้นหาทั้งหมด 103 บทความ มีบทความที่อยู่ในขอบเขตของเนื้อหา 37 
บทความ ขั้นตอนที่สอง การทบทวนบทความที่ถูกอ้างอิงในบทความที่ได้มาจากขั้นตอนแรก หลังจากได้ทำการคัดกรองมี
บทความทั้งหมด 13 บทความ เพื่อนำไปใช้ในการทบทวนวรรณกรรม ขั้นตอนสุดท้าย ทำการรวบรวมมุมมองที่ใช้ในการศึกษา
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การวิเคราะห์ข้อมูล และปัจจัยที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม หลังจากนั้นทำการรวมปัจจัยที่มีความคล้ายคลึงกันไว้ในกลุ่ม
เดียวกัน [15] และทำการสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม 

ตารางที่ 1 คำค้นหาในการทบทวนวรรณกรรม 
ฐานข้อมูล คำค้นหา 
ScienceDirect "information sharing" AND "supply chain" AND (willing OR incentive OR motivate OR 

voluntary) 
Web of Science TI=("information shar*" AND "supply chain*") AND TS=(willing* OR incentiv* OR 

motivat* OR voluntar*) 

ผลการศึกษา 
 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการแบ่งปันข้อมูลในโซ่อุปทาน มากกว่าร้อยละ 
80 ใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสมการทางคณิตศาสตร์ ส่วนท่ีเหลือใช้วิธีการสร้างโมเดลสมการโครงสร้าง (structural equation 
modeling: SEM) มากกว่าร้อยละ 80 ใช้มุมมองการแบ่งปันข้อมูลตามแนวดิ่งในการศึกษา มากกว่าร้อยละ 90 ศึกษาโซ่
อุปทานที่ม ี2 ระดับช้ัน (tier) ดังสรุปไว้ในตารางที่ 2 และปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจได้สรุปไว้ในตารางที่ 3 

ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมลูและมุมมองในการแบ่งปันข้อมลูในโซอุ่ปทาน 

แหล่งที่มา การวิเคราะห์ข้อมูล 
การแบ่งปันข้อมูล  โซ่อุปทาน 

แนวดิ่ง แนวนอน  ซัพพลายเออร์ ผู้ผลิต ผู้ค้าปลีก 
Guan et al. (2019) สมการ  -  - 1 1 
Wang et al. (2019) สมการ  -  - 1 1 
Zhang et al. (2019) สมการ  -  - 1 1 
Pei and Yan (2019) สมการ  -  1 - 1 
Zhao et al. (2019) สมการ    - 1 2 
Zaheer and Trkman (2017) SEM - -  - - - 
Shang et al. (2016) สมการ  -  - 2 1 
Hsiao and Huang (2016) SEM  -  >1 >1 >1 
Li and Zhang (2015) สมการ  -  - 1 1 
Qian et al. (2012) สมการ  -  - 1 >1 
Mukhopadhyay et al. (2008) สมการ  -  - >1 >1 
Li and Zhang (2008) สมการ  -  - 1 >1 
Chu and Lee (2006) สมการ  -  - 1 1 

ตารางที่ 3 ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการแบ่งปันข้อมูลภายในโซ่อุปทาน 
ปัจจัย รายละเอียด แหล่งทีม่า 
ความไว้วางใจ ความเชื่อของฝ่ายหนึ่งที่มีต่อความน่าเชื่อถือ ความซื่อสัตย์ และ

ความมีน้ำใจของอีกฝ่าย ได้แก่ การักษาความลับ ความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูล 

Wang et al. (2019), Zaheer and 
Trkman (2017) 

ปัจจัย รายละเอียด แหล่งทีม่า 
ผลกำไร ผลประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินธุรกิจ ได้แก่ การแบ่งผลกำไร 

อัตรากำไร 
Pei and Yan (2019), Chu and Lee 
(2006) 

ต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ได้แก่ ต้นทุนในการแบ่งปันข้อมูล 
ต้นทุนในการผลิต ต้นทุนการเพิ่มมูลค่า 

Shang et al. (2016), Mukhopadhyay et 
al. (2008), Chu and Lee (2006) 

นโยบาย แบบแผนความคิดที่ยึดหลักในการปฏิบัติหรือการตัดสินใจ ได้แก่ 
นโยบายคืนเงินเต็มจำนวน  

Wang et al. (2019), Pei and Yan (2019) 

กลยุทธ ์ การวางแผนในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ 
ได้แก่ กลยุทธ์การแบ่งปันข้อมูล กลยุทธ์ทางธุรกิจ 

Hsiao and Huang (2016), Zhao et al. 
(2019), Qian et al. (2012) 

ประสิทธิภาพ กระบวนการ วิธีการ หรือการกระทำใด ๆ โดยใช้ทรัพยากรต่าง 
ๆ เพื่อให้ผลที่ได้มีคุณภาพ ความประหยัด และความคุ้มค่าสงูสุด 
ได้แก่ ประสิทธิภาพการลงทุนด้านบริการ ประสิทธิภาพต้นทุน
ด้านบริการหลังการขาย 

Guan et al. (2019), Zhang et al. (2019) 

การแข่งขัน สถานการณ์แข่งขันตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไปเพื่อแย่งชิงสิ่งใดสิ่งหน่ึง 
ได้แก่ ความเข้มข้นในการแข่งขัน 

Guan et al. (2019), Shang et al. (2016) 

ความไม่แน่นอน ความไม ่ แ ม ่ นย ำ ในก ารทำนายของสถานการณ ์  หรื อ
สภาพแวดล้อม ได้แก่ ความไม่แน่นอนของความต้องการ ความ
ไม่แน่นอนของคุณภาพ 

Hsiao and Huang (2016), Li and Zhang 
(2015) 

การอภิปรายผล 
 ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการแบ่งปันข้อมูลภายในโซ่อุปทานจะถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ ปัจจัยภายใน และ
ปัจจัยภายนอก [28]  
 1) ปัจจัยภายใน คือ ปัจจัยที่อยู่ในการควบคุมขององค์กร ได้แก่ ความไว้วางใจ Chao et al. (2013) ได้กล่าวว่าความ
ไว้วางใจเป็นปัจจัยที่สำคัญและถูกอ้างถึงบ่อยที่สุดด้านความสัมพันธ์ในโซ่อุปทาน เมื่อสมาชิกในโซ่อุปทานมีความไว้วางใจกัน 
ทำให้ข้อมูลสามารถไหลได้อย่างอิสระ [30] นำไปสู่การเพิ่มระดับความพึงพอใจ และประสิทธิภาพที่สูงข้ึน [31] จากการศึกษา
ของ Wang et al. (2019) เมื่อระดับความน่าเช่ือถือของข้อมูลอยู่ในระดับปานกลาง ผู้ค้าปลีกจะมีแรงจูงใจในการแบ่งปัน
ข้อมูล สอดคล้องกับ Zaheer and Trkman (2017) พบว่าความไว้วางใจมีส่วนช่วยในการแบ่งปันข้อมูล ผลกำไร ทำให้สมาชิก
ในโซ่อุปทานรับรู้ถึงผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ เมื่ออัตราส่วนกำไรของผู้ผลิต และผู้ค้าปลีกเพิ่มขึ้น จะช่วยในการแบ่งปันข้อมูลง่าย
ขึ้น [27] สอดคล้องกับ Pei and Yan (2019) พบว่าการแบ่งผลกำไรระหว่างซัพพลายเออร์ และผู้ค้าปลีกเป็นกลไกที่มี
ประสิทธิภาพที่จะใช้ในการกระตุ้นให้ซัพพลายเออร์ และผู้ค้าปลีก แบ่งปันข้อมูลได้อย่างแท้จริง ต้นทุน การลงทุนมีผลกระทบ
โดยตรงต่อประโยชน์ที่จะได้รับ จากการศึกษาของ Chu and Lee (2006) ได้แสดงให้เห็นว่าถ้าต้นทุนในการแบ่งปันข้อมูลอยู่
ในระดับที่ต่ำจะทำให้สมาชิกมีแรงจูงใจในการแบ่งปันข้อมูลมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ Mukhopadhyay et al. (2008) เมื่อ
ต้นทุนการเพิ่มมูลค่า (value added cost) อยู่ในระดับที่ต่ำทำให้ผู้ค้าปลีกยินดีที่จะแบ่งปันข้อมูล นอกจากนี้ Shang et al. 
(2016) พบว่าผู้ค้าปลีกจะแบ่งปันข้อมูลเมื่อค่าใช้จ่ายในการผลิตต่ำ นโยบาย การใช้นโยบายร่วมกันทำให้ซัพพลายเออร์และ
ผู้ค้าปลีกมีแรงจูงใจในการแบ่งปันข้อมูลในโซ่อุปทาน จะเห็นได้จากการศึกษาของ Pei and Yan (2019) ได้ชี้ให้เห็นว่าการ
กำหนดนโยบายคืนเงินเต็มจำนวนให้ลูกค้า ทำให้ลูกค้ายินดีที่จะจ่ายเงินซื้อสินค้า และนำไปสู่การซื้อสินค้าเพิ่มขึ้น [32] ซึ่งถือ
เป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขัน กลยุทธ์ จากการศึกษาของ Hsiao and Huang (2016) ซึ่งศึกษาผลกระทบของกลยุทธ์คุณภาพ
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

การวิเคราะห์ข้อมูล และปัจจัยที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม หลังจากนั้นทำการรวมปัจจัยที่มีความคล้ายคลึงกันไว้ในกลุ่ม
เดียวกัน [15] และทำการสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม 

ตารางที่ 1 คำค้นหาในการทบทวนวรรณกรรม 
ฐานข้อมูล คำค้นหา 
ScienceDirect "information sharing" AND "supply chain" AND (willing OR incentive OR motivate OR 

voluntary) 
Web of Science TI=("information shar*" AND "supply chain*") AND TS=(willing* OR incentiv* OR 

motivat* OR voluntar*) 

ผลการศึกษา 
 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการแบ่งปันข้อมูลในโซ่อุปทาน มากกว่าร้อยละ 
80 ใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสมการทางคณิตศาสตร์ ส่วนท่ีเหลือใช้วิธีการสร้างโมเดลสมการโครงสร้าง (structural equation 
modeling: SEM) มากกว่าร้อยละ 80 ใช้มุมมองการแบ่งปันข้อมูลตามแนวดิ่งในการศึกษา มากกว่าร้อยละ 90 ศึกษาโซ่
อุปทานที่ม ี2 ระดับช้ัน (tier) ดังสรุปไว้ในตารางที่ 2 และปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจได้สรุปไว้ในตารางที่ 3 

ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมลูและมุมมองในการแบ่งปันข้อมลูในโซอุ่ปทาน 

แหล่งที่มา การวิเคราะห์ข้อมูล 
การแบ่งปันข้อมูล  โซ่อุปทาน 

แนวดิ่ง แนวนอน  ซัพพลายเออร์ ผู้ผลิต ผู้ค้าปลีก 
Guan et al. (2019) สมการ  -  - 1 1 
Wang et al. (2019) สมการ  -  - 1 1 
Zhang et al. (2019) สมการ  -  - 1 1 
Pei and Yan (2019) สมการ  -  1 - 1 
Zhao et al. (2019) สมการ    - 1 2 
Zaheer and Trkman (2017) SEM - -  - - - 
Shang et al. (2016) สมการ  -  - 2 1 
Hsiao and Huang (2016) SEM  -  >1 >1 >1 
Li and Zhang (2015) สมการ  -  - 1 1 
Qian et al. (2012) สมการ  -  - 1 >1 
Mukhopadhyay et al. (2008) สมการ  -  - >1 >1 
Li and Zhang (2008) สมการ  -  - 1 >1 
Chu and Lee (2006) สมการ  -  - 1 1 

ตารางที่ 3 ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการแบ่งปันข้อมูลภายในโซ่อุปทาน 
ปัจจัย รายละเอียด แหล่งทีม่า 
ความไว้วางใจ ความเชื่อของฝ่ายหนึ่งที่มีต่อความน่าเชื่อถือ ความซื่อสัตย์ และ

ความมีน้ำใจของอีกฝ่าย ได้แก่ การักษาความลับ ความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูล 

Wang et al. (2019), Zaheer and 
Trkman (2017) 

ปัจจัย รายละเอียด แหล่งทีม่า 
ผลกำไร ผลประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินธุรกิจ ได้แก่ การแบ่งผลกำไร 

อัตรากำไร 
Pei and Yan (2019), Chu and Lee 
(2006) 

ต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ได้แก่ ต้นทุนในการแบ่งปันข้อมูล 
ต้นทุนในการผลิต ต้นทุนการเพิ่มมูลค่า 

Shang et al. (2016), Mukhopadhyay et 
al. (2008), Chu and Lee (2006) 

นโยบาย แบบแผนความคิดที่ยึดหลักในการปฏิบัติหรือการตัดสินใจ ได้แก่ 
นโยบายคืนเงินเต็มจำนวน  

Wang et al. (2019), Pei and Yan (2019) 

กลยุทธ ์ การวางแผนในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ 
ได้แก่ กลยุทธ์การแบ่งปันข้อมูล กลยุทธ์ทางธุรกิจ 

Hsiao and Huang (2016), Zhao et al. 
(2019), Qian et al. (2012) 

ประสิทธิภาพ กระบวนการ วิธีการ หรือการกระทำใด ๆ โดยใช้ทรัพยากรต่าง 
ๆ เพื่อให้ผลที่ได้มีคุณภาพ ความประหยัด และความคุ้มค่าสงูสุด 
ได้แก่ ประสิทธิภาพการลงทุนด้านบริการ ประสิทธิภาพต้นทุน
ด้านบริการหลังการขาย 

Guan et al. (2019), Zhang et al. (2019) 

การแข่งขัน สถานการณ์แข่งขันตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไปเพื่อแย่งชิงสิ่งใดสิ่งหน่ึง 
ได้แก่ ความเข้มข้นในการแข่งขัน 

Guan et al. (2019), Shang et al. (2016) 

ความไม่แน่นอน ความไม ่ แ ม ่ นย ำ ในก ารทำนายของสถานการณ ์  ห รือ
สภาพแวดล้อม ได้แก่ ความไม่แน่นอนของความต้องการ ความ
ไม่แน่นอนของคุณภาพ 

Hsiao and Huang (2016), Li and Zhang 
(2015) 

การอภิปรายผล 
 ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการแบ่งปันข้อมูลภายในโซ่อุปทานจะถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ ปัจจัยภายใน และ
ปัจจัยภายนอก [28]  
 1) ปัจจัยภายใน คือ ปัจจัยที่อยู่ในการควบคุมขององค์กร ได้แก่ ความไว้วางใจ Chao et al. (2013) ได้กล่าวว่าความ
ไว้วางใจเป็นปัจจัยที่สำคัญและถูกอ้างถึงบ่อยที่สุดด้านความสัมพันธ์ในโซ่อุปทาน เมื่อสมาชิกในโซ่อุปทานมีความไว้วางใจกัน 
ทำให้ข้อมูลสามารถไหลได้อย่างอิสระ [30] นำไปสู่การเพิ่มระดับความพึงพอใจ และประสิทธิภาพที่สูงข้ึน [31] จากการศึกษา
ของ Wang et al. (2019) เมื่อระดับความน่าเช่ือถือของข้อมูลอยู่ในระดับปานกลาง ผู้ค้าปลีกจะมีแรงจูงใจในการแบ่งปัน
ข้อมูล สอดคล้องกับ Zaheer and Trkman (2017) พบว่าความไว้วางใจมีส่วนช่วยในการแบ่งปันข้อมูล ผลกำไร ทำให้สมาชิก
ในโซ่อุปทานรับรู้ถึงผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ เมื่ออัตราส่วนกำไรของผู้ผลิต และผู้ค้าปลีกเพิ่มขึ้น จะช่วยในการแบ่งปันข้อมูลง่าย
ขึ้น [27] สอดคล้องกับ Pei and Yan (2019) พบว่าการแบ่งผลกำไรระหว่างซัพพลายเออร์ และผู้ค้าปลีกเป็นกลไกที่มี
ประสิทธิภาพที่จะใช้ในการกระตุ้นให้ซัพพลายเออร์ และผู้ค้าปลีก แบ่งปันข้อมูลได้อย่างแท้จริง ต้นทุน การลงทุนมีผลกระทบ
โดยตรงต่อประโยชน์ที่จะได้รับ จากการศึกษาของ Chu and Lee (2006) ได้แสดงให้เห็นว่าถ้าต้นทุนในการแบ่งปันข้อมูลอยู่
ในระดับที่ต่ำจะทำให้สมาชิกมีแรงจูงใจในการแบ่งปันข้อมูลมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ Mukhopadhyay et al. (2008) เมื่อ
ต้นทุนการเพิ่มมูลค่า (value added cost) อยู่ในระดับที่ต่ำทำให้ผู้ค้าปลีกยินดีที่จะแบ่งปันข้อมูล นอกจากนี้ Shang et al. 
(2016) พบว่าผู้ค้าปลีกจะแบ่งปันข้อมูลเมื่อค่าใช้จ่ายในการผลิตต่ำ นโยบาย การใช้นโยบายร่วมกันทำให้ซัพพลายเออร์และ
ผู้ค้าปลีกมีแรงจูงใจในการแบ่งปันข้อมูลในโซ่อุปทาน จะเห็นได้จากการศึกษาของ Pei and Yan (2019) ได้ชี้ให้เห็นว่าการ
กำหนดนโยบายคืนเงินเต็มจำนวนให้ลูกค้า ทำให้ลูกค้ายินดีที่จะจ่ายเงินซื้อสินค้า และนำไปสู่การซื้อสินค้าเพิ่มขึ้น [32] ซึ่งถือ
เป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขัน กลยุทธ์ จากการศึกษาของ Hsiao and Huang (2016) ซึ่งศึกษาผลกระทบของกลยุทธ์คุณภาพ
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สินค้าต่อการแบ่งปันข้อมูล ชี้ให้เห็นว่าสมาชิกจะมีแรงจูงใจในการแบ่งปันข้อมูล เพื่อเก็บรักษาคุณภาพสินค้าไว้ได้ยาวนานขึ้น 
นอกจากนี้การใช้กลยุทธ์กระจายสินค้าจากการศึกษาของ Qian et al. (2012) มีผลต่อแรงจูงในการแบ่งปันข้อมูล เนื่องจาก
การแบ่งปันข้อมูลทำให้ผลิตสินค้าได้พอดีกับความต้องการ และช่วยในการตั้งราคาสินค้าให้เหมาะสมกับความสามารถในการ
ผลิต ประสิทธิภาพ จากการศึกษาของ Guan et al. (2019) เมื่อผู้ผลิตมีประสิทธิภาพการลงทุนด้านบริการ ส่งผลให้เกิดการ
ปรับปรุงด้านบริการลูกดีขึ้น ผู้ค้าปลีกจะยินดีในการแบ่งปันข้อมูล สอดคล้องกับการศึกษาของ Zhang et al. (2019) พบว่า
ผู้ค้าปลีกจะแบ่งปันข้อมูล ในสถานการณ์ที่ผู้ผลิตมีประสิทธิภาพต้นทุนด้านบริการหลังการขายอยู่ในระดับสูง  
 2) ปัจจัยภายนอก คือ ปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการความคุมขององค์กร ได้แก่ การแข่งขัน จากการศึกษาของ Shang et 
al. (2016) พบว่าผู้ค้าปลีกจะมีแรงจูงใจในการแบ่งปันข้อมูลเมื่อมีการแข่งขันรุนแรงขึ้น สอดคล้องกับการศึกษา Guan et al. 
(2019) พบว่าการแบ่งปนัข้อมูลของสมาชิกในโซ่อุปทานมีความเป็นไปได้มากขึ้น เมื่อผู้ผลิตมีการแข่งขันกันรุนแรงขึ้น ความไม่
แน่นอน จากการศึกษาของ Hsiao and Huang (2016) พบว่าเมื่อมีความไม่แน่นอนในคุณภาพของอาหารระหว่างการกระจาย
สินค้า ส่งผลใหเ้กิดการแบ่งปันข้อมูลระหว่างซัพพลายเออร์ ผู้ผลิต และผู้ซื้อสินค้า สอดคล้องกับ Li and Zhang (2015) พบว่า
ผู้ค้าปลีกมีแรงจูงใจในการแบ่งปันข้อมูล เมื่อความไม่แน่นอนของความต้องการสูงถึงระดับปานกลาง 

สรุปผลการศึกษา 
 การแบ่งปันข้อมูลจำเป็นที่จะต้องสร้างแรงจูงใจให้แก่สมาชิกในโซ่อุปทาน  แม้ว่าในปัจจุบันข้อจำกัดทางด้าน
เทคโนโลยีไม่ได้เป็นปัญหาเหมือนในอดีตที่ผ่านมา เนื่องมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่สมาชิกทุกคนสามารถเข้าถึง
ได้ง่าย และไม่ซับซ้อน วัตถุประสงค์หลักของบทความนี้คือการระบุและอภิปรายปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจ เพื่อท่ีจะสร้างกลไกที่
นำไปสู่การแบ่งปันข้อมูลที่สามารถใช้ในสถานการณจ์ริง ประกอบไปด้วยปัจจัย ความไว้วางใจ ผลกำไร ต้นทุน นโยบาย กลยุทธ์ 
ประสิทธิภาพ การแข่งขัน และความไม่แน่นอน ในการแบ่งปันข้อมูลในโซ่อุปทาน “ความไว้วางใจ” เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญ
ที่สุด และควรเริ่มจากการสร้างความไว้วางใจก่อน ซึ่งจะนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในระยะยาว แรงจูงใจในการ
แบ่งปันข้อมูลไม่ว่าจะมาจากปัจจัยใด แต่ผลสุดท้ายถูกคาดว่าจะนำไปสู่สถานการณ์ที่ต่างกไ็ด้ผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน 

ข้อเสนอแนะในการนำข้อมูลไปใช้ 
 สมาชิกในโซ่อุทานควรตระหนักถึงความไว้วางใจ ซึ่งส่งผลต่อความยินดีในการแบ่งปันข้อมูล และความสัมพันธอ์ันดี
ในระยะยาว นอกจากน้ียังทำให้เกิดการ่วมมือกันระหว่างองค์กรด้านนโยบาย กลยุทธ์ หรือแม้แต่การมีเป้าหมายร่วมกัน นำไปสู่
ความได้เปรียบในการแข่งขัน อันเนื่องมาจากประสิทธิภาพโซ่อุปทานเพิ่มสูงขึ้น 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
 จากการศึกษาครั้งนี้ทำให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการแบ่งปันข้อมูลในโซ่อุปทาน ซึ่งสามารถใช้เป็น
แนวทางในการศึกษาในอนาคต โดยใช้มุมมองทางทฤษฎีต่าง ๆ ได้แก่ การแลกเปลี่ยนทางความสัมพันธ์ การแลกเปลี่ยนทาง
สังคม มุมมองฐานทรัพยากร เข้ามาช่วยอธิบายให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น และนำปัจจัยเหล่านี้ไปศึกษาในเชิงประจักษ์ด้วย 
SEM เพื่อศึกษาขนาดและทิศทางทั้งอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมของปัจจัยเชิงสาเหตุ 
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สินค้าต่อการแบ่งปันข้อมูล ชี้ให้เห็นว่าสมาชิกจะมีแรงจูงใจในการแบ่งปันข้อมูล เพื่อเก็บรักษาคุณภาพสินค้าไว้ได้ยาวนานขึ้น 
นอกจากนี้การใช้กลยุทธ์กระจายสินค้าจากการศึกษาของ Qian et al. (2012) มีผลต่อแรงจูงในการแบ่งปันข้อมูล เนื่องจาก
การแบ่งปันข้อมูลทำให้ผลิตสินค้าได้พอดีกับความต้องการ และช่วยในการตั้งราคาสินค้าให้เหมาะสมกับความสามารถในการ
ผลิต ประสิทธิภาพ จากการศึกษาของ Guan et al. (2019) เมื่อผู้ผลิตมีประสิทธิภาพการลงทุนด้านบริการ ส่งผลให้เกิดการ
ปรับปรุงด้านบริการลูกดีขึ้น ผู้ค้าปลีกจะยินดีในการแบ่งปันข้อมูล สอดคล้องกับการศึกษาของ Zhang et al. (2019) พบว่า
ผู้ค้าปลีกจะแบ่งปันข้อมูล ในสถานการณ์ที่ผู้ผลิตมีประสิทธิภาพต้นทุนด้านบริการหลังการขายอยู่ในระดับสูง  
 2) ปัจจัยภายนอก คือ ปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการความคุมขององค์กร ได้แก่ การแข่งขัน จากการศึกษาของ Shang et 
al. (2016) พบว่าผู้ค้าปลีกจะมีแรงจูงใจในการแบ่งปันข้อมูลเมื่อมีการแข่งขันรุนแรงขึ้น สอดคล้องกับการศึกษา Guan et al. 
(2019) พบว่าการแบ่งปนัข้อมูลของสมาชิกในโซ่อุปทานมีความเป็นไปได้มากขึ้น เมื่อผู้ผลิตมีการแข่งขันกันรุนแรงขึ้น ความไม่
แน่นอน จากการศึกษาของ Hsiao and Huang (2016) พบว่าเมื่อมีความไม่แน่นอนในคุณภาพของอาหารระหว่างการกระจาย
สินค้า ส่งผลใหเ้กิดการแบ่งปันข้อมูลระหว่างซัพพลายเออร์ ผู้ผลิต และผู้ซื้อสินค้า สอดคล้องกับ Li and Zhang (2015) พบว่า
ผู้ค้าปลีกมีแรงจูงใจในการแบ่งปันข้อมูล เมื่อความไม่แน่นอนของความต้องการสูงถึงระดับปานกลาง 

สรุปผลการศึกษา 
 การแบ่งปันข้อมูลจำเป็นที่จะต้องสร้างแรงจูงใจให้แก่สมาชิกในโซ่อุปทาน  แม้ว่าในปัจจุบันข้อจำกัดทางด้าน
เทคโนโลยีไม่ได้เป็นปัญหาเหมือนในอดีตที่ผ่านมา เนื่องมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่สมาชิกทุกคนสามารถเข้าถึง
ได้ง่าย และไม่ซับซ้อน วัตถุประสงค์หลักของบทความนี้คือการระบุและอภิปรายปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจ เพื่อท่ีจะสร้างกลไกที่
นำไปสู่การแบ่งปันข้อมูลที่สามารถใช้ในสถานการณจ์ริง ประกอบไปด้วยปัจจัย ความไว้วางใจ ผลกำไร ต้นทุน นโยบาย กลยุทธ์ 
ประสิทธิภาพ การแข่งขัน และความไม่แน่นอน ในการแบ่งปันข้อมูลในโซ่อุปทาน “ความไว้วางใจ” เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญ
ที่สุด และควรเริ่มจากการสร้างความไว้วางใจก่อน ซึ่งจะนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในระยะยาว แรงจูงใจในการ
แบ่งปันข้อมูลไม่ว่าจะมาจากปัจจัยใด แต่ผลสุดท้ายถูกคาดว่าจะนำไปสู่สถานการณ์ที่ต่างกไ็ด้ผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน 

ข้อเสนอแนะในการนำข้อมูลไปใช้ 
 สมาชิกในโซ่อุทานควรตระหนักถึงความไว้วางใจ ซึ่งส่งผลต่อความยินดีในการแบ่งปันข้อมูล และความสัมพันธอ์ันดี
ในระยะยาว นอกจากน้ียังทำให้เกิดการ่วมมือกันระหว่างองค์กรด้านนโยบาย กลยุทธ์ หรือแม้แต่การมีเป้าหมายร่วมกัน นำไปสู่
ความได้เปรียบในการแข่งขัน อันเนื่องมาจากประสิทธิภาพโซ่อุปทานเพิ่มสูงขึ้น 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
 จากการศึกษาครั้งนี้ทำให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการแบ่งปันข้อมูลในโซ่อุปทาน ซึ่งสามารถใช้เป็น
แนวทางในการศึกษาในอนาคต โดยใช้มุมมองทางทฤษฎีต่าง ๆ ได้แก่ การแลกเปลี่ยนทางความสัมพันธ์ การแลกเปลี่ยนทาง
สังคม มุมมองฐานทรัพยากร เข้ามาช่วยอธิบายให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น และนำปัจจัยเหล่านี้ไปศึกษาในเชิงประจักษ์ด้วย 
SEM เพื่อศึกษาขนาดและทิศทางทั้งอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมของปัจจัยเชิงสาเหตุ 
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O10110

ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของประชาชน
ในเขตอ�าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

นิศำรัตน์ ธัญญเจริญ1* และนลินี เหมำะประสิทธิ์2

บทคัดย่อ
กำรวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมำยเพื่อ 1) ศึกษำควำมแตกต่ำงของควำมตั้งใจใช้บริกำรแพทย์แผนไทยและแพทย์ทำงเลือกของ

ประชำชนในอ�ำเภอบำงกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ตำมปัจจัยด้ำนประชำกรศำสตร์ และ2) ศึกษำปัจจัยด้ำนเจตคติต่อกำรใช้บริกำร 

ปัจจัยด้ำนกำรคล้อยตำมกลุ่มอ้ำงอิง และปัจจัยด้ำนกำรรับรู้ควำมสำมำรถในกำรควบคุมพฤติกรรม ที่มีผลต่อควำมตั้งใจใช้บริกำร

แพทย์แผนไทยและแพทย์ทำงเลือกของประชำชนในอ�ำเภอบำงกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก เป็นกำรวิจัยเชิงปริมำณ โดยกลุ่มตัวอย่ำง

ได้แก่ ประชำชนที่เคยใช้บริกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือกในเขตอ�ำเภอบำงกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ที่มีอำยุตั้งแต่ 20 

ปีขึ้นไป จ�ำนวน 400 คน น�ำมำวิเครำะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนำและสถิติเชิงอนุมำน ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) ปัจจัยด้ำน

ประชำกรศำสตร์ได้แก่ เพศ อำย ุระดบักำรศกึษำ อำชพีและรำยได้เฉล่ียต่อเดอืนทีแ่ตกต่ำงกนั มีผลต่อควำมตัง้ใจใช้บรกิำรกำรแพทย์

ทำงเลือก ของประชำชนในอ�ำเภอบำงกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลกไม่แตกต่ำงกัน และ2) ปัจจัยด้ำนเจตคติต่อกำรใช้บริกำร ปัจจัยด้ำน

กำรคล้อยตำมกลุม่อ้ำงองิ และปัจจยัด้ำนกำรรบัรูค้วำมสำมำรถในกำรควบคมุพฤตกิรรม มผีลต่อควำมตัง้ใจใช้บรกิำรแพทย์แผนไทย

และแพทย์ทำงเลอืกของประชำชนในเขตอ�ำเภอบำงกระทุม่ จงัหวดัพษิณโุลก อยูร้่อยละ 42.2 อย่ำงมนียัส�ำคญัทำงสถติทิีร่ะดบั 0.05 

ข้อเสนอแนะ ได้แก่ หน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้อง ควรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนเห็นถึงประโยชน์ ว่ำจะท�ำให้อำกำรเจ็บป่วยดีขึ้น 

ช่วยประหยัดค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำพยำบำลได้ และจัดบุคลำกรไปแนะน�ำกำรใช้บริกำรในครอบครัวของประชำชน โดยใช้สื่อท่ี

ประชำชนเข้ำถึงได้ง่ำย

ค�าส�าคัญ : เจตคติต่อกำรใช้บริกำร กำรคล้อยตำมกลุ่มอ้ำงอิง กำรรับรู้ควำมสำมำรถในกำรควบคุมพฤติกรรม ควำมตั้งใจใช้บริกำร 

แพทย์แผนไทย แพทย์ทำงเลือก

1  นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
2  อาจารย์ประจ�าภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
1 Postgraduate student in the Master of Business Administration Program, Faculty of Business Economics and Communications, 

Naresuan University
2  Lecturer in the Department of Business Administration, Faculty of Business Economics and Communications, Naresuan University
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Factors affecting intention to use of Thai traditional medicine and alternative
medicine services of people In Bang Krathum District Phitsanulok Province

Nisarat Thunyajaroen1* and Nalinee Mohprasit2

Abstract
This research aims to 1) study differences of Thai traditional and alternative medicine services of people 

in Bangkrathum district, Phitsanulok province according to demographic factors and 2) study attitude towards 

use service factors, relating to the reference group factors, and perceived ability to control behavior factors 

affecting intention to use of people in Bangkrathum district, Phitsanulok province. The quantitative research 

was used. The samples consisted of 400 people aged 20 years and over, who have used Thai traditional and 

alternative medicine services in Bangkrathum district, Phitsanulok province. Data were analyzed using descriptive 

statistics and inferential statistics. The results of the research showed that 1) demographic factors such as 

gender, age, education level, occupations and average monthly income are different affecting intention to use 

of people in Bangkrathum district, Phitsanulok province not different 2) attitude towards use service factors, 

relating to the reference group factors, and perceived ability to control behavior factors affecting intention to use 

of people in Bangkrathum district, Phitsanulok province by 42.2% at the 0.05 significant level. Suggestions include 

related government agencies should publicize for the benefit of the people that will improve the illness, 

save the cost of medical treatment, and arrange personnel to recommend the use of family services in the 

public using media that people can easily access.

Keywords: Attitude toward the behavior, Subjective norms, Perceived behavioral control, Intention to use, 

Thai traditional medicine, Alternative medicine services
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บทน า 
ในอดีตการใช้การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกยังไม่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป เพราะขาดการศึกษายืนยันทาง

วิทยาศาสตร์ถึงประสิทธิผลของการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  อีกทั้งการแพทย์แผนปัจจุบันในขณะนั้นยังขาด
องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประชาชนส่วนมากก็ยังมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องท าให้การแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกถูกมองว่าเป็นเรื่องหลอกลวง [1] อย่างไรก็ตามในปัจจุบันการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกได้รับความสนใจเพิ่มขึ้น อีกทั้งมีการน าการแพทย์ทางเลือกมาเสริมกับการรักษาด้วยการแพทย์แผนปัจจุบัน และมีชื่อ
เรียกว่าการแพทย์เสริมและการแพทย์ทางเลือก (Complementary and Alternative Medicine: CAM) ซึ่งในประเทศไทย
เริ่มมีการส่งเสริมให้มีการใช้แพทย์ทางเลือกตั้งแต่ พ.ศ. 2530 [2] ประกอบกับบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี พ.ศ. 
2545 มีระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยมุ่งหวังให้ประชาชนทุกคนมีสิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขอย่างเท่าเทียม 
ด้วยเหตุนี้การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจึงเข้ามามีบทบาทส าคัญในระบบสาธารณสุขมากยิ่งขึ้น [3]  

การแพทย์แผนไทย เป็นระบบการแพทย์แบบดั้งเดิมของไทย จัดเป็นระบบการแพทย์ แบบองค์รวมระบบหนึ่ง 
การแพทย์แบบองค์รวม หมายถึง ระบบการแพทย์ ที่ดูแลสุขภาพของผู้ป่วยในทุกๆ ด้าน ไม่ได้มุ่งเน้นการรักษาผู้ป่วยเฉพาะ
โรค หรือตามอาการ ที่ปรากฏเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงการป้องกันโรค และการส่งเสริมสุขภาพพร้อมๆ กันไปด้วย  [4] 
ส่วนการแพทย์ทางเลือก คือ การรักษาพยาบาลอีกรูปแบบหนึ่ง แตกต่างไปจากการแพทย์แผนปัจจุบัน ซึ่งผู้ที่ให้การรักษา 
จะต้องส าเร็จการศึกษาวิชาชีพแพทย์ และได้รับใบประกอบโรคศิลปะ เป็นแพทย์ทั่วไป หรือแพทย์เฉพาะทาง ส่วนแพทย์
ทางเลือก เป็นวิทยาการผสมผสานให้ใกล้เคียงกับการด ารงชีวิตของมนุษย์ มิใช่การแพทย์ที่ให้การรักษาโดยใช้ยาแผนปัจจุบัน 
ผู้ให้การรักษา ไม่จ าเป็นต้องจบวุฒิทางการแพทย์แผนปัจจุบัน แต่เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมและได้รับการฝึกฝนจนเป็นที่ช านาญ
ในแต่ละสาขา [5]  

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้คัดเลือกให้จังหวัดพิษณุโลกเป็น 1 ใน 13 จังหวัดในการด าเนิน
โครงการเมืองสมุนไพร และก าหนดยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ 2560 มีการก าหนดต าแหน่งการ
พัฒนาจังหวัดพิษณุโลกให้เป็นเมืองสุขภาพและพืชสมุนไพร [6] ซึ่งอ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก เป็นที่ตั้งของ
โรงพยาบาลบางกระทุ่ม ที่มีช่ือเสียงด้านการผลิตยาจากสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย ในปี พ.ศ.2528 เป็นโรงพยาบาล 1 ใน 
5 แห่ง ที่กระทรวงสาธารณสุขคัดเลือกเพื่อด าเนินโครงการ “สมุนไพรกับการสาธารณสุขมูลฐาน” โดยได้รับการสนับสนุนจาก 
GTZ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ปัจจุบันโรงพยาบาลได้พัฒนากระบวนการผลิตและการใช้ยาจากสมุนไพรอย่างเป็น
ระบบ [7] มีการน าเสนอการแพทย์ทางเลือกในคนไข้ด้วยการรักษาแบบการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ซึ่งยา
สมุนไพรที่โรงพยาบาลบางกระทุ่มน ามาใช้นี้ได้ผ่านการศึกษาวิจัยภายใต้การสนับสนุนของสถาบันการแพทย์แผนไทย 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย และศูนย์พันธุวิศวกรรม และเทคโนโลยี ชีวภาพแห่งชาติ ภายใต้โครงการ BRT ซึ่งการ
รักษาของโรงพยาบาลบางกระทุ่มนั้นเป็นการให้การรักษาแบบองค์รวมทั้งอาการทางกาย และทางใจ  การพูดคุย นวดสัมผัส 
ท าสมาธิ [8] ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจเลือกใช้บริการการแพทย์ทางเลือกของประชาชน 
ในอ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก เพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการให้บริการให้เหมาะสมและส่งเสริมการแพทย์
แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และธุรกิจสุขภาพให้เป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ใช้ในการศึกษานี้ ได้แก่ ประชาชนที่เคยใช้บริการการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกในเขตอ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป จ านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้คือแบบสอบถาม โดยโครงสร้างแบบสอบถามได้แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูล
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ลักษณะค าถามเป็นค าถาม
ปลายปิดแบบให้เลือกตอบ ส่วนท่ี  2 เป็นค าถามเกี่ยวกับปัจจัยทีม่ีผลตอ่ความตั้งใจใช้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกของประชาชน ในเขตอ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ส่วนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับความตั้งใจใช้บริการ
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของประชาชน ในเขตอ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก โดยผู้วิจัยน า
แบบสอบถามไปทดสอบค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยวิธีการค านวนค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของคอนบาร์ช (Cronbach’s 
alpha Coefficient) โดยใช้ค่า Cronbach’s alpha ที่เกิน 0.70 [9] ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ (ตาราง 1) 
 

ตาราง 1 การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์อัลฟ่าของคอนบาร์ช 
แบบทดสอบรายด้าน Cronbach’s Alpha 

ปัจจัยด้านเจตคติต่อการใช้บริการ 0.751 
ปัจจัยด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการใช้บริการ 0.861 
ปัจจัยด้านการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการใช้บรกิาร 0.789 
ความตั้งใจใช้บริการ 0.833 

 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ประกอบการท าวิจัยมี 2 ส่วน ได้แก่ 1) ข้อมูลทุติยภูมิ โดยศึกษาค้นคว้าจากเอกสารวิชาการ 
เช่น ต ารา รายงานการวิจัย บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ค าแนะน าผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อใช้
เป็นกรอบแนวคิดในการท าวิจัย และประกอบการวิเคราะห์สรุปผล 2) ข้อมูลปฐมภูมิ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
ข้อมูล โดยให้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน ใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณทั้งสถิติเชิงพรรณาและ
เชิงอนุมาน ได้แก่ 1) ร้อยละ (Percentage) 2) ค่าเฉลี่ย (Mean) 3) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 4) การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และ 5) การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) 
เพื่อการทดสอบสมมติฐานของการวิจัย 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 58.25 มีอายุ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.75 ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 60.25 มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระคิดเป็นร้อยละ 33.00 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001–
20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.75  
 ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของประชาชน ในเขตอ าเภอบาง
กระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้านเจตคติต่อการใช้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงที่สุด ได้แก่ การมีความเชื่อว่าเมื่อรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจะท าให้อาการเจ็บป่วยดีขึ้น การมี
ความเชื่อว่าการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลได้ รองลงมา การมีความ
เช่ือว่าการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกสามารถป้องกันโรคได้ และการมีความเช่ือว่าการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกมีความปลอดภัย และเช่ือถือได้ ในส่วนด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการใช้บริการ อยู่ในระดับมาก 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ถ้าคนในครอบครัวแนะน าให้ใช้บริการการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก ก็จะใช้บริการด้วยเช่นกัน รองลงมา ถ้าญาติแนะน าให้ท่านใช้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก ก็จะใช้บริการด้วยเช่นกัน ถ้าหากทราบว่าดาราหรือนักแสดงที่ช่ืนชอบใช้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก ก็จะใช้บริการด้วยเช่นกัน และถ้าเพื่อนร่วมงานแนะน าให้ใช้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ก็จะ
ใช้บริการด้วยเช่นกัน ในด้านการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการใช้บริการ อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ เมื่อมีอาการเจ็บป่วย มีความมั่นใจว่าจะใช้บริการการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกในการรักษา รองลงมา การทราบว่าจะสามารถใช้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้ที่
ไหน และความมั่นใจว่าจะสามารถหาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้ในยามที่ต้องการ ความมั่นใจว่าการใช้
บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจะท าให้อาการเจ็บป่วยดีขึ้น  
 ความตั้งใจใช้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของประชาชน ในเขตอ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัด
พิษณุโลก อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่  ความรู้สึกพึงพอใจที่มีการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการรักษาและป้องกันโรค รองลงมา ทุกครั้งที่เจ็บป่วยจะนึกถึง
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นทางเลือกในการรักษา และหากใช้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกแล้วเกิดความพึงพอใจจะใช้บริการซ้ า  
 จากการทดสอบสมมติฐานทางการวิจัยพบว่า เจตคติต่อการใช้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก การ
คล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการใช้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก การรับรู้ความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรมการใช้บริการการแพทย์แผนไทยและแพทย ์มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
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บทน า 
ในอดีตการใช้การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกยังไม่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป เพราะขาดการศึกษายืนยันทาง

วิทยาศาสตร์ถึงประสิทธิผลของการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  อีกทั้งการแพทย์แผนปัจจุบันในขณะนั้นยังขาด
องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประชาชนส่วนมากก็ยังมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องท าให้การแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกถูกมองว่าเป็นเรื่องหลอกลวง [1] อย่างไรก็ตามในปัจจุบันการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกได้รับความสนใจเพิ่มขึ้น อีกทั้งมีการน าการแพทย์ทางเลือกมาเสริมกับการรักษาด้วยการแพทย์แผนปัจจุบัน และมีชื่อ
เรียกว่าการแพทย์เสริมและการแพทย์ทางเลือก (Complementary and Alternative Medicine: CAM) ซึ่งในประเทศไทย
เริ่มมีการส่งเสริมให้มีการใช้แพทย์ทางเลือกตั้งแต่ พ.ศ. 2530 [2] ประกอบกับบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี พ.ศ. 
2545 มีระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยมุ่งหวังให้ประชาชนทุกคนมีสิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขอย่างเท่าเทียม 
ด้วยเหตุนี้การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจึงเข้ามามีบทบาทส าคัญในระบบสาธารณสุขมากยิ่งขึ้น [3]  

การแพทย์แผนไทย เป็นระบบการแพทย์แบบดั้งเดิมของไทย จัดเป็นระบบการแพทย์ แบบองค์รวมระบบหนึ่ง 
การแพทย์แบบองค์รวม หมายถึง ระบบการแพทย์ ที่ดูแลสุขภาพของผู้ป่วยในทุกๆ ด้าน ไม่ได้มุ่งเน้นการรักษาผู้ป่วยเฉพาะ
โรค หรือตามอาการ ที่ปรากฏเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงการป้องกันโรค และการส่งเสริมสุขภาพพร้อมๆ กันไปด้วย  [4] 
ส่วนการแพทย์ทางเลือก คือ การรักษาพยาบาลอีกรูปแบบหนึ่ง แตกต่างไปจากการแพทย์แผนปัจจุบัน ซึ่งผู้ที่ให้การรักษา 
จะต้องส าเร็จการศึกษาวิชาชีพแพทย์ และได้รับใบประกอบโรคศิลปะ เป็นแพทย์ทั่วไป หรือแพทย์เฉพาะทาง ส่วนแพทย์
ทางเลือก เป็นวิทยาการผสมผสานให้ใกล้เคียงกับการด ารงชีวิตของมนุษย์ มิใช่การแพทย์ที่ให้การรักษาโดยใช้ยาแผนปัจจุบัน 
ผู้ให้การรักษา ไม่จ าเป็นต้องจบวุฒิทางการแพทย์แผนปัจจุบัน แต่เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมและได้รับการฝึกฝนจนเป็นที่ช านาญ
ในแต่ละสาขา [5]  

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้คัดเลือกให้จังหวัดพิษณุโลกเป็น 1 ใน 13 จังหวัดในการด าเนิน
โครงการเมืองสมุนไพร และก าหนดยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ 2560 มีการก าหนดต าแหน่งการ
พัฒนาจังหวัดพิษณุโลกให้เป็นเมืองสุขภาพและพืชสมุนไพร [6] ซึ่งอ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก เป็นที่ตั้งของ
โรงพยาบาลบางกระทุ่ม ที่มีช่ือเสียงด้านการผลิตยาจากสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย ในปี พ.ศ.2528 เป็นโรงพยาบาล 1 ใน 
5 แห่ง ที่กระทรวงสาธารณสุขคัดเลือกเพื่อด าเนินโครงการ “สมุนไพรกับการสาธารณสุขมูลฐาน” โดยได้รับการสนับสนุนจาก 
GTZ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ปัจจุบันโรงพยาบาลได้พัฒนากระบวนการผลิตและการใช้ยาจากสมุนไพรอย่างเป็น
ระบบ [7] มีการน าเสนอการแพทย์ทางเลือกในคนไข้ด้วยการรักษาแบบการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ซึ่งยา
สมุนไพรที่โรงพยาบาลบางกระทุ่มน ามาใช้นี้ได้ผ่านการศึกษาวิจัยภายใต้การสนับสนุนของสถาบันการแพทย์แผนไทย 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย และศูนย์พันธุวิศวกรรม และเทคโนโลยี ชีวภาพแห่งชาติ ภายใต้โครงการ BRT ซึ่งการ
รักษาของโรงพยาบาลบางกระทุ่มนั้นเป็นการให้การรักษาแบบองค์รวมทั้งอาการทางกาย และทางใจ  การพูดคุย นวดสัมผัส 
ท าสมาธิ [8] ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจเลือกใช้บริการการแพทย์ทางเลือกของประชาชน 
ในอ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก เพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการให้บริการให้เหมาะสมและส่งเสริมการแพทย์
แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และธุรกิจสุขภาพให้เป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ใช้ในการศึกษานี้ ได้แก่ ประชาชนที่เคยใช้บริการการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกในเขตอ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป จ านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้คือแบบสอบถาม โดยโครงสร้างแบบสอบถามได้แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูล
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ลักษณะค าถามเป็นค าถาม
ปลายปิดแบบให้เลือกตอบ ส่วนท่ี  2 เป็นค าถามเกี่ยวกับปัจจัยทีม่ีผลตอ่ความตั้งใจใช้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกของประชาชน ในเขตอ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ส่วนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับความตั้งใจใช้บริการ
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของประชาชน ในเขตอ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก โดยผู้วิจัยน า
แบบสอบถามไปทดสอบค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยวิธีการค านวนค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของคอนบาร์ช (Cronbach’s 
alpha Coefficient) โดยใช้ค่า Cronbach’s alpha ที่เกิน 0.70 [9] ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ (ตาราง 1) 
 

ตาราง 1 การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์อัลฟ่าของคอนบาร์ช 
แบบทดสอบรายด้าน Cronbach’s Alpha 

ปัจจัยด้านเจตคติต่อการใช้บริการ 0.751 
ปัจจัยด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการใช้บริการ 0.861 
ปัจจัยด้านการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการใช้บรกิาร 0.789 
ความตั้งใจใช้บริการ 0.833 

 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ประกอบการท าวิจัยมี 2 ส่วน ได้แก่ 1) ข้อมูลทุติยภูมิ โดยศึกษาค้นคว้าจากเอกสารวิชาการ 
เช่น ต ารา รายงานการวิจัย บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ค าแนะน าผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อใช้
เป็นกรอบแนวคิดในการท าวิจัย และประกอบการวิเคราะห์สรุปผล 2) ข้อมูลปฐมภูมิ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
ข้อมูล โดยให้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน ใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณทั้งสถิติเชิงพรรณาและ
เชิงอนุมาน ได้แก่ 1) ร้อยละ (Percentage) 2) ค่าเฉลี่ย (Mean) 3) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 4) การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และ 5) การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) 
เพื่อการทดสอบสมมติฐานของการวิจัย 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 58.25 มีอายุ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.75 ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 60.25 มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระคิดเป็นร้อยละ 33.00 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001–
20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.75  
 ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของประชาชน ในเขตอ าเภอบาง
กระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้านเจตคติต่อการใช้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงที่สุด ได้แก่ การมีความเชื่อว่าเมื่อรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจะท าให้อาการเจ็บป่วยดีขึ้น การมี
ความเชื่อว่าการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลได้ รองลงมา การมีความ
เช่ือว่าการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกสามารถป้องกันโรคได้ และการมีความเช่ือว่าการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกมีความปลอดภัย และเช่ือถือได้ ในส่วนด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการใช้บริการ อยู่ในระดับมาก 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ถ้าคนในครอบครัวแนะน าให้ใช้บริการการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก ก็จะใช้บริการด้วยเช่นกัน รองลงมา ถ้าญาติแนะน าให้ท่านใช้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก ก็จะใช้บริการด้วยเช่นกัน ถ้าหากทราบว่าดาราหรือนักแสดงท่ีช่ืนชอบใช้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก ก็จะใช้บริการด้วยเช่นกัน และถ้าเพื่อนร่วมงานแนะน าให้ใช้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ก็จะ
ใช้บริการด้วยเช่นกัน ในด้านการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการใช้บริการ อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ เมื่อมีอาการเจ็บป่วย มีความมั่นใจว่าจะใช้บริการการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกในการรักษา รองลงมา การทราบว่าจะสามารถใช้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้ที่
ไหน และความมั่นใจว่าจะสามารถหาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้ในยามที่ต้องการ ความมั่นใจว่าการใช้
บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจะท าให้อาการเจ็บป่วยดีขึ้น  
 ความตั้งใจใช้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของประชาชน ในเขตอ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัด
พิษณุโลก อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่  ความรู้สึกพึงพอใจที่มีการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการรักษาและป้องกันโรค รองลงมา ทุกครั้งที่เจ็บป่วยจะนึกถึง
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นทางเลือกในการรักษา และหากใช้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกแล้วเกิดความพึงพอใจจะใช้บริการซ้ า  
 จากการทดสอบสมมติฐานทางการวิจัยพบว่า เจตคติต่อการใช้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก การ
คล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการใช้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก การรับรู้ความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรมการใช้บริการการแพทย์แผนไทยและแพทย ์มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
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ของประชาชนในอ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก มีความแม่นย าร้อยละ 42.2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
สามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ดังนี้ Y = 0.830 + (0.224)X1 + (0.238)X2 + (0.349)X3 
 โดยปัจจัยด้านเจตคติต่อการใช้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (b=0.224) ปัจจัยด้านการคล้อย
ตามกลุ่มอ้างอิง (b=0.238) และปัจจัยด้านการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการใช้บริการการแพทย์แผนไทย
และแพทย์ทางเลือก (b=0.349) มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ของประชาชนใน
อ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก (ตารางที่ 2) โดย 
 เจตคติต่อการใช้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพิ่มขึ้น 1 หน่วย มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการ
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ของประชาชนในอ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก เพิ่มขึ้น 0.224 หน่วย เมื่อ
ก าหนดตัวแปรด้านอ่ืนๆ คงที่ 
 การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการใช้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพิ่มขึ้น 1 หน่วย มีผลต่อความ
ตั้งใจใช้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ของประชาชนในอ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก เพิ่มขึ้น 
0.238 หน่วย เมื่อก าหนดตัวแปรด้านอ่ืนๆ คงที่ 
 การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการใช้บริการการแพทย์แผนไทยและแพทย์ เพิ่มขึ้น 1 หน่วย มีผลต่อ
ความตั้งใจใช้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ของประชาชนในอ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก เพิ่มขึ้น 
0.349 หน่วย เมื่อก าหนดตัวแปรด้านอ่ืนๆ คงที่ 
 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของข้อมูลเกี่ยวกับความตั้งใจใช้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ของ
ประชาชนในอ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก จ าแนกตามเพศ พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความตั้งใจใช้บริการ
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ไม่แตกต่างกัน  
 การทดสอบค่า F- test วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way Analysis of Variance : ANOVA) โดยรวม 
ระหว่าง อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน กับความตั้งใจใช้บริการการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก ของประชาชนในอ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก พบว่า ประชาชนที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความตั้งใจใช้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ไม่แตกต่างกัน 
 
ตาราง 2 ผลการวิเคราะหส์มการถดถอยพหุคูณ 

Model ตัวแปร Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

  B Std. 
Error 

Beta   

Constant  .830 .221  3.761 .000 
1. ปัจจัยด้านเจตคตติ่อการใช้บริการ X1 .224 .055 .207 4.070 .000* 
2. ปัจจัยด้านการคล้อยตามกลุ่มอา้งอิง
ในการใช้บริการ 

X2 .238 .063 .206 3.790 .000* 

3. ปัจจัยด้านการรับรู้ความสามารถใน
การควบคุมพฤติกรรมการใช้บริการ 

X3 .349 .046 .358 7.590 .000* 

R = .650    R2 = .422    Adjust R2 = .418 
*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากการวิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดังนี ้
 เจตคติต่อการใช้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่มีความเช่ือว่าเมื่อรักษาด้วยการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือกจะท าให้อาการเจ็บป่วยดีขึ้น การมีความเช่ือว่าการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกช่วย
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลได้ ผลการวิจัยเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า เจตคติต่อการใช้บริการการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก เป็นความคิดเห็นหรือความรู้สึกของประชาชนเกี่ยวกับการใช้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก ในลักษณะดี-ไม่ดี หรือเป็นโทษ-เป็นประโยชน์ต่อตนเอง อีกทั้งมีผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก ในส่วนการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการใช้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ถ้าคนใน
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ครอบครัวแนะน าให้ใช้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก ก็จะใช้บริการด้วยเช่นกัน ผลการวิจัยที่เป็นเช่นนี้อาจ
เป็นเพราะว่าการรับรู้ของบุคคลเกี่ยวกับแรงผลักของสังคมที่ให้กระท าหรือไม่กระท าพฤติกรรมนั้นกลุ่มอ้างอิงอาจเป็นกลุ่ม
บุคคล เช่น ศิลปิน นักแสดง ผู้มีช่ือเสียง คนในครอบครัว เพื่อน เป็นต้น ที่แนะน าให้ใช้บริการการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกจึงเป็นผลให้เกิดการคล้อยตาม ในส่วนของการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการใช้บริการ
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเมื่อมีอาการเจ็บป่วย มีความมั่นใจว่าจะใช้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกในการรักษา ผลการวิจัยเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้ใช้บริการสามารถรับรู้ถึงช่องทางการให้บริการการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือกที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของศศิวิมล บุญสุภา [10] และเป็นไปตามกรอบแนวคิด
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแบบแผน ทีพ่บว่า ทัศนคติต่อการเลือกซื้ออาหาร การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การรับรู้ความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารส าเร็จรูปแช่แข็งพร้อมรับประทานมีผลต่อความตั้งใจในการเลือกซื้ออาหารส าเร็จรูปแช่
แข็งพร้อมรับประทานของผู้บริโภค  
 ความตั้งใจที่จะเลือกใช้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของประชาชนในอ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัด
พิษณุโลก ในแง่ของความรู้สึกพึงพอใจท่ีมีแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการรักษาและป้องกัน
โรค ผลการวิจัยเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า ความตั้งใจที่จะเลือกใช้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นอีก
ทางเลือกหนึ่งในการป้องกันและรักษาโรค โดยเช่ือว่าให้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกปลอดภัยและไม่
ก่อให้เกิดโทษ สอดคล้องกับงานวิจัยของจารุวรรณ ศุภศรี และ อรุณี ชุนหบดี [11] ได้ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดูแล
สุขภาพตนเองด้วยการแพทย์ทางเลือกของประชาชน จังหวัดตรัง เพื่อศึกษาการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์ทางเลือก และ
วิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดูแลตนเองด้วยการแพทย์ทางเลือกแล้วพบว่า การดูแลตนเองด้วยการแพทย์ทางเลือก
และความถี่ในใช้การแพทย์ทางเลือกของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับมาก  
 ปัจจัยด้านเจตคติต่อการใช้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปัจจัยด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงใน
การใช้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และปัจจัยด้านการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการใช้
บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
ของประชาชนในอ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัยเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า  ความตั้งใจกระท าเป็นส่วนหน่ึงของ
ทฤษฏีการกระท าด้วยเหตุผล โดยความตั้งใจกระท าพฤติกรรมขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ  คือทัศนคติหรือความรู้สึกที่มีต่อการ
กระท าหรือไม่กระท านั้นๆ องค์ประกอบแรกนั้นเป็นการรับรู้ และการตัดสินใจของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระท าพฤติกรรม
ของตนเอง ส่วนองค์ประกอบท่ีสองขึ้นอยู่กับสถานการณ์เชิงสังคม กล่าวคือข้ึนอยู่กับความคิดของคนทั้งหลายที่เขาใกล้ชิดและ
เกี่ยวข้องด้วย เช่น พ่อแม่ พ่ีน้อง ญาติ เพื่อน เป็นต้น บุคคลเหล่านี้เห็นว่าเขาควรกระท าพฤติกรรมนั้นหรือไม่ และแรงจูงใจที่
จะคล้อยตามคนที่เขาใกล้ชิดเกี่ยวข้องด้วยแต่ละคนมีมากหรือน้อยเพียงใด ดังนั้นองค์ประกอบนี้เองที่ท าให้การท า นาย
พฤติกรรมจากความตั้งใจมีความแม่นย ามากยิ่งข้ึน ซึ่งจะน าไปสู่การกระท าพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งในที่สุด เจตคติต่อการ
ใช้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการใช้บริการการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการใช้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก จึงมีผลต่อความตั้งใจใช้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สอดคล้องกับงานวิจัยของทิพวัลย์ ธีรสิริ
โรจน์ [12] ทีไ่ด้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิต่อความตั้งใจท่ีจะบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ผลการศึกษาพบว่า เจคติต่อการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการบริโภคเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ มีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับ
ปานกลางกับความตั้งใจที่จะบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ไม่มีผลต่อความตั้งใจใช้
บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ของประชาชนในอ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลกแตกต่างกัน 
ผลการวิจัยเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า ความตั้งใจซื้อเป็นการที่ผู้ใช้บริการได้ประเมินสินค้าหรือการบริการนั้นๆ แล้วเกิดความพึง
พอใจท าให้เกิดทัศนคติท่ีดีต่อสินค้าหรือบริการ ส่งผลต่อความตั้งใจในการเลือกสินค้า หรือบริการนั้นซ้ าๆ กล่าวคือ ความตั้งใจ
ที่จะใช้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ต้องเกิดจากการที่ตัวบุคคลได้ประเมินแล้วว่ามีความพอใจที่จะใช้
บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เกิดเป็นทัศนคติ ซึ่งมีส่วนก่อให้เกิดความตั้งใจและผลักดันให้เกิดความตั้งใจ
ในการใช้บริการ ดังนั้น เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน จึงไม่มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สอดคล้องกับงานวิจัยของฤทธิรงค์ อัญจะนะ และวิภาวดี ลี้มิ่งสวัสดิ์ [13] ที่ได้ศึกษา ความรู้ 
ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้การแพทย์ทางเลือกของคนไทย ผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับ
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ของประชาชนในอ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก มีความแม่นย าร้อยละ 42.2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
สามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ดังนี้ Y = 0.830 + (0.224)X1 + (0.238)X2 + (0.349)X3 
 โดยปัจจัยด้านเจตคติต่อการใช้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (b=0.224) ปัจจัยด้านการคล้อย
ตามกลุ่มอ้างอิง (b=0.238) และปัจจัยด้านการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการใช้บริการการแพทย์แผนไทย
และแพทย์ทางเลือก (b=0.349) มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ของประชาชนใน
อ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก (ตารางที่ 2) โดย 
 เจตคติต่อการใช้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพิ่มขึ้น 1 หน่วย มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการ
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ของประชาชนในอ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก เพิ่มขึ้น 0.224 หน่วย เมื่อ
ก าหนดตัวแปรด้านอ่ืนๆ คงที่ 
 การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการใช้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพิ่มขึ้น 1 หน่วย มีผลต่อความ
ตั้งใจใช้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ของประชาชนในอ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก เพิ่มขึ้น 
0.238 หน่วย เมื่อก าหนดตัวแปรด้านอ่ืนๆ คงที่ 
 การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการใช้บริการการแพทย์แผนไทยและแพทย์ เพิ่มขึ้น 1 หน่วย มีผลต่อ
ความตั้งใจใช้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ของประชาชนในอ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก เพิ่มขึ้น 
0.349 หน่วย เมื่อก าหนดตัวแปรด้านอ่ืนๆ คงที่ 
 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของข้อมูลเกี่ยวกับความตั้งใจใช้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ของ
ประชาชนในอ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก จ าแนกตามเพศ พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความตั้งใจใช้บริการ
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ไม่แตกต่างกัน  
 การทดสอบค่า F- test วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way Analysis of Variance : ANOVA) โดยรวม 
ระหว่าง อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน กับความตั้งใจใช้บริการการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก ของประชาชนในอ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก พบว่า ประชาชนที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความตั้งใจใช้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ไม่แตกต่างกัน 
 
ตาราง 2 ผลการวิเคราะหส์มการถดถอยพหุคูณ 

Model ตัวแปร Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

  B Std. 
Error 

Beta   

Constant  .830 .221  3.761 .000 
1. ปัจจัยด้านเจตคตติ่อการใช้บริการ X1 .224 .055 .207 4.070 .000* 
2. ปัจจัยด้านการคล้อยตามกลุ่มอา้งอิง
ในการใช้บริการ 

X2 .238 .063 .206 3.790 .000* 

3. ปัจจัยด้านการรับรู้ความสามารถใน
การควบคุมพฤติกรรมการใช้บริการ 

X3 .349 .046 .358 7.590 .000* 

R = .650    R2 = .422    Adjust R2 = .418 
*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากการวิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดังนี ้
 เจตคติต่อการใช้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่มีความเช่ือว่าเมื่อรักษาด้วยการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือกจะท าให้อาการเจ็บป่วยดีขึ้น การมีความเช่ือว่าการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกช่วย
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลได้ ผลการวิจัยเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า เจตคติต่อการใช้บริการการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก เป็นความคิดเห็นหรือความรู้สึกของประชาชนเกี่ยวกับการใช้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก ในลักษณะดี-ไม่ดี หรือเป็นโทษ-เป็นประโยชน์ต่อตนเอง อีกทั้งมีผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก ในส่วนการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการใช้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ถ้าคนใน
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ครอบครัวแนะน าให้ใช้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก ก็จะใช้บริการด้วยเช่นกัน ผลการวิจัยที่เป็นเช่นนี้อาจ
เป็นเพราะว่าการรับรู้ของบุคคลเกี่ยวกับแรงผลักของสังคมที่ให้กระท าหรือไม่กระท าพฤติกรรมนั้นกลุ่มอ้างอิงอาจเป็นกลุ่ม
บุคคล เช่น ศิลปิน นักแสดง ผู้มีช่ือเสียง คนในครอบครัว เพื่อน เป็นต้น ที่แนะน าให้ใช้บริการการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกจึงเป็นผลให้เกิดการคล้อยตาม ในส่วนของการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการใช้บริการ
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเมื่อมีอาการเจ็บป่วย มีความมั่นใจว่าจะใช้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกในการรักษา ผลการวิจัยเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้ใช้บริการสามารถรับรู้ถึงช่องทางการให้บริการการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือกที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของศศิวิมล บุญสุภา [10] และเป็นไปตามกรอบแนวคิด
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแบบแผน ทีพ่บว่า ทัศนคติต่อการเลือกซื้ออาหาร การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การรับรู้ความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารส าเร็จรูปแช่แข็งพร้อมรับประทานมีผลต่อความต้ังใจในการเลือกซื้ออาหารส าเร็จรูปแช่
แข็งพร้อมรับประทานของผู้บริโภค  
 ความตั้งใจที่จะเลือกใช้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของประชาชนในอ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัด
พิษณุโลก ในแง่ของความรู้สึกพึงพอใจท่ีมีแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการรักษาและป้องกัน
โรค ผลการวิจัยเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า ความตั้งใจที่จะเลือกใช้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นอีก
ทางเลือกหนึ่งในการป้องกันและรักษาโรค โดยเช่ือว่าให้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกปลอดภัยและไม่
ก่อให้เกิดโทษ สอดคล้องกับงานวิจัยของจารุวรรณ ศุภศรี และ อรุณี ชุนหบดี [11] ได้ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดูแล
สุขภาพตนเองด้วยการแพทย์ทางเลือกของประชาชน จังหวัดตรัง เพื่อศึกษาการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์ทางเลือก และ
วิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดูแลตนเองด้วยการแพทย์ทางเลือกแล้วพบว่า การดูแลตนเองด้วยการแพทย์ทางเลือก
และความถี่ในใช้การแพทย์ทางเลือกของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับมาก  
 ปัจจัยด้านเจตคติต่อการใช้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปัจจัยด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงใน
การใช้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และปัจจัยด้านการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการใช้
บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
ของประชาชนในอ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัยเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า  ความตั้งใจกระท าเป็นส่วนหน่ึงของ
ทฤษฏีการกระท าด้วยเหตุผล โดยความตั้งใจกระท าพฤติกรรมขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ  คือทัศนคติหรือความรู้สึกที่มีต่อการ
กระท าหรือไม่กระท านั้นๆ องค์ประกอบแรกนั้นเป็นการรับรู้ และการตัดสินใจของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระท าพฤติกรรม
ของตนเอง ส่วนองค์ประกอบท่ีสองขึ้นอยู่กับสถานการณ์เชิงสังคม กล่าวคือข้ึนอยู่กับความคิดของคนทั้งหลายที่เขาใกล้ชิดและ
เกี่ยวข้องด้วย เช่น พ่อแม่ พ่ีน้อง ญาติ เพื่อน เป็นต้น บุคคลเหล่านี้เห็นว่าเขาควรกระท าพฤติกรรมนั้นหรือไม่ และแรงจูงใจที่
จะคล้อยตามคนที่เขาใกล้ชิดเกี่ยวข้องด้วยแต่ละคนมีมากหรือน้อยเพียงใด ดังนั้นองค์ประกอบนี้เองที่ท าให้การท า นาย
พฤติกรรมจากความตั้งใจมีความแม่นย ามากยิ่งข้ึน ซึ่งจะน าไปสู่การกระท าพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งในที่สุด เจตคติต่อการ
ใช้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการใช้บริการการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการใช้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก จึงมีผลต่อความตั้งใจใช้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สอดคล้องกับงานวิจัยของทิพวัลย์ ธีรสิริ
โรจน์ [12] ทีไ่ด้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิต่อความตั้งใจท่ีจะบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ผลการศึกษาพบว่า เจคติต่อการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการบริโภคเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ มีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับ
ปานกลางกับความตั้งใจที่จะบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ไม่มีผลต่อความต้ังใจใช้
บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ของประชาชนในอ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลกแตกต่างกัน 
ผลการวิจัยเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า ความตั้งใจซื้อเป็นการที่ผู้ใช้บริการได้ประเมินสินค้าหรือการบริการนั้นๆ แล้วเกิดความพึง
พอใจท าให้เกิดทัศนคติท่ีดีต่อสินค้าหรือบริการ ส่งผลต่อความตั้งใจในการเลือกสินค้า หรือบริการนั้นซ้ าๆ กล่าวคือ ความตั้งใจ
ที่จะใช้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ต้องเกิดจากการที่ตัวบุคคลได้ประเมินแล้วว่ามีความพอใจที่จะใช้
บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เกิดเป็นทัศนคติ ซึ่งมีส่วนก่อให้เกิดความตั้งใจและผลักดันให้เกิดความตั้งใจ
ในการใช้บริการ ดังนั้น เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน จึงไม่มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สอดคล้องกับงานวิจัยของฤทธิรงค์ อัญจะนะ และวิภาวดี ลี้มิ่งสวัสดิ์ [13] ที่ได้ศึกษา ความรู้ 
ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้การแพทย์ทางเลือกของคนไทย ผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับ
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การใช้การแพทย์ทางเลือก พบว่า ประชาชนท่ีมี เพศ อาย ุระดับการศึกษา รายได้ที่ได้รับต่อเดือน และพื้นที่ท่ีอยู่อาศัยแตกต่าง
กัน มีความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการใช้การแพทย์ทางเลือกไม่แตกต่างกัน 
 

สรุปผลการวิจัย 
 1) การศึกษาความแตกต่างของความตั้งใจใช้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของประชาชนในอ าเภอ
บางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ พบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ไม่มีผลต่อความต้ังใจใช้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ของ
ประชาชนในอ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก และ2) การศึกษาปัจจัยด้านเจตคตติ่อการใช้บริการ ปัจจัยด้านการคล้อยตาม
กลุ่มอ้างอิง และปัจจัยด้านการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ท่ีมีผลต่อความต้ังใจใช้บริการการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือกของประชาชนในอ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก  พบว่าปัจจัยด้านเจตคติต่อการใช้บริการ
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปัจจัยด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการใช้บริการการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก และปัจจัยด้านการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการใช้บริการการแพทย์แผนไทยและแพทย์ 
มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ของประชาชนในอ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก  

 
กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาค้นคว้าฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงลงได้ด้วยความกรุณาจาก ดร.นลินี เหมาะประสิทธิ์ อาจารย์ที่ปรึกษาและ
คณะกรรมการทุกท่าน  ที่ได้ให้ค าแนะน าปรึกษา ตลอดจนตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างยิ่ง จน
การศึกษาค้นคว้าส าเร็จสมบูรณ์ได้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ท่ีนี้ 

ขอขอบพระคุณ ดร.วิมลา ผ่องแผ้ว ดร.กฤชชา ยาวิเศษ และดร.ดาลิน อาภัสระวิโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณาในด้าน
ความเที่ยงตรง ความเหมาะสมของเนื้อหา ความเหมาะสมในการใช้ภาษา และความชัดเจนของค าถามในแบบสอบถาม  
ขอขอบพระคุณ นายคมธัช จันทร์แดง อดีตนายกเทศบาลต าบลเนินกุ่ม แพทย์หญิงดวงรัตน์ เช่ียวชาญวิทย์ ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลบางกระทุ่ม และนายธันวา จันดี แพทย์แผนไทยโรงพยาบาลบางกระทุ่ม ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ อ านวยความ
สะดวก ให้ความร่วมมือเป็นอย่างยิ่ง ในการเก็บข้อมูลตอบแบบสอบถามและด าเนินการสัมภาษณ์  

คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากการศึกษาค้นคว้าฉบับนี้ ผู้วิจัยค้นคว้าขออุทิศแด่ผู้มีพระคุณทุกๆ ท่าน 
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การใช้การแพทย์ทางเลือก พบว่า ประชาชนท่ีมี เพศ อาย ุระดับการศึกษา รายได้ที่ได้รับต่อเดือน และพื้นที่ท่ีอยู่อาศัยแตกต่าง
กัน มีความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการใช้การแพทย์ทางเลือกไม่แตกต่างกัน 
 

สรุปผลการวิจัย 
 1) การศึกษาความแตกต่างของความตั้งใจใช้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของประชาชนในอ าเภอ
บางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ พบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ไม่มีผลต่อความต้ังใจใช้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ของ
ประชาชนในอ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก และ2) การศึกษาปัจจัยด้านเจตคตติ่อการใช้บริการ ปัจจัยด้านการคล้อยตาม
กลุ่มอ้างอิง และปัจจัยด้านการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ที่มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือกของประชาชนในอ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก  พบว่าปัจจัยด้านเจตคติต่อการใช้บริการ
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปัจจัยด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการใช้บริการการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก และปัจจัยด้านการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการใช้บริการการแพทย์แผนไทยและแพทย์ 
มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ของประชาชนในอ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก  

 
กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาค้นคว้าฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงลงได้ด้วยความกรุณาจาก ดร.นลินี เหมาะประสิทธิ์ อาจารย์ที่ปรึกษาและ
คณะกรรมการทุกท่าน  ที่ได้ให้ค าแนะน าปรึกษา ตลอดจนตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างยิ่ง จน
การศึกษาค้นคว้าส าเร็จสมบูรณ์ได้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ท่ีนี้ 

ขอขอบพระคุณ ดร.วิมลา ผ่องแผ้ว ดร.กฤชชา ยาวิเศษ และดร.ดาลิน อาภัสระวิโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณาในด้าน
ความเที่ยงตรง ความเหมาะสมของเนื้อหา ความเหมาะสมในการใช้ภาษา และความชัดเจนของค าถามในแบบสอบถาม  
ขอขอบพระคุณ นายคมธัช จันทร์แดง อดีตนายกเทศบาลต าบลเนินกุ่ม แพทย์หญิงดวงรัตน์ เช่ียวชาญวิทย์ ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลบางกระทุ่ม และนายธันวา จันดี แพทย์แผนไทยโรงพยาบาลบางกระทุ่ม ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ อ านวยความ
สะดวก ให้ความร่วมมือเป็นอย่างยิ่ง ในการเก็บข้อมูลตอบแบบสอบถามและด าเนินการสัมภาษณ์  

คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากการศึกษาค้นคว้าฉบับนี้ ผู้วิจัยค้นคว้าขออุทิศแด่ผู้มีพระคุณทุกๆ ท่าน 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคามะพร้าวในประเทศไทย

ชนำภำ ฤทธิ์รัศมี1* และนรำรัก บุญญำนำม2

บทคัดย่อ
กำรศกึษำนีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ (1) ศกึษำสภำพทัว่ไปของมะพร้ำวในประเทศไทย และส�ำรวจข้อมลูและสถติทิีเ่กีย่วข้องกบั

รำคำมะพร้ำว (2) ศกึษำปัจจยัทีส่่งผลต่อรำคำมะพร้ำวในประเทศไทย (3) พยำกรณ์รำคำมะพร้ำวในปี พ.ศ. 2563 - 2565 กำรศกึษำ
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Factors Influencing Coconut Price in Thailand 

Chanapa Ritrussamee1* and Nararak Boonyanam 2

Abstract
The study objectives were to (1) study the general condition of coconut in Thailand and survey data 

and statistics related to coconut price (2) study the factors that affect coconut price in Thailand (3) forecast 

coconut prices in 2020-2022. The secondary data was collected from 2010 - 2018 and was analyzed by using 

multiple regressions technique. The research used Ordinary Least Square (OLS) to estimate the parameters in 

the model and was used to analyze the relations of the factors influencing coconut price in Thailand. The results 

of study found that the factors influencing coconut price in Thailand were coconut milk prices (PCM) and 

Thailand’s national income (GDPT), were found to be directly correlated with coconut price. However, coconut 

imports (IMC), coconut production (PROC), inflation (INF), Thai baht exchange rate (EXT) and government policies 

to solve the price of coconut (Pol) were found to be inversely correlated with coconut price in Thailand. 

Therefore, the government should control the amount of coconut of the country to be appropriate. Both 

in terms of quantity of planted areas. The amount of coconut imports from abroad and the supervision of 

financial and fiscal policies to prevent inflation problems. And the baht’s exchange rate is too strong until 

causing the coconut price to fall until the government must impose measures to solve problems. For forecasting 

coconut price, was found that the estimated coconut price from the model has similar directions, trends, and 

consistency with the actual coconut price and the result of the forecast shows that in the year 2019, the price 

of coconut will increase from the year 2018 to 9.2 - 10.1 baht/kg and will gradually increase in the year 2020 

- 2021 to 12.0 - 15.4 baht/kg.

Keywords : Factors Influencing, Coconut Price, Forecast
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บทนํา 

 มะพราวเปนพืชที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของไทย เนื่องจากในปจจุบันปริมาณความตองการบริโภคมะพราวใน

ตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้น โดยในป 2557 ความตองการใชมะพราวทั้งประเทศอยูที่ 1.128 ลานตัน และเพิ่มขึ้นมาเปน 1.425 ลาน

ตัน ในป 2560 และ 1.412 ลานตัน ในป 2561 อยางไรก็ตามปริมาณการผลิตมะพราวของไทยกลับปรับตัวลดลง เพราะสวน

มะพราวที่เหลืออยูในประเทศไทยสวนใหญเปนสวนมะพราวที่มีอายุมากและขาดการบํารุงดูแลรักษา รวมถึงการเกิดศัตรูพืช

ระบาดในชวงเวลาที่ผานมา ทําใหผลผลิตมะพราวของไทยลดลงอยางมากโดยป 2557 ปริมาณผลผลิตอยูที่ 1.000 ลานตัน 

เหลือเพียง 0.761 ลานตัน ในป 2560 (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2562) จากความตองการใชมะพราวที่เพิ่มสูงขึ ้น 

ประกอบกับปริมาณผลผลิตมะพราวของประเทศปรับตัวลดลง ภาครัฐจึงไดอนุญาตใหมีการนําเขามะพราวจากประเทศเพื่อน

บาน เชน อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เพื่อใหเพียงพอตอการบริโภค ทําใหปริมาณการนําเขามะพราวจึงปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอยาง

ตอเน่ือง โดยในป 2557 ปริมาณการนําเขามะพราวอยูท่ี 0.89 แสนตัน และเพ่ิมข้ึนมาเปน 4.10 แสนตัน ในป 2560  ดังแสดง

ในภาพท่ี 1 

 

 
ภาพท่ี 1  ปริมาณการผลติ การบริโภค และการนําเขามะพราว ระหวางป 2557 - 2561 

ท่ีมา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2562 

 

ดังนั้น ในเมื่ออุปสงคมีความตองการเพิ่มขึ้นตามที่ไดกลาวในขางตน และอุปทานก็ลดลงอยางตอเนื่อง ก็นาจะทาํให

ราคามะพราวมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนในภาพรวมระยะยาว (วันรักษ มิ่งมณีนาคินทร, 2555) แตเมื่อนําขอมูลจากสํานักงานเศรษฐกิจ

การเกษตรมาวิเคราะหกลับพบวาราคามะพราวมีความผันผวนไมแนนอน โดยราคามะพราวลดตํ่าลงอยางมากอยู 3 ชวงเวลา 

คือ ชวงแรก ในป 2555 ราคาลดลงเหลือ 4.76 บาท/กิโลกรัม และชวงที่สอง ในป 2558 ราคามะพราวลดลงเหลือเพียง 7.77 

บาท/กิโลกรัม ซึ่งในป 2557 ราคามะพราวสูงถึง 9.17 บาท/กิโลกรัม และปจจุบันชวงที่สาม ในป 2561 ราคามะพราวลดลง

เหลือ 6.72 บาท/กิโลกรัม โดยลดลงจากป 2560 ซึ่งมีราคาสูงท่ีสุดถึง 13.56 บาท/กิโลกรัม ดังแสดงในภาพท่ี 2 

 

 
ภาพท่ี 2  ราคามะพราว ระหวางป 2553 – 2561 

ท่ีมา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2562 

 

 จากขอมูลดังกลาวจะเห็นไดวาราคามะพราวไมไดเปนไปตามแนวคิดและทฤษฎีดุลยภาพของราคาของสินคา 

กลาวคือถาเปนไปตามแนวคิดและทฤษฎี ราคามะพราวจะตองปรับตวัเพิ่มสูงขึ้นเมื่อปริมาณผลผลิตในตลาดลดลง หรือ ราคา

มะพราวจะตองลดตํ่าลงถาผลผลิตในตลาดปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ทําใหตั้งแตป 2561 เปนตนมา พบวา ปญหาราคามะพราว     

กลับกลายเปนปญหาที่สําคัญของภาครัฐ เนื่องจากการขาดเสถียรภาพของราคามะพราว คือ ราคาเพิ่มขึ้นรวดเร็ว และลดลง

อยางรวดเร็วเชนเดียวกัน จนทําใหเกษตรกรผูปลูกมะพราวไดรับความเดือดรอน ดังน้ันจากปญหาท่ีไดกลาวมาท้ังหมด จึงทําให

ผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาปจจัยท่ีอาจจะสงผลตอราคามะพราว และคาดการณราคามะพราว รวมท้ังกําหนดแนวทางในการ

แกไขปญหาราคามะพราว ตอไปในอนาคต 

 

วิธีดําเนินการ 

การศึกษาในครั้งน้ี จะใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซึ่งทําการศึกษาคนควารวบรวมขอมูล

จากงานวิทยานิพนธ งานวิจัย เอกสารทางวิชาการ และเว็บไซตของหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ โดยขอมูลและสถิติท่ีเก่ียวของ

กับราคามะพราว ไดแก ปริมาณผลผลิตมะพราว (ตัน), ปริมาณการนําเขามะพราว (ตัน), มูลคาการสงออกมะพราว และ

ผลิตภัณฑจากมะพราว (บาท), ราคากะทิ (บาท/ลิตร), อัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาท (บาท/ดอลลารสหรัฐ), GDP ของประเทศ

ไทย (ลานบาท), ราคาน้ํามันดีเซล (บาท/ลิตร), อัตราเงินเฟอ (รอยละ) และนโยบายรัฐบาล โดยขอมลูท่ีใชในการวิเคราะหเปน

การรวบรวมขอมูลจากแหลงทุติยภมูิ (Secondary Data) ซึ่งเปนขอมูลแบบอนุกรมเวลา (Time Series Data) โดยเก็บรวบรวม

เปนรายไตรมาสตั้งแตเดือนมกราคม 2553 – เดือนธันวาคม 2561 รวมทั้งสิ้น 36 ไตรมาส โดยใชการวิเคราะหสมการถดถอย

พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ดวยวิธีกําลังสองนอยท่ีสุด (Ordinary Least Square Method)  

โดยมีปจจัยหรือตัวแปรตางๆ ดังตอไปน้ี 

  

PCO = ß0 + ß1PROCt + ß2IMCt + ß3EXVCt + ß4PCMt + ß5EXTt + ß6GDPTt + ß7PDEt +  

      ß8INFt + ß9Pold + ε 
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ตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้น โดยในป 2557 ความตองการใชมะพราวทั้งประเทศอยูที่ 1.128 ลานตัน และเพิ่มขึ้นมาเปน 1.425 ลาน

ตัน ในป 2560 และ 1.412 ลานตัน ในป 2561 อยางไรก็ตามปริมาณการผลิตมะพราวของไทยกลับปรับตัวลดลง เพราะสวน

มะพราวที่เหลืออยูในประเทศไทยสวนใหญเปนสวนมะพราวที่มีอายุมากและขาดการบํารุงดูแลรักษา รวมถึงการเกิดศัตรูพืช

ระบาดในชวงเวลาที่ผานมา ทําใหผลผลิตมะพราวของไทยลดลงอยางมากโดยป 2557 ปริมาณผลผลิตอยูที่ 1.000 ลานตัน 

เหลือเพียง 0.761 ลานตัน ในป 2560 (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2562) จากความตองการใชมะพราวที่เพิ่มสูงขึ ้น 

ประกอบกับปริมาณผลผลิตมะพราวของประเทศปรับตัวลดลง ภาครัฐจึงไดอนุญาตใหมีการนําเขามะพราวจากประเทศเพื่อน

บาน เชน อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เพื่อใหเพียงพอตอการบริโภค ทําใหปริมาณการนําเขามะพราวจึงปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอยาง

ตอเน่ือง โดยในป 2557 ปริมาณการนําเขามะพราวอยูท่ี 0.89 แสนตัน และเพ่ิมข้ึนมาเปน 4.10 แสนตัน ในป 2560  ดังแสดง

ในภาพท่ี 1 

 

 
ภาพท่ี 1  ปริมาณการผลติ การบริโภค และการนําเขามะพราว ระหวางป 2557 - 2561 

ท่ีมา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2562 

 

ดังนั้น ในเมื่ออุปสงคมีความตองการเพิ่มขึ้นตามที่ไดกลาวในขางตน และอุปทานก็ลดลงอยางตอเนื่อง ก็นาจะทาํให

ราคามะพราวมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนในภาพรวมระยะยาว (วันรักษ มิ่งมณีนาคินทร, 2555) แตเมื่อนําขอมูลจากสํานักงานเศรษฐกิจ

การเกษตรมาวิเคราะหกลับพบวาราคามะพราวมีความผันผวนไมแนนอน โดยราคามะพราวลดตํ่าลงอยางมากอยู 3 ชวงเวลา 

คือ ชวงแรก ในป 2555 ราคาลดลงเหลือ 4.76 บาท/กิโลกรัม และชวงที่สอง ในป 2558 ราคามะพราวลดลงเหลือเพียง 7.77 

บาท/กิโลกรัม ซึ่งในป 2557 ราคามะพราวสูงถึง 9.17 บาท/กิโลกรัม และปจจุบันชวงที่สาม ในป 2561 ราคามะพราวลดลง

เหลือ 6.72 บาท/กิโลกรัม โดยลดลงจากป 2560 ซึ่งมีราคาสูงท่ีสุดถึง 13.56 บาท/กิโลกรัม ดังแสดงในภาพท่ี 2 

 

 
ภาพท่ี 2  ราคามะพราว ระหวางป 2553 – 2561 

ท่ีมา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2562 

 

 จากขอมูลดังกลาวจะเห็นไดวาราคามะพราวไมไดเปนไปตามแนวคิดและทฤษฎีดุลยภาพของราคาของสินคา 

กลาวคือถาเปนไปตามแนวคิดและทฤษฎี ราคามะพราวจะตองปรับตวัเพิ่มสูงขึ้นเมื่อปริมาณผลผลิตในตลาดลดลง หรือ ราคา

มะพราวจะตองลดตํ่าลงถาผลผลิตในตลาดปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ทําใหตั้งแตป 2561 เปนตนมา พบวา ปญหาราคามะพราว     

กลับกลายเปนปญหาที่สําคัญของภาครัฐ เนื่องจากการขาดเสถียรภาพของราคามะพราว คือ ราคาเพิ่มขึ้นรวดเร็ว และลดลง

อยางรวดเร็วเชนเดียวกัน จนทําใหเกษตรกรผูปลูกมะพราวไดรับความเดือดรอน ดังน้ันจากปญหาท่ีไดกลาวมาท้ังหมด จึงทําให

ผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาปจจัยท่ีอาจจะสงผลตอราคามะพราว และคาดการณราคามะพราว รวมท้ังกําหนดแนวทางในการ

แกไขปญหาราคามะพราว ตอไปในอนาคต 

 

วิธีดําเนินการ 

การศึกษาในครั้งน้ี จะใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซึ่งทําการศึกษาคนควารวบรวมขอมูล

จากงานวิทยานิพนธ งานวิจัย เอกสารทางวิชาการ และเว็บไซตของหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ โดยขอมูลและสถิติท่ีเก่ียวของ

กับราคามะพราว ไดแก ปริมาณผลผลิตมะพราว (ตัน), ปริมาณการนําเขามะพราว (ตัน), มูลคาการสงออกมะพราว และ

ผลิตภัณฑจากมะพราว (บาท), ราคากะทิ (บาท/ลิตร), อัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาท (บาท/ดอลลารสหรัฐ), GDP ของประเทศ

ไทย (ลานบาท), ราคาน้ํามันดีเซล (บาท/ลิตร), อัตราเงินเฟอ (รอยละ) และนโยบายรัฐบาล โดยขอมลูท่ีใชในการวิเคราะหเปน

การรวบรวมขอมูลจากแหลงทุติยภมูิ (Secondary Data) ซึ่งเปนขอมูลแบบอนุกรมเวลา (Time Series Data) โดยเก็บรวบรวม

เปนรายไตรมาสตั้งแตเดือนมกราคม 2553 – เดือนธันวาคม 2561 รวมทั้งสิ้น 36 ไตรมาส โดยใชการวิเคราะหสมการถดถอย

พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ดวยวิธีกําลังสองนอยท่ีสุด (Ordinary Least Square Method)  

โดยมีปจจัยหรือตัวแปรตางๆ ดังตอไปน้ี 

  

PCO = ß0 + ß1PROCt + ß2IMCt + ß3EXVCt + ß4PCMt + ß5EXTt + ß6GDPTt + ß7PDEt +  

      ß8INFt + ß9Pold + ε 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 โดยกําหนดให 

 (PCO) คือ ราคามะพราว (บาท/กิโลกรัม) 

 (PROC) คือ ปริมาณผลผลิตมะพราว (ตัน) สงผลตอราคามะพราวในทิศทางตรงกันขาม (จากกฎอุปสงค) 

 (IMC) คือ ปริมาณการนําเขามะพราว (ตัน) สงผลตอราคามะพราวในทิศทางตรงกันขาม (จากกฎอุปสงค) 

 (EXVC) คือ มูลคาการสงออกมะพราวและผลิตภัณฑจากมะพราว (ลานบาท) สงผลตอราคามะพราวในทิศทาง

เดียวกัน (จากกฏอุปทาน) 

 (PCM) คือ ราคากะทิ (บาท/กิโลกรัม) สงผลตอราคามะพราวในทิศทางเดียวกัน (จากทฤษฎีความยืดหยุนของอุปสงค

ตอราคาแบบไขว) 

 (EXT) คือ อัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาท (บาท/ดอลลารสหรัฐ) สงผลตอราคามะพราวในทิศทางตรงกันขาม (จาก

แนวคิดผลท่ีเกิดจากอัตราแลกเปลี่ยน) 

 (GDPT) คือ รายไดประชาชาติของไทย (ลานบาท) สงผลตอราคามะพราวในทิศทางเดียวกัน (จากแนวคิดการ

เคลื่อนยายของเสนอุปสงค เน่ืองจากรายไดเพ่ิม ความตองการซื้อเพ่ิมข้ึน สงผลใหราคาเพ่ิมสูงข้ึน) 

 (PDE) คือ ราคานํ้ามันดีเซล (บาท/ลิตร) สงผลตอราคามะพราวในทิศทางเดียวกัน (จากแนวคิดการเคลื่อนยายของ

เสนอุปทาน เน่ืองจากราคาน้ํามันเปนตนทุนปจจัยการผลิต) 

 (INFT) คือ อัตราเงินเฟอ (รอยละ) สงผลตอราคามะพราวในทิศทางเดียวกัน (จากแนวคิดการเคลื่อนยายของเสน   

อุปสงค เน่ืองจากเงินเฟอสูงทําใหระดับราคาสินคาสูงข้ึน) 

 (Pol) คือ นโยบายของรัฐบาลในการแกปญหาราคามะพราว สงผลตอราคามะพราวในทิศทางตรงกันขาม           

(จากแนวคิดการแทรกแซงดุลยภาพราคาสินคา) 

 ß0 คือ คาคงท่ี 

 ß1 – ß9 คือ คาสัมประสิทธ์ิของตัวแปร 

 ε คือ คาความคลาดเคลื่อน 

 t  คือ ระยะเวลาในแตละไตรมาส ( t = 1, 2, 3, .. , 36) 

 d  คือ 0 ก็ตอเมื่อ ไมมีการใชนโยบายรัฐบาลในการแกปญหาราคามะพราว 

     คือ 1 ก็ตอเมื่อ มีการใชนโยบายรัฐบาลในการแกปญหาราคามะพราว 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 ในการศึกษาในครั้งน้ี ผูศึกษาใชการวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ซึ่งแบบจําลอง

จะตองผานการทดสอบขอสมมติตาม Classical Linear Regression Model (CLRM) ดังข้ันตอนตอไปน้ี 

1. การทดสอบ Unit Root Test เปนการทดสอบความน่ิง (Stationarity) ของตัวแปรท่ีใชในการศึกษาวามีคุณสมบัติ 

Stationary หรือไม เพื่อไมใหเกิดการบิดเบือนในการตีความผลทางดานสถิติหรือจะทําใหคาสัมประสิทธิ์ที่ไดจากการคํานวณ

ขาดความเชื่อถือ ไมมีความสัมพันธกันอยางแทจริง ที่เรียกวา Spurious Regression ดวยวิธี Augmented Dickey-Fuller 

Test  

2. การตรวจสอบปญหา Multicollinearity ซึ่งเปนปญหาที่เกิดขึ้นจากการที่ตัวแปรอิสระที่อยูในสมการถดถอยมี

ความสัมพันธระหวางกันสูง โดยในการศึกษาครั ้งนี ้ไดทําการ ตรวจสอบปญหา Multicollinearity ดวยวิธี Correlation 

Analysis ซึ่งความสัมพันธของตัวแปร อิสระเหลานี้สามารถวัดไดจากคาสหสัมพันธ (Correlation) ที่มีคาอยูระหวาง 0 – 1 

โดยหากคาสหสัมพันธมีคามากกวา 0.8 แสดงวาตัวแปรอิสระคูน้ันมีความสัมพันธระหวางกันสูง ซึ่งผลจากการทดสอบพบวา มี

ตัวแปรสองคูที่มีคาสหสัมพันธกันระหวางตัวแปรมากกวา 0.80 คือ EXT-PDE โดยมีคา r = -0.85 และ EXVC-GDPT โดยมคีา 

r = 0.90 ทําใหผูวิจัยเลือกตัดตัวแปรออกไปสองตัว คือ ราคานํ้ามันดีเซล (PDE) และมูลคาการสงออกมะพราวและผลติภัณฑ

มะพราว (EXVC)     

3. หล ังจากที ่ ได ท ําการตรวจสอบและแก ไขป ญหาในเร ื ่องของ Unit Root Test, Multicollinearity และ 

Autocorrelation เปนที่เรียบรอยแลว จึงทําการวิเคราะหถึงปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคามะพราวไดโดยใชการ

วิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ดวยวิธ ีก ําล ังสองนอยที ่ส ุด (Ordinary Least Square 

Method) โดยใชคาสถิติ Akaike Info Criterion และ Schwarz Criterion ในการพิจารณาแบบจําลอง ดังแสดงในตารางท่ี 1       

 

ตารางท่ี 1  คาสถิติ Akaike Info Criterion และ Schwarz Criterion 

 

Model Lin-Lin Log-Lin Lin-Log Log-Log 

Akaike Info Criterion 4.147822 -0.456234  

 

ไมสามารถสรางสมการได 

Schwarz Criterion 4.506966 -0.097091 

Durbin-Watson stat 2.064446 2.049630 

R-Square 0.761006 0.620980 

F-Stat 11.82706 6.085422 

Prob(F-Stat) 0.000001 0.000283 

ท่ีมา: จากการคํานวณของผูวิจัย 

 

 4. จากการคํานวณคาสถิติ Akaike Info Criterion และ Schwarz Criterion ซึ่งคาสถิติที่มีจํานวนตํ่าที่สุดจะเปน

แบบจําลองที่มีความเหมาะสมมากที่สุด จากตารางที่ 1 แบบจําลอง Log-Lin เปนแบบจําลองซึ่งมีคาสถิติ Akaike Info 

Criterion และ Schwarz Criterion ตํ ่าที ่สุด ดังนั ้นผู ศึกษาจึงเลือกกําหนดรูปแบบฟงกชันแบบ Log-Linear Form โดย

สามารถแสดงรายละเอียดในรูปของสมการ ดังน้ี 

LOG (PCO)    = -0.011805 - 0.001891 (EXTt)+ 2.07E-07 (GDPTt) -2.08E-06 (IMCt,2) -0.017835 (INFt) 

      (-0.35)             (-0.04)                  (0.63)              (-1.83)*               (-0.34) 

                                  + 0.019330 (PCM t) -2.60E-07 (PROCt) -0.143811 (Pold)  

                                         (4.78)**              (-0.37)                 (-1.22) 

 R-Square = 0.620980  F-Statistic      =      6.085422 

 Prob (F-Statistic) = 0.000283  Durbin-Watson stat  =          2.049630 

 หมายเหต ุ1) คาท่ีแสดงในวงเล็บคือคา t-Statistic 

   2) *แสดงระยะสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 90 

    **แสดงระยะสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95  
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 โดยกําหนดให 

 (PCO) คือ ราคามะพราว (บาท/กิโลกรัม) 

 (PROC) คือ ปริมาณผลผลิตมะพราว (ตัน) สงผลตอราคามะพราวในทิศทางตรงกันขาม (จากกฎอุปสงค) 

 (IMC) คือ ปริมาณการนําเขามะพราว (ตัน) สงผลตอราคามะพราวในทิศทางตรงกันขาม (จากกฎอุปสงค) 

 (EXVC) คือ มูลคาการสงออกมะพราวและผลิตภัณฑจากมะพราว (ลานบาท) สงผลตอราคามะพราวในทิศทาง

เดียวกัน (จากกฏอุปทาน) 

 (PCM) คือ ราคากะทิ (บาท/กิโลกรัม) สงผลตอราคามะพราวในทิศทางเดียวกัน (จากทฤษฎีความยืดหยุนของอุปสงค

ตอราคาแบบไขว) 

 (EXT) คือ อัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาท (บาท/ดอลลารสหรัฐ) สงผลตอราคามะพราวในทิศทางตรงกันขาม (จาก

แนวคิดผลท่ีเกิดจากอัตราแลกเปลี่ยน) 

 (GDPT) คือ รายไดประชาชาติของไทย (ลานบาท) สงผลตอราคามะพราวในทิศทางเดียวกัน (จากแนวคิดการ

เคลื่อนยายของเสนอุปสงค เน่ืองจากรายไดเพ่ิม ความตองการซื้อเพ่ิมข้ึน สงผลใหราคาเพ่ิมสูงข้ึน) 

 (PDE) คือ ราคานํ้ามันดีเซล (บาท/ลิตร) สงผลตอราคามะพราวในทิศทางเดียวกัน (จากแนวคิดการเคลื่อนยายของ

เสนอุปทาน เน่ืองจากราคาน้ํามันเปนตนทุนปจจัยการผลิต) 

 (INFT) คือ อัตราเงินเฟอ (รอยละ) สงผลตอราคามะพราวในทิศทางเดียวกัน (จากแนวคิดการเคลื่อนยายของเสน   

อุปสงค เน่ืองจากเงินเฟอสูงทําใหระดับราคาสินคาสูงข้ึน) 

 (Pol) คือ นโยบายของรัฐบาลในการแกปญหาราคามะพราว สงผลตอราคามะพราวในทิศทางตรงกันขาม           

(จากแนวคิดการแทรกแซงดุลยภาพราคาสินคา) 

 ß0 คือ คาคงท่ี 

 ß1 – ß9 คือ คาสัมประสิทธ์ิของตัวแปร 

 ε คือ คาความคลาดเคลื่อน 

 t  คือ ระยะเวลาในแตละไตรมาส ( t = 1, 2, 3, .. , 36) 

 d  คือ 0 ก็ตอเมื่อ ไมมีการใชนโยบายรัฐบาลในการแกปญหาราคามะพราว 

     คือ 1 ก็ตอเมื่อ มีการใชนโยบายรัฐบาลในการแกปญหาราคามะพราว 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 ในการศึกษาในครั้งน้ี ผูศึกษาใชการวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ซึ่งแบบจําลอง

จะตองผานการทดสอบขอสมมติตาม Classical Linear Regression Model (CLRM) ดังข้ันตอนตอไปน้ี 

1. การทดสอบ Unit Root Test เปนการทดสอบความน่ิง (Stationarity) ของตัวแปรท่ีใชในการศึกษาวามีคุณสมบัติ 

Stationary หรือไม เพื่อไมใหเกิดการบิดเบือนในการตีความผลทางดานสถิติหรือจะทําใหคาสัมประสิทธิ์ที่ไดจากการคํานวณ

ขาดความเชื่อถือ ไมมีความสัมพันธกันอยางแทจริง ที่เรียกวา Spurious Regression ดวยวิธี Augmented Dickey-Fuller 

Test  

2. การตรวจสอบปญหา Multicollinearity ซึ่งเปนปญหาที่เกิดขึ้นจากการที่ตัวแปรอิสระที่อยูในสมการถดถอยมี

ความสัมพันธระหวางกันสูง โดยในการศึกษาครั ้งนี ้ไดทําการ ตรวจสอบปญหา Multicollinearity ดวยวิธี Correlation 

Analysis ซึ่งความสัมพันธของตัวแปร อิสระเหลานี้สามารถวัดไดจากคาสหสัมพันธ (Correlation) ที่มีคาอยูระหวาง 0 – 1 

โดยหากคาสหสัมพันธมีคามากกวา 0.8 แสดงวาตัวแปรอิสระคูน้ันมีความสัมพันธระหวางกันสูง ซึ่งผลจากการทดสอบพบวา มี

ตัวแปรสองคูที่มีคาสหสัมพันธกันระหวางตัวแปรมากกวา 0.80 คือ EXT-PDE โดยมีคา r = -0.85 และ EXVC-GDPT โดยมคีา 

r = 0.90 ทําใหผูวิจัยเลือกตัดตัวแปรออกไปสองตัว คือ ราคานํ้ามันดีเซล (PDE) และมูลคาการสงออกมะพราวและผลติภัณฑ

มะพราว (EXVC)     

3. หล ังจากที ่ ได ท ําการตรวจสอบและแก ไขป ญหาในเร ื ่องของ Unit Root Test, Multicollinearity และ 

Autocorrelation เปนที่เรียบรอยแลว จึงทําการวิเคราะหถึงปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคามะพราวไดโดยใชการ

วิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ดวยวิธ ีก ําล ังสองนอยที ่ส ุด (Ordinary Least Square 

Method) โดยใชคาสถิติ Akaike Info Criterion และ Schwarz Criterion ในการพิจารณาแบบจําลอง ดังแสดงในตารางท่ี 1       

 

ตารางท่ี 1  คาสถิติ Akaike Info Criterion และ Schwarz Criterion 

 

Model Lin-Lin Log-Lin Lin-Log Log-Log 

Akaike Info Criterion 4.147822 -0.456234  

 

ไมสามารถสรางสมการได 

Schwarz Criterion 4.506966 -0.097091 

Durbin-Watson stat 2.064446 2.049630 

R-Square 0.761006 0.620980 

F-Stat 11.82706 6.085422 

Prob(F-Stat) 0.000001 0.000283 

ท่ีมา: จากการคํานวณของผูวิจัย 

 

 4. จากการคํานวณคาสถิติ Akaike Info Criterion และ Schwarz Criterion ซึ่งคาสถิติที่มีจํานวนตํ่าที่สุดจะเปน

แบบจําลองที่มีความเหมาะสมมากที่สุด จากตารางที่ 1 แบบจําลอง Log-Lin เปนแบบจําลองซึ่งมีคาสถิติ Akaike Info 

Criterion และ Schwarz Criterion ตํ ่าที ่สุด ดังนั ้นผู ศึกษาจึงเลือกกําหนดรูปแบบฟงกชันแบบ Log-Linear Form โดย

สามารถแสดงรายละเอียดในรูปของสมการ ดังน้ี 

LOG (PCO)    = -0.011805 - 0.001891 (EXTt)+ 2.07E-07 (GDPTt) -2.08E-06 (IMCt,2) -0.017835 (INFt) 

      (-0.35)             (-0.04)                  (0.63)              (-1.83)*               (-0.34) 

                                  + 0.019330 (PCM t) -2.60E-07 (PROCt) -0.143811 (Pold)  

                                         (4.78)**              (-0.37)                 (-1.22) 

 R-Square = 0.620980  F-Statistic      =      6.085422 

 Prob (F-Statistic) = 0.000283  Durbin-Watson stat  =          2.049630 

 หมายเหต ุ1) คาท่ีแสดงในวงเล็บคือคา t-Statistic 

   2) *แสดงระยะสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 90 

    **แสดงระยะสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95  
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 5. จากการตรวจสอบคา Durbin-Watson ที่คํานวณไดเทากับ 2.049630 ซึ่งคา DW ที่คํานวณไดไมตกอยูในชวงท่ี

เกิดปญหาสหสัมพันธของตัวคลาดเคลือ่น (Autocorrelation) ดังน้ันตัวแปรอิสระท่ีนํามาคํานวณน้ัน จึงมีความเปนอิสระตอกัน 

ไมมีความสัมพันธระหวางตัวแปร  

6. จากการประมาณคา R-Square ในสมการเทากับ 0.620980 หมายความวาตัวแปรอิสระทุกตัวสามารถอธิบายการ

เปลี่ยนแปลงของราคามะพราวไดรอยละ 62.09 สวนอีกรอยละ 37.91 เปนผลที่เกิดจากสาเหตุอื่นที่ไมไดนําเขามาในสมการ 

โดยมีคา F-Statistic มีคาเทากับ 6.085422 พบวาตัวแปรอิสระที่ทั ้งหมดที่กําหนดขึ้นในแบบจําลองนี้มีอิทธิพลตอการ

เปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่นท่ีรอยละ 95 

7. การตรวจสอบปญหา Heteroscedasticity เปนการทดสอบวาความแปรปรวนของตัวคลาดเคลื่อน (Error) ที่ได

จากสมการประมาณคามีคาคงที่ตามขอสมมติของวิธีกําลังสองนอยที่สุด (OLS) หรือไม โดยทําการตรวจสอบปญหาดังกลาว

ดวยวิธี Breusch-Godfrey Heteroscedasticity Test พบวาไมเกิดปญหา Heteroscedasticity เนื่องจากคา Probability มี

คาเทากับ 0.561047 ซึ่งมากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังน้ันจึงไมเกิดปญหาคาความแปรปรวนไมคงท่ี  

 8. การอภิปรายผล สามารถอธิบายได ดังน้ี  

  8.1 การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาท (EXT) ในชวงเวลาที่ t มีความสัมพันธอยางไมมี

นัยสําคัญทางสถิติกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคามะพราว (PCO) ในทิศทางตรงกันขาม ซึ ่งตรงกันกับสมมติฐานใน

แบบจําลอง และเมื ่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ ์ของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาท พบวา ถาอัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาท

เปลี่ยนแปลงไป 1 บาทตอดอลลารสหรัฐ จะสงผลใหราคามะพราวเปลี่ยนแปลงไป 0.189% ในทิศทางตรงกันขาม  

  8.2 รายไดประชาชาติของไทย (GDPT) ในชวงเวลาท่ี t มีความสัมพันธอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติกับอัตรา

การเปลี่ยนแปลงของราคามะพราว (PCO) ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งตรงกันกับสมมติฐานในแบบจําลอง และเมื่อพิจารณาคา

สัมประสิทธิ์ของรายไดประชาชาติของไทย พบวา ถารายไดประชาชาติของไทยเปลี่ยนแปลงไป 1 ลานบาท จะสงผลใหราคา

มะพราวเปลี่ยนแปลงไป 2.07 E-05% ในทิศทางเดียวกัน 

  8.3 ปริมาณการนําเขามะพราว (IMC) ในชวงเวลาที่ t มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ

ความเชื่อมั่นรอยละ 90 กับอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคามะพราว (PCO) ในทิศทางตรงกันขาม ซึ่งตรงกันกับสมมติฐานใน

แบบจําลอง และเมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิของปริมาณการนําเขามะพราว พบวา ถาปริมาณการนําเขามะพราวเปลี่ยนแปลง

ไป 1 ตัน จะสงผลใหราคามะพราวเปลี่ยนแปลงไป 2.08 E-04% ในทิศทางตรงกันขาม 

  8.4 อัตราเงินเฟอ (INF) ในชวงเวลาที ่ t มีความสัมพันธอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิก ับอัตราการ

เปลี่ยนแปลงของราคามะพราว (PCO) ในทิศทางตรงกันขาม ซึ่งขัดแยงกันกับสมมติฐานในแบบจําลอง และเมื่อพิจารณาคา

สัมประสิทธ์ิของอัตราเงินเฟอ พบวา ถาอัตราเงินเฟอเปลี่ยนแปลงไป 1% จะสงผลใหราคามะพราวเปลี่ยนแปลงไป 1.78% ใน

ทิศทางตรงกันขาม 

  8.5 ราคากะทิ (PCM) ในชวงเวลาท่ี t มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับความเช่ือมั่นรอยละ 

95 กับอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคามะพราว (PCO) ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งตรงกันกับสมมติฐานในแบบจําลอง และเมื่อ

พิจารณาคาสัมประสิทธิ์ของราคากะทิ พบวา ถาราคากะทิเปลี่ยนแปลงไป 1 บาท จะสงผลใหราคามะพราวเปลี่ยนแปลงไป 

1.93% ในทิศทางเดียวกัน 

  8.6 ปริมาณผลผลิตมะพราว (PROC) ในชวงเวลาที่ t มีความสัมพันธอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติกับอัตรา

การเปลี่ยนแปลงของราคามะพราว (PCO) ในทิศทางตรงกันขาม ซึ่งตรงกันกับสมมติฐานในแบบจําลอง และเมื่อพิจารณาคา

สัมประสิทธิ์ของปริมาณผลผลิตมะพราว พบวา ถาปริมาณผลผลิตมะพราวเปลี่ยนแปลงไป 1 ตัน จะสงผลใหราคามะพราว

เปลี่ยนแปลงไป 2.60 E-05% ในทิศทางตรงกันขาม  

  8.7 นโยบายของรัฐบาลในการแกปญหาราคามะพราว (Pol) ในชวงเวลาที่ t มีความสัมพันธอยางไมมี

นัยสําคัญทางสถิติกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคามะพราว (PCO) ในทิศทางตรงกันขาม ซึ ่งตรงกันกับสมมติฐานใน

แบบจําลอง และเมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์ของปริมาณผลผลิตมะพราว พบวา ถารัฐบาลมีนโยบายในการแกปญหาราคา

มะพราว จะสงผลใหราคามะพราวเปลี่ยนแปลงไป 14.38% ในทิศทางตรงกันขาม 

 

การพยากรณราคามะพราว 

 จากการศึกษาสามารถนํามาพยากรณราคามะพราวโดยการเปรยีบเทียบราคามะพราวระหวางคาจริงและคาพยากรณ

จากแบบจําลองตั้งแตป 2553 – 2561 และพยากรณราคามะพราวในป 2562 – 2564 และในการทดสอบความนาเช่ือถือของ

แบบจําลองการพยากรณ โดยจะพิจารณาระหวางคาจริงของตัวแปร (Actual) และคาพยากรณจากแบบจําลอง มาสรางกราฟ

เสนเพ่ือเปรียบเทียบทิศทางและแนวโนมของราคามะพราว ซึ่งหากกราฟท้ังสองมีลักษณะท่ีคลายคลึงกัน แสดงวาแบบจําลองน้ี 

สามารถสะทอนการเปลี่ยนแปลงของระดับราคามะพราวได และผลจากการพยากรณจะเห็นไดวาในป 2562 ราคามะพราวจะ

ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากป 2561 มาอยูที่ระดับ 9.2 – 10.1 บาท/กิโลกรัม และจะคอยๆปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในป 2563 – 2564 ที่

ระดับ 12.0 – 15.4 บาท/กิโลกรัม ดังแสดงในภาพท่ี 3 

 

 
ภาพท่ี 3  การเปรียบเทียบราคามะพราวระหวางคาจริงและคาพยากรณจากแบบจําลองระหวางป 2553 – 2564  

ท่ีมา: จากการศึกษาของผูวิจัย, 2562 

   

สรุปผลการวิจัย 

 จากการศึกษาพบวา ปจจัยที่สงผลตอราคามะพราวในประเทศไทย เมื่อกําหนดใหปจจัยอื่นๆ คงที่แลว ราคากะทิ 

(PCM) และรายไดประชาชาติของไทย (GDPT) สงผลตอราคามะพราวในทิศทางเดียวกัน สวนปริมาณการนําเขามะพราว 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 5. จากการตรวจสอบคา Durbin-Watson ที่คํานวณไดเทากับ 2.049630 ซึ่งคา DW ที่คํานวณไดไมตกอยูในชวงท่ี

เกิดปญหาสหสัมพันธของตัวคลาดเคลือ่น (Autocorrelation) ดังน้ันตัวแปรอิสระท่ีนํามาคํานวณน้ัน จึงมีความเปนอิสระตอกัน 

ไมมีความสัมพันธระหวางตัวแปร  

6. จากการประมาณคา R-Square ในสมการเทากับ 0.620980 หมายความวาตัวแปรอิสระทุกตัวสามารถอธิบายการ

เปลี่ยนแปลงของราคามะพราวไดรอยละ 62.09 สวนอีกรอยละ 37.91 เปนผลที่เกิดจากสาเหตุอื่นที่ไมไดนําเขามาในสมการ 

โดยมีคา F-Statistic มีคาเทากับ 6.085422 พบวาตัวแปรอิสระที่ทั ้งหมดที่กําหนดขึ้นในแบบจําลองนี้มีอิทธิพลตอการ

เปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่นท่ีรอยละ 95 

7. การตรวจสอบปญหา Heteroscedasticity เปนการทดสอบวาความแปรปรวนของตัวคลาดเคลื่อน (Error) ที่ได

จากสมการประมาณคามีคาคงที่ตามขอสมมติของวิธีกําลังสองนอยที่สุด (OLS) หรือไม โดยทําการตรวจสอบปญหาดังกลาว

ดวยวิธี Breusch-Godfrey Heteroscedasticity Test พบวาไมเกิดปญหา Heteroscedasticity เนื่องจากคา Probability มี

คาเทากับ 0.561047 ซึ่งมากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังน้ันจึงไมเกิดปญหาคาความแปรปรวนไมคงท่ี  

 8. การอภิปรายผล สามารถอธิบายได ดังน้ี  

  8.1 การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาท (EXT) ในชวงเวลาที่ t มีความสัมพันธอยางไมมี

นัยสําคัญทางสถิติกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคามะพราว (PCO) ในทิศทางตรงกันขาม ซึ ่งตรงกันกับสมมติฐานใน

แบบจําลอง และเมื ่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ ์ของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาท พบวา ถาอัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาท

เปลี่ยนแปลงไป 1 บาทตอดอลลารสหรัฐ จะสงผลใหราคามะพราวเปลี่ยนแปลงไป 0.189% ในทิศทางตรงกันขาม  

  8.2 รายไดประชาชาติของไทย (GDPT) ในชวงเวลาท่ี t มีความสัมพันธอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติกับอัตรา

การเปลี่ยนแปลงของราคามะพราว (PCO) ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งตรงกันกับสมมติฐานในแบบจําลอง และเมื่อพิจารณาคา

สัมประสิทธิ์ของรายไดประชาชาติของไทย พบวา ถารายไดประชาชาติของไทยเปลี่ยนแปลงไป 1 ลานบาท จะสงผลใหราคา

มะพราวเปลี่ยนแปลงไป 2.07 E-05% ในทิศทางเดียวกัน 

  8.3 ปริมาณการนําเขามะพราว (IMC) ในชวงเวลาที่ t มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ

ความเชื่อมั่นรอยละ 90 กับอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคามะพราว (PCO) ในทิศทางตรงกันขาม ซึ่งตรงกันกับสมมติฐานใน

แบบจําลอง และเมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิของปริมาณการนําเขามะพราว พบวา ถาปริมาณการนําเขามะพราวเปลี่ยนแปลง

ไป 1 ตัน จะสงผลใหราคามะพราวเปลี่ยนแปลงไป 2.08 E-04% ในทิศทางตรงกันขาม 

  8.4 อัตราเงินเฟอ (INF) ในชวงเวลาที ่ t มีความสัมพันธอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิก ับอัตราการ

เปลี่ยนแปลงของราคามะพราว (PCO) ในทิศทางตรงกันขาม ซึ่งขัดแยงกันกับสมมติฐานในแบบจําลอง และเมื่อพิจารณาคา

สัมประสิทธ์ิของอัตราเงินเฟอ พบวา ถาอัตราเงินเฟอเปลี่ยนแปลงไป 1% จะสงผลใหราคามะพราวเปลี่ยนแปลงไป 1.78% ใน

ทิศทางตรงกันขาม 

  8.5 ราคากะทิ (PCM) ในชวงเวลาท่ี t มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับความเช่ือมั่นรอยละ 

95 กับอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคามะพราว (PCO) ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งตรงกันกับสมมติฐานในแบบจําลอง และเมื่อ

พิจารณาคาสัมประสิทธิ์ของราคากะทิ พบวา ถาราคากะทิเปลี่ยนแปลงไป 1 บาท จะสงผลใหราคามะพราวเปลี่ยนแปลงไป 

1.93% ในทิศทางเดียวกัน 

  8.6 ปริมาณผลผลิตมะพราว (PROC) ในชวงเวลาที่ t มีความสัมพันธอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติกับอัตรา

การเปลี่ยนแปลงของราคามะพราว (PCO) ในทิศทางตรงกันขาม ซึ่งตรงกันกับสมมติฐานในแบบจําลอง และเมื่อพิจารณาคา

สัมประสิทธิ์ของปริมาณผลผลิตมะพราว พบวา ถาปริมาณผลผลิตมะพราวเปลี่ยนแปลงไป 1 ตัน จะสงผลใหราคามะพราว

เปลี่ยนแปลงไป 2.60 E-05% ในทิศทางตรงกันขาม  

  8.7 นโยบายของรัฐบาลในการแกปญหาราคามะพราว (Pol) ในชวงเวลาที่ t มีความสัมพันธอยางไมมี

นัยสําคัญทางสถิติกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคามะพราว (PCO) ในทิศทางตรงกันขาม ซึ ่งตรงกันกับสมมติฐานใน

แบบจําลอง และเมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์ของปริมาณผลผลิตมะพราว พบวา ถารัฐบาลมีนโยบายในการแกปญหาราคา

มะพราว จะสงผลใหราคามะพราวเปลี่ยนแปลงไป 14.38% ในทิศทางตรงกันขาม 

 

การพยากรณราคามะพราว 

 จากการศึกษาสามารถนํามาพยากรณราคามะพราวโดยการเปรยีบเทียบราคามะพราวระหวางคาจริงและคาพยากรณ

จากแบบจําลองตั้งแตป 2553 – 2561 และพยากรณราคามะพราวในป 2562 – 2564 และในการทดสอบความนาเช่ือถือของ

แบบจําลองการพยากรณ โดยจะพิจารณาระหวางคาจริงของตัวแปร (Actual) และคาพยากรณจากแบบจําลอง มาสรางกราฟ

เสนเพ่ือเปรียบเทียบทิศทางและแนวโนมของราคามะพราว ซึ่งหากกราฟท้ังสองมีลักษณะท่ีคลายคลึงกัน แสดงวาแบบจําลองน้ี 

สามารถสะทอนการเปลี่ยนแปลงของระดับราคามะพราวได และผลจากการพยากรณจะเห็นไดวาในป 2562 ราคามะพราวจะ

ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากป 2561 มาอยูที่ระดับ 9.2 – 10.1 บาท/กิโลกรัม และจะคอยๆปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในป 2563 – 2564 ที่

ระดับ 12.0 – 15.4 บาท/กิโลกรัม ดังแสดงในภาพท่ี 3 

 

 
ภาพท่ี 3  การเปรียบเทียบราคามะพราวระหวางคาจริงและคาพยากรณจากแบบจําลองระหวางป 2553 – 2564  

ท่ีมา: จากการศึกษาของผูวิจัย, 2562 

   

สรุปผลการวิจัย 

 จากการศึกษาพบวา ปจจัยที่สงผลตอราคามะพราวในประเทศไทย เมื่อกําหนดใหปจจัยอื่นๆ คงที่แลว ราคากะทิ 

(PCM) และรายไดประชาชาติของไทย (GDPT) สงผลตอราคามะพราวในทิศทางเดียวกัน สวนปริมาณการนําเขามะพราว 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

(IMC),ปริมาณผลผลิตมะพราว (PROC), อัตราเงินเฟอ (INF), อัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาท (EXT) และนโยบายของรัฐบาลใน

การแกปญหาราคามะพราว (POL) สงผลตอราคามะพราวในทิศทางตรงกันขาม ดังนั้น รัฐบาลควรควบคุมปริมาณผลผลิต

มะพราวของประเทศใหมีความเหมาะสม ท้ังในสวนของปริมาณพ้ืนท่ีปลูก ปริมาณการนําเขามะพราวจากตางประเทศ และการ

ควบคุมดูแลนโยบายทางการเงินการคลังเพ่ือปองกันไมใหเกิดปญหาเงินเฟอ หรือคาเงินบาทแข็งคาจนเกินไป และสงผลกระทบ

ใหราคามะพราวตกตํ่า จนรัฐบาลตองกําหนดมาตรการในการแกปญหา 

สําหรับการพยากรณราคามะพราว พบวาราคามะพราวที่พยากรณไดจากแบบจําลองมีทิศทาง แนวโนม และความ

สอดคลองกับราคามะพราวที่แทจริงในลักษณะที่คลายคลึงกัน และผลจากการพยากรณ พบวาในป 2562 ราคามะพราวจะ

ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากป 2561 มาอยูที่ระดับ 9.2 – 10.1 บาท/กิโลกรัม และจะคอยๆปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในป 2563 – 2564 ที่

ระดับ 12.0 – 15.4 บาท/กิโลกรัม 
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(IMC),ปริมาณผลผลิตมะพราว (PROC), อัตราเงินเฟอ (INF), อัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาท (EXT) และนโยบายของรัฐบาลใน

การแกปญหาราคามะพราว (POL) สงผลตอราคามะพราวในทิศทางตรงกันขาม ดังนั้น รัฐบาลควรควบคุมปริมาณผลผลิต

มะพราวของประเทศใหมีความเหมาะสม ท้ังในสวนของปริมาณพ้ืนท่ีปลูก ปริมาณการนําเขามะพราวจากตางประเทศ และการ

ควบคุมดูแลนโยบายทางการเงินการคลังเพ่ือปองกันไมใหเกิดปญหาเงินเฟอ หรือคาเงินบาทแข็งคาจนเกินไป และสงผลกระทบ

ใหราคามะพราวตกตํ่า จนรัฐบาลตองกําหนดมาตรการในการแกปญหา 

สําหรับการพยากรณราคามะพราว พบวาราคามะพราวที่พยากรณไดจากแบบจําลองมีทิศทาง แนวโนม และความ

สอดคลองกับราคามะพราวที่แทจริงในลักษณะที่คลายคลึงกัน และผลจากการพยากรณ พบวาในป 2562 ราคามะพราวจะ

ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากป 2561 มาอยูที่ระดับ 9.2 – 10.1 บาท/กิโลกรัม และจะคอยๆปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในป 2563 – 2564 ที่

ระดับ 12.0 – 15.4 บาท/กิโลกรัม 
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ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคที่มีต่อร้านวิจิตรเจริญแอนด์ซัน จังหวัดพิจิตร

ชนกสุดา ชาญธัญกร1* และนลินี เหมาะประสิทธิ์2

บทคัดย่อ
การวจิยัครัง้นีม้จีดุมุ่งหมายเพือ่ศกึษาปัจจยัทางประชากรศาสตร์ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และการตดัสินใจซือ้ของ

ผู้บริโภค และยังศึกษาปัจจัยทางประชากรศาสตร์และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคท่ีมีต่อ

ร้านวจิติรเจรญิแอนด์ซนั จงัหวดัพจิติร เป็นการวจิยัเชิงผสมผสานใช้ทัง้การวจัิยเชิงปรมิาณและเชงิคณุภาพ เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 

ได้แก่ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริโภคและผู้ประกอบการร้านค้าปลีกทั่วไปที่

มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปที่ตัดสินใจซื้อสินค้าที่ร้านวิจิตรเจริญแอนด์ซัน จังหวัดพิจิตร น�าข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงคุณภาพและวิเคราะห์

เชงิปรมิาณด้วยสถติเิชงิพรรณนา ได้แก่ ความถี ่ร้อยละค่าเฉล่ีย และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และสถติเิชิงอนมุาน ได้แก่ การวเิคราะห์

สมการถดถอยแบบพหคุณู ผลการวจิยัเชงิปรมิาณพบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอร้าน

วจิติรเจรญิแอนด์ ซนัในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจดัจ�าหน่าย ด้านการส่งเสรมิ

การตลาด ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และด้านกระบวนการ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคที่มีต่อร้านวิจิตรเจริญแอนด์ซัน 

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบว่า ร้านวิจิตรเจริญ แอนด์ซัน ควรสร้างความหลากหลายของสินค้าในร้าน ก�าหนดราคาสินค้าที่ยุติธรรม 

ควบคุมคุณภาพสินค้าและมีป้ายราคาติดให้ชัดเจนมากขึ้น การประชาสัมพันธ์ร้านค้าโดยการส่งเสริมการขายควรท�าอย่างสม�่าเสมอ 

ควรใช้เทคโนโลยีบริหารการบริการลูกค้าได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ควรมีบริการก่อนและหลังการขาย และใช้เทคโนโลยีบริหาร

สินค้าคงคลังให้เป็นระบบมากขึ้น

ค�าส�าคัญ : ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ส่วนประสมทางการตลาด การตัดสินใจซื้อ พฤติกรรมผู้บริโภค ร้านค้าส่ง
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Factors Affecting the Consumers’ Purchasing Decision of Wichitcharoen and Son Whole-

sale Store in Phichit Province

Chanoksuda Chanthunyagorn1* and Nalinee Morprasit2

Abstract
This research aims to study demographic factors, marketing mix factors and consumers’ purchasing 

decisions of Wichitcharoen and Son Wholesale Store and studying demographic factors and marketing mix 

factors affecting consumers’ purchasing decisions of Wichitcharoen and Son Wholesale Store in Phichit Province. 

It is a mixed-method research, using both quantitative and qualitative research methods. Tools used in the 

research were questionnaires and interview forms. The sample group used in this study was consumers aged 

20 years and over and owner of retail stores who decided to buy products at Wichitcharoen and Son Wholesale 

Store in Phichit province. The qualitative data were analyzed using thematic analysis and quantitative analysis 

using descriptive statistics such as frequency, percentage, mean, standard deviation and inferential statistics 

using multiple regression analysis. The quantitative research found that marketing mix factors and consumers’ 

buying decision towards Wichitcharoen and Son in overall is at a high level. The marketing mix factors especially 

Place, Promotion Physical Evidence and Process affecting the consumers’ buying decision of Wichitcharoen and 

Son Wholesale Store. The qualitative research found that Wichitcharoen and Son Wholesale Store should create 

a variety of products in the shop, determine fair product prices, control product quality and have a price tag 

clearly attached to all products. The store promotion should be done regularly and should use technology to 

manage customer service process to serve them easily and quickly, having before and after sales services and 

implementing technology especially systematic inventory management. 

Keywords : Demographic factor, Marketing mix, Purchasing decision, Consumer behavior, Wholesale store

 

 

บทน า 
จังหวัดพิจิตร เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีผู้บริโภคได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงของการเติบโตของธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง 

ข้อมูลและปัจจัยต่างๆ เริ่มเข้ามามีบทบาทต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด สถานการณ์โดยทั่วไปก่อนที่
ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ทั้ง 3 แห่ง คือ บริษัทสยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) เทสโก้ โลตัส (บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน ซิสเทม 
จ ากัด) และบริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ (มหาชน) จ ากัด จะขยายสาขาเข้ามาในจังหวัดพิจิตร ร้านค้าปลีกค้าส่งยังมีรูปแบบ
ในการท าธุรกิจเป็นไปในทางที่ดีมีความสะดวกสบาย มีการค้าที่มีสภาพคล่อง ไม่ต้องใช้กลยุทธ์อะไรมากและยังมีก าไร
พอสมควร ซึ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของร้านค้าปลีกค้าส่ง คือ แม่บ้าน พ่อบ้าน ที่มีหน้าที่ในการจับจ่ายใช้สอยเครื่องอุปโภค 
บริโภค ซึ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายจะได้รับความสะดวกสบายและความรวดเร็วในการซื้อของเพราะร้านค้านั้นอยู่ใกล้บ้าน แต่
ในทางตรงกันข้ามลูกค้าจะไม่สามารถเลือกซื้อของที่ตนต้องการเองได้ทุกชนิดเพราะขนาดของร้านที่แคบ ผู้ขายจะเป็นผู้หยิบ
สินค้าให้กับลูกค้าเอง สินค้ายังมีปริมาณน้อยไม่หลากหลายการจัดวางสินค้าไม่เป็นระเบียบ ยากต่อการเลือกซื้อและราคาของ
สินค้าบางชนิดก็มีราคาแพงกว่า อีกท้ังสถานท่ีจอดรถยนต์ไม่สะดวกสบายและเพียงพอ ร้านค้าปลีกค้าส่งที่มีการด าเนินกิจการ
ในจังหวัดพิจิตร จึงได้รับผลกระทบท าให้รายได้และส่วนแบ่งทางการตลาดของธุรกิจลดลง [1]   

จากสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปท าให้การด าเนินธุรกิจที่เป็นไปอย่างเข้มข้น โดยสถานการณ์ของธุรกิจค้าปลีกค้าส่งใน
จังหวัดพิจิตร มีการน ากลยุทธ์ต่างๆ เข้ามาใช้เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคให้เข้ามาใช้บริการ เช่น กลยุทธ์ทางด้านราคา
สินค้า ด้านบริการ ด้านคุณภาพของสินค้า และด้านข้อมูลข่าวสารที่ส่งไปยังผู้บริโภค ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าวล้วนเป็นปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้สถานบริการจ าหน่ายสินค้าของผู้บริโภคท้ังสิ้น ดังนั้น พฤติกรรมการซื้อสินค้าของ
ผู้บริโภคค่อนข้างจะมีความยุ่งยากซับซ้อน เพราะมีปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องมากมาย เหตุจูงใจที่ท าให้เกิดการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ โดยมีจุดเริ่มต้นจากการเกิดสิ่งกระตุ้นที่ท าให้เกิดความต้องการ สิ่งกระตุ้นผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ ซึ่ง
เปรียบเสมือนกล่องด า ซึ่งผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่สามารถคาดคะเนได้ถึงความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อจะได้รับอิทธิพลจากลักษณะ
ต่างๆของผู้ซื้อแล้วก็จะมีการตอบสนองของผู้ซื้อหรือการตัดสินใจของผู้ซื้อ พฤติกรรมของผู้บริโภคได้เน้นผู้บริโภคเป็นเกณฑ์ใน
การพิจารณาพฤติกรรม ไม่ใช้ใช้เกณฑ์ของตนเองที่จะพิจารณาพฤติกรรมผู้บริโภค นักการตลาดจะติดตามอยู่เสมอว่าผู้บริโภค
มีความต้องการอย่างไรและเนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  จึงเป็นหน้าที่ที่นักการตลาดต้องวิจัย
สิ่งจูงใจและพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างถูกต้อง ซึ่งอิทธิพลดังกล่าวจะต้องเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค [2]  

ร้านวิจิตรเจริญแอนด์ซัน จังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นกิจการครอบครัวของผู้วิจัย ซึ่งเปิดด าเนินงานมากว่า 25 ปี รูปแบบของ
ร้านนั้นเป็นร้านค้าปลีกค้าส่งแบบดั้งเดิม โดยด าเนินธุรกิจอยู่ 3 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบซาปั๊ว โดยจะซื้อสินค้าจากผู้ค้าส่งหลัก
และน าไปจ าหน่ายต่อให้ร้านค้าโชว์ห่วย รูปแบบร้านค้าเร่ มีการน าสินค้าไปส่งให้ผู้บริโภค จะมีการจ าหน่ายในชุมชนหรือ
หมู่บ้าน และรูปแบบโชห่วย เป็นร้านจ าหน่ายเครื่องอุปโภคบริโภค โดยมีการขายสินค้าทั่วไป เครื่องดื่ม เป็นต้น เนื่องจากได้
เล็งเห็นด้วยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีท าให้ผู้บรโิภคจับจ่ายใช้สอยลดน้อยลง และยังมีร้านค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่เพิ่มเข้ามาซึ่ง
ถือเป็นคู่แข่งที่น่ากลัว จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้รายได้และส่วนแบ่งการตลาดของร้านวิจิตรเจริญแอนด์ซัน จังหวัด
พิจิตร ซึ่งเป็นกิจการค้าปลีกค้าส่งแบบดั้งเดิมมียอดลดลง อันเนื่องมาจากคู่แข่งทางการค้าที่ให้บริการผู้บริโภคกลุ่มเดียวกัน คือ
ธุรกิจค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ที่มีเทคโนโลยีช้ันสูงเข้ามาช่วยในการบริการลูกค้า อีกทั้งการท างานที่เป็นระบบ มีเงินทุนสูง ซึ่ง
ดีกว่าร้านค้าปลีกค้าส่งแบบดั้งเดิม ท าให้ผู้บริโภคเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคไปใช้บริการธุรกิจค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่มาก
ยิ่งข้ึน [3] 

ด้วยสาเหตุข้างต้นท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
ของผู้บริโภคที่มีต่อร้านวิจิตรเจริญแอนด์ซัน จังหวัดพิจิตร เพื่อน าข้อมูลที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนา และปรับปรุงกลยุทธ์ทาง
การตลาดให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค และเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ปรับปรุงร้านวิจิตรเจริญแอนด์ซัน จังหวัด
พิจิตร เพื่อให้มีประสิทธิภาพสามารถแข่งขันกับคู่แข่งและด าเนินธุรกิจได้ต่อไป 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลตอ่การตัดสินใจซือ้สินค้าของผู้บรโิภคที่มีต่อร้านวิจิตรเจริญแอนด์ซัน จังหวัดพิจิตร 
เป็นการวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Methods Research) ใช้วิธีศึกษาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการหาค าตอบ โดย
งานวิจัยเชิงปริมาณใช้ตอบประเด็นเกี่ยวกับ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของร้านวิจิตรเจริญแอนด์ซัน จังหวัดพิจิตร
ประกอบด้วย การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคที่มตี่อร้านวิจิตรเจริญแอนด์ซัน จังหวัดพิจิตร ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ที่แตกต่าง
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บทน า 
จังหวัดพิจิตร เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีผู้บริโภคได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงของการเติบโตของธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง 

ข้อมูลและปัจจัยต่างๆ เริ่มเข้ามามีบทบาทต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด สถานการณ์โดยทั่วไปก่อนที่
ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ทั้ง 3 แห่ง คือ บริษัทสยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) เทสโก้ โลตัส (บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน ซิสเทม 
จ ากัด) และบริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ (มหาชน) จ ากัด จะขยายสาขาเข้ามาในจังหวัดพิจิตร ร้านค้าปลีกค้าส่งยังมีรูปแบบ
ในการท าธุรกิจเป็นไปในทางที่ดีมีความสะดวกสบาย มีการค้าที่มีสภาพคล่อง ไม่ต้องใช้กลยุทธ์อะไรมากและยังมีก าไร
พอสมควร ซึ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของร้านค้าปลีกค้าส่ง คือ แม่บ้าน พ่อบ้าน ที่มีหน้าที่ในการจับจ่ายใช้สอยเครื่องอุปโภค 
บริโภค ซึ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายจะได้รับความสะดวกสบายและความรวดเร็วในการซื้อของเพราะร้านค้านั้นอยู่ใกล้บ้าน แต่
ในทางตรงกันข้ามลูกค้าจะไม่สามารถเลือกซื้อของที่ตนต้องการเองได้ทุกชนิดเพราะขนาดของร้านที่แคบ ผู้ขายจะเป็นผู้หยิบ
สินค้าให้กับลูกค้าเอง สินค้ายังมีปริมาณน้อยไม่หลากหลายการจัดวางสินค้าไม่เป็นระเบียบ ยากต่อการเลือกซื้อและราคาของ
สินค้าบางชนิดก็มีราคาแพงกว่า อีกท้ังสถานท่ีจอดรถยนต์ไม่สะดวกสบายและเพียงพอ ร้านค้าปลีกค้าส่งที่มีการด าเนินกิจการ
ในจังหวัดพิจิตร จึงได้รับผลกระทบท าให้รายได้และส่วนแบ่งทางการตลาดของธุรกิจลดลง [1]   

จากสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปท าให้การด าเนินธุรกิจที่เป็นไปอย่างเข้มข้น โดยสถานการณ์ของธุรกิจค้าปลีกค้าส่งใน
จังหวัดพิจิตร มีการน ากลยุทธ์ต่างๆ เข้ามาใช้เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคให้เข้ามาใช้บริการ เช่น กลยุทธ์ทางด้านราคา
สินค้า ด้านบริการ ด้านคุณภาพของสินค้า และด้านข้อมูลข่าวสารที่ส่งไปยังผู้บริโภค ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าวล้วนเป็นปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้สถานบริการจ าหน่ายสินค้าของผู้บริโภคท้ังสิ้น ดังนั้น พฤติกรรมการซื้อสินค้าของ
ผู้บริโภคค่อนข้างจะมีความยุ่งยากซับซ้อน เพราะมีปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องมากมาย เหตุจูงใจที่ท าให้เกิดการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ โดยมีจุดเริ่มต้นจากการเกิดสิ่งกระตุ้นที่ท าให้เกิดความต้องการ สิ่งกระตุ้นผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ ซึ่ง
เปรียบเสมือนกล่องด า ซึ่งผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่สามารถคาดคะเนได้ถึงความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อจะได้รับอิทธิพลจากลักษณะ
ต่างๆของผู้ซื้อแล้วก็จะมีการตอบสนองของผู้ซื้อหรือการตัดสินใจของผู้ซื้อ พฤติกรรมของผู้บริโภคได้เน้นผู้บริโภคเป็นเกณฑ์ใน
การพิจารณาพฤติกรรม ไม่ใช้ใช้เกณฑ์ของตนเองที่จะพิจารณาพฤติกรรมผู้บริโภค นักการตลาดจะติดตามอยู่เสมอว่าผู้บริโภค
มีความต้องการอย่างไรและเนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  จึงเป็นหน้าที่ที่นักการตลาดต้องวิจัย
สิ่งจูงใจและพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างถูกต้อง ซึ่งอิทธิพลดังกล่าวจะต้องเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค [2]  

ร้านวิจิตรเจริญแอนด์ซัน จังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นกิจการครอบครัวของผู้วิจัย ซึ่งเปิดด าเนินงานมากว่า 25 ปี รูปแบบของ
ร้านนั้นเป็นร้านค้าปลีกค้าส่งแบบดั้งเดิม โดยด าเนินธุรกิจอยู่ 3 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบซาป๊ัว โดยจะซื้อสินค้าจากผู้ค้าส่งหลัก
และน าไปจ าหน่ายต่อให้ร้านค้าโชว์ห่วย รูปแบบร้านค้าเร่ มีการน าสินค้าไปส่งให้ผู้บริโภค จะมีการจ าหน่ายในชุมชนหรือ
หมู่บ้าน และรูปแบบโชห่วย เป็นร้านจ าหน่ายเครื่องอุปโภคบริโภค โดยมีการขายสินค้าทั่วไป เครื่องดื่ม เป็นต้น เนื่องจากได้
เล็งเห็นด้วยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีท าให้ผู้บรโิภคจับจ่ายใช้สอยลดน้อยลง และยังมีร้านค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่เพิ่มเข้ามาซึ่ง
ถือเป็นคู่แข่งที่น่ากลัว จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้รายได้และส่วนแบ่งการตลาดของร้านวิจิตรเจริญแอนด์ซัน จังหวัด
พิจิตร ซึ่งเป็นกิจการค้าปลีกค้าส่งแบบดั้งเดิมมียอดลดลง อันเนื่องมาจากคู่แข่งทางการค้าที่ให้บริการผู้บริโภคกลุ่มเดียวกัน คือ
ธุรกิจค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ที่มีเทคโนโลยีช้ันสูงเข้ามาช่วยในการบริการลูกค้า อีกทั้งการท างานที่เป็นระบบ มีเงินทุนสูง ซึ่ง
ดีกว่าร้านค้าปลีกค้าส่งแบบดั้งเดิม ท าให้ผู้บริโภคเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคไปใช้บริการธุรกิจค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่มาก
ยิ่งข้ึน [3] 

ด้วยสาเหตุข้างต้นท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
ของผู้บริโภคที่มีต่อร้านวิจิตรเจริญแอนด์ซัน จังหวัดพิจิตร เพื่อน าข้อมูลที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนา และปรับปรุงกลยุทธ์ทาง
การตลาดให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค และเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ปรับปรุงร้านวิจิตรเจริญแอนด์ซัน จังหวัด
พิจิตร เพื่อให้มีประสิทธิภาพสามารถแข่งขันกับคู่แข่งและด าเนินธุรกิจได้ต่อไป 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลตอ่การตัดสินใจซือ้สินค้าของผู้บรโิภคที่มีต่อร้านวิจิตรเจริญแอนด์ซัน จังหวัดพิจิตร 
เป็นการวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Methods Research) ใช้วิธีศึกษาท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการหาค าตอบ โดย
งานวิจัยเชิงปริมาณใช้ตอบประเด็นเกี่ยวกับ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของร้านวิจิตรเจริญแอนด์ซัน จังหวัดพิจิตร
ประกอบด้วย การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคที่มตี่อร้านวิจิตรเจริญแอนด์ซัน จังหวัดพิจิตร ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ที่แตกต่าง
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กัน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคที่มีต่อร้านวิจิตรเจริญแอนด์ซัน จังหวัดพิจิตร และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคที่มีต่อร้านวิจิตรเจริญแอนด์ซัน  จังหวัดพิจิตร ส่วนงานวิจัยเชิงคุณภาพใช้ตอบประเด็น
เกี่ยวกับ แนวทางการส่งเสริมปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของร้านวิจิตรเจริญแอนด์ซัน จังหวัดพิจิตร และแนวทางส่งเสริม
การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคที่มีต่อร้านวิจิตรเจริญแอนด์ซัน จังหวัดพิจิตร 
 
การวิจัยเชิงปริมาณ  
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยนี้ ได้แก่ ผู้บริโภคและผู้ประกอบการร้านค้าปลีกทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปที่เป็น
ลูกค้าร้านวิจิตรเจริญแอนด์ซัน จังหวัดพิจิตร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริโภคและผู้ประกอบการร้านค้า
ปลีกทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปที่ตัดสินใจซื้อสินค้าที่ร้านวิจิตรเจริญแอนด์ซัน จังหวัดพิจิตร จ านวน 385 คน ใช้การสุ่ม
แบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 1. เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ผู้ศึกษาจึงท าการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้
สูตรของ W.G. Cochran (1953) [4] ค านวณจากสูตรดังนี ้
 n = P(1-P) Z2  
   D2  
 n คือ จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 
 P คือ สัดส่วนของประชากรที่ผู้วิจัยต้องการสุ่ม (0.50) 
 Z คือ ระดับความมั่นใจที่ก าหนด หรือระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 (1.96) 
 D คือ สัดส่วนความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ (0.05) 
 แทนค่าดังน้ี 
 n = 0.50(1-0.50) 1.962 = 384.16 
   0.052  
 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ค านวณได้คือ 384.16 ราย จึงท าการเก็บตัวอย่างจ านวน 385 ราย  
 2. ผู้วิจัยแบ่งกลุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) จากผู้บริโภคและผู้ประกอบการร้านค้าปลีกท่ัวไป จ านวน 
385 คน ดังนี้  
  2.1 ผู้บริโภคที่ทีเ่ป็นลูกค้าซื้อสินค้าที่ร้านวิจิตรเจริญแอนด์ซัน จังหวัดพิจิตร จ านวน 193 คน 
  2.2 ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกทั่วไปทีเ่ป็นลูกค้าที่ร้านวิจิตรเจริญแอนด์ซัน จังหวัดพิจิตร จ านวน 192 คน 
 3. ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบบบังเอิญ (Accidental sampling) โดยการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในแต่ละกลุ่ม โดย
ไม่เจาะจง 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม ซึ่งมีแนวค าถามที่สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดใน
การศึกษามีวิธีการสร้างเครื่องมือ เนื้อหาของแบบสอบถาม ประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี ้
 ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล มีลักษณะเป็นค าถามปลายปิดโดยมีชนิดของค าถามเป็นแบบส ารวจตรวจสอบรายการ 
(Check List) 
 ตอนท่ี 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของร้านวิจิตรเจริญแอนด์ซัน จังหวัดพิจิตรประกอบด้วย มีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  
 ตอนที่ 3 การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคที่มีต่อร้านวิจิตรเจริญแอนด์ซัน จังหวัดพิจิตร มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ  
 การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ โดยให้กลุ่มประชากรในพื้นที่ใกล้เคียง และมีบริบท
ที่คล้ายคลึงกันที่ไม่ใช่ประชากรกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพื่อตรวจสอบหาค่าความเช่ือมั่น ของแบบสอบถาม โดย
ค านวณหาสัมประสิทธ์ิอัลฟ่า ของครอนบาค พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .880 และการ
ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .886 ได้ค่าความเช่ือมั่นมากกว่า 0.70 จึงยอมรับว่ามีความเช่ือมั่นสูง
เพียงพอ [5]  
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ตารางที ่1 การวิเคราะห์ผลทดสอบแบบสอบถาม  
แบบทดสอบรายด้าน Cronbach’s Alpha 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด .880 
ด้านผลิตภณัฑ ์ .746 
ด้านราคา .895 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย .941 
ด้านส่งเสริมการตลาด .943 
ด้านบุคคล .834 
ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ .935 
ด้านกระบวนการ .869 
การตัดสินใจซื้อของผู้บรโิภค .886 
ด้านการรบัรู้ปัญหา .846 
ด้านการแสวงหาข้อมูล .893 
ด้านการประเมินทางเลือก .978 
ด้านการตดัสินใจซื้อ .837 
ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ .874 

 
 ผู้วิจัยน าข้อมูลมาวิเคราะห์ในรูปแบบของเชิงปริมาณ โดยสถิติวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่  
 1. การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
 2. การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 3. การวิเคราะห์ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคที่มีต่อร้านวิจิตรเจริญ
แอนด์ซัน จังหวัดพิจิตร วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ T-test และ ANOVA 
 4. การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคที่มีต่อร้านวิจิตรเจริญแอนด์ซัน 
จังหวัดพิจิตร วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอย (Multiple Regression Analysis) 
 
การวิจัยเชิงคุณภาพ 
 ผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกทั่วไปที่ตัดสินใจซื้อสินค้าที่ร้านวิจิตรเจริญแอนด์ซัน จังหวัดพิจิตร 
จ านวน 10 คน 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี ้
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลเบื้องต้น ประกอบด้วย ช่ือ สกุล สถานประกอบการ วันท่ีสัมภาษณ์ และเวลาสัมภาษณ์ 
 ตอนท่ี 2 แนวทางการส่งเสริมปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของร้านวิจิตรเจริญแอนด์ซัน จังหวัดพิจิตร 
 ตอนท่ี 3 แนวทางส่งเสริมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคที่มีต่อร้านวิจิตรเจริญแอนด์ซัน จังหวัดพิจิตร 
 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ใช้กระบวนการวิเคราะห์แก่นสาระ (Thematic Analysis) 6 ขั้นตอนคือ 1) การ
ท าความคุ้นเคยกับข้อมูล 2) การท าให้เกิดข้อมูลเบื้องต้น 3) การค้นหาแก่นสาระ 4) การตรวจสอบซ้ าแก่นสาระ 5) การระบุ
และตั้งช่ือแก่นสาระ และ6) การจัดท ารายงาน [6] อย่างไรก็ตามกระบวนการวิเคราะห์แก่นสาระนั้นมีอยู่ด้วยกันหลายแบบ
และยังคงไม่มีข้อสรุปการด าเนินการที่ชัดเจนแต่กระบวนการ 6 ขั้นตอนดังกล่าว มีความเหมาะสมกับงานวิจัยนี้ เพราะเป็น
กระบวนการเชิงปฏิบัติของการวิเคราะห์และรายงานแก่นสาระจากข้อมูลที่มี และยังช่วยให้สามารถบริหารจัดการและอธิบาย
ข้อมูลที่มีได้อย่างละเอียด และยังมีการวิเคราะห์เอกสาร (Document Analysis) ซึ่งได้ถูกใช้ในการวิเคราะห์เอกสารพยาน
ประกอบท่ีเกี่ยวข้องในงานวิจัยนี้ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพในการ
วิเคราะห์ข้อมูล นอกจากนี้ ผู้วิจัยท าการแยกแยะค าตอบที่ได้ตามข้อค าถามที่มีการถามกับผู้ให้ข้อมูลหลัก 
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กัน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคที่มีต่อร้านวิจิตรเจริญแอนด์ซัน จังหวัดพิจิตร และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคที่มีต่อร้านวิจิตรเจริญแอนด์ซัน  จังหวัดพิจิตร ส่วนงานวิจัยเชิงคุณภาพใช้ตอบประเด็น
เกี่ยวกับ แนวทางการส่งเสริมปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของร้านวิจิตรเจริญแอนด์ซัน จังหวัดพิจิตร และแนวทางส่งเสริม
การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคที่มีต่อร้านวิจิตรเจริญแอนด์ซัน จังหวัดพิจิตร 
 
การวิจัยเชิงปริมาณ  
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยนี้ ได้แก่ ผู้บริโภคและผู้ประกอบการร้านค้าปลีกทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปที่เป็น
ลูกค้าร้านวิจิตรเจริญแอนด์ซัน จังหวัดพิจิตร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริโภคและผู้ประกอบการร้านค้า
ปลีกทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปที่ตัดสินใจซื้อสินค้าที่ร้านวิจิตรเจริญแอนด์ซัน จังหวัดพิจิตร จ านวน 385 คน ใช้การสุ่ม
แบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 1. เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ผู้ศึกษาจึงท าการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้
สูตรของ W.G. Cochran (1953) [4] ค านวณจากสูตรดังนี ้
 n = P(1-P) Z2  
   D2  
 n คือ จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 
 P คือ สัดส่วนของประชากรที่ผู้วิจัยต้องการสุ่ม (0.50) 
 Z คือ ระดับความมั่นใจที่ก าหนด หรือระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 (1.96) 
 D คือ สัดส่วนความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ (0.05) 
 แทนค่าดังน้ี 
 n = 0.50(1-0.50) 1.962 = 384.16 
   0.052  
 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ค านวณได้คือ 384.16 ราย จึงท าการเก็บตัวอย่างจ านวน 385 ราย  
 2. ผู้วิจัยแบ่งกลุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) จากผู้บริโภคและผู้ประกอบการร้านค้าปลีกทั่วไป จ านวน 
385 คน ดังนี้  
  2.1 ผู้บริโภคที่ทีเ่ป็นลูกค้าซื้อสินค้าที่ร้านวิจิตรเจริญแอนด์ซัน จังหวัดพิจิตร จ านวน 193 คน 
  2.2 ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกทั่วไปทีเ่ป็นลูกค้าที่ร้านวิจิตรเจริญแอนด์ซัน จังหวัดพิจิตร จ านวน 192 คน 
 3. ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบบบังเอิญ (Accidental sampling) โดยการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในแต่ละกลุ่ม โดย
ไม่เจาะจง 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม ซึ่งมีแนวค าถามที่สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดใน
การศึกษามีวิธีการสร้างเครื่องมือ เนื้อหาของแบบสอบถาม ประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี ้
 ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล มีลักษณะเป็นค าถามปลายปิดโดยมีชนิดของค าถามเป็นแบบส ารวจตรวจสอบรายการ 
(Check List) 
 ตอนท่ี 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของร้านวิจิตรเจริญแอนด์ซัน จังหวัดพิจิตรประกอบด้วย มีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  
 ตอนที่ 3 การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคที่มีต่อร้านวิจิตรเจริญแอนด์ซัน จังหวัดพิจิตร มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ  
 การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ โดยให้กลุ่มประชากรในพื้นที่ใกล้เคียง และมีบริบท
ที่คล้ายคลึงกันที่ไม่ใช่ประชากรกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพื่อตรวจสอบหาค่าความเช่ือมั่น ของแบบสอบถาม โดย
ค านวณหาสัมประสิทธ์ิอัลฟ่า ของครอนบาค พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .880 และการ
ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .886 ได้ค่าความเช่ือมั่นมากกว่า 0.70 จึงยอมรับว่ามีความเช่ือมั่นสูง
เพียงพอ [5]  
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ตารางที ่1 การวิเคราะห์ผลทดสอบแบบสอบถาม  
แบบทดสอบรายด้าน Cronbach’s Alpha 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด .880 
ด้านผลิตภณัฑ ์ .746 
ด้านราคา .895 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย .941 
ด้านส่งเสริมการตลาด .943 
ด้านบุคคล .834 
ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ .935 
ด้านกระบวนการ .869 
การตัดสินใจซื้อของผู้บรโิภค .886 
ด้านการรบัรู้ปัญหา .846 
ด้านการแสวงหาข้อมูล .893 
ด้านการประเมินทางเลือก .978 
ด้านการตดัสินใจซื้อ .837 
ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ .874 

 
 ผู้วิจัยน าข้อมูลมาวิเคราะห์ในรูปแบบของเชิงปริมาณ โดยสถิติวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่  
 1. การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
 2. การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 3. การวิเคราะห์ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคที่มีต่อร้านวิจิตรเจริญ
แอนด์ซัน จังหวัดพิจิตร วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ T-test และ ANOVA 
 4. การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคที่มีต่อร้านวิจิตรเจริญแอนด์ซัน 
จังหวัดพิจิตร วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอย (Multiple Regression Analysis) 
 
การวิจัยเชิงคุณภาพ 
 ผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกทั่วไปที่ตัดสินใจซื้อสินค้าที่ร้านวิจิตรเจริญแอนด์ซัน จังหวัดพิจิตร 
จ านวน 10 คน 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี ้
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลเบื้องต้น ประกอบด้วย ช่ือ สกุล สถานประกอบการ วันท่ีสัมภาษณ์ และเวลาสัมภาษณ์ 
 ตอนท่ี 2 แนวทางการส่งเสริมปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของร้านวิจิตรเจริญแอนด์ซัน จังหวัดพิจิตร 
 ตอนท่ี 3 แนวทางส่งเสริมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคที่มีต่อร้านวิจิตรเจริญแอนด์ซัน จังหวัดพิจิตร 
 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ใช้กระบวนการวิเคราะห์แก่นสาระ (Thematic Analysis) 6 ขั้นตอนคือ 1) การ
ท าความคุ้นเคยกับข้อมูล 2) การท าให้เกิดข้อมูลเบื้องต้น 3) การค้นหาแก่นสาระ 4) การตรวจสอบซ้ าแก่นสาระ 5) การระบุ
และตั้งช่ือแก่นสาระ และ6) การจัดท ารายงาน [6] อย่างไรก็ตามกระบวนการวิเคราะห์แก่นสาระนั้นมีอยู่ด้วยกันหลายแบบ
และยังคงไม่มีข้อสรุปการด าเนินการที่ชัดเจนแต่กระบวนการ 6 ขั้นตอนดังกล่าว มีความเหมาะสมกับงานวิจัยนี้ เพราะเป็น
กระบวนการเชิงปฏิบัติของการวิเคราะห์และรายงานแก่นสาระจากข้อมูลที่มี และยังช่วยให้สามารถบริหารจัดการและอธิบาย
ข้อมูลที่มีได้อย่างละเอียด และยังมีการวิเคราะห์เอกสาร (Document Analysis) ซึ่งได้ถูกใช้ในการวิเคราะห์เอกสารพยาน
ประกอบท่ีเกี่ยวข้องในงานวิจัยนี้ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพในการ
วิเคราะห์ข้อมูล นอกจากนี้ ผู้วิจัยท าการแยกแยะค าตอบที่ได้ตามข้อค าถามที่มีการถามกับผู้ให้ข้อมูลหลัก 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
ผลการวิจัยเชิงปริมาณ  

จากการสอบถามผู้บริโภคที่ที่เป็นลูกค้าซื้อสินค้าที่ร้านวิจิตรเจริญแอนด์ซัน จังหวัดพิจิตร จ านวน 193 คน และ
ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกทั่วไปที่เป็นลูกค้าที่ร้านวิจิตรเจริญแอนด์ซัน จังหวัดพิจิตร จ านวน 192 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
คิดเป็นร้อยละ 55.84 มีอายุ 40 – 49 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.65 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 62.08 มี
อาชีพผู้ประกอบการร้านค้า คิดเป็นร้อยละ 49.87 และมีรายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.13  
 1. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของร้านวิจิตรเจริญแอนด์ซัน จังหวัดพิจิตร ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ด้านส่งเสริมการตลาด รองลงมา ด้านกระบวนการ ด้านช่องทาง
การจัดจ าหน่าย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และด้านบุคคล การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคที่มีต่อ
ร้านวิจิตรเจริญแอนด์ซัน จังหวัดพิจิตร ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุด ได้แก่ ด้านการตัดสินใจซื้อ รองลงมา ด้านการแสวงหาข้อมูล ด้านการรับรู้ปัญหา ด้านการประเมินทางเลือก และด้าน
พฤติกรรมหลังการซื้อ  
 2. ปัจจัยทางประชากรศาสตร์และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคที่มีต่อร้าน
วิจิตรเจริญแอนด์ซัน จังหวัดพิจิตร 
 สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ปัจจัยทางประชากร ศาสตร์ ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคที่มีต่อร้านวิจิตร
เจริญแอนด์ซัน จังหวัดพิจิตรแตกต่างกัน พบว่า ผู้บริโภคและผู้ประกอบการร้านค้าปลีกที่มีเพศต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อของ
ผู้บริโภคที่มีต่อร้านวิจิตรเจริญแอนด์ซัน จังหวัดพิจิตร ไม่แตกต่างกัน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way 
Analysis of Variance : ANOVA) ระหว่าง อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน กับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
ที่มีต่อร้านวิจิตรเจริญแอนด์ซัน จังหวัดพิจิตร พบว่า ผู้บริโภคและผู้ประกอบการร้านค้าปลีกท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
และรายได้ต่อเดือน ต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคที่มีต่อร้านวิจิตรเจริญแอนด์ซัน จังหวัดพิจิตร ไม่แตกต่างกัน 
 สมมติฐานการวิจัยที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคที่มีต่อร้านวิจิตรเจริญ
แอนด์ซัน จังหวัดพิจิตร พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคที่มีต่อร้านวิจิตรเจริญ
แอนด์ซัน จังหวัดพิจิตร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีทั้งหมด 4 ปัจจัย โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย คือ ด้าน
ส่งเสริมการตลาด ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และด้านกระบวนการ (ดูตาราง 2 ประกอบ) 
 ซึ่งสามารถเขียนสมการพยากรณ์มาตรฐาน ได้ดังนี้  Z = (0.240)X3+(0.401)X4+(0.167)X6+(0.134)X7 
 โดยสรุปจากการแสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณในตาราง พยากรณ์ได้ร้อยละ 44.8 สามารถน ามาเขียนเป็น
สมการพยากรณ์ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคที่มีต่อร้านวิจิตรเจริญแอนด์ซัน  
จังหวัดพิจิตร ได้ดังนี้ Y = 3.947+(0.150)X3+(0.134)X4+(0.065)X6+(0.055)X7 
 
ตารางที ่2 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

Model ตัวแปร Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

  B Std.Error Beta   
ค่าคงท่ี (Intercept)  3.947 .309  12.781 .000 
ด้านผลิตภณัฑ ์ X1 .036 .022 .092 1.633 .103 
ด้านราคา X2 .039 .036 .062 1.095 .274 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย X3 .150 .041 .240 3.654 .000* 
ด้านส่งเสริมการตลาด X4 .134 .022 .401 6.223 .000* 
ด้านบุคคล X5 .034 .035 .088 .974 .331 
ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ X6 .065 .030 .167 2.183 .030* 
ด้านกระบวนการ X7 .055 .028 .134 1.971 .049* 
R=.585, R2=.448, Adjust R2=.432 

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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การวิจัยเชิงคุณภาพ 
 ผลการสัมภาษณ ์จากผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกทั่วไปท่ีตัดสินใจซื้อสินค้าที่ร้านวิจิตรเจริญแอนด์
ซัน จังหวัดพิจิตร จ านวน 10 คน มีผลการสัมภาษณ์ เกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของร้านวิจิตรเจริญแอนด์ซัน 
จังหวัดพิจิตร พบว่า ร้านวิจิตรเจริญแอนด์ซัน ควรมีการหาแหล่งซื้อสินค้าเข้าร้านมากขึ้น ควรมีความหลากหลายของสินค้าใน
ร้านมากขึ้น ควรมีสินค้าท่ีมีคุณภาพมากขึ้น ควรมีการก าหนดราคาสินค้าท่ียุติธรรมเหมาะสมกับสินค้ามากขึ้น ควรมีป้ายราคา
ติดชัดเจนมากขึ้น ควรมีการใช้โปรแกรม เพื่อบันทึกยอดขาย สต๊อคสินค้า ควรมีการบริหารสินค้าคงคลังให้เป็นระบบมากขึ้น 
ควรมีการประชาสัมพันธ์ร้านค้าอย่างสม่ าเสมอ ควรมีการจัดรายการส่งเสริมการขาย ควรมีบริการก่อนและหลังการขาย ควรมี
บริการรับเปลี่ยนสินค้าจากลูกค้า ควรจัดให้ซื้อหาสินค้าได้อย่าง สะดวกและรวดเร็ว ควรใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และควรมี
ระบบการบริการลูกค้าด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดังนี ้
 1. ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคที่มีต่อร้านวิจิตรเจริญแอนด์ซัน จังหวัดพิจิตรแตกต่างกัน ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า 
ลูกค้าท่ีมาซื้อสินค้าท่ีร้านวิจิตรเจริญแอนด์ซัน มีความหลากหลายในเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ซึ่ง
ต่างต้องการสินค้าเป็นหลัก ท าให้ลูกค้าท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน จึงไม่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนพคุณ เลียงประสิทธิ์ [7] ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านเดี่ยวใน
อ าเภอละงูจังหวัดสตูล ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
และรายได้ต่อเดือน ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
 2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
และด้านกระบวนการ มีผลต่อการตัดสนิใจซื้อของผู้บรโิภคที่มตี่อร้านวิจติรเจริญแอนด์ซัน จังหวัดพิจิตร ส่วนปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านบุคคล ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคที่มีต่อร้านวิจิตรเจริญแอนด์ซัน 
จังหวัดพิจิตร ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า ร้านค้าปลีกและผู้บริโภครายย่อยต้องการความสะดวกในการมาซื้อ
สินค้า ดังนั้น ท าเลที่ตั้งของร้าน สถานที่จอดรถ และการบริการที่ดี จึงมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ นอกจากนั้น ร้านวิจิตรเจริญ
แอนด์ซันมีสินค้า และราคา คล้ายคลึงกับร้านค้าอื่น จึงไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของโสภิตา รัตนสม
โชค [8] ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าเฉลิมพระ
เกียรติ (บีทีเอส) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ
รถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ (บีทีเอส) ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคลากร และลักษณะทางกายภาพภายในสถานีรถไฟฟ้า, ปัจจัยด้านราคา, 
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด การจัดการปัญหา และการเช่ือมต่อจากบริเวณสถานีรถไฟฟ้า, ปัจจัยด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย และเส้นทางการให้บริการ และปัจจัยด้านการบริหารจัดการกระบวนการท างานของรถไฟฟ้า และสิ่งอ านวยความ
สะดวกภายในสถานี  
 3. จากผลการวิจัยเชิงปริมาณที่พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของร้านวิจิตรเจริญแอนด์ซัน จังหวัดพิจิตร ใน
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ด้านส่งเสริมการตลาด รองลงมา ด้านกระบวนการ ด้านช่องทางการ
จัดจ าหน่าย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และด้านบุคคล ส่วนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคที่มีต่อ
ร้านวิจิตรเจริญแอนด์ซัน จังหวัดพิจิตร ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ด้านการตัดสินใจซื้อ 
รองลงมา ด้านการแสวงหาข้อมูล ด้านการรับรู้ปัญหา ด้านการประเมินทางเลือก และด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ นอกจากนั้น 
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า ร้านวิจิตรเจริญแอนด์ซัน ควรมีการหาแหล่งซื้อสินค้าเข้าร้านมากขึ้น ควรมีความหลากหลาย
ของสินค้าในร้านมากขึ้น ควรมีสินค้าที่มีคุณภาพมากขึ้น ควรมีการก าหนดราคาสินค้าที่ยุติธรรมเหมาะสมกับสินค้ามากขึ้น 
ควรมีป้ายราคาติดชัดเจนมากขึ้น ควรมีการใช้โปรแกรม เพื่อบันทึกยอดขาย สต๊อคสินค้า ควรมีการบริหารสินค้าคงคลังให้เป็น
ระบบมากขึ้น ควรมีการประชาสัมพันธ์ร้านค้าอย่างสม่ าเสมอ ควรมีการจัดรายการส่งเสริมการขาย ควรมีบริการก่อนและหลัง
การขาย ควรมีบริการรับเปลี่ยนสินค้าจากลูกค้า ควรจัดให้ซื้อหาสินค้าได้อย่าง สะดวกและรวดเร็ว ควรใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
และควรมีระบบการบริการลูกค้าด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย จะเห็นได้ว่า ผลการวิจัยเชิงปริมาณมีความสอดคล้องกับผลการวิจัย
เชิงคุณภาพ ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า ทุกคนท่ีมาซื้อสินค้า ต่างมีความต้องการที่จะได้สินค้าท่ีมีคุณภาพ ราคา
เป็นธรรม และได้รับการบริการที่ดี ดังนั้น ผลการวิจัยเชิงปริมาณจึงสอดคล้องกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
ผลการวิจัยเชิงปริมาณ  

จากการสอบถามผู้บริโภคที่ที่เป็นลูกค้าซื้อสินค้าที่ร้านวิจิตรเจริญแอนด์ซัน จังหวัดพิจิตร จ านวน 193 คน และ
ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกทั่วไปที่เป็นลูกค้าที่ร้านวิจิตรเจริญแอนด์ซัน จังหวัดพิจิตร จ านวน 192 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
คิดเป็นร้อยละ 55.84 มีอายุ 40 – 49 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.65 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 62.08 มี
อาชีพผู้ประกอบการร้านค้า คิดเป็นร้อยละ 49.87 และมีรายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.13  
 1. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของร้านวิจิตรเจริญแอนด์ซัน จังหวัดพิจิตร ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ด้านส่งเสริมการตลาด รองลงมา ด้านกระบวนการ ด้านช่องทาง
การจัดจ าหน่าย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และด้านบุคคล การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคที่มีต่อ
ร้านวิจิตรเจริญแอนด์ซัน จังหวัดพิจิตร ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุด ได้แก่ ด้านการตัดสินใจซื้อ รองลงมา ด้านการแสวงหาข้อมูล ด้านการรับรู้ปัญหา ด้านการประเมินทางเลือก และด้าน
พฤติกรรมหลังการซื้อ  
 2. ปัจจัยทางประชากรศาสตร์และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคที่มีต่อร้าน
วิจิตรเจริญแอนด์ซัน จังหวัดพิจิตร 
 สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ปัจจัยทางประชากร ศาสตร์ ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคที่มีต่อร้านวิจิตร
เจริญแอนด์ซัน จังหวัดพิจิตรแตกต่างกัน พบว่า ผู้บริโภคและผู้ประกอบการร้านค้าปลีกที่มีเพศต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อของ
ผู้บริโภคที่มีต่อร้านวิจิตรเจริญแอนด์ซัน จังหวัดพิจิตร ไม่แตกต่างกัน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way 
Analysis of Variance : ANOVA) ระหว่าง อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน กับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
ที่มีต่อร้านวิจิตรเจริญแอนด์ซัน จังหวัดพิจิตร พบว่า ผู้บริโภคและผู้ประกอบการร้านค้าปลีกที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
และรายได้ต่อเดือน ต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคที่มีต่อร้านวิจิตรเจริญแอนด์ซัน จังหวัดพิจิตร ไม่แตกต่างกัน 
 สมมติฐานการวิจัยที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคที่มีต่อร้านวิจิตรเจริญ
แอนด์ซัน จังหวัดพิจิตร พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคที่มีต่อร้านวิจิตรเจริญ
แอนด์ซัน จังหวัดพิจิตร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีทั้งหมด 4 ปัจจัย โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย คือ ด้าน
ส่งเสริมการตลาด ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และด้านกระบวนการ (ดูตาราง 2 ประกอบ) 
 ซึ่งสามารถเขียนสมการพยากรณ์มาตรฐาน ได้ดังนี้  Z = (0.240)X3+(0.401)X4+(0.167)X6+(0.134)X7 
 โดยสรุปจากการแสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณในตาราง พยากรณ์ได้ร้อยละ 44.8 สามารถน ามาเขียนเป็น
สมการพยากรณ์ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคที่มีต่อร้านวิจิตรเจริญแอนด์ซัน  
จังหวัดพิจิตร ได้ดังนี้ Y = 3.947+(0.150)X3+(0.134)X4+(0.065)X6+(0.055)X7 
 
ตารางที ่2 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

Model ตัวแปร Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

  B Std.Error Beta   
ค่าคงท่ี (Intercept)  3.947 .309  12.781 .000 
ด้านผลิตภณัฑ ์ X1 .036 .022 .092 1.633 .103 
ด้านราคา X2 .039 .036 .062 1.095 .274 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย X3 .150 .041 .240 3.654 .000* 
ด้านส่งเสริมการตลาด X4 .134 .022 .401 6.223 .000* 
ด้านบุคคล X5 .034 .035 .088 .974 .331 
ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ X6 .065 .030 .167 2.183 .030* 
ด้านกระบวนการ X7 .055 .028 .134 1.971 .049* 
R=.585, R2=.448, Adjust R2=.432 

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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การวิจัยเชิงคุณภาพ 
 ผลการสัมภาษณ ์จากผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกทั่วไปท่ีตัดสินใจซื้อสินค้าที่ร้านวิจิตรเจริญแอนด์
ซัน จังหวัดพิจิตร จ านวน 10 คน มีผลการสัมภาษณ์ เกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของร้านวิจิตรเจริญแอนด์ซัน 
จังหวัดพิจิตร พบว่า ร้านวิจิตรเจริญแอนด์ซัน ควรมีการหาแหล่งซื้อสินค้าเข้าร้านมากขึ้น ควรมีความหลากหลายของสินค้าใน
ร้านมากขึ้น ควรมีสินค้าท่ีมีคุณภาพมากขึ้น ควรมีการก าหนดราคาสินค้าท่ียุติธรรมเหมาะสมกับสินค้ามากขึ้น ควรมีป้ายราคา
ติดชัดเจนมากขึ้น ควรมีการใช้โปรแกรม เพื่อบันทึกยอดขาย สต๊อคสินค้า ควรมีการบริหารสินค้าคงคลังให้เป็นระบบมากขึ้น 
ควรมีการประชาสัมพันธ์ร้านค้าอย่างสม่ าเสมอ ควรมีการจัดรายการส่งเสริมการขาย ควรมีบริการก่อนและหลังการขาย ควรมี
บริการรับเปลี่ยนสินค้าจากลูกค้า ควรจัดให้ซื้อหาสินค้าได้อย่าง สะดวกและรวดเร็ว ควรใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และควรมี
ระบบการบริการลูกค้าด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดังนี ้
 1. ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคที่มีต่อร้านวิจิตรเจริญแอนด์ซัน จังหวัดพิจิตรแตกต่างกัน ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า 
ลูกค้าท่ีมาซื้อสินค้าท่ีร้านวิจิตรเจริญแอนด์ซัน มีความหลากหลายในเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ซึ่ง
ต่างต้องการสินค้าเป็นหลัก ท าให้ลูกค้าท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน จึงไม่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนพคุณ เลียงประสิทธิ์ [7] ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านเดี่ยวใน
อ าเภอละงูจังหวัดสตูล ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
และรายได้ต่อเดือน ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
 2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
และด้านกระบวนการ มีผลต่อการตัดสนิใจซื้อของผู้บรโิภคที่มตี่อร้านวิจติรเจริญแอนด์ซัน จังหวัดพิจิตร ส่วนปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านบุคคล ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคที่มีต่อร้านวิจิตรเจริญแอนด์ซัน 
จังหวัดพิจิตร ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า ร้านค้าปลีกและผู้บริโภครายย่อยต้องการความสะดวกในการมาซื้อ
สินค้า ดังนั้น ท าเลที่ตั้งของร้าน สถานที่จอดรถ และการบริการที่ดี จึงมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ นอกจากนั้น ร้านวิจิตรเจริญ
แอนด์ซันมีสินค้า และราคา คล้ายคลึงกับร้านค้าอื่น จึงไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของโสภิตา รัตนสม
โชค [8] ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าเฉลิมพระ
เกียรติ (บีทีเอส) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ
รถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ (บีทีเอส) ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคลากร และลักษณะทางกายภาพภายในสถานีรถไฟฟ้า, ปัจจัยด้านราคา, 
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด การจัดการปัญหา และการเช่ือมต่อจากบริเวณสถานีรถไฟฟ้า, ปัจจัยด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย และเส้นทางการให้บริการ และปัจจัยด้านการบริหารจัดการกระบวนการท างานของรถไฟฟ้า และสิ่งอ านวยความ
สะดวกภายในสถานี  
 3. จากผลการวิจัยเชิงปริมาณที่พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของร้านวิจิตรเจริญแอนด์ซัน จังหวัดพิจิตร ใน
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ด้านส่งเสริมการตลาด รองลงมา ด้านกระบวนการ ด้านช่องทางการ
จัดจ าหน่าย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และด้านบุคคล ส่วนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคที่มีต่อ
ร้านวิจิตรเจริญแอนด์ซัน จังหวัดพิจิตร ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ด้านการตัดสินใจซื้อ 
รองลงมา ด้านการแสวงหาข้อมูล ด้านการรับรู้ปัญหา ด้านการประเมินทางเลือก และด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ นอกจากนั้น 
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า ร้านวิจิตรเจริญแอนด์ซัน ควรมีการหาแหล่งซื้อสินค้าเข้าร้านมากข้ึน ควรมีความหลากหลาย
ของสินค้าในร้านมากขึ้น ควรมีสินค้าที่มีคุณภาพมากขึ้น ควรมีการก าหนดราคาสินค้าท่ียุติธรรมเหมาะสมกับสินค้ามากขึ้น 
ควรมีป้ายราคาติดชัดเจนมากขึ้น ควรมีการใช้โปรแกรม เพื่อบันทึกยอดขาย สต๊อคสินค้า ควรมีการบริหารสินค้าคงคลังให้เป็น
ระบบมากขึ้น ควรมีการประชาสัมพันธ์ร้านค้าอย่างสม่ าเสมอ ควรมีการจัดรายการส่งเสริมการขาย ควรมีบริการก่อนและหลัง
การขาย ควรมีบริการรับเปลี่ยนสินค้าจากลูกค้า ควรจัดให้ซื้อหาสินค้าได้อย่าง สะดวกและรวดเร็ว ควรใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
และควรมีระบบการบริการลูกค้าด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย จะเห็นได้ว่า ผลการวิจัยเชิงปริมาณมีความสอดคล้องกับผลการวิจัย
เชิงคุณภาพ ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า ทุกคนท่ีมาซื้อสินค้า ต่างมีความต้องการที่จะได้สินค้าท่ีมีคุณภาพ ราคา
เป็นธรรม และได้รับการบริการที่ดี ดังนั้น ผลการวิจัยเชิงปริมาณจึงสอดคล้องกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ
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งานวิจัยของปุญญาภา นาคสินธุ์ [9] ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ที่มีความส าคัญต่อการเลือกใช้บริการ
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7Ps 
ที่มีความส าคัญต่อการเลือกใช้บริการธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย
ปัจจัยต่างๆ 7 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ธนาคารและบริการ ด้านราคา ด้านสถานที่/ การจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมทาง
การตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านภาพลักษณ์ทางกายภาพ ภาพรวมมีความส าคัญอยู่ในระดับมาก และซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของบุษกร มโนตรัยรัตน์ [10] ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ Personalized 
gift ประเภทของใช้ผ่านทางออนไลน์ พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ Personalized gift ประเภทของใช้ 
ผ่านทางออนไลน์ มี 6 ปัจจัย อยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย คือ ปัจจัยด้านความหลากหลายของช่องทาง
จ าหน่ายและกิจกรรมส่งเสริมการขาย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านการโฆษณา ปัจจัยด้านการจ าหน่ายทางออนไลน์ ปัจจัย
ด้านการรับรู้ และ ปัจจัยด้านราคา 
 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของร้านวิจิตรเจริญแอนด์ซัน จังหวัดพิจิตร ในภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคที่มีต่อร้านวิจิตรเจริญแอนด์ซัน จังหวัดพิจิตร ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก และ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย คือ ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้าน
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และด้านกระบวนการ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคที่มีต่อร้านวิจิตรเจริญแอนด์ซัน จังหวัด
พิจิตร  
 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า ร้านวิจิตรเจริญแอนด์ซัน ควรมีการหาแหล่งซื้อสิ นค้าเข้าร้านมากขึ้น ควรมีความ
หลากหลายของสินค้าในร้านมากขึ้น ควรมีสินค้าท่ีมีคุณภาพมากขึ้น ควรมีการก าหนดราคาสินค้าท่ียุติธรรมเหมาะสมกับสินค้า
มากขึ้น ควรมีป้ายราคาติดชัดเจนมากขึ้น ควรมีการใช้โปรแกรม เพื่อบันทึกยอดขาย สต๊อคสินค้า ควรมีการบริหารสินค้าคง
คลังให้เป็นระบบมากขึ้น ควรมีการประชาสัมพันธ์ร้านค้าอย่างสม่ าเสมอ ควรมีการจัดรายการส่งเสริมการขาย ควรมีบริการ
ก่อนและหลังการขาย ควรมีบริการรับเปลี่ยนสินค้าจากลูกค้า ควรจัดให้ซื้อหาสินค้าได้อย่าง สะดวกและรวดเร็ว ควรใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย และควรมีระบบการบริการลูกค้าด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย  

 
กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาค้นคว้าฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงลงได้ด้วยความกรุณาจาก ดร.นลินี เหมาะประสิทธิ์ อาจารย์ที่ปรึกษาและ
คณะกรรมการทุกท่าน  ที่ได้ให้ค าแนะน าปรึกษา ตลอดจนตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างยิ่ง จน
การศึกษาค้นคว้าส าเร็จสมบูรณ์ได้ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ท่ีนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณ ดร.วิมลา ผ่องแผ้ว ดร.กฤชชา ยาวิเศษ และดร.ดาลิน อาภัสระวิโรจน์ ผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม 

ขอขอบพระคุณ ผู้บริโภคและผู้ประกอบการร้านค้าปลีกทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปที่ตัดสินใจซื้อสินค้าที่ร้านวิจิตร
เจริญแอนด์ซัน จังหวัดพิจิตร ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ อ านวยความสะดวก ให้ความร่วมมือเป็นอย่างยิ่ง ในการเก็บข้อมูลตอบ
แบบสอบถามและด าเนินการสัมภาษณ์ 

เหนือสิ่งอื่นใดขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ของผู้วิจัยที่ให้ก าลังใจและให้การสนับสนุนในทุกๆ ด้านอย่างดีที่สุด
เสมอมา 

คุณค่าและคุณประโยชน์อันพึงจะมีจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบและอุทิศแด่ผู้มีพระคุณทุกๆ ท่าน ผู้วิจัยหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่า งานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาร้านวิจิตรเจริญแอนด์ซัน จังหวัดพิจิตร ต่อไปในอนาคต  
 

เอกสารอ้างอิง 
[1]  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพจิิตร. (2561). รายงานประจ าปี 2560. พิจิตร: องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร. 
[2] ค านาย อภิปรัชญาสกุล. (2558). การบริหารการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์เกษมสุวรรณ. 
[3] ศิริวรรณ เสรีรตัน.์ (2556). หลักการตลาด. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ธีระฟิล์มและเซเท็กซ.์ 
[4] Cochran, W.G. (1953). Sampling Techniques. New York: John Wiley & Sons. Inc. 

9 
 

 

[5] ประสพชัย พสุนนท์. (2558). ความเที่ยงตรงของแบบสอบถามส าหรับงานวิจัยทางสังคมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: 
มหาวิทยาลยัศิลปากร. 

[6] Braun, V., Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in 
Psychology, 3: 77-101. 

[7] นพคุณ เลียงประสิทธิ์. (2559). ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือบ้านเด่ียวในอ าเภอละงู จังหวัดสตูล. กรุงเทพมหานคร:  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

[8] โสภติา รัตนสมโชค. (2558). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ
รถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ (บีทีเอส) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร: 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร.์ 

[9] ปุญญาภา นาคสินธุ์. (2559). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ที่มีความสาคัญต่อการเลือกใช้บริการธนาคาร 
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[10] บุษกร มโนตรัยรัตน์. (2559). ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความต้ังใจซ้ือผลิตภัณฑ ์Personalized gift ประเภทของใช้ผ่าน
ทางออนไลน์. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 



535
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

8 
 

 

งานวิจัยของปุญญาภา นาคสินธุ์ [9] ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ที่มีความส าคัญต่อการเลือกใช้บริการ
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7Ps 
ที่มีความส าคัญต่อการเลือกใช้บริการธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย
ปัจจัยต่างๆ 7 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ธนาคารและบริการ ด้านราคา ด้านสถานที่/ การจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมทาง
การตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านภาพลักษณ์ทางกายภาพ ภาพรวมมีความส าคัญอยู่ในระดับมาก และซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของบุษกร มโนตรัยรัตน์ [10] ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ Personalized 
gift ประเภทของใช้ผ่านทางออนไลน์ พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ Personalized gift ประเภทของใช้ 
ผ่านทางออนไลน์ มี 6 ปัจจัย อยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย คือ ปัจจัยด้านความหลากหลายของช่องทาง
จ าหน่ายและกิจกรรมส่งเสริมการขาย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านการโฆษณา ปัจจัยด้านการจ าหน่ายทางออนไลน์ ปัจจัย
ด้านการรับรู้ และ ปัจจัยด้านราคา 
 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของร้านวิจิตรเจริญแอนด์ซัน จังหวัดพิจิตร ในภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคที่มีต่อร้านวิจิตรเจริญแอนด์ซัน จังหวัดพิจิตร ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก และ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย คือ ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้าน
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และด้านกระบวนการ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคที่มีต่อร้านวิจิตรเจริญแอนด์ซัน จังหวัด
พิจิตร  
 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า ร้านวิจิตรเจริญแอนด์ซัน ควรมีการหาแหล่งซื้อสิ นค้าเข้าร้านมากขึ้น ควรมีความ
หลากหลายของสินค้าในร้านมากขึ้น ควรมีสินค้าท่ีมีคุณภาพมากขึ้น ควรมีการก าหนดราคาสินค้าท่ียุติธรรมเหมาะสมกับสินค้า
มากขึ้น ควรมีป้ายราคาติดชัดเจนมากข้ึน ควรมีการใช้โปรแกรม เพื่อบันทึกยอดขาย สต๊อคสินค้า ควรมีการบริหารสินค้าคง
คลังให้เป็นระบบมากขึ้น ควรมีการประชาสัมพันธ์ร้านค้าอย่างสม่ าเสมอ ควรมีการจัดรายการส่งเสริมการขาย ควรมีบริการ
ก่อนและหลังการขาย ควรมีบริการรับเปลี่ยนสินค้าจากลูกค้า ควรจัดให้ซื้อหาสินค้าได้อย่าง สะดวกและรวดเร็ว ควรใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย และควรมีระบบการบริการลูกค้าด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย  

 
กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาค้นคว้าฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงลงได้ด้วยความกรุณาจาก ดร.นลินี เหมาะประสิทธิ์ อาจารย์ที่ปรึกษาและ
คณะกรรมการทุกท่าน  ที่ได้ให้ค าแนะน าปรึกษา ตลอดจนตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างยิ่ง จน
การศึกษาค้นคว้าส าเร็จสมบูรณ์ได้ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ท่ีนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณ ดร.วิมลา ผ่องแผ้ว ดร.กฤชชา ยาวิเศษ และดร.ดาลิน อาภัสระวิโรจน์ ผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม 

ขอขอบพระคุณ ผู้บริโภคและผู้ประกอบการร้านค้าปลีกทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปที่ตัดสินใจซื้อสินค้าที่ร้านวิจิตร
เจริญแอนด์ซัน จังหวัดพิจิตร ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ อ านวยความสะดวก ให้ความร่วมมือเป็นอย่างยิ่ง ในการเก็บข้อมูลตอบ
แบบสอบถามและด าเนินการสัมภาษณ์ 

เหนือสิ่งอื่นใดขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ของผู้วิจัยที่ให้ก าลังใจและให้การสนับสนุนในทุกๆ ด้านอย่างดีที่สุด
เสมอมา 

คุณค่าและคุณประโยชน์อันพึงจะมีจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบและอุทิศแด่ผู้มีพระคุณทุกๆ ท่าน ผู้วิจัยหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่า งานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาร้านวิจิตรเจริญแอนด์ซัน จังหวัดพิจิตร ต่อไปในอนาคต  
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การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดท�ารายงานบัญชีบริหารโดยประยุกต์ใช้ระบบการบริหารแบบลีน 

กรณีศึกษา กองบัญชีและการเงินภูมิภาค 4 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ธีรนันท์ ชุมนุมวัฒน์1* และภัทรพร พงศาปรมัตถ์2

บทคัดย่อ
การศกึษาครัง้นีห้น่วยงานกรณศีกึษาได้ตอบสนองนโยบายพลงังาน 4.0 โดยน�าแนวคดิระบบการบรหิารแบบลนีมาประยกุต์

ใช้ในการเพิม่ประสทิธภิาพขององค์กร วตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาระบบการบรหิารแบบลนีและน�ามาประยกุต์ใช้ของกระบวนการจดัท�า

รายงานบัญชีบริหาร กองบัญชีและการเงินภูมิภาค 4 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง

กระบวนการจัดท�ารายงานให้มีประสิทธิภาพโดยการลดหรือก�าจัดความสูญเปล่าตามแนวคิดลีน โดยใช้แผนภาพกระบวนการไหล

ของงานเป็นเครื่องมือท่ีช่วยวิเคราะห์หาความสูญเปล่าในแต่ละกระบวนงาน พร้อมทั้งจ�าแนกเวลาที่ใช้ปฏิบัติงานเป็น 3 กลุ่ม คือ 

1. เวลาที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่งาน 2. เวลาไม่สร้างมูลค่าเพิ่ม แต่จ�าเป็นต้องมี 3. เวลาที่ไม่สร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่งาน และน�าหลักการ 

ECRS ช่วยค้นหาแนวทางลดความสญูเปล่าในกระบวนงาน รวมทัง้เพิม่ประสทิธภิาพการน�าเสนอรายงานด้วยโปรแกรม MS POWER 

BI ทั้งนี้การเก็บรวบรวมปัญหาและอุปสรรคเป็นข้อมูลเวลาก่อนและหลังการปรับปรุงกระบวนงานจัดท�าในรูปแบบฟอร์มประเมิน

การปฏิบัติ และท�าการเปรียบเทียบก่อนและหลังจากการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน โดยประชากรท�าการวิเคราะห์ ค้นหา

แนวทาง พร้อมท้ังออกแบบกระบวนงานใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพร่วมกัน ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการจัดท�ารายงานบัญชีบริหาร

ของกองบัญชีและการเงินภูมิภาค 4 ประกอบด้วย 1.แผนกงบประมาณภูมิภาค 4 ใช้เวลาจัดท�าทั้งกระบวนการจากเดิม 1,766 นาที 

เหลือ 425 นาที ลดลง 75.93% 2.แผนกบัญชีและการเงินเขื่อนภูมิพล ใช้เวลาจัดท�าจากเดิม 1,435 นาที เหลือ 342 นาที ลดลง 

76.17% 3.แผนกบัญชีและการเงินเขื่อนสิริกิติ์ ใช้เวลาจัดท�าจากเดิม 1,219 นาที เหลือ 265 นาที ลดลง 78.26% ซึ่งเกิดจากการ

ปรับเปลี่ยนวิธีจัดท�าข้อมูลที่ซ�้าซ้อนจากรายงานรูปแบบอื่นทดแทน ได้

ค�าส�าคัญ : ระบบการบริหารแบบลีน กระบวนการจัดท�ารายงานบัญชีบริหาร

1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 65000
2 ผศ.ดร., หลักสูตรการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 65000
1 Master Degree in Accounting Program, Naresuan University, Phitsanulok, 65000, Thailand 
2 Asst.Prof.Dr., Faculty of Business Economics and communication, Naresuan University, Phitsanulok, 65000, Thailand
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Enhancing Performance in The Processing of Accounting Management Reports by 

Application of Lean Management. A Case Study : Accounting and Finance Region 4 

Department Electricity Generating Authority of Thailand

Theeranan Chumnumwat1* and Pattaraporn Pongsaporamat2

Abstract
This work with a study case of responding energy 4.0 policy by application of Lean management system 

to increase the efficiency of the organization. The purpose is to study the Lean management and apply to 

processing of managerial accounting reports in Accounting and Finance Region 4 Department Electricity Gener-

ating Authority of Thailand. Also suggest ways to improve the reporting process to be effective by reducing or 

eliminating wastage based on lean concepts by using the work flow process chart as a tool and classifying 

working time into 3 groups: (1) Value Added Time, (2) Necessary Non-Value Added Time, and (3) Non-Value 

Added Time. This wasting time is able to apply the ECRS principle into minimizing wasting time and improving 

performance of the presentation of reports via MS POWER BI program. The data collections of all problems is 

the time before and after the process improvement through the performance assessment form. And make 

comparisons before and after work process improvements. It was found that all processes of managerial 

accounting reports in Accounting and Finance Region 4 Department include (1) Budget Region 4 Section was 

used from 1,766 minutes to 425 minutes, reduced 75.93%, (2) Bhumibol Hydro Power Plant Accounting and 

Finance Section was used from 1,435 minutes to 342 minutes, reduced 76.17% and (3) Sirikit Hydro Power Plant 

Accounting and Finance Section was used from 1,219 minutes to 265 minutes, reduced 78.26%. These wastes 

of working time were removed from changing from a duplicating data processing to an alternative working format.

Keywords : Lean management system, Managerial accounting reports
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บทน า 

 การประกอบธุรกิจปัจจุบันมีแนวโน้มการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้น ท าให้องค์กรต่างๆ ต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และแนว
ทางการบริหารองค์กรอยู่เสมอ เพื่อให้ทันต่อสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป จึงมีการน าแนวคิด วิธีการต่างๆ 
มาพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการกระบวนการท างานทั่วทั้งองค์กร ระบบการบริหารแบบลีนเป็นแนวคิดหน่ึงที่ธุรกิจน ามา
ประยุกต์ใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ซ่ึงเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการโดยการค้นหาความสูญเปล่า เพื่อ
ด าเนินการขจัดออกและปรับปรุงกระบวนการ เพิ่มคุณค่าตลอดทั้งกระบวนการ โดยการปรับขั้นตอนการท างานที่ท าอยู่ในปัจจุบัน 
โดยการลด ละ เลิก สิ่งที่ไม่จ าเป็นในกระบวนการท างาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน [1] 
 จากนโยบายพลังงาน 4.0 หรือ Energy 4.0 ของกระทรวงพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จึงมีการ
ตอบสนองนโยบายดังกล่าว โดยประกาศใช้แนวทางบริหารจัดการตามแนวคิดระบบการบริหารแบบลีน สนับสนุนให้พนักงานทุก
ระดับน าแนวทางดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม เพื่อมุ่งสู่องค์กรประสิทธิภาพสูง พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคต ในส่วนของกองบัญชีและการเงินภูมิภาค 4  มีภารกิจหลักในการให้บริการงานด้านบัญชี งบประมาณ การเงิน และ
สนับสนุนข้อมูลทางด้านบัญชีของเขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนภูมิพล และฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ-ระบบส่ง 17 จังหวัด กองบัญชีและการเงิน
ภูมิภาค 4 มีการจัดท ารายงานบัญชีบริหารเป็นประจ าทุกเดือน เพื่อเป็นข้อมูลในการรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารพิจารณา
และประกอบการตัดสินใจในการบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงรายงานบัญชีบริหารมีรายละเอียดประกอบการจัดท า
รายงานเป็นจ านวนมาก พร้อมทั้งมีการประสานงานกับหน่วยงานบัญชีที่อยู่ตามส านักงานสาขาอ่ืน ๆ  ในเขตภาคเหนือ ท าให้การ
รวบรวมข้อมูลต้องใช้เวลานาน และส่งผลให้ระยะเวลาการจัดท ารายงานบัญชีบริหารไม่ทันตามเกณฑ์ตัวชี้วัดความส าเร็จของงาน 
รวมทั้งรายงานบางส่วนมีความซ้ าซ้อน จึงท าให้การจัดท ารายงานบัญชีบริหารที่ซ้ าซ้อนน้ันไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ 
 ผู้ศึกษาได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดท ารายงานบัญชีบริหาร ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้บริหารเพื่อ
การบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความสนใจที่จะน าระบบการบริหารแบบลีนมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
เพื่อให้การจัดท า ส่งมอบ รวมถึงการน าเสนอรายงานบัญชีบริหารอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อ
ศึกษาระบบการบริหารแบบลีนและน ามาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ความสูญเปล่าของกระบวนการจัดท ารายงานบัญชีบริหาร และ
เพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการจัดท ารายงานบัญชีบริหารให้มีประสิทธิภาพ โดยการลดหรือก าจัดความสูญเปล่า 

วิธีการวิจัย 

การศึกษาครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยวิธีการ (Methodology) เริ่มจากการศึกษาถึงปัญหา
ที่ต้องการแก้ไข พร้อมทั้งศึกษาแนวคิดที่จะน ามาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาของการจัดท ารายงานบัญชีบริหาร หลังจากน้ัน
ประชากรที่ศึกษาร่วมกันก าหนดรูปแบบของการด าเนินการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนากระบวนการงานด้วยเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
สนับสนุนแนวคิดลีน แล้วจึงปฏิบัติงานตามรูปแบบที่ก าหนด และประเมินผลลัพธ์เปรียบเทียบผลก่อนและหลังการปรับปรุง
กระบวนการจัดท ารายงาน 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย หัวหน้าแผนกและผู้ปฏิบัติงานด้านที่เก่ียวข้องกับการจัดท ารายงานบัญชี
บริหาร ของกองบัญชีและการเงินภูมิภาค 4 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ านวน 9 คน  ประกอบด้วย แผนกงบประมาณ
ภูมิภาค 4 (หงภ4-บ.) จ านวน 2 คน แผนกบัญชีและการเงินเขื่อนภูมิพล (หบขภ-บ.) จ านวน 4 คน และแผนกบัญชีและการเงิน
เขื่อนสิริกิติ์ (หบขส-บ.) จ านวน 3 คน 

4 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Collection) ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 2 แหล่ง ประกอบด้วย 1. การเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้านเอกสาร (Review Data) โดยแหล่งข้อมูลจัดท ารายงานจากระบบ ERP : SAP เช่น รายงานประเภทต่างๆ 2. การ
เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (Field Data) ด้วยเครื่องมือแบบประเมินการปฏิบัติ (Performance assessment form) เป็น
เครื่องมือที่ใช้ประกอบการประเมินการให้ปฏิบัติจริงแบบบันทึกผลการปฏิบัติตลอดกระบวนการ [2] ซ่ึงแจกแจงขั้นตอนการจัดท า
รายงานบัญชีบริหารสอบถามไปยังกลุ่มประชากร พร้อมทีมผู้ช่วยสังเกตการณ์ ร่วมเก็บรวบรวมข้อมูลระยะเวลาผลการจัดท า
รายงานจริงทั้งก่อนและหลังการปรับปรุง เพื่อน ามาช่วยวิเคราะห์และขจัดความสูญเปล่าตามแนวคิดลีน  โดยแนวคิดลีนส าหรับ
ส านักงานได้จ าแนกความสูญเปล่าออกเป็น  8 ประการ คือ 1.การผลิตมากเกินไป (Overproduction) 2.การรอคอย (Waiting) 3.
การเคลื่อนไหว (Motion) 4.การขนส่ง (Transportation) เคลื่อนย้ายมากเกินความจ าเป็น  5.กระบวนงานซ้ าซ้อน (Over-
processing) 6.สินค้าคงคลัง (Inventory)  เกิดงานที่คั่งค้าง 7.ผลผลิตท่ีบกพร่อง (Mistakes) 8.ใช้คนไม่คุ้มค่า (People’s time) 
[3] (ก าหนดการจัดส่งรายงานให้ผู้เก่ียวข้องภายใน 5 วันท าการหลังจากปิดบัญชีตามตัวชี้วัดความส าเร็จของงาน)  

เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาสนับสนุนแนวคิดลีน ช่วยให้เข้าใจกระบวนการ มองหาความสูญเปล่า ป้องกันข้อผิดพลาด
และช่วยจดบันทึกกระบวนการการท างาน โดยเครื่องมือแบ่งเป็น 3 ด้าน [4] ประกอบด้วย 1). ด้านมาตรฐานการปฎิบัติงาน 
(Operation Stability) ใช้เครื่องมือ Workflow Process Chart ศึกษากระบวนการท างานตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ [5] 
โดยจ าแนกเวลาที่ใช้ปฏิบัติงานจริงออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1.เวลาที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่งาน (VAT : Value Added Time) 2. เวลาไม่
สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่งาน แต่จ าเป็นต้องมี (NNVAT : Necessary Non-Value Added Time) หากไม่มีกระบวนการดังกล่าวส่งผล
ต่อความถูกต้อง ครบถ้วน 3. เวลาที่ไม่สร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่งาน (NVAT : Non-Value Added Time) เวลาที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์
สามารถตัดหรือปรับเปลี่ยนได้ โดยไม่ส่งผลต่อคุณภาพของรายงาน [6] 2). ด้านการควบคุมให้เกิดกระบวนการไหลท่ีต่อเนื่อง ใช้
เครื่องมือหลักการ ECRS  คือ 1. Eliminate - ก าจัดขั้นตอนงานที่ไม่จ าเป็น     2. Combine – รวมขั้นตอนที่ไม่จ าเป็นหรือซ้ าซ้อน  
3. Rearrange - จัดล าดับขั้นตอนการท างานใหม่ให้เหมาะสมเพื่อลดการเคลื่อนที่เกินจ าเป็นหรือลดการรอคอย และ 4. Simplify – 
ปรับปรุงวิธีการท างานให้สะดวกและง่ายขึ้น 3). ด้านสร้างคุณภาพในระบบงาน ใช้เครื่องมือ Visual management การใช้การ
มองเห็น ควบคุมการท างานแสง สี เสียง รูปร่าง กราฟ แผนภูมิเปรียบเทียบความส าเร็จกับเป้าหมาย [7] 
 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้วิเคราะห์ (Data Analysis and Statistics) วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยน าผลลัพธ์ของ
ข้อมูลก่อนและหลังการปรับปรุงกระบวนการจัดท ารายงานฯ มาท าการเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการปรับปรุงเพ่ือวิเคราะห์
ค่าสถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ โดยใช้แผนภูมิแสดงข้อมูลผลการเปรียบเทียบดังกล่าว ซ่ึงจะท าให้เห็นถึงผลแตกต่าง
ของระยะเวลาการจัดท ารายงานบัญชีบริหารก่อนและหลังการปรับปรุง 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
ผลการวิจัย แบ่งตามขั้นตอนการศึกษา 4 ขั้นตอน ดังต่อไปน้ี 
 1. ส ารวจและเก็บข้อมูลก่อนการปรับปรุงกระบวนการจัดท ารายงานบัญชีบริหาร ด าเนินการส ารวจกระบวนการจัดท า
รายงานบัญชีบริหารแบ่งออกเป็น 6 ข้ันตอนหลัก ประกอบด้วย 1. เรียกข้อมูลจากระบบ SAP 2. ติดตามรายการที่ยกเลิกและ
รายการที่ยังไม่ด าเนินการ 3. จัดท ารายละเอียดประกอบรายงาน 4. จัดท าเอกสารน าเสนอรายงานประจ าเดือน 5. ตรวจสอบ
รายงาน 6. น าส่งรายงานทาง E-mail ให้ผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้อง ท าการจัดเก็บข้อมูลกระบวนการดังกล่าวระหว่างวันที่ 2 – 9 
มกราคม 2563 พบว่า แผนกงบประมาณภูมิภาค 4 (หงภ4-บ.) ใช้เวลาปฏิบัติงานทั้งสิ้น 1,766 นาที แผนกบัญชีและการเงินเขื่อน
ภูมิพล (หบขภ-บ.) ใช้เวลาปฏิบัติงานทั้งสิ้น 1,435 นาที แผนกบัญชีและการเงินเขื่อนสิริกิติ์ (หบขส-บ.) ใช้เวลาปฏิบัติงานทั้งสิ้น 
1,219 นาที 
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บทน า 

 การประกอบธุรกิจปัจจุบันมีแนวโน้มการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้น ท าให้องค์กรต่างๆ ต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และแนว
ทางการบริหารองค์กรอยู่เสมอ เพื่อให้ทันต่อสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป จึงมีการน าแนวคิด วิธีการต่างๆ 
มาพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการกระบวนการท างานทั่วทั้งองค์กร ระบบการบริหารแบบลีนเป็นแนวคิดหน่ึงที่ธุรกิจน ามา
ประยุกต์ใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ซ่ึงเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการโดยการค้นหาความสูญเปล่า เพื่อ
ด าเนินการขจัดออกและปรับปรุงกระบวนการ เพิ่มคุณค่าตลอดทั้งกระบวนการ โดยการปรับขั้นตอนการท างานที่ท าอยู่ในปัจจุบัน 
โดยการลด ละ เลิก สิ่งที่ไม่จ าเป็นในกระบวนการท างาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน [1] 
 จากนโยบายพลังงาน 4.0 หรือ Energy 4.0 ของกระทรวงพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จึงมีการ
ตอบสนองนโยบายดังกล่าว โดยประกาศใช้แนวทางบริหารจัดการตามแนวคิดระบบการบริหารแบบลีน สนับสนุนให้พนักงานทุก
ระดับน าแนวทางดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม เพื่อมุ่งสู่องค์กรประสิทธิภาพสูง พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคต ในส่วนของกองบัญชีและการเงินภูมิภาค 4  มีภารกิจหลักในการให้บริการงานด้านบัญชี งบประมาณ การเงิน และ
สนับสนุนข้อมูลทางด้านบัญชีของเขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนภูมิพล และฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ-ระบบส่ง 17 จังหวัด กองบัญชีและการเงิน
ภูมิภาค 4 มีการจัดท ารายงานบัญชีบริหารเป็นประจ าทุกเดือน เพื่อเป็นข้อมูลในการรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารพิจารณา
และประกอบการตัดสินใจในการบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงรายงานบัญชีบริหารมีรายละเอียดประกอบการจัดท า
รายงานเป็นจ านวนมาก พร้อมทั้งมีการประสานงานกับหน่วยงานบัญชีที่อยู่ตามส านักงานสาขาอ่ืน ๆ  ในเขตภาคเหนือ ท าให้การ
รวบรวมข้อมูลต้องใช้เวลานาน และส่งผลให้ระยะเวลาการจัดท ารายงานบัญชีบริหารไม่ทันตามเกณฑ์ตัวชี้วัดความส าเร็จของงาน 
รวมทั้งรายงานบางส่วนมีความซ้ าซ้อน จึงท าให้การจัดท ารายงานบัญชีบริหารที่ซ้ าซ้อนน้ันไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ 
 ผู้ศึกษาได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดท ารายงานบัญชีบริหาร ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้บริหารเพื่อ
การบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความสนใจที่จะน าระบบการบริหารแบบลีนมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
เพื่อให้การจัดท า ส่งมอบ รวมถึงการน าเสนอรายงานบัญชีบริหารอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อ
ศึกษาระบบการบริหารแบบลีนและน ามาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ความสูญเปล่าของกระบวนการจัดท ารายงานบัญชีบริหาร และ
เพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการจัดท ารายงานบัญชีบริหารให้มีประสิทธิภาพ โดยการลดหรือก าจัดความสูญเปล่า 

วิธีการวิจัย 

การศึกษาครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยวิธีการ (Methodology) เริ่มจากการศึกษาถึงปัญหา
ที่ต้องการแก้ไข พร้อมทั้งศึกษาแนวคิดที่จะน ามาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาของการจัดท ารายงานบัญชีบริหาร หลังจากน้ัน
ประชากรที่ศึกษาร่วมกันก าหนดรูปแบบของการด าเนินการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนากระบวนการงานด้วยเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
สนับสนุนแนวคิดลีน แล้วจึงปฏิบัติงานตามรูปแบบที่ก าหนด และประเมินผลลัพธ์เปรียบเทียบผลก่อนและหลังการปรับปรุง
กระบวนการจัดท ารายงาน 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย หัวหน้าแผนกและผู้ปฏิบัติงานด้านที่เก่ียวข้องกับการจัดท ารายงานบัญชี
บริหาร ของกองบัญชีและการเงินภูมิภาค 4 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ านวน 9 คน  ประกอบด้วย แผนกงบประมาณ
ภูมิภาค 4 (หงภ4-บ.) จ านวน 2 คน แผนกบัญชีและการเงินเขื่อนภูมิพล (หบขภ-บ.) จ านวน 4 คน และแผนกบัญชีและการเงิน
เขื่อนสิริกิติ์ (หบขส-บ.) จ านวน 3 คน 

4 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Collection) ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 2 แหล่ง ประกอบด้วย 1. การเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้านเอกสาร (Review Data) โดยแหล่งข้อมูลจัดท ารายงานจากระบบ ERP : SAP เช่น รายงานประเภทต่างๆ 2. การ
เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (Field Data) ด้วยเครื่องมือแบบประเมินการปฏิบัติ (Performance assessment form) เป็น
เครื่องมือที่ใช้ประกอบการประเมินการให้ปฏิบัติจริงแบบบันทึกผลการปฏิบัติตลอดกระบวนการ [2] ซ่ึงแจกแจงขั้นตอนการจัดท า
รายงานบัญชีบริหารสอบถามไปยังกลุ่มประชากร พร้อมทีมผู้ช่วยสังเกตการณ์ ร่วมเก็บรวบรวมข้อมูลระยะเวลาผลการจัดท า
รายงานจริงท้ังก่อนและหลังการปรับปรุง เพื่อน ามาช่วยวิเคราะห์และขจัดความสูญเปล่าตามแนวคิดลีน  โดยแนวคิดลีนส าหรับ
ส านักงานได้จ าแนกความสูญเปล่าออกเป็น  8 ประการ คือ 1.การผลิตมากเกินไป (Overproduction) 2.การรอคอย (Waiting) 3.
การเคลื่อนไหว (Motion) 4.การขนส่ง (Transportation) เคล่ือนย้ายมากเกินความจ าเป็น  5.กระบวนงานซ้ าซ้อน (Over-
processing) 6.สินค้าคงคลัง (Inventory)  เกิดงานที่คั่งค้าง 7.ผลผลิตท่ีบกพร่อง (Mistakes) 8.ใช้คนไม่คุ้มค่า (People’s time) 
[3] (ก าหนดการจัดส่งรายงานให้ผู้เก่ียวข้องภายใน 5 วันท าการหลังจากปิดบัญชีตามตัวชี้วัดความส าเร็จของงาน)  

เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาสนับสนุนแนวคิดลีน ช่วยให้เข้าใจกระบวนการ มองหาความสูญเปล่า ป้องกันข้อผิดพลาด
และช่วยจดบันทึกกระบวนการการท างาน โดยเครื่องมือแบ่งเป็น 3 ด้าน [4] ประกอบด้วย 1). ด้านมาตรฐานการปฎิบัติงาน 
(Operation Stability) ใช้เครื่องมือ Workflow Process Chart ศึกษากระบวนการท างานตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ [5] 
โดยจ าแนกเวลาที่ใช้ปฏิบัติงานจริงออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1.เวลาที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่งาน (VAT : Value Added Time) 2. เวลาไม่
สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่งาน แต่จ าเป็นต้องมี (NNVAT : Necessary Non-Value Added Time) หากไม่มีกระบวนการดังกล่าวส่งผล
ต่อความถูกต้อง ครบถ้วน 3. เวลาที่ไม่สร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่งาน (NVAT : Non-Value Added Time) เวลาที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์
สามารถตัดหรือปรับเปลี่ยนได้ โดยไม่ส่งผลต่อคุณภาพของรายงาน [6] 2). ด้านการควบคุมให้เกิดกระบวนการไหลท่ีต่อเนื่อง ใช้
เครื่องมือหลักการ ECRS  คือ 1. Eliminate - ก าจัดขั้นตอนงานที่ไม่จ าเป็น     2. Combine – รวมขั้นตอนที่ไม่จ าเป็นหรือซ้ าซ้อน  
3. Rearrange - จัดล าดับขั้นตอนการท างานใหม่ให้เหมาะสมเพื่อลดการเคลื่อนที่เกินจ าเป็นหรือลดการรอคอย และ 4. Simplify – 
ปรับปรุงวิธีการท างานให้สะดวกและง่ายขึ้น 3). ด้านสร้างคุณภาพในระบบงาน ใช้เครื่องมือ Visual management การใช้การ
มองเห็น ควบคุมการท างานแสง สี เสียง รูปร่าง กราฟ แผนภูมิเปรียบเทียบความส าเร็จกับเป้าหมาย [7] 
 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้วิเคราะห์ (Data Analysis and Statistics) วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยน าผลลัพธ์ของ
ข้อมูลก่อนและหลังการปรับปรุงกระบวนการจัดท ารายงานฯ มาท าการเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการปรับปรุงเพื่อวิเคราะห์
ค่าสถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ โดยใช้แผนภูมิแสดงข้อมูลผลการเปรียบเทียบดังกล่าว ซ่ึงจะท าให้เห็นถึงผลแตกต่าง
ของระยะเวลาการจัดท ารายงานบัญชีบริหารก่อนและหลังการปรับปรุง 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
ผลการวิจัย แบ่งตามขั้นตอนการศึกษา 4 ขั้นตอน ดังต่อไปน้ี 
 1. ส ารวจและเก็บข้อมูลก่อนการปรับปรุงกระบวนการจัดท ารายงานบัญชีบริหาร ด าเนินการส ารวจกระบวนการจัดท า
รายงานบัญชีบริหารแบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอนหลัก ประกอบด้วย 1. เรียกข้อมูลจากระบบ SAP 2. ติดตามรายการที่ยกเลิกและ
รายการที่ยังไม่ด าเนินการ 3. จัดท ารายละเอียดประกอบรายงาน 4. จัดท าเอกสารน าเสนอรายงานประจ าเดือน 5. ตรวจสอบ
รายงาน 6. น าส่งรายงานทาง E-mail ให้ผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้อง ท าการจัดเก็บข้อมูลกระบวนการดังกล่าวระหว่างวันที่ 2 – 9 
มกราคม 2563 พบว่า แผนกงบประมาณภูมิภาค 4 (หงภ4-บ.) ใช้เวลาปฏิบัติงานทั้งสิ้น 1,766 นาที แผนกบัญชีและการเงินเขื่อน
ภูมิพล (หบขภ-บ.) ใช้เวลาปฏิบัติงานทั้งสิ้น 1,435 นาที แผนกบัญชีและการเงินเขื่อนสิริกิติ์ (หบขส-บ.) ใช้เวลาปฏิบัติงานทั้งสิ้น 
1,219 นาที 
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 2. วิเคราะห์กระบวนการปัจจุบันเพื่อวิเคราะห์ความสูญเปล่า ด้วยเครื่องมือแผนภาพกระบวนการไหลของงาน (Work 
Flow Process Chart)  มาแสดงกระบวนการปฏิบัติงานท าให้มองเห็นความสูญเปล่าที่ซ้อนเร้นในแต่ละกระบวนการชัดเจนมากขึ้น 
พร้อมจ าแนกเวลาที่ใช้ปฏิบัติงานจริงออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1.เวลาที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่งาน (VAT : Value Added Time) 2. เวลา
ไม่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่งาน แต่จ าเป็นต้องมี (NNVAT : Necessary Non-Value Added Time) 3. เวลาที่ไม่สร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่
งาน (NVAT : Non-Value Added Time โดยมีรายละเอียดดังน้ี  (ตารางที่ 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

ตารางท่ี 1 แผนภาพกระบวนการไหลของงาน (Work Flow Process Chart)  เพื่อวิเคราะห์ความสูญเปล่าก่อนปรับปรุง 
  

3. หาแนวทางปรับปรุงกระบวนการที่เกิดความสูญเปล่า ตามหลักการ ECRS น ากระบวนการท่ีมีการจ าแนกเวลาเฉพาะ
ส่วนของเวลาที่ไม่สร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่งาน (NVAT : Non-Value Added Time) เพื่อค้นหาแนวทางการแก้ไขปัญหา (ตารางที่ 2) 

กระบวนการ 
สภาพปัญหาที่

ก่อให้เกิดความสูญ
เปล่า 

ประเภท
ความสญู

เปล่า 

หลักการ ECRS 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 

Eli
mi

na
te 

Co
mb

ine
 

Re
arr

an
ge

 

Sim
pli

fy 

ข้ันตอนท่ี 2.1 
ติดตามจาก
หน่วยงานเจ้าของงบ 

ติดตามเอกสารต้นฉบับ
ท่ีมีการยกเลิกหรือยัง
ไม่ได้ด าเนินการ เพื่อ
น ามาด าเนินการใน
ข้ันตอนต่อไป  

การรอคอย        

ใช้ส าเนาเอกสารท่ีหน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณหรือพัสดุจัดหาจัดท าใน
ระบบจัดการเอกสาร ECM 
(Enterprise Content Manage-
ment) แทนการติดตามต้นฉบับ 

ข้ันตอนท่ี 2.2 ติด 
ตามจากพัสดุจัดหา 
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กระบวนการ 
สภาพปัญหาที่

ก่อให้เกิดความสูญ
เปล่า 

ประเภท
ความสญู

เปล่า 

หลักการ ECRS 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 
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ข้ันตอนท่ี 3.1.1 
จัดท าสถานะการ
เบิกจ่ายงบลงทุน
ของแต่ละรายการ 

ติดตามเหตุผลของ
รายการท่ีไม่เป็นไปตาม
แผนงานซื้อจ้างจาก
หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

การรอคอย       

ใช้ข้อมูลจากรายงานความคืบหน้า
ของแผนงานงบลงทุน (Timeline) ท่ี
หน่วยงานเจ้าของงบมีการอัพเดต
ข้อมูลอย่างสม่ าเสมอเพื่อลดเวลาใน
การติดตามข้อมูลจากหน่วยงาน 

ข้ันตอนท่ี 3.1.2 
จัดท ารายละเอียด
การใช้งบลงทุนแต่
ละมุมมองตาม PA 

ดึงข้อมูลรายงานจาก
ระบบ ERP ซ้ าซ้อน เพื่อ
จัดรูปแบบรายงานตาม
มุมมองของเกณฑ์การ
ประเมิน PA ของสาย
งาน 

กระบวนงาน
ซ้ าซ้อน 

      

ตัดข้ันตอนการดึงข้อมูลรายงานจาก
ระบบ ERP ท่ีซ้ าซ้อน และสร้าง
รูปแบบรายงานท่ีเป็นไปตามเกณฑ์
การประเมิน PA ของสายงาน โดยใช้
สูตร Vlookup เพื่อดึงข้อมูลจาก
รายงานการใช้งบประมาณลงทุน 

ข้ันตอนท่ี 3.2.1 
จัดท ารายละเอียด 
PR, PO   

ดึงข้อมูลรายการท่ียัง
ไม่ได้ด าเนินการทีละ
รายการ เพื่อติดตาม
เหตุผลเพิ่มเติม 

กระบวนงาน
ซ้ าซ้อน 

     

อ้างอิงข้อมูลรายงานจากหน่วยงาน
งบประมาณกลาง ท่ีมีการแจ้ง
รายการท่ีคงค้างการเปิด PR , PO 
เพื่อติดตามเหตุผลเพิ่มเติม 

ข้ันตอนท่ี 3.2.2 
จัดท ารายละเอียด
การใช้งบสื่อสาร
องค์การ 

ติดตามเหตผุลของการ
เบิกใช้งบประมาณไม่
เป็นตามแผนงานท่ีตั้งไว้ การรอคอย        

ใช้ข้อมูลรายงานการใช้งบสื่อสารฯท่ี
มีการอัพเดตข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ 
โดยให้หน่วยงานส่งส าเนาข้อมูลทาง 
E-mail ทุกคร้ังที่รายงานผู้ใช้ข้อมูล 
เพื่อลดเวลาติดตามข้อมูล 

ข้ันตอนท่ี 4.1 จัดท า
รายงานน าเสนอการ
ใช้งบประมาณลงทุน    

ดึงข้อมูลรายงานจาก
ระบบ ERP ซ้ าซ้อน เพื่อ
แปลงรูปแบบรายงาน
ตามท่ีผู้ใช้ข้อมูลต้องการ 
ซึ่งเป็นข้อมูลเดิมจาก
รายงานประจ าเดือน 

การผลิตมาก
เกินไป 

กระบวนงาน
ซ้ าซ้อน 

      

ใช้โปรแกรม MS POWER BI มาช่วย
ออกแบบรายงานน าเสนอ โดย
สามารถใช้ข้อมูลเดิมจากการจัดท า
รายงานประจ าเดือนและสามารถ
น าเสนอพร้อมปรับเปลี่ยนรูปแบบได้
ตามท่ีผู้ใช้ข้อมูลต้องการ  

ขั้นตอนท่ี 4.2 จัดท า
รายงานน าเสนอการ
ใช้งบประมาณท าการ  

ตารางท่ี 2 แสดงการค้นหาแนวทางเพื่อลดความสูญเปล่าในกระบวนการปฏิบัติงานตามหลักการ ECRS 

 

4. ปฏิบัติตามกระบวนงานใหม่ตามแนวทางการแก้ไขปัญหาในข้อที่ 3 ข้างต้น เพื่อให้รายงานที่จัดส่งต่อหน่วยงานมี
คุณภาพมากขึ้น ถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อเวลา และเก็บข้อมูลหลังการปรับปรุงการจัดท ารายงานฯระหว่างวันที่ 3 – 7 กุมภาพันธ์ 
2563 พบว่า กระบวนการจัดท ารายงานฯของแผนกงบประมาณภูมิภาค 4 (หงภ4-บ.) ใช้เวลาปฏิบัติงานทั้งสิ้น 425 นาที แผนก
บัญชีและการเงินเขื่อนภูมิพล (หบขภ-บ.) ใช้เวลาปฏิบัติงานทั้งสิ้น 342 นาที แผนกบัญชีและการเงินเขื่อนสิริกิติ์ (หบขส -บ.) ใช้
เวลาปฏิบัติงานทั้งสิ้น 265 นาที 



541
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

5 
 

 2. วิเคราะห์กระบวนการปัจจุบันเพื่อวิเคราะห์ความสูญเปล่า ด้วยเครื่องมือแผนภาพกระบวนการไหลของงาน (Work 
Flow Process Chart)  มาแสดงกระบวนการปฏิบัติงานท าให้มองเห็นความสูญเปล่าที่ซ้อนเร้นในแต่ละกระบวนการชัดเจนมากขึ้น 
พร้อมจ าแนกเวลาที่ใช้ปฏิบัติงานจริงออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1.เวลาที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่งาน (VAT : Value Added Time) 2. เวลา
ไม่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่งาน แต่จ าเป็นต้องมี (NNVAT : Necessary Non-Value Added Time) 3. เวลาที่ไม่สร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่
งาน (NVAT : Non-Value Added Time โดยมีรายละเอียดดังน้ี  (ตารางที่ 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

ตารางท่ี 1 แผนภาพกระบวนการไหลของงาน (Work Flow Process Chart)  เพื่อวิเคราะห์ความสูญเปล่าก่อนปรับปรุง 
  

3. หาแนวทางปรับปรุงกระบวนการที่เกิดความสูญเปล่า ตามหลักการ ECRS น ากระบวนการท่ีมีการจ าแนกเวลาเฉพาะ
ส่วนของเวลาที่ไม่สร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่งาน (NVAT : Non-Value Added Time) เพื่อค้นหาแนวทางการแก้ไขปัญหา (ตารางที่ 2) 

กระบวนการ 
สภาพปัญหาที่

ก่อให้เกิดความสูญ
เปล่า 

ประเภท
ความสญู

เปล่า 

หลักการ ECRS 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 
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ข้ันตอนท่ี 2.1 
ติดตามจาก
หน่วยงานเจ้าของงบ 

ติดตามเอกสารต้นฉบับ
ท่ีมีการยกเลิกหรือยัง
ไม่ได้ด าเนินการ เพื่อ
น ามาด าเนินการใน
ข้ันตอนต่อไป  

การรอคอย        

ใช้ส าเนาเอกสารท่ีหน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณหรือพัสดุจัดหาจัดท าใน
ระบบจัดการเอกสาร ECM 
(Enterprise Content Manage-
ment) แทนการติดตามต้นฉบับ 

ข้ันตอนท่ี 2.2 ติด 
ตามจากพัสดุจัดหา 
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กระบวนการ 
สภาพปัญหาที่

ก่อให้เกิดความสูญ
เปล่า 

ประเภท
ความสญู

เปล่า 

หลักการ ECRS 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 
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ข้ันตอนท่ี 3.1.1 
จัดท าสถานะการ
เบิกจ่ายงบลงทุน
ของแต่ละรายการ 

ติดตามเหตุผลของ
รายการท่ีไม่เป็นไปตาม
แผนงานซื้อจ้างจาก
หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

การรอคอย       

ใช้ข้อมูลจากรายงานความคืบหน้า
ของแผนงานงบลงทุน (Timeline) ท่ี
หน่วยงานเจ้าของงบมีการอัพเดต
ข้อมูลอย่างสม่ าเสมอเพื่อลดเวลาใน
การติดตามข้อมูลจากหน่วยงาน 

ข้ันตอนท่ี 3.1.2 
จัดท ารายละเอียด
การใช้งบลงทุนแต่
ละมุมมองตาม PA 

ดึงข้อมูลรายงานจาก
ระบบ ERP ซ้ าซ้อน เพื่อ
จัดรูปแบบรายงานตาม
มุมมองของเกณฑ์การ
ประเมิน PA ของสาย
งาน 

กระบวนงาน
ซ้ าซ้อน 

      

ตัดข้ันตอนการดึงข้อมูลรายงานจาก
ระบบ ERP ท่ีซ้ าซ้อน และสร้าง
รูปแบบรายงานท่ีเป็นไปตามเกณฑ์
การประเมิน PA ของสายงาน โดยใช้
สูตร Vlookup เพื่อดึงข้อมูลจาก
รายงานการใช้งบประมาณลงทุน 

ข้ันตอนท่ี 3.2.1 
จัดท ารายละเอียด 
PR, PO   

ดึงข้อมูลรายการท่ียัง
ไม่ได้ด าเนินการทีละ
รายการ เพื่อติดตาม
เหตุผลเพิ่มเติม 

กระบวนงาน
ซ้ าซ้อน 

     

อ้างอิงข้อมูลรายงานจากหน่วยงาน
งบประมาณกลาง ท่ีมีการแจ้ง
รายการท่ีคงค้างการเปิด PR , PO 
เพื่อติดตามเหตุผลเพิ่มเติม 

ข้ันตอนท่ี 3.2.2 
จัดท ารายละเอียด
การใช้งบสื่อสาร
องค์การ 

ติดตามเหตผุลของการ
เบิกใช้งบประมาณไม่
เป็นตามแผนงานท่ีตั้งไว้ การรอคอย        

ใช้ข้อมูลรายงานการใช้งบสื่อสารฯท่ี
มีการอัพเดตข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ 
โดยให้หน่วยงานส่งส าเนาข้อมูลทาง 
E-mail ทุกคร้ังที่รายงานผู้ใช้ข้อมูล 
เพื่อลดเวลาติดตามข้อมูล 

ข้ันตอนท่ี 4.1 จัดท า
รายงานน าเสนอการ
ใช้งบประมาณลงทุน    

ดึงข้อมูลรายงานจาก
ระบบ ERP ซ้ าซ้อน เพื่อ
แปลงรูปแบบรายงาน
ตามท่ีผู้ใช้ข้อมูลต้องการ 
ซึ่งเป็นข้อมูลเดิมจาก
รายงานประจ าเดือน 

การผลิตมาก
เกินไป 

กระบวนงาน
ซ้ าซ้อน 

      

ใช้โปรแกรม MS POWER BI มาช่วย
ออกแบบรายงานน าเสนอ โดย
สามารถใช้ข้อมูลเดิมจากการจัดท า
รายงานประจ าเดือนและสามารถ
น าเสนอพร้อมปรับเปลี่ยนรูปแบบได้
ตามท่ีผู้ใช้ข้อมูลต้องการ  

ขั้นตอนท่ี 4.2 จัดท า
รายงานน าเสนอการ
ใช้งบประมาณท าการ  

ตารางท่ี 2 แสดงการค้นหาแนวทางเพื่อลดความสูญเปล่าในกระบวนการปฏิบัติงานตามหลักการ ECRS 

 

4. ปฏิบัติตามกระบวนงานใหม่ตามแนวทางการแก้ไขปัญหาในข้อที่ 3 ข้างต้น เพื่อให้รายงานที่จัดส่งต่อหน่วยงานมี
คุณภาพมากขึ้น ถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อเวลา และเก็บข้อมูลหลังการปรับปรุงการจัดท ารายงานฯระหว่างวันที่ 3 – 7 กุมภาพันธ์ 
2563 พบว่า กระบวนการจัดท ารายงานฯของแผนกงบประมาณภูมิภาค 4 (หงภ4-บ.) ใช้เวลาปฏิบัติงานทั้งสิ้น 425 นาที แผนก
บัญชีและการเงินเขื่อนภูมิพล (หบขภ-บ.) ใช้เวลาปฏิบัติงานทั้งสิ้น 342 นาที แผนกบัญชีและการเงินเขื่อนสิริกิติ์ (หบขส -บ.) ใช้
เวลาปฏิบัติงานทั้งสิ้น 265 นาที 



542
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

7 
 

ก่อน
ปรับ
ปรุง

หลัง
ปรับ
ปรุง

ลด
เวลา 
(นาที)

ร้อยละ
ของ
เวลาท่ี
ลดลงได้

ก่อน
ปรับ
ปรุง

หลัง
ปรับ
ปรุง

ลด
เวลา 
(นาที)

ร้อยละ
ของ
เวลาท่ี
ลดลงได้

ก่อน
ปรับ
ปรุง

หลัง
ปรับ
ปรุง

ลด
เวลา 
(นาที)

ร้อยละ
ของ
เวลาท่ี
ลดลงได้

ลด
เวลา
รวม 
(นาที)

ร้อยละ
ของ
เวลาท่ี
ลดลงได้

1. เรียกข้อมลูจากระบบ SAP 70 47 23 1.30% 52 32 20 1.13% 53 28 25 1.42% 68 1.54%
2. ติดตามรายการท่ียกเลิก
และรายการท่ียังไมด่ าเนินการ

223 53 170 9.63% 182 45 137 7.76% 33 16 17 0.96% 324 7.33%

3. จัดท ารายละเอียดรายงาน 640 183 457 25.88% 543 162 381 21.57% 549 130 419 23.73% 1257 28.44%
4. จัดท าเอกสารน าเสนอ
รายงานประจ าเดือน

718 87 631 35.73% 574 63 511 28.94% 479 48 431 24.41% 1573 35.59%

5. ตรวจสอบรายงาน 110 52 58 3.28% 80 37 43 2.43% 100 40 60 3.40% 161 3.64%
6. น าส่งรายงานทาง E-mail 
ให้ผู้บริหารและผู้ท่ีเก่ียวข้อง

5 3 2 0.11% 4 3 1 0.06% 5 3 2 0.11% 5 0.11%

รวมท้ังส้ิน 1,766 425 1,341 75.93% 1,435 342 1,093 76.17% 1,219 265 954 78.26% 3,388  76.65%

ข้ันตอนหลัก

หงภ4-บ.  หบขภ-บ. หบขส-บ.
ระยะเวลาจั ดท ารายงานระดับฝ่าย (นาที)

ภาพรวม

อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาระบบการบริหารแบบลีนและน ามาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ความสูญเปล่าของกระบวนการจัดท า
รายงานบัญชีบริหารได้น าเครื่องมือแผนภาพกระบวนการไหลของงาน (Work Flow Process Chart)  มาใช้ในการค้นหาความสูญ
เปล่าและการจ าแนกเวลาที่ใช้ปฏิบัติงานจริงออกเป็น 3 พบว่าสามารถวิเคราะห์ความสูญเปล่าของกระบวนการได้ ซ่ึงสอดคล้องกับ 
เพ็ญวิสาข์ เอกกะยอ [8] ได้ศึกษาเรื่องการใช้หลักการลีนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บเอกสารและการออกหนังสือด้วย
ซอฟต์แวร์เสรี โดยใช้เครื่องมือ LEAN ดังกล่าวในการวิเคราะห์การค้นหาเอกสาร และออกเลขหนังสือฯ ได้เร็วและถูกต้องมากที่สุด   

 การเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการจัดท ารายงานบัญชีบริหารให้มีประสิทธิภาพ ผลการศึกษา คือ น า
หลักการ ECRS มาใช้เพื่อค้นหาแนวทางการลดความสูญเปล่าในกระบวนการน้ัน ผลการศึกษาสามารถขจัดความสูญเปล่าที่อยู่
ภายในกระบวนการปฏิบัติงานได้ถึง 76.65% ซ่ึงสอดคล้องกับวรธิดา รัตนโค้น [9] ศึกษาวิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้แนวความคิด
แบบลีนมาปรับปรุงกระบวนการท างานของแผนกบัญชี กรณีศึกษาของ บริษัท เอ็มเอ็มทีเอช เอ็นจ้ิน จ ากัด จังหวัดชลบุรี น า
หลักการ ECRS มาใช้ในการลดขั้นตอนการท างานที่ไม่เกิดมูลค่า สามารถตัดขั้นตอนการท างานที่ไม่จ าเป็นออกไปได้รวม 23.16%  

 

สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการวิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงานเพื่อเสนอแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการจัดท ารายงานบัญชีบริหาร โดย
การลดเวลาการปฏิบัติงานที่ไม่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่งาน และค้นหาความสูญเปล่าตามระบบการบริหารแบบลีน พร้อมทั้งเสนอ
แนวทางในการปรับปรุงแต่ละกระบวนการสามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการใช้ข้อมูลรายงานที่มีการจัดท า
รายงานจากหน่วยงานอ่ืนๆ หรือการจัดท าในรูปแบบอ่ืน เพื่อลดความซ้ าซ้อน ลดเวลาติดตามข้อมูล (Simplify) อีกทั้งรวมขั้นตอนที่
คล้ายกันเป็นขั้นตอนเดียว (Combine) โดยมุ่งเน้นให้มีการรอคอยน้อยที่สุด เน่ืองจากส่งผลกระทบต่อระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
และออกแบบการน าเสนอรายงานและตอบสนองความต้องการใช้ข้อมูลให้ทันสมัย ถูกต้องครบถ้วนด้วยโปรแกรม MS POWER BI 

พบว่า การปรับปรุงกระบวนการจัดท ารายงานบัญชีบริหารของกองบัญชีและการเงินภูมิภาค 4 สามารถขจัดความสูญ
เปล่าที่อยู่ในกระบวนงานจัดท ารายงานได้ทั้ง 6 ขั้นตอน จากเวลา 4,420 นาที เหลือ 1,032 นาที ลดลง 76.65% (ตารางที่ 3)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

ตารางท่ี 3 แสดงผลระยะเวลากระบวนการจัดท ารายงานบัญชีบริหารก่อนและหลังการปรับปรุงในภาพรวม 
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 จากตารางที่ 3 จึงได้จัดท ากราฟเพื่อแสดงผลการเปรียบเทียบระยะเวลาแต่ละกระบวนการจัดท ารายงานบัญชีบริหาร
ก่อนและหลังการปรับปรุง พบว่า ขั้นตอนที่สามารถขจัดความสูญเปล่าได้มากที่สุดคือ ขั้นตอนที่ 4 จัดท าเอกสารน าเสนอรายงาน
ประจ าเดือน ใช้เวลาปฏิบัติงานจาก 1,771 นาที เหลือ 198 นาที ลดลง 35.59% และขั้นตอนอ่ืน ๆ ตามล าดับ (รูปที่ 1) 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 1 แผนภูมิแสดงผลการเปรียบเทียบระยะเวลากระบวนการจัดท ารายงานบัญชีบริหารก่อนและหลังการปรับปรุงแต่ละขั้นตอน 

 การศึกษาครั้งน้ี ท าการวิเคราะห์กระบวนการจัดท ารายงานบัญชบีริหารได้เฉพาะในส่วนที่ปฏิบัติงานภายในกองบัญชีและ
การเงินภูมิภาค 4 เท่าน้ัน ดังน้ัน ผลการศึกษาน้ีสามารถขยายผลให้กับหน่วยงานบัญชีในฝ่ายอ่ืนๆ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย หรือองค์กรอ่ืนๆ ที่สนใจ เพื่อให้การจัดท ารายงานต่างๆ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการลดหรือก าจัดความสูญเปล่า 
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เวลา 
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ลดลงได้

ก่อน
ปรับ
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หลัง
ปรับ
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ลด
เวลา 
(นาที)

ร้อยละ
ของ
เวลาท่ี
ลดลงได้

ก่อน
ปรับ
ปรุง

หลัง
ปรับ
ปรุง

ลด
เวลา 
(นาที)

ร้อยละ
ของ
เวลาท่ี
ลดลงได้

ลด
เวลา
รวม 
(นาที)

ร้อยละ
ของ
เวลาท่ี
ลดลงได้

1. เรียกข้อมลูจากระบบ SAP 70 47 23 1.30% 52 32 20 1.13% 53 28 25 1.42% 68 1.54%
2. ติดตามรายการท่ียกเลิก
และรายการท่ียังไมด่ าเนินการ

223 53 170 9.63% 182 45 137 7.76% 33 16 17 0.96% 324 7.33%

3. จัดท ารายละเอียดรายงาน 640 183 457 25.88% 543 162 381 21.57% 549 130 419 23.73% 1257 28.44%
4. จัดท าเอกสารน าเสนอ
รายงานประจ าเดือน

718 87 631 35.73% 574 63 511 28.94% 479 48 431 24.41% 1573 35.59%

5. ตรวจสอบรายงาน 110 52 58 3.28% 80 37 43 2.43% 100 40 60 3.40% 161 3.64%
6. น าส่งรายงานทาง E-mail 
ให้ผู้บริหารและผู้ท่ีเก่ียวข้อง

5 3 2 0.11% 4 3 1 0.06% 5 3 2 0.11% 5 0.11%

รวมท้ังส้ิน 1,766 425 1,341 75.93% 1,435 342 1,093 76.17% 1,219 265 954 78.26% 3,388  76.65%

ข้ันตอนหลัก

หงภ4-บ.  หบขภ-บ. หบขส-บ.
ระยะเวลาจั ดท ารายงานระดับฝ่าย (นาที)

ภาพรวม

อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาระบบการบริหารแบบลีนและน ามาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ความสูญเปล่าของกระบวนการจัดท า
รายงานบัญชีบริหารได้น าเครื่องมือแผนภาพกระบวนการไหลของงาน (Work Flow Process Chart)  มาใช้ในการค้นหาความสูญ
เปล่าและการจ าแนกเวลาที่ใช้ปฏิบัติงานจริงออกเป็น 3 พบว่าสามารถวิเคราะห์ความสูญเปล่าของกระบวนการได้ ซ่ึงสอดคล้องกับ 
เพ็ญวิสาข์ เอกกะยอ [8] ได้ศึกษาเรื่องการใช้หลักการลีนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บเอกสารและการออกหนังสือด้วย
ซอฟต์แวร์เสรี โดยใช้เครื่องมือ LEAN ดังกล่าวในการวิเคราะห์การค้นหาเอกสาร และออกเลขหนังสือฯ ได้เร็วและถูกต้องมากที่สุด   

 การเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการจัดท ารายงานบัญชีบริหารให้มีประสิทธิภาพ ผลการศึกษา คือ น า
หลักการ ECRS มาใช้เพื่อค้นหาแนวทางการลดความสูญเปล่าในกระบวนการน้ัน ผลการศึกษาสามารถขจัดความสูญเปล่าที่อยู่
ภายในกระบวนการปฏิบัติงานได้ถึง 76.65% ซ่ึงสอดคล้องกับวรธิดา รัตนโค้น [9] ศึกษาวิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้แนวความคิด
แบบลีนมาปรับปรุงกระบวนการท างานของแผนกบัญชี กรณีศึกษาของ บริษัท เอ็มเอ็มทีเอช เอ็นจ้ิน จ ากัด จังหวัดชลบุรี น า
หลักการ ECRS มาใช้ในการลดขั้นตอนการท างานที่ไม่เกิดมูลค่า สามารถตัดขั้นตอนการท างานที่ไม่จ าเป็นออกไปได้รวม 23.16%  

 

สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการวิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงานเพื่อเสนอแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการจัดท ารายงานบัญชีบริหาร โดย
การลดเวลาการปฏิบัติงานที่ไม่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่งาน และค้นหาความสูญเปล่าตามระบบการบริหารแบบลีน พร้อมทั้งเสนอ
แนวทางในการปรับปรุงแต่ละกระบวนการสามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการใช้ข้อมูลรายงานที่มีการจัดท า
รายงานจากหน่วยงานอ่ืนๆ หรือการจัดท าในรูปแบบอ่ืน เพื่อลดความซ้ าซ้อน ลดเวลาติดตามข้อมูล (Simplify) อีกทั้งรวมขั้นตอนที่
คล้ายกันเป็นขั้นตอนเดียว (Combine) โดยมุ่งเน้นให้มีการรอคอยน้อยที่สุด เน่ืองจากส่งผลกระทบต่อระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
และออกแบบการน าเสนอรายงานและตอบสนองความต้องการใช้ข้อมูลให้ทันสมัย ถูกต้องครบถ้วนด้วยโปรแกรม MS POWER BI 

พบว่า การปรับปรุงกระบวนการจัดท ารายงานบัญชีบริหารของกองบัญชีและการเงินภูมิภาค 4 สามารถขจัดความสูญ
เปล่าที่อยู่ในกระบวนงานจัดท ารายงานได้ทั้ง 6 ขั้นตอน จากเวลา 4,420 นาที เหลือ 1,032 นาที ลดลง 76.65% (ตารางที่ 3)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

ตารางท่ี 3 แสดงผลระยะเวลากระบวนการจัดท ารายงานบัญชีบริหารก่อนและหลังการปรับปรุงในภาพรวม 
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 จากตารางที่ 3 จึงได้จัดท ากราฟเพื่อแสดงผลการเปรียบเทียบระยะเวลาแต่ละกระบวนการจัดท ารายงานบัญชีบริหาร
ก่อนและหลังการปรับปรุง พบว่า ขั้นตอนที่สามารถขจัดความสูญเปล่าได้มากที่สุดคือ ขั้นตอนที่ 4 จัดท าเอกสารน าเสนอรายงาน
ประจ าเดือน ใช้เวลาปฏิบัติงานจาก 1,771 นาที เหลือ 198 นาที ลดลง 35.59% และขั้นตอนอ่ืน ๆ ตามล าดับ (รูปที่ 1) 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 1 แผนภูมิแสดงผลการเปรียบเทียบระยะเวลากระบวนการจัดท ารายงานบัญชีบริหารก่อนและหลังการปรับปรุงแต่ละขั้นตอน 

 การศึกษาครั้งน้ี ท าการวิเคราะห์กระบวนการจัดท ารายงานบัญชบีริหารได้เฉพาะในส่วนที่ปฏิบัติงานภายในกองบัญชีและ
การเงินภูมิภาค 4 เท่าน้ัน ดังน้ัน ผลการศึกษาน้ีสามารถขยายผลให้กับหน่วยงานบัญชีในฝ่ายอ่ืนๆ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย หรือองค์กรอ่ืนๆ ที่สนใจ เพื่อให้การจัดท ารายงานต่างๆ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการลดหรือก าจัดความสูญเปล่า 
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การศึกษาเปรียบเทียบการตกแต่งก�าไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 

โดยใช้ Francis Model และ Yoon Model

ณัฐกร ภู่สวำสดิ์1* และภัทรพร พงศำปรมัตถ์2

บทคัดย่อ

 ปัจจุบันงบการเงินยังเป็นเครื่องมือส�าคัญท่ีช่วยสะท้อนถึงภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของกิจการ ผู้บริหารจึงเลือกใช้

การตกแต่งการก�าไร (Earnings Management) ท�าการตกแต่งตวัเลขผ่านรายการคงค้างทีเ่กดิจากดุลยพนิจิของผู้บริหาร (Discretionary 

Accruals) ในงบการเงินเพื่อให้ได้ข้อมูลทางบัญชีส่งไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ข้อมูลในงบการเงินที่น�าเสนอนั้นไม่ได้สะท้อนผลการ

ด�าเนนิงานทีแ่ท้จรงิ ท�าให้มผีูค้ดิค้นเครือ่งมอืมาช่วยในการประเมนิการตกแต่งก�าไรของกจิการ งานวจิยันีจ้งึท�าการศกึษาเปรยีบเทยีบ

ความสามารถในการอธิบาย (Explanatory Power) การตกแต่งก�าไรของแบบจ�าลอง Francis et al. (2005) กับ Yoon et al. 

(2006) ซึ่งเป็นแบบจ�าลองในการวัดการตกแต่งก�าไรที่มีประสิทธิภาพและถูกน�าไปใช้งานวิจัยต่างๆที่หลากหลายวัตถุประสงค์ เพื่อ

ให้ผู้ใช้งบการเงินได้ทราบถึงประสิทธิภาพของแบบจ�าลองดังกล่าวในการประเมินการตกแต่งก�าไรของบริษัทในประเทศไทย และ

ตัดสินใจเลือกแบบจ�าลองไปใช้ในการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาน้ีเป็นบริษัทที่จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยกเว้นกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน กลุ่มบริษัทที่เข้าข่ายอาจถูเพิกถอนการด�าเนินงาน บริษัทที่

ไม่มรีอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุ 31 ธนัวาคม และบรษิทัทีม่ข้ีอมลูไม่ครบถ้วน จะถกูน�ามาวเิคราะห์ถดถอยเชงิพห ุ(Multiple Regression) 

ผ่านโปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติเพื่อเปรียบเทียบถึงความสามารถในการอธิบายผลระหว่างแบบจ�าลองทั้งสอง ผลลัพธ์ที่ได้จากการ

ศึกษาพบว่าการวัดการตกแต่งก�าไรของบริษัทระหว่างปี พ.ศ. 2558-2560 แบบจ�าลอง Yoon et al. (2006) นั้นมีความสามารถใน

การอธิบายการตกแต่งก�าไรโดยมีค่า R2 อยู่ที่ 89.50% ซึ่งสูงกว่าแบบจ�าลอง Francis et al. (2005) ที่มีค่า R2 อยู่ที่ 73.50% 

ค�าส�าคัญ : การตกแต่งก�าไร รายการคงค้าง 
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Earnings Management Study of Listed Company in The Stock Exchange of Thailand (SET) 

using Francis Model and Yoon Model

Nattakorn Poosawad1* and Pattaraporn Pongsaporamat2

Abstract
 Financial statement is currently still playing an important role in reflection of company reliability. 

Management decide to adopt earnings management by managing reported accounting information through 

discretionary accruals in order to purposely communicate with stakeholders resulting in misunderstanding. 

Various detecting tools, thus, are explored to evaluate earnings management of those companies. The objectives 

of this research are to study and compare the explanatory power of detecting models between Francis et al. 

(2005) model and Yoon et al. (2006) model which are both recognized as effective model and studied in many 

contexts. The sample in this study is the Thai listed companies except financial industry companies, possible 

delisting companies, and incomplete data companies. Multiple regression is used to analyze the collected data 

and compare the explanatory power of these two models. The result from this study is found that between 

2015-2017, Yoon et al. (2006) model provides explanatory power of earnings management evaluation with R2 

of 89.50% which is higher than Francis et al. (2005) model with R2 of 73.50%.

Keywords: Earnings management, Accruals
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Abstract 

 Financial statement is currently still playing an important role in reflection of company reliability. 

Management decide to adopt earnings management by managing reported accounting information through 

discretionary accruals in order to purposely communicate with stakeholders resulting in misunderstanding. 

Various detecting tools, thus, are explored to evaluate earnings management of those companies. The 

objectives of this research were to study and compare the explanatory power of detecting models between 

Francis et al. (2005) model and Yoon et al. (2006) model which were both recognized as effective model 

and studied in many contexts. The sample in this study were the Thai listed companies except financial 

industry companies, possible delisting companies, and incomplete data companies. Multiple regression is 

used to analyze the collected data and compare the explanatory power of these two models. The result 

from this study was found that between 2015-2017, Yoon et al. (2006) model provides explanatory power 

of earnings management evaluation higher than Francis et al. (2005) with coefficient determination of 89.50% 

and 73. 50% respectively. 
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บทนำ 

ปัจจุบันงบการเงินยังคงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนั้นๆ ได้รับสารสนเทศที่

เป็นประโยชน์และช่วยให้ทำการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ อีกทั้งยังสะท้อนภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของบริษัท 

ผู้บริหารขององค์กรจึงมักใช้งบการเงินนี้เป็นเครื่องมือเพื่อสื่อสารไปยังผู้ที ่เกี ่ยวข้องว่าธุรกิจของตนเองนั้นมีระดับความ

น่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด ดังนั้นงบการเงินจึงค่อนข้างที่จะถูกให้ความสำคัญอย่างมากในการจัดทำขึ้นเพื่อสื่อสารกับผู้ที่มีส่วน

ได้เสียได้ตามที่ผู้บริหารนั้นต้องการ และให้ผลลัพธ์เป็นไปตามที่คาดหวังไม่ว่าจะเป็นทั้งในมุมของทางด้านนักลงทุน ผู้ใหส้ินเชื่อ 

รัฐบาล รวมไปถึงผู้ออกกฎระเบียบในการปฏิบัติต่างๆ การจัดการกำไร (Earnings Management) ผ่านรายการคงค้างที่เกิดขึ้น

จากดุลยพินิจของผู้บริหารจึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ผู้บริหารมักจะใช้เพื่อเป็นการจัดการตัวเลขในงบการเงินของกิจการเพื่อให้

เป็นไปตามทีต้องการ ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องและก่อให้เกิดผลตอบแทนตามที่ผู้บริหารคาดหวัง [1] 

จากแนวคิดเรื่องการจัดการกำไรดังกล่าว จึงทำให้มีผู้คิดค้นเครื่องมือมาช่วยในการประเมินการจัดการกำไรผ่าน

รายการคงค้างที่เกิดขึ้นในกิจการ เพื่อเป็นสัญญาณที่ส่งให้ผู้ใช้งบการเงินได้ตระหนักถึงคุณภาพของงบการเงินที่กิจการจัดทำขึ้น

และนำไปประกอบการตัดสินใจในเรื่องต่างๆต่อไป ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการอธิบายการจัดการ

กำไรผ่านระดับรายการคงค้างของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระหว่างแบบจำลองของ Francis et 

al. (2005) [2] ที่ให้ความสามารถในการอธิบายการจัดการที่สูงโดยมีแนวคิดว่าปัจจัยการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน  

การเปลี่ยนแปลงในยอดขาย และมูลค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์มีผลต่อการจัดการกำไรของบริษัท และแบบจำลองของ  
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Yoon et al. (2006) [3] ที่มีแนวคิดคล้ายคลึงกันในปัจจัยด้านรายได้ แต่ได้เพิ่มปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายเข้ามาพิจารณาแทน  

ซึ่งมีประสิทธิภาพมากในตลาดทางการเงินประเทศเกาหลีใต้ที่ถูกจัดกลุ่มให้เป็นกลุ่มตลาดเกิดใหม่ของประเทศกำลังพัฒนา

เช่นเดียวกับประเทศไทย ว่าแบบจำลองใดจะมีความสามารถในการอธิบายจัดการกำไรได้ดีกว่ากัน โดยเหตุผลที่ผู้วิจัยได้ทำการ

เลือกแบบจำลองของ Francis et al. (2005) และแบบจำลองของ Yoon et al. (2006) มาใช้ในการศึกษาเปรียบเทียบ 

เนื่องจากว่าตัวแปรที่นำมาพิจารณาในแบบจำลองทั้งสองนี้มีความสามารถในการอธิบายถึงความสัมพันธ์ของรายการคงค้างได้

ครบถ้วนทั้งด้านรายการคงค้างหมุนเวียน (Current Accrual) และรายการคงค้างไม่หมุนเวียน (Non-Current Accrual)  

 

วิธีการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในงานวิจัยนี้คือบริษัทที่จดเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงปีพ.ศ. 2558-2560 มีกลุ่ม

ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ยกเว้นกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน เนื่องจากโครงสร้าง

ทางการเงินของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวมีความแตกต่างจากบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ อย่างมีสาระสำคัญรวม

ไปถึงกลุ ่มบริษัทที ่เข้าข่ายอาจะถูกเพิกถอนการดำเนินงาน บริษัทที ่ไม่มีรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที ่ 31 ธันวาคม  

และต้องเป็นบริษัทที่มีข้อมูลครบถ้วน 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

งานวจิยันีผู้ว้จิยัไดใ้ชข้อ้มลูทตุยิภมู ิ(Secondary Data) เป็นข้อมูลทางการเงินของบริษัทระหว่างปี พ.ศ. 2558-2560 

จากงบการเงินของบริษัท รายงานประจำปีที ่เปิดเผยไว้ทั ้งเว็บไซต์ของบริษัท เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(www.set.or.th) และระบบข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ฉบับออนไลน์ (www.setsmart.com) 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 ผู้วิจัยจะทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบการจัดการกำไรด้วยวิธีรายการคงค้างตามตัวแบบการจัดการกำไรของ 

Francis Model และ Yoon Model 

 

 ตัวแบบการจัดการกำไรของ Francis Model 

 
TCAt/At = ß0 + ß1CFOt-1/At + ß2CFOt/At + ß3CFOt+1/At + ß4∆REVt/At + ß5PPEt/At + et 

 

  TCAt  = รายการหมุนเวียนคงค้างของปีที่คำนวณ  

  At  = สินทรัพย์รวมเฉลี่ยของบริษัทระหว่างปีที่ t และ t-1 

  CFOt-1  = กระแสเงินสดจากการดำเนินงานปีก่อนหน้าที่พิจารณา 

  CFOt  = กระแสเงินสดจากการดำเนินงานปีที่พิจารณา 

  CFOt+1  = กระแสดเงินสดจากการดำเนินถัดไปจากปีที่พจิารณา 

   DREVt  = ผลต่างระหว่างรายได้ในปีที่พิจารณากับปีก่อน 

  PPEt  =  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ก่อนหักค่าเสื่อมราคาของปีที่ 

  et  = ค่าความคาดเคลื่อนในการประมาณการ 
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 ตัวแบบการจัดการกำไรของ Yoon Model 

 

TAt/REVt = ß0 + ß1(∆REVt - ∆RECt)/REVt + ß2 (∆EXPt - ∆PAYt)/REVt + ß3DEPt/REVt + et 
 

  DREVt  = ผลต่างระหว่างรายได้ในปีที่พิจารณากับปีก่อน 

  DRECt  = ผลต่างระหว่างยอดลูกหนี้สุทธิในปีที่พิจารณากับปีก่อน 

  DEXPt  = ผลต่างระหว่างค่าใช้จ่าย (ต้นทุนขาย+ค่าใช้จ่ายในการ 

     ขายและบริหารปีที่พิจารณากับปีที่ผ่านมา) ยกเว้น 

     ค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นเงินสดในปีที่พิจารณากับปีก่อน 

  DPAYt  = ผลต่างระหว่างเจ้าหนี้การค้าในปีที่พิจารณากับปีก่อน 

  DEPt  = ค่าเสื่อมราคาของปีที่พิจารณา 

  et  = ค่าความคาดเคลื่อนในการประมาณการ 

 

 ความสามารถในการอธิบายการจัดการกำไร (Explanatory Power of Earnings Management) 

 โดยความสามารถในการอธิบายการจัดการกำไรของแต่ละแบบจำลองนั้นมาจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่า R2  

ที่ได้จากการประมวลผลข้อมูลผ่านการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ในโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ดังเช่น

งานวิจัยของ Yoon et al. (2006) [3] Islam et al. (2011) [4] และ Alareeni et al. (2014) [5] ที่ได้ใช้วิธีการเช่นเดียวกันนี้ 

นั่นคือหากค่า R2 อยู่ในระดับที่สูงนั่นหมายความความแบบจำลองที่ศึกษามีความสามารถในการอธิบายถึงโอกาสที่บริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะมีการจัดการกำไรสูงขึ้นไปด้วย 

4. วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 

  ผู้วิจัยทำได้ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติมาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล และมีวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

โดยแบ่งออกเป็นดังนี้ 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  

  เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเบื้องต้นของตัวแปรจากข้อมูลที่ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวม เพื่อสรุปลักษณะ

เบื้องต้นของข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ เพื่อแจกแจงข้อมูล 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics)  

  ใช้การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่า R2 ของแบบจำลองที่ได้จากการประมวลผลผ่านการใช้สถิตกิารวิเคราะห์

ถดถอยพหุ (Multiple Regression) เพื่อแปรผลความสามารถในการอธิบายแบบจำลองประเมินการจัดการกำไรผ่านรายการ

คงค้างทั ้ง 2 แบบที ่ถ ูกใช้ในงานวิจ ัยนี ้ก ับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าแบบจำลองใด 

ให้ความสามารถในการอธิบายการจัดการกำไรได้ดีกว่ากัน 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

ข้อมูลที่นำมาใช้ในการศึกษางานวิจัยนี้เป็นข้อมูลจากงบการเงินของแต่ละบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย (SET) ในช่วงระยะเวลาปี พ.ศ. 2558-2560  ทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ยกเว้นกลุ่มธุรกิจการเงิน ไม่รวมบริษัทที่อยู่ใน

หมวดฟื้นฟูกิจการ บริษัทที่เป็นลักษณะกองทุนรวม บริษัทที่ไม่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่ตรงกับวันที่ 31 ธันวาคม และบริษัท 
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ที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ซึ่งข้อมูลที่ใช้แบบจำลองของ Francis et al. (2005) มาศึกษามีจำนวนทั้งสิ้น 355 ในขณะที่ข้อมูลที่ใช้

แบบจำลองของ Yoon et al. (2006) มาศึกษามีจำนวนทั้งสิ้น 351 บริษัท ดังตารางที่ 1 

 

 Francis Model Yoon Model 

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (SET) 617 617 

หัก บริษัทกลุ่มอุตสาหกรรมการเงิน 60 60 

 บริษัทกลุ่มกองทุนรวมหรือทรัสต์ 54 54 

 บริษัทเข้าข่ายถูกเพิกถอน 19 19 

 บริษัทที่ไม่มีรอบระยะเวลาบัญชี 31 ธันวาคม 37 37 

 บริษัทที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน 92 96 

จำนวนบริษัทกลุ่มตัวอย่าง 355 351 

 

ตารางที ่1 กลุ่มตัวอย่างเบื้องต้นแยกตามอุตสาหกรรม 

 

กลุ่มตัวอย่าง 

Francis Model (2005) Yoon Model (2006) 

จำนวนตัวอย่าง %  จำนวนตัวอย่าง %  

Agriculture & Food 33 9% 32 9% 

Consumer Products 31 9% 31 9% 

Industrials 63 18% 63 18% 

Properties & 

Construction 

78 22% 78 22% 

Resources 33 9% 33 9% 

Services 85 24% 83 24% 

Technology 32 9% 31 9% 

Total 355 100% 351 100% 

 

จากการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของแบบจำลอง Francis et al. (2005) ดังตารางที่ 2 พบว่า ระดับของรายการคงค้าง

หมุนเวียนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (Z1) มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อกระแสเงินสดจากการดำเนินงานต่อสินทรัพย์เฉลี่ยของกิจการ 

ในปีก่อน (X1) เท่ากับ 0.148 การเปลี่ยนแปลงของรายได้ต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย เท่ากับ 0.147 (X4) แต่มีความสัมพันธ์เชิงลบ

ต่อกระแสดเงินสดจากการดำเนินงานต่อสินทรัพย์เฉลี่ยของกิจการในปีปัจจุบัน (X2) เท่ากับ -0.656 และที่ดิน อาคารและ

อุปกรณ์ต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (X5) เท่ากับ -0.065 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และ 99% 

สำปรับปัจจัยด้านกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของกิจการในปีก่อนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (X1) มีความสัมพันธ์ 

ในเชิงบวกกับปัจจัยกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของกิจการในปีที่พิจารณาต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (X2) และที่ดิน อาคารและ

อุปกรณ์ต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (X5) เท่ากับ 0.192และ 0.139 ที่ระดับความเชื่อมั่น 99% 

นอกจากนี้ปัจจัยด้านกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของกิจการในปีที่พิจารณาต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (X2) ยังมี

ความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับปัจจัยกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของกิจการในปีถัดไปต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (X3) และที่ดิน 

อาคารและอุปกรณ์ต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (X5) เท่ากับ  0.084 และ 0.198 ตามลำดับ ที่ระดับความเชื่อมั่น 99% 
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ตารางที ่2 วิเคราะหค์วามสัมพันธ์ด้วยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบจำลอง Francis et al. (2005) 

 Z1 X1 X2 X3 X4 X5 

Z1 1      

X1 .148** 1     

X2 -.656** .192** 1    

X3 -.033 -.014 .084** 1   

X4 .147** -.013 .060 .052 1  

X5 -.065* .139** .198** .013 .026 1 

 * Correlation is significant at 0.05 level ** Correlation is significant at 0.01 level 

หมายเหต:ุ X1 = CFOt-1/At-1; X 2 = CFOt/At-1; X 3 = CFOt+1/At-1; X 4 = DREVt/At-1; X 5 = PPEt/At-1; Z1 = TCA/At-1 

 

และจากการวิเคราะหHสหสัมพันธHของแบบจำลอง Yoon et al. (2006) ดังตารางที่ 3 ระดับของรายการคงคcางรวม

ตdอรายไดc (Z2) มีความสัมพันธHเชิงลบตdอปhจจัยรายไดcของกิจการ (Y1) ปhจจัยคdาใชcจdายของกิจการ (Y1) และคdาเสื่อมราคาและ 

คdาตัดจำหนdายของกิจการในปkปhจจุบัน (Y3) เทdากับ -0.090, -0.330 และ -0.174 ที่ระดับความเชื่อมั่น 99% 

สำปรับปhจจัยดcานรายไดcของกิจการ (Y1) มีความสัมพันธHในเชิงบวกกับปhจจัยคdาใชcจdายของกิจการ (Y2) เทdากับ 

0.608 แตdมีความสัมพันธHในเชิงลบกับปhจจัยคdาเสื่อมราคาและคdาตัดจำหนdายของกิจการ (Y3)เทdากับ -0.106 ที่ระดับความ

เชื่อมั่น 99% 

นอกจากนี้ปhจจัยคdาใชcจdายของกิจการ (Y2) ยังมีความสัมพันธHในเชิงลบกับปhจจัยคdาเสื่อมราคาและคdาตัดจำหนdาย

ของกิจการ (Y3)เทdากับ -0.111 ที่ระดับความเชื่อมั่น 99% 

 

ตารางที ่3 วิเคราะหค์วามสัมพันธ์ด้วยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบจำลอง Yoon et al. (2006) 

 Z2 Y1 Y2 Y3 

Z2 1    

Y1 -.090** 1   

Y2 -.330** .608** 1  

Y3 -.174** -.106** -.111** 1 

 ** Correlation is significant at 0.01 level  

หมายเหต:ุ Y1 = (DREVt - DRECt)/REVt; Y2 = (DEXPt - DPAYt)/REVt; Y3 = DEPt/REVt; Z2 = TA/REVt 

 

จากตารางที่ 4 ทำการวิเคราะห์ถึงความสามารถในการอธิบายเกี่ยวกับแบบจำลองในการตรวจสอบการจัดการกำไร

ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (SET) ในปี พ.ศ. 2560 พบว่าตัวแปรแบบในจำลองของ Francis et al. (2005)  

4 ตัวแปรจากทั้งหมด 5 ตัวแปร นั่นคือเป็นกระแสเงินสดจากการดำเนินงานในปีก่อน (X1) กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 

ปีปัจจุบัน (X2) กระแสดเงินสดจากการดำเนินงานปีถัดไป (X3) และการเปลี่ยนแปลงของรายได้ (X4) เป็นตัวแปรอธิบาย

แบบจำลองอย่างมีนัยสำคัญ ในขณะที่ตัวแปรในแบบจำลองของ Yoon et al. (2006) ทั้งหมดนั้นเป็นตัวแปรที่อธิบาย

แบบจำลองได้อย่างมีนัยสำคัญ (Y1, Y2, Y3) ยิ่งไปกว่านั้น หากวิเคราะห์เปรียบเทียบถึงความสามารถในการอธิบายการจัดการ

กำไร (R2) ของแบบจำลองทั้ง 2 นั้นจะพบว่าแบบจำลองของ Yoon et al. (2006) มีความสามารถในการอธิบายได้อยู ่ที่ 

89.50% ซึ่งสูงกว่าแบบจำลองของ Francis et al. (2005) ที่มีความสามารถในการอธบิายถึง 73.50% 
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ตารางที ่4 วิเคราะห์ความสามารถในการอธิบายผลของแบบจำลอง 

  Francis Model (2005) Yoon Model (2006) 

  X1 X2 X3 X4 X5 R2 Y1 Y2 Y3 R2 

Overall 
b .384 -.861 .036 .203 -.032 

.735 
.231 -1.024 -.446 

.895 
Sig. .000 .000 .031 .000 .064 .000 .000 .000 

หมายเหต:ุ X1 = CFOt-1/At-1; X 2 = CFOt/At-1; X 3 = CFOt+1/At-1; X 4 = DREVt/At-1; X 5 = PPEt/At-1 

Y1 = (DREVt - DRECt)/REVt; Y2 = (DEXPt - DPAYt)/REVt; Y3 = DEPt/REVt 

 

สรุปผลการวิจัย 

 จากผลการวิจ ัยที ่ได ้ทำการศึกษาสามารถทำการสรุปได้ว ่าถึงแม้แบบจำลอง Francis et al. (2005) จะเป็น

แบบจำลองที่ได้รับการพัฒนาและมีประสิทธิภาพในการอธิบายการจัดการกำไรของบริษัทได้มีประสิทธิภาพที่สูง แต่ตัว

แบบจำลอง Yoon et al. (2006) ก็ยังคงเป็นตัวแบบจำลองที่สามารถทำการประเมินการจัดการกำไรของบริษัทได้อย่างมี

ประสิทธิภาพในตลาดภูมิภาคเอเชียเช่นเดียวกับตลาดในประเทศเกาหลีใต้ [3] บังคลาเทศ [4] หรือปาเลสไตน์ [5] ประโยชน์ 

ที่ได้รับจากการศึกษาครั้งนี้จะช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินได้ทราบถึงประสิทธิภาพของแบบจำลองในการตรวจจับการจัดการกำไรทั้ง

สองในบริบทของประเทศไทย เพื่อที่จะได้ตัดสินใจเลือกใช้แบบจำลองไปศึกษาหรือหาข้อมูลได้ตรงตามวัตถุประสงค์อย่าง

เหมาะสมต่อไป ทั้งนี้งานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาเปรียบเทียบของกลุ่มบริษัทในลักษณะที่เป็นภาพรวมของทั้งตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะว่าการศึกษาเปรียบเทียบกันในแต่ละรายอุตสาหกรรมจะช่วยให้ผลลัพธ์นั้นมีน้ำหนัก

มากยิ่งขึ้น 
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O10116

ทัศนคติและแรงจูงใจของภาคธุรกิจที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

ในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

มุธิตำ ทองค�ำนุช1* และนลินี เหมำะประสิทธิ์2

บทคัดย่อ
  กำรวจิยัครัง้นีม้จีดุมุง่หมำย เพือ่ศกึษำทศันคตแิละแรงจงูใจของเจ้ำของธรุกจิทีม่ผีลต่อกำรตดัสินใจเลือกสมำชิกสภำผูแ้ทน

รำษฎร ในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มเป้ำหมำยที่ใช้ในกำรวิจัยคือ เจ้ำของธุรกิจที่มีอำยุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ในเขตอ�ำเภอ

เมือง จังหวัดพิษณุโลก จ�ำนวน 400 คน เป็นกำรวิจัยเชิงปริมำณโดยใช้แบบสอบถำม วิเครำะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนำ ได้แก่ 

ควำมถี่ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และสถิติเชิงอนุมำน ได้แก่ กำรวิเครำะห์สมกำรถดถอยแบบพหุคูณ ผลกำร

ศึกษำพบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอำยุระหว่ำง 40-49 ปี กำรศึกษำระดับปริญญำตรี ประกอบธุรกิจร้ำน

อำหำร มีรำยได้ 30,001- 40,000 ต่อเดือน แรงจูงใจของเจ้ำขององค์กรธุรกิจที่มีผลต่อกำรตัดสินใจเลือกสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 

อยู่ในระดับปำนกลำง ด้ำนอำรมณ์และด้ำนเหตุผลอยู่ในระดับมำก กำรตัดสินใจเลือกสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ในเขตอ�ำเภอเมือง 

จังหวัดพิษณุโลก อยู่ในระดับปำนกลำง ด้ำนพฤติกรรมภำยหลังกำรตัดสินใจเลือก อยู่ในระดับมำก กำรรับรู้ปัญหำ กำรประเมินทำง

เลอืก กำรตดัสนิใจ และกำรแสวงหำข้อมลู อยูใ่นระดบัปำนกลำง ผลกำรทดสอบสมมตฐิำนพบว่ำแรงจงูใจด้ำนเหตผุลและด้ำนอำรมณ์

มีผลต่อกำรตัดสินใจเลือกสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร อยู่ร้อยละ 33.4 อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเรียงล�ำดับจำกมำก

ไปหำน้อย คือ ด้ำนอำรมณ์ (β = 0.476) และด้ำนเหตุผล (β = 0.266) ในส่วนของทัศนคติของเจ้ำของธุรกิจด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ 

ด้ำนควำมชอบ และด้ำนพฤติกรรมมีผลต่อกำรตัดสินใจเลือกสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร อยู่ร้อยละ 32.6 อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่

ระดับ 0.05 โดยเรียงล�ำดับจำกมำกไปหำน้อย คือ ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ (β = 0.392) ด้ำนควำมชอบ (β = 0.145) และด้ำน

พฤติกรรม (β = 0.089) 

ค�าส�าคัญ : กำรเลือกตั้ง ทัศนคติ แรงจูงใจ กำรตัดสินใจ สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
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Attitudes and Motivation of Private Sectors in Selecting Member of Parliament, Focusing 

on Muang District, Phitsanulok Province 

Muthita Thongkamnut1* and Nalinee Mohprasit2

Abstract
 This research examined the attitudes and motivation of business owners that influenced decision to 

select member of parliament in Muang district, Phitsanulok province. The target group used in the research was 

business owners aged 20 years and older lived in Muang district for 400 people. Quantitative research was 

applied using questionnaires. Data were analyzed using descriptive statistics such as frequency, percentage, 

mean, and standard deviation and inferential statistics such as multiple regression analysis. The study found 

that most of the respondents are female aged between 40-49 years old, graduated with bachelor’s degree and 

earned monthly income of 30,001-40,000 Baht. The motivation of the business owners that affected the deci-

sion to select member of parliament was at a medium level, whereas emotional and reasoning motivation were 

at a high level. The decision to choose member of the parliament in Muang district, Phitsanulok province was 

at a medium level. For post-election behavioral aspects was at a high level. Problem recognition, information 

search and evaluation of alternatives were at a medium level. The research found that reasoning and emotion-

al motivation influenced the decision to select the member of parliament by 33.4% with statistical significance 

at the level of 0.05, namely emotional motivation (β = 0.476) and reasoning motivation (β = 0.266) respective-

ly. For the attitude of business owners in terms of understanding, preference, and behavior aspects influenced 

the decision to select the member of parliament by 32.6% with statistically significance at the 0.05 level, 

namely understanding (β = 0.392), preference (β = 0.145) and behavior aspects (β = 0.089) respectively.

Keywords: Election, Attitude, Motivation, Decision to select, Member of Parliament
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บทน า 

 
สถานการณ์บ้านเมืองที่ วุ่นวายในเวลาน้ี ล้วนส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศอย่างไม่อาจ

หลีกเลี่ยงได้ [1] ความเส่ียงจากการปรับเปลี่ยนนโยบายของรัฐและกฎเกณฑ์ต่างๆ อาทิ ค่าจ้างแรงงานที่มีแนวโน้มจะ
เพิ่มขึ้นจะส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจในหลายภาคส่วน โดยเฉพาะส่วนที่พึ่งพาการใช้แรงงานมาก ตัวอย่างเช่น ธุรกิจ
ก่อสร้าง บริการร้านอาหาร ขนส่ง ปัจจุบันภาคธุรกิจในประเทศไทยน้ัน มีการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้น ภาคธุรกิจจ าเป็นต้อง
ปรับตัวเพื่อรับมือให้ทันในภาวะที่ต้องแข่งขันกับผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในยุคธุรกิจไร้พรมแดน นอกจากปัญหา
เศรษฐกิจแล้วปัญหาการเมืองก็ส่งผลต่อเศรษฐกิจ หลายปีที่ผ่านมามีประเด็นปัญหาจริยธรรมทางการเมืองต่าง ๆ ท่ีมี
ผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมของชาติ ได้แก่ การทุจริตการเลือกตั้ง มีการซ้ือสิทธ์ิ ขายเสียง มีการกระท าที่ไม่ชอบมา
พากล การฉ้อราษฎรบังหลวง การช่วยเหลือพวกพ้องให้ได้เลื่อนต าแหน่ง เลื่อนเงินเดือน พ้นจากความผิดหรือรับโทษ
สถานเบา แทรกแซงอ านาจหน้าท่ีของข้าราชการ การใส่ร้ายป้ายสีนักการเมืองฝ่ายตรงข้าม [2] จากประเด็นปัญหา
จริยธรรมทางการเมืองต่าง ๆ ท าให้ส่งผลต่อเศรษฐกิจในภาครวมของประเทศ และกระทบกับความเชื่อม่ันในการลงทุน
ทั้งนักลงทุนไทยและนักลงทุนต่างประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และยังมีผลกระทบต่อภาคธุรกิจท าให้เศรษฐกิจซบเซา 
นับว่าเป็นความเสี่ยงของผู้ประกอบการภาคธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ปัญหาการเมือง การเลือกตั้งจึงเป็นกระบวนการที่
ภาคธุรกิจ และประชาชนทั่วไปให้ความส าคัญในการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จึงเป็นการตัดสินใจครั้ง
ส าคัญของภาคธุรกิจและประชาชน ผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่จะต้องพิจารณาให้ลึกซ้ึงอย่างมีเหตุผล ความมุ่งหวังประการ
ส าคัญของการเลือกตั้งคือต้องการให้การเลือกตั้งเป็นเครื่องสะท้อนความต้องการที่แท้จริงของประชาชน ผ่านการเลือก

ผู้แทนหรือกลุ่มทางการเมืองหรือพรรคการเมืองที่มีอุดมการณ์หรือมีนโยบายที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 
แต่จากประสบการณ์ในหลายประเทศกลับพบว่าประชาชนมิได้ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งด้วยเจตจ านงที่แท้จริงของ
ตนเองเน่ืองจากถูกชักจูงหรือจูงใจด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การใช้อิทธิพล การซ้ือเสียง เพราะหากภาคธุรกิจและประชาชน
เลือกตั้งโดยแรงจูงใจหรือแรงผลักดันอย่างอ่ืนที่ไม่ใช่วิธีทางแห่งประชาธิปไตยก็จะท าให้ภาคธุรกิจและประชาชนไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งที่ขาดความเป็นตัวของตัวเอง ไม่มีอิสระในการตัดสินใจ ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งก็จะไม่ได้เป็นผู้แทนราษฎรเข้าไปท า
หน้าที่ในรัฐสภา แต่อาจจะไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ เช่น พฤติกรรมคอร์รัปชั่น (ทั้งทางตรงและเชิงนโยบาย) และ
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว แทนที่จะเป็นผู้เสียสละท าประโยชน์ให้แก่บ้านเมืองก็กลายเป็นนักธุรกิจการเมืองโดยใช้ต าแหน่ง
หน้าที่แสวงหาประโยชน์ที่ไม่ควรได้ และสร้างความเสียหายให้แก่ประเทศชาติทั้งภาคธุรกิจและประชาชนโดยส่วนรวมได้
อาจท าให้สภาพสังคมวุ่นวายสับสนเกิดการการทุจริต เอารัดเอาเปรียบประชาชนผู้ด้อยโอกาส ตราบใดที่นักการเมืองฉ้อ
ฉลและอาจท าให้ประชาชนเกิดวิกฤติศรัทธาต่อสถาบันการเมืองได้ในที่สุด [3] อ าเภอเมืองพิษณุโลก นับเป็นเมืองใหญ่ มี
กลุ่มภาคธุรกิจที่หลากหลาย มีสถานประกอบธุรกิจการค้าขนาดใหญ่ ทั้งค้าส่งและค้าปลีกที่ทันสมัยครบวงจร  และเป็น
เมืองศูนย์กลางคมนาคมของภาคเหนือตอนล่าง มีโครงข่ายเช่ืองโยงกับทุกภูมิภาคของประเทศ “อินโดจีน” มีศักยภาพ
ด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม [4] 

ดังน้ันผู้ วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่อง ทัศนคติและแรงจูงใจของภาคธุรกิจที่ มีผลต่อการตัดสินใจเลือก
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยศึกษาในมุมมองของพฤติกรรมผู้บริโภคในส่วนของ
เจ้าของธุรกิจ เพื่อดูทัศนคติ ความเชื่อ ประสบการณ์ ความรู้สึกนึกคิดหรือความคิดเห็นที่มีต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ตลอดจนมองสิ่งจูงใจที่อยู่ภายในตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของธุรกิจต่างๆ ว่ามีสาเหตุใดเป็นแรงกระตุ้นให้เจ้าของธุรกิจตัดสินใจ
เลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทั้งน้ีเพื่อเป็นแนวทางให้เจ้าของธุรกิจและประชาชนใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือก
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการได้และผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องสามารถน าผลการศึกษาไปใช้เพื่อให้
เป็นที่ยอมรับจากภาคธุรกิจ ประชาชนและพรรคการเมืองต่อไป 
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วิธีด าเนินการ 
การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ซ่ึงเป็นกระบวนการท าวิจัยที่น าข้อมูลเชิงปริมาณมาวิเคราะห์ กล่าวคือ

เป็นการใช้ตัวเลขมาประกอบการวิเคราะห์ สรุปผล และน าเสนองานวิจัย 
1. ประชากร (Population) ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยน้ี ได้แก่ ได้ก าหนดกลุ่มประชาชนที่เป็นเจ้าขององค์กรภาค

ธุรกิจที่มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยไม่ทราบจ านวนประชาชนที่
แน่นอน จึงใช้สูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ W.G. Cochran โดยก าหนดระดับความเชื่อม่ัน 95% และสัดส่วนความ
คลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่าง อย่างน้อย 385 คน เพื่อความสะดวกผู้วิจัยจึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 
ตัวอย่าง 

2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ได้แก่ เจ้าขององค์กรภาคธุรกิจที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ใน
เขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 400 คน  

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ใช้ แบบสอบถาม โดยโครงสร้างแบบสอบถามได้แบ่งออกเป็น 4  
ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลเก่ียวกับประชากรศาสตร์  ส่วนที่ 2 ข้อมูลเก่ียวกับแรงจูงใจของ
เจ้าขององค์กรภาคธุรกิจ ที่มีผลต่อการตัดสินใจ เลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดย
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมานค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
และน้อยที่สุด จ านวน 10 ข้อ ส่วนที่ 3 ข้อมูลเก่ียวกับทัศนคติของเจ้าขององค์กรภาคธุรกิจที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ประกอบไปด้วยความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมการใช้
สิทธิเลือกตั้ง โดยผู้วิจัยได้หาค่าความเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน พบว่าความน่าเชื่อถือ
(Reliability) ของแบบสอบถามเท่ากับ .975 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล 2 แหล่ง คือ  
    ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยท าการค้นคว้าหาข้อมูลจากหนังสือ วารสาร ส่ิงพิมพ์ เอกสาร

วิชาการ รวมท้ังผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ รายงานการค้นคว้าแบบอิสระ อินเตอร์เน็ต และการค้นคว้าข้อมูลผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต 

    ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จ านวน 400 คน จาก เจ้าของ
องค์กรภาคธุรกิจที่มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  

5. วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ
เชิงอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคูณ   
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

   การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับประชากรศาสตร์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 203 
คน คิดเป็นร้อยละ 50.75 มีอายุอยู่ระหว่าง 40-49 ปี จ านวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 35.75  มีการศึกษาอยู่ระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 49.75 ส่วนใหญ่ประธุรกิจร้านอาหาร จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ18 มี
รายได้ 30,001- 40,000 จ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 32.75 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับแรงจูงใจของเจ้าขององค์กรภาคธุรกิจ ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง โดยท่ีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x = 3.37) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านอารมณ์ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ( x = 3.45) โดยผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคัญกับการไปเลือกตั้งเพราะต้องการสนับสนุนผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ตนชื่นชอบ รองลงมาเป็นด้าน
เหตุผล โดยมีค่าเฉล่ีย ( x = 3.29) โดยผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับการไปเลือกตั้งเพราะไม่อยากจะเสียสิทธิ
ทางการเมือง 2 ปี ตามล าดับ 

การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับทัศนคติของเจ้าของธุรกิจภาคธุรกิจที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในภาพรวมทุกด้าน อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย ( x = 3.02)  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อันดับแรกคือ ด้านความรู้ความเข้าใจ โดยมีค่าเฉลี่ย ( x = 3.25) โดยผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคัญกับความเข้าใจว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ดีต้องร่วมก าหนดมาตรการการผลักดันงบประมาณการใช้จ่าย
ภาครัฐลงสู่ฐานรากอย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลให้เกิดการเติบโตของเศรษฐกิจ รองลงมา คือ ด้านพฤติกรรม โดยมี
ค่าเฉลี่ย ( x =2.93) โดยผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับการแจ้งหน่วยงานที่เก่ียวข้องเม่ือพบเห็นการทุจริตการ
เลือกตั้ง และด้านความชอบ โดยมีค่าเฉลี่ย ( x = 2.89) โดยผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับการมีความรู้สึก
ปลอดภัย เศรษฐกิจภายในจังหวัดดีขึ้นเม่ือเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนปัจจุบัน ตามล าดับ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ใน
ภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย ( x = 3.49)  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พฤติกรรมภายหลังการ
ตัดสินใจเลือก อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ( x  = 4.12) โดยผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับการที่จะแนะน า
บุคคลในครอบครัวหรือคนรู้จักให้เลือกผู้สมัครดังกล่าวหากเขาได้ท าตามนโยบายที่ตนได้ให้ไว้ รองลงมา การรับรู้ปัญหา 
อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ีย( x  = 3.68) โดยผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับการที่เห็นว่าสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรไม่สามารถท าตามนโยบายตามที่ตนเองได้แถลงไว้ รองลงมา การประเมินทางเลือก อยู่ในระดับปานกลาง โดยมี
ค่าเฉลี่ย (  = 3.35) โดยผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับก่อนเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ท าการเปรียบเทียบ
คุณสมบัติของผู้สมัครในพรรคอ่ืนๆ เช่น ความรู้ ประสบการณ์เก่ียวกับการแก้ปัญหาให้ภาคธุรกิจ รองลงมา การตัดสินใจ 
อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย (  = 3.16) โดยผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับการตัดสินใจเลือก
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพราะเป็นคนในจังหวัดพิษณุโลก ซ่ึงเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจ  และการ
แสวงหาข้อมูล อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย (  = 3.15) โดยผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับการหาข้อมูล
คุณสมบัติส่วนตัวของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่าเป็นคนดีเป็นแนวทางประกอบการเลือกผู้สมัคร ตามล าดับ 
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x

x

x

ผลการทดสอบสมมติฐานมีดังน้ี 
สมมติฐานที่ 1 แรงจูงใจ ได้แก่ แรงจูงใจด้านเหตุผลและแรงจูงใจด้านอารมณ์ มีผลต่อการตัดสินใจเลือก

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
จากผลการวิจัย (ดูตาราง 1 ประกอบ) พบว่า แรงจูงใจด้านเหตุผลและด้านอารมณ์มีผลต่อการตัดสินใจเลือก

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยสรุปจากการ
แสดงผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณในตาราง สามารถน ามาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่าง
แรงจูงใจด้านเหตุผลและด้านอารมณ์มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก ได้ดังน้ี 

Y = 0.975 + (0.476) X1 + ( 0.266) X2 
จากผลการทดสอบสมมติฐานจะเห็นได้ว่า แรงจูงใจด้านเหตุผลและด้านอารมณ์มีผลต่อการตัดสินใจเลือก

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีทั้ง 2 ปัจจัย โดย
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ  ด้านอารมณ์ (β = 0.476) และด้านเหตุผล (β = 0.266) ตามล าดับ 
 จากค่าสัมประสิทธ์ิดังกล่าว แรงจูงใจด้านเหตุผลและด้านอารมณ์มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ณ ระดับนัยส าคัญที่ 0.05 สามารถอภิปรายได้ดังน้ี 
 ปัจจัยด้านอารมณ์ X1  เพิ่มขึ้น 1 หน่วยจะมีผลต่อการตัดสินใจมีเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก ของเจ้าของธุรกิจ เพิ่มขึ้น 0.476 หน่วย 
 ปัจจัยด้านเหตุผล X2 เพิ่มขึ้น 1 หน่วยจะมีผลต่อการตัดสินใจมีเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก ของเจ้าของธุรกิจ เพิ่มขึ้น 0.266 หน่วย 
 
ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคูณ 

Coefficients 
 

Model 
  

 
ตัว 
แปร 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

 
t 

  

 
Sig. 

  B Std. Error Beta 
  (Constant)  0.975 0.183  5.339 0.00* 
   ด้านอารมณ์ X1 0.476 0.043 0.460 10.977 0.00* 
   ด้านเหตุผล X2 0.266 0.042 0.268 6.401 0.00* 

R2 =  .334     F = 99.346     Sig. = 0.00* 
 
สมมติฐานที่ 2 ทัศนคติของเจ้าของธุรกิจด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านความชอบ ด้านพฤติกรรม มีผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
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จากผลการวิจัย (ดูตาราง 2 ประกอบ) พบว่าทัศนคติของเจ้าขององค์กรภาคธุรกิจที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยสรุปจากการ
แสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณในตาราง สามารถน ามาเขียนเป็น สมการพยากรณ์กระบวนการการตัดสินใจเลือก
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในเขตอ าเภอ เมือง จังหวัดพิษณุโลก ได้ดังน้ี 

Y = 1.539+ (0.392) X1 + (0.145) X2 + (0.089) X3 
 จากผลการทดสอบสมมติฐานจะเห็นได้ว่า ทัศนคติของเจ้าของธุรกิจด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านความชอบ ด้าน
พฤติกรรม ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 มีทั้ง 3 ปัจจัย โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านความรู้ความเข้าใจ (β = 0.392) ด้าน
ความชอบ (β = 0.145) และด้านพฤติกรรม (β = 0.089) ตามล าดับ   
 จากค่าสัมประสิทธ์ิดังกล่าว ทัศนคติของเจ้าของธุรกิจด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านความชอบ ด้านพฤติกรรม ที่มี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ณ ระดับนัยส าคัญที่ 0.05  
สามารถอภิปรายได้ดังน้ี 
 ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจ X1 เพิ่มขึ้น 1 หน่วยจะมีผลต่อการตัดสินใจมีเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ของเจ้าของธุรกิจ เพิ่มขึ้น 0.392 หน่วย 
 ปัจจัยด้านความชอบ X2 เพิ่มขึ้น 1 หน่วยจะมีผลต่อการตัดสินใจมีเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก ของเจ้าของธุรกิจ เพิ่มขึ้น 0.145 หน่วย 
 ปัจจัยด้านพฤติกรรม X3 เพิ่มขึ้น 1 หน่วยจะมีผลต่อการตัดสินใจมีเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก ของเจ้าของธุรกิจ เพิ่มขึ้น 0.089 หน่วย 
 
ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคูณ  

Coefficients 
 

Model 
  

 
ตัว 
แปร 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

 
t 

  

 
Sig. 

  B Std. Error Beta 
(Constant)  1.539 0.147  10.449 0.00* 
ค่าเฉลี่ยความรู้ความ
เข้าใจ 

X1 0.392 0.043 0.434 9.159 0.00* 

ค่าเฉลี่ยความชอบ X2 0.145 0.039 0.163 3.71 0.00* 
ค่าเฉลี่ยพฤติกรรม X3 0.089 0.037 0.115 2.384 0.02* 

R2 =  .326     F = 66.83     Sig. = 0.00* 
 
จากผลการทดสอบสมมติฐาน สามารถอภิปรายผลทางการวิจัยได้ดังน้ี 
 แรงจูงใจด้านเหตุผลและด้านอารมณ์มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิโลบล  ตรีเสน่ห์จิต (2553) [4] ได้
ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจ และทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือถุงผ้าในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
แรงจูงใจของผู้บริโภค ในด้านเหตุผล และด้านอารมณ์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือถุงผ้าในด้านจ านวน
ครั้งที่ใช้ถุงผ้าในแต่ละเดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญญมาศ วุ่นศิริ (2555) 



558
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

[5] ศึกษาเรื่อง ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดและแรงจูงใจที่มีผลต่อพฤติกรรมและแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซ้ือชุดอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ในอนาคตภายใต้แบรนด์ ฮาเปอร์ ของผู้บริโภคในประเทศไทย พบว่า แรงจูงใจโดยรวมด้าน
อารมณ์ มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจชุดอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ภายใต้แบรนด์ ฮาเปอร์ ในอนาคต 
ด้านการแนะน าบุคคลอ่ืนมารับบริการในทิศทางเดียวกันระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05  
 ทัศนคติของเจ้าของธุรกิจด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านความชอบ ด้านพฤติกรรม ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ด้านความรู้ความ
เข้าใจ พบว่า เจ้าขององค์กรภาคธุรกิจมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ เดชา ค าเกิด (2555) [6] ได้ศึกษาเรื่อง บทบาทของผู้น าท้องถิ่นในการเลือกตั้งระดับชาติ และท้องถิ่น อ าเภอปราสาท 
จังหวัดสุรินทร์ ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการพิจารณาตัดสินใจเลือกตั้ง ส.ส. และท้องถิ่น ซ่ึง
ท าการตัดสินใจเลือกด้วยตนเอง และด้านความชอบ พบว่า เจ้าของธุรกิจเชื่อว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท าหน้าที่อย่าง
สุจริต โปร่งใสสนับสนุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ ประเสริฐ  สิงห์เรือง (2552) 
[7] ได้ศึกษาเรื่อง คุณลักษณะของผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ประชาชนจังหวัดสมุทรปราการตัดสินใจเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนพิจารณาตัดสินใจเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งเพราะไม่เอาเปรียบผู้อ่ืน ไม่ทุจริตคดโกง ไม่
ปฏิบัติตนไปในทางเสื่อมเสีย ไม่ซ้ือเสียง เข้าใจปัญหาของประชาชน 
  
 

สรุปผลการวิจัย 
  ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 40-49 ปี การศึกษาระดับปริญญา
ตรี ประกอบธุรกิจร้านอาหาร มีรายได้ 30,001- 40,000 ต่อเดือน แรงจูงใจของเจ้าขององค์กรธุรกิจที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อยู่ในระดับปานกลาง ด้านอารมณ์และด้านเหตุผลอยู่ในระดับมาก การตัดสินใจเลือก
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อยู่ในระดับปานกลาง ด้านพฤติกรรมภายหลังการตัดสินใจ
เลือก อยู่ในระดับมาก การรับรู้ปัญหา การประเมินทางเลือก การตัดสินใจ และการแสวงหาข้อมูล อยู่ในระดับปานกลาง 
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าแรงจูงใจด้านเหตุผลและด้านอารมณ์มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
อยู่ร้อยละ 33.4 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านอารมณ์ (β = 0.476) 
และด้านเหตุผล (β = 0.266) ในส่วนของทัศนคติของเจ้าของธุรกิจด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านความชอบ และด้าน
พฤติกรรมมีผลต่อการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อยู่ร้อยละ 32.6 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านความรู้ความเข้าใจ (β = 0.392) ด้านความชอบ (β = 0.145) และด้านพฤติกรรม 
(β = 0.089)  
 

กิตติกรรมประกาศ  
 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความกรุณาของ ดร.นลินี เหมาะประสิทธ์ิ อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้อุตส่าห์
สละเวลาอันมีค่ามาเป็นที่ปรึกษา พร้อมทั้งให้ค าแนะน าตลอดระยะเวลาในการท าวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี และขอขอบพระคุณ
ผู้เชี่ยวชาญเป็นการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือเบื้องต้น อันประกอบไปด้วย ดร.กฤชชา  ยาวิเศษ ดร.วิมลา  ผ่องแผ้ว ดร.
ดาลิน  อาภัสระวิโรจน์  ที่ได้กรุณาให้ค าแนะน าตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องของวิทยานิพนธ์ด้วยความเอาใจใส่ จนท าให้
วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีส าเร็จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์และทรงคุณค่า 
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 ขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ ได้ให้ความอนุเคราะห์ร่วมมือ กรุณาสละเวลามาตอบ
แบบสอบถาม และขอบคุณเจ้าขององค์กรภาคธุรกิจ ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ท่ีท่านให้ความอนุเคราะห์
ร่วมมือในการลงเก็บแบบสอบถาม เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในวิทยานิพนธ์ครั้งน้ี 
 เหนือสิ่งอ่ืนใดขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ของผู้วิจัยที่ให้ก าลังใจและให้การสนับสนุนในทุก ๆ ด้าน
อย่างดีที่สุดเสมอมา คุณค่าและคุณประโยชน์อันพึงจะมีจากวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี ผู้วิจัยขอมอบและอุทิศแด่ผู้มีพระคุณทุก 
ๆ ท่าน ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า งานวิจัยน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงคุณภาพน้ าของระบบประปาในประเทศและผู้
ที่สนใจบ้างไม่มากก็น้อย 
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ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะทางวิชาชีพกับประสิทธิภาพการท�างานของพนักงานบัญชี  

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

พรรณธิภา วิทนา1* และภัทรพร พงศาปรมัตถ์2

บทคัดย่อ
 ประสิทธิภาพการท�างานของพนักงานบัญชีเป็นผลลัพธ์ท่ีเกิดจากการใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะทางวิชาชีพในการ

ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร และสามารถน�ามาใช้เพื่อการตัดสินใจที่เป็นประโยชน์ต่อ

องค์กรได้อย่างทันท่วงที การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทักษะทางวิชาชีพ ประสิทธิภาพการท�างาน และความสัมพันธ์ระหว่าง

ทักษะทางวิชาชีพกับประสิทธิภาพการท�างานของพนักงานบัญชี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ท�าการเก็บข้อมูลโดยใช้

แบบสอบถามและแบบสอบถามออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานบัญชี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

จ�านวน 287 คน โดยใช้วิธีการก�าหนดกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ ได้แก่ ค่า

ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์แบบเพยีร์สนั (Pearson’s product moment correlation 

coefficient) เพือ่หาความสมัพนัธ์ของทักษะทางวิชาชพีและประสิทธิภาพการท�างานของพนกังานบญัช ีผลการวจิยัพบว่า 1) พนกังาน

บัญชี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีทักษะทางวิชาชีพโดยรวม ได้แก่ ทักษะทางปัญญา ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและ

หน้าที่งาน ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ทักษะทางปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการส่ือสาร และทักษะการบริหารองค์กร

และจัดการธุรกิจอยู่ในระดับมาก 2) พนักงานบัญชี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีประสิทธิภาพการท�างานโดยรวม ได้แก่ 

ด้านคุณภาพ ด้านความถูกต้อง และด้านงานส�าเร็จทันต่อเวลาอยู่ในระดับมาก และ 3) ทักษะทางวิชาชีพมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ

ประสิทธิภาพการท�างานของพนักงานบัญชี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

ค�าส�าคัญ : ทักษะทางวิชาชีพ ประสิทธิภาพการท�างาน

1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 65000
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The Relationship between the Professional Skills and Performance of Accountants in Elec-

tricity Generating Authority of Thailand

Panthipa Witana1* and Pattaraporn Pongsaporamat2

Abstract
 The performance of accountants is the result of using knowledge, competencies and professional skills 

to maximize the benefits of the organization and able to make a great decisions immediately that are beneficial 

to the organization. The purposes of this research were to study the accounting professional skills, performance 

of accountants and the relationship between the professional skills and performance of accountants in Electricity 

Generating Authority of Thailand. Questionnaire and online questionnaire were used as a research tool to collect 

the data. The sample size was calculated by Yamane’s formula consisted of 287 accountants in Electricity 

Generating Authority of Thailand. Data analysis were used in this research using statistical software such as, 

percentage, mean, standard deviation and Pearson’s product moment correlation coefficient to determine the 

relationship between the professional skills and performance of accountants. The results found that: 1) the 

accounting professional skills, which included intellectual skills, technical and functional skills, personal skills, 

interpersonal and communication skills and organizational and business management skills are at a high level. 

2) The performance of accountants, which included quality, validity and timeliness are at a high level. 3) The 

relationship between the professional skills and performance of accountants in Electricity Generating Authority of 

Thailand was positive correlated at the 0.01 level of significance.

Keywords: Professional Skills, Performance of Accountants 
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บทน า 
ความเปน็มาและความส าคญั 

ทักษะเป็นส่วนหนึ่ งของขีดความสามารถที่ ต้องมีในผู้ประกอบวิช าช ีพบัญชี เพ่ือแสดงถึงสม รรถนะของตน  
ขีดความสามารถประกอบด้วยความรู้ ทักษะ ค่านิยมทางวิช าช ีพ จรรยาบรรณ และทัศนคติ ขีดความสามารถเหล่านี้เป็น
เคร่ืองบ่งช ี้ถึงศักยภาพที่สามารถน าไปใช ้ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันได้ และในปัจจุบันความคาดหวังที่มีมากขึ้นจากผู้ว่าจ้าง 
ลูกค้า และสาธารณชน ที่มีต่อผู้ประกอบวิช าช ีพบัญชีในการท างานและสังคม ถือเป็นการเพ่ิมความส าคัญของทักษะวิช าช ีพ
บัญช ีของนักบัญช ีไปในตัว ทักษะทางวิชาช ีพสามารถท าให้ผู้ประกอบวิชาช ีพบัญชีได้เปรียบกว่าคนอื่นในโลกการท างาน และ
เป็นประโยชน์ตลอดเวลาที่ประกอบวิชาช ีพ ไม่ใช ่ว่าการพัฒนาทักษะทั้งหมดจะเกิดขึ้น ณ ช ่วงเวลาของการเตรียมตัวเป็นผู้
ประกอบวิชาช ีพเท่านั้น [1]  

ประสิทธิภาพการท างาน เป็นความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ตั้งใจปฏิบัติงานอ ย่างเต็มความสามารถ 
โดยใช ้เทคนิคการท างานที่จะสร้างผลงานได้มาก เป็นผลงานที่มีคุณภาพเป็นที่น่าพอใจ  โดยสิ้นเปลืองทุน ค่าใช ้จ่าย พลังงาน 
และเวลาน้อย เป็นบุคคลที่มีความพอใจจะเพ่ิมพูนคุณภาพและปริมาณของผลงาน คิดค้น วิธีการท างานให้ได้ผลดีย่ิงขึ้นอยู่เสมอ 
ดังนั้นประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานบัญชีจึงเป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากการใช ้ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการ
ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ โดยก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร และสิ้นเปลืองทรัพยากร ค่าใช ้จ่ายในการปฏิบัติงาน
น้อยที่สุด ที่ส าคัญสามารถน ามาใช ้เพ่ือการตัดสินใจที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรได้อย่างทันท่วงที [2] 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือ กฟผ. มีสายงานรองผู้ว่าการบัญชีและการเงิน (CFO) ดูแลด้านบัญชีและ
การเงินของ กฟผ. วัตถุประสงค์ของสายงานบัญช ีและการเงิน คือ รับผิดชอบงานด้านการเงินและบัญช ีทั้งหมดในองค์กร ให้
เป็นไปตามมาตรฐาน กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และนโยบายขององค์การ ซ ึ่งครอบคลุม
ถึงการมอบหมาย ก ากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้ค าแนะน า ปรับปรุงแก้ไข การด าเนินการด้านบัญชีและการเงินในเร่ืองต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงานใต้บังคับบัญชา ตลอดจนวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินของบริษัทในเครือ [3] สายงาน
บัญช ีและการเงิน เป็นสายงานสนับสนุนที่มีความส าคัญต่อองค์กรเป็นอย่างมาก และเป็นสายงานที่ประกอบไปด้วยบุคคลากร
ทางด้านบัญช ีและการเงินที่มีความรู้และความสามารถเป็นจ านวนมาก ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านบัญช ีและการเงินทั่วไปของ
องค์กร เพ่ือให้ได้ข้อมูลทางด้านบัญช ีและการเงินที่มีคุณภาพ ถูกต้อง และทันต่อเวลาที่ก าหนด ให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่
ต้องการใช ้ข้อมูลสามารถน าข้อมูลทางบัญช ีและการเงินไปใช ้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

ผู้ศึกษาเล็งเห็น ถึงความส าคัญและประโยชน์ ที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะทางวิชาช ีพกับประสิทธิภาพการ
ท างานของพนักงานบัญช ี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพ่ือผลลัพธ์ที่ได้จากงานวิจัยสามารถน าไปใช ้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาทักษะทางวิชาช ีพบัญชี เ พ่ือให้การท างานของพนักงานบัญช ี การไฟฟ้ าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีประสิทธิภาพและ
ประสบความส าเร็จ ในการด าเนินงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
วัตถุประสงค ์ของงานวิจ ัย 
 1. เพ่ือศึกษาทักษะทางวิชาช ีพของพนักงานบัญช ี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 2. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการท างานของพนักงานบัญช ี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะทางวิชาช ีพกับประสิทธิภาพการท างานของพนักงานบัญช ี การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย 
สมมติฐานการวิจ ัย 
 ทักษะทางวิชาช ีพของพนักงานบัญช ี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการท างาน
ของพนักงานบัญช ี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
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กรอบแนวค ิดงานวิจ ัย 
 จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง น ามาสร้างตัวแปรอิสระ ได้แก่ ทักษะทางวิชาช ีพ โดยอ้างอิงจากทักษะ
ทางวิชาช ีพส าหรับผู้ประกอบวิชาช ีพบัญช ีตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส าหรับผู้ประกอบวิชาช ีพบัญช ี ฉบั บที่ 3 
และตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานบัญช ี ตามตัวช ี้วัดความส าเร็จ KPI (Key Performance Indicator) 
ของงานบัญช ีและการเงิน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยสามารถสรุปแนวคิดสู่กรอบแนวคิดการวิจัย ได้ดังนี้  
      ตัวแปรอิสระ                        ตัวแปรตาม 
    
 
 
 
 
 
 

 

วิธ ีด าเนินการ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช ้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ พนักงานบัญช ี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ านวน 1,014 คน ใช ้วิธีการ
ก าหนดกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane ได้กลุ่มตัวอย่างที่เพียงพอส าหรับการวิจัยคร้ังนี้  ได้แก่ พนักงานบัญช ี การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย จ านวน 287 คน  
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเช ิงปริมาณ โดยใช ้วิธีวิจัยแบบการส ารวจ เคร่ืองมือที่ใช ้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 
แบบสอบถามและแบบสอบถามออนไลน์ โดยแบบสอบถามประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) จ านวน 7 ข้อ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด 
สาขาที่ส าเร็จการศึกษาสูงสุด ระดับต าแหน่งงาน ต าแหน่งงานที่ท าอยู่ปัจจุบัน และระยะเวลาในการท างาน กฟผ. ส่วนที่ 2 
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะทางวิชาช ีพส าหรับผู้ประกอบวิชาช ีพบัญช ี มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) จ านวน 25 ข้อ โดยครอบคลุมเนื้อหาทักษะวิชาช ีพส าหรับผู้ประกอบวิชาช ีพบัญชีทั้ง 5 ทักษะ ได้แก่ ทักษะ
ทางปัญญา ทักษะทางวิชาการเช ิงปฏิบัติและหน้าที่งาน ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะ ทักษะทางปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
การสื่อสารบุคคล และทักษะการบริหารองค์กรและการจัดการธุรกิจ  ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
การท างานของพนักงานบัญช ี มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จ านวน 12 ข้อ โดยครอบคลุมเนื้อหา
ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานบัญช ี ตามตัวช ี้วัดความส าเร็จ KPI ของงานบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพ ด้านความถูกต้อง และด้านงานส าเร็จทันต่อเวลา และส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ เป็น
ลักษณะค าถามแบบปลายเปิด เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะวิช าช ีพบัญชี 
และการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของพนักงานบัญช ี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ มีขั้นตอนดังนี้ (1) การตรวจสอบความเที่ยงตรงเช ิงเนื้อหา (Content Validity) 
เพ่ือตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา วัตถุประสงค์ ภาษาที่ใช ้ และตรงตามทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  โดยน าเคร่ืองมือเสนอต่อ
ผู้เช ี่ยวช าญ 3  ท่าน และหาค่าดัช นีความสอดคล้อง (The Index of Item Objective Congruence : IOC) จากผลการ
ตรวจสอบระดับค่าคะแนน IOC ที่ได้มีค่าตั้งแต่ 0.67 – 1.00 ถือว่าข้อค าถามมีความเหมาะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ
มีความเที่ยงตรง ซ ึ่งหมายถึงสามารถน าแบบสอบถามนี้ไปใช ้ได้ (2) การหาความเช ื่อถือได้ (Reliability) น าแบบสอบถามที่

ทักษะทางวิชาช ีพ 
1. ทักษะทางปัญญา 
2. ทักษะทางวิชาการเช ิงปฏิบัติและหน้าที่งาน 
3. ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล 
4. ทักษะทางปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร 
5. ทักษะการบริหารองค์กรและการจัดการธุรกิจ  

ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานบัญช ี 
ตามตัวช ี้วัดความส าเร็จของงาน (KPI) 

1. ด้านคุณภาพ 
2. ด้านความถูกต้อง 
3. ด้านงานส าเร็จทันต่อเวลา 
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ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช ้กับพนักงานบัญช ี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่มิใช ่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน ก่อนที่
จะท าการเก็บข้อมูลจริง วิเคราะห์ความเช ื่อถือได้โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (α : Cronbach’s Alpha 
Coefficient) ได้ค่าสัมประสิทธิ์ของทักษะทางวิชาช ีพ เท่ากับ 0.706 และค่าสัมประสิทธิ์ของประสิทธิภาพในการท างานของ
พนักงานบัญช ี เท่ากับ 0.842 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ทั้งฉบับ เท่ากับ 0.807 ซ ึ่งแสดงถึงความน่าเช ื่อถือของเคร่ืองมือวัด 
การวิเคราะห์ข้อมูล  

เม่ือมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามและแบบสอบถามออนไลน์ ที่ได้รับการตอบกลับครบถ้วนแล้ว ผู้วิจัยได้
ท าการประมวลผลโดยวิธีการทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป ซ ึ่งแยกการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้   

1. สถิติการวิเคราะห์เช ิงพรรณนา วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง โดยอธิบายและน าเสนอในรูปตารางแจก
แจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)     

2. วิเคราะห์ทักษะทางวิชาช ีพของพนักงานบัญชี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้แก่ ทักษะทางด้านปัญญา 
ทักษะทางด้านเทคนิคและการปฏิบัติหน้าที่ ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ทักษะทางปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการ
สื่อสาร และทักษะการบริหารองค์กรและการจัดการธุรกิจ และวิเคราะห์ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานบัญชี การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้แก่ ด้านคุณภาพ ด้านความถูกต้อง และด้านงานส าเร็จทันต่อเวลา โดยการหาค่าเฉลี่ย ( Mean) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3. การวิเคราะห์เพ่ือหาความสัมพันธ์ของทักษะทางวิชาช ีพกับประสิทธิภาพการท างานของพนักงานบัญช ี การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยใช ้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน โดยมีเกณฑ์แปรค่าความสัมพันธ์ [4] ดังนี้  

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง 0.00 - 0.30 มีความสัมพันธ์กันในระดับต ่ามาก  
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง 0.31 - 0.50 มีความสัมพันธ์กันในระดับต ่า  
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง 0.51 - 0.70 มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง  
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง 0.71 - 0.90 มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง  
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง 0.91 – ขึ้นไป มีความสัมพันธ์กันในระดับสูงมาก  

ผลการวิจ ัยและอภิปรายผลการวิจ ัย  
ผลการวิจ ัย 

จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะทางวิชาช ีพกบัประสิทธิภาพการท างานของพนักงานบัญช ี การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยเป็นประเด็นดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ
ระหว่าง 30 - 39 ปี จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญช ี ระดับต าแหน่งงานระดับ 4 - 7 ต าแหน่งนักบัญช ี และมีระยะเวลาการ
ท างานใน กฟผ. 6 - 10 ปี 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลทักษะทางวิชาช ีพของพนักงานบัญช ี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
ตารางที ่1 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลทักษะทางวิชาช ีพของพนักงานบัญช ี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

ทักษะทางวิชาช ีพทางบัญช ี ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน ระดับความคิดเห็น 
1. ทักษะทางปัญญา 4.04 0.62 มาก 
2. ทักษะทางวิชาการเช ิงปฏิบัติและหน้าที่งาน 4.11 0.53 มาก 
3. ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล 4.36 0.49 มากที่สุด 
4. ทักษะทางปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร 4.13 0.46 มาก 
5. ทักษะการบริหารองค์กรและการจัดการธุรกิจ 4.08 0.54 มาก 

รวม 4.14 0.42 มาก 
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 จากตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลทักษะทางวิชาช ีพของพนักงานบัญช ี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เ ม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคลมากที่สุด รองลงมาคือ
ทักษะทางปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร ทักษะทางวิช าการปฏิบัติและหน้าที่งาน ทักษะการบริหารองค์กรและการ
จัดการธุรกิจ และทักษะทางปัญญาตามล าดับ  

3. การวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพการท างานของพนักงานบัญช ี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
ตารางที ่2 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพการท างานของพนักงานบัญช ี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

ประสิทธิภาพการท างาน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน ระดับความคิดเห็น 
1. ด้านคุณภาพ 4.48 0.49 มากที่สุด 
2. ด้านความถูกต้อง 4.52 0.49 มากที่สุด 
3. ด้านงานส าเร็จทันต่อเวลา 4.65 0.43 มากที่สุด 

รวม 4.55 0.39 มากที่สุด 
จากตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพการท างานของพนักงานบัญชี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีประสิทธิภาพการท างานด้านงานส าเร็จทันต่อเวลาสูงที่สุด รองลงมา 
ประสิทธิภาพการท างานด้านความถูกต้อง และประสิทธิภาพการท างานด้านคุณภาพ ตามล าดับ  

4. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะทางวิชาช ีพกับประสิทธิภาพการท างานของพนักงานบัญช ี การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย 
ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะทางวิชาช ีพกับประสิทธิภาพการท างานของพนักงานบัญชี  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2 2.1 2.2 2.3 
1.ทักษะทางวิชาชีพ 1.000          
1.1 ทางปัญญา 0.723** 1.000         
1.2 ทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่งาน 0.818** 0.485** 1.000        
1.3 ทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล 0.829** 0.535** 0.561** 1.000       
1.4 ทางปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร 0.825** 0.482** 0.557** 0.686** 1.000      
1.5 การบริหารองค์กรและการจัดการธุรกิจ 0.760** 0.269** 0.626** 0.532** 0.602** 1.000     
2. ประสิทธิภาพการท างาน 0.690** 0.402** 0.565** 0.653** 0.637** 0.503** 1.000    
2.1 ด้านคุณภาพ 0.686** 0.445** 0.532** 0.691** 0.587** 0.481** 0.859** 1.000   
2.2 ด้านความถูกต้อง 0.541** 0.303** 0.440** 0.530** 0.500** 0.395** 0.859** 0.634** 1.000  
2.3 ด้านงานส าเร็จทันต่อเวลา 0.483** 0.245** 0.433** 0.389** 0.498** 0.374** 0.769** 0.478** 0.483** 1.000 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 

จากตารางที่ 3 พบว่า ทักษะทางวิชาช ีพมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการท างานของพนักงานบัญชี การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทยเช ิงบวกอยู่ในระดับปานกลาง ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ  0 .01 เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ทักษะทาง
คุณลักษณะเฉพาะบุคคล ทักษะทางปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร ทักษะทางวิชาการเช ิงปฏิบัติและหน้าที่งาน และ
ทักษะการบริหารองค์กรและจัดการธุรกิจมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการท างานของพนักงานบัญช ี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทยเช ิงบวกอยู่ในระดับปานกลาง มีเพียงทักษะทางปัญญาที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน
บัญช ี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเช ิงบวกอยู่ในระดับต ่า ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 
อภิปรายผล 
 ทักษะทางวิช าช ีพของพนักงานบัญช ี การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทยโดยรวม ได้แก่ ทักษะด้านปัญญา ทักษะทาง
วิชาการเช ิงปฏิบัติและหน้าที่งาน ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ทักษะทางปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร และ
ทักษะการบริหารองค์กรและการจัดการธุรกิจ อยู่ในระดับมาก เนื่องจากการปฏิบัติงานด้านบัญชีและการเงินเป็นงานที่ต้ อง
รับผิดชอบงานด้านการเงินและบัญชีทั้งหมดองค์กรให้เป็นไปตามมาตรฐาน กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับ
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ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย นโยบายขององค์การ ซ ึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของอ าไพ ช ัยค า [5] ที่ศึกษา ทักษะทางวิชาช ีพของ
นักวิช าการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ผลการศึกษาพบว่า นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน
ปฏิบัติการเห็นว่าตนเองมีทักษะทางวิชาช ีพโดยรวมอยู่ในระดับมาก ซ ึ่งแสดงให้เห็นว่า  นักบัญชีทั้งในส่วนของภาครัฐและ
รัฐวิสาหกิจต่างเห็นตรงกันว่าตนเองมีทักษะทางวิชาช ีพโดยรวมในระดับมาก 
 ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานบัญช ี  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโดยรวม ได้แก่ ด้านคุณภาพ ด้าน
ความถูกต้อง และด้านงานส าเร็จทันต่อเวลา อยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจากประสิทธิภาพการท างานเป็นตัวช ี้วัดประเมิน
ความส าเร็จของงานว่าผลงานที่ได้เป็นไปตามเป้าหมายหรือเกณฑ์ที่ก าหนดไว้หรือไม่  ดังนั้นพนักงานบัญช ีการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย จึงใช ้ความรู้และทักษะในการจัดท ารายงานทางบัญชีและการเงินให้มีคุณภาพ เป็นมาตรฐาน ถูกต้อง ตรงตาม
ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติขององค์กร สามารถน ารายงานทางบัญช ีและการเงินไปใช ้อ้างอิงและเปรียบเทียบได้ และ
น าเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงเพ่ือให้สามารถใช ้ข้อมูลทางบัญช ีและการเงินได้ทันต่อเวลาและเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของอมราลักษณ์ ศิริทองสุข [6] ที่ศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจกับประสิทธิภาพ
การท างานของนักบัญช ีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พบว่า นักบัญช ีบริษัท มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการ
ท างานโดยรวมและรายด้าน ด้านผลการปฏิบัติงาน ด้านต้นทุน และด้านเวลา อยู่ในระดับมาก เนื่องจากการบริหารธุรกิจ
จะต้องให้นักบัญชีมีการจัดท าบัญชีโดยน าหลักการทางบัญช ีมาใช ้ในการปฏิบัติงาน ซ ึ่งได้แก่ กา รน ามาใช ้กับบัญชีบริหาร บัญช ี
การเงิน และบัญชีภาษีอากร โดยต้องให้นักบัญชี มีการจัดท าข้อมูลนั้นๆอย่างถูกต้อง โดยยึดหลักความเป็นมืออาช ีพซึ่ง
สอดคล้องกันและสามารถตรวจสอบกันได้ โดยหลักการแล้วนักบัญชีทุกคนจะต้องให้ความร่วมมือกับการประเมินตาม
กฎระเบียบของการปฏิบัติงานของกิจการอย่างสม ่าเสมอ นั่นก็หมายถึงผลการปฏิบัติงาน ซ ึ่งมีผลท าให้ข้อมูลของงบการเงินนั้น 
มีความถูกต้องและน่าเช ื่อถือ อีกทั้งถ้ากิจการสามารถรักษาความลับของลูกค้าได้จะท าให้เกิดความน่าเช ื่อถือมากขึ้น หาก
กิจการมีการกระท าเช ่นนี้ย่อมส่งผลให้กิจการมีประสิทธิภาพการท างานทั้งระยะสั้นและระยะยาว   
 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะทางวิช าช ีพกับประสิทธิภาพการท างานของพนักงานบัญช ี การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย พบว่า ทักษะทางวิชาช ีพ ได้แก่ ทักษะด้านปัญญา ทักษะทางวิชาการเช ิงปฏิบัติและหน้าที่งาน ทักษะทาง
คุณลักษณะเฉพาะบุคคล ทักษะทางปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร และทักษะการบริหารองค์กรและการจัดการ
ธุรกิจ มีความสัมพันธ์เช ิงบวกกับประสิทธิภาพการท างาน ได้แก่ ด้านคุณภาพ ด้านความถูกต้อง และด้านงานส าเร็จทันต่อเวลา 
อยู่ในระดับปานกลาง ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 สอดคล้องกับผลการศึกษาของปริยากร ปริโยทัย [7] ที่ศึกษาเร่ือง 
ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะทางวิช าช ีพกับประสิทธิภ าพการปฏิบัติงานของนักบัญชีในสถานศึกษา สัง กัดส านั กงาน
คณะกรรมการอาช ีวศึกษาในประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะทางวิชาช ีพบัญช ีกับประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของนักบัญช ีในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาช ีวศึกษา ทักษะทางวิช าช ีพบัญช ี ได้แก่ ด้านทักษะ
ด้านปัญญา ด้านทักษะทางวิชาการเช ิงปฏิบัติและหน้าที่งาน ด้านทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ด้านทักษะทางปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร และด้านทักษะการบริหารองค์กรและการจัดการธุรกิจ มีความสัมพันธ์เช ิงบวกกับประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน ได้แก่ ด้านความส าเร็จของงาน ด้านการได้รับการยอมรับ และด้านความรับผิดชอบ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
0.01 เนื่องจากนักบัญชีต้องติดต่อกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ได้มาซึ่งเอกสารที่เช ื่ อถือได้ มาประกอบในการบันทึกบัญช ี 
และนักบัญช ียังต้องมีการติดต่อประสานงานไปยังส านักงานคลังจังหวัดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติและเกณฑ์การประเมินทางการบัญช ี  
เพ่ือให้ตัวเลขที่ปรากฏในรายงานทางการเงินและรายงานผลการด าเนินงานสะท้อนผลการปฏิบัติงานที่ เช ื่อถือได้ และได้รับกา ร
ยอมรับ 

สรุปผลการวิจ ัย  
 จากการวิจัย พบว่า ทักษะทางวิช าช ีพของพนักงานบัญช ี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโดยรวม อยู่ในระดับมาก
ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานบญัช ี การไฟฟ้าฝ่ายลิตแห่งประเทศไทยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่สุด และทักษะทาง
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8 

 

วิช าช ีพมีความสัมพันธ์ เช ิงบวกกับประสิทธิภาพการท างานของพนักงานบัญชี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0 .01 จะเห็นได้ว่าทักษะทางวิช าช ีพบัญชี มีความส าคัญต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากงานทางด้านบัญชีและการเงินเปรียบเสมือนปลายทางที่กระบวนการด าเนินธุรกิจมาบรรจบลง เพ่ือวัดผลการ
ด าเนินงานขององค์กร นั่นก็หมายความว่า พนักงานบัญช ีต้องใช ้ความรู้ ความสามารถ และทักษะทางวิชาช ีพอย่างเต็มที่ในการ
ท างาน เพ่ือให้ได้ผลการท างานออกมาอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด และผลการท างานดังกล่าวต้องสะท้อนผลการด าเนินงานที่
แท้จริงและส่งผลส าเร็จต่อการด าเนินงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต  

 ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย พนักงานบัญชีควรมีการติดตามข่าวสาร ทั้งจากการอ่านวารสารทางวิช าช ีพ และการสืบค้น
ทางอินเตอร์เน็ต เพ่ือเพ่ิมทักษะทางวิช าช ีพบัญชีให้สอดคล้องกับการท างานและภาวการณ์แข่งขันในยุคปัจจุบันที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ควรจัดอบรม/สัมมนาให้กับพนักงานบัญช ีได้รับความรู้ใหม่ๆที่เป็นปัจจุบันเพ่ือพัฒนาทักษะทางวิชาช ีพ
บัญช ีอยู่เสมอ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช ้ในการท างานด้านบัญช ีและการเงินได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และควรมี
การวัดความรู้ของพนักงานบัญช ีเพ่ือติดตามและประเมินผล หลังจากที่ได้เข้ารับการอบรม/สัมมนา และจัดอบรมเพ่ิมเติมความรู้
ทั้งทางด้านทักษะวิชาช ีพ และทางด้านบัญช ีอื่นๆ เพ่ือให้พนักงานบัญช ีมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง  
  

เอกสารอ้างอิง   
[1] สภาวิชาช ีพบัญช ีในพระบรมราช ูปถัมภ์. (2562). มาตรฐานการศกึษาระหว่างประเทศส าหรบัผู้ประกอบวชิาชพีบญัช ี

แม่บทการศกึษาระหว่างประเทศ ฉบับที ่3. สืบค้นเม่ือวันที่ 8 กรกฎาคม 2562, จาก 
http://www.tfac.or.th/article/detail/66980 

[2] สมใจ ลักษณะ. (2546). การพัฒนาประสทิธภิาพในการท างาน. (พิมพ์คร้ังที่ 5). กรุงเทพฯ : คณะวิทยาการจัดการสถาบัน
ราชภัฏสวนสุนันทา. 

[3] การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย. (2562). เกี่ยวกับ กฟผ. สืบค้นเม่ือวันที่ 3 สิงหาคม 2562, จาก  
http://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=140&Itemid=178  

[4] พลศักดิ์ จิรไกรศิริ. (16 กันยายน 2562). การวิเคราะห์ผลการวจิยั การสังเคราะห์การอภิปรายผล และการจดัท า
ข้อเสนอแนะ. สืบค้นเม่ือ 16 กุมภาพันธ์ 2563, จาก 
https://www.stou.ac.th/Schoolnew/polsci/UploadedFile/80712-12.pdf 

[5] อ าไพ ช ัยค า (2556). ทักษะทางวิชาชพีของนกัวิชาการตรวจเงนิแผน่ดินปฏบิัตกิารของส านกังานการตรวจเงินแผ่นดนิ. 
วิทยานิพนธ์ บช.ม., มหาวิทยาลัยเช ียงใหม่, เช ียงใหม่. 

[6] อมราลักษณ์ ศิริทองสุข. (2551). ความสัมพนัธร์ะหว่างสภาพแวดลอ้มทางธรุกจิกับประสิทธภิาพการท างานของนกั
บัญช ีบรษิทัในเขตภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนบน. วิทยานิพนธ์ บช.ม., มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาสารคาม. 

[7] ปริยากร ปริโยทัย. (2560). ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะทางวิชาช ีพบัญช ีกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบัญช ีใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาช ีวศึกษาในประเทศไทย. Journal of Ratchathani 
Innovative Social Sciences, 1(2), 8-20. 

 
 



568
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

O10118

แรงจูงใจในการท�างานกับความต้องการอยู่ต่อของพนักงานธนาคารในจังหวัดเพชรบูรณ์

วรรณิดำ กันหำ1* และวรำวุธ ฤกษ์วรำรักษ์2

บทคัดย่อ
งำนวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษำปัจจัยจูงใจในกำรท�ำงำนและควำมต้องกำรอยู่ต่อของพนักงำนธนำคำรในจังหวัด

เพชรบูรณ์ ใช้กลุ่มตวัอย่ำงจ�ำนวน 406 คน ใช้แบบสอบถำมในกำรเกบ็รวบรวมข้อมลู สถิตทิีใ่ช้วิเครำะห์ข้อมลู คอื ค่ำควำมถี ่ค่ำร้อยละ 

ค่ำเฉลี่ย ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน กำรทดสอบสมมติฐำนแบบ t-test One-Way ANOVA และ Multiple Regression Analysis

ผลกำรศกึษำพบว่ำ แรงจงูใจในกำรท�ำงำนของพนกังำนธนำคำรภำพรวมปัจจยัจงูใจและปัจจยัค�ำ้จุนอยูใ่นระดบัมำกปัจจยัส่วนบคุคล 

พบว่ำ เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ องค์กรที่สังกัด รำยได้ต่อเดือน และต�ำแหน่งงำนที่ต่ำงกัน ส่งผลต่อควำมต้องกำรอยู่ต่อแตกต่ำงกัน 

ส่วนอ�ำเภอที่ตั้งองค์กรต่ำงกัน ส่งผลต่อควำมต้องกำรอยู่ต่อไม่แตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อวิเครำะห์กำร

ถดถอยพหคุณู พบว่ำ ปัจจยัจงูใจ ด้ำนควำมรบัผดิชอบในงำน ด้ำนลกัษณะของงำนทีท่�ำ ด้ำนควำมส�ำเรจ็ในกำรท�ำงำน และด้ำนกำร

เจริญเติบโตในองค์กร ส่งผลต่อควำมต้องกำรอยู่ต่ออย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนปัจจัยค�้ำจุน ด้ำนควำมมั่นคงในงำน 

ด้ำนเงินเดือนและสวัสดิกำร ด้ำนควำมสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชำ ด้ำนควำมสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงำน และด้ำนสภำพกำรปฏิบัติงำน 

ส่งผลต่อควำมต้องกำรอยู่ต่ออย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 จำกผลกำรศึกษำ กำรจูงใจพนักงำนธนำคำรด้ำนควำมรับผิด

ชอบในงำน ธนำคำรควรท�ำให้พนักงำนรู้สึกว่ำได้รับผิดชอบงำนที่ส�ำคัญ โดยมีกำรจัดกำรแข่งขันพิชิตเป้ำหมำยภำยในองค์กร

ค�าส�าคัญ : แรงจูงใจ ควำมต้องกำรอยู่ต่อ

1  นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
1 Master’s student Business Administration Branch Faculty of Business, Economics and Communication Naresuan University
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Motivation in the work and the needs to stay of bank’s employees in Phetchabun Province

Wannida Kanha1* and Warawude Rurkwarararuk2

Abstract

The purpose of this research was to study the motivation in the work and the needs of bank’s 

employees in Phetchabun Province. The sample consisted of 406 people using questionnaires to collect data. 

The data was analyzed by frequency, percentage, mean and standard deviation. Test hypotheses of the study 

have been tested by t-test, One-Way ANOVA and Multiple Regression Analysis. The results showed that 

motivation factors and hygiene factors on all sides at a high level. Personal factors found that gender, age, 

educational, organization, monthly income and different job positions affect the need to stay connected differently. 

The districts that have different organizations affect the need to stay connected differently is no different. 

When analyzing multiple regression, it was found that the motivation factors of Responsibility, Work Itself, 

Achievement and the growth in the organization affect the need to stay with statistical significance at the level 

of 0.05. And hygiene factors Salary and welfare, Relations with supervisors, Relations with peers and Working 

conditions affect the need to stay with statistical significance at the level of 0.05. From the study of motivation 

for bank employees on the topic of responsibility, the bank should make employees feel that they are responsible 

for important work by having a competition to win goals within the organization.

Keywords : Motivation in the work, The needs to stay
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                                     บทนำ  
            ปัจจุบันธนาคารเป็นสถาบันการเงินที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยทำหน้าที่เป็นแหล่ง
ระดมเงินออม และแหล่งให้กู้ยืมเงินที่สำคัญที่สุดในระบบการเงิน ซึ่งธนาคารมีสาขาเปิดให้บริการจำนวนมากอยู่ทั่วประทศ  
เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วยความสะดวก ซึ่งไม่มีเพียงบริการรับฝาก – ถอน และเปิดบัญชีเท่านั้น ยังมีบริการให้
ความรู้เกี่ยวกับการลงทุน วางแผนและวิเคราะห์ด้านการเงิน รวมไปถึงบริการด้านประกันชีวิตและประกันวินาศภัยอีกด้วย เมื่อ
มีบริการที่หลากหลายจึงต้องอาศัยพนักงานที่มีทักษะ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของธนาคาร และมีความสามารถ
ด้านการสื่อสาร การใช้ภาษาที่สุภาพและชัดเจน ทั้งหมดนี้เพื่อช่วยขับเคลื่อนธุรกิจธนาคารให้สำเร็จตามเป้าหมายในทุก ๆ ปี 
ตามแผนบริหารขององค์กร แรงจูงใจจึงเป็นพลังสำคัญ ท่ีทำให้พนักงานทำงานให้กับองค์กรจนประสบความสำเร็จ องค์กรมี
ความจำเป็นต้องสร้างความเช่ือมั่นและความมั่นคงในการทำงานให้แก่พนักงาน มีความยืดหยุ่น มีการจูงใจให้พนักงานสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ถ้าพนักงานขาดแรงจูงใจที่ดี อาจส่งผลต่อการทำงาน ดังนั้น ถ้าผู้บริหารเพิ่มแรงจูงใจ
ให้แก่พนักงานจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่ดียิ่งขึ้น การจูงใจเป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญต่อการทำงานของพนักงานมา
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และในอนาคตการจูงใจก็ยังจะมีบทบาทที่สำคัญต่อการบริหารองค์กรต่อไป ผู้บริหารจะต้องเข้าใจ
พฤติกรรม เข้าใจความต้องการของพนักงาน และรู้วิธีจูงใจพนักงาน เพื่อให้การบริหารในองค์กรบรรลุความสำเรจ็ตามเป้าหมาย 
และสามารถตอบสนองความต้องการของพนักงานได้อีกด้วย (นิติพล ภูตะโชติ, 2557) จังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งอยู่ในภาคกลาง
ตอนบน มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวจำนวนมาก ทำให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติมาเที่ยวพักผ่อนได้ตลอดทั้งปี (สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์. (2563) ซึ่งจะทำให้เกิด
การใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวมากขึ้น โดยจังหวัดเพชรบูรณ์มีพื้นท่ีใหญ่เป็นอันดับ 9 ของประเทศ มีประชากร 994,540 คน แบ่ง
การปกครองออกเป็น 11 อำเภอ (สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2561) จากข้อมูลจำนวน
ประชากรในจังหวัดและจำนวนนักท่องเที่ยวท่ีเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปี ทำให้ผู้ศึกษาเล็งเห็นถึงความสำคัญเรื่องแรงจูงใจในการทำงาน
ของพนักงาน ผู้ศึกษาจึงต้องการศึกษาปัจจัยจูงใจในการทำงานของพนักงานธนาคารที่มีอิทธิพลต่อการจูงใจในการทำงาน และ
ความต้องการอยู่ต่อในองค์กรณ์ของพนักงานธนาคารในจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้ทราบถึงปัจจัยด้านใดที่ทำให้พนักงานอยากทุ่มเท
ทำงานด้วยความเต็มใจ ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยฝ่ายบริหารยังสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนบริหารจัดการและ
พัฒนาองค์กรต่อไ 

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
ทฤษฎีความต้องการสองปัจจัย (Two-Factors Theory) (Herzberg, 1959) ความพึงพอใจในงานเกี่ยวข้องกับ

เนื้อหาของงานโดยตรง เรียกว่า ปัจจัยจูงใจ  (Motivation Factors) และสิ่งที่ช่วยลดความไม่พึงพอใจในการ เรียกว่า ปัจจัยค้ำ
จุน (Hygiene Factors) ทฤษฎีสองปัจจัยของ Frederick Herzberg ประกอบด้วย  
           1.ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors) เป็นปัจจัยมากระตุ้นจูงใจที่จะทำให้พนักงานทุ่มเททำงานให้บรรลุตามเป้าหมาย 
เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับงานโดยตรงและสร้างความรู้สึกท่ีดีกับงานซึ่งประกอบด้วย 6 ประการคือ  
               1.1 ความสำเร็จของงาน (Achievement) หมายถึง ผลงานที่วัดจากการปฎิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 
ความสามารถในการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานและความพอใจในผลการปฏิบัติงาน  
               1.2 การยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การได้รับการยกย่องช่ืนชม  แสดงความยินดี เช่ือถือไว้วางใจใน
ผลงาน จากผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงานผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานและบุคคลอื่น  
               1.3 ลักษณะงาน (Work itself) หมายถึง เนื้องานที่ต้องทำ และท้าทายในความสามารถ ต้องใช้ความคิด
สร้างสรรค์ คิดค้นสิ่งใหม่ แบบให้พนักงานทำตามลำพังตั้งแต่ต้นจบ  
               1.4 ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง การจัดลำดับการทำงานได้เอง รู้จักหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย และ
ปฏิบัติงานด้วยความเป็นอิสระ โดยไม่มีการควบคุมอย่างใกล้ชิด  

               1.5 ความก้าวหน้าในตำแหน่ง (Advancrment) หมายถึง การได้รับโอกาสในการเลื่อนตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น มี
โอกาสได้ศึกษาต่อเพื่อหาความรู้เพิ่มเติม 
                1.6 โอกาสเจริญในงาน (Growth) หมายถึง การที่บุคคลมีโอกาสได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถท่ีเพิ่มขึ้นใน
วิชาชีพจากการปฎิบัติงาน  
            2. ปัจจัยค้ำจุน (Hygiene Factors) เป็นปัจจัยที่ลดความไม่พอใจในการทำงานและเป็นปัจจัยที่ช่วยให้บุคคลยังคง
ปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา ประกอบด้วย 7 ประการคือ  
               2.1 นโยบายและการบริหารงาน (Company Policy and administration) หมายถึง  นโยบายของหน่วยงาน ท่ี
ผู้บังคับบัญชาจัดลำดับเหตุการณ์ต่าง ๆ ของการทำงานภายในองค์กร  
               2.2 การปกครองบังคับบัญชา (Supervision) หมายถึง การปกครอง บังคับบัญชาของผู้บังคับบัญชา ในเรื่องความ
เป็นธรรม ความรู้ ความสามารถในการบริหารและการปกครอง หรือการใช้เทคนิคใหม่ๆ เข้ามาปรับใช้ในองค์กรได้  
               2.3 สภาพการปฏิบัติงาน (Working Conditions) หมายถึง สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน เช่น 
บรรยากาศ ทำเลที่ตั้งของที่ปฏิบัติงาน อุปกรณ์หรือเครื่องมือต่าง ๆ ที่อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน  
               2.4 ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา (Relationship with Supervisor) หมายถึง ความสนิทสนมเป็นกันเอง ความ
อบอุ่นและการปรึกษาหารือ ช่วยเหลือในงานกับผู้บังคับบัญชา  
               2.5 ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน (Relationship with peers) หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลในองค์กร ท่ีมีการ
ช่วยเหลือ สนับสนุนตลอดจนการปรึกษาหารือกันระหว่างเพื่อนร่วมงานด้วยกันเอง  
               2.6 ความมั่นคงในงาน (Security Advancemnt) หมายถึง ความรู้สึกที่มีต่อการปฏิบัติงาน ด้านความมั่นคงใน
อาชีพ และความมั่นคงในตำแหน่งงาน  
               2.7 เงินเดือน (Salary) หมายถึง สิ่งตอบแทนเป็นเงิน ที่จ่ายแก่พนักงาน ตามความเหมาะสมกับงาน รวมถึงการ
เลื่อนขั้น ข้ึนเงินเดือนให้เกิดความพอใจในองค์กร (นิติพล ภูตะโชติ, 2557) 

ทฤษฎีลำดับขั้นของความต้องการ (Hierarchy of Need Theory) หรือทฤษฎีการจูงใจ (Maslow’s Theory of 
Motivation, 1940 - 1950) Maslow เห็นว่าลำดับขั้นความต้องการของมนุษย์แบ่งออกเป็น 5 ลำดับ ต่อไปนี้  
           1. ความต้องการทางร่างกาย (physiological needs) เป็นความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์เพื่อความอยู่รอด เช่น 
อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค อากาศ น้ำดื่ม การพักผ่อน เป็นต้น   
           2. ความต้องการความปลอดภัยและมั่นคง (security or safety needs) เมื่อมนุษย์สามารถตอบสนองความต้องการ
ทางร่างกายได้แล้ว มนุษย์ก็จะเพิ่มความต้องการในระดับที่สูงขึ้นต่อไป เช่น ความต้องการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ความต้องการความมั่นคงในชีวิตและหน้าที่การงาน  
           3. ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ (belongingness and love needs) ความต้องการนี้จะเกิดขึ้นเมื่อ
ความต้องการทางด้านร่างกาย และความต้องการความปลอดภัย ได้รับการตอบสนองแล้ว บุคคลต้องการได้รับความรักและ
ความเป็นเจ้าของโดยการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น เช่น ความต้องการได้รับความช่ืนชมจากผู้อื่น เป็นต้น  
           4. ความต้องการการยกย่อง (esteem needs) หรือ ความภาคภูมิใจในตนเอง เป็นความต้องการการได้รับการยกย่อง 
นับถือ และสถานะจากสังคม เช่น ความต้องการได้รับความเคารพนับถือ ความต้องการมีความรู้ความสามารถ  เป็นต้น 
           5. ความต้องการความสำเร็จในชีวิต  (self-actualization) เป็นความต้องการสู งสุดของแต่ละบุคคล เช่น  
ความต้องการที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างได้สำเร็จ ความต้องการทำทุกอย่างเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง เป็นต้น   
(รุ่งลักษมี รอดขำ, 2555) 

วิธีดำเนินการวิจัย 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

                                     บทนำ  
            ปัจจุบันธนาคารเป็นสถาบันการเงินที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยทำหน้าที่เป็นแหล่ง
ระดมเงินออม และแหล่งให้กู้ยืมเงินที่สำคัญที่สุดในระบบการเงิน ซึ่งธนาคารมีสาขาเปิดให้บริการจำนวนมากอยู่ทั่วประทศ  
เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วยความสะดวก ซึ่งไม่มีเพียงบริการรับฝาก – ถอน และเปิดบัญชีเท่านั้น ยังมีบริการให้
ความรู้เกี่ยวกับการลงทุน วางแผนและวิเคราะห์ด้านการเงิน รวมไปถึงบริการด้านประกันชีวิตและประกันวินาศภัยอีกด้วย เมื่อ
มีบริการที่หลากหลายจึงต้องอาศัยพนักงานที่มีทักษะ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของธนาคาร และมีความสามารถ
ด้านการสื่อสาร การใช้ภาษาที่สุภาพและชัดเจน ทั้งหมดนี้เพื่อช่วยขับเคลื่อนธุรกิจธนาคารให้สำเร็จตามเป้าหมายในทุก ๆ ปี 
ตามแผนบริหารขององค์กร แรงจูงใจจึงเป็นพลังสำคัญ ท่ีทำให้พนักงานทำงานให้กับองค์กรจนประสบความสำเร็จ องค์กรมี
ความจำเป็นต้องสร้างความเช่ือมั่นและความมั่นคงในการทำงานให้แก่พนักงาน มีความยืดหยุ่น มีการจูงใจให้พนักงานสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ถ้าพนักงานขาดแรงจูงใจที่ดี อาจส่งผลต่อการทำงาน ดังนั้น ถ้าผู้บริหารเพิ่มแรงจูงใจ
ให้แก่พนักงานจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่ดียิ่งขึ้น การจูงใจเป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญต่อการทำงานของพนักงานมา
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และในอนาคตการจูงใจก็ยังจะมีบทบาทที่สำคัญต่อการบริหารองค์กรต่อไป ผู้บริหารจะต้องเข้าใจ
พฤติกรรม เข้าใจความต้องการของพนักงาน และรู้วิธีจูงใจพนักงาน เพื่อให้การบริหารในองค์กรบรรลุความสำเรจ็ตามเป้าหมาย 
และสามารถตอบสนองความต้องการของพนักงานได้อีกด้วย (นิติพล ภูตะโชติ, 2557) จังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งอยู่ในภาคกลาง
ตอนบน มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวจำนวนมาก ทำให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติมาเที่ยวพักผ่อนได้ตลอดทั้งปี (สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์. (2563) ซึ่งจะทำให้เกิด
การใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวมากขึ้น โดยจังหวัดเพชรบูรณ์มีพื้นท่ีใหญ่เป็นอันดับ 9 ของประเทศ มีประชากร 994,540 คน แบ่ง
การปกครองออกเป็น 11 อำเภอ (สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2561) จากข้อมูลจำนวน
ประชากรในจังหวัดและจำนวนนักท่องเที่ยวท่ีเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปี ทำให้ผู้ศึกษาเล็งเห็นถึงความสำคัญเรื่องแรงจูงใจในการทำงาน
ของพนักงาน ผู้ศึกษาจึงต้องการศึกษาปัจจัยจูงใจในการทำงานของพนักงานธนาคารที่มีอิทธิพลต่อการจูงใจในการทำงาน และ
ความต้องการอยู่ต่อในองค์กรณ์ของพนักงานธนาคารในจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้ทราบถึงปัจจัยด้านใดที่ทำให้พนักงานอยากทุ่มเท
ทำงานด้วยความเต็มใจ ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยฝ่ายบริหารยังสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนบริหารจัดการและ
พัฒนาองค์กรต่อไ 

ทฤษฎทีี่เกี่ยวข้อง 
ทฤษฎีความต้องการสองปัจจัย (Two-Factors Theory) (Herzberg, 1959) ความพึงพอใจในงานเกี่ยวข้องกับ

เนื้อหาของงานโดยตรง เรียกว่า ปัจจัยจูงใจ  (Motivation Factors) และสิ่งทีช่่วยลดความไม่พึงพอใจในการ เรียกว่า ปัจจัยค้ำ
จุน (Hygiene Factors) ทฤษฎีสองปัจจัยของ Frederick Herzberg ประกอบด้วย  
           1.ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors) เป็นปัจจัยมากระตุ้นจูงใจที่จะทำให้พนักงานทุ่มเททำงานให้บรรลุตามเป้าหมาย 
เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับงานโดยตรงและสร้างความรู้สึกท่ีดีกับงานซึ่งประกอบด้วย 6 ประการคือ  
               1.1 ความสำเร็จของงาน (Achievement) หมายถึง ผลงานที่วัดจากการปฎิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 
ความสามารถในการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานและความพอใจในผลการปฏิบัติงาน  
               1.2 การยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การได้รับการยกย่องช่ืนชม  แสดงความยินดี เช่ือถือไว้วางใจใน
ผลงาน จากผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงานผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานและบุคคลอื่น  
               1.3 ลักษณะงาน (Work itself) หมายถึง เนื้องานที่ต้องทำ และท้าทายในความสามารถ ต้องใช้ความคิด
สร้างสรรค์ คิดค้นสิ่งใหม่ แบบให้พนักงานทำตามลำพังตั้งแต่ต้นจบ  
               1.4 ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง การจัดลำดับการทำงานได้เอง รู้จักหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย และ
ปฏิบัติงานด้วยความเป็นอิสระ โดยไม่มีการควบคุมอย่างใกล้ชิด  

               1.5 ความก้าวหน้าในตำแหน่ง (Advancrment) หมายถึง การได้รับโอกาสในการเลื่อนตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น มี
โอกาสได้ศึกษาต่อเพื่อหาความรู้เพิ่มเติม 
                1.6 โอกาสเจริญในงาน (Growth) หมายถึง การที่บุคคลมีโอกาสได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถท่ีเพิ่มขึ้นใน
วิชาชีพจากการปฎิบัติงาน  
            2. ปัจจัยค้ำจุน (Hygiene Factors) เป็นปัจจัยที่ลดความไม่พอใจในการทำงานและเป็นปัจจัยที่ช่วยให้บุคคลยังคง
ปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา ประกอบด้วย 7 ประการคือ  
               2.1 นโยบายและการบริหารงาน (Company Policy and administration) หมายถึง  นโยบายของหน่วยงาน ท่ี
ผู้บังคับบัญชาจัดลำดับเหตุการณ์ต่าง ๆ ของการทำงานภายในองค์กร  
               2.2 การปกครองบังคับบัญชา (Supervision) หมายถึง การปกครอง บังคับบัญชาของผู้บังคับบัญชา ในเรื่องความ
เป็นธรรม ความรู้ ความสามารถในการบริหารและการปกครอง หรือการใช้เทคนิคใหม่ๆ เข้ามาปรับใช้ในองค์กรได้  
               2.3 สภาพการปฏิบัติงาน (Working Conditions) หมายถึง สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน เช่น 
บรรยากาศ ทำเลที่ตั้งของที่ปฏิบัติงาน อุปกรณ์หรือเครื่องมือต่าง ๆ ที่อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน  
               2.4 ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา (Relationship with Supervisor) หมายถึง ความสนิทสนมเป็นกันเอง ความ
อบอุ่นและการปรึกษาหารือ ช่วยเหลือในงานกับผู้บังคับบัญชา  
               2.5 ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน (Relationship with peers) หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลในองค์กร ท่ีมีการ
ช่วยเหลือ สนับสนุนตลอดจนการปรึกษาหารือกันระหว่างเพื่อนร่วมงานด้วยกันเอง  
               2.6 ความมั่นคงในงาน (Security Advancemnt) หมายถึง ความรู้สึกที่มีต่อการปฏิบัติงาน ด้านความมั่นคงใน
อาชีพ และความมั่นคงในตำแหน่งงาน  
               2.7 เงินเดือน (Salary) หมายถึง สิ่งตอบแทนเป็นเงิน ที่จ่ายแก่พนักงาน ตามความเหมาะสมกับงาน รวมถึงการ
เลื่อนขั้น ข้ึนเงินเดือนให้เกิดความพอใจในองค์กร (นิติพล ภูตะโชติ, 2557) 

ทฤษฎีลำดับขั้นของความต้องการ (Hierarchy of Need Theory) หรือทฤษฎีการจูงใจ (Maslow’s Theory of 
Motivation, 1940 - 1950) Maslow เห็นว่าลำดับขั้นความต้องการของมนุษย์แบ่งออกเป็น 5 ลำดับ ต่อไปนี้  
           1. ความต้องการทางร่างกาย (physiological needs) เป็นความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์เพื่อความอยู่รอด เช่น 
อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค อากาศ น้ำดื่ม การพักผ่อน เป็นต้น   
           2. ความต้องการความปลอดภัยและมั่นคง (security or safety needs) เมื่อมนุษย์สามารถตอบสนองความต้องการ
ทางร่างกายได้แล้ว มนุษย์ก็จะเพิ่มความต้องการในระดับที่สูงขึ้นต่อไป เช่น ความต้องการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ความต้องการความมั่นคงในชีวิตและหน้าที่การงาน  
           3. ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ (belongingness and love needs) ความต้องการนี้จะเกิดขึ้นเมื่อ
ความต้องการทางด้านร่างกาย และความต้องการความปลอดภัย ได้รับการตอบสนองแล้ว บุคคลต้องการได้รับความรักและ
ความเป็นเจ้าของโดยการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น เช่น ความต้องการได้รับความช่ืนชมจากผู้อื่น เป็นต้น  
           4. ความต้องการการยกย่อง (esteem needs) หรือ ความภาคภูมิใจในตนเอง เป็นความต้องการการได้รับการยกย่อง 
นับถือ และสถานะจากสังคม เช่น ความต้องการได้รับความเคารพนับถือ ความต้องการมีความรู้ความสามารถ  เป็นต้น 
           5. ความต้องการความสำเร็จในชีวิต  (self-actualization) เป็นความต้องการสู งสุดของแต่ละบุคคล เช่น  
ความต้องการที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างได้สำเร็จ ความต้องการทำทุกอย่างเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง เป็นต้น   
(รุ่งลักษมี รอดขำ, 2555) 

วิธีดำเนินการวิจัย 
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ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้แบบสอบถามในเก็บรวบรวมข้อมูล ประชากรกลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานธนาคารในจังหวัด
เพชรบูรณ์ เนื่องจากผู้ศึกษาไม่ทราบจำนวนประชากรที่แน่ชัดของพนักงานธนาคารในจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงใช้สูตรของคอแครน 
(Cochran) คำนวณหาจำนวนประชากรกลุ่มตัวอย่าง ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 384 คน แต่ก่อนแจกแบบสอบถามผู้ศึกษาได้ขอ
ข้อมูลจำนวนพนักงานธนาคารในจังหวัดเพชรบูรณ์โดยการโทรสอบถามแต่ละธนาคารพบว่า พนักงานธนาคารในจังหวัด
เพชรบูรณ์มีจำนวน 1,027 คน ผู้ศึกษาจึงได้นำมาจัดขนาดประชากรตามจำนวนของพนักงานแต่ละธนาคาร จึงได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง 406 คน ผู้ศึกษาเลือกใช้กลุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยคำนึงถึงสัดส่วนองค์ประกอบของประชากร 
และแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี ้  
            ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ วุฒิการศึกษาสูงสุด 
องค์กรที่สังกัด อำเภอท่ีตั้งองค์กร อายุการทำงานกับธนาคาร ระดับรายได้ และตำแหน่งงาน ประกอบด้วยคำถามจำนวน 8 ข้อ
 ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ำจุนที่ที่มีอิทธิพลต่อการจูงใจในการทำงาน ซึ่งเป็นคำถาม
แบบค่าระดับการมีอิทธิพล มี 5 ระดับ โดยใช้มาตรวัดแบบ ลิเคิร์ท สเกล (Likert’s Scale) ประกอบด้วยคำถามจำนวน 47 ข้อ 
  ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความต้องการอยู่ต่อในองค์กร มี 10 ระดับ โดยใช้มาตรวัดแบบ ลิเคิร์ท 
สเกล (Likert’s Scale) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ละเอียดมากยิ่งขึ้น โดยให้เลือกระดับความต้องการอยู่ต่อที่ตรงกับความรู้สึกเพียง
ระดับเดียว ประกอบด้วยคำถามจำนวน 1 ข้อ  
 ผู้ศึกษาได้นำแบบสอบถามฉบับร่างที่สร้างขึ้นให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหาและความถูกต้องในสำนวนภาษา โดยผู้ทรงคุณวุฒิได้ปรับปรุงแก้ไขแบบจำนวน 3 ท่าน โดยหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of item Object Congruence : IOC) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 0.5 อยู่ 3 ข้อ ผู้ศึกษาจึงได้ปรับปรุงแก้ไข โดย
ขอคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือให้อ่านเข้าใจง่ายและชัดเจน ส่วนอีก 45 ข้อ มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 0.5 – 1.0 ถือว่าเหมาะสม 
สามารถนำไปใช้ได้ ผู้ศึกษาได้นำแบบสอบถามที่ได้รับการแก้ไขจากผู้ทรงคุณวุฒินำเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาความ
สมบูรณ์อีกครั้งและนำไปทดลองใช้ ทดสอบกับกลุ่มประชากรจำนวน 30 คน และนำแบบสอบถามไปหาค่าความเช่ือมั่น 
(Reliability) โดยการหาสัมประสิทธิ์แอลฟาแบบครอบบาค (Cronbach’s alpha) ซึ่งได้ค่าความเช่ือมั่นที่ 0.962 สถิติที่ใช้
วิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่าง (t-test) การวิเคราะห์
ความแปรปรวน (Analysis of Variance: ANOVA) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)  

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
            จากการศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการทำงานกับความต้องการอยู่ต่อของพนักงานธนาคารในจังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า 
พนักงาน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุร 31 – 35 ปี วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี ส่วนใหญ่เป็นพนักงานธนาคารภาครัฐ อยู่ใน
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มีอายุการทำงานกับธนาคาร 5 – 10 ปี ระดับรายได้ต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท และเป็นพนักงาน
ระดับปฏิบัติการ พนักงานให้ความสำคัญต่อปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ำจุนในระดับการมีอิทธิพลมากเหมือนกัน ทุกด้านแสดงว่า 
ปัจจัยทุกปัจจัยมีอิทธิพลต่อการทำงานของพนักงาน ไม่ใช่มีเพียงปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเท่านั้นที่มีอิทธิพลต่อการทำงานของ
พนักงาน ซึ่งสอดคล้องตามทฤษฎีแรงจูงใจของ Frederick Herzberg (1959) ที่ปัจจัยจูงใจเป็นปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้นในการ
ทำงาน  และปัจจัยค้ำจุนเป็นปัจจัยท่ีช่วยลดความไม่พึงพอใจในการทำงาน 
1. ระดับความต้องการอยู่ต่อ โดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีความต้องการอยู่ต่อต่างกัน คือ เพศ อายุ วุฒิการศึกษาสูงสุด 
องค์กรที่สังกัด อายุการทำงานกับธนาคาร ระดับรายได้และตำแหน่งงาน ส่วนอำเภอท่ีตั้งองค์กรแตกต่างกันมีความต้องการอยู่ 
ต่อไม่ต่างกัน ผู้ศึกษาจึงนำตารางแสดงการวิเคราะห์บางส่วนของปัจจัยส่วนบุคคลมาแสดง ดังนี้ 

ตาราง 1 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างของระดับความต้องการอยู่ต่อ จำแนกตามอายุ (ANOVA) 
ความต้องการอยู่ต่อ  SS df MS F Sig 

ท่านอยากทำงานกับ
ธนาคารนี้จนปลดเกษียณ 

Between Groups 217.562 5 43.512 10.248 0.0001* 
Within Groups 1698.369 400 4.246   

รวม Total 1915.931 405    
หมายเหตุ : * หมายถึง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของระดับความต้องการอยู่ต่อ จำแนกตามอายุ พบว่า ค่า sig น้อยกว่า 
0.05 หมายถึงพนักงานธนาคารที่มีอายุต่างกัน มีระดับความต้องการอยู่ต่อแตกต่างกัน 
ตาราง 2 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างของระดับความต้องการอยู่ต่อในองค์กร จำแนกตามตำแหน่งงาน (t-test) 

ความต้องการอยู่ต่อ ตำแหน่งงาน �̅�𝐱 S.D. t sig 
ท่านอยากทำงานกับธนาคาร
นี้จนปลดเกษยีณ 

พนักงานระดับปฏิบตัิการ 7.70 2.206 -8.207 0.0001* 
พนักงานระดับหัวหน้างาน 9.32 0.945 

หมายเหตุ : * หมายถึง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จากตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของระดับความต้องการอยู่ต่อ จำแนกตามตำแหน่งงาน พบว่า ค่า sig 

น้อยกว่า 0.05 หมายถึงพนักงานธนาคารที่มีตำแหน่งงานต่างกัน มีระดับความต้องการอยู่ต่อแตกต่างกัน โดยพนักงานระดับ
หัวหน้างานระดับความต้องการอยู่ต่อมากกว่าพนักงานระดับปฏิบัติการ 
2. แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยจูงใจในการทำงานที่มีอิทธิพลต่อการการจูงใจในการทำงาน 
ตาราง 3 แสดงการวิเคราะห์ปัจจัยจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการการจูงใจในการทำงาน (Multiple Regression) 

ตัวแปร B Std. Error Beta t Sig 
(Constant) -1.935     
ด้านความสำเรจ็ในการทำงาน 0.490 0.187 0.154 2.617 0.009* 
ด้านลักษณะของงานท่ีทำ 0.539 0.161 0.205 3.343 0.001* 
ด้านความรบัผิดชอบในงาน 0.612 0.170 0.227 3.604 0.0001* 
ด้านการเจริญเติบโตในองค์กร 0.425 0.167 0.137 2.541 0.011* 
ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 0.216 0.182 0.070 1.186 0.236 
ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ 0.109 0.079 0.060 1.382 0.168 

R = 0.740 ; R Square = 0.547 ; Std EE. = 1.475 ; Sig = 0.0001* 
หมายเหตุ : * หมายถึง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ผลการวิเคราะห์ พบว่า มปีัจจัย 4 ด้าน ทีม่ีอิทธิพลต่อการจูงใจในการทำงาน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ 
R = 0.740  และสามารถอธิบายต่อการมีอิทธิพลได้ร้อยละ 54.7 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยมีความ
คลาดเคลื่อนมาตรฐานในการมีอิทธิพล เท่ากับ  +1.475 โดยด้านความรับผิดชอบในงาน (Beta = 0.227) มีอิทธิพลต่อการจูง
ใจในการทำงานมากที่สุด รองลงมา ด้านลักษณะของงานที่ทำ (Beta = 0.205)  , ด้านความสำเร็จในการทำงาน (Beta = 
0.154) , ด้านการเจริญเติบโตในองค์กร (Beta = 0.137) ตามลำดับ ซึ่งผลของตัวแปรทั้ง 4 ตัว จะเห็นว่ามีอิทธิพลต่อการจูงใจ
ในการทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยพิจารณาจากค่า Sig. ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 จะได้สมการดังนี ้

Y = -1.935 + 0.490X1 + 0.539X2 + 0.612X3 + 0.425X4 
            จากสมการปัจจัยจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการจูงใจในการทำงาน ด้านความสำเร็จในการทำงาน (X1) ,  
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้แบบสอบถามในเก็บรวบรวมข้อมูล ประชากรกลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานธนาคารในจังหวัด
เพชรบูรณ์ เนื่องจากผู้ศึกษาไม่ทราบจำนวนประชากรที่แน่ชัดของพนักงานธนาคารในจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงใช้สูตรของคอแครน 
(Cochran) คำนวณหาจำนวนประชากรกลุ่มตัวอย่าง ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 384 คน แต่ก่อนแจกแบบสอบถามผู้ศึกษาได้ขอ
ข้อมูลจำนวนพนักงานธนาคารในจังหวัดเพชรบูรณ์โดยการโทรสอบถามแต่ละธนาคารพบว่า พนักงานธนาคารในจังหวัด
เพชรบูรณ์มีจำนวน 1,027 คน ผู้ศึกษาจึงได้นำมาจัดขนาดประชากรตามจำนวนของพนักงานแต่ละธนาคาร จึงได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง 406 คน ผู้ศึกษาเลือกใช้กลุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยคำนึงถึงสัดส่วนองค์ประกอบของประชากร 
และแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี ้  
            ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ วุฒิการศึกษาสูงสุด 
องค์กรที่สังกัด อำเภอท่ีตั้งองค์กร อายุการทำงานกับธนาคาร ระดับรายได้ และตำแหน่งงาน ประกอบด้วยคำถามจำนวน 8 ข้อ
 ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ำจุนที่ที่มีอิทธิพลต่อการจูงใจในการทำงาน ซึ่งเป็นคำถาม
แบบค่าระดับการมีอิทธิพล มี 5 ระดับ โดยใช้มาตรวัดแบบ ลิเคิร์ท สเกล (Likert’s Scale) ประกอบด้วยคำถามจำนวน 47 ข้อ 
  ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความต้องการอยู่ต่อในองค์กร มี 10 ระดับ โดยใช้มาตรวัดแบบ ลิเคิร์ท 
สเกล (Likert’s Scale) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ละเอียดมากยิ่งขึ้น โดยให้เลือกระดับความต้องการอยู่ต่อที่ตรงกับความรู้สึกเพียง
ระดับเดียว ประกอบด้วยคำถามจำนวน 1 ข้อ  
 ผู้ศึกษาได้นำแบบสอบถามฉบับร่างที่สร้างขึ้นให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหาและความถูกต้องในสำนวนภาษา โดยผู้ทรงคุณวุฒิได้ปรับปรุงแก้ไขแบบจำนวน 3 ท่าน โดยหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of item Object Congruence : IOC) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 0.5 อยู่ 3 ข้อ ผู้ศึกษาจึงได้ปรับปรุงแก้ไข โดย
ขอคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือให้อ่านเข้าใจง่ายและชัดเจน ส่วนอีก 45 ข้อ มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 0.5 – 1.0 ถือว่าเหมาะสม 
สามารถนำไปใช้ได้ ผู้ศึกษาได้นำแบบสอบถามที่ได้รับการแก้ไขจากผู้ทรงคุณวุฒินำเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาความ
สมบูรณ์อีกครั้งและนำไปทดลองใช้ ทดสอบกับกลุ่มประชากรจำนวน 30 คน และนำแบบสอบถามไปหาค่าความเช่ือมั่น 
(Reliability) โดยการหาสัมประสิทธิ์แอลฟาแบบครอบบาค (Cronbach’s alpha) ซึ่งได้ค่าความเช่ือมั่นที่ 0.962 สถิติที่ใช้
วิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่าง (t-test) การวิเคราะห์
ความแปรปรวน (Analysis of Variance: ANOVA) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)  

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
            จากการศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการทำงานกับความต้องการอยู่ต่อของพนักงานธนาคารในจังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า 
พนักงาน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุร 31 – 35 ปี วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี ส่วนใหญ่เป็นพนักงานธนาคารภาครัฐ อยู่ใน
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มีอายุการทำงานกับธนาคาร 5 – 10 ปี ระดับรายได้ต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท และเป็นพนักงาน
ระดับปฏิบัติการ พนักงานให้ความสำคัญต่อปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ำจุนในระดับการมีอิทธิพลมากเหมือนกัน ทุกด้านแสดงว่า 
ปัจจัยทุกปัจจัยมีอิทธิพลต่อการทำงานของพนักงาน ไม่ใช่มีเพียงปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเท่านั้นที่มีอิทธิพลต่อการทำงานของ
พนักงาน ซึ่งสอดคล้องตามทฤษฎีแรงจูงใจของ Frederick Herzberg (1959) ที่ปัจจัยจูงใจเป็นปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้นในการ
ทำงาน  และปัจจัยค้ำจุนเป็นปัจจัยท่ีช่วยลดความไม่พึงพอใจในการทำงาน 
1. ระดับความต้องการอยู่ต่อ โดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีความต้องการอยู่ต่อต่างกัน คือ เพศ อายุ วุฒิการศึกษาสูงสุด 
องค์กรที่สังกัด อายุการทำงานกับธนาคาร ระดับรายได้และตำแหน่งงาน ส่วนอำเภอท่ีตั้งองค์กรแตกต่างกันมีความต้องการอยู่ 
ต่อไม่ต่างกัน ผู้ศึกษาจึงนำตารางแสดงการวิเคราะห์บางส่วนของปัจจัยส่วนบุคคลมาแสดง ดังนี้ 

ตาราง 1 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างของระดับความต้องการอยู่ต่อ จำแนกตามอายุ (ANOVA) 
ความต้องการอยู่ต่อ  SS df MS F Sig 

ท่านอยากทำงานกับ
ธนาคารนี้จนปลดเกษียณ 

Between Groups 217.562 5 43.512 10.248 0.0001* 
Within Groups 1698.369 400 4.246   

รวม Total 1915.931 405    
หมายเหตุ : * หมายถึง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของระดับความต้องการอยู่ต่อ จำแนกตามอายุ พบว่า ค่า sig น้อยกว่า 
0.05 หมายถึงพนักงานธนาคารที่มีอายุต่างกัน มีระดับความต้องการอยู่ต่อแตกต่างกัน 
ตาราง 2 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างของระดับความต้องการอยู่ต่อในองค์กร จำแนกตามตำแหน่งงาน (t-test) 

ความต้องการอยู่ต่อ ตำแหน่งงาน �̅�𝐱 S.D. t sig 
ท่านอยากทำงานกับธนาคาร
นี้จนปลดเกษยีณ 

พนักงานระดับปฏิบตัิการ 7.70 2.206 -8.207 0.0001* 
พนักงานระดับหัวหน้างาน 9.32 0.945 

หมายเหตุ : * หมายถึง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จากตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของระดับความต้องการอยู่ต่อ จำแนกตามตำแหน่งงาน พบว่า ค่า sig 

น้อยกว่า 0.05 หมายถึงพนักงานธนาคารที่มีตำแหน่งงานต่างกัน มีระดับความต้องการอยู่ต่อแตกต่างกัน โดยพนักงานระดับ
หัวหน้างานระดับความต้องการอยู่ต่อมากกว่าพนักงานระดับปฏิบัติการ 
2. แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยจูงใจในการทำงานที่มีอิทธิพลต่อการการจูงใจในการทำงาน 
ตาราง 3 แสดงการวิเคราะห์ปัจจัยจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการการจูงใจในการทำงาน (Multiple Regression) 

ตัวแปร B Std. Error Beta t Sig 
(Constant) -1.935     
ด้านความสำเรจ็ในการทำงาน 0.490 0.187 0.154 2.617 0.009* 
ด้านลักษณะของงานท่ีทำ 0.539 0.161 0.205 3.343 0.001* 
ด้านความรบัผิดชอบในงาน 0.612 0.170 0.227 3.604 0.0001* 
ด้านการเจริญเติบโตในองค์กร 0.425 0.167 0.137 2.541 0.011* 
ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 0.216 0.182 0.070 1.186 0.236 
ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ 0.109 0.079 0.060 1.382 0.168 

R = 0.740 ; R Square = 0.547 ; Std EE. = 1.475 ; Sig = 0.0001* 
หมายเหตุ : * หมายถึง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ผลการวิเคราะห์ พบว่า มีปัจจัย 4 ด้าน ทีม่ีอิทธิพลต่อการจูงใจในการทำงาน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ 
R = 0.740  และสามารถอธิบายต่อการมีอิทธิพลได้ร้อยละ 54.7 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยมีความ
คลาดเคลื่อนมาตรฐานในการมีอิทธิพล เท่ากับ  +1.475 โดยด้านความรับผิดชอบในงาน (Beta = 0.227) มีอิทธิพลต่อการจูง
ใจในการทำงานมากที่สุด รองลงมา ด้านลักษณะของงานที่ทำ (Beta = 0.205)  , ด้านความสำเร็จในการทำงาน (Beta = 
0.154) , ด้านการเจริญเติบโตในองค์กร (Beta = 0.137) ตามลำดับ ซึ่งผลของตัวแปรทั้ง 4 ตัว จะเห็นว่ามีอิทธิพลต่อการจูงใจ
ในการทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยพิจารณาจากค่า Sig. ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 จะได้สมการดังนี้ 

Y = -1.935 + 0.490X1 + 0.539X2 + 0.612X3 + 0.425X4 
            จากสมการปัจจัยจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการจูงใจในการทำงาน ด้านความสำเร็จในการทำงาน (X1) ,  
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

ด้านลักษณะของงานที่ทำ(X2) , ด้านความรับผิดชอบในงาน(X3) และด้านการเจริญเติบโตในองค์กร(X4) เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะมี
อิทธิพลต่อการจูงใจในการทำงานเพิ่มขึ้น 0.154 + 0.205 + 0.227 + 0.137 หน่วย ส่วนด้านการได้รับการยอมรับนับถือ และ
ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ มีค่า Sig มากกว่า 0.05 แสดงว่า ปัจจัยทั้ง 2 ด้าน ไม่มีอิทธิพลต่อการจูงใจในการทำงาน 
ตาราง 4 แสดงการวิเคราะห์ปัจจัยค้ำจุนที่มีอิทธิพลต่อการการจูงใจในการทำงาน (Multiple Regression) 

ตัวแปร B Std. Error Beta t Sig 
(Constant) 0.106     
ด้านสภาพการปฏบิัติงาน -0.380 0.129 -0.111 -2.953 0.003* 
ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 0.469 0.125 0.166 3.745 0.0001* 
ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 0.265 0.130 0.087 2.044 0.042* 
ด้านความมั่นคงในงาน 1.034 0.137 0.420 7.531 0.0001* 
ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ 0.599 0.141 0.227 4.253 0.0001* 
ด้านนโยบายและการบรหิารงาน -0.220 0.144 -0.064 -1.528 0.127 
ด้านการปกครองบังคับบัญชา 0.154 0.175 0.051 0.880 0.379 

R = 0.800 ; R Square = 0.640 ; Std EE. = 1.317 ; Sig = 0.0001* 
หมายเหตุ : * หมายถึง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ผลการวิเคราะห์ พบว่า มีปัจจัย 5 ด้าน ทีม่ีอิทธิพลต่อการจูงใจในการทำงาน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ 
R = 0.8000  และสามารถอธิบายต่อการมีอิทธิพลได้ร้อยละ 64 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยมีความ
คลาดเคลื่อนมาตรฐานในการมีอิทธิพล เท่ากับ  +1.317 โดยด้านความมั่นในงาน (Beta = 0.420) มีอิทธิพลต่อความอยากอยู่
ต่อในองค์กร มากที่สุด รองลงมา ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ (Beta = 0.227)  , ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา (Beta = 
0.166) , ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน (Beta = 0.087 ) และด้านสภาพการปฏิบัติงาน (Beta = -0.111) ตามลำดับ ซึ่ง
ผลของตัวแปรทั้ง 5 ตัว จะเห็นว่ามีอิทธิพลต่อการจูงใจในการทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยพิจารณาจากค่า Sig. ซึ่งมีค่า
น้อยกว่า 0.05 จะได้สมการดังนี้ 

Y = 0.106 - 0.380X1 + 0.469X2 + 0.265X3 + 1.034X4 + 0.599X5 

จากสมการปัจจัยจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการจูงใจในการทำงาน ด้านสภาพการปฏิบัติงาน (X1) , ด้านความสัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชา(X2) , ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน(X3) ด้านความมั่นคงในงาน(X4) และด้านเงินเดือนและสวัสดิการ(X5) 
เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะมีผลต่อความอยากอยู่ต่อในองค์กรเพิ่มขึ้น -0.111 + 0.166 + 0.087 + 0.420 + 0.227 หน่วย 
ส่วนด้านนโยบายและการบริหารงาน และด้านการปกครองบังคับบัญชา มีค่า Sig มากกว่า 0.05 แสดงว่า ปัจจัยทั้ง 2 ด้าน ไม่
มีอิทธิพลต่อการจูงใจในการทำงาน 

สรุปผลการวิจัย 
ปัจจัยจูงใจที่เป็นตัวกระตุ้นในการทำงาน 
1) ด้านความรับผิดชอบในงาน ผลการศึกษาพบว่า มีอิทธิพลต่อการจูงใจในการทำงาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะพนักงาน

ต้องการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และแสดงความสามารถท่ีจะทำงานให้สำเร็จ 
2) ด้านลักษณะของงานที่ทำ ผลการศึกษาพบว่า มีอิทธิพลต่อการจูงใจในการทำงาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะงานมีความ

ท้าทายและความน่าสนใจ ตรงตามความต้องการ  
3) ด้านความสำเร็จในการทำงาน ผลการศึกษาพบว่า มีอิทธิพลต่อการจูงใจในการทำงาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเมื่อ

ทำงานสำเร็จตามเป้าหมาย เกิดความภาคภูมิใจและทำให้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ  

4) ด้านการเจริญเติบโตในองค์กร ผลการศึกษาพบว่า มีอิทธิพลต่อการจูงใจในการทำงาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
พนักงานมีโอกาสเลื่อนตำแหน่ง เพื่อเจริญเติบโตก้าวหน้าในอาชีพ  

ปัจจัยค้ำจุนที่ช่วยลดความไม่พึงพอใจในการทำงาน 
1) ด้านความมั่นคงในงาน ผลการศึกษาพบว่า มีอิทธิพลต่อการจูงใจในการทำงาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ความมั่นคงใน

การทำงาน ทำให้พนักงานไม่ต้องกลัวว่าจะโดนไล่ออก ทำให้ทำงานอย่างมีความสุขไม่อยากลาออกไปไหน  
2) ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ผลการศึกษาพบว่า มีอิทธิพลต่อการจูงใจในการทำงาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเงินเดือน

มีความสำคัญต่อการดำรงชีพ ต้องเพียงพอเหมาะสมและยุติธรรม 
3) ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ผลการศึกษาพบว่า มีอิทธิพลต่อการจูงใจในการทำงาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ

หัวหน้างานเป็นคนท่ีใกล้ชิดพนักงานในท่ีทำงาน ทั้งยังสามารถเป็นท่ีปรึกษาได้ทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว  
4) ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ผลการศึกษาพบว่า มีอิทธิพลต่อการจูงใจในการทำงาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ

การที่มีเพื่อนร่วมงานช่วยเหลือกันทำงาน มีการทำงานเป็นทีม ทำให้มีความสบายใจในการทำงาน เหมือนไม่ได้ทำงานอยู่คน
เดียว  

5) ด้านสภาพการปฏิบัติงาน ผลการศึกษาพบว่า มีอิทธิพลต่อการจูงใจในการทำงาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบรรยากาศ
ในการทำงาน สถานท่ีทำงานมีความปลอดภัย อุปกรณ์ในการทำงานมีเพียงพอต่อการใช้งาน  
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ด้านลักษณะของงานที่ทำ(X2) , ด้านความรับผิดชอบในงาน(X3) และด้านการเจริญเติบโตในองค์กร(X4) เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะมี
อิทธิพลต่อการจูงใจในการทำงานเพิ่มขึ้น 0.154 + 0.205 + 0.227 + 0.137 หน่วย ส่วนด้านการได้รับการยอมรับนับถือ และ
ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ มีค่า Sig มากกว่า 0.05 แสดงว่า ปัจจัยทั้ง 2 ด้าน ไม่มีอิทธิพลต่อการจูงใจในการทำงาน 
ตาราง 4 แสดงการวิเคราะห์ปัจจัยค้ำจุนที่มีอิทธิพลต่อการการจูงใจในการทำงาน (Multiple Regression) 

ตัวแปร B Std. Error Beta t Sig 
(Constant) 0.106     
ด้านสภาพการปฏบิัติงาน -0.380 0.129 -0.111 -2.953 0.003* 
ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 0.469 0.125 0.166 3.745 0.0001* 
ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 0.265 0.130 0.087 2.044 0.042* 
ด้านความมั่นคงในงาน 1.034 0.137 0.420 7.531 0.0001* 
ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ 0.599 0.141 0.227 4.253 0.0001* 
ด้านนโยบายและการบรหิารงาน -0.220 0.144 -0.064 -1.528 0.127 
ด้านการปกครองบังคับบัญชา 0.154 0.175 0.051 0.880 0.379 

R = 0.800 ; R Square = 0.640 ; Std EE. = 1.317 ; Sig = 0.0001* 
หมายเหตุ : * หมายถึง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ผลการวิเคราะห์ พบว่า มปีัจจัย 5 ด้าน ทีม่ีอิทธิพลต่อการจูงใจในการทำงาน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ 
R = 0.8000  และสามารถอธิบายต่อการมีอิทธิพลได้ร้อยละ 64 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยมีความ
คลาดเคลื่อนมาตรฐานในการมีอิทธิพล เท่ากับ  +1.317 โดยด้านความมั่นในงาน (Beta = 0.420) มีอิทธิพลต่อความอยากอยู่
ต่อในองค์กร มากที่สุด รองลงมา ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ (Beta = 0.227)  , ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา (Beta = 
0.166) , ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน (Beta = 0.087 ) และด้านสภาพการปฏิบัติงาน (Beta = -0.111) ตามลำดับ ซึ่ง
ผลของตัวแปรทั้ง 5 ตัว จะเห็นว่ามีอิทธิพลต่อการจูงใจในการทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยพิจารณาจากค่า Sig. ซึ่งมีค่า
น้อยกว่า 0.05 จะได้สมการดังนี ้

Y = 0.106 - 0.380X1 + 0.469X2 + 0.265X3 + 1.034X4 + 0.599X5 

จากสมการปัจจัยจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการจูงใจในการทำงาน ด้านสภาพการปฏิบัติงาน (X1) , ด้านความสัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชา(X2) , ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน(X3) ด้านความมั่นคงในงาน(X4) และด้านเงินเดือนและสวัสดิการ(X5) 
เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะมีผลต่อความอยากอยู่ต่อในองค์กรเพิ่มขึ้น -0.111 + 0.166 + 0.087 + 0.420 + 0.227 หน่วย 
ส่วนด้านนโยบายและการบริหารงาน และด้านการปกครองบังคับบัญชา มีค่า Sig มากกว่า 0.05 แสดงว่า ปัจจัยทั้ง 2 ด้าน ไม่
มีอิทธิพลต่อการจูงใจในการทำงาน 

สรุปผลการวิจัย 
ปัจจัยจูงใจที่เป็นตัวกระตุ้นในการทำงาน 
1) ด้านความรับผิดชอบในงาน ผลการศึกษาพบว่า มีอิทธิพลต่อการจูงใจในการทำงาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะพนักงาน

ต้องการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และแสดงความสามารถท่ีจะทำงานให้สำเร็จ 
2) ด้านลักษณะของงานที่ทำ ผลการศึกษาพบว่า มีอิทธิพลต่อการจูงใจในการทำงาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะงานมีความ

ท้าทายและความน่าสนใจ ตรงตามความต้องการ  
3) ด้านความสำเร็จในการทำงาน ผลการศึกษาพบว่า มีอิทธิพลต่อการจูงใจในการทำงาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเมื่อ

ทำงานสำเร็จตามเป้าหมาย เกิดความภาคภูมิใจและทำให้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ  

4) ด้านการเจริญเติบโตในองค์กร ผลการศึกษาพบว่า มีอิทธิพลต่อการจูงใจในการทำงาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
พนักงานมีโอกาสเลื่อนตำแหน่ง เพื่อเจริญเติบโตก้าวหน้าในอาชีพ  

ปัจจัยค้ำจุนที่ช่วยลดความไม่พึงพอใจในการทำงาน 
1) ด้านความมั่นคงในงาน ผลการศึกษาพบว่า มีอิทธิพลต่อการจูงใจในการทำงาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ความมั่นคงใน

การทำงาน ทำให้พนักงานไม่ต้องกลัวว่าจะโดนไล่ออก ทำให้ทำงานอย่างมีความสุขไม่อยากลาออกไปไหน  
2) ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ผลการศึกษาพบว่า มีอิทธิพลต่อการจูงใจในการทำงาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเงินเดือน

มีความสำคัญต่อการดำรงชีพ ต้องเพียงพอเหมาะสมและยุติธรรม 
3) ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ผลการศึกษาพบว่า มีอิทธิพลต่อการจูงใจในการทำงาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ

หัวหน้างานเป็นคนท่ีใกล้ชิดพนักงานในท่ีทำงาน ทั้งยังสามารถเป็นท่ีปรึกษาได้ทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว  
4) ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ผลการศึกษาพบว่า มีอิทธิพลต่อการจูงใจในการทำงาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ

การที่มีเพื่อนร่วมงานช่วยเหลือกันทำงาน มีการทำงานเป็นทีม ทำให้มีความสบายใจในการทำงาน เหมือนไม่ได้ทำงานอยู่คน
เดียว  

5) ด้านสภาพการปฏิบัติงาน ผลการศึกษาพบว่า มีอิทธิพลต่อการจูงใจในการทำงาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบรรยากาศ
ในการทำงาน สถานท่ีทำงานมีความปลอดภัย อุปกรณ์ในการทำงานมีเพียงพอต่อการใช้งาน  
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การสื่อสารเพื่อการสืบทอดวัฒนธรรมมวยไทยพระยาพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์
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บทคัดย่อ
รายงานการวิจัยเรื่อง “การสื่อสารเพื่อการสืบทอดวัฒนธรรมมวยไทยพระยาพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์” เพื่อศึกษา

กระบวนการการสื่อสารเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมมวยไทยพระยาพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์ ศึกษาอัตลักษณ์มวยไทยพระยาพิชัย

ดาบหกั จงัหวดัอตุรดติถ์ และศกึษาปัจจยัภายในและภายนอกทีส่่งผลต่อการสืบทอดวฒันธรรมมวยไทยพระยาพชิยัดาบหกั อนัได้แก่

บริบทท้องถิ่น และกระแสโลกาภิวัตน์ ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษา 3 รูปแบบ 

คือ การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-Depth Interview) โดยเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจง (Purposive Sampling) การสังเกตแบบ

ไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) การรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Relevant documents) การวิเคราะห์ข้อมูลสรุป

และตีความด้วยวิธีการเชิงอุปมาน (The inductive method) จากการสัมภาษณ์ทั้งหมด 14 ท่าน จากการศึกษาผู้วิจัยพบว่า การ

สือ่สารเพือ่การสบืทอดวฒันธรรมมวยไทยพระยาพชิยัดาบหกั มผู้ีส่งสารหลักเพยีงท่านเดยีวทีสื่บทอดเช้ือสายพระยาพชัิยดาบหกั ใช้

วิธีถ่ายทอดเนื้อหาข่าวสารในเรื่องของพิธีกรรม เช่น การมอบตัวเป็นศิษย์ การครอบครู การไหว้ครู การร�าไหว้ครู ท่ามวย ชื่อกลมวย 

ชื่อท่าทางต่างๆ การแต่งกาย ผ้าประเจียด มงคลมวย ผ้าเกี้ยวคาดเอว งานแสดง และการสอนก็ใช้ “บทกลอน” ที่เป็นอัตลักษณ์

เฉพาะ ผ่านสื่อบุคคล กิจกรรมการจัดงาน ไปยังลูกศิษย์ และผู้ที่สนใจ นอกจากนี้ปัจจัยภายใน และภายนอกที่มีผลกระทบต่อการ

สืบทอดมวยไทยพระยาพิชัยดาบหักเกิดจากบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลง โดยมีอิทธิพลของเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาเกี่ยวข้อง

ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัฒน์อย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
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Communication for Transmission of Phraya Pichai Dab Hak Muay Thai Culture 

Uttaradit Province

Jariya Buakham1* and Pnomsit Sonparjuk2 

Abstract
This research about communication for transmission of phraya pichai dab hak muay thai culture uttaradit 

province to Study the communication process for inheriting the culture of Thai Phraya Pichai Dab Hak. Uttaradit 

Province Studying Thai boxing identity Phraya Phichai Daphak Uttaradit Province And study internal and external 

factors that affect the inheritance of Muay Thai Phraya culture Phichai Dap Hak, including local context And 

globalization The researcher used the qualitative research methodology which The researcher used 3 methods 

of study In-Depth Interview, Purposive Sampling Non-participatory observation collection of related documents 

analysis of summary information and interpretation by the inductive method from a total of 14 interviews. From 

the study the researchers found that Communication for the inheritance of Thai boxing culture. Phraya Pichai 

Dap Hak. The only main substance that inherited Phraya Pichai Dap Hak. Use the method of conveying news 

content in ritual matters such as giving Being a pupil, covering the teacher, paying respect to the teacher, paying 

respect to the boxing position, boxing names, various boxing names, various gestures, dressing, auspicious clothes, 

boxing Waist trimmings, performances, and instruction use unique “poems”. Via personal media Event activities 

to children Students and those interested In addition, internal factors and the outside which affects the 

inheritance of Thai boxing. Phraya Pichai Daphak broken caused by Changing social context With the influence 

of communication technology being involved in the midst of globalization like Both economic, social and 

cultural speed.

Keywords: Communication, Inheritance , Muay Thai, Phraya Pichai Dab Hak
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บทน า 
มวยไทยพระยาพิชัยดาบหัก คือมวยไทยที่พระยาพิชัยดาบหักท่านได้สร้างสรรค์ และถ่ายทอดให้ลูกหลานและลูก

ศิษย์มวยไทยของท่าน ซึ่งมวยไทยของพระยาพิชัยดาบหักนี้ พระยาพิชัยดาบหักท่านได้ผสมผสานมวยไทย ดาบไทย มวยจีน 
และลีลาง้ิว เกิดเป็นองค์ความรู้มวยไทยของท่านที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัว แต่ด้วยระยะเวลาเปลี่ยนผ่านถึง 235 ปี (นับถึง พ.ศ. 
2561) และจากการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย ท าให้มวยไทยของพระยาพิชัยดาบหักสูญหายไปเกือบหมด คงเหลืออยู่แต่ใน
ทายาทของท่านในสายสกุล “เชาวนปรีชา” เท่านั้นที่จะยังพอรักษาไว้ได้ ส่วนทายาทในสายสกุลอื่น ไม่ทราบชัดว่ายังมีสาย
สกุลใดที่สืบทอดมวยพระยาพิชัยดาบหักไว้บ้าง จากการศึกษาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นพบข้อสังเกตได้ว่าการสืบทอดวัฒนธรรม
มวยไทยพระยาพิชัยดาบ หักในปัจจุบันเหลือผู้สืบทอดมวยจากเชื้อสายพระยาพิชัยดาบหักโดยตรงเพียง 5 ท่าน อันได้แก่ (1) 
นายภู่ บ้านหน้าพระธาตุ อ าเภอพิชัย (2) อ.พิศาล เชาวนปรีชา (3) สตต.ดุสิต เชาวนปรีชา (4) ผศ.หัสดินทร์ เชาวน ปรีชา และ
(5) อ.หรรษา เชาวนปรีชา ซึ่งใน 5 ท่านนี้ เหลือ ผศ.หัสดินทร์ เชาวนปรีชา คนเดียวที่ยังสืบทอดมวยไทยพระยาพิชัยดาบหัก
อยู่ในปัจจุบัน จึงส่งผลให้ผู้วิจัยเกิดประเด็นท่ีสนใจในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการสืบทอดวัฒนธรรมมวยไทยพระ
ยาพิชัยดาบหักช่วงพ.ศ. 2558 – 2562 โดยมียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของ
ประเทศไทย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ซึ่งงานวิจัยนี้ตรงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติคือ “ต่อยอด
อดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางอัตลักษณ์วัฒนธรรม และประเพณีวิถีชีวิต โดยจังหวัดอุตรดิตถ์ใช้กลยุทธ์ในการท านุ
บ ารุงรักษา สืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้ยั่งยืน และส่งเสริมเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ที่แสดงให้
เห็นอัตลักษณ์ของมวยไทยพระยาพิชัยดาบหักว่ามีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ที่ต้องสืบทอดให้คงอยู่จนถึงปัจจุบัน  

ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงต้องการศึกษาการสื่อสารเพื่อการสืบทอดวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นกับ “มวย ไทยพระยาพิชัยดาบ
หัก” เนื่องจาก มวยไทยพระยาพิชัยดาบหักเป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว ท่ีมีเอกลักษณ์ โดดเด่นของไทย โดยเฉพาะพระยา
พิชัยดาบหัก ซึ่งเป็นวีรบุรุษในประวัติศาสตร์ชาติไทย เป็นที่ยอมรับกันว่า พระยาพิชัยดาบหักเป็นวีรบุรุษที่เก่งด้านมวยไทย
อย่างหาตัวจับยาก ในเรื่องความคล่องแคล่วว่องไว รวดเร็ว เด็ดขาด มีลีลาท่าทางสวยงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม้เตะ ถีบ และ
ศอก เป็นที่เลื่องช่ือและเอกลักษณ์มีมานานแต่ในอดีต และศึกษาความรู้ของผู้ที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่น ที่มีการวิเคราะห์ให้เห็น
ถึงกระบวนการการสื่อสารเพื่อการสืบทอดวัฒนธรรมมวยไทยพระ ยาพิชัยดาบหักว่ามวยไทยพระยาพิชัยดาบหักถูกน ามา
สื่อสารเพื่อการสืบทอดวัฒนธรรมให้กับลูกหลานอย่างไร และมีปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลกระทบต่อการสื่อสารเพื่อสืบทอด
วัฒนธรรม 

ค าถามน าวิจัย 

1.กระบวนการการสื่อสารเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมมวยไทยพระยาพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดติถ์ มีความเป็นมาที่ยังคง 
สืบทอดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 – 2562 อย่างไร 

2.อัตลักษณ์มวยไทยพระยาพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นอย่างไรบ้าง 

3.มีปัจจัยภายในและภายนอกอะไรบ้างท่ีส่งผลต่อการสืบทอดวัฒนธรรมมวยไทยพระยาพิชัยดาบหัก 

 วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อศึกษากระบวนการการสื่อสารเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมมวยไทยพระยาพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์ 
2.เพื่อศึกษาอัตลักษณ์มวยไทยพระยาพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์ 
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3.เพื่อศึกษาปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อการสืบทอดวัฒนธรรมมวยไทยพระยาพิชัยดาบหักอันได้แก่บริบท
ท้องถิ่น และกระแสโลกาภิวัตน์ 

 
วิธีการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีด้วยการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth 
Interview) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (non-participant observation) และใช้เครื่องบันทึกเสียง สมุดจดบันทึก กล้อง
ถ่ายภาพ และเอกสารเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ทั้งหมด 14 ท่าน เฉพาะบุคคลที่
เกี่ยวข้อง มีการวิเคราะห์โดยใช้วิธีการเชิงอุปมาน (the inductive method) เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่ม ซึง่มีเกณฑ์ในการเลือก ดังนี ้

1. ทายาทท่ีสืบทอดมวยพระยาพิชัยดาบหัก 
1) เป็นผู้ที่สืบทอดมวยไทยพระยาพิชัยดาบหัก และมีความช านาญการเกี่ยวกับมวยไทย  

พระยาพิชัยดาบหักและท าการเผยแพร่  
2) เป็นบุคคลที่ไดร้ับรองในเรื่องความรู้เกี่ยวกับมวยไทยพระยาพิชัยดาบหักจากส านัก 

วัฒนธรรมจังหวัดอตุรดติถ์  
2. บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องในการสบืทอดและเผยแพร่วัฒนธรรมมวยไทยพระยาพิชัยดาบหักให้ 

ด ารงอยู่ 
1) เป็นผู้มีความช านาญการเกีย่วกับมวยไทยพระยาพิชัยดาบหักและท าการเผยแพร่  
2) เป็นบุคคลที่ไดร้ับรองในเรื่องความรู้เกี่ยวกับมวยไทยพระยาพิชัยดาบหักจากส านัก 

วัฒนธรรมจังหวัดอตุรดติถ์  
เมื่อผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเสร็จแล้ว จะน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากเอกสาร และข้อมูลภาคสนามที่รวบรวมได้จาก

การสัมภาษณ์มาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ ซึ่งในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ผู้ศึกษาวิจัยใช้วิธีตรวจสอบความ 
น่าเช่ือถือของข้อมูล โดยการน าข้อมูลไปให้ผู้ให้ข้อมูลอ่าน หรือกลับไปสอบถามผู้ให้ข้อมูลซ้ าอีก คือ ผศ. หัสดินทร์ เชาวน
ปรีชา (ทายาทสืบทอดมวยพระยาพิชัยดาบหัก) เพื่อให้ได้ข้อมูลทีต่รงกับความเป็นจริง และใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสาม
เส้า (Triangulation)  

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ 1 ศึกษา พบว่ากระบวนการการสื่อสารเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมมวยไทยพระยาพิชัย

ดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์ น าแนวคิดการสื่อสาร การสืบทอดวัฒนธรรม และวัฒนธรรมศึกษามาอธิบายวิเคราะห์ให้เห็นโดยมี
รายละเอียดดังนี้ ด้านกระบวนการการสื่อสาร ประกอบด้วย ผู้ส่งสาร หลัก คือ ผศ.หัสดินทร์ เชาวนปรีชา เพียงท่านเดียว 
เพราะเป็นทายาทที่สืบทอดเช้ือสายสกุลพระยาพิชัยดาบหักเหลือเพียงผู้เดียว โดยใช้วิธีในการสื่อสารถ่ายทอดเนื้อหาข่าวสาร
ไปยังผู้รับสาร โดยถ่ายทอดเนื้อหาข่าวสารในเรื่องของพิธีกรรม เช่น การมอบตัวเป็นศิษย์ การครอบครู การไหว้ครู การร าไหว้
ครู ท่ามวย ช่ือกลมวย ช่ือท่าทางต่างๆ การแต่งกาย ผ้าประเจียด มงคลมวย ผ้าเกี้ยวคาดเอว งานแสดงผ่านสื่อบุคคล กิจกรรม
การจัดงาน ไปยังลูกศิษย์ และผู้ที่สนใจ ที่มีลักษณะไหลเวียนอย่างต่อเนื่องกันไปอย่างไม่รู้จบสิ้น ท่ีประกอบด้วยหลักคิด 
รูปแบบการสอน การฝึกฝนแบบหลักไตรรัตนาของมวยพระยาพิชัยดาบหักที่เป็นของตนเอง  ท าให้เห็นถึงระดับสติปัญญา 
นาฏกรรม รูปแบบในการต่อสู้ป้องกันตัว คุณธรรมจริยธรรมที่ทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมไทยอย่างยิ่ง และวิธีการในการสืบทอด
วัฒนธรรมมวยไทยพระยาพิชัยดาบหักผ่านรุ่นสู่รุ่นที่เป็นเชื้อสายสกุลพระยาพิชัยดาบหักที่มีการสืบสาน ถ่ายทอด พัฒนาและ
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บทน า 
มวยไทยพระยาพิชัยดาบหัก คือมวยไทยที่พระยาพิชัยดาบหักท่านได้สร้างสรรค์ และถ่ายทอดให้ลูกหลานและลูก

ศิษย์มวยไทยของท่าน ซึ่งมวยไทยของพระยาพิชัยดาบหักนี้ พระยาพิชัยดาบหักท่านได้ผสมผสานมวยไทย ดาบไทย มวยจีน 
และลีลาง้ิว เกิดเป็นองค์ความรู้มวยไทยของท่านที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัว แต่ด้วยระยะเวลาเปลี่ยนผ่านถึง 235 ปี (นับถึง พ.ศ. 
2561) และจากการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย ท าให้มวยไทยของพระยาพิชัยดาบหักสูญหายไปเกือบหมด คงเหลืออยู่แต่ใน
ทายาทของท่านในสายสกุล “เชาวนปรีชา” เท่านั้นที่จะยังพอรักษาไว้ได้ ส่วนทายาทในสายสกุลอื่น ไม่ทราบชัดว่ายังมีสาย
สกุลใดที่สืบทอดมวยพระยาพิชัยดาบหักไว้บ้าง จากการศึกษาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นพบข้อสังเกตได้ว่าการสืบทอดวัฒนธรรม
มวยไทยพระยาพิชัยดาบ หักในปัจจุบันเหลือผู้สืบทอดมวยจากเชื้อสายพระยาพิชัยดาบหักโดยตรงเพียง 5 ท่าน อันได้แก่ (1) 
นายภู่ บ้านหน้าพระธาตุ อ าเภอพิชัย (2) อ.พิศาล เชาวนปรีชา (3) สตต.ดุสิต เชาวนปรีชา (4) ผศ.หัสดินทร์ เชาวน ปรีชา และ
(5) อ.หรรษา เชาวนปรีชา ซึ่งใน 5 ท่านนี้ เหลือ ผศ.หัสดินทร์ เชาวนปรีชา คนเดียวที่ยังสืบทอดมวยไทยพระยาพิชัยดาบหัก
อยู่ในปัจจุบัน จึงส่งผลให้ผู้วิจัยเกิดประเด็นท่ีสนใจในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการสืบทอดวัฒนธรรมมวยไทยพระ
ยาพิชัยดาบหักช่วงพ.ศ. 2558 – 2562 โดยมียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของ
ประเทศไทย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ซึ่งงานวิจัยนี้ตรงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติคือ “ต่อยอด
อดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางอัตลักษณ์วัฒนธรรม และประเพณีวิถีชีวิต โดยจังหวัดอุตรดิตถ์ใช้กลยุทธ์ในการท านุ
บ ารุงรักษา สืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้ยั่งยืน และส่งเสริมเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ที่แสดงให้
เห็นอัตลักษณ์ของมวยไทยพระยาพิชัยดาบหักว่ามีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ที่ต้องสืบทอดให้คงอยู่จนถึงปัจจุบัน  

ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงต้องการศึกษาการสื่อสารเพื่อการสืบทอดวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นกับ “มวย ไทยพระยาพิชัยดาบ
หัก” เนื่องจาก มวยไทยพระยาพิชัยดาบหักเป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว ท่ีมีเอกลักษณ์ โดดเด่นของไทย โดยเฉพาะพระยา
พิชัยดาบหัก ซึ่งเป็นวีรบุรุษในประวัติศาสตร์ชาติไทย เป็นที่ยอมรับกันว่า พระยาพิชัยดาบหักเป็นวีรบุรุษที่เก่งด้านมวยไทย
อย่างหาตัวจับยาก ในเรื่องความคล่องแคล่วว่องไว รวดเร็ว เด็ดขาด มีลีลาท่าทางสวยงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม้เตะ ถีบ และ
ศอก เป็นที่เลื่องช่ือและเอกลักษณ์มีมานานแต่ในอดีต และศึกษาความรู้ของผู้ที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่น ที่มีการวิเคราะห์ให้เห็น
ถึงกระบวนการการสื่อสารเพื่อการสืบทอดวัฒนธรรมมวยไทยพระ ยาพิชัยดาบหักว่ามวยไทยพระยาพิชัยดาบหักถูกน ามา
สื่อสารเพื่อการสืบทอดวัฒนธรรมให้กับลูกหลานอย่างไร และมีปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลกระทบต่อการสื่อสารเพื่อสืบทอด
วัฒนธรรม 

ค าถามน าวิจัย 

1.กระบวนการการสื่อสารเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมมวยไทยพระยาพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดติถ์ มีความเป็นมาที่ยังคง 
สืบทอดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 – 2562 อย่างไร 

2.อัตลักษณ์มวยไทยพระยาพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นอย่างไรบ้าง 

3.มีปัจจัยภายในและภายนอกอะไรบ้างท่ีส่งผลต่อการสืบทอดวัฒนธรรมมวยไทยพระยาพิชัยดาบหัก 

 วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อศึกษากระบวนการการสื่อสารเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมมวยไทยพระยาพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์ 
2.เพื่อศึกษาอัตลักษณ์มวยไทยพระยาพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์ 
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3.เพื่อศึกษาปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อการสืบทอดวัฒนธรรมมวยไทยพระยาพิชัยดาบหักอันได้แก่บริบท
ท้องถิ่น และกระแสโลกาภิวัตน์ 

 
วิธีการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีด้วยการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth 
Interview) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (non-participant observation) และใช้เครื่องบันทึกเสียง สมุดจดบันทึก กล้อง
ถ่ายภาพ และเอกสารเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ทั้งหมด 14 ท่าน เฉพาะบุคคลที่
เกี่ยวข้อง มีการวิเคราะห์โดยใช้วิธีการเชิงอุปมาน (the inductive method) เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่ม ซึง่มีเกณฑ์ในการเลือก ดังนี ้

1. ทายาทท่ีสืบทอดมวยพระยาพิชัยดาบหัก 
1) เป็นผู้ที่สืบทอดมวยไทยพระยาพิชัยดาบหัก และมีความช านาญการเกี่ยวกับมวยไทย  

พระยาพิชัยดาบหักและท าการเผยแพร่  
2) เป็นบุคคลที่ไดร้ับรองในเรื่องความรู้เกี่ยวกับมวยไทยพระยาพิชัยดาบหักจากส านัก 

วัฒนธรรมจังหวัดอตุรดติถ์  
2. บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องในการสบืทอดและเผยแพร่วัฒนธรรมมวยไทยพระยาพิชัยดาบหักให้ 

ด ารงอยู่ 
1) เป็นผู้มีความช านาญการเกีย่วกับมวยไทยพระยาพิชัยดาบหักและท าการเผยแพร่  
2) เป็นบุคคลที่ไดร้ับรองในเรื่องความรู้เกี่ยวกับมวยไทยพระยาพิชัยดาบหักจากส านัก 

วัฒนธรรมจังหวัดอตุรดติถ์  
เมื่อผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเสร็จแล้ว จะน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากเอกสาร และข้อมูลภาคสนามที่รวบรวมได้จาก

การสัมภาษณ์มาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ ซึ่งในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ผู้ศึกษาวิจัยใช้วิธีตรวจสอบความ 
น่าเช่ือถือของข้อมูล โดยการน าข้อมูลไปให้ผู้ให้ข้อมูลอ่าน หรือกลับไปสอบถามผู้ให้ข้อมูลซ้ าอีก คือ ผศ. หัสดินทร์ เชาวน
ปรีชา (ทายาทสืบทอดมวยพระยาพิชัยดาบหัก) เพื่อให้ได้ข้อมูลทีต่รงกับความเป็นจริง และใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสาม
เส้า (Triangulation)  

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ 1 ศึกษา พบว่ากระบวนการการสื่อสารเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมมวยไทยพระยาพิชัย

ดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์ น าแนวคิดการสื่อสาร การสืบทอดวัฒนธรรม และวัฒนธรรมศึกษามาอธิบายวิเคราะห์ให้เห็นโดยมี
รายละเอียดดังนี้ ด้านกระบวนการการสื่อสาร ประกอบด้วย ผู้ส่งสาร หลัก คือ ผศ.หัสดินทร์ เชาวนปรีชา เพียงท่านเดียว 
เพราะเป็นทายาทที่สืบทอดเช้ือสายสกุลพระยาพิชัยดาบหักเหลือเพียงผู้เดียว โดยใช้วิธีในการสื่อสารถ่ายทอดเนื้อหาข่าวสาร
ไปยังผู้รับสาร โดยถ่ายทอดเนื้อหาข่าวสารในเรื่องของพิธีกรรม เช่น การมอบตัวเป็นศิษย์ การครอบครู การไหว้ครู การร าไหว้
ครู ท่ามวย ช่ือกลมวย ช่ือท่าทางต่างๆ การแต่งกาย ผ้าประเจียด มงคลมวย ผ้าเกี้ยวคาดเอว งานแสดงผ่านสื่อบุคคล กิจกรรม
การจัดงาน ไปยังลูกศิษย์ และผู้ที่สนใจ ที่มีลักษณะไหลเวียนอย่างต่อเนื่องกันไปอย่างไม่รู้จบสิ้น ท่ีประกอบด้วยหลักคิด 
รูปแบบการสอน การฝึกฝนแบบหลักไตรรัตนาของมวยพระยาพิชัยดาบหักที่เป็นของตนเอง  ท าให้เห็นถึงระดับสติปัญญา 
นาฏกรรม รูปแบบในการต่อสู้ป้องกันตัว คุณธรรมจริยธรรมที่ทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมไทยอย่างยิ่ง และวิธีการในการสืบทอด
วัฒนธรรมมวยไทยพระยาพิชัยดาบหักผ่านรุ่นสู่รุ่นที่เป็นเชื้อสายสกุลพระยาพิชัยดาบหักที่มีการสืบสาน ถ่ายทอด พัฒนาและ



580
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
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ต่อยอด เพื่อให้เข้ากับยุคสมัยเพื่อที่จะรักษาวัฒนธรรมมวยไทยพระยาพิชัยดาบหักให้คงอยู่ ผ่านทางมิติของบุคคล พื้นที่ และ
เวลาที่ยาวนานกว่า 235 ปี ถึงแม้ว่าวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ไม่คงที่ และไม่ตายตัว แต่สามารถเปลี่ยนแปลง ปรับแต่งวัฒนธรรมมวย
ไทยพระยาพิชัยดาบหักให้เข้ากับยุคสมัยได้อยู่ตลอดเวลา การสืบทอดทางวัฒนธรรมจึงเป็นมากกว่าการรับไว้ (recieve) การ
รักษา (maintain) และการส่งผ่าน (transmit) วัฒนธรรม แต่เป็นการเรียนรู้ที่จะรับ (recieve)  เรียนรู้ที่จะเลือก (select) 
เรียนรู้ที่จะใช้ (using) เรียนรู้ที่จะพัฒนา (develop) วัฒนธรรมให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการและวิถีชีวิตของมนุษย์ 
ภายใต้บริบททางสังคมของพื้นที่และเวลาแห่งยุคสมัยนั้น 

ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ 2 ศึกษา พบว่าอัตลักษณ์มวยไทยพระยาพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์ มีอัตลักษณ์
เฉพาะตัว ทั้งองค์ความรู้ พิธีกรรม เช่น พิธีการมอบตัวเป็นศิษย์ การครอบครู การไหว้ครู ธรรมเนียมในการฝึกที่ต้องกล่าวค า
ไหว้ครูก่อนฝึกและหลังฝึก การร าไหว้ครูทั้ง 4 แบบ คือ แบบหงส์บินช้างถวายงวง แบบไต่เมฆส่องเมฆ แบบกระต่ายชมจันทร์ 
แบบลิงตบยุง (หนุมานตบยุง) ทั้งช่ือกลมวย ช่ือท่าทางต่างๆเช่น ท่าย่างนางเหลียว ท่าเสือย่าง ท่าม้าย่อง เป็นต้น การแต่งกาย 
ผ้าประเจียด มงคลมวย ผ้าเกี้ยวคาดเอว และการสอนก็ใช้ “บทกลอน” เป็นสื่อในการสอนให้ศิษย์จ าได้ง่าย ถ้าจ า “บทกลอน
ได้” ก็จะจ าความรู้ ท่าทางหลักการนั้นๆได้ เช่น 
  บทกลอนท่ีสอนท่ายืนคุมมวย 

   หมัดหน้าอยู่ตา  หมัดหลังอยู่คาง 

   เดินเสือลากหาง  มือสอดสร้อยมาลา 

   เก็บคางบังไหล่  ตาจ้องมองไป 

   ดูที่อกมัน  ย่อเข่าด้วยพลัน 

   ยืนตีนเหลือบกัน  ยืนมั่นหน้าตีน 

   โยกย่างย้ายถิ่น  อย่ายืนตีนตาย 

  หรือ ค ากลอนท่ีสอนให้มั่นในหมัด “เป็นมวยหมัดไม่ตก” ได้แก่ 

   …หนึ่งไปหนึ่งอยู ่

   คางกูส าคัญ 

   มือของกูนั้น 

   อย่าต่ ากว่าคาง…  

ก็เป็นเฉพาะของพระยาพิชัยดาบหัก ซึ่งมวยพระยาพิชัยดาบหักเน้นการสร้างคนดีให้สังคม เป็นมวยวิถีพุทธ เพราะ
น าหลักศีล สมาธิ ปัญญา มาเป็นหลักในการอบรมบ่มนิสัยลูกศิษย์ เราเรียกว่า “หลักไตรรัตนา” ย้ าพร่ าสอนให้ศิษย์ตั้งมั่นใน
ศีลธรรมอันดี กล่าวได้ว่า เป็นอัตลักษณ์ของมวยไทยพระยาพิชัยดาบหักที่สืบทอดกันมาในหมู่ทายาทของท่าน แตกต่างจาก
มวยไทยอื่นๆที่ไม่ได้สืบทอดทางเช้ือสายสกุล แต่อาจจะสืบทอดกันมาแบบครูสอนศิษย์ นอกจากนี้ยังเป็นมวยมุ่งพัฒนาทั้ง
ร่างกาย จิตใจ ปัญญารู้คิด เป็นมวยคาถาอาคม คือ ผู้เรียนจะต้องเรียนวิชาคาถาอาคมคงกระพันควบคู่ไปด้วย เป็นมวยที่ให้
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ความส าคัญทั้งเนื้อหา (ประเพณี พิธีกรรม วิธีการต่อสู้) และสาระหรือจิตวิญญาณมวยไทย (การปลูกฝังให้เป็นความดีมี
คุณธรรมจริยธรรม) ที่มีคุณค่าของมวยไทยพระยาพิชัยดาบหักในด้านประวัติศาสตร์ คุณค่าทางวัฒนธรรม และคุณค่าในทาง
สังคมที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะของมวยไทยพระยาพิชัยดาบหัก 

ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ 3 ศึกษา พบว่าปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อการสืบทอดวัฒนธรรมมวยไทย
พระยาพิชัยดาบหัก อันได้แก่บริบทท้องถิ่น และกระแสโลกาภิวัตน์ ที่น าทฤษฎีการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม แนวคิดโลกาภิ
วัตน์ และ Glocalization มาอธิบายวิเคราะห์ให้เห็นว่ามีปัจจัยส่งผลกระทบต่อการสืบทอดวัฒนธรรมมวยไทยพระยาพิชัยดาบ
หักในปัจจุบัน โดยปัจจัยภายในมีผลกระทบที่เกิดจากผู้ส่งสาร คือ ครู มวยที่เป็นทายาทพระยาพิชัยดาบหัก มีอายุมากขึ้น
ตามล าดับและเหลือเพียงคนเดียว และปัจจัยภายนอกมีผลกระทบ คือ 1) มีบุคคลอื่นน ามวยไทยอื่นๆมาสอน มาเผยแพร่แล้ว
อ้างว่าเป็นมวยไทยพระยาพิชัยดาบหัก ซึ่งตามข้อเท็จจริงแล้วไม่ใช่ 2) มีบุคคลอื่นที่รู้ไม่มาก รู้ไม่จริง รู้ไม่ลึกซึ้ง เกี่ยวกับมวย
ไทยพระยาพิชัยดาบหักที่สืบทอดกันมาในหมู่ทายาทของพระยาพิชัยดาบหัก แต่ไปสอนไปเผยแพร่ ท าให้เกิดความผิดเพี้ยน
ด้านข้อมูลที่ถูกต้อง 3) งบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์ในการฝึกซ้อม เริ่มไม่พอเพียง 4) เด็ก และเยาวชนยังมีความเข้าใจ 
ผิดๆเกี่ยวกับมวยไทย เช่น เป็นวิชาของคนท่ีชอบเป็นนักเลง คนห้าวเท่าน้ันท่ีเรียน เป็นวิชาที่เจ็บตัวมากกว่า กีฬาอ่ืนๆเป็นต้น 
ส่วนผลกระทบที่เกิดจากผู้รับสาร มีปัจจัยภายในส่วนใหญ่เกิดจากตัวเอง และปัจจัยภายนอก เกิดจากบริบททางสังคม ที่มียุค
โลกาภิวัตน์เข้ามามีส่วนผลักดันที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของมวยไทยพระยาพิชัยดาบหักตามยุคสมัย โดยมีอิทธิพลของ
เทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาเกี่ยวข้องมากมายที่เกิดขึ้น ที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัฒน์ที่มีการ
เคลื่อนไหว และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นมิติทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม  ดังนั้น
จะต้องมีการท าความเข้าใจในเรื่องการสื่อสารอัตลักษณ์ท้องถิ่นมวยไทยพระยาพิชัยดาบหัก ว่าต้องมีการผสมผสานความเป็น
โลกกับความเป็นท้องถิ่นของวัฒนธรรมมวยไทยพระยาพิชัยดาบหักเข้าด้วยกัน โดยสร้างความเข้มแข็งของวัฒนธรรมมวยไทย
พระยาพิชัยดาบหักในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเสริมสร้าง และความเข้มแข็งของวัฒนธรรมมวยไทยพระยาพิชัยดาบหักโดย
พัฒนา และปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยของกระแสโลกาภิวัตน์ เพื่อไม่ให้ปัจจัยต่างๆเหล่านี้มาท าลายให้มวยไทยพระยาพิ ชัย
ดาบหักหายไปในอนาคตได้      

สุดท้ายเมื่อพิจารณาตามวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ข้อ พบว่า ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจยัของการสื่อสารเพื่อการสบื
ทอดวัฒนธรรมมวยไทยพระยาพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์ นั้นได้สอดคล้องกับงานวิจยั ที่ผู้วิจัยได้ศึกษา  

1.งานวิจัยของ เอมอร ชลพิไลพงศ์ (2545) ที่ศึกษาเรื่อง การสื่อสารเพื่อการสืบทอดวัฒนธรรมของชาวจีนในเขตไช
น่าทาวน์ พบว่า กระบวนการในการสื่อสารใช้การสื่อสารแบบรุ่นต่อรุ่น คือ พ่อสอนลูก สืบทอดกันไป จนลูกหลานเกิด
กระบวนการเรียนรู้ จนสามารถรับรู้วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับมวยไทยพระยาพิชัยดาบหัก ไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรม การมอบตัวเป็น
ศิษย์ การครอบครู การไหว้ครู การร าไหว้ครู ท่ามวย ช่ือกลมวย ช่ือท่าทางต่างๆ การแต่งกาย ผ้าประเจียด มงคลมวย ผ้าเกี้ยว
คาดเอว งานแสดง และการสอนที่ใช้ “บทกลอน” ได้เองในที่สุด นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการสื่อสาร 
ประกอบไปด้วย ปัจจัยภายในที่เกิดจากผู้ส่งสาร และผู้รับสาร ที่เกิดจากตัวเอง และปัจจัยภายนอกที่มีเทคโนโลยีการสื่อสาร 
และบริบทท้องถิ่นสมัยใหม่เข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งปัจจัยต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแตม่ีผลตอ่การสืบทอดวัฒนธรรมมวยไทยพระยาพชัิย
ดาบหักไม่มากก็น้อย  

2.งานวิจัยของ กุลธิดา อู่บูรณกุล (2555) ทีศ่ึกษาเรื่อง กระบวนการสื่อสารเพื่อสืบทอดประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัด
ภูเก็ต ซึ่งมีความสอดคล้องในด้านการสื่อสารเพื่อการสืบทอดวัฒนธรรม ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมมวยไทยพระยา
พิชัยดาบหักเป็นไปตามบริบทชุมชน โดยมีการสื่อสาร ถ่ายทอด สืบทอดกันมาแบบรุ่นสู่รุ่น เป็นการสื่อสารระหว่างบุคคล แบบ
สื่อสารเผชิญหน้า ที่สั่งสอนถ่ายทอดต่อๆกันมาในตระกูล “เชาวนปรีชา”  
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ต่อยอด เพื่อให้เข้ากับยุคสมัยเพื่อที่จะรักษาวัฒนธรรมมวยไทยพระยาพิชัยดาบหักให้คงอยู่ ผ่านทางมิติของบุคคล พื้นที่ และ
เวลาที่ยาวนานกว่า 235 ปี ถึงแม้ว่าวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ไม่คงที่ และไม่ตายตัว แต่สามารถเปลี่ยนแปลง ปรับแต่งวัฒนธรรมมวย
ไทยพระยาพิชัยดาบหักให้เข้ากับยุคสมัยได้อยู่ตลอดเวลา การสืบทอดทางวัฒนธรรมจึงเป็นมากกว่าการรับไว้ (recieve) การ
รักษา (maintain) และการส่งผ่าน (transmit) วัฒนธรรม แต่เป็นการเรียนรู้ที่จะรับ (recieve)  เรียนรู้ที่จะเลือก (select) 
เรียนรู้ที่จะใช้ (using) เรียนรู้ที่จะพัฒนา (develop) วัฒนธรรมให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการและวิถีชีวิตของมนุษย์ 
ภายใต้บริบททางสังคมของพื้นที่และเวลาแห่งยุคสมัยนั้น 

ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ 2 ศึกษา พบว่าอัตลักษณ์มวยไทยพระยาพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์ มีอัตลักษณ์
เฉพาะตัว ทั้งองค์ความรู้ พิธีกรรม เช่น พิธีการมอบตัวเป็นศิษย์ การครอบครู การไหว้ครู ธรรมเนียมในการฝึกที่ต้องกล่าวค า
ไหว้ครูก่อนฝึกและหลังฝึก การร าไหว้ครูทั้ง 4 แบบ คือ แบบหงส์บินช้างถวายงวง แบบไต่เมฆส่องเมฆ แบบกระต่ายชมจันทร์ 
แบบลิงตบยุง (หนุมานตบยุง) ทั้งช่ือกลมวย ช่ือท่าทางต่างๆเช่น ท่าย่างนางเหลียว ท่าเสือย่าง ท่าม้าย่อง เป็นต้น การแต่งกาย 
ผ้าประเจียด มงคลมวย ผ้าเกี้ยวคาดเอว และการสอนก็ใช้ “บทกลอน” เป็นสื่อในการสอนให้ศิษย์จ าได้ง่าย ถ้าจ า “บทกลอน
ได้” ก็จะจ าความรู้ ท่าทางหลักการนั้นๆได้ เช่น 
  บทกลอนท่ีสอนท่ายืนคุมมวย 

   หมัดหน้าอยู่ตา  หมัดหลังอยู่คาง 

   เดินเสือลากหาง  มือสอดสร้อยมาลา 

   เก็บคางบังไหล่  ตาจ้องมองไป 

   ดูที่อกมัน  ย่อเข่าด้วยพลัน 

   ยืนตีนเหลือบกัน  ยืนมั่นหน้าตีน 

   โยกย่างย้ายถิ่น  อย่ายืนตีนตาย 

  หรือ ค ากลอนท่ีสอนให้มั่นในหมัด “เป็นมวยหมัดไม่ตก” ได้แก่ 

   …หนึ่งไปหนึ่งอยู ่

   คางกูส าคัญ 

   มือของกูนั้น 

   อย่าต่ ากว่าคาง…  

ก็เป็นเฉพาะของพระยาพิชัยดาบหัก ซึ่งมวยพระยาพิชัยดาบหักเน้นการสร้างคนดีให้สังคม เป็นมวยวิถีพุทธ เพราะ
น าหลักศีล สมาธิ ปัญญา มาเป็นหลักในการอบรมบ่มนิสัยลูกศิษย์ เราเรียกว่า “หลักไตรรัตนา” ย้ าพร่ าสอนให้ศิษย์ตั้งมั่นใน
ศีลธรรมอันดี กล่าวได้ว่า เป็นอัตลักษณ์ของมวยไทยพระยาพิชัยดาบหักที่สืบทอดกันมาในหมู่ทายาทของท่าน แตกต่างจาก
มวยไทยอื่นๆที่ไม่ได้สืบทอดทางเช้ือสายสกุล แต่อาจจะสืบทอดกันมาแบบครูสอนศิษย์ นอกจากนี้ยังเป็นมวยมุ่งพัฒนาทั้ง
ร่างกาย จิตใจ ปัญญารู้คิด เป็นมวยคาถาอาคม คือ ผู้เรียนจะต้องเรียนวิชาคาถาอาคมคงกระพันควบคู่ไปด้วย เป็นมวยที่ให้
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ความส าคัญทั้งเนื้อหา (ประเพณี พิธีกรรม วิธีการต่อสู้) และสาระหรือจิตวิญญาณมวยไทย (การปลูกฝังให้เป็นความดีมี
คุณธรรมจริยธรรม) ที่มีคุณค่าของมวยไทยพระยาพิชัยดาบหักในด้านประวัติศาสตร์ คุณค่าทางวัฒนธรรม และคุณค่าในทาง
สังคมที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะของมวยไทยพระยาพิชัยดาบหัก 

ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ 3 ศึกษา พบว่าปัจจัยภายในและภายนอกท่ีส่งผลต่อการสืบทอดวัฒนธรรมมวยไทย
พระยาพิชัยดาบหัก อันได้แก่บริบทท้องถิ่น และกระแสโลกาภิวัตน์ ที่น าทฤษฎีการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม แนวคิดโลกาภิ
วัตน์ และ Glocalization มาอธิบายวิเคราะห์ให้เห็นว่ามีปัจจัยส่งผลกระทบต่อการสืบทอดวัฒนธรรมมวยไทยพระยาพิชัยดาบ
หักในปัจจุบัน โดยปัจจัยภายในมีผลกระทบที่เกิดจากผู้ส่งสาร คือ ครู มวยที่เป็นทายาทพระยาพิชัยดาบหัก มีอายุมากขึ้น
ตามล าดับและเหลือเพียงคนเดียว และปัจจัยภายนอกมีผลกระทบ คือ 1) มีบุคคลอื่นน ามวยไทยอื่นๆมาสอน มาเผยแพร่แล้ว
อ้างว่าเป็นมวยไทยพระยาพิชัยดาบหัก ซึ่งตามข้อเท็จจริงแล้วไม่ใช่ 2) มีบุคคลอื่นที่รู้ไม่มาก รู้ไม่จริง รู้ไม่ลึกซึ้ง เกี่ยวกับมวย
ไทยพระยาพิชัยดาบหักที่สืบทอดกันมาในหมู่ทายาทของพระยาพิชัยดาบหัก แต่ไปสอนไปเผยแพร่ ท าให้เกิดความผิดเพี้ยน
ด้านข้อมูลที่ถูกต้อง 3) งบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์ในการฝึกซ้อม เริ่มไม่พอเพียง 4) เด็ก และเยาวชนยังมีความเข้าใจ 
ผิดๆเกี่ยวกับมวยไทย เช่น เป็นวิชาของคนท่ีชอบเป็นนักเลง คนห้าวเท่าน้ันท่ีเรียน เป็นวิชาที่เจ็บตัวมากกว่า กีฬาอ่ืนๆเป็นต้น 
ส่วนผลกระทบที่เกิดจากผู้รับสาร มีปัจจัยภายในส่วนใหญ่เกิดจากตัวเอง และปัจจัยภายนอก เกิดจากบริบททางสังคม ที่มียุค
โลกาภิวัตน์เข้ามามีส่วนผลักดันที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของมวยไทยพระยาพิชัยดาบหักตามยุคสมัย โดยมีอิทธิพลของ
เทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาเกี่ยวข้องมากมายที่เกิดขึ้น ที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัฒน์ที่มีการ
เคลื่อนไหว และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นมิติทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม  ดังนั้น
จะต้องมีการท าความเข้าใจในเรื่องการสื่อสารอัตลักษณ์ท้องถิ่นมวยไทยพระยาพิชัยดาบหัก ว่าต้องมีการผสมผสานความเป็น
โลกกับความเป็นท้องถิ่นของวัฒนธรรมมวยไทยพระยาพิชัยดาบหักเข้าด้วยกัน โดยสร้างความเข้มแข็งของวัฒนธรรมมวยไทย
พระยาพิชัยดาบหักในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเสริมสร้าง และความเข้มแข็งของวัฒนธรรมมวยไทยพระยาพิชัยดาบหักโดย
พัฒนา และปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยของกระแสโลกาภิวัตน์ เพื่อไม่ให้ปัจจัยต่างๆเหล่านี้มาท าลายให้มวยไทยพระยาพิ ชัย
ดาบหักหายไปในอนาคตได้      

สุดท้ายเมื่อพิจารณาตามวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ข้อ พบว่า ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจยัของการสื่อสารเพื่อการสบื
ทอดวัฒนธรรมมวยไทยพระยาพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์ นั้นได้สอดคล้องกับงานวิจยั ที่ผู้วิจัยได้ศึกษา  

1.งานวิจัยของ เอมอร ชลพิไลพงศ์ (2545) ที่ศึกษาเรื่อง การสื่อสารเพื่อการสืบทอดวัฒนธรรมของชาวจีนในเขตไช
น่าทาวน์ พบว่า กระบวนการในการสื่อสารใช้การสื่อสารแบบรุ่นต่อรุ่น คือ พ่อสอนลูก สืบทอดกันไป จนลูกหลานเกิด
กระบวนการเรียนรู้ จนสามารถรับรู้วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับมวยไทยพระยาพิชัยดาบหัก ไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรม การมอบตัวเป็น
ศิษย์ การครอบครู การไหว้ครู การร าไหว้ครู ท่ามวย ช่ือกลมวย ช่ือท่าทางต่างๆ การแต่งกาย ผ้าประเจียด มงคลมวย ผ้าเกี้ยว
คาดเอว งานแสดง และการสอนที่ใช้ “บทกลอน” ได้เองในที่สุด นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการสื่อสาร 
ประกอบไปด้วย ปัจจัยภายในที่เกิดจากผู้ส่งสาร และผู้รับสาร ที่เกิดจากตัวเอง และปัจจัยภายนอกที่มีเทคโนโลยีการสื่อสาร 
และบริบทท้องถิ่นสมัยใหม่เข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งปัจจัยต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแตม่ีผลตอ่การสืบทอดวัฒนธรรมมวยไทยพระยาพชัิย
ดาบหักไม่มากก็น้อย  

2.งานวิจัยของ กุลธิดา อู่บูรณกุล (2555) ทีศ่ึกษาเรื่อง กระบวนการสื่อสารเพื่อสืบทอดประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัด
ภูเก็ต ซึ่งมีความสอดคล้องในด้านการสื่อสารเพื่อการสืบทอดวัฒนธรรม ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมมวยไทยพระยา
พิชัยดาบหักเป็นไปตามบริบทชุมชน โดยมีการสื่อสาร ถ่ายทอด สืบทอดกันมาแบบรุ่นสู่รุ่น เป็นการสื่อสารระหว่างบุคคล แบบ
สื่อสารเผชิญหน้า ที่สั่งสอนถ่ายทอดต่อๆกันมาในตระกูล “เชาวนปรีชา”  
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3.งานวิจัยของ รัตนะ บัวสนธ์ และคณะ (2552) ได้ศึกษาเรื่อง ตะกูลวิชัยขัทคะ : ชาติมาลาพระยาพิชัยดาบหัก ซึ่งมี
ความสอดคล้องในด้านมวยไทยพระยาพิชัยดาบหัก ที่ว่าต้นตระกูลวิชัยขัทคะ คือ ทายาทพระยาพิชัยดาบหัก แล้วบุคคลที่อยู่
ในตระกูลได้มีการสืบทอดลูกหลานหลายช่วงช้ัน จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเท่าที่ผู้วิจัยสืบค้นได้ในปัจจุบันมีถึงช่วงช้ันที่ 
12 โดยมีผู้สืบทอดเหลือเพียงท่านเดียว คือ ผศ.หัสดินทร์ เชาวนปรีชา ซึ่งมีรายช่ือและหลักฐานปรากฏแน่ชัดว่าเป็นทายาทท่ี
สืบทอดกันมาที่เช่ือถือได้ในงานวิจัยที่ศึกษามาดังกล่าว  

4.งานวิจัยของ ทรงพล นาคเอี่ยม (2550) ที่ศึกษาเรื่อง การเปลี่ยนแปลงของความหลากหลายในเชิงศิลปะการต่อสู้ 
ป้องกันตัวไทย : กรณีศึกษามวยไทยสายพระยาพิชัยดาบหัก มีประวัติของมวยสายพระยาพระพิชัยดาบหักบอกเล่าถึงการ
แสดงคุณค่าที่มีความหลากหลายของศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวในสังคมของไทย ท้ังองค์ความรู้และวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์ 
เช่ือมโยงกับทั้งวิถีชีวิต ความเช่ือ และระบบคุณค่าของสังคมยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลง จึงส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยน
รูปแบบที่เคยแสดงถึงวัฒนธรรมมวยไทยพระยาพิชัยดาบหักใหอ้ยู่รอด และคงอยู่ของวัฒนธรรมมวยไทยพระยาพิชัยดาบหักใน
ปัจจุบันต่อไป 

จะเห็นได้ว่าผู้วิจัยได้น างานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ได้ศึกษา น ามาประยุกต์ใช้กับงานวิจัยนี้ เพื่อให้เกิดผลในเรื่องของการ
สื่อสารเพื่อการสืบทอดวัฒนธรรมมวยไทยพระยาพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้สมบูรณ์มากที่สุด 

สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาพบว่า 1.การสื่อสารเพื่อการสืบทอดวัฒนธรรมมวยไทยพระยาพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์ มีผู้ส่งสาร

หลักเพียงท่านเดียวที่สืบทอดเช้ือสายพระยาพิชัยดาบหัก ใช้วิธีถ่ายทอดเนื้อหาข่าวสารในเรื่องของพิธีกรรม ผ่านสื่อบุคคล 
กิจกรรมการจัดงาน ไปยังลูกศิษย์ และผู้ที่สนใจ  

2.อัตลักษณ์มวยไทยพระยาพิชัยดาบหัก  มีองค์ความรู้ พิธีกรรม เช่น พิธีการมอบตัวเป็นศิษย์ การครอบครู การไหว้
ครู ธรรมเนียมในการฝึกที่ต้องกล่าวค าไหว้ครูก่อนฝึกและหลังฝึก ทั้งช่ือกลมวย ช่ือท่าทางต่างๆ การแต่งกาย ผ้าประเจียด 
มงคลมวย ผ้าเกี้ยวคาดเอว และการสอนก็ใช้ “บทกลอน” ที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะ 

3.มีปัจจัยภายใน และภายนอกที่มีผลกระทบต่อการสืบทอดมวยไทยพระยาพิชัยดาบหักเกิดจากบริบททางสังคมที่
เปลี่ยนแปลง โดยมีอิทธิพลของเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาเกี่ยวข้องท่ามกลางกระแสโลกาภิวัฒน์อย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ  สังคม และวัฒนธรรม 

กิตติกรรมประกาศ 
 ผู้วิจัยขอขอบคุณ ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผศ.ดร.พนมสิทธิ์ สอนประจักษ์ ซึ่งท่านได้ให้ค าแนะน าและ
ข้อคิดเห็นต่างๆ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการท าวิทยานิพนธ์ อีกทั้งยังช่วยแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินงาน
อีกด้วย  และขอขอบคุณ คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวรที่ให้การสนับสนุน 
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3.งานวิจัยของ รัตนะ บัวสนธ์ และคณะ (2552) ได้ศึกษาเรื่อง ตะกูลวิชัยขัทคะ : ชาติมาลาพระยาพิชัยดาบหัก ซึ่งมี
ความสอดคล้องในด้านมวยไทยพระยาพิชัยดาบหัก ที่ว่าต้นตระกูลวิชัยขัทคะ คือ ทายาทพระยาพิชัยดาบหัก แล้วบุคคลที่อยู่
ในตระกูลได้มีการสืบทอดลูกหลานหลายช่วงช้ัน จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเท่าที่ผู้วิจัยสืบค้นได้ในปัจจุบันมีถึงช่วงช้ันที่ 
12 โดยมีผู้สืบทอดเหลือเพียงท่านเดียว คือ ผศ.หัสดินทร์ เชาวนปรีชา ซึ่งมีรายช่ือและหลักฐานปรากฏแน่ชัดว่าเป็นทายาทท่ี
สืบทอดกันมาที่เช่ือถือได้ในงานวิจัยที่ศึกษามาดังกล่าว  

4.งานวิจัยของ ทรงพล นาคเอี่ยม (2550) ที่ศึกษาเรื่อง การเปลี่ยนแปลงของความหลากหลายในเชิงศิลปะการต่อสู้ 
ป้องกันตัวไทย : กรณีศึกษามวยไทยสายพระยาพิชัยดาบหัก มีประวัติของมวยสายพระยาพระพิชัยดาบหักบอกเล่าถึงการ
แสดงคุณค่าที่มีความหลากหลายของศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวในสังคมของไทย ท้ังองค์ความรู้และวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์ 
เช่ือมโยงกับทั้งวิถีชีวิต ความเช่ือ และระบบคุณค่าของสังคมยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลง จึงส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยน
รูปแบบที่เคยแสดงถึงวัฒนธรรมมวยไทยพระยาพิชัยดาบหักใหอ้ยู่รอด และคงอยู่ของวัฒนธรรมมวยไทยพระยาพิชัยดาบหักใน
ปัจจุบันต่อไป 

จะเห็นได้ว่าผู้วิจัยได้น างานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ได้ศึกษา น ามาประยุกต์ใช้กับงานวิจัยนี้ เพื่อให้เกิดผลในเรื่องของการ
สื่อสารเพื่อการสืบทอดวัฒนธรรมมวยไทยพระยาพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้สมบูรณ์มากที่สุด 

สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาพบว่า 1.การสื่อสารเพื่อการสืบทอดวัฒนธรรมมวยไทยพระยาพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์ มีผู้ส่งสาร

หลักเพียงท่านเดียวที่สืบทอดเช้ือสายพระยาพิชัยดาบหัก ใช้วิธีถ่ายทอดเน้ือหาข่าวสารในเรื่องของพิธีกรรม ผ่านสื่อบุคคล 
กิจกรรมการจัดงาน ไปยังลูกศิษย์ และผู้ที่สนใจ  

2.อัตลักษณ์มวยไทยพระยาพิชัยดาบหัก  มีองค์ความรู้ พิธีกรรม เช่น พิธีการมอบตัวเป็นศิษย์ การครอบครู การไหว้
ครู ธรรมเนียมในการฝึกที่ต้องกล่าวค าไหว้ครูก่อนฝึกและหลังฝึก ทั้งช่ือกลมวย ช่ือท่าทางต่างๆ การแต่งกาย ผ้าประเจียด 
มงคลมวย ผ้าเกี้ยวคาดเอว และการสอนก็ใช้ “บทกลอน” ที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะ 

3.มีปัจจัยภายใน และภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อการสืบทอดมวยไทยพระยาพิชัยดาบหักเกิดจากบริบททางสังคมที่
เปลี่ยนแปลง โดยมีอิทธิพลของเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาเกี่ยวข้องท่ามกลางกระแสโลกาภิวัฒน์อย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ  สังคม และวัฒนธรรม 

กิตติกรรมประกาศ 
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ข้อคิดเห็นต่างๆ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการท าวิทยานิพนธ์ อีกทั้งยังช่วยแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินงาน
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ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทางการบัญชีและราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ภายใต้การปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่องรายได้จากสัญญา 

ที่ท�ากับลูกค้า: กรณีศึกษาอุตสาหกรรมเทคโนโลยี และอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

อรธีรำ เกียรติไพบูลย์1* และ สุนทรีย์ ตั้งศรีวงศ์2

บทคัดย่อ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่15 เรือ่ง รำยได้จำกสญัญำทีท่�ำกบัลกูค้ำ ถกูประกำศใช้ เมื่อ 1 ม.ค. 2562 มำตรฐำน

ดงักล่ำวได้ก�ำหนดหลกัเกณฑ์ในกำรรบัรูร้ำยได้ใหม่ และน�ำมำถอืปฏบิตัเิป็นครัง้แรก ซึง่จะส่งผลต่อข้อมูลทำง กำรบญัชใีนงบกำรเงนิ 

ที่เป็นเคร่ืองมือที่ส�ำคัญในกำรสื่อสำรระหว่ำงบริษัทกับนักลงทุนเพื่อใช้ในกำรประกอบกำรตัดสินใจของนักลงทุน งำนวิจัยนี้จึงมี

วตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษำควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงข้อมลูทำงกำรบญัชแีละรำคำหลกัทรพัย์ ภำยใต้กำรปรบัใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำร

เงินฉบับที่ 15 เรื่องรำยได้จำกสัญญำที่ท�ำกับลูกค้ำ กลุ่มตัวอย่ำงคือ บริษัทจดทะเบียน ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ใน

อุตสำหกรรมเทคโนโลยี และอตุสำหกรรมอสังหำรมิทรพัย์และก่อสร้ำง โดยใช้มูลค่ำตำมบัญชตี่อหุ้นและก�ำไรต่อหุ้นเป็นตัวแทนของ

ข้อมูลทำงกำรบัญชีในกำรอธิบำยรำคำหลักทรัพย์ ซึ่งแบบจ�ำลองที่ใช้ในกำรศึกษำปรับมำจำกแบบจ�ำลองของ Feltham และ Ohl-

son (1995) ช่วงเวลำที่ศึกษำคือไตรมำสที่ 1/2562 ถึง ไตรมำสที่ 3/2562 โดยกำรวิเครำะห์ควำมถดถอยเชิงพหุ (Multiple Re-

gression Analysis) แม้ว่ำกำรปรบัใช้มำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงนิดงักล่ำว จะส่งผลกระทบต่อข้อมลูทำงกำรบญัช ีแต่ผลกำรศกึษำ

พบว่ำ ในอุตสำหกรรมเทคโนโลยี และอุตสำหกรรมอสังหำริมทรัพย์และก่อสร้ำง ข้อมูลทำงกำรบัญชีมีควำมสัมพันธ์กับรำคำหลัก

ทรัพย์อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ อีกทั้งกำร ศึกษำนี้มีกำรเพิ่มตัวแปรควบคุม 3 ตัวแปรในแบบจ�ำลอง ซึ่งประกอบด้วย ควำมเสี่ยง

ทำงกำรเงิน ขนำด และกำรเติบโต ของกิจกำร ทั้งในอุตสำหกรรมเทคโนโลยี และอุตสำหกรรมอสังหำริมทรัพย์และก่อสร้ำง พบว่ำ 

ขนำดและอัตรำกำรเติบโต ของกิจกำร มีควำมสัมพันธ์เชิงบวกกับรำคำหลักทรัพย์ ในขณะที่ควำมเส่ียงทำงกำรเงินมีควำมสัมพันธ์

เชิงลบกับรำคำหลักทรัพย์อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ 

ค�าส�าคัญ : ข้อมูลทำงกำรบัญชี รำคำหลักทรัพย์ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่15

1  ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 65000
1 Accountancy Program, Faculty of Business, Economics and Communications, Naresuan University, Phitsanulok, 65000, Thailand
2  ดร., ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 65000
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The relationship between accounting information and the stock price of the Thai listed 
companies under TFRS 15 revenue from contacts with customers: 

case study of technology industry and property and construction industry

Onthira Kiatphaiboon1* and Suntaree Tungsriwong2

Abstract
TFRS 15 “revenues from contracts with clients”, became mandatory for the TFRS compliance companies 

as from the 1st January 2019. TFRS has been set the new accounting practices for revenue recognition and first 
implemented that affect accounting information in financial statements, which is an important communication 
tool that provide company’s information for investors to make an investment decision. The objectives of this 
research are to study the relationship between accounting information and the stock price under TFRS 15 
“revenue from contacts with customers.” The sample in this study is the Thai listed companies of technology 
industry and property and construction industry. Book value per share and earnings per share refer to accounting 
information that value the stock price. In addition, the study applied Feltham and Ohlson (1995) model. Data 
were collected from the first quarter to the third quarter of 2019 and applied Multiple Regression Analysis. 
Although the adoption of standard TFRS 15 affect accounting information but the results indicate that 
in technology industry as well as property and construction industry, accounting information are significantly 
related to stock prices. Moreover, three control variables (size, leverage and growth of firm) will be added in 
the research model. The findings indicate that size and growth of firms are positively and significantly related 
to stock price while leverage is negatively and significantly related to stock price.

Keywords: Accounting information, Stock price, TFRS 15 

 Abstract 
 TFRS 15 “revenues from contracts with clients”, became mandatory for the TFRS compliance companies as 
from the 1st January 2019. TFRS has been set the new accounting practices for revenue recognition and first implemented 
that affect accounting information in financial statements, which is an important communication tool that provide 
company’s information for investors to make an investment decision. The objectives of this research are to study the 
relationship between accounting information and the stock price under TFRS 15 “revenue from contacts with customers.” 
The sample in this study is the Thai listed companies of technology industry and property and construction industry. Book 
value per share and earnings per share refer to accounting information that value the stock price. In addition, the study 
applied Feltham and Ohlson (1995) model. Data were collected from the first quarter to the third quarter of 2019 and 
applied Multiple Regression Analysis.  Although the adoption of standard TFRS 15 affect accounting information but the 
results indicate that in technology industry as well as property and construction industry, accounting information are 
significantly related to stock prices. Moreover, three control variables (size, leverage and growth of firm) will be added in 
the research model. The findings indicate that size and growth of firms are positively and significantly related to stock price 
while leverage is negatively and significantly related to stock price. 
 

Keywords: Accounting information, Stock price, TFRS 15   

บทน า  

 ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่ง ซึ่งน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (International Financial Reporting 
Standards : IFRS) มาเป็นเกณฑ์ในการก าหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ (Federation of 
Accounting Professions)  ปัจจุบันยังคงมีการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างต่อเนื่อง วัตถุประสงค์หลักในการปรับปรุง หรือ
การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศมาปรับใช้ เพื่อให้ข้อมูลทางการบัญชี  มีประโยชน์ในการตัดสินใจของนักลงทุนมากขึ้น 
โดยสภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15   เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ท ากับลูกค้า (TFRS 15) ตั้งแต่วันที่ 
1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป มาตรฐานฉบับนี้ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการรับรู้รายได้ใหม่ โดยกิจการจะรับรู้รายได้เมื่อได้โอนการควบคุม 
(Transfer of control) ในสินค้าหรือบริการให้ลูกค้าแล้ว หรือลูกค้าได้ควบคุมสินค้าหรือบริการนั้นแล้ว  แทนเง่ือนไขเดิมในเรื่องของ“การโอน
ความเสี่ยงและผลตอบแทน”โดยมีหลักเกณฑ์ส าคัญในการรับรู้รายได้ 5 ขั้นตอน (Five-step Model Framework) โดยหลักเกณฑ์การนี ้กรณีที่
กิจการต้องมีการปันส่วนให้กับภาระที่ต้องปฏิบัติ อาจท าให้กิจการที่เคยรับรู้รายได้ทั้งจ านวน ต้องมีการกระจายการรับรู้รายได้ที่เกิดขึ้น
ออกไปตามภารกิจที่ส่งมอบและบริการ นั่นหมายความว่า รายได้และก าไรในแต่ละงวดปีบัญชีอาจลดลง [20] อีกทั้งมาตรฐานได้ก าหนด
หลักเกณฑ์การบัญชีเกี่ยวกับต้นทุนที่ได้มาซึ่งสัญญาที่ท าสัญญากับลูกค้า หรือเพื่อให้กิจการปฏิบัติแล้วเสร็จตามสัญญา โดยก าหนดให้
กิจการสามารถบันทึกตั้งขึ้นเป็นทรัพย์สินได้ ซึ่งจะท าให้สินทรัพย์รวมในแต่ละปีบัญชีเพิ่มขึ้นและสามารถทยอยตัดเป็นค่าใช้จ่ายหรือต้นทุน
อย่างเป็นระบบสอดคล้องกับรูปแบบการรับรู้รายได้ ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในแต่ละงวดบัญชีลดลงไปด้วย ดังนั้นภายใต้หลักเกณฑ์นี้ จะส่งผล
กระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อรายได้ ก าไร และการบัญชีส าหรับต้นทุนสัญญาในหลาย  ๆกรณี และน ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญในกำรรับรู้
รำยได้และก ำไร [1] อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อรำยงำนทำงกำรเงินของกิจกำรแตกต่ำงกันไปตำมลักษณะของกำรด ำเนินธุรกิจ อุตสำหกรรม และ
กำรออกแบบสัญญำ รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูล และกำรค ำนวณอัตรำส่วนทำงกำรเงินที่นักลงทุนใช้ในกำรพิจำรณำลงทุนอีกด้วย  โดยลักษณะ
ธุรกิจที่จะได้รับผลกระทบมำกที่สุด คือธุรกิจมีรำยกำรค้ำกับลูกค้ำมีเง่ือนไขซับซ้อน ธุรกิจที่รำคำขำยมีควำมผันแปรหรือมีองค์ประกอบอื่น
แฝง ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ ไม่ว่ำจะเป็นธุรกิจเทคโนโลยี ที่รำยกำรขำยที่ซับซ้อน หรือกรณีกำรขำยลิขสิทธิ์ที่มีลักษณะแปรผันตำม
ปริมำณการขายซอฟต์แวร์ ธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคม มีเง่ือนไขการให้บริการหรือการส่งมอบสินค้ามากกว่าหนึ่งรายการ เช่น ขาย
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เครื่องโทรศัพท์พร้อมแพ็กเกจค่าโทรศัพท์และการใช้ และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจก่อสร้าง สัญญาที่ท ากับลูกค้าโดยปกติเป็นสัญญาระยะ
ยาว (Long-term contracts) และมีข้อตกลงในการส่งมอบสินค้าหรือบริการ [2,19]   

รายงานทางการเงินถือเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการสื่อสารระหว่างนักลงทุนกับกิจการ โดยงบก าไรขาดทุนเป็นรายงานทาง
การเงินที่แสดงผลการด าเนินงาน โดยเฉพาะก าไรทางบัญชี เป็นสิ่งที่นักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ให้ความสนใจเป็นอย่างมากและใช้เป็น
ข้อมูลส าคัญในการตัดสินใจลงทุน เพราะมองว่าก าไรสุทธินั้นสะท้อนถึงราคาหลักทรัพย์ [3] และสามารถพยากรณ์ไปถึงการจ่ายเงินปันผล
ในอนาคตได้ งานวิจัยของ Francis, Schipper, and Vincent (2003) [4] กล่าวว่า การที่ข้อมูลก าไรสามารถสะท้อนมูลค่าของกิจการผ่าน
ราคาหลักทรัพย์ได้นั้นเป็นการบ่งบอกถึงความมีคุณค่าของข้อมูล โดยข้อมูลทางการบัญชีที่เปิดเผยในรายงานทางการเงินของบริษัทจะมี
คุณค่าก็ต่อเมื่อข้อมูลทางการบัญชีนั้นมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับตัววัดมูลค่าของหลักทรัพย์ เช่น ราคาหลักทรัพย์ [5] 
และเมื่อประกอบกับงานวิจัยเชิงประจักษ์ในอดีตที่ให้ความส าคัญกับข้อมูลทางการบัญชีเกี่ยวกับประโยชน์ของข้อมูลก าไรต่อหุ้น และ
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นในการตัดสินใจลงทุน โดยศึกษาการเปรียบเทียบความเกี่ยวข้องในการก าหนดราคาหลักทรัพย์ พบว่าข้อมูลทางการ
บัญชีมีความเกี่ยวข้องกบัการก าหนดราคาหลักทรัพย์ [3,6,7] และมีความส าคัญอย่างมากต่อการตัดสินใจลงทุน ซึ่งสอดคล้องกับ  Ohlson 
(1995) [9] Feltham และ Ohlson (1995) [8] ทีน่ าเสนอผลงานการวิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างราคาหลักทรัพย์และข้อมูล
ทางการบัญชี พบว่า มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น และก าไรต่อหุ้น มีความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์ 

จากการปรับใช้มาตรฐานใหม่ดังกล่าวเป็นที่น่าศึกษาว่า ในช่วงระยะเวลาการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 
เรื่องรายได้จากสัญญาที่ท ากับลูกค้ามาถือปฏิบัติครั้งแรก ข้อมูลทางการบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
มีความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์หรือไม่ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการปรับใช้มาตรฐานดังกล่าว [2,19] โดยใช้แบบจ าลองของ Feltham และ Ohlson (1995)   

วิธีการวิจัย  
1. ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และ 

ข้อมูลประชากรในการวิจัยครั้งนี้ได้ใช้บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อุตสาหกรรมเทคโนโลยี 38 บริษัท 
และ อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 160 บริษัท รวมทั้งหมด 198  บริษัท ไม่รวมกองทุนและทรัตส์เพื่อการลงทุน 63 บริษัท บริษัท
ที่ไม่มีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม บริษัทที่ไม่สามารถหาข้อมูลได้ และบริษัทที่ไม่เปิดเผยข้อมูล 7 บริษัท จ านวนบริษัทที่
น ามาศึกษาในงานวิจัย 128  บริษัท (เป็นอุตสาหกรรมเทคโนโลยี 34บริษัท และ อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 94 บริษัท ) รวม 3 
ไตรมาส เท่ากับ 384 บริษัท  
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

งานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยเก็บรวบรวมข้อมูล จากฐานข้อมูลwww.setsmart.com เป็นข้อมูล
ทางการเงินของบริษัทรายไตรมาส กล่าวคือ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562, ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2562 และ ไตร
มาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562  จากงบการเงินของบริษัท 
3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาครั้งนี้ เป็นวิธีวิจัยเชิงประจักษ์ ผู้วิจัยใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา โดยแสดงค่าสูงสุด (Maximum) 
ค่าต่ าสุด (Minimum) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ 
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์ความถดถอย (Multiple Regression Analysis) 
เพื่อหาความสัมพันธ์ ที่ระดับนัยส าคัญที่ 0.05 โดยประยุกต์ใช้แบบจ าลองของ Feltham และ Ohlson (1995) ดังนี ้

Model (1) : P it = α 0 + α 1BVPS it + α 2EPS it + eit  

Model (2) : P it = α 0 + α 1BVPS it + α 2EPS it + α 3SIZE it + α 4LEV it + α 2GROWTH it + eit  
ตัวแปรที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลมีความหมายและการค านวณของตัวแปร ดังน้ี 
P it                               = ราคาหลักทรัพย์ของบริษัท i ณ ไตรมาส t ใช้ราคาหลักทรัพย์ ภายหลัง 45 วันนับจากวันสิ้นรอบ

ระยะเวลา และหลักทรัพย์ใดที่ไม่มี การซื้อขายในวันที่ภายหลัง 45 วันนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลา
บัญชีประจ าไตรมาส ใช้ราคาหลักทรัพย์ ณ วันแรกที่มีการซื้อขาย  

BVPS it = มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นสามัญของหลักทรัพย์ i ณ ไตรมาส t  
EPS it =  ก าไรต่อหุ้นพ้ืนฐานของหลักทรัพย์ i ณ ไตรมาส t  
SIZE it  =   ขนาดของกิจการ i ไตรมาส t วัดค่าโดย In(Total Assets) 
LEV it  =   ความเสี่ยงของกิจการ i ไตรมาส t วัดค่าโดย total liability/total equity 
GROWTH it  =   การเติบโตของกิจการ i ไตรมาส t วัดค่าโดย market value per share / book value per share  
e it  =   ค่าความคาดเคลื่อนที่เกิดจากตัวแปรอื่น ที่ไมไ่ด้น ามาพิจารณาในสมการ 
 

ผลการวิจัย  
ผลการวิจัยในส่วนนี้แสดงสถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรในโมเดล (1) - โมเดล (2) ซึ่งประกอบด้วยค่าเฉลี่ย, ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน, ค่าต่ าสุด, ค่าสูงสุดของตัวแปรทั้งหมด ผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 1 ดังนี ้
ตารางที ่1 ข้อมูลสถิตเิชิงพรรณนำของทุกตัวแปร ของบริษัทจดทะเบียนในอุตสำหกรรมเทคโนโลยี และอุตสำหกรรม   อสังหำริมทรัพย์

และก่อสร้ำง  

 

อุตสำหกรรมอสังหำริมทรัพย์และก่อสร้ำง 
 

อุตสำหกรรมเทคโนโลย ี

N = 282 N = 102 

ตัวแปร Min Max Mean 
Std. 

Deviation 
Min Max Mean Std. 

Deviation 
P it 0.02 460.00 12.5776 48.58732 0.07 232.00 21.8756 46.27502 

EPS it -0.40 9.72 0.2495 0.98043 -5.42 2.96 0.1464 0.82758 
BVPS it 0.02 232.06 7.6246 25.97542 0.07 284.65 14.0184 45.62970 
LEV it 0.02 81.64 2.1848 6.75279 0.10 6.62 1.8113 1.57524 
SIZE it 8.71 11.79 10.1072 0.60030 8.89 11.71 10.0138 0.65622 

GROWTH it 0.28 8.13 1.4079 1.12234 0.26 11.44 2.1913 2.02939 
 

     หมายเหตุ : ตัวแปรทุกตัวมีหน่วยเป็นบาท ยกเว้น LEV SIZE GROWTH เป็นอัตรำส่วน 

จำกตำรำงที่ 1 ลักษณะกำรกระจำยของข้อมูลที่น ำมำทดสอบควำมสัมพันธ์ของบริษัทจดทะเบียนในอุตสำหกรรมเทคโนโลยี และ
อุตสำหกรรม อสังหำริมทรัพย์และก่อสร้ำง แสดงให้เห็นว่ำ รำคำหุ้น (P) มีค่ำต่ ำสุดเท่ำกับ 0.07 และ 0.02 ค่ำสูงสุดเท่ำกับ 232 และ 460 และ
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 21.88 และ 12.58 บำท ก ำไรต่อหุ้น (EPS) มีค่ำต่ ำสุดเท่ำกับ-5.42  และ -0.40 ค่ำสูงสุดเท่ำกับ 2.96 และ 9.72 ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

เครื่องโทรศัพท์พร้อมแพ็กเกจค่าโทรศัพท์และการใช้ และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจก่อสร้าง สัญญาที่ท ากับลูกค้าโดยปกติเป็นสัญญาระยะ
ยาว (Long-term contracts) และมีข้อตกลงในการส่งมอบสินค้าหรือบริการ [2,19]   

รายงานทางการเงินถือเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการสื่อสารระหว่างนักลงทุนกับกิจการ โดยงบก าไรขาดทุนเป็นรายงานทาง
การเงินที่แสดงผลการด าเนินงาน โดยเฉพาะก าไรทางบัญชี เป็นสิ่งที่นักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ให้ความสนใจเป็นอย่างมากและใช้เป็น
ข้อมูลส าคัญในการตัดสินใจลงทุน เพราะมองว่าก าไรสุทธินั้นสะท้อนถึงราคาหลักทรัพย์ [3] และสามารถพยากรณ์ไปถึงการจ่ายเงินปันผล
ในอนาคตได้ งานวิจัยของ Francis, Schipper, and Vincent (2003) [4] กล่าวว่า การที่ข้อมูลก าไรสามารถสะท้อนมูลค่าของกิจการผ่าน
ราคาหลักทรัพย์ได้นั้นเป็นการบ่งบอกถึงความมีคุณค่าของข้อมูล โดยข้อมูลทางการบัญชีที่เปิดเผยในรายงานทางการเงินของบริษัทจะมี
คุณค่าก็ต่อเมื่อข้อมูลทางการบัญชีนั้นมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับตัววัดมูลค่าของหลักทรัพย์ เช่น ราคาหลักทรัพย์ [5] 
และเมื่อประกอบกับงานวิจัยเชิงประจักษ์ในอดีตที่ให้ความส าคัญกับข้อมูลทางการบัญชีเกี่ยวกับประโยชน์ของข้อมูลก าไรต่อหุ้น และ
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นในการตัดสินใจลงทุน โดยศึกษาการเปรียบเทียบความเกี่ยวข้องในการก าหนดราคาหลักทรัพย์ พบว่าข้อมูลทางการ
บัญชีมีความเกี่ยวข้องกบัการก าหนดราคาหลักทรัพย์ [3,6,7] และมีความส าคัญอย่างมากต่อการตัดสินใจลงทุน ซึ่งสอดคล้องกับ  Ohlson 
(1995) [9] Feltham และ Ohlson (1995) [8] ทีน่ าเสนอผลงานการวิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างราคาหลักทรัพย์และข้อมูล
ทางการบัญชี พบว่า มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น และก าไรต่อหุ้น มีความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์ 

จากการปรับใช้มาตรฐานใหม่ดังกล่าวเป็นที่น่าศึกษาว่า ในช่วงระยะเวลาการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 
เรื่องรายได้จากสัญญาที่ท ากับลูกค้ามาถือปฏิบัติครั้งแรก ข้อมูลทางการบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
มีความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์หรือไม่ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการปรับใช้มาตรฐานดังกล่าว [2,19] โดยใช้แบบจ าลองของ Feltham และ Ohlson (1995)   

วิธีการวิจัย  
1. ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และ 

ข้อมูลประชากรในการวิจัยครั้งนี้ได้ใช้บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อุตสาหกรรมเทคโนโลยี 38 บริษัท 
และ อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 160 บริษัท รวมทั้งหมด 198  บริษัท ไม่รวมกองทุนและทรัตส์เพื่อการลงทุน 63 บริษัท บริษัท
ที่ไม่มีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม บริษัทที่ไม่สามารถหาข้อมูลได้ และบริษัทที่ไม่เปิดเผยข้อมูล 7 บริษัท จ านวนบริษัทที่
น ามาศึกษาในงานวิจัย 128  บริษัท (เป็นอุตสาหกรรมเทคโนโลยี 34บริษัท และ อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 94 บริษัท ) รวม 3 
ไตรมาส เท่ากับ 384 บริษัท  
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

งานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยเก็บรวบรวมข้อมูล จากฐานข้อมูลwww.setsmart.com เป็นข้อมูล
ทางการเงินของบริษัทรายไตรมาส กล่าวคือ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562, ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2562 และ ไตร
มาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562  จากงบการเงินของบริษัท 
3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาครั้งนี้ เป็นวิธีวิจัยเชิงประจักษ์ ผู้วิจัยใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา โดยแสดงค่าสูงสุด (Maximum) 
ค่าต่ าสุด (Minimum) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ 
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์ความถดถอย (Multiple Regression Analysis) 
เพื่อหาความสัมพันธ์ ที่ระดับนัยส าคัญที่ 0.05 โดยประยุกต์ใช้แบบจ าลองของ Feltham และ Ohlson (1995) ดังนี ้

Model (1) : P it = α 0 + α 1BVPS it + α 2EPS it + eit  

Model (2) : P it = α 0 + α 1BVPS it + α 2EPS it + α 3SIZE it + α 4LEV it + α 2GROWTH it + eit  
ตัวแปรที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลมีความหมายและการค านวณของตัวแปร ดังน้ี 
P it                               = ราคาหลักทรัพย์ของบริษัท i ณ ไตรมาส t ใช้ราคาหลักทรัพย์ ภายหลัง 45 วันนับจากวันสิ้นรอบ

ระยะเวลา และหลักทรัพย์ใดที่ไม่มี การซื้อขายในวันที่ภายหลัง 45 วันนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลา
บัญชีประจ าไตรมาส ใช้ราคาหลักทรัพย์ ณ วันแรกที่มีการซื้อขาย  

BVPS it = มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นสามัญของหลักทรัพย์ i ณ ไตรมาส t  
EPS it =  ก าไรต่อหุ้นพ้ืนฐานของหลักทรัพย์ i ณ ไตรมาส t  
SIZE it  =   ขนาดของกิจการ i ไตรมาส t วัดค่าโดย In(Total Assets) 
LEV it  =   ความเสี่ยงของกิจการ i ไตรมาส t วัดค่าโดย total liability/total equity 
GROWTH it  =   การเติบโตของกิจการ i ไตรมาส t วัดค่าโดย market value per share / book value per share  
e it  =   ค่าความคาดเคลื่อนที่เกิดจากตัวแปรอื่น ที่ไมไ่ด้น ามาพิจารณาในสมการ 
 

ผลการวิจัย  
ผลการวิจัยในส่วนน้ีแสดงสถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรในโมเดล (1) - โมเดล (2) ซึ่งประกอบด้วยค่าเฉลี่ย, ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน, ค่าต่ าสุด, ค่าสูงสุดของตัวแปรทั้งหมด ผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 1 ดังนี ้
ตารางที ่1 ข้อมูลสถิตเิชิงพรรณนำของทุกตัวแปร ของบริษัทจดทะเบียนในอุตสำหกรรมเทคโนโลยี และอุตสำหกรรม   อสังหำริมทรัพย์

และก่อสร้ำง  

 

อุตสำหกรรมอสังหำริมทรัพย์และก่อสร้ำง 
 

อุตสำหกรรมเทคโนโลย ี

N = 282 N = 102 

ตัวแปร Min Max Mean 
Std. 

Deviation 
Min Max Mean Std. 

Deviation 
P it 0.02 460.00 12.5776 48.58732 0.07 232.00 21.8756 46.27502 

EPS it -0.40 9.72 0.2495 0.98043 -5.42 2.96 0.1464 0.82758 
BVPS it 0.02 232.06 7.6246 25.97542 0.07 284.65 14.0184 45.62970 
LEV it 0.02 81.64 2.1848 6.75279 0.10 6.62 1.8113 1.57524 
SIZE it 8.71 11.79 10.1072 0.60030 8.89 11.71 10.0138 0.65622 

GROWTH it 0.28 8.13 1.4079 1.12234 0.26 11.44 2.1913 2.02939 
 

     หมายเหตุ : ตัวแปรทุกตัวมีหน่วยเป็นบาท ยกเว้น LEV SIZE GROWTH เป็นอัตรำส่วน 

จำกตำรำงที่ 1 ลักษณะกำรกระจำยของข้อมูลที่น ำมำทดสอบควำมสัมพันธ์ของบริษัทจดทะเบียนในอุตสำหกรรมเทคโนโลยี และ
อุตสำหกรรม อสังหำริมทรัพย์และก่อสร้ำง แสดงให้เห็นว่ำ รำคำหุ้น (P) มีค่ำต่ ำสุดเท่ำกับ 0.07 และ 0.02 ค่ำสูงสุดเท่ำกับ 232 และ 460 และ
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 21.88 และ 12.58 บำท ก ำไรต่อหุ้น (EPS) มีค่ำต่ ำสุดเท่ำกับ-5.42  และ -0.40 ค่ำสูงสุดเท่ำกับ 2.96 และ 9.72 ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 
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0.15 และ 0.25 มูลค่ำตำมบัญชีต่อหุ้น มีค่ำต่ ำสุดเท่ำกับ 0.07 และ 0.02 ค่ำสูงสุดเท่ำกับ 284.65 และ 232.06 และค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 14.02 และ 
7.62 และ ตัวแปรควบคุมต่ำงๆ  ได้แก่ ขนำดกิจกำร (SIZE) มีค่ำต่ ำสุดเท่ำกับ 8.89 และ 8.71 ค่ำสูงสุดเท่ำกับ 11.71  และ 11.79  และค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 10.01 และ 10.11 ควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน (LEV) มีค่ำต่ ำสุดเท่ำกับ 0.10 และ 0.02 ค่ำสูงสุดเท่ำกับ 6.62 และ 81.64  และค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 
1.81 และ 2.18 อัตรำกำรเติบโตของกิจกำร  (GROWTH) มีค่ำต่ ำสุดเท่ำกับ 0.26 และ 0.28 ค่ำสูงสุดเท่ำกับ 11.44 และ 8.13 และค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 2.19 และ 1.41 ตำมล ำดับ 

ตารางท่ี 2 การวิเคราะห์ค่าสหสมัพันธ์ของอุตสาหกรรมเทคโนโลยี และอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากตารางที ่2 เป็นการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ (Measure of Collinearity ) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา 
Multicollinearity ซึ่งจะท าให้ผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ความถดถอยคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริง จากการวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์
ของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาของอุตสาหกรรมเทคโนโลยี และอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง โดยใช้สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
(Pearson’s Correlation Coefficient)  พบว่า ตัวแปรอิสระบางตัวมีความสัมพันธ์กัน ผู้วิจัยจึงท าการตรวจสอบโดยใช้ค่า Variance 
Inflation Factor (VIF) โดยถ้าค่า VIF มากกว่า 10 แสดงว่าตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันเอง [10 ,11] จะเห็นไดว้า่ ตัวแปรอิสระทุกตัวมี
ค่า VIF น้อยกว่า 10 จึงสามารถสรุปได้ว่าตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กันเอง จนอยู่ในระดับที่ก่อให้เกิดปัญหา Multicollinearity 

อุตสาหกรรมเทคโนโลย ีN= 102 

ตัวแปร P it EPS it BVPS it LEV it SIZE it GROWTH it VIF 
P it 1 .125 .633** .046 .423** .591**  

EPS it  1 -.565** .201* .354** .556** 2.720 
BVPS it   1 -.189 .032 -.092 1.922 
LEV it    1 .392** .383** 1.414 
SIZE it     1 .411** 1.498 

GROWTH it      1 1.903 

อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง N = 282 

ตัวแปร P it EPS it BVPS it LEV it SIZE it GROWTH it VIF 
P it 1 .935** .988** -.034 .388** .183** - 

EPS it . 1 .935** -.031 .374** .116 8.065 
BVPS it   1 -.036 .392** .087 8.152 
LEV it    1 .085 .160** 1.041 
SIZE it     1 .038 1.196 

GROWTH it      1 1.046 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). ; 
 **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 ตาราง 3 แสดงการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุของอุตสาหกรรมเทคโนโลยี และอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     
 
 

       * = significant level at 0.05 level 
จากตารางที่ 3 เป็นการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทางการบัญชีและราคาหลักทรัพย์ ภายใต้การปรับใช้มาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับที่  15 เรื่อง เรื่องรายได้จากสัญญาที่ท ากับลูกค้า (TFRS 15) ของอุตสาหกรรมเทคโนโลยี และอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง แสดงให้เห็นว่าค่าสถิติ F ของ model (1) มีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ผลการศึกษาพบว่า ก าไรต่อหุ้นกับ มูลค่า
ตามบัญชีต่อหุ้นสามัญ มีความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์ เมื่อพิจารณาจากค่า Adjusted R Square ก าไรต่อหุ้น มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
สามัญ สามารถอธิบายราคาหลักทรัพย์ได้ 73.80% และ97.70% ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย Beaver (2002) [12]  Bepari et al 
(2013) [7] และ อรรถนีย์ บูรณะชาติ (2556) [13] และผลการศึกษาใน Model (2) พบว่า ก าไรต่อหุ้น มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น มีความสัมพันธ์
กับราคาหลักทรัพย์เช่นเดียวกับ Model (1) และจากค่า Adjusted R Square แสดงให้เห็นว่า ก าไรต่อหุ้น มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น สามารถ
อธิบายการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ได้ที่ 88.9% และ98.6% ตามล าดับ ผู้วิจัยได้เพิ่มตัวแปรควบคุม 3 ตัว ขนาดบริษัท อัตราการ
เติบโต และ  ความเสี่ยงทางการเงิน เข้าไปในแบบจ าลองตาม Model (2)  (ตารางที่ 3) พบว่า อุตสาหกรรมเทคโนโลยี ขนาดบริษัทและอัตรา
การเติบโตของบริษัทนั้นมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับราคาหลักทรัพย์ นั่นหมายความว่า บริษัทที่ศึกษามีขนาดที่แตกต่างกัน บริษัทที่มีขนาด

      อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง           อุตสาหกรรมเทคโนโลย ี

 

Unstandardized 
Coefficients 

t Sig. 

Unstandardized 
Coefficients t Sig. 

B B   

Model  (1)     P it = α 0 + α 1BVPS it + α 2EPS it + e1         

(Constant) -1.425 -3.086 .002 1.371 .517 .606 
EPS it 4.356 3.411 .001 39.673 11.495 .000 
BVPS it 1.694 35.142 .000 1.048 16.748 .000 
Adjusted R Square  = 0.977           Adjusted R Square =  0.738       
F = 5870.392       Sig.= .000     F = 143.285     Sig. =  .000 

Model   (2)    P it = α 0 + α 1BVPS it + α 2EPS it + α 3SIZE it + α 4LEV it + α 2GROWTH it + e1      

(Constant) 
EPS it 
BVPS it 
LEV it 
SIZE it 
GROWTH it 

-8.805 -1.386 .167 -103.249 -3.753 .000 
3.026 3.016 .003 16.213 5.312 .000 
1.722 45.242 .000 .831 17.863 .000 
-.104 -1.981 .049 -2.795 -2.417 .018 
.173 .274 .784 9.160 3.207 .002 
4.242 13.441 .000 11.150 10.710 .000 

Adjusted R Square = 0.986     
F =  3880.122     Sig. =  .000       

    Adjusted R Square = 0.889            
    F = 163.388     Sig. = .000 
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0.15 และ 0.25 มูลค่ำตำมบัญชีต่อหุ้น มีค่ำต่ ำสุดเท่ำกับ 0.07 และ 0.02 ค่ำสูงสุดเท่ำกับ 284.65 และ 232.06 และค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 14.02 และ 
7.62 และ ตัวแปรควบคุมต่ำงๆ  ได้แก่ ขนำดกิจกำร (SIZE) มีค่ำต่ ำสุดเท่ำกับ 8.89 และ 8.71 ค่ำสูงสุดเท่ำกับ 11.71  และ 11.79  และค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 10.01 และ 10.11 ควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน (LEV) มีค่ำต่ ำสุดเท่ำกับ 0.10 และ 0.02 ค่ำสูงสุดเท่ำกับ 6.62 และ 81.64  และค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 
1.81 และ 2.18 อัตรำกำรเติบโตของกิจกำร  (GROWTH) มีค่ำต่ ำสุดเท่ำกับ 0.26 และ 0.28 ค่ำสูงสุดเท่ำกับ 11.44 และ 8.13 และค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 2.19 และ 1.41 ตำมล ำดับ 

ตารางท่ี 2 การวิเคราะห์ค่าสหสมัพันธ์ของอุตสาหกรรมเทคโนโลยี และอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากตารางที ่2 เป็นการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ (Measure of Collinearity ) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา 
Multicollinearity ซึ่งจะท าให้ผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ความถดถอยคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริง จากการวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์
ของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาของอุตสาหกรรมเทคโนโลยี และอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง โดยใช้สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
(Pearson’s Correlation Coefficient)  พบว่า ตัวแปรอิสระบางตัวมีความสัมพันธ์กัน ผู้วิจัยจึงท าการตรวจสอบโดยใช้ค่า Variance 
Inflation Factor (VIF) โดยถ้าค่า VIF มากกว่า 10 แสดงว่าตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันเอง [10 ,11] จะเห็นไดว้า่ ตัวแปรอิสระทุกตัวมี
ค่า VIF น้อยกว่า 10 จึงสามารถสรุปได้ว่าตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กันเอง จนอยู่ในระดับที่ก่อให้เกิดปัญหา Multicollinearity 

อุตสาหกรรมเทคโนโลย ีN= 102 

ตัวแปร P it EPS it BVPS it LEV it SIZE it GROWTH it VIF 
P it 1 .125 .633** .046 .423** .591**  

EPS it  1 -.565** .201* .354** .556** 2.720 
BVPS it   1 -.189 .032 -.092 1.922 
LEV it    1 .392** .383** 1.414 
SIZE it     1 .411** 1.498 

GROWTH it      1 1.903 

อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง N = 282 

ตัวแปร P it EPS it BVPS it LEV it SIZE it GROWTH it VIF 
P it 1 .935** .988** -.034 .388** .183** - 

EPS it . 1 .935** -.031 .374** .116 8.065 
BVPS it   1 -.036 .392** .087 8.152 
LEV it    1 .085 .160** 1.041 
SIZE it     1 .038 1.196 

GROWTH it      1 1.046 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). ; 
 **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 ตาราง 3 แสดงการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุของอุตสาหกรรมเทคโนโลยี และอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     
 
 

       * = significant level at 0.05 level 
จากตารางที่ 3 เป็นการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทางการบัญชีและราคาหลักทรัพย์ ภายใต้การปรับใช้มาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับที่  15 เรื่อง เรื่องรายได้จากสัญญาที่ท ากับลูกค้า (TFRS 15) ของอุตสาหกรรมเทคโนโลยี และอุตสาหกรรม
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ตามบัญชีต่อหุ้นสามัญ มีความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์ เมื่อพิจารณาจากค่า Adjusted R Square ก าไรต่อหุ้น มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
สามัญ สามารถอธิบายราคาหลักทรัพย์ได้ 73.80% และ97.70% ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย Beaver (2002) [12]  Bepari et al 
(2013) [7] และ อรรถนีย์ บูรณะชาติ (2556) [13] และผลการศึกษาใน Model (2) พบว่า ก าไรต่อหุ้น มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น มีความสัมพันธ์
กับราคาหลักทรัพย์เช่นเดียวกับ Model (1) และจากค่า Adjusted R Square แสดงให้เห็นว่า ก าไรต่อหุ้น มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น สามารถ
อธิบายการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ได้ที่ 88.9% และ98.6% ตามล าดับ ผู้วิจัยได้เพิ่มตัวแปรควบคุม 3 ตัว ขนาดบริษัท อัตราการ
เติบโต และ  ความเสี่ยงทางการเงิน เข้าไปในแบบจ าลองตาม Model (2)  (ตารางที่ 3) พบว่า อุตสาหกรรมเทคโนโลยี ขนาดบริษัทและอัตรา
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ใหญ่ย่อมมีความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน มีความสามารถในการท าก าไรและส่งผลต่อความเช่ือมั่นของนักลงทุนที่จะลงทุนท าให้ราคา
หลักทรัพย์สูง [15,16] ในขณะที่ความเสี่ยงทางการเงินมีความสัมพันธ์เชิงลบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
และก่อสร้าง อัตราการเติบโตของบริษัทนั้นมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับราคาหลักทรัพย์ ในขณะที่ความเสี่ยงทางการเงินมีความสัมพันธ์เชิงลบ 
หมายความว่า การเติบโตของบริษัท ถือเป็นตัวช้ีวัดที่หลายบริษัทใช้ในการพิจารณาให้ผลตอบแทน และบริษัทที่มีอัตราการเติบโตสูงย่อมท า
ให้นักลงทุนมองว่ามีความสามารถในการท าก าไรสูงย่อมมีผลต่อราคาหลักทรัพย์สูง และบริษัทที่มีความเสี่ยงทางการเงินสูงโดยวัดจาก
สัดส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นที่สูง อาจลดความเช่ือมั่นของ นักลงทุนและส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของบริษัทดังกล่าวส่งผลให้ราคา
หลักทรัพย์ต่ า [17] เช่นเดียวกับงานวิจัยของ กิตติมา อัครนุพงศ์ (2560) [14] และไม่พบความสัมพันธ์ของขนาดของกิจการ  

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ท ากับลูกค้า เริ่มใช้ เมื่อ 1 ม.ค. 2562 
มาตรฐานดังกล่าวได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการรับรู้รายได้ใหม่ โดยมีหลักเกณฑ์ส าคัญในการรับรู้รายได้ 5 ขั้นตอน (Five-step 
Model Framework) และน ามาถือปฏิบัติเป็นครั้งแรก ซึ่งจะส่งผลต่อข้อมูลทางการบัญชีในงบการเงิน ที่เป็นเครื่องมือท่ีส าคัญ
ในการสื่อสารระหว่างบริษัทกับนักลงทุนเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ข้อมูลทางการบัญชีและราคาหลักทรัพย์ ภายใต้การปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 15 เรื่องรายได้จากสัญญา
ที่ท ากับลูกค้า กรณีศึกษา : อุตสาหกรรมเทคโนโลยี และอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ของไตรมาสที่ 1/2562 – 
3/2562 โดยใช้แบบจ าลองของ Feltham และ Ohlson (1995) โดยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression 
Analysis)  ผลการวิจัยพบว่า ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี และอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ก าไรต่อหุ้นและ มูลค่า
ตามบัญชีต่อหุ้น มีความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ นั่นหมายความว่าข้อมูลทางการบัญชีภายใต้
มาตรฐานการรายงานทางเงิน ฉบับที่ 15 ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้งบการเงินและนักลงทุน สามารถสะท้อนมูลค่าของ
หลักทรัพย์เพื่อใช้ในการประเมินราคาหลักทรัพย์ และพิจารณาประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนได้ โดยเฉพาะก าไรถือเป็น
ข้อมูลที่นักลงทุนให้ความสนใจในการพิจารณาประกอบการตัดสินใจ ดังนั้นการปรับใช้มาตรฐานรายงานทางการเงินดังกล่าว 
แม้จะส่งผลกระทบต่อข้อมูลทางการบัญชี แต่ไม่ได้มีผลต่อการใช้ข้อมูลทางการบัญชีในการตัดสินใจของนักลงทุน อย่างไรก็ตาม
นักลงทุนควรศึกษาการปรับใช้มาตรฐานรายงานทางการเงินดังกล่าวเกี่ยวกับหลักการรับรู้รายได้แบบใหม่ประกอบการพจิารณา
ตัดสินใจลงทุน แนวคิด “Functional fixation” ได้อธิบายไว้ว่า นักลงทุนจะพิจารณาเพียงแค่ตัวเลขก าไรที่กิจการรายงานโดย
ไม่สนใจข้อมูลอื่นๆ [18] และผลการศึกษาในอดีตที่ผ่านมาสนับสนุนไปทางด้าน Functional Fixation โดย Sloan (1996) [21] 
ได้ศึกษาพบว่านักลงทุนพิจารณาแต่ก าไร และไม่ได้พิจารณาส่วนประกอบของก าไร ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาในครั้งนี้ อีก
ทั้งการศึกษานี้เมื่อผู้วิจัยเพิ่มตัวแปรควบคุม 3 ตัวแปร ผลการศึกษาพบว่า ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ขนาดบริษัทและอัตรา
การเติบโตของบริษัทนั้นมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับราคาหลักทรัพย์ ในขณะที่ความเสี่ยงทางการเงินมีความสัมพันธ์เชิงลบ ส่วน
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง อัตราการเติบโตของบริษัทนั้นมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับราคาหลักทรัพย์ ในขณะที่
ความเสี่ยงทางการเงินมีความสัมพันธ์เชิงลบ และไม่พบความสัมพันธ์ของขนาดของกิจการ ผลการศึกษาที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้
แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชีที่มีต่อผู้ใช้งบการเงินและนักลงทุน ที่ได้น าไปใช้ในการพยากรณ์ราคา
หลักทรัพย์ และใช้พิจารณาในการตัดสินใจลงทุน และสามารถน าไปเป็นความรู้พื้นฐานส าหรับงานวิจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อไป  
ซึ่งงานวิจัยฉบับนี้ได้มีข้อจ ากัดในเรื่องของมาตรฐานรำยงำนทำงกำรเงินฉบับดังกล่ำว เริ่มประกำศใช้ตั้งแต่ 1 ม.ค.2562 เป็นต้น
ไป ท ำให้ผู้วิจัยท ำกำรศึกษำย้อนหลังได้เพียง  3 ไตรมำสเท่ำนั้น  คือ  ไตรมำสที่ 1/2562 – 3/2562 และศึกษำเพียง
อุตสำหกรรมเทคโนโลยีและอสังหำริมทรัพย์และก่อสร้ำง เท่ำน้ัน ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป ควรท ำกำรศึกษำบริษัททุก
กลุ่มอุตสำหกรรม นอกจำกนีน้ักลงทุนควรท ำควำมเข้ำใจกำรเปลี่ยนแปลงในหลักกำรรับรู้รำยได้ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อสำมำรถ
น ำข้อมูลในงบกำรเงินไปใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

ใหญ่ย่อมมีความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน มีความสามารถในการท าก าไรและส่งผลต่อความเช่ือมั่นของนักลงทุนที่จะลงทุนท าให้ราคา
หลักทรัพย์สูง [15,16] ในขณะที่ความเสี่ยงทางการเงินมีความสัมพันธ์เชิงลบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
และก่อสร้าง อัตราการเติบโตของบริษัทนั้นมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับราคาหลักทรัพย์ ในขณะที่ความเสี่ยงทางการเงินมีความสัมพันธ์เชิงลบ 
หมายความว่า การเติบโตของบริษัท ถือเป็นตัวช้ีวัดที่หลายบริษัทใช้ในการพิจารณาให้ผลตอบแทน และบริษัทที่มีอัตราการเติบโตสูงย่อมท า
ให้นักลงทุนมองว่ามีความสามารถในการท าก าไรสูงย่อมมีผลต่อราคาหลักทรัพย์สูง และบริษัทที่มีความเสี่ยงทางการเงินสูงโดยวัดจาก
สัดส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นที่สูง อาจลดความเช่ือมั่นของ นักลงทุนและส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของบริษัทดังกล่าวส่งผลให้ราคา
หลักทรัพย์ต่ า [17] เช่นเดียวกับงานวิจัยของ กิตติมา อัครนุพงศ์ (2560) [14] และไม่พบความสัมพันธ์ของขนาดของกิจการ  

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ท ากับลูกค้า เริ่มใช้ เมื่อ 1 ม.ค. 2562 
มาตรฐานดังกล่าวได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการรับรู้รายได้ใหม่ โดยมีหลักเกณฑ์ส าคัญในการรับรู้รายได้ 5 ขั้นตอน (Five-step 
Model Framework) และน ามาถือปฏิบัติเป็นครั้งแรก ซึ่งจะส่งผลต่อข้อมูลทางการบัญชีในงบการเงิน ที่เป็นเครื่องมือท่ีส าคัญ
ในการสื่อสารระหว่างบริษัทกับนักลงทุนเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ข้อมูลทางการบัญชีและราคาหลักทรัพย์ ภายใต้การปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 15 เรื่องรายได้จากสัญญา
ที่ท ากับลูกค้า กรณีศึกษา : อุตสาหกรรมเทคโนโลยี และอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ของไตรมาสที่ 1/2562 – 
3/2562 โดยใช้แบบจ าลองของ Feltham และ Ohlson (1995) โดยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression 
Analysis)  ผลการวิจัยพบว่า ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี และอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ก าไรต่อหุ้นและ มูลค่า
ตามบัญชีต่อหุ้น มีความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ นั่นหมายความว่าข้อมูลทางการบัญชีภายใต้
มาตรฐานการรายงานทางเงิน ฉบับท่ี 15 ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้งบการเงินและนักลงทุน สามารถสะท้อนมูลค่าของ
หลักทรัพย์เพื่อใช้ในการประเมินราคาหลักทรัพย์ และพิจารณาประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนได้ โดยเฉพาะก าไรถือเป็น
ข้อมูลที่นักลงทุนให้ความสนใจในการพิจารณาประกอบการตัดสินใจ ดังนั้นการปรับใช้มาตรฐานรายงานทางการเงินดังกล่าว 
แม้จะส่งผลกระทบต่อข้อมูลทางการบัญชี แต่ไม่ได้มีผลต่อการใช้ข้อมูลทางการบัญชีในการตัดสินใจของนักลงทุน อย่างไรก็ตาม
นักลงทุนควรศึกษาการปรับใช้มาตรฐานรายงานทางการเงินดังกล่าวเกี่ยวกับหลักการรับรู้รายได้แบบใหม่ประกอบการพจิารณา
ตัดสินใจลงทุน แนวคิด “Functional fixation” ได้อธิบายไว้ว่า นักลงทุนจะพิจารณาเพียงแค่ตัวเลขก าไรที่กิจการรายงานโดย
ไม่สนใจข้อมูลอื่นๆ [18] และผลการศึกษาในอดีตที่ผ่านมาสนับสนุนไปทางด้าน Functional Fixation โดย Sloan (1996) [21] 
ได้ศึกษาพบว่านักลงทุนพิจารณาแต่ก าไร และไม่ได้พิจารณาส่วนประกอบของก าไร ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาในครั้งนี้ อีก
ทั้งการศึกษานี้เมื่อผู้วิจัยเพิ่มตัวแปรควบคุม 3 ตัวแปร ผลการศึกษาพบว่า ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ขนาดบริษัทและอัตรา
การเติบโตของบริษัทนั้นมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับราคาหลักทรัพย์ ในขณะที่ความเสี่ยงทางการเงินมีความสัมพันธ์เชิงลบ ส่วน
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง อัตราการเติบโตของบริษัทนั้นมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับราคาหลักทรัพย์ ในขณะที่
ความเสี่ยงทางการเงินมีความสัมพันธ์เชิงลบ และไม่พบความสัมพันธ์ของขนาดของกิจการ ผลการศึกษาที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้
แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชีที่มีต่อผู้ใช้งบการเงินและนักลงทุน ที่ได้น าไปใช้ในการพยากรณ์ราคา
หลักทรัพย์ และใช้พิจารณาในการตัดสินใจลงทุน และสามารถน าไปเป็นความรู้พื้นฐานส าหรับงานวิจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อไป  
ซึ่งงานวิจัยฉบับนี้ได้มีข้อจ ากัดในเรื่องของมาตรฐานรำยงำนทำงกำรเงินฉบับดังกล่ำว เริ่มประกำศใช้ตั้งแต่ 1 ม.ค.2562 เป็นต้น
ไป ท ำให้ผู้วิจัยท ำกำรศึกษำย้อนหลังได้เพียง  3 ไตรมำสเท่ำนั้น  คือ  ไตรมำสที่ 1/2562 – 3/2562 และศึกษำเพียง
อุตสำหกรรมเทคโนโลยีและอสังหำริมทรัพย์และก่อสร้ำง เท่ำน้ัน ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป ควรท ำกำรศึกษำบริษัททุก
กลุ่มอุตสำหกรรม นอกจำกนีน้ักลงทุนควรท ำควำมเข้ำใจกำรเปลี่ยนแปลงในหลักกำรรับรู้รำยได้ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อสำมำรถ
น ำข้อมูลในงบกำรเงินไปใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างคุณค่าตราสินค้าของธุรกิจ Franchise ประเภทเครื่องดื่ม 

กรณีศึกษาแบรนด์ชานมรินริน ในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

เปรมฤดี เวชโช1* หทัยรัตน์ ขวัญชำติ1 และหรรษมน เพ็งหมำน2

บทคัดย่อ
งำนวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำปัจจัยด้ำนภำพลักษณ์ และปัจจัยด้ำนกำรส่ือสำรทำงกำรตลำดแบบบูรณำกำรที่ส่งผล

ต่อกำรสร้ำงคุณค่ำตรำสินค้ำของธุรกิจ Franchise ประเภทเคร่ืองดื่ม กรณีศึกษำแบรนด์ชำนมรินริน ในอ�ำเภอหำดใหญ่ จังหวัด

สงขลำ กลุ่มตัวอย่ำงคือลูกค้ำ จ�ำนวน 400 รำย สุ่มตัวอย่ำงแบบโควตำและแบบเจำะจง โดยใช้แบบสอบถำมเป็นเครื่องมือในกำร

รวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ได้แก่ ค่ำควำมถี่ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และกำรวิเครำะห์กำรถดถอย

พหุคูณ ผลกำรศึกษำพบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงเกินกว่ำครึ่งเป็นเพศหญิง อำยุเฉล่ีย 21-30 ปี มีสถำนภำพโสด เป็นนักเรียน/นักศึกษำ 

มีระดับกำรศึกษำสูงสุดคือปริญญำตรี มีรำยได้ต่อเดือนอยู่ระหว่ำง 10,001-15,000 บำท ผลกำรทดสอบสมมติฐำนพบว่ำปัจจัย

ที่ส่งผลต่อกำรสร้ำงคณุค่ำตรำสนิค้ำของธรุกจิFranchise ประเภทเครือ่งดืม่ กรณศีกึษำแบรนด์ชำนมรนิรนิ ในอ�ำเภอหำดใหญ่ จงัหวดั

สงขลำ ได้แก่ ปัจจัยด้ำนกำรสื่อสำรกำรตลำดเชิงบูรณำกำรในด้ำนกำรโฆษณำ ด้ำนกำรส่งเสริมกำรขำย และด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ 

(ระดับนัยส�ำคัญทำงสถิติ .01) และปัจจัยด้ำนภำพลักษณ์ (ระดับนัยส�ำคัญทำงสถิติ .05) งำนวิจัยเสนอแนะว่ำควรใช้ภำพลักษณ์

ตรำสนิค้ำทีเ่ป็นส่ือสอดคล้องกบักระบวนกำรขำยซึง่ถือเป็นส่ิงแปลกใหม่ และพฒันำรปูแบบกำรโฆษณำใหม่ ๆ  อย่ำงต่อเนือ่ง เพ่ือให้เข้ำ

ถึงกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยและสำมำรถน�ำไปต่อยอดเชิงธุรกิจได้มำกยิ่งขึ้น

ค�าส�าคัญ : ภำพลักษณ์ กำรสื่อสำรกำรตลำดเชิงบูรณำกำร กำรสร้ำงคุณค่ำตรำสินค้ำ

1 นิสิตระดับปริญญาตรีหลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
2 อาจารย์ประจ�าหลักสูตร การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
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Factors Affecting Brand Equity creation of Beverage Franchise: 

A case study of Rin Rin Milk brand in Hat Yai, Songkhla

Pramruedee Wetcho1*, Hathairat Kwanchart1 and Hasamon Pengman2

Abstract
 This research aims to study factors of brand image and integrated marketing communication (IMC) 

affecting brand equity creation of beverage franchise: A case study of Rin Rin Milk brand in Hat Yai, Songkhla. 

The sample group were 400 consumers of Rin Rin Milk brand, using purposive and quota sampling approaches 

to select the sample. The data were collected by questionnaires. The statistics used for data analysis included 

frequency, percentage, average, standard deviation and multiple regression analysis.  The results found that 

more than half of respondents were female at the average age in between 21-30 years. Most of them were 

single and students. Majority of them hold a bachelor’s degree with monthly income between. 10,001 and 

15,000 baht. The hypothesis testing indicated that the factors that affect the brand equity creation of beverage 

franchise of Rin Rin Milk brand included integrated marketing communications (IMC) factors in term of 

advertising and promotion and public relation (Level of statistical significance. 01), and also the brand image 

factor. (Level of statistical significance .05) The research suggests that the brand image should be created to 

conform to selling process which represents a sense of modern and continue to develop new advertising for 

reaching target which enhance the performance of business in the future.

Keywords: Brand image, Integrated marketing communication, Brand equity creation 

 

 

(Wood, 1997) เช่น แบรนด์ชานมรินรินที่มีการใช้โลโก้ตราสินค้ารูปโทรศัพท์และใช้ตัวอักษรสัญลักษณ์ เป็น
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อสื่อให้ลูกค้ารับรู้ถึง Hokkaido Milk Tea ที่ให้ความรู้สึกแบบชาสไตล์ญ่ีปุ่น และได้มีรูปแบบการ
ขายโดยไม่เห็นหน้าพนักงาน สั่งสินค้าโดยยกหูผ่านโทรศัพท์หน้าร้าน ท าให้ลูกค้ารู้สึกแปลกใจกับกลวิธีการสั่ง
สินค้า การประยุกต์ใช้เหล่าน้ี จะสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขันและยังดึงดูดความสนใจของลูกค้าอีกด้วย 
 ผู้วิจัยจึงมีเลือกศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างคุณค่าในตราสินค้าของธุรกิจ  Franchise ประเภท
เครื่องดื่ม แบรนด์ชานมรินริน ในพื้นที่อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เน่ืองจากกระแสในการซ้ือธุรกิจแฟรนไชส์ 
โดยมุ่งศึกษาในเรื่องของการสร้างคุณค่าของตราสินค้าให้ผู้บริโภคเกิดการรู้จักตราสินค้า ทัศนคติและเกิดความ
ภักดีต่อตราสินค้า เพื่อที่จะน าไปใช้พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด ซ่ึงจะได้ประโยชน์ส าหรับการด าเนินธุรกิจ  
วัตถุประสงค์ (Objectives)  
 1) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นในปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้าและปัจจัยด้านการสื่อสารทาง
การตลาดแบบบูรณาการที่ส่งผลต่อการสร้างคุณค่าตราสินค้าของธุรกิจ  Franchise ประเภทเครื่องดื่ม 
กรณีศึกษาแบรนด์ชานมรินริน ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
 2) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้าและปัจจัยด้านการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
ที่ส่งผลต่อการสร้างคุณค่าตราสินค้าของธุรกิจ Franchise ประเภทเครื่องดื่ม กรณีศึกษาแบรนด์ชานมรินริน ใน
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
ระเบียบวิธีการศึกษา (Methodology)  
 การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณครั้งน้ี ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากลูกค้าที่
เคยดื่มชานมแบรนด์รินรินซ่ึงไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จ านวน 400 คน ที่ได้จากการค านวณขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างจากสูตร W.G.cochran (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2549) ทั้งน้ีแบบสอบถามผ่านการวิเคราะห์
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ซ่ึงมีค่าเท่ากับ 0.722 และทดสอบความเชื่อม่ันโดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟาของ 
Cronbach ได้ค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ 0.8815 สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริโภคชานมแบรนด์รินรินทุกสาขาในพื้นที่ที่ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป SPSS/PC เพื่อสรุปผล โดยการวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 
ผลการศึกษา (Results)  
1. ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล 
ตารางที่ 1 ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล 
ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง จ านวน   400 คน ร้อยละ  
1. เพศ   
ชาย 146 36.50 
หญิง 254 63.50 
2. อายุ   
ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี 162 40.50 
21 ปีขึ้นไป 238 59.50 
3. สถานภาพ   
โสด 311 77.80 
สมรส 89 22.20 
4. อาชีพ   
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(Wood, 1997) เช่น แบรนด์ชานมรินรินที่มีการใช้โลโก้ตราสินค้ารูปโทรศัพท์และใช้ตัวอักษรสัญลักษณ์ เป็น
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อสื่อให้ลูกค้ารับรู้ถึง Hokkaido Milk Tea ที่ให้ความรู้สึกแบบชาสไตล์ญ่ีปุ่น และได้มีรูปแบบการ
ขายโดยไม่เห็นหน้าพนักงาน สั่งสินค้าโดยยกหูผ่านโทรศัพท์หน้าร้าน ท าให้ลูกค้ารู้สึกแปลกใจกับกลวิธีการสั่ง
สินค้า การประยุกต์ใช้เหล่าน้ี จะสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขันและยังดึงดูดความสนใจของลูกค้าอีกด้วย 
 ผู้วิจัยจึงมีเลือกศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างคุณค่าในตราสินค้าของธุรกิจ  Franchise ประเภท
เครื่องดื่ม แบรนด์ชานมรินริน ในพื้นที่อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เน่ืองจากกระแสในการซ้ือธุรกิจแฟรนไชส์ 
โดยมุ่งศึกษาในเรื่องของการสร้างคุณค่าของตราสินค้าให้ผู้บริโภคเกิดการรู้จักตราสินค้า ทัศนคติและเกิดความ
ภักดีต่อตราสินค้า เพื่อที่จะน าไปใช้พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด ซ่ึงจะได้ประโยชน์ส าหรับการด าเนินธุรกิจ  
วัตถุประสงค์ (Objectives)  
 1) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นในปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้าและปัจจัยด้านการสื่อสารทาง
การตลาดแบบบูรณาการที่ส่งผลต่อการสร้างคุณค่าตราสินค้าของธุรกิจ  Franchise ประเภทเครื่องดื่ม 
กรณีศึกษาแบรนด์ชานมรินริน ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
 2) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้าและปัจจัยด้านการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
ที่ส่งผลต่อการสร้างคุณค่าตราสินค้าของธุรกิจ Franchise ประเภทเครื่องดื่ม กรณีศึกษาแบรนด์ชานมรินริน ใน
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
ระเบียบวิธีการศึกษา (Methodology)  
 การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณครั้งน้ี ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากลูกค้าที่
เคยดื่มชานมแบรนด์รินรินซ่ึงไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จ านวน 400 คน ที่ได้จากการค านวณขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างจากสูตร W.G.cochran (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2549) ทั้งน้ีแบบสอบถามผ่านการวิเคราะห์
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ซ่ึงมีค่าเท่ากับ 0.722 และทดสอบความเชื่อม่ันโดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟาของ 
Cronbach ได้ค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ 0.8815 สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริโภคชานมแบรนด์รินรินทุกสาขาในพื้นที่ที่ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป SPSS/PC เพื่อสรุปผล โดยการวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 
ผลการศึกษา (Results)  
1. ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล 
ตารางที่ 1 ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล 
ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง จ านวน   400 คน ร้อยละ  
1. เพศ   
ชาย 146 36.50 
หญิง 254 63.50 
2. อายุ   
ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี 162 40.50 
21 ปีขึ้นไป 238 59.50 
3. สถานภาพ   
โสด 311 77.80 
สมรส 89 22.20 
4. อาชีพ   
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ข้าราชการ 11 2.80 
พนักงานบริษัท 59 14.80 
นักเรียน/นักศึกษา 264 65.90 
ธุรกิจส่วนตัว 66 16.50 
5. การศึกษาสูงสุด   
ต่ ากว่าปริญญาตรี 182 45.50 
ปริญญาตรี ขึ้นไป 218 54.50 
6. รายได้ต่อเดือน   
ไม่เกิน 10,000 บาท 138 34.50 
10,000 – 15,000 บาท 162 40.50 
15,001 – 20,000 บาท ขึ้นไป 100 25.00 

จากตารางที่  1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีจ านวนทั้งหมด 400 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง               
(63.50%) มีอายุเฉลี่ยที่ 21 ปี ขึ้นไป มีสถานภาพโสด (77.80%) มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา (65.90%) มีระดับ
การศึกษาสูงสุดคือปริญญาตรี (54.50%) ส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ระหว่าง 10,000-15,000 บาท (40.50%) 
2. ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า 
ตารางที่ 2 ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า 
ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า �̅�𝒙 SD การแปลผล 
1.ด้านโลโก้ตราสินค้า 4.18 .633 มาก 
2.ด้านรูปแบบแนวคิดตราสินค้า 3.48 .619  ปานกลาง 
3.ด้านสัญลักษณ์ตราสินค้า 
4.ด้านสโลแกนตราสินค้า 
รวม 

4.28 
4.02 
3.99 

.594 

.643 

.622 

มาก 
มาก 
มาก 

จากตารางที่ 2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้าโดยรวมมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 ซ่ึงมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยอันดับแรกคือด้านสัญลักษณ์ตราสินค้า (x̅=4.28) 
รองลงมาคือด้านโลโก้ตราสินค้า (x̅=4.18) ด้านสโลแกนตราสินค้า (x̅=4.02) โดยมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก และล าดับสุดท้ายคือด้านรูปแบบแนวคิดตราสินค้า (x̅=3.48) ซ่ึงมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง   
3. ปัจจัยด้านการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC) 
 ตารางที่ 3 ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ 
ปัจจัยด้านการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ �̅�𝒙 SD การแปลผล 
1.ด้านการโฆษณา 4.36 .685 มาก 
2.ด้านการส่งเสริมการขาย 4.28 .643 มาก 
3.ด้านการประชาสัมพันธ์ 
รวม 

3.95 
4.20 

.669 

.666 
มาก 
มาก 

จากตารางที่ 3 ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการที่ส่งผลต่อการสร้างคุณค่าตราสินค้า 
กรณีศึกษาแบรนด์ชานมรินริน ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับ
ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=4.20) โดยให้ความส าคัญกับทั้ง 3 
ด้านในระดับมาก ได้แก่ ด้านการโฆษณา (x̅=4.36) ด้านการส่งเสริมการขาย (x̅=4.28) และด้านการ
ประชาสัมพันธ์ (x̅=3.95) ตามล าดับ   

 

 

4. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างคุณค่าตราสินค้า 
 จากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่า มี 4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างคุณค่าตราสินค้า 
กรณีศึกษาแบรนด์ชานมรินริน ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่ ปัจจัยด้าน
การโฆษณา ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านการประชาสัมพันธ์ โดยส่งผลอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 และ
ด้านโลโก้ตราสินค้าส่งผลอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาทั้ง 4 ปัจจัยพบว่าปัจจัยด้านการ
ประชาสัมพันธ์ (β=0.321) มีอิทธิพลต่อการสร้างคุณค่าตราสินค้า กรณีศึกษาแบรนด์ชานมรินรินมากที่สุด 
รองลงมาคือปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย (β=0.230) ล าดับท่ีสามคือด้านการโฆษณา (β=0.197) และด้าน  
โลโก้ตราสินค้า (β = -117) ตามล าดับ (ตารางที่ 4) 
ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณส่งผลต่อการสร้างคุณค่าตราสินค้า 

Variable Unstandardize Coefficients Standardize Coefficients t sig 
 B Std. Error Beta   
Constant 1.410 .290  4.866 .000** 
ด้านโลโก้ตราสินค้า -113 .047 -117 -2.434 .015* 
ด้านรูปแบบแนวคิดตราสินค้า .026 .047 .026 .544 .587 
ด้านสัญลักษณ์ตราสินค้า .077 .057 .077 1.349 .178 
ด้านสโลแกนตราสินค้า .052 .045 .058 1.157 .248 
ด้านการโฆษณา 
ด้านการส่งเสริมการขาย 
ด้านการประชาสัมพันธ์ 

.166 

.228 

.271 

.045 

.049 

.043 

.197 

.230 

.321 

3.652 
4.651 
6.343 

.000** 

.000** 

.000** 
 จากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) สรุปได้ว่า มี 4 ปัจจัยที่
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ได้แก่ ด้านโลโก้ตราสินค้า ด้านการโฆษณา ด้านการส่งเสริมการขายและด้าน
การประชาสัมพันธ์ ส่วนในด้านรูปแบบแนวคิดตราสินค้า ด้านสัญลักษณ์ตราสินค้า และด้านสโลแกนตราสินค้า
พบว่า ไม่ส่งผลต่อการสร้างคุณค่าตราสินค้า ดังภาพที่ 1  
                       ตัวแปรต้น                  ตัวแปรตาม 
                  β = -117, sig = .015* 
 
                               β = .026, sig = .587 
         

                         β = .077, sig = .178 
                            β = .058, sig = .248 
                           β = .197, sig = .000* 

 
                          β = .230, sig = .000* 

      
      
    β = .321, sig = .000* 

 
ภาพที่ 1 การสร้างคุณค่าตราสินค้า แบรนด์ชานมรินริน ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
หมายเหตุ                      แทนปัจจัยที่ส่งผล 

            แทนปัจจัยที่ไม่ส่งผล 
สรุปและการอภิปรายผล (Discussion)  

ปัจจัยด้านภาพลักษณ์  ด้านโลโก้ตราสินค้า  

ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ ด้านการส่งเสริมการขาย  

ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ ด้านการประชาสัมพันธ์  

ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า   ด้านรูปแบบแนวคิดตราสินคา้ 

ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า   ด้านสัญลักษณ์ตราสินค้า 

ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า   ด้านสโลแกนตราสินค้า 

ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ ด้านการโฆษณา 

 
การสร้าง
คุณค่าตรา

สินค้า     
แบรนด์ชา
นมรินริน  
ในอ าเภอ
หาดใหญ่ 
จังหวัด
สงขลา  
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4. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างคุณค่าตราสินค้า 
 จากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่า มี 4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างคุณค่าตราสินค้า 
กรณีศึกษาแบรนด์ชานมรินริน ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่ ปัจจัยด้าน
การโฆษณา ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านการประชาสัมพันธ์ โดยส่งผลอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 และ
ด้านโลโก้ตราสินค้าส่งผลอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาทั้ง 4 ปัจจัยพบว่าปัจจัยด้านการ
ประชาสัมพันธ์ (β=0.321) มีอิทธิพลต่อการสร้างคุณค่าตราสินค้า กรณีศึกษาแบรนด์ชานมรินรินมากที่สุด 
รองลงมาคือปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย (β=0.230) ล าดับที่สามคือด้านการโฆษณา (β=0.197) และด้าน  
โลโก้ตราสินค้า (β = -117) ตามล าดับ (ตารางที่ 4) 
ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณส่งผลต่อการสร้างคุณค่าตราสินค้า 

Variable Unstandardize Coefficients Standardize Coefficients t sig 
 B Std. Error Beta   
Constant 1.410 .290  4.866 .000** 
ด้านโลโก้ตราสินค้า -113 .047 -117 -2.434 .015* 
ด้านรูปแบบแนวคิดตราสินค้า .026 .047 .026 .544 .587 
ด้านสัญลักษณ์ตราสินค้า .077 .057 .077 1.349 .178 
ด้านสโลแกนตราสินค้า .052 .045 .058 1.157 .248 
ด้านการโฆษณา 
ด้านการส่งเสริมการขาย 
ด้านการประชาสัมพันธ์ 

.166 

.228 

.271 

.045 

.049 

.043 

.197 

.230 

.321 

3.652 
4.651 
6.343 

.000** 

.000** 

.000** 
 จากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) สรุปได้ว่า มี 4 ปัจจัยที่
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ได้แก่ ด้านโลโก้ตราสินค้า ด้านการโฆษณา ด้านการส่งเสริมการขายและด้าน
การประชาสัมพันธ์ ส่วนในด้านรูปแบบแนวคิดตราสินค้า ด้านสัญลักษณ์ตราสินค้า และด้านสโลแกนตราสินค้า
พบว่า ไม่ส่งผลต่อการสร้างคุณค่าตราสินค้า ดังภาพที่ 1  
                       ตัวแปรต้น                  ตัวแปรตาม 
                  β = -117, sig = .015* 
 
                               β = .026, sig = .587 
         

                         β = .077, sig = .178 
                            β = .058, sig = .248 
                           β = .197, sig = .000* 

 
                          β = .230, sig = .000* 

      
      
    β = .321, sig = .000* 

 
ภาพที่ 1 การสร้างคุณค่าตราสินค้า แบรนด์ชานมรินริน ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
หมายเหตุ                      แทนปัจจัยที่ส่งผล 

            แทนปัจจัยที่ไม่ส่งผล 
สรุปและการอภิปรายผล (Discussion)  

ปัจจัยด้านภาพลักษณ์  ด้านโลโก้ตราสินค้า  

ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ ด้านการส่งเสริมการขาย  

ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ ด้านการประชาสัมพันธ์  

ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า   ด้านรูปแบบแนวคิดตราสินคา้ 

ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า   ด้านสัญลักษณ์ตราสินค้า 

ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า   ด้านสโลแกนตราสินค้า 

ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ ด้านการโฆษณา 

 
การสร้าง
คุณค่าตรา

สินค้า     
แบรนด์ชา
นมรินริน  
ในอ าเภอ
หาดใหญ่ 
จังหวัด
สงขลา  
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 

 

จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างคุณค่าตราสินค้าของธุรกิจ  Franchise ประเภท
เครื่องดื่ม กรณีศึกษาแบรนด์ชานมรินริน ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติมี 4 ปัจจัย 
โดยเรียงตามล าดับดังน้ี  

ปัจจัยด้านโลโก้ตราสินค้า พบว่า ส่งผลต่อการสร้างคุณค่าตราสินค้า ทางด้านการรับรู้ตราสินค้า ที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยส่งผลในเชิงลบ อธิบายได้ว่ายิ่งโลโก้ตราสินค้ามีความชัดเจน แสดงถึง
เอกลักษณ์แบรนด์มากเท่าไหร่ยิ่งท าให้คุณค่าของแบรนด์ลดลงไปด้วย ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากการที่ลูกค้ารู้จัก  
แบรนด์ชานมรินรินจากรูปแบบการขายมากกว่าโลโก้ตราสินค้า โดยอาจไม่ได้สื่อถึงผลิตภัณฑ์เท่าที่ควร จึงอาจ
เป็นการลดคุณค่าตราสินค้าลง แต่อย่างไรก็ตามจากผลการศึกษาที่สะท้อนว่าโลโก้ตราสินค้าที่ดี และมีความ
ชัดเจนมากเกินไปจะยิ่งท าให้คุณค่าตราสินค้าลดลงน้ัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปัทมาพร ท่อชู และวิทยา 
อินทร์สอน (2539) ที่พบว่าโลโก้ที่มีความซับซ้อนหรือชัดเจนมากเกินไปจะมีโอกาสท าให้ลูกค้าจดจ าได้น้อยลง 
จึงเป็นเหตุผลส าคัญที่ส่งผลให้คุณค่าตราสินค้าลดลงไป 

ปัจจัยด้านการโฆษณา พบว่าส่งผลต่อการสร้างคุณค่าตราสินค้า ทางด้านการรับรู้ตราสินค้า ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 โดยแบรนด์ชานมรินรินได้มีการโฆษณาตราสินค้าผ่านสื่อ เน่ืองจากส่วนใหญ่ลูกค้าจะ
ติดตามจากทางสื่อโซเชียล และการโฆษณาสินค้ามีความน่าสนใจ ส่งผลให้ลูกค้าเกิดการติดตามข่าวสาร
นอกจากน้ีผลการศึกษายังสอดคล้องกับการศึกษาของ วัชราภรณ์ ตั้งประดิษฐ์ (2557) พบว่าปัจจัยด้านการ
โฆษณาสามารถตอบสนองความต้องการข้อมูลข่าวสารของผู้บริโภคได้และสามารถสร้างการรับรู้คุณค่าตรา
สินค้าในกลุ่มแฟนเพจได้ 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย พบว่าส่งผลต่อการสร้างคุณค่าตราสินค้า ทางด้านการรับรู้ตราสินค้า 
ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 ซ่ึงลูกค้าให้ความสนใจกับด้านน้ีเป็นส่วนมาก โดยการจัดกิจกรรมและมีการ
คิดสินค้าตัวใหม่ ๆ อยู่เสมอเช่น เมนูนมสดบราวน์ชูการ์  เป็นต้นลูกค้าจึงรู้สึกได้รับประโยชน์จากที่ได้จากการ
ร่วมกิจกรรม นอกจากน้ีผลการศึกษายังสอดคล้องกับการศึกษาของ อนุวัต สงสม (2559) ได้พบว่า การส่งเสริม
การขายส่งผลให้ลูกค้ารับรู้ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริการของกิจการ  

ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ พบว่าส่งผลต่อการสร้างคุณค่าตราสินค้า ทางด้านการรับรู้ตราสินค้า 
ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 เน่ืองจากสื่อประชาสัมพันธ์ท าให้กลุ่มตัวอย่างทราบถึงข้อมูลของตราสินค้า 
ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ตามสื่อ เช่น การจัดกิจกรรมและการให้ส่วนลดต่าง ๆท าให้ลูกค้าได้ทราบถึงข้อมูลและ
มีการสนใจในสินค้าส่งผลไปยังการตัดสินใจซ้ือสินค้า นอกจากน้ีผลการศึกษายังสอดคล้องกับการศึกษาของวัช
ราภรณ์ ตั้งประดิษฐ์ (2557) ได้พบว่า ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ตอบสนองความต้องการข้อมูลข่าวสารของ
ผู้บริโภคได้ และสร้างการรับรู้คุณค่าตราสินค้าในกลุ่มแฟนเพจได้  

ปัจจัยด้านรูปแบบแนวคิดตราสินค้า ยังไม่ส่งผลต่อคุณค่าตราสินค้า เพราะยังไม่มีความแตกต่างใน
เอกลักษณ์เฉพาะตัวและยังไม่มีความน่าเชื่อถือ เน่ืองจากลูกค้าบางส่วนยังไม่มีความรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ของ   
แบรนด์ชานมรินริน ท าให้ยังไม่มีความม่ันใจในตัวของสินค้า นอกจากน้ียังมี ดังที่ ชนิดา เพชรเยี่ยม และเพ็ญศรี 
เจริญวานิช (2558) กล่าวว่า ผู้บริโภคที่ไม่เข้าใจแนวคิดเรื่องตราสินค้าอาจให้เกิดความไม่ม่ันใจในผลิตภัณฑ์ 

ปัจจัยด้านสโลแกนตราสินค้า ไม่ส่งผลต่อคุณค่าตราสินค้ามากพอ ทั้งน้ีอาจมีสาเหตุมาจากสโลแกน
ของแบรนด์ยังไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายซ่ึงส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษา จึงอาจ
ไม่ได้ให้ความส าคัญกับสโลแกนมากนัก นอกจากน้ีความส าคัญของสโลแกนตราสินค้ายังขึ้นอยู่กับประเภทสินค้า
และบริการอีกด้วย โดยเฉพาะในธุรกิจสายการบินสโลแกนตราสินค้าจะส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการของ
ผู้โดยสาร (ปิยะพงษ์ เลาศรีรัตนชัย, 2561) เพราะสโลแกนจะได้รับการจดจ าได้ดีผ่านสื่อโทรทัศน์ (ชื่นสุมล  
บุนนาค, 2559) ซ่ึงจะเชื่อมโยงในความทรงจ าของผู้บริโภคในสถานการณ์ที่ผู้บริโภคท าการตัดสินใจซ้ือ (ชิสา
กัญญ์  ศุภวงค์ธนากานต์, 2557). ดังน้ันแนวคิดด้านสโลแกนสินค้าในสินค้าประเภทเครื่องดื่มชมนมรินริน จึงไม่
มีผลต่อการสร้างคุณค่าตราสินค้า 

 

 

ปัจจัยด้านสัญลักษณ์ตราสินค้า ไม่ส่งผลต่อการสร้างคุณค่าตราสินค้า เน่ืองจากสัญลักษณ์ที่เป็น
เครื่องหมายรูปโทรศัพท์อาจยังไม่สื่อไปในทางธุรกิจด้านอุปโภคบริโภคประเภทเครื่องดื่มจึงอาจจะท าให้
ผู้บริโภคเกิดความสับสนในการรับรู้ถึงตัวสินค้า ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัทรพิมพ์ สาลีธงชัย (2555) ที่
ระบุว่าการใช้สัญลักษณ์ที่ไม่มีความสัมพันธ์ต่อความเป็นลักษณะเฉพาะของสินค้าอาจจะท าให้เกิดความสับสน 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้าพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับโลโก้ตราสินค้าที่มีความ
ชัดเจนไม่สับสน ตราสินค้าของแบรนด์ชานมรินรินเป็นรูปโทรศัพท์และมีความสอดคล้องในรูปแบบ
ของการขายในการสั่งสินค้าใช้โทรศัพท์หน้าร้าน  ดังน้ัน เม่ือน าภาพลักษณ์ตราสินค้าที่เป็นสื่อ
สอดคล้องกับกระบวนการขายที่ท าให้ผู้บริโภคสนใจและช่วยเพิ่มยอดในการขายสินค้าได้มากยิ่งขึ้น 

2. ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการพบว่า โฆษณามีส่วนส าคัญในการช่วยเพิ่มยอดขาย 
เน่ืองจากเป็นสิ่งที่ท าให้ผู้บริโภคสามารถรับข้อมูลข่าวสารของสินค้าได้อย่างรวดเร็วอีกทั้งยังมีส่วนต่อ
การตัดสินใจในการเลือกบริโภคของลูกค้า ดังน้ันธุรกิจควรที่จะพัฒนารูปแบบการโฆษณาใหม่ ๆ 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ในการศึกษาครั้งต่อไป ผู้วิจัยควรศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผู้บริโภคที่เก่ียวข้อง 
เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยต่าง ๆ เน่ืองจากผู้บริโภคแต่ละกลุ่มจะมีพฤติกรรมการซ้ือสินค้าที่แตกต่างกัน 
ดังน้ัน หากทราบปัจจัยดังกล่าว จะท าให้สามารถเจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ตรงจุด 

2. ควรศึกษากลุ่มตัวอย่าง แบรนด์ชานมรินรินในสาขาของต่างจังหวัดเพิ่มเติม เพื่อที่จะได้น าผลวิจัยมา
เปรียบเทียบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณค่าตราสินค้า ว่ากลุ่มตัวอย่างน้ันมีความแตกต่างกันในด้านการ
รับรู้หรือไม่ ซ่ึงจะท าให้ได้ผลการวิจัยที่กว้างขึ้น  
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ปัจจัยด้านสัญลักษณ์ตราสินค้า ไม่ส่งผลต่อการสร้างคุณค่าตราสินค้า เน่ืองจากสัญลักษณ์ที่เป็น
เครื่องหมายรูปโทรศัพท์อาจยังไม่ส่ือไปในทางธุรกิจด้านอุปโภคบริโภคประเภทเครื่องดื่มจึงอาจจะท าให้
ผู้บริโภคเกิดความสับสนในการรับรู้ถึงตัวสินค้า ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัทรพิมพ์ สาลีธงชัย (2555) ที่
ระบุว่าการใช้สัญลักษณ์ที่ไม่มีความสัมพันธ์ต่อความเป็นลักษณะเฉพาะของสินค้าอาจจะท าให้เกิดความสับสน 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้าพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับโลโก้ตราสินค้าที่มีความ
ชัดเจนไม่สับสน ตราสินค้าของแบรนด์ชานมรินรินเป็นรูปโทรศัพท์และมีความสอดคล้องในรูปแบบ
ของการขายในการสั่งสินค้าใช้โทรศัพท์หน้าร้าน  ดังน้ัน เม่ือน าภาพลักษณ์ตราสินค้าที่เป็นสื่อ
สอดคล้องกับกระบวนการขายที่ท าให้ผู้บริโภคสนใจและช่วยเพิ่มยอดในการขายสินค้าได้มากยิ่งขึ้น 

2. ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการพบว่า โฆษณามีส่วนส าคัญในการช่วยเพิ่มยอดขาย 
เน่ืองจากเป็นสิ่งที่ท าให้ผู้บริโภคสามารถรับข้อมูลข่าวสารของสินค้าได้อย่างรวดเร็วอีกทั้งยังมีส่วนต่อ
การตัดสินใจในการเลือกบริโภคของลูกค้า ดังน้ันธุรกิจควรที่จะพัฒนารูปแบบการโฆษณาใหม่ ๆ 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ในการศึกษาครั้งต่อไป ผู้วิจัยควรศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผู้บริโภคที่เก่ียวข้อง 
เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยต่าง ๆ เน่ืองจากผู้บริโภคแต่ละกลุ่มจะมีพฤติกรรมการซ้ือสินค้าที่แตกต่างกัน 
ดังน้ัน หากทราบปัจจัยดังกล่าว จะท าให้สามารถเจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ตรงจุด 

2. ควรศึกษากลุ่มตัวอย่าง แบรนด์ชานมรินรินในสาขาของต่างจังหวัดเพิ่มเติม เพื่อที่จะได้น าผลวิจัยมา
เปรียบเทียบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณค่าตราสินค้า ว่ากลุ่มตัวอย่างน้ันมีความแตกต่างกันในด้านการ
รับรู้หรือไม่ ซ่ึงจะท าให้ได้ผลการวิจัยที่กว้างขึ้น  
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การสื่อสารเพื่อการสืบทอด การปรับตัว ประเพณีแห่เจ้าแม่ทับทิมพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

ภัทรพร ธนวันต์ภิญโญ1* และพนมสิทธิ์ สอนประจักษ์2 

บทคัดย่อ
กำรศึกษำเรื่อง “กำรสื่อสำรเพื่อกำรสืบทอด ปรับตัว ประเพณีแห่เจ้ำแม่ทับทิมพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์” มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ศึกษำกำรสืบทอด กำรปรับตัวประเพณีแห่เจ้ำแม่ทับทิมพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ และเพื่อศึกษำกระบวนกำรสื่อสำรประเพณีแห่เจ้ำแม่

ทับทิมพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ กำรศึกษำครั้งนี้เป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพ โดยศึกษำวิเครำะห์จำกผู้ส่งสำร เนื้อหำ ผ่ำนช่องทำง และผู้รับ

สำร โดยน�ำข้อมูลมำวิเครำะห์ ใช้วิธีในกำรเข้ำถึงข้อมูลด้วยกำรสัมภำษณ์แบบเจำะลึก และเอกสำร กำรก�ำหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก 

โดยวิธีเลือกกลุ่มตัวอย่ำงแบบเจำะจง พิจำรณำจำกกำรเป็นผู้เกี่ยวข้องกับประเพณีแห่เจ้ำแม่ทับทิมพิชัย เพื่อเก็บข้อมูลเชิงลึกกับผู้ที่

มีบทบำทต่อพิธีกรรม น�ำมำให้ได้ข้อมูลเชิงลึกอย่ำงครบถ้วน ผลกำรวิจัยพบว่ำ กำรอพยพชำวจีนมำประเทศไทยก่อให้เกิดกำรแลก

เปลีย่นวัฒนธรรมประเพณ ีส่งผลให้ชำวจนีมกีำรปรบัตวัเข้ำกบัสงัคมไทย เพือ่ให้สำมำรถอยูร่่วมกนัได้ ประเพณแีห่เจ้ำแม่ทบัทิมพชัิย

มกีำรสือ่สำรจำกคณะกรรมกำรศำลเจ้ำไปสูป่ระชำชน เครอืข่ำยศำลเจ้ำภำคเหนอืตอนกลำงผ่ำนกจิกรรม เช่น พธิอีำบน�ำ้เจ้ำแม่ ฯลฯ 

โดยใช้สื่อใหม่ เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ค สื่อเก่ำ เช่น ป้ำยประชำสัมพันธ์ กำรบอกกล่ำวแบบปำกต่อปำก ปัจจุบันคณะกรรมกำรศำลเจ้ำมีกำร

สืบทอดผ่ำนสำยโลหิต ซึ่งลูกหลำนของคณะกรรมกำรศำลเจ้ำจะเป็นผู้สืบทอด กำรปรับตัวให้เข้ำกับยุคสมัยยังคงควำมเป็นจีน เช่น 

กำรแสดงงิ้ว แต่หำกไม่มีงิ้วก็จะเปลี่ยนเป็นกำรฉำยหนังกลำงแปลงแทน ดังนั้น วัฒนธรรมไทย-จีน เป็นกำรผสมผสำนเป็นรูปแบบ

เฉพำะของท้องถิ่นนั้น และปฏิบัติตำมขนบธรรมเนียม ประเพณีควำมเชื่อ พิธีกรรม แม้ว่ำสภำพทำงสังคมจะเปลี่ยนไป แต่ชำวไทย

เชื้อสำยจีนในอ�ำเภอพิชัยยังคงปฏิบัติสืบไป

ค�าส�าคัญ : สืบทอด กำรปรับตัว กำรสื่อสำร 
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Communication of Transmission and Adaptation the Festival of the Chaomae Tubtim of 

Pichai Uttaradit Province

Phattaraporn Tanawanpinyo1* and Pnomsit Sonparjuk2 

Abstract
The study entitled “Communication for Inheritance and Adaptation in Chaomae Thapthim Tradition, 

Phichai District, Uttaradit” consists of two main objectives. Firstly, the paper is to study the Inheritance and 

Adaptation of Chaomae Thapthim tradition in Phichai District, Uttaradit. Secondly, the research aims to study 

Communication methods implementing Chaomae Thapthim tradition in Phichai District, Uttaradit. The study is 

designed for qualitative research in fields of analysis conducted from a sender, message, transactional channel, 

and a receiver through in-depth interviews and documentation to collect data for analysis and interpretation. 

To define target group of data providers, the purposive sampling is considered from relevant people inclusively 

playing roles tradition to accumulate in-depth data. also in-depth information of the tradition. The research 

finds that Chinese emigration in Thailand contributes cultural exchange reflecting the Chinese adapt into Thai 

society for living ability. The communication used in Chaomae Thapthim tradition initiates from the shrine’s 

committee to audience through new media including Line and Facebook, as well as traditional media, for instance, 

posters and narrative word of mouth, by the Central Northern Division’s events such as the Goddess bathing 

ritual. The shrine committees have currently been selecting possible inheritors by blood. The adaptation 

maintains the Chinese cultural identity that consists Chinese opera. However, the Thai Chinese substitute outdoor 

movie tradition in case of the opera unavailability. Thus, the Thai Chinese culture is derived from specifically 

local integration and traditional practice of superstitions and ceremonies. Despite the social change, the Thai 

Chinese living in Phichai sustains such tradition.

Key words : Inheritance , Adaptation , Communication
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บทนำ (Introduction) 

การสื่อสารเปNนกระบวนการที่บุคคลหนึ่งถKายทอดขKาวสารไปยังอีกบุคคลหนึ่ง และทำใหLบุคคลนั้นมีปฏิกิริยาสะทLอน

กลับมา ซึ่งอาจตKอเนื่องเปNนการโตLตอบตKอไปของผูLสKงสาร และผูLรับสารเปNนลำดับจนกวKาสิ้นสุดจนกระทั่งสิ้นสุดการสื่อสาร 

ความสำเร็จในการสื่อสารระหวKางกันเปNนการสKงผลผKานความหมายที่ไมKเพียงแตKสKงขKาวสารดLวยคำพูด กิริยาทKาทางจากผูLสKงสาร

ไปยังผูLรับสาร การสKงสารเพื่อใหLรับรูLสารไดLดีมากนLอยเพียงไรยังขึ้นอยูKกับวิธีการและชKองทางในการสื่อสารอีกดLวย การสื่อสาร

ใน แตKสังคม แตKละวัฒนธรรมยKอมแตกตKางกันไปตามปรัชญา จุดมุKงหมาย และลักษณะของอาชีพนั้นๆ (บรรจง พลไชย, 2554) 

อุตรดิตถ+เปNนเมืองหนึ่งที่ไดLรับอิทธิพลมาจากประเทศจีน ยกตัวอยKาง เชKน ประชาชนในตลาดพิชัย อำเภอพิชัย 

จังหวัดอุตรดิตถ+ มีคนไทยเชื้อสายจีน ประมาณรLอยละ 30 ของประชาชนทั้งหมด (กำพล อยูKเจริญกิจ, 2562) ความเชื่อ

ตลอดจนประเพณีปฏบิัติตKางๆ ของชาวจีน ไดLสKงผลตKอวิถีชีวิตของชาวบLาน เมื่อเหลKาชาวจีนอพยพเขLามาตั้งถิ่นฐาน ชาวจีนไดL

นำวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี รวมไปถึงคKานิยมและความเชื่อจากจีนแผKนดินใหญKมาเปNนแบบแผนในการดำเนินชีวิต

ของตนเอง และยังไดLถKายทอดความเชื่อเหลKานี้ไปยังบุตรหลานของตน  

ในอดีตอำเภอพิชัยเปNนเมืองทKาแหKงหนึ่งที่พKอคLาเรือ ชาวไหหลำจะมาแวะพัก ทั้งขาขึ้นและขาลKอง เพื่อจำหนKายสินคLา 

ซึ่งพKอคLาชาวไหหลำมักจะนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ติดตัวมาดLวย ในวันหนึ่งถึงกำหนดจะตLองออกเรือเดินทางไปยังเมืองอื่น ระดับน้ำไดL

เริ่มลดลง พวกชาวเรือที่เขLามาคLาขายไดLทยอยถอยเรือออกจากคลองบุKงเพื่อนำเรือเขLาสูKลำน้ำนKาน ปรากฏวKามีเรืออยูKลำหนึ่ง

เกยตื้นไมKสามารถนำเรือออกไดL แมLวKาจะใหLคนชKวยกันดันมากเทKาไหรKก็ไมKสำเร็จ ไมKสามารถเคลื่อนที่ไดLจนหมดหนทางที่จะนำ

เรือออกไป เรือลำนั้นไดLมีเทวดารูปปX–นจำลองของเจLาแมKทับทิม ซึ่งเจLาของไดLนำมาจากประเทศจีน คนเดินเรือตKางๆ และชาว

พิชัยที่ชKวยดันเรือไดLบอกใหLเจLาของเรือจุดธูปบอกเจLาที่อยูKบนเรือวKา ถLาเจLาแมKประสงค+ที่จะประดิษฐานอยูKเมืองพิชัยไมK

ปรารถนาจะรอนแรมไปที่อื่น ก็ขอใหLเคลื่อนเรือออกไปไดLอยKางสะดวก แลLวลูกหลานจะสรLางศาลประทับใหLอยูKที่เมืองพิชัย 

หลังจากเจLาของเรือไดLจุดธูปบอกเจLาแมK เรือก็สามารถใชLคนดันเรือเพียง 2-3 คนเทKานั้น เรือก็สามารถเคลื่อนที่ออกจากทKาน้ำ

ไดLสะดวก ฉะนั้นเจLาของเรือ พรLอมดLวยชาวเรือ และชาวพิชัยจึงนำองค+เทวรูป “เจLาแมKทับทิม” มาประดิษฐานและสรLางศาลใหL

ประทับ นับตั้งแตKนั้นเปNนตLนมา จึงกKอใหLเกิดประเพณีแหKเจLาแมKทับทิมพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ+  

ประเพณีแหKเจLาแมKทับทิมพิชัยมีลักษณะโดดเดKนอีกทั้งมีพิธีกรรมนKาสนใจ เชKน พิธีกรรมเบิกพระเนตรลุยไฟ พิธีสวด

สะเดาะเคราะห+ตKอชะตา การเชิดมังกร สิงโต ขบวนแหKเจLาแมKทับทิม พิธีไหวLเจLาแมKตามประเพณีจีน โดยมีคณะกรรมการศาล

เจLาที่พูดภาษาจีนไหหลำเปNนผูLประกอบพิธี ในสKวนพิธีทิ้งกระจาดแจกทาน พิธีเทกระจาด ซึ่งนอกจากเปNนการใหLทานกับผีไมKมี

ญาติแลLวยังเปNนการใหLทานกับคน ที่เปNนผูLยากไรL ชาวจีนเชื่อวKา พิธีเทกระจาดเปNนมหาทานไดLรับบุญมาก หลังจากเสร็จพิธีการ

แหKเจLาแมKทับทิมจะมีการจัดโรงทานฉลอง ประชาชนทุกคนจะจัดอาหารมงคล อาหารเจมาเลี้ยง เชื่อกันวKาการใหLทานแกKผูLทุกข+

ยากจะนำมาสูKความเจริญรุKงเรือง ตKอจากนั้นจะมีการโปรยทานหรือโปรยติ้ว โดยติ้วจะมีลักษณะเปNนไมLไผK เขียนอักษรจีนบอก

ชนิดของรางวัลที่จับไดLเพื่อผูLที่มาแยKงติ้วหยิบติ้วไดLสะดวก ของรางวัลที่จับไดLจะเปNนสิ่งของเพื่ออุปโภคบริโภค ไดLแกK ขLาวสาร 

น้ำตาล น้ำปลา เปNนตLน ประเพณีแหKเจLาแมKทับทิมพิชัยและประเพณีเทกระจาดของศาลเจLาแมKทับทิม จังหวัดอุตรดิตถ+จะจัดยิ่ง

อยKางใหญKทุกๆ 3 ป™ มีพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงทุกๆ 6 ป™ หรือ 7 ป™ นับเปNนงานประเพณีที่ใหญKเปNนอันดับ 2 ของภาคเหนือรองจาก

จังหวัดนครสวรรค+ เปNนศาลเจLาแมKที่เกKาแกKและใหญKเปNนอันดับ 2  รองจากศาลเจLาแมKทับทิมสามเสน ซึ่งผูLคนไมKไดLเพียงตกทอด

ความคิดดLานประวัติศาสตร+เทKานั้น แตKมีการซมึซับในวิถีชีวิตทั้งผูLคน ตำนานปรัมปรา มุกปาถะพื้นบLาน หรือแมLแตKงานหัตกรรม

งKายๆ จึงทำใหLผูLคนเขLาใจถึงรากเหงLาและที่มาที่ไปของตนเองอยKางสมบูรณ+ โดยทางเทศบาลตำบลในเมือง คณะกรรมการศาล

เจLาแมKทับทิมพิชัย กลุKมชุมชนตลอดจนลูกหลานเจLาแมKทับทิม สKงเสริมและสนับสนุนงานประเพณีแหKเจLาแมKทับทิมพิชัยใหLเปNน

ขนมธรรมเนียมประเพณีที่เกKาแกKเอาไวLจนชั่วลูกชั่วหลาน (เจริญ ตันติกุล , 2543 ) 



604
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 4 

สิ่งที่นKาสนใจเกี่ยวกับพิธีกรรมในรอบป™ ของชาวจีนในประเทศไทยที่แสดงออกมานั้นไมKไดLมีลักษณะที่เปNนของแทLแตK

เดิม แตKการประกอบพิธีกรรมตKาง ๆ ไดLถูกลดขั้นตอนการปฏิบัติตามพิธีกรรมลงไป แสดงวKา ความเชื่อทางศาสนาที่เปNน

รากฐานของพิธีกรรมและองค+ประกอบของพิธีกรรมไดLถูกกลืนหายไปบางสKวน โดยไดLรับอิทธิพลโดยตรงจากวัฒนธรรมไทยซึ่ง

เปNนวัฒนธรรมใหญKที่หLอมลLอมวัฒนธรรมจีนอยูKในขณะนั้น (สมบูรณ+ สุขสำราญ, 2530) อีกทั้งพิธีกรรมเหลKานี้ยังเปNนเครื่องยึด

เหนี่ยวจิตใจของคนจีนไหหลำและชาวเมืองพิชัยอีกดLวย  

 จากอดีตประชาชนมีความเชื่อความศรัทธาเจLาแมKทับทิมพิชัย เนื่องจากทKานสามารถชKวยเหลือประชาชนจากการ

บอกเหตุการณ+ที่จะเกิดขึ้นลKวงหนLาไดL เชKน การเกิดน้ำทKวม ไฟไหมL เปNนตLน โดยเจLาแมKทับทิมพิชัยจะใชLรKางทรงเพื่อใหLรKางทรง

บอกกลKาวกับประชาชนในตลาดพิชัย เพื่อชKวยเหลือใหLพLนจากเหตุการณ+เหลKานั้น ปXจจุบันไมKมีรKางทรง ไมKสามารถบอกกลKาว

เหตุการณ+ไดLแตKประชาชนในตลาดพิชัยยังศรัทธาและกราบไหวLเจLาแมKทับทิมอยูKเชKนเดิม และในอนาคตยังมีแนวโนLมความ

ศรัทธาเจLาแมKทับทิมพิชัยอยูKคงเดิม เพื่อเปNนการตอบแทนที่เจLาแมKทับทิมคอยชKวยเหลือตั้งแตKอดีตและเปNนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ 

การวิจัยครั้งนี้ผูLวิจัยมุKงศึกษาปรากฏการณ+ที่เกิดขึ้น พบขLอสังเกตวKา “ประเพณีเจLาแมKทับทิมพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ+” 

มีลักษณะโดดเดKนและมีพิธีกรรมนKาสนใจ อีกทั้งยังเปNนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนจีนไหหนำและชาวเมืองพิชัยดLวย การวิจัย

ครั้งนี้อาศัยกระบวนทัศน+วิจัยเชิงคุณภาพ ในการสืบคLนขLอมูลจากเอกสาร ศึกษาความรูLของผูLที่สืบทอดกันมารุKนตKอรุKน และ

ผูLเชี่ยวชาญในเรื่องประเพณีเจLาแมKทับทิมโดยเฉพาะ ที่มีการวิเคราะห+ใหLเห็นถึงกระบวนการการสื่อสารเพื่อการสืบทอด การ

ปรับตัว ประเพณีเจLาแมKทับทิมพิชัย วKาชาวเมืองพิชัยมีการสื่อสารเพื่อการสืบทอด การปรับตัวประเพณีอยKางไร และศึกษาการ

สืบทอด การปรับตัว ประเพณีเจLาแมKทับทิมพิชัย ลูกหลาน เมืองพิชัยยังคงเปNนชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนที่ยังมีการปฏิบัติตาม

ขนบธรรมเนียมและประเพณีของชาวจีนในเรื่องของความเชื่อ พิธีกรรมตKาง ๆ แมLการดำเนินชีวิตจะเปNนไปตามวัฒนธรรมไทย

บLางแลLวในรุKนลูกหลาน แมLวKาสภาพของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจะเปลี่ยนไป แตKชาวไทยเชื้อสายจีนในอำเภอพิชัยยังคงมี

พิธีกรรมที่จะตLองปฏิบัติตKอไป ซึ่งผลของการศึกษาในครั้งนี้จะทำใหLเขLาใจถึงกระบวนการสื่อสารที่สามารถดึงดูดความสนใจ

ของชาวอำเภอพิชัย อำเภอใกลLเคียง และจังหวัดอื่นๆ การสืบทอด และการปรับตัวของประเพณีพิธีกรรมตKาง ๆ รวมไปถึง

เพื่อใหLลูกหลานไดLนำไปปฏิบัติตามความเชื่อตKอไป  

วัตถุประสงคAของการวิจัย 

 

1. เพื่อศึกษาประเพณีการสืบทอด และการปรับตัวของประเพณีแหKเจLาแมKทับทิมพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ+ 

2.เพื่อศึกษากระบวนการสื่อสารเพื่อสืบทอดประเพณีแหKเจLาแมKทับทิมพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ+ 

 

วิธีดำเนินการ  

 ผูLวิจัยทำการศึกษางานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยศึกษาวิเคราะห+กระบวนการการสื่อสารจากผูL

สKงสาร (Sender) เนื้อหาสาร (Message) โดยผKานชKองทาง (Channel) ในการสKงสารไปยังกลุKมตKาง ๆ (Receiver) จากนั้นจึง

นำขLอมูลที่ไดLมาวิเคราะห+ และตีความหมายการสื่อสารเพื่อการสืบทอด การปรับตัว โดยใชLการเขLาถึงขLอมูลดLวยแบบเจาะลึก 

(In-Depth Interview) และการวิจัยเอกสาร (Documentary analysis) โดยการสัมภาษณ+ผูLที่เกี่ยวขLองกับประเพณีแหKเจLาแมK

ทับทิมพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ+ เลือกตัวอยKางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ที่มีบทบาทสำคัญตKอพิธีกรรมในงานประเพณี

เจLาแมKทับทิมพิชัย และคณะกรรมการศาลเจLาที่สืบทอดผKานสายโลหิต รวมทั้งหมด 7 ทKาน ใชLเครื่องมือในการวิจัย ไดLแกK เครื่อง

บันทึกเสียง กลLองถKายรูป และแบบสัมภาษณ+ โดยมีแนวคำถามสัมภาษณ+ไวLลKวงหนLา (Interview Guide) ใชLคำถามที่มีลักษณะ
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ปลายเปŸด (Open-ended Questions) เพื่อใหLผูLใหLขLอมูลไดLเลKาประสบการณ+อยKางเต็มที่และสามารถยืดหยุKนประเด็นคำถาม

ตาม  สถานการณ+ อีกทั ้งยังไดLกำหนดประเด็นคำถามที่ตั ้งไวLจนไดLขLอมูลที ่อิ ่มตัว (Saturation) เมื ่อไดLขLอมูลครบถLวน 

ตีความหมาย และยังสามารถที่จะตอบคำถามตามวัตถุประสงค+ในการทำวิจัยไดL 

ผูLวิจัยกำหนดประเด็นแนวสัมภาษณ+ตามคำแนะนำของกรรมการผูLทรงคุณวุฒิและอาจารย+ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบและ

พิจารณาความถูกตLอง ครบถLวน ทั้งดLานภาษา และดำเนินการปรับปรุงและแกLไขแนวคำถามในการสัมภาษณ+กKอนนำไป

สอบถามขLอมูลโดยทำใหLคำถามตรงตามวัตถุประสงค+ของการทำวิจัยครั้งนี ้มากที่สุด จากนั้นไดLนำมาอภิปรายรKวมกับ

ผลการวิจัยที่ไดLจากเอกสาร  

 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผลวิจัย 
 

 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค+ที่ 1 ศึกษา พบวKาการสืบทอดเปNนขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อและมีการปรับตัว

ใหLเขLากับสังคมในปXจจุบัน ทั้งความเชื่อทางศาสนา หรือความเชื่อในสิ่งที่มีอำนาจเหนือมนุษย+ เชKน พระภูมิเจLาที่ ผีปู¡ตา การ

ทรงเจ'า ฯลฯ และความเชื่อเหลKานี้จะเปNนตัวกำหนดพิธีกรรมตKางๆ นอกจากนี้ การปรับตัววัฒนธรรมยังมีความหมายถึง 

สิ่งประดิษฐ+ ขLาวของเครื่องใชLตKางๆ 

กิจกรรมประเพณีแหKเจLาแมKทับทิมพิชัยมีการสืบทอดผKานสายโลหิตจากรุKนปู¡ ยKา ตา ยาย สูKลูกหลาน และนำผูLสืบทอด

สายโลหิตเขLามาเปNนคณะกรรมการศาลเจLา เพื่อคงไวLประเพณีจีนชาวไหหลำ ผูLวิจัยพบวKายังมีการปรับตัวของขบวนแหKเจLาแมK

ทับทิมพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ+ มีการพัฒนาชุดการแตKงกายใหLดีขึ้นจากอดีต แตKไมKไดLทิ้งอัตลักษณ+เดิม ในอดีตมีมLารKวมขบวนจริงๆ 

แตKปXจจุบันเปNนมLากระดาษที่ผูLคนในตลาดพิชัยทำขึ้น เพราะวKาในทLองถิ่นมLาจริงหายาก ซึ่งเปNนการปรับเปลี่ยนตามยุคสมัย และ

งบประมาณ การโปรยติ้วในพิธีเทกระจาด ปXจจุบันยังคงเหมือนในอดีต เพียงแตKมีการเปลี่ยนแปลงเล็กนLอย กลKาวคือ ยังคงมี

การแยKงไมLติ้ว มีการแจกขLาวสาร ผLาหKม ของอุปโภคบริโภค ชะลอมปXจจุบันเปลี่ยนเปNนถุง ถุงนี้ยังถูกที่เรียก วKาชะลอม มีไวL

สำหรับเพื่อใหLคนสูงอายุ จะไดLมีความสะดวกสบาย ปรับเปลี่ยนการใชLถุงเพื่อจะไดLไมKตLองไปแยKงกับคนที่มีรKางกายสมบูรณ+ มี

การพัฒนาประเพณี กิจกรรมตKางๆ เพื่อสKงเสริมใหLเปNนการสืบทอดประเพณี และการทKองเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดอุตรดิตถ+ 

(ประเทือง เป¡งแกLว , 2562) 

ในปXจจุบันยังมีการปรับตัวของการอพยพชาวจีนในประเทศไทย กKอใหLเกิดการแลกเปลี ่ยนทางประเพณีและ

วัฒนธรรม เกิดการผสมผสานกลมกลืน และมีการปรับเปลี่ยนดLานวิถีชีวิตของชาวไทยและชาวจีน สKงผลใหLวัฒนธรรมจีนจำเปNน

จะตLองมีการปรับตัวใหLเขLากับสังคมไทย เพื่อใหLตัวตนของความเปNนจีนมบีทบาทในสังคมไทยไมKสูญหายไป หรือถูกกกลืน ถูก

ทำลายลงไป และเกิดการผสมผสานและสวมวัฒนธรรม หรือคติความเชื่อที่มีอยูKกKอน ในขณะเดียวกันวัฒนธรรมจีนก็มีการปรับ

เขLาหาวัฒนธรรมไทย ดังนั้น ทั้งสองวัฒนธรรมจึงมีการผสมผสานกลายเปNนรูปแบบเฉพาะของทLองถิ่นนั้นๆ ซึ่งไมKใชKวัฒนธรรม

ไทยแทL และไมKใชKวัฒนธรรมจีนแทL  

 นอกจากนี้กิจกรรมประเพณีแหKเจLาแมKทับทิมพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ+ ยังมีการปรับตัวอื่นๆ อาธิ เชKน อดีตจะมีการจัดงิ้ว

เพื่อเปNนการถวายใหLเจLาแมKดูเพื่อเปNนการเฉลิมฉลองพิธี จัดในชKวงกลางคืนทำใหLมีคนเขLารKวมกิจกรรมการดูงิ้วนLอยคนนัก โดย

คณะงิ้วเปNนคณะงิ้วจีนที่มาจากไหหลำโดยตรง ซึ่งตKางจากชาวจีนแตLจิ๋ว ที่นำคนอีสานมาเลKน ในปXจจุบันมีการปรับเปลี่ยนตาม

ยุคสมัยใหLมีโรงทาน มีการแจกจKายอาหาร เพื่อใหLมีคนมาดูเยอะขึ้นเวลามีการแสดงงิ้ว แตKถLาเมื่อไหรKที่คณะงิ้วไมKวKางก็จะมีการ

ปรับเปลี่ยนเปNนการฉายหนังกลางแปลงแทน แตKจะเปŸดหนังที่เกี่ยวกับหนังจีนเพื่อดึงดูดใหLคนเขLารKวมพิธีกรรมดู  แมLแตKการทำ

พิธีกรรมก็มีการถูกปรับเปลี่ยน หากเมื่อไหรKที่คณะกรรมการศาลเจLาผูLสืบทอดไมKสามารถหาคนทำพิธีที่พูดภาษาจีนไหหลำแทLๆ
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ไดL ก็จะเชิญผูLที่เลKนงิ้วมาเปNนตัวหลักในการพูดภาษาจีนเวลาทำพิธแีทน ( สัมภาษณ+ปภพ สิทธิผล , 2562) จะเห็นไดLวKาทฤษฏี

กระบวนการผลิตซ้ำทางวัฒนธรรมประเพณีแหKเจLาแมKทับทิมพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ+เกิดขึ้นจากสิ่งแวดลLอมที่อยูKรอบตัวบุคคล ไมK

วKาจะเปNนสถาบันครอบครัวที่ถKายทอดออกมาในลักษณะที่มีสื่อเปNนตัวกลาง โดยการผลิตซ้ำคือ การทำกิจกรรมแหKประเพณีเจLา

แมKทับทิมพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ+ ในทุกๆ ป™ โดยคนในชุมชนคนมีการทำซ้ำและปฎิบัติอยKางตKอเนื่อง  

 ซึ่งทฤษฎีโลกาภิวัตน+และการผสมผสานความเปNนโลกกับความเปNนทLองถิ่น ไดLใชLสื ่อใหมKเปNนกลไกสำคัญในการ

เชื่อมตKอสังคม ความคิด ที่มีความแข็งแกรKงของคณะกรรมการศาลเจLา และคนในชุมชนตลาดพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ+ ทำใหL

วัฒนธรรมประเพณีแหKเจLาทับทิมพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ+มีการปรับตัวเพื่อความอยูKรอดใหLเขLากับยุคสมัยใหมK  

 

 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค+ที่ 2 ศึกษา ผูLวิจัยพบวKาผูLสKงสาร ไดLแกK คณะกรรมการศาลเจLา ในฐานะผูLสKงสารสKงสาร

ผKานชKองทางการสื่อสาร อันไดLแกK สื่อบุคคลที่มีการตอบโตLกันแบบเห็นหนLา มีการใชLสื่อออนไลน+ เชKน เฟสบุLค ไลน+ และมีการใชL

สื่อภายนอกอาคาร เชKน โปสเตอร+ ป^ายคัตเอLาท+ เปNนชKองทางการติดตKอ กลKาววKา กระบวนการการสื่อสารของประเพณีแหKเจLา

แมKทับทิมพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ+ มีรายละเอียดดังนี้ ดLานกระบวนการการสื่อสารประกอบดLวย ผูLสKงสารหลัก คือ คณะกรรมการ

ศาลเจLามีการสืบทอดทายาทที่จากคนจีนชาวไหหลำ โดยใชLวิธีการสื่อสารถKายทอดเนื้อหาขKาวสารไปยังผูLรับสารในเรื่องของ

พิธีกรรม ไดLแกK การทำพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงเจLา พิธีเชิดสิงโต พิธีเทกระจาดในงานศาลเจLาแมKทับทิม เปNนตLน ผูLจัดงานมีการ

สื่อสารทางสื่อใหมK เชKน การใชLไลน+หรือเฟสบุ]ค เพื่อบอกกลKาวกิจกรรมตKางๆ ภายงาน สูKประชาชนหรือนักทKองเที่ยวภายนอกที่

สนใจมาเขLารKวมกิจกรรม (สัมภาษณ+ปภพ สิทธิผล , 2562) 

 สุดทLายเมื่อพิจารณาตามวัตถุประสงค+ทั้ง 2 ขLอ พบวKา ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัยของการสื่อสาร

เพื่อการสืบทอด ปรับตัว ประเพณีแหKเจLาแมKทับทิมพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ+ นั้นไดLสอดคลLองกับงานวิจัย ที่ผูLวิจัยไดLศึกษาของ  

1.งานวิจัยของ เอมอร ชลพิไลพงศ+ (2545) ที่ศึกษาเรื่อง การสื่อสารเพื่อการสืบทอดวัฒนธรรมของชาวจีนในในเขต

ไชนKาทาวน+ พบวKามีการสื่อสาร 2 รูปแบบ คือ การสื่อสารแบบเปNนกิจจะลักษณะ วัฒนธรรมระหวKางรุKนสูKรุKน และการสื่อสาร

เพื่อสืบทอดวัฒนธรรม มีความสอดคลLองกับประเพณีแหKเจLาแมKทับทิมพิชยัจังหวัดอุตรดิตถ+ คือ การสืบทอดวัฒนธรรมเปNนการ

สืบทอดผKานสายโลหิตโดยตรงจากรุKนสูKรุKน และมีการทำกิจกรรม เชKน สารทจีน การไหวLเจLา ตรุษจีน ใหLเห็นเปNนประจำทำใหL

ลูกหลานซึมซับวัฒนธรรม โดยผKานการเขLารKวมกิจกรรม หรือเปNนเบื้องหลังของกิจกรรมตKางๆ เกี่ยวกับประเพณีแหKเจLาแมK

ทับทิมพิชัยตั้งแตKเด็กจนโต  

2.งานวิจัยของ สหัยา สิทธิวิเศษ , ซิมมี่ อุปรา , สมยศ จันทร+บุญ และคณะ (2560) ที่ศึกษาเรื่อง การสื่อสารขLาม

วัฒนธรรมของชาวจีนกับประชาชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดเชียงราย : ปXญหาและแนวทางแกLไขปXญหาอยKาง

ยั่งยืน มีความสอดคลLอง กับการสื่อสารขLามวัฒนธรรมไทยจีน ซึ่งวัฒนธรรมนี้ไดLเปŸดรับวัฒนธรรมทั้งของคนจีนชาวไหนหลำ

และคนไทยในตลาดพิชัย ใหLมีการสื่อสารดLานวัฒนธรรมของความหลากหลายและเปNนที่ยอมรับในชุมชนตลาดพิชัยและคนจีน

ชาวไหหลำที่เดินทางมาจากประเทศจีน 

 3.งานวิจัยของ วงศ+เดือน ภานุวัฒนากูล (2553) ที่ศึกษาเรื่อง อัตลักษณ+ของคนไทยเชื้อสายจีนในเมืองหาดใหญK ซึ่งมี

ความสอดคลLองเกี่ยวกับอัตลักษณ+คนไทยเชื้อสายจีนในเมืองหาดใหญK ที่วKา อัตลักษณ+ของคนไทยเชื้อสายจีนมีการสืบทอด 

ปรับตัว ของคนในตลาดชุมชนพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ+ มีหลายลักษณะที่มีความยืดหยุKน และเปNนไปตามความสัมพันธ+ที่คนไทย

เชื้อสายจีนมีในพื้นที่ กลKาววKา ประเพณีแหKเจLาแมKทับทิมพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ+ คือ ไมKวKาจะเปNนคนไทยหรือคนจีนเขLารKวม

กิจกรรมประเพณีแหKเจLาแมKทับทิมพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ+ ก็จะใชLภาษาของเขา เชKน คนจีนก็ใชLภาษาจีน คนไทยก็จะใชLภาษาไทย 

ซึ่งเปNนการผสมผสานวัฒนธรรมไดLอยKางลงตัว 
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 จะเห็นไดLวKาผูLวิจัยนำงานวิจัยที่เกี่ยวขLองที่ไดLศึกษามาไดLนำมาปรับใชLใหLเขLากับงานวิจัยเรื่อง เรื่อง การสื่อสารเพื่อการ

สืบทอด ปรับตัว ประเพณีแหKเจLาแมKทับทิมพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ+ เพื่อใหLสมบูรณ+มากที่สุด 

 

สรุปผลการวิจัย 

 ปXจจุบันการสืบทอด การปรับตัว ประเพณีแหKเจLาแมKทับทิมพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ+ มีการดำเนินกิจกรรมโดยใชLระยะเวลา

ไมKต่ำกวKา 148 ป™ เปNนชKวงเวลาที่ถือไดLวKาเจLาแมKทับทิมพิชัยไดLสรLางรากฐานมั่นคงในตลาดพิชัย สิ่งหนึ่งที่การแหKเจLาแมKทับทิม

พิชัย ไมKมีการปรับเปลี่ยนเลยคือ ความเชื่อ ความศรัทธา พิธีกรรมจะมีการปรับตัวเล็กนLอย ไดLแกK การปรับเปลี่ยนขบวนภายใน

พิธีแหKเจLาแมKทับทิมพิชัย เปNนตLน 

 การสื่อสารมีกระบวนการการสื่อสารที่ชัดเจนเหนียวแนKนคณะกรรมการจะไมKมีปXญหาหรือขLอโตLแยLง มีการแบKงการ

ทำงาน และปฏิบัติหนLาที่ตามความรับผิดชอบอยKางเครKงคัด เพื่อใหLกระบวนการสื่อสารสามารถสKงสาร ผKานชKองทางสื่อ เพื่อใหL

ลูกหลาน ประชาชนและนักทKองเที่ยวสนใจในประเพณีและรักษาประเพณีแหKเจLาแมKทับทิมพิชัยใหLยืนยาว 

 

ข9อเสนอแนะ 
 1.ในงานวิจัยครั้งนี้เปNนการศึกษาการสื่อสารเพื่อการสืบทอด การปรับตัว ประเพณีแหKเจLาแมKทับทิมพิชัย จังหวัด

อุตรดิตถ+ ตLองมีกระบวนการการสื่อสารที่ชัดเจนเหนียวแนKน แบKงการทำงาน และปฏิบัติหนLาที่ตามความรับผิดชอบอยKางเครKง

คัด เพื่อใหLกระบวนการสื่อสารสามารถสKงสาร ผKานชKองทางสื่อ เพื่อใหLลูกหลาน ประชาชนและนักทKองเที่ยวสนใจในประเพณี

และรักษาประเพณีใหLยืนยาว 
 2. ในงานวิจัยครั้งนี้เปNนการศึกษาการสื่อสารเพื่อการสืบทอด การปรับตัว ประเพณีแหKเจLาแมKทับทิมพิชัย จังหวัด

อุตรดิตถ+เปNนวิจัยในเขตอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ+ ควรมีการปรับตัวใหLเขLากับยุคสมัยที่แปรเปลี่ยนตามยุคของโลกาภิวัตน+

และมีการผสมผสานความเปNนโลกาภิวัตน+กับความเปNนทLองถิ่นเขLาดLวยกัน เพื่อใหLยังคงมีความกลมกลืนในประเพณีของคนไทย

เชื้อสายจีน  
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อีกดLวย และขอขอบคุณ คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร+ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวรที่ใหLการสนับสนุน 

เอกสารอ9างอิง 

กำพล อยูKเจริญกิจ.(2562). งานประเพณีแห<เจ>าแม<ทับทิมพิชัย. วารสารประชาสัมพันธ+ 

เจริญ ตันติกุล. (2543). เจ>าแม<ทับทิมพิชัย ครบรอบ 129 ปI. วารสารประชาสัมพันธ+. 

 

วงเดือน ภานุวัฒนากูล และสุรพงษ+ ยิ้มละมัย. (2553). อัตลักษณNของคนไทยเชื้อสายจีนในเมืองหาดใหญ<. 

 วารสารศิลปะศาสตร+ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร+ , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร+ วิทยาเขตหาดใหญK. 

 

 



608
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 8 

สมบูรณ+ สุขสำราญ. (2530). ความเชื่อทางศาสนาและพิธีกรรมของชุมชนชาวจีน. กรุงเทพฯ , จุฬาลงกรณ+ 

 มหาวิทยาลัย. 

สหัยา สิทธิวิเศษ , ซิมมี่ อุปรา , สมยศ จันทร+บุญ และคณะ (2560). การสื่อสารข>ามวัฒนธรรมของชาวจีน 

กับประชาชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดเชียงราย : ป]ญหาและแนวทางแก>ไขป]ญหา 

อย<างยั่งยืน. วารสารสังคมศาสตร+วิชาการ , มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย      

 

บรรจง พลไชย. (2540). การสื่อสารเพื่อบริการสารสนเทศ. วารสารบรรณศาสตร+ , มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย 

 ศรีนครินทรวิโรฒ  

ปภพ สิทธิผล. ขLาราชการอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ+. สัมภาษณ+. 17 สิงหาคม 2562. 

ประเทือง เป¡งแกLว. ขLาราชการอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ+. สัมภาษณ+. 17 สิงหาคม 2562.  

เอมอร ชลพิไลพงศ+. (2545). การสื่อสารเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมของชาวจีนเขตไชน<าทาวนN. วิทยานิพนธ+ 

 ปริญญามหาบัณฑิต , จุฬาลงกรณ+มหาวิทยาลัย. 

Berry, J.W., Kim, U., Minde, T. & Mok, D. (1987). Comparative Studies of Acculturative Stress. 

The International Migration Review,21(3). 

Ting-Toomey, S. (1999). Communication Across Cultures. New York, NY: The Guildford Press. 

Williams, R. (1981). Culture. London: Fontant Press. 

Williams, R. (1961). The long revolution. London: Chatto and Windus. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



609
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

O10127

การศึกษาพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินของนิสิตระดับปริญญาตรี กรณีศึกษา :

นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

กิตติมำ งำมวิไลกร1*

บทคัดย่อ
งำนวจิยันีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษำพฤตกิรรมกำรใช้จ่ำยเงนิและกำรวำงแผนออมเงนิของนสิติ โดยใช้วธิกีำรเกบ็ข้อมลูด้วย

กำรจดัท�ำสมดุบญัชรีำยรบัรำยจ่ำยจำกนสิติทีล่งทะเบยีนเรียนวชิำกำรเงนิบคุคล ภำคกำรศึกษำที ่1 ปีกำรศึกษำ 2561 คณะศิลปศำสตร์

และวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร จ�ำนวน 84 คน เป็นระยะเวลำจ�ำนวน 

3 เดือน เพื่อหำแนวทำงในกำรส่งเสริมให้นิสิตจัดท�ำบันทึกรำยรับรำยจ่ำยอย่ำงต่อเนื่องและชี้ให้เห็นถึงควำมส�ำคัญของกำรวำงแผน

ทำงกำรเงินและกำรออมมำกขึ้น อีกทั้งมีกำรให้องค์ควำมรู้ในด้ำนกำรวำงแผนกำรเงินให้แก่นิสิตอีกด้วย ข้อมูลเชิงปริมำณวิเครำะห์

โดยกำรแจกแจงควำมถี่ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และกำรทดสอบค่ำที ส่วนข้อมูลเชิงคุณภำพวิเครำะห์เนื้อหำจำกแบบสัมภำษณ์เชิงลึก

ผลกำรวจิยัสำมำรถสรปุได้ว่ำ 1) รำยรบัส่วนใหญ่ได้มำจำกผู้ปกครองร้อยละ 86.90 โดยมรีำยรบัเฉล่ียต่อเดอืนเท่ำกบั 3,000 – 9,000 

บำท 2) รำยจ่ำยที่จ�ำเป็นของนิสิตทุกคนใช้ในกำรซื้ออำหำร เอกสำรกำรเรียน ค่ำน�้ำ-ค่ำไฟ และค่ำน�้ำมันรถ 3) รำยจ่ำยที่ไม่จ�ำเป็น

ส่วนใหญ่ใช้ในกำรซื้ออำหำร เช่น หมูกระทะ อำหำรฟำสต์ฟูด 4) กำรออมเงินต่อรำยรับรวมเฉลี่ยของนิสิตต่อเดือนเท่ำกับ 0%-10% 

นอกจำกนี้พบว่ำนิสิตร้อยละ 87 ไม่เคยลงบันทึกบัญชี เนื่องจำกไม่เห็นควำมส�ำคัญและประโยชน์ของกำรลงบัญชีรับจ่ำย อย่ำงไร

ก็ตำมหลังจำกนิสิตได้รับมอบหมำยให้ลงบันทึกบัญชีรับจ่ำยและให้ควำมรู้ในด้ำนกำรวำงแผนทำงกำรเงินอย่ำงต่อเนื่อง ท�ำให้นิสิต

ตระหนักถึงกำรใช้เงินและเริ่มวำงแผนทำงกำรเงินมำกข้ึนเพื่อให้รำยจ่ำยสมดุลกับรำยรับ หลังจำกกำรหักเงินออม และสร้ำงวินัย

ทำงกำรเงินให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น หำกเพิ่มระยะเวลำในกำรลงบัญชีรำยรับรำยจ่ำย จะท�ำให้สำมำรถรับรู้ถึงพฤติกรรมกำรใช้

จ่ำยในชีวิตประจ�ำวันของตนเองมำกขึ้น รวมทั้งกำรให้องค์ควำมรู้ในด้ำนกำรวำงแผนทำงกำรเงินเพื่อให้นิสิตตระหนักถึงกำรสร้ำง

วินัยทำงกำรเงิน จะสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยทำงกำรเงิน อีกทั้งสำมำรถลดปัญหำหนี้ครัวเรือนได้อีกทำงหนึ่งด้วย

ค�าส�าคัญ: กำรวำงแผนทำงกำรเงิน, พฤติกรรมกำรใช้จ่ำยเงิน, กำรสร้ำงวินัยทำงกำรเงิน

1 อาจารย์ประจ�าภาควชิาการเงนิและการบญัช ีคณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตเฉลมิพระเกยีรตจิงัหวดัสกลนคร 

47000
1 Lecturer, Finance and Accounting Department, Faculty of Liberal Arts and Management Science Kasetsart University, Chalermphrakiat 

Sakon Nakhon Province Campus 47000
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A study of students’ saving behavior: A case study of undergraduate students at Kasetsart 

University, Chalermphrakiat Province Campus

Kittima Ngamvilaikorn1*

Abstract
The objective of this research was to study the spending behavior and the saving plan of university students. 

By using the method of collecting data by creating a book of income and expenses from students who have 

registered in the subject of Personal Finance in the first semester, the academic year 2018, Faculty of Liberal 

Arts and Management Science Kasetsart University Chalermprakiet Campus, Sakon Nakhon Province, consisting 

of 84 people for 3 months. To find ways to encourage students to keep a record of income and expenditures, 

and highlight the importance of financial planning and savings. As well as providing knowledge on financial 

planning to students as well the quantitative data were analyzed by frequency distribution, percentage, mean, 

and t-test. The qualitative data was analyzed by an in-depth interview form. The results of the research can be 

summarized as follows: 1) Most of the income is received from parents by 86.90%, with an average monthly 

income of 3,000 - 9,000 baht. 2) The necessary expenses of all students are used to buy food. Study materials, 

water bills - electricity and fuel costs. 3) Unnecessary expenses are mainly used to buy food such as pan pork, 

fast food. 4) The average savings per student’s total income per month is 0% -10. %, also, found that 87% of 

students have never posted Due to not seeing the importance and benefits of accounting for payment. How-

ever, after the students were assigned to record accounts, receive and provide financial planning continuously. 

Making students aware of the use of money and start making financial plans to balance expenses with income. 

After deduction of savings And able to create financial discipline more efficiently If adding period time to book 

income and expenses will make you more aware of your daily spending habits Which includes providing knowl-

edge in financial planning so students are aware of financial discipline Will be able to achieve financial goals 

Also able to reduce household debt in another way.
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บทน า 

ปัจจุบันปัญหาหนี้ครัวเรือนของประเทศไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ จากงานวิจัยของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย      
อึ้งภากรณ์ พบว่า “คนไทยเป็นหนี้เร็วขึ้น เป็นหนี้นานข้ึน และเป็นหนี้มากขึ้น” ซึ่งเป็นหน้ีจากสินเช่ืออุปโภคบริโภค และ/หรือ
หนี้บัตรเครดิต [1] อีกทั้งเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิดปัญหาหนี้เสียตามมา ทั้งนี้ภาครัฐมีการออก
มาตรการเพื่อแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน อาทิ การส่งเสริมความรู้ทางการเงินเชิงรุกแบบเน้นกลุม่เป้าหมาย ทั้งกลุ่มเด็กและเยาวชน, 
กลุ่มอาชีวศึกษา กลุ่มวัยเริ่มท างาน และกลุ่มเกษตรกร การก ากับดูแลให้เกิดการเป็นหนี้อย่างเหมาะสมทั้งในด้านผู้ก่อหน้ีและผู้
ปล่อยกู้โดยธนาคารแห่งประเทศไทย นอกจากน้ีการมีทักษะทางการเงิน เป็นพื้นฐานท่ีส าคัญในการด ารงชีพส าหรับทุกช่วงอายุ 
ผู้มีทักษะทางการเงินที่ดีจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงิน  สามารถวางแผน และบริหารจัดการเงินได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการใช้จ่าย การเก็บออม และการจัดการหนี้สิน ซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันทางการเงินส าคัญที่จะช่วย
เพิ่มพูนความมั่งคั่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัว [2]  สิ่งที่ส าคัญอีกประการหนึ่งก็คือ ช่วงอายุ          
(life cycle) เป็นข้อมูลส าคัญที่ใช้ในการวิเคราะห์ความต้องการพื้นฐานของแต่ละช่วงชีวิต  เนื่องจากความต้องการและ
เป้าหมายในแต่ละช่วงอายุจะแตกต่างกันออกไป [3] 

ดังนั้นผู้วิจัยได้เห็นความส าคัญในการเพิ่มทักษะทางการเงินให้แก่เยาวชนช่วง Gen Y (ผู้ที่เกิดปี พ.ศ. 2524 – 2543)
จึงได้ท าการศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินและการวางแผนออมเงินของนิสิต ด้วยการเก็บข้อมูลจากการจัดท าสมุดบัญชีรายรับ
รายจ่ายจากนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการเงินบุคคล ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจงัหวัดสกลนคร จ านวน 84 คน ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีครอบครวั
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่    อีกทั้งผู้วิจัยส่งเสริมให้นิสิตจัดท าบันทึกรายรับรายจ่ายอย่างต่อเนื่องและเพิ่มองค์
ความรู้ในด้านการวางแผนการเงินและการออมอีกด้วย  

 
วิธีการวิจัย 

1. กลุ่มตัวอย่าง การวิจัยครั้งนี้ คือ นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการเงินบุคคล ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จ านวน 84 คน 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือสมุดบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย ผู้วิจัยออกแบบสมุดบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย     
ให้เหมาะสม และเข้าใจง่ายซึ่งเหมาะส าหรับนิสิต โดยท าการศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้จ่ายและการออมในแต่ละวันของนิสิต  
ในการจัดท าสมุดบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย ได้มีการแบ่งหัวข้อจดบันทึกเป็น รายรับ รายจ่ายที่จ าเป็น รายที่ไม่จ าเป็น และ
ยอดคงเหลือ แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าในแต่ละวันมีรายจ่ายที่จ าเป็นและรายจ่ายที่ไม่จ าเป็น สามารถน ามาวางแผนควบคุม
การใช้จ่ายในอนาคตได้เป็นอย่างดียิ่งขึ้น, การตั้งค าถามสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อสรุปผลหลังจากการลงบันทึกสมุดบัญชีรายรับ -
รายจ่าย, และแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล  

3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ t-test ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพ
วิเคราะห์จากแบบสัมภาษณ์เชิงลึก 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของนิสิต และศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินและการวางแผนออมเงินของนิสิต     
โดยการเก็บข้อมูลจากการจัดท าสมุดบัญชีรายรับรายจ่ายจากนิสิต สามารถสรุปผลดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 

บทน า 

ปัจจุบันปัญหาหนี้ครัวเรือนของประเทศไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ จากงานวิจัยของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย      
อึ้งภากรณ์ พบว่า “คนไทยเป็นหนี้เร็วขึ้น เป็นหนี้นานข้ึน และเป็นหนี้มากขึ้น” ซึ่งเป็นหน้ีจากสินเช่ืออุปโภคบริโภค และ/หรือ
หนี้บัตรเครดิต [1] อีกทั้งเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิดปัญหาหนี้เสียตามมา ทั้งนี้ภาครัฐมีการออก
มาตรการเพื่อแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน อาทิ การส่งเสริมความรู้ทางการเงินเชิงรุกแบบเน้นกลุม่เป้าหมาย ทั้งกลุ่มเด็กและเยาวชน, 
กลุ่มอาชีวศึกษา กลุ่มวัยเริ่มท างาน และกลุ่มเกษตรกร การก ากับดูแลให้เกิดการเป็นหนี้อย่างเหมาะสมทั้งในด้านผู้ก่อหน้ีและผู้
ปล่อยกู้โดยธนาคารแห่งประเทศไทย นอกจากน้ีการมีทักษะทางการเงิน เป็นพื้นฐานท่ีส าคัญในการด ารงชีพส าหรับทุกช่วงอายุ 
ผู้มีทักษะทางการเงินที่ดีจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงิน  สามารถวางแผน และบริหารจัดการเงินได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการใช้จ่าย การเก็บออม และการจัดการหนี้สิน ซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันทางการเงินส าคัญที่จะช่วย
เพิ่มพูนความมั่งคั่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัว [2]  สิ่งที่ส าคัญอีกประการหนึ่งก็คือ ช่วงอายุ          
(life cycle) เป็นข้อมูลส าคัญที่ใช้ในการวิเคราะห์ความต้องการพื้นฐานของแต่ละช่วงชีวิต  เนื่องจากความต้องการและ
เป้าหมายในแต่ละช่วงอายุจะแตกต่างกันออกไป [3] 

ดังนั้นผู้วิจัยได้เห็นความส าคัญในการเพิ่มทักษะทางการเงินให้แก่เยาวชนช่วง Gen Y (ผู้ที่เกิดปี พ.ศ. 2524 – 2543)
จึงได้ท าการศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินและการวางแผนออมเงินของนิสิต ด้วยการเก็บข้อมูลจากการจัดท าสมุดบัญชีรายรับ
รายจ่ายจากนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการเงินบุคคล ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจงัหวัดสกลนคร จ านวน 84 คน ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีครอบครวั
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่    อีกทั้งผู้วิจัยส่งเสริมให้นิสิตจัดท าบันทึกรายรับรายจ่ายอย่างต่อเนื่องและเพิ่มองค์
ความรู้ในด้านการวางแผนการเงินและการออมอีกด้วย  

 
วิธีการวิจัย 

1. กลุ่มตัวอย่าง การวิจัยครั้งนี้ คือ นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการเงินบุคคล ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จ านวน 84 คน 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือสมุดบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย ผู้วิจัยออกแบบสมุดบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย     
ให้เหมาะสม และเข้าใจง่ายซึ่งเหมาะส าหรับนิสิต โดยท าการศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้จ่ายและการออมในแต่ละวันของนิสิต  
ในการจัดท าสมุดบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย ได้มีการแบ่งหัวข้อจดบันทึกเป็น รายรับ รายจ่ายที่จ าเป็น รายที่ไม่จ าเป็น และ
ยอดคงเหลือ แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าในแต่ละวันมีรายจ่ายที่จ าเป็นและรายจ่ายที่ไม่จ าเป็น สามารถน ามาวางแผนควบคุม
การใช้จ่ายในอนาคตได้เป็นอย่างดียิ่งขึ้น, การตั้งค าถามสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อสรุปผลหลังจากการลงบันทึกสมุดบัญชีรายรับ -
รายจ่าย, และแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล  

3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ t-test ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพ
วิเคราะห์จากแบบสัมภาษณ์เชิงลึก 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของนิสิต และศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินและการวางแผนออมเงินของนิสิต     
โดยการเก็บข้อมูลจากการจัดท าสมุดบัญชีรายรับรายจ่ายจากนิสิต สามารถสรุปผลดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนิสิต  

ข้อมูลทั่วไปของนิสิต จ านวนนิสิต (คน) ร้อยละ 
เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
13 
71 

 
15.48 
84.52 

ระดับการศึกษา 
นิสิตช้ันปีท่ี 2 
นิสิตช้ันปีท่ี 3 
นิสิตช้ันปีท่ี 4 
นิสิตมากกว่าช้ันปีท่ี 4 

 
77 
 2 
 4 
 1 

 
91.67 
2.38 
4.76 
1.19 

รายรับเฉลี่ยต่อเดือน (บาท) 
1,000 – 3,000 
3,001 – 6,000 
6,001 – 9,000 
9,001 – 12,000 
12,001 – 15,000 
มากกว่า 15,000  

 
6 
29 
29 
13 
 6 
 1 

 
7.14 
34.52 
34.52 
15.48 
7.14 
1.19 

รายจ่ายที่จ าเป็นเฉลี่ยต่อเดือน (บาท) 
      0 – 2,000 
2,001 – 4,000 
4,001 – 6,000 
6,001 – 8,000 
8,001 – 10,000 

 
7 
28 
35 
10 
 4 

 
8.33 
33.33 
41.67 
11.90 
 4.76 

รายจ่ายที่ไม่จ าเป็นเฉลี่ยต่อเดือน (บาท) 
      0 – 2,000 
2,001 – 4,000 
4,001 – 6,000 
6,001 – 8,000 
8,001 – 10,000 

 
63 
17 
 3 
 1 
 0 

 
75 

20.24 
 3.57 
1.19 
  0 

ร้อยละเงินออมต่อรายรับเฉลี่ยต่อเดือนของนิสิต 
0% - 10% 
11% -20% 
21% - 30% 
31% - 40% 
41% - 50% 
 

 
50 
21 
6 
3 
4 

 
59.52 

25 
7.14 
3.57 
4.76 

 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของข้อมูลพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินของนิสิต ในด้านรายรับ รายจ่ายที่จ าเป็น   
รายจ่ายที่ไม่จ าเป็น และการออมเงิน 

 จ านวนนิสิต 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าท ี Sig. 

การทดสอบหลัง 84 10.95 1.37 24.88 0.00* 
การทดสอบก่อน 84 6.18 1.43   

* ณ ระดับนัยส าคัญ 0.05 

 จากตารางการทดสอบพบว่า การบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย และการให้ความรู้ในรายวิชาการเงินบุคคล สามารถ
สร้างพฤติกรรมการสนใจในการลงบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย ของตนเองมากขึ้น ทั้งความตระหนักถึงการวางแผนทางการเงิน
ที่ดีจะสามารถต่อยอดความคิดสู่การออมเพื่อการลงทุนมากข้ึน เนื่องจากผลการวิจัยพบว่าก่อนการบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย
และการให้ความรู้ในรายวิชาการเงินบุคคลมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.18 แต่หลังจากการบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่ายและการให้ความรู้
ในรายวิชาการเงินบุคคลมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 10.95 และจากการทดสอบพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

จากผลการวิจัยพฤติกรรมการใช้จ่ายในแต่ละวันและการออมเงิน ของนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการเงินบุคคล   
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดสกลนคร สามารถอภิปรายผลได้ดังนี ้

ส่วนท่ี 1 เป็นการสังเกตพฤติกรรมการใช้จ่ายและการออมในแต่ละวันของนิสิตจากการจัดท าสมุดบันทึกบัญชีรายรับ-
รายจ่าย ผลจากการส ารวจสามารถสรุปได้ดังนี้  

ด้านรายรับ พบว่ารายรับส่วนใหญ่มาจากผู้ปกครอง จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 86.90, รายรับจากผู้ปกครองและ
ท างานพาสไทม์ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 7.14 และรายรับจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
5.95 ซึ่งนิสิตส่วนใหญ่มีรายรับรวมเฉลี่ยต่อเดือน อยู่ในช่วง 3,000-6,000 บาท และ 6,001-9,000 บาท จ านวน 29 คนเท่ากัน 
คิดเป็นร้อยละ 34.52 รองลงมา มีรายรับรวมเฉลี่ยของนิสิตต่อเดือน 9,001 -12,000 บาท จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 
15.48, มีรายรับรวมเฉลี่ยของนิสิตต่อเดือน 1,000-3,000 บาท จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 7.14, มีรายรับรวมเฉลี่ยของนิสิต
ต่อเดือน 12,001-15,000 บาท จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 7.14 และรายรับเฉลี่ยของนิสิตต่อเดือน 27,001 -30,000 บาท 
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.19 ตามล าดับ  

ด้านรายจ่าย รายจ่ายที่จ าเป็นของนิสิตทุกคนใช้ในการซื้ออาหาร เอกสารการเรียน ค่าน้ า-ค่าไฟ และค่าน้ ามันรถ ส่วน
รายจ่ายที่ไม่จ าเป็นส่วนใหญ่ใช้ในการซื้ออาหาร เช่น หมูกระทะ อาหารฟาสต์ฟูด จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 87.59 
รองลงมาคือการซื้อของใช้ส่วนตัวที่ต้องการเพิ่มโดยไม่จ าเป็นจ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 30.59, ค่าใช้จ่ายในการเที่ยว เช่น 
ห้าง ผับ ดูหนัง จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 29.41 , ค่าใช้จ่ายในการแต่งตัว เช่น เสื้อผ้า เครื่องส าอาง จ านวน 18 คน       
คิดเป็นร้อยละ 21.18 และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ลอตเตอร์รี่ เกมส์ จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 11.76 ตามล าดับ 

 ด้านการออมเงิน ส่วนใหญ่มีการออมเงินต่อรายรับรวมเฉลี่ยของนิสิตต่อเดือน 0%-10% จ านวน 50 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 59.52, รองลงมามีการออมเงินต่อรายรับรวมเฉลี่ยของนิสิตต่อเดือน 11%-20% จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 25,    
มีการออมเงินต่อรายรับรวมเฉลี่ยของนิสิตต่อเดือน 21%-30% จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 7.14, มีการออมเงินต่อรายรับ
รวมเฉลี่ยของนิสิตต่อเดือน 41%-50% จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.76 และ มีการออมเงินต่อรายรับรวมเฉลี่ยของนิสิตต่อ
เดือน 31%-40% จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.57 
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนิสิต  

ข้อมูลทั่วไปของนิสิต จ านวนนิสิต (คน) ร้อยละ 
เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
13 
71 

 
15.48 
84.52 

ระดับการศึกษา 
นิสิตช้ันปีท่ี 2 
นิสิตช้ันปีท่ี 3 
นิสิตช้ันปีท่ี 4 
นิสิตมากกว่าช้ันปีท่ี 4 

 
77 
 2 
 4 
 1 

 
91.67 
2.38 
4.76 
1.19 

รายรับเฉลี่ยต่อเดือน (บาท) 
1,000 – 3,000 
3,001 – 6,000 
6,001 – 9,000 
9,001 – 12,000 
12,001 – 15,000 
มากกว่า 15,000  

 
6 
29 
29 
13 
 6 
 1 

 
7.14 
34.52 
34.52 
15.48 
7.14 
1.19 

รายจ่ายที่จ าเป็นเฉลี่ยต่อเดือน (บาท) 
      0 – 2,000 
2,001 – 4,000 
4,001 – 6,000 
6,001 – 8,000 
8,001 – 10,000 

 
7 
28 
35 
10 
 4 

 
8.33 
33.33 
41.67 
11.90 
 4.76 

รายจ่ายที่ไม่จ าเป็นเฉลี่ยต่อเดือน (บาท) 
      0 – 2,000 
2,001 – 4,000 
4,001 – 6,000 
6,001 – 8,000 
8,001 – 10,000 

 
63 
17 
 3 
 1 
 0 

 
75 

20.24 
 3.57 
1.19 
  0 

ร้อยละเงินออมต่อรายรับเฉลี่ยต่อเดือนของนิสิต 
0% - 10% 
11% -20% 
21% - 30% 
31% - 40% 
41% - 50% 
 

 
50 
21 
6 
3 
4 

 
59.52 

25 
7.14 
3.57 
4.76 

 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของข้อมูลพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินของนิสิต ในด้านรายรับ รายจ่ายที่จ าเป็น   
รายจ่ายที่ไม่จ าเป็น และการออมเงิน 

 จ านวนนิสิต 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าท ี Sig. 

การทดสอบหลัง 84 10.95 1.37 24.88 0.00* 
การทดสอบก่อน 84 6.18 1.43   

* ณ ระดับนัยส าคัญ 0.05 

 จากตารางการทดสอบพบว่า การบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย และการให้ความรู้ในรายวิชาการเงินบุคคล สามารถ
สร้างพฤติกรรมการสนใจในการลงบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย ของตนเองมากขึ้น ทั้งความตระหนักถึงการวางแผนทางการเงิน
ที่ดีจะสามารถต่อยอดความคิดสู่การออมเพื่อการลงทุนมากข้ึน เนื่องจากผลการวิจัยพบว่าก่อนการบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย
และการให้ความรู้ในรายวิชาการเงินบุคคลมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.18 แต่หลังจากการบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่ายและการให้ความรู้
ในรายวิชาการเงินบุคคลมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 10.95 และจากการทดสอบพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

จากผลการวิจัยพฤติกรรมการใช้จ่ายในแต่ละวันและการออมเงิน ของนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการเงินบุคคล   
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดสกลนคร สามารถอภิปรายผลได้ดังนี ้

ส่วนท่ี 1 เป็นการสังเกตพฤติกรรมการใช้จ่ายและการออมในแต่ละวันของนิสิตจากการจัดท าสมุดบันทึกบัญชีรายรับ-
รายจ่าย ผลจากการส ารวจสามารถสรุปได้ดังนี้  

ด้านรายรับ พบว่ารายรับส่วนใหญ่มาจากผู้ปกครอง จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 86.90, รายรับจากผู้ปกครองและ
ท างานพาสไทม์ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 7.14 และรายรับจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
5.95 ซึ่งนิสิตส่วนใหญ่มีรายรับรวมเฉลี่ยต่อเดือน อยู่ในช่วง 3,000-6,000 บาท และ 6,001-9,000 บาท จ านวน 29 คนเท่ากัน 
คิดเป็นร้อยละ 34.52 รองลงมา มีรายรับรวมเฉลี่ยของนิสิตต่อเดือน 9,001 -12,000 บาท จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 
15.48, มีรายรับรวมเฉลี่ยของนิสิตต่อเดือน 1,000-3,000 บาท จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 7.14, มีรายรับรวมเฉลี่ยของนิสิต
ต่อเดือน 12,001-15,000 บาท จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 7.14 และรายรับเฉลี่ยของนิสิตต่อเดือน 27,001 -30,000 บาท 
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.19 ตามล าดับ  

ด้านรายจ่าย รายจ่ายที่จ าเป็นของนิสิตทุกคนใช้ในการซื้ออาหาร เอกสารการเรียน ค่าน้ า-ค่าไฟ และค่าน้ ามันรถ ส่วน
รายจ่ายที่ไม่จ าเป็นส่วนใหญ่ใช้ในการซื้ออาหาร เช่น หมูกระทะ อาหารฟาสต์ฟูด จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 87.59 
รองลงมาคือการซื้อของใช้ส่วนตัวที่ต้องการเพิ่มโดยไม่จ าเป็นจ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 30.59, ค่าใช้จ่ายในการเที่ยว เช่น 
ห้าง ผับ ดูหนัง จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 29.41 , ค่าใช้จ่ายในการแต่งตัว เช่น เสื้อผ้า เครื่องส าอาง จ านวน 18 คน       
คิดเป็นร้อยละ 21.18 และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ลอตเตอร์รี่ เกมส์ จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 11.76 ตามล าดับ 

 ด้านการออมเงิน ส่วนใหญ่มีการออมเงินต่อรายรับรวมเฉลี่ยของนิสิตต่อเดือน 0%-10% จ านวน 50 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 59.52, รองลงมามีการออมเงินต่อรายรับรวมเฉลี่ยของนิสิตต่อเดือน 11%-20% จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 25,    
มีการออมเงินต่อรายรับรวมเฉลี่ยของนิสิตต่อเดือน 21%-30% จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 7.14, มีการออมเงินต่อรายรับ
รวมเฉลี่ยของนิสิตต่อเดือน 41%-50% จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.76 และ มีการออมเงินต่อรายรับรวมเฉลี่ยของนิสิตต่อ
เดือน 31%-40% จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.57 
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 

ส่วนที่ 2 เป็นการตั้งค าถามสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อสรุปผลหลังจากการลงบันทึกสมุดบัญชีรายรับ-รายจ่าย โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

ก่อนเริ่มลงบันทึก “สมุดบันทึก....เพื่อสร้างอนาคต” จากจ านวนนิสิตทั้งหมด 84 คน พบว่า ร้อยละ 87 ไม่เคยลง
บันทึกบัญชีรับจ่าย เนื่องจากการไม่เห็นถึงความส าคัญและประโยชน์ของการลงบันทึกบัญชี รับจ่าย และคิดว่าการลงบันทึก
บัญชีรับจ่ายเป็นเรื่องที่เสียเวลา ไม่ต้องลงบันทึกบัญชีรับจ่ายก็สามารถจ าได้ว่าน าเงินไปท าอะไรบ้างจึงเป็นสาเหตุหลักท่ีไม่ชอบ
ลงบันทึกบัญชีรับจ่าย 

หลังจากที่ได้รับมอบหมายให้ลงบันทึก “สมุดบันทึก....เพื่อสร้างอนาคต” จากจ านวนนิสิตท้ังหมด   84 คน พบว่า 
ร้อยละ 89.74 เห็นว่า การท า “สมุดบันทึก....เพื่อสร้างอนาคต” สิ่งที่ได้รับมากที่สุด คือ การได้รับรู้ถึงประโยชน์ของการ       
ลงบันทึกบัญชีรับจ่ายและได้รู้พฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของตนเองว่าในแต่ละวันเงินที่เสียไปนั้นเสียไปกับสิ่งใดจ าเป็นมากน้อย
แค่ไหน  ท าให้ตระหนักถึงการใช้เงินมากข้ึน จึงท าให้เริ่มคิดวางแผนทางการเงินมากขึ้นเพื่อให้รายจ่ายสมดุลกับรายรับหลังจาก
การหักเงินออมและยังสามารถฝึกวินัยทางการเงินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

เป้าหมายในการลงบันทึก “สมุดบันทึก....เพื่อสร้างอนาคต” จากจ านวนนิสิตท้ังหมด 84 คน พบว่าร้อยละ 86.90  
จะลงบันทึกบัญชีรับจ่ายต่อไป เพราะการเห็นถึงประโยชน์ของการลงบันทึกบัญชีรับจ่าย เพื่อวางแผนทางการเงินให้ใช้เพียงพอ
ในแต่ละเดือน ร้อยละ 9.52 ที่ไม่แน่ใจว่าจะลงบันทึกบัญชีรับจ่ายหรือไม่ และร้อยละ 3.57 ที่ไม่สนใจที่จะลงบันทึกบัญชีรับจา่ย 
เนื่องจากคิดว่าการลงบันทึกบัญชีรับจ่ายเสียเวลา ไม่มีประโยชน์ไม่สามารถสะท้อนการใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันได้จริง  

แผนการลงทุนในอนาคตจากการออมเงิน จากจ านวนนิสิตทั้งหมด 84 คน พบว่าร้อยละ 83.33 เป็นนิสิตที่มีเงินออม
และประสงค์ที่จะฝากบัญชีประจ า เนื่องจากเป็นการเริ่มต้นการออมที่ง่ายได้ดอกเบี้ยเงินฝากมากกว่าการฝากเงินแบบออม
ทรัพย์ปกติและเหมาะสมกับวัยมากที่สุดสามารถสร้างวินัยในการเก็บเงินได้ และในอนาคตหลังจากท่ีมีการวางแผนทางการเงิน
ที่ดีขึ้น นิสิตวางแผนท่ีจะลงทุนใน สลากออมทรัพย์ พันธบัตร และการลงทุนในหุ้นตามล าดับ อย่างไรก็ตามการเริ่มต้นการเก็บ
เงินในแต่ละช่วงของความพร้อมทางด้านการเงินและวัยท่ีเหมาะสม ร้อยละ 16.67 ยังไม่สามารถวางแผนการลงทุนในอนาคตได้ 
เนื่องจากรายรับค่อนข้างน้อยท าให้ในแต่ละเดือนรายรับจะสมดุลกับรายจ่ายจึงยังไมม่องเรื่องถึงการลงทุน เน้นการวางแผนการ
ใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันมากกว่า 

 

สรุปผลการวิจัย 
จากการวิจัยพบว่าหลังจากนิสิตได้รับมอบหมายให้ลงบันทึกบัญชีรับจ่ายและให้ความรูใ้นด้านการวางแผนทางการเงิน

อย่างต่อเนื่อง พบว่านิสิตตระหนักถึงการใช้เงินและมีการวางแผนทางการเงินเพื่อให้รายจ่ายสมดุลกับรายรับหลังจากการหัก
เงินออม ต่อยอดความคิดสู่การออมเพื่อการลงทุนโดยเริ่มจากการฝากบัญชีประจ า สลากออมทรัพย์ ท าให้เกิดการสร้างวินัยทาง
การเงินแก่ตนเองมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามหากเพิ่มระยะเวลาในการลงบัญชีรายรับรายจ่าย จะท าให้สามารถรับรู้ถึงพฤติกรรม
การใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันในด้านรายจ่ายที่จ าเป็นและรายจ่ายที่ไม่จ าเป็น รวมทั้งการขยายผลไปยังกลุ่มนักเรียน นักศึกษา 
เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการให้องค์ความรู้ในด้านการวางแผนทางการเงินเพื่อให้นิสิตตระหนักถึงการสร้างวินัยทางการเงิน       
จะสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงิน อีกทั้งสามารถลดปัญหาหนี้ครัวเรือนได้อีกทางหนึ่งด้วย 
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ส่วนที่ 2 เป็นการต้ังค าถามสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อสรุปผลหลังจากการลงบันทึกสมุดบัญชีรายรับ-รายจ่าย โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

ก่อนเริ่มลงบันทึก “สมุดบันทึก....เพื่อสร้างอนาคต” จากจ านวนนิสิตทั้งหมด 84 คน พบว่า ร้อยละ 87 ไม่เคยลง
บันทึกบัญชีรับจ่าย เนื่องจากการไม่เห็นถึงความส าคัญและประโยชน์ของการลงบันทึกบัญชี รับจ่าย และคิดว่าการลงบันทึก
บัญชีรับจ่ายเป็นเรื่องที่เสียเวลา ไม่ต้องลงบันทึกบัญชีรับจ่ายก็สามารถจ าได้ว่าน าเงินไปท าอะไรบ้างจึงเป็นสาเหตุหลักท่ีไม่ชอบ
ลงบันทึกบัญชีรับจ่าย 

หลังจากท่ีได้รับมอบหมายให้ลงบันทึก “สมุดบันทึก....เพื่อสร้างอนาคต” จากจ านวนนิสิตทั้งหมด   84 คน พบว่า 
ร้อยละ 89.74 เห็นว่า การท า “สมุดบันทึก....เพื่อสร้างอนาคต” สิ่งที่ได้รับมากที่สุด คือ การได้รับรู้ถึงประโยชน์ของการ       
ลงบันทึกบัญชีรับจ่ายและได้รู้พฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของตนเองว่าในแต่ละวันเงินที่เสียไปนั้นเสียไปกับสิ่งใดจ าเป็นมากน้อย
แค่ไหน  ท าให้ตระหนักถึงการใช้เงินมากข้ึน จึงท าให้เริ่มคิดวางแผนทางการเงินมากขึ้นเพื่อให้รายจ่ายสมดุลกับรายรับหลังจาก
การหักเงินออมและยังสามารถฝึกวินัยทางการเงินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

เป้าหมายในการลงบันทึก “สมุดบันทึก....เพื่อสร้างอนาคต” จากจ านวนนิสิตทั้งหมด 84 คน พบว่าร้อยละ 86.90  
จะลงบันทึกบัญชีรับจ่ายต่อไป เพราะการเห็นถึงประโยชน์ของการลงบันทึกบัญชีรับจ่าย เพื่อวางแผนทางการเงินให้ใช้เพียงพอ
ในแต่ละเดือน ร้อยละ 9.52 ที่ไม่แน่ใจว่าจะลงบันทึกบัญชีรับจ่ายหรือไม่ และร้อยละ 3.57 ที่ไม่สนใจที่จะลงบันทึกบัญชีรับจา่ย 
เนื่องจากคิดว่าการลงบันทึกบัญชีรับจ่ายเสียเวลา ไม่มีประโยชน์ไม่สามารถสะท้อนการใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันได้จริง  

แผนการลงทุนในอนาคตจากการออมเงิน จากจ านวนนิสิตทั้งหมด 84 คน พบว่าร้อยละ 83.33 เป็นนิสิตที่มีเงินออม
และประสงค์ที่จะฝากบัญชีประจ า เนื่องจากเป็นการเริ่มต้นการออมที่ง่ายได้ดอกเบี้ยเงินฝากมากกว่าการฝากเงินแบบออม
ทรัพย์ปกติและเหมาะสมกับวัยมากที่สุดสามารถสร้างวินัยในการเก็บเงินได้ และในอนาคตหลังจากท่ีมีการวางแผนทางการเงิน
ที่ดีขึ้น นิสิตวางแผนท่ีจะลงทุนใน สลากออมทรัพย์ พันธบัตร และการลงทุนในหุ้นตามล าดับ อย่างไรก็ตามการเริ่มต้นการเก็บ
เงินในแต่ละช่วงของความพร้อมทางด้านการเงินและวัยท่ีเหมาะสม ร้อยละ 16.67 ยังไม่สามารถวางแผนการลงทุนในอนาคตได้ 
เนื่องจากรายรับค่อนข้างน้อยท าให้ในแต่ละเดือนรายรับจะสมดุลกับรายจ่ายจึงยังไมม่องเรื่องถึงการลงทุน เน้นการวางแผนการ
ใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันมากกว่า 

 

สรุปผลการวิจัย 
จากการวิจัยพบว่าหลังจากนิสิตได้รับมอบหมายให้ลงบันทึกบัญชีรับจ่ายและให้ความรูใ้นด้านการวางแผนทางการเงิน

อย่างต่อเนื่อง พบว่านิสิตตระหนักถึงการใช้เงินและมีการวางแผนทางการเงินเพื่อให้รายจ่ายสมดุลกับรายรับหลังจากการหัก
เงินออม ต่อยอดความคิดสู่การออมเพื่อการลงทุนโดยเริ่มจากการฝากบัญชีประจ า สลากออมทรัพย์ ท าให้เกิดการสร้างวินัยทาง
การเงินแก่ตนเองมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามหากเพิ่มระยะเวลาในการลงบัญชีรายรับรายจ่าย จะท าให้สามารถรับรู้ถึงพฤติกรรม
การใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันในด้านรายจ่ายที่จ าเป็นและรายจ่ายที่ไม่จ าเป็น รวมทั้งการขยายผลไปยังกลุ่มนักเรียน นักศึกษา 
เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการให้องค์ความรู้ในด้านการวางแผนทางการเงินเพื่อให้นิสิตตระหนักถึงการสร้างวินัยทางการเงิน       
จะสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงิน อีกทั้งสามารถลดปัญหาหนี้ครัวเรือนได้อีกทางหนึ่งด้วย 
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O10128

ทัศนคติและการยอมรับเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน A-Mobile 

ของผู้ใช้บริการที่มีอายุ 50 ปี – 70 ปี ในอ�าเภอหาดใหญ่

ชุติมำ หนิมุสำ1* วรำรัตน์ ยำนะวิมุติ1 และหรรษมน เพ็งหมำน2

บทคัดย่อ
กำรวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำปัจจัยด้ำนทัศนคติและปัจจัยด้ำนกำรยอมรับที่ส่งผล ต่อกำรตัดสินใจใช้แอปพลิเค

ชัน A-Mobile ของผู้ใช้บริกำรที่มีอำยุ 50 – 70 ปี ในอ�ำเภอหำดใหญ่ โดย มีกลุ่มตัวอย่ำงคือผู้ที่เคยใช้แอปพลิเคชัน A-Mobile ของ

ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร (ธ.ก.ส) จ�ำนวน 400 รำย ซึ่งมีอำยุ 50 – 70 ปี ที่อำศัยอยู่ในอ�ำเภอหำดใหญ่ ใช้วิธี

กำรสุม่ตวัอย่ำงแบบเจำะจง และแบบโควตำ เกบ็รวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบสอบถำมซึง่เป็นค�ำถำมแบบมำตรวดัค่ำประมำณ 5 ระดบั 

ตำมแนวคิดของลิเคิร์ท วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนำ ได้แก่ ค่ำควำมถี่ ค่ำร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และใช้สถิติอ้ำงอิง

โดยวิเครำะห์กำรถดถอยเชิงพหุคูณเพื่อทดสอบสมมติฐำน ผลกำรศึกษำพบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงส่วนมำกเป็นเพศชำย (56.75%) อำยุ

เฉลี่ย 50-55 ปี ส่วนใหญ่มีรำยได้ระหว่ำง 10,001-15,000 (68.75 %) จบกำรศึกษำต�่ำกว่ำปริญญำตรี (48.8%) มีอำชีพเป็นพ่อค้ำ

แม่ค้ำ (32.0%) ผลกำรทดสอบสมมุติฐำน พบว่ำ ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน A- Mobile ของผู้ใช้บริกำรที่มีอำยุ 

50 ปี – 70 ปี ในอ�ำเภอหำดใหญ่ ได้แก่ปัจจัยด้ำนทัศนคติและปัจจัยด้ำนกำรยอมรับเทคโนโลยี (ระดับนัยส�ำคัญทำงสถิติ .01) งำน

วิจัยเสนอแนะให้ในกำรศึกษำครั้งต่อไปควรเลือกกลุ่มตัวอย่ำงที่แตกต่ำงจำกกลุ่มผู้สูงอำยุ เพรำะแอปพลิเคชัน A-Mobile สำมำรถ

ใช้งำนได้ทุกวัยเพื่อให้ผลกำรวิเครำะห์ครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้บริกำรและสำมำรถน�ำไปพัฒนำต่อยอดในเชิงธุรกิจได้มำกขึ้น

ค�าส�าคัญ ทัศนคติ, กำรยอมรับเทคโนโลยี กำรตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน

1 นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
2 อาจารย์, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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Attitude and Technology Adoption that AffectsThe Decision to Use A-Mobile

 Applications Of users aged50 years - 70 years old In Hat Yai district

Chutima Nimusa1* Wararat Yanawimut1 and Hasamon Pengman2

Abstract
This research aim to study the attitude and technology acceptance factors affecting the decision to 

use A-Mobile applications of users aged 50 - 70 years in Hat Yai. The sample group were 400 users at the age 

between 50 and 70 years in Hat Yai who had been used A-Mobile application of the Bank for Agriculture and 

Agricultural Cooperatives (BAAC). The sample were selected by using purposive sampling method and quota. 

The data were collected by using questionnaires and the Likert scale was modified to an understandable form. 

Data were analyzed by using descriptive statistics including frequency, percentage, standard deviation and using 

multiple regression analysis which is inferential statistics to prove research hypothesis. The study found that 

most of the respondents were male (48.25%) with an average age in between 50 and 55 years who earned 

monthly income approximately at 10,001-15,000 (68.75%) and hold a bachelor’s degree (48.8%). Majority of 

respondents were merchants (32.0%). The hypothesis test found that the factors affecting the decision to use 

A-Mobile applications of users aged 50 years- 70 years in Hat Yai included factors of attitude and technology 

acceptance (Statistical significance level .01) The research suggests that there should select different group of 

samples from the elderly in the future study because the A-Mobile application can be used at all ages to ensure 

the results can be widely adopted for business development. 

Keywords: attitude, technology acceptance, decision making to use application
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บทน ำ (Introduction) 
โลกปัจจุบันในยุค 4.0 เป็นยุคที่มีการพัฒนาทางเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดเข้าสู่สังคมดิจิทัล โดยการใช้เครื่องมือ

สื่อสาร (ปิยะชาติ อิศรภัคดี, 2559) ซึ่งเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ายุคไร้พรมแดนที่ข้อมูลข่าวสารสามารถแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว 
เนื่องจากการเติบโตของแอปพลิเคชันและอินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของมนุษย์เป็นอย่างมาก และมีส่วน
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้คนทั้งที่อาศัยอยูใ่นเมืองและชนบท โดยมีรูปแบบการด าเนินชีวิตที่มีการติดต่อสื่อสาร
ผ่านเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ธุรกิจต่าง ๆ จึงใช้โอกาสนี้ในการปรับตัวสู่สังคมดิจิทัล
เช่นเดียวกัน เช่น ธุรกิจขายส่งเสื้อผ้าที่ได้มีการปรับตัวในการจับจ่ายใช้สอยผ่านสมาร์ทโฟนหรือการช าระค่าสินค้าและบริการ
ผ่านระบบอินเตอร์ได้แบบไม่ยุ่งยาก  

ส าหรับธนาคารก็เช่นกัน ได้มีการปรับตัวโดยริเริ่มธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อให้
สอดคล้องกับพฤติกรรมและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี  ที่ได้มีการปรับตัวอย่างสูงเพื่อรองรับการท าธุรกรรมผ่านการ
ให้บริการในช่องทางออนไลน์การท าธุรกรรมอีคอมเมิร์ซ                   (E-Commerce) โดยมีสัดส่วนผู้ใช้งานแอปพลิเคชันท่ี
เป็นกลุ่มวัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 20-50 ปี 70% และผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง 50-70 ปี 30 % ซึ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ Mobile Banking ในการท าธุรกรรมการเงินในสังคมดิจิทัล (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2562) 
ทั้งนี้มีจ านวนประชากรชาวไทยเข้าถึงบริการอินเตอร์เน็ตทั้งหมดกว่า 57 ล้านคน 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.เป็นอีกธนาคารหนึ่งซึ่งบริหารงานภายใต้การก ากับดูแลของรัฐ 
หรือ รัฐวิสาหกิจ ได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชัน A-Mobile ที่สามารถใช้งานผ่านการติดตั้งบนสมาร์ทโฟน เพื่อให้ผู้ใช้บริการ
สามารถท าธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านช่องทางเดียว เช่น การโอนเงิน ช าระค่าสินค้า ซื้อสลาก การตรวจสอบ
รางวัล ปรึกษาสินเชื่อ เติมเงินโทรศัพท์และ      การจ่ายบิล เป็นต้น ส าหรับสัดส่วนของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ โดยส่วนใหญ่
เป็นผู้สูงอายุมากถึง 70 เปอร์เซ็นต์ แต่ยังพบปัญหาและอุปสรรคในการใช้งานเทคโนโลยีของกลุ่มผู้ใช้บริการดังกล่าว โดย
ผู้สูงอายุกลุ่มนี้มีทัศนคติเชิงลบต่อแอปพลิเคชัน A-Mobile เนื่องจากส่วนใหญ่ยังคงยึดติดกับการบริการที่ต้องเดินทางมาท า
ธุรกรรมด้วยตนเอง ณ จุดบริการในแต่ละสาขาของธนาคารผ่านพนักงานโดยตรง เพื่อสร้างความเช่ือมั่น นอกจากนี้อาจมี
ปัญหาอื่น ๆ ในการใช้บริการด้วย อาทิ เช่น ด้านสายตาที่อาจมองตัวอักษรในแอปพลิเคชันไม่ชัด ด้านการใช้แอปพลิเคชันและ
ความปลอดภัยที่อาจมีความกังวลต่อการถูกหลอกลวง และกลัวว่าผู้อื่นจะทราบรหัสเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน จนอาจเกิดความ
วิตกและขาดความเช่ือมั่นในการใช้งาน เป็นต้น  (กันตพล บรรทัดทอง, 2557)  

จากปัญหาที่ทัศนคติของผู้สูงอายุส่งผลต่อการใช้แอปพลิเคชัน A-Mobile ในด้านต่าง ๆ ดังนั้นทางธนาคารจะต้องมี
การปรับเปลี่ยนการให้ความรู้เกี่ยวกับแอปพลิเคชัน A-Mobile อย่างละเอียดเพื่อที่จะอธิบายเกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชัน 
คุณสมบัติ วิธีการใช้งาน และปัจจัยอื่น ๆ เช่น ปัจจัยด้านการยอมรับในด้านความปลอดภัยของการใช้งานแอปพลิเคชัน 
โดยเฉพาะในประเด็นด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบ เพื่อสร้างความเช่ือมั่นแก่ลูกค้ากลุ่มนี้ (บุศรา ค าคง, 2558) 
เพราะทัศนคติหมายถึงความรู้สึกนึกคิดของบุคคลที่มีต่อสิ่งในสิ่งหนึ่ง ซึ่งมีความส าคัญต่อการใช้แอปพลิเคชันโดยใช้เป็น
ตัวเชื่อมระหว่างความคิดและพฤติกรรมเพื่อเสริมแรงให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการกระท าได้  

เห็นได้ว่าทัศนคติของผู้ใช้บริการมีความส าคัญต่อการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชัน A-Mobile โดยหาก
ผู้บริโภคมีความเข้าใจว่าการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชันเป็นกระบวนการที่สามารถท าได้ง่าย รวดเร็ว และ
สะดวกสบาย กว่าการท าธุรกรรมในรูปแบบเดิม ย่อมเป็นเหตุผลส าคัญที่จะท าให้ผู้บริโภคสนใจใช้บริการ (พัชรินทร์ แสนศิริ
พันธุ์, 2555) เช่นกันถ้าผู้บริโภคมีการยอมรับเทคโนโลยี โดยรับรู้ถึงความง่ายต่อการใช้งาน และการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ 
เข้าถึงการใช้บริการแอปพลิเคชันได้ดี รวมทั้งรับรู้ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้งาน ก็ย่อมส่งผลให้ใช้บริการผ่านแอปพลิเคชัน

มากขึ้นด้วย (กุลปริยา นกดี, 2558) โดยเฉพาะผู้ใช้บริการสูงวัยที่มีอายุระหว่างอาย ุ50-70 ปี ที่อาจมีอุปสรรคต่อการท าความ
เข้าใจในเรื่องเทคโนโลยี เพราะการยอมรับเทคโนโลยีหมายถึง การน าเทคโนโลยีที่ยอมรับมาใช้งานซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตัว
บุคคลหรือการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทัศนคติและการใช้งานเทคโนโลยีที่ง่ายขึ้น นอกจากนี้การน า
เทคโนโลยีมาใช้งานยังก่อให้เกิดประโยชน์   ในแง่ของการเพิ่มเติมความรู้ทักษะและประสบการณ์ส่วนบุคคลอีกด้วย (ศศิพร 
เหมือนศรีชัย, 2555) ดังนั้นการยอมรับเทคโนโลยีจึงมีความส าคัญต่อผู้ใช้บริการและตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้
บรรลุวัตถุประสงค์การใช้งานแอปพลิเคชันได้ด้วยความมั่นใจ (เรวัต ตันตยานนท,์ 2560 )  

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาทัศนคติและการยอมรับเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้แอป
พลิเคชัน A-Mobile ของผู้ใช้บริการที่มีอายุ 50– 70 ปี ในอ าเภอหาดใหญ่ ซึ่งมีทั้งหมด 3      สาขา ได้แก่ สาขาหาดใหญ่ 
สาขาหาดใหญ่ใน และสาขาหูแร่ ซึ่งเป็นพื้นนี้มีเกษตรกรจ านวนมากเนื่องจาก   เป็นพื้นที่เพาะปลูกส าคัญของยางพาราส่วน
ใหญ่เป็นกลุ่มลูกค้า ธกส. เป็นต้น และผลจากการศึกษานี้จะเป็นประโยชน์ให้แก่ฝ่ายธุรกิจที่เกี่ยวข้องสามารถน าข้อมูลไปปรับ
ใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบ     การใช้งานแอปพลิเคชัน A-Mobile ให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
เพิ่มความน่าเชื่อถือต่อกลุ่มผู้ใช้บริการสูงวัยซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักให้เกิดการใช้งานอย่างมีประสิทธิผลสูงสุด  
 
วัตถุประสงค์ (Objective) 
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านทัศนคติทีส่่งผลต่อการตดัสินใจใช้แอปพลิเคชัน A-Mobile ของผู้ใช้บริการที่มอีายุ 50 ปี – 
70 ปี ในอ าเภอหาดใหญ่  
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการยอมรบัเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการตดัสินใจใช้แอปพลิเคชัน A-Mobile ของผู้ใช้บริการที่มี
อายุ 50 ปี – 70 ปี ในอ าเภอหาดใหญ่ 
สมมุติฐำน (Hypothesis) 
 จากการทบทวนวรรณกรรมของ จุฑาภรณ์ ไร่วอนและ ประสพชัย พสุนนท์ (2558)  ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้
บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) กรณีศึกษา ผู้ใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ธนาคารกรุงเทพ 
จ ากัด (มหาชน) เขตสาทรกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัยด้านทัศนคติส่งผลต่อการเลือกใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ของ
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติผู้วิจัยจึงน ามาก าหนดสมมุติฐานข้อที่ 1 คือ 
 1.ปัจจัยด้านทัศนคติส่งผลต่อการตัดสินใจใช้แอพพลิเคชั่น A –Mobile ของผู้ใช้บริการที่มีอายุ 50 ปี -70 ปี ใน
อ าเภอหาดใหญ่  
 จากการทบทวนวรรณกรรมของ กุลปริยา นกดี (2558) ได้ศึกษาเรื่องการยอมรับเทคโนโลยี  GPS Tracking ของ 
บริษัท พี.ที. ทรานส์เอ็กซ์เพรส จ ากัด พบว่าปัจจัยด้านการยอมรับส่งผลต่อการเลือกใช้เทคโนโลยี GPS Tracking ของบริษัท 
พี.ที. ทรานส์เอ็กซเพรส์ จ ากัด ได้แก่การรับรู้ถึ งความง่ายต่อ การใช้งาน และคุณภาพการให้บริการ ด้านการเข้าถึงการ
ให้บริการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติผู้วิจัยจึงน ามาก าหนดสมมุติฐานข้อที่ 2 คือ 
 2.ปัจจัยด้านการยอมรับส่งผลต่อการตัดสินใจใช้แอพพลิเคช่ันA –Mobile ของผู้ใช้บริการที่มีอายุ 50ปี-70 ปี ใน
อ าเภอหาดใหญ่ 
ระเบียบวิธีกำรศึกษำ (Methodology) 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research)โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 ราย ในอ าเภอหาดใหญ่ ที่มีอายุ 50-70 ปี และเคยใช้ แอปพลิเคชัน A-
Mobile ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จึงใช้สูตรในการค านวณ W.G. Cochran (กัลยา วานิชย์บัญชา,2549) สุ่ม
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

บทน ำ (Introduction) 
โลกปัจจุบันในยุค 4.0 เป็นยุคที่มีการพัฒนาทางเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดเข้าสู่สังคมดิจิทัล โดยการใช้เคร่ืองมือ

สื่อสาร (ปิยะชาติ อิศรภัคดี, 2559) ซึ่งเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ายุคไร้พรมแดนที่ข้อมูลข่าวสารสามารถแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว 
เนื่องจากการเติบโตของแอปพลิเคชันและอินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของมนุษย์เป็นอย่างมาก และมีส่วน
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้คนทั้งที่อาศัยอยูใ่นเมืองและชนบท โดยมีรูปแบบการด าเนินชีวิตที่มีการติดต่อสื่อสาร
ผ่านเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ธุรกิจต่าง ๆ จึงใช้โอกาสนี้ในการปรับตัวสู่สังคมดิจิทัล
เช่นเดียวกัน เช่น ธุรกิจขายส่งเสื้อผ้าที่ได้มีการปรับตัวในการจับจ่ายใช้สอยผ่านสมาร์ทโฟนหรือการช าระค่าสินค้าและบริการ
ผ่านระบบอินเตอร์ได้แบบไม่ยุ่งยาก  

ส าหรับธนาคารก็เช่นกัน ได้มีการปรับตัวโดยริเริ่มธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อให้
สอดคล้องกับพฤติกรรมและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี  ที่ได้มีการปรับตัวอย่างสูงเพื่อรองรับการท าธุรกรรมผ่านการ
ให้บริการในช่องทางออนไลน์การท าธุรกรรมอีคอมเมิร์ซ                   (E-Commerce) โดยมีสัดส่วนผู้ใช้งานแอปพลิเคชันท่ี
เป็นกลุ่มวัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 20-50 ปี 70% และผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง 50-70 ปี 30 % ซึ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ Mobile Banking ในการท าธุรกรรมการเงินในสังคมดิจิทัล (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2562) 
ทั้งนี้มีจ านวนประชากรชาวไทยเข้าถึงบริการอินเตอร์เน็ตทั้งหมดกว่า 57 ล้านคน 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.เป็นอีกธนาคารหนึ่งซึ่งบริหารงานภายใต้การก ากับดูแลของรัฐ 
หรือ รัฐวิสาหกิจ ได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชัน A-Mobile ที่สามารถใช้งานผ่านการติดตั้งบนสมาร์ทโฟน เพื่อให้ผู้ใช้บริการ
สามารถท าธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านช่องทางเดียว เช่น การโอนเงิน ช าระค่าสินค้า ซื้อสลาก การตรวจสอบ
รางวัล ปรึกษาสินเชื่อ เติมเงินโทรศัพท์และ      การจ่ายบิล เป็นต้น ส าหรับสัดส่วนของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ โดยส่วนใหญ่
เป็นผู้สูงอายุมากถึง 70 เปอร์เซ็นต์ แต่ยังพบปัญหาและอุปสรรคในการใช้งานเทคโนโลยีของกลุ่มผู้ใช้บริการดังกล่าว โดย
ผู้สูงอายุกลุ่มนี้มีทัศนคติเชิงลบต่อแอปพลิเคชัน A-Mobile เนื่องจากส่วนใหญ่ยังคงยึดติดกับการบริการที่ต้องเดินทางมาท า
ธุรกรรมด้วยตนเอง ณ จุดบริการในแต่ละสาขาของธนาคารผ่านพนักงานโดยตรง เพื่อสร้างความเช่ือมั่น นอกจากนี้อาจมี
ปัญหาอื่น ๆ ในการใช้บริการด้วย อาทิ เช่น ด้านสายตาที่อาจมองตัวอักษรในแอปพลิเคชันไม่ชัด ด้านการใช้แอปพลิเคชันและ
ความปลอดภัยที่อาจมีความกังวลต่อการถูกหลอกลวง และกลัวว่าผู้อื่นจะทราบรหัสเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน จนอาจเกิดความ
วิตกและขาดความเช่ือมั่นในการใช้งาน เป็นต้น  (กันตพล บรรทัดทอง, 2557)  

จากปัญหาที่ทัศนคติของผู้สูงอายุส่งผลต่อการใช้แอปพลิเคชัน A-Mobile ในด้านต่าง ๆ ดังนั้นทางธนาคารจะต้องมี
การปรับเปลี่ยนการให้ความรู้เกี่ยวกับแอปพลิเคชัน A-Mobile อย่างละเอียดเพื่อที่จะอธิบายเกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชัน 
คุณสมบัติ วิธีการใช้งาน และปัจจัยอื่น ๆ เช่น ปัจจัยด้านการยอมรับในด้านความปลอดภัยของการใช้งานแอปพลิเคชัน 
โดยเฉพาะในประเด็นด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบ เพื่อสร้างความเช่ือมั่นแก่ลูกค้ากลุ่มนี้ (บุศรา ค าคง, 2558) 
เพราะทัศนคติหมายถึงความรู้สึกนึกคิดของบุคคลที่มีต่อสิ่งในสิ่งหนึ่ง ซึ่งมีความส าคัญต่อการใช้แอปพลิเคชันโดยใช้เป็น
ตัวเชื่อมระหว่างความคิดและพฤติกรรมเพื่อเสริมแรงให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการกระท าได้  

เห็นได้ว่าทัศนคติของผู้ใช้บริการมีความส าคัญต่อการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชัน A-Mobile โดยหาก
ผู้บริโภคมีความเข้าใจว่าการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชันเป็นกระบวนการที่สามารถท าได้ง่าย รวดเร็ว และ
สะดวกสบาย กว่าการท าธุรกรรมในรูปแบบเดิม ย่อมเป็นเหตุผลส าคัญที่จะท าให้ผู้บริโภคสนใจใช้บริการ (พัชรินทร์ แสนศิริ
พันธุ์, 2555) เช่นกันถ้าผู้บริโภคมีการยอมรับเทคโนโลยี โดยรับรู้ถึงความง่ายต่อการใช้งาน และการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ 
เข้าถึงการใช้บริการแอปพลิเคชันได้ดี รวมทั้งรับรู้ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้งาน ก็ย่อมส่งผลให้ใช้บริการผ่านแอปพลิเคชัน

มากขึ้นด้วย (กุลปริยา นกดี, 2558) โดยเฉพาะผู้ใช้บริการสูงวัยที่มีอายุระหว่างอาย ุ50-70 ปี ที่อาจมีอุปสรรคต่อการท าความ
เข้าใจในเรื่องเทคโนโลยี เพราะการยอมรับเทคโนโลยีหมายถึง การน าเทคโนโลยีที่ยอมรับมาใช้งานซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตัว
บุคคลหรือการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทัศนคติและการใช้งานเทคโนโลยีที่ง่ายข้ึน นอกจากนี้การน า
เทคโนโลยีมาใช้งานยังก่อให้เกิดประโยชน์   ในแง่ของการเพิ่มเติมความรู้ทักษะและประสบการณ์ส่วนบุคคลอีกด้วย (ศศิพร 
เหมือนศรีชัย, 2555) ดังนั้นการยอมรับเทคโนโลยีจึงมีความส าคัญต่อผู้ใช้บริการและตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้
บรรลุวัตถุประสงค์การใช้งานแอปพลิเคชันได้ด้วยความมั่นใจ (เรวัต ตันตยานนท์, 2560 )  

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาทัศนคติและการยอมรับเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้แอป
พลิเคชัน A-Mobile ของผู้ใช้บริการที่มีอายุ 50– 70 ปี ในอ าเภอหาดใหญ่ ซึ่งมีทั้งหมด 3      สาขา ได้แก่ สาขาหาดใหญ่ 
สาขาหาดใหญ่ใน และสาขาหูแร่ ซึ่งเป็นพื้นน้ีมีเกษตรกรจ านวนมากเนื่องจาก   เป็นพื้นที่เพาะปลูกส าคัญของยางพาราส่วน
ใหญ่เป็นกลุ่มลูกค้า ธกส. เป็นต้น และผลจากการศึกษานี้จะเป็นประโยชน์ให้แก่ฝ่ายธุรกิจที่เกี่ยวข้องสามารถน าข้อมูลไปปรับ
ใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบ     การใช้งานแอปพลิเคชัน A-Mobile ให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
เพิ่มความน่าเชื่อถือต่อกลุ่มผู้ใช้บริการสูงวัยซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักให้เกิดการใช้งานอย่างมีประสิทธิผลสูงสุด  
 
วัตถุประสงค์ (Objective) 
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านทัศนคติทีส่่งผลต่อการตดัสินใจใช้แอปพลิเคชัน A-Mobile ของผู้ใช้บริการที่มอีายุ 50 ปี – 
70 ปี ในอ าเภอหาดใหญ่  
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการยอมรบัเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการตดัสินใจใช้แอปพลิเคชัน A-Mobile ของผู้ใช้บริการที่มี
อายุ 50 ปี – 70 ปี ในอ าเภอหาดใหญ่ 
สมมุติฐำน (Hypothesis) 
 จากการทบทวนวรรณกรรมของ จุฑาภรณ์ ไร่วอนและ ประสพชัย พสุนนท์ (2558)  ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้
บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) กรณีศึกษา ผู้ใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ธนาคารกรุงเทพ 
จ ากัด (มหาชน) เขตสาทรกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัยด้านทัศนคติส่งผลต่อการเลือกใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ของ
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติผู้วิจัยจึงน ามาก าหนดสมมุติฐานข้อที่ 1 คือ 
 1.ปัจจัยด้านทัศนคติส่งผลต่อการตัดสินใจใช้แอพพลิเคชั่น A –Mobile ของผู้ใช้บริการที่มีอายุ 50 ปี -70 ปี ใน
อ าเภอหาดใหญ่  
 จากการทบทวนวรรณกรรมของ กุลปริยา นกดี (2558) ได้ศึกษาเรื่องการยอมรับเทคโนโลยี  GPS Tracking ของ 
บริษัท พี.ที. ทรานส์เอ็กซ์เพรส จ ากัด พบว่าปัจจัยด้านการยอมรับส่งผลต่อการเลือกใช้เทคโนโลยี GPS Tracking ของบริษัท 
พี.ที. ทรานส์เอ็กซเพรส์ จ ากัด ได้แก่การรับรู้ถึ งความง่ายต่อ การใช้งาน และคุณภาพการให้บริการ ด้านการเข้าถึงการ
ให้บริการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติผู้วิจัยจึงน ามาก าหนดสมมุติฐานข้อที่ 2 คือ 
 2.ปัจจัยด้านการยอมรับส่งผลต่อการตัดสินใจใช้แอพพลิเคช่ันA –Mobile ของผู้ใช้บริการที่มีอายุ 50ปี-70 ปี ใน
อ าเภอหาดใหญ่ 
ระเบียบวิธีกำรศึกษำ (Methodology) 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research)โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 ราย ในอ าเภอหาดใหญ่ ที่มีอายุ 50-70 ปี และเคยใช้ แอปพลิเคชัน A-
Mobile ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จึงใช้สูตรในการค านวณ W.G. Cochran (กัลยา วานิชย์บัญชา,2549) สุ่ม
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ตัวอย่างแบบเจาะจง และแบบโควตาเพื่อให้ครอบคลุมจ านวนผู้ใช้บริการใน 3 สาขา  ของอ าเภอหาดใหญ่ ได้แก่ สาขา
หาดใหญ่ สาขาหาดใหญ่ใน และสาขาหูแร่ ทั้งนี้แบบสอบถามผ่านการวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) จากการประเมิน
ของผู้เช่ียวชาญ ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.731 และการวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา
ของ (Cronbach’s Alpha Coefficient) จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 ราย ได้ค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.894 ซึ่งอยู่ใน
ระดับและสามารถน าไปศึกษากับกลุ่มตัวอย่างจริงได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเรจ็รูป SPSS/PC (Statistical package 
for social Science for Windows สรุปผลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear 
Regression Analysis)  

 
ผลกำรศึกษำ (Results) 
ตำรำงที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยพืน้ฐานส่วนบุคคล 

ลักษณะกลุ่มตัวอย่ำง จ ำนวน (400 คน) ร้อยละ 100 
1.เพศ 
ชาย 
หญิง 
2.อำยุ 
50-60 ปี 
61-70 ปี 
3.อำชีพ 
ข้าราชการ 
รัฐวิสาหกิจ 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 
ธุรกิจส่วนตัว 
ครู/อาจารย ์
พ่อค้า/แม่ค้า 
4.ระดับกำรศึกษำ 
ต่ ากว่าปริญญาตร ี
สูงกว่าปริญญาตร ี
5.รำยได้ 
0-10,000 
10,000 ขึ้นไป 

 
227 
173 
 

            259 
141 

            
43 
30 

            122 
62 
15 

            128 
 
            195 
            205 
 
             125 

 275 
 

 
56.75 
43.25 
 
64.75 
35.25 
 
10.8 
  7.5 
30.5 
15.5 
  3.8 
32.0 
 
48.75 
51.25 
 

            31.25 
68.75                 

จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 56.75) มีอายุเฉลี่ยที่ 50-55 ปี มีอาชีพพ่อค้า/แม่ค้า 
(ร้อยละ 32.00) มีระดับการศึกษาสูงสุดต่ ากว่าปริญญาตรี (ร้อยละ48.75) ส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ที่ 10,000 ขึ้นไป (ร้อยละ 
68.75)  
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ของผู้เช่ียวชาญ ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.731 และการวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา
ของ (Cronbach’s Alpha Coefficient) จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 ราย ได้ค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.894 ซึ่งอยู่ใน
ระดับและสามารถน าไปศึกษากับกลุ่มตัวอย่างจริงได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเรจ็รูป SPSS/PC (Statistical package 
for social Science for Windows สรุปผลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear 
Regression Analysis)  

 
ผลกำรศึกษำ (Results) 
ตำรำงที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยพืน้ฐานส่วนบุคคล 

ลักษณะกลุ่มตัวอย่ำง จ ำนวน (400 คน) ร้อยละ 100 
1.เพศ 
ชาย 
หญิง 
2.อำยุ 
50-60 ปี 
61-70 ปี 
3.อำชีพ 
ข้าราชการ 
รัฐวิสาหกิจ 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 
ธุรกิจส่วนตัว 
ครู/อาจารย ์
พ่อค้า/แม่ค้า 
4.ระดับกำรศึกษำ 
ต่ ากว่าปริญญาตร ี
สูงกว่าปริญญาตร ี
5.รำยได้ 
0-10,000 
10,000 ขึ้นไป 

 
227 
173 
 

            259 
141 

            
43 
30 

            122 
62 
15 

            128 
 
            195 
            205 
 
             125 

 275 
 

 
56.75 
43.25 
 
64.75 
35.25 
 
10.8 
  7.5 
30.5 
15.5 
  3.8 
32.0 
 
48.75 
51.25 
 

            31.25 
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จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 56.75) มีอายุเฉลี่ยที่ 50-55 ปี มีอาชีพพ่อค้า/แม่ค้า 
(ร้อยละ 32.00) มีระดับการศึกษาสูงสุดต่ ากว่าปริญญาตรี (ร้อยละ48.75) ส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ที่ 10,000 ขึ้นไป (ร้อยละ 
68.75)  

 
2. ปัจจัยด้ำนทัศนคติ       
ตำรำงที่  2 ปัจจัยด้านทัศนคติ 
ปัจจัยด้ำนทัศนคต ิ �̅�𝒙 SD กำรแปลผล 
1.ด้านขั้นตอนการใช้งาน 
2.ด้านความง่ายการใช้งาน 
3.ด้านการบริการ 
4.ด้านคุณสมบัติ 
5.ด้านภาพลักษณ์ 

4.68 
4.44 
4.55 
4.57 
4.40 

0.551 
0.570 
0.577 
0.570 
0.641 

มากที่สุด 
มาก 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

มาก 
รวม 4.52 0.710 มำกที่สุด 

จากตารางที่ 2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านทัศนคติโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 
4.52) ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด โดยอันดับหนึ่งคือด้านขั้นตอนการการใช้งาน (x̅ = 4.68) อยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือด้าน
คุณสมบัติ (x̅ = 4.57) อยู่ในระดับมากที่สุด ล าดับที่สามคือด้านบริการ (x̅ = 4.55) อยู่ในระดับมากที่สุด ล าดับที่สี่คือด้าน
ความง่ายการใช้งาน (x̅ = 4.44) อยู่ในระดับมากและล าดับสุดท้ายคือด้านภาพลักษณ์ (x̅ = 4.40) อยู่ในระดับมาก 
3. ปัจจัยด้ำนกำรยอมรับ 
ตารางที่ 3 ปัจจัยด้านการยอมรับ 
ปัจจัยด้ำนกำรยอมรับ �̅�𝒙 SD กำรแปลผล 
1.ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ 
2.ด้านคุณภาพระบบ 
3.ด้านความปลอดภัย 
4.ด้านความสะดวก 
5.ด้านการคาดหวังในประสิทธิภาพ 

4.57 
4.49 
4.47 
4.47 
4.54 

 

0.597 
0.560 
0.578 
0.587 
0.577 

มากที่สุด 
มาก 
มาก 
มาก 

มากที่สุด 
 

รวม 4.50 0.580 มำกที่สุด 
จากตารางที ่3 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีโดยรวมอยู่ในระดับมาก

ที่สุด (X=4.50) ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด โดยให้ความส าคัญในด้านการรับรู้ถึงประโยชน์เป็นอันดับแรก (x̅ = 4.57) ซึ่งอยู่ใน
ระดับที่มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการคาดหวังในประสิทธิภาพซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.54) ล าดับถัดไปคือด้าน
คุณภาพระบบ (x̅ = 4.49) ด้านความปลอดภัยและด้านความสะดวก (x̅ = 4.47) โดยมีความเห็นอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ  
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4. ด้ำนกำรตัดสินใจ 
ตารางที่ 4 การตัดสินใจ 
ปัจจัยด้ำนกำรตัดสินใจ �̅�𝒙 SD กำรแปลผล 
1.ด้านการรับรู้ 
2.ด้านการค้นหาข้อมูล 
3.ด้านการประเมินทางเลือก 
4.ด้านการตัดสินใจ 
5.ด้านพฤติกรรมหลังการใช้ 

4.66 
4.43 
4.46 
4.36 
4.51 

0.570 
0.572 
0.570 
0.614 
0.62 

มากที่สุด 
มาก 
มาก 
มาก 

มากที่สุด 
รวม 4.48 0.73 มำกที่สุด 

จากตารางที่ 4 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญักับต่อการตัดสินใจภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (x̅ = 4.48) 
โดยอันดับหนึ่งคือการรับรู้ (x̅ = 4.66) รองลงมาคือพฤติกรรมหลังการใช้ (x̅ = 4.51) ซึ่งมีความเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
ล าดับต่อมาคือการประเมินทางเลือก (x̅ =4.46) การค้นหาข้อมูล (x̅ =4.43) และการตัดสินใจ (x̅ = 4.36) ซึ่งมีระดับความ
คิ ด เ ห็ น อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ม า ก ต า ม ล า ดั บ 
  
ตำรำงที่ 5 การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณส่งผลต่อการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน A-Mobile ของผู้ใช้บริการที่มีอายุ 50 -
70 ปี ในอ าเภอหาดใหญ ่

Variable Unstandardize 
Coefficients 

standardize 
Coefficients 

t sig 

 B Std.Error Beta   
Constant                  .795           .227                                   7.907          .000** 
Attitude                             .267            .050           .273           5.312          .000** 
Acceptance                 .208            .054                  .268           5.217          .000** 
Sig. F  = 0.000 
** significance at level  0.01 

ดังนั้นจากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ของปัจจัยด้านทัศนคติ และปัจจัย
ด้านการยอมรับ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน A-Mobile ของผู้ใช้บริการที่มีอายุ 50 -70 ปี ในอ าเภอหาดใหญ่ สรุป
ได้ว่ามี 2 ปัจจัยที่สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ได้แก่ ปัจจัยด้านทัศนคติและปัจจัยด้านการยอมรับ พบว่าส่งผลต่อการ
ตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน  A-Mobile  
ดังภำพที่ 1 
 

 
 
 
 
 

ตวัแปรต้น 

ปัจจยัด้านทศันคต ิ

ปัจจยัด้านการยอมรับ 

β = .273, sig = .000** 

 
β = .268, sig = .000** 

 

ตวัแปรตาม 
การตดัสินใจใช ้

แอปพลิเคชนั A-Mobile ของ
ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาย ุ50 -70 ปี  

ในอ าเภอหาดใหญ่ 

 

 
 
ภำพที่ 1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน A-Mobile ของผู้ใช้บริการที่มีอายุ 50 -70 ปี  
ในอ าเภอหาดใหญ ่
หมายเหตุ         แทนปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสนิใจใช้ 
 

สรุปและอภิปรำยผล (Discussion)      
จากการศึกษาพบว่าทั้ง 2 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านทัศนคติและปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี ที่ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน A-Mobile ของผู้ใช้บริการที่มีอายุ 50 ปี -70 ปี ในอ าเภอหาดใหญ่ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.00 
โดยมีรายละเอียดดังนี้  

ปัจจัยด้านทัศนคติ พบว่า ผู้ใช้บริการในอ าเภอหาดใหญ่ท่ีมีอายุ 50 – 70 ปี มีความคิดเห็นว่าทัศนคติส่งผลต่อการ
ตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน A-Mobile โดยผู้ใช้บริการที่เห็นว่าแอปพลิเคชันมีการใช้งานที่สะดวกไม่ซับซ้อน ง่ายต่อการดาวน์
โหลดจะมีความสนใจและตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคชันได้มากกว่า ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ จุฑาภรณ์ ไร่วอน และ
ประสพชัย พสุนนท์ (2558) ที่พบว่าทัศนคติของผู้ผู้ใช้บริการมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) เขตสาทรกรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี พบว่า ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชันอย่างมีนัยส าคัญเช่นกัน โดยพบว่า
ผู้ใช้บริการที่รับรู้ว่าแอปพลิเคชันมีประโยชน์ในการช่วยตอบสนองความต้องการให้ผู้ใช้บริการบรรลุวัตถุประสงค์ในการท า
ธุรกรรมทางการเงินได้ อีกทั้งยังช่วยให้มีความสะดวกในการท างานและการใช้ชีวิตมากขึ้น ย่อมส่งผลให้กลุ่มผู้ใช้บริการเหล่านี้
มีการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชันด้วยเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ กุลปริยา นกดี (2558) ที่พบว่า ผู้ใช้บริการให้
ความส าคัญด้านการรับรู้ถึงความง่ายต่อการใช้งาน คณุภาพการให้บริการ และการตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 

จากการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน A-Mobile ของผู้ใช้บริการที่มีอายุ 50 ปี -70 ปี ใน
อ าเภอหาดใหญ่ สามารถน าผลการศึกษาไปใช้ได้ดังนี้ 

1. ปัจจัยด้านทัศนคติ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีความคิดเห็นว่าการใช้งานที่ไม่ซับซ้อน ส่งผลให้เกิดการ
ตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน ดังนั้นธนาคารจึงควรเร่งประชาสัมพันธ์ให้แอปพลิเคชันเป็นที่รู้จักตลอดจนให้ผู้ใช้งานได้ เข้าใจ
วิธีการใช้งานสิทธิประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการใช้แอปพลิเคชัน โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโฆษณาและให้ความรู้อย่างทั่วถึง
เพราะจะท าให้ผู้ใช้บริการหันมาใช้แอปพลิเคชัน A-Mobile มากขึ้น เมื่อเข้าใจเกี่ยวกับแอปพลิเคชันอย่างดีแล้ว  

2. ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เห็นว่าแอปพลิเคชันที่สามารถตอบสนองการท า
ธุรกรรมได้ดี และมีความปลอดภัยช่วยใหบ้รรลุวัตถุประสงค์การใช้งานได้มากขึ้น ดังนั้นธนาคารควรมีการส ารวจการท าธุรกรรม
ของผู้ใช้ที่มีสัดส่วนมากและมีความส าคัญ เพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาฟังก์ชันการใช้งานแอปพลิเคชันให้ครอบคลุมทุกมิติ 
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ รวมทั้งควรมีนโยบายความปลอดภัยในการใช้งานแอปพลิเคชันที่เป็นรูปธรรม และควร
สนับสนุนให้ผู้ใช้ทราบถึงวิธีการสร้างความปลอดภัยในการท าธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชันด้วยตนเอง เช่น การอัพเดทรหัสผ่าน
ทุก ๆ 3 เดือน การใช้บริการแจ้งเตือน SMS ผ่านทางโทรศัพท์มือถือเพื่อช่วยรายงานความเคลื่อนไหวทางบัญชี ซึ่งเป็นแนว
ปฏิบัติพื้นฐานท่ีสามารถท าได้ไม่ยากส าหรับกลุ่มผู้สูงวัย และยังช่วยให้การใช้แอปพลิเคชัน มีความปลอดภัยยิ่งข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป 
 ผลการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีสามารถน าไปต่อยอดได้ดังนี้  

1. เลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีความแตกต่างจากกลุ่มผู้สูงอายุ เช่นกลุ่มวัยท างาน หรือกลุ่มนักเรียน/นักศึกษา เพราะแอป
พลิเคชัน A-Mobile สามารถใช้งานได้ทุกเพศทุกวัย เพ่ือผลการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมและจะได้เห็นผลการศึกษาที่กว้างขึ้น 

2.  การวิจัยในครั้งน้ีศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณเท่านั้น ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปควร ศึกษาประเด็นอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน A-Mobile ในเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้ข้อมูล ในเชิงลึกมากยิ่งขึ้นและสามรถน าไปพัฒนา
ต่อยอดในอนาคต        
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

4. ด้ำนกำรตัดสินใจ 
ตารางที่ 4 การตัดสินใจ 
ปัจจัยด้ำนกำรตัดสินใจ �̅�𝒙 SD กำรแปลผล 
1.ด้านการรับรู้ 
2.ด้านการค้นหาข้อมูล 
3.ด้านการประเมินทางเลือก 
4.ด้านการตัดสินใจ 
5.ด้านพฤติกรรมหลังการใช้ 

4.66 
4.43 
4.46 
4.36 
4.51 

0.570 
0.572 
0.570 
0.614 
0.62 

มากที่สุด 
มาก 
มาก 
มาก 

มากที่สุด 
รวม 4.48 0.73 มำกที่สุด 

จากตารางที่ 4 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญักับต่อการตัดสินใจภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (x̅ = 4.48) 
โดยอันดับหนึ่งคือการรับรู้ (x̅ = 4.66) รองลงมาคือพฤติกรรมหลังการใช้ (x̅ = 4.51) ซึ่งมีความเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
ล าดับต่อมาคือการประเมินทางเลือก (x̅ =4.46) การค้นหาข้อมูล (x̅ =4.43) และการตัดสินใจ (x̅ = 4.36) ซึ่งมีระดับความ
คิ ด เ ห็ น อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ม า ก ต า ม ล า ดั บ 
  
ตำรำงที่ 5 การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณส่งผลต่อการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน A-Mobile ของผู้ใช้บริการที่มีอายุ 50 -
70 ปี ในอ าเภอหาดใหญ ่

Variable Unstandardize 
Coefficients 

standardize 
Coefficients 

t sig 

 B Std.Error Beta   
Constant                  .795           .227                                   7.907          .000** 
Attitude                             .267            .050           .273           5.312          .000** 
Acceptance                 .208            .054                  .268           5.217          .000** 
Sig. F  = 0.000 
** significance at level  0.01 

ดังนั้นจากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ของปัจจัยด้านทัศนคติ และปัจจัย
ด้านการยอมรับ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน A-Mobile ของผู้ใช้บริการที่มีอายุ 50 -70 ปี ในอ าเภอหาดใหญ่ สรุป
ได้ว่ามี 2 ปัจจัยที่สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ได้แก่ ปัจจัยด้านทัศนคติและปัจจัยด้านการยอมรับ พบว่าส่งผลต่อการ
ตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน  A-Mobile  
ดังภำพที่ 1 
 

 
 
 
 
 

ตวัแปรต้น 

ปัจจยัด้านทศันคต ิ

ปัจจยัด้านการยอมรับ 

β = .273, sig = .000** 

 
β = .268, sig = .000** 

 

ตวัแปรตาม 
การตดัสินใจใช ้

แอปพลิเคชนั A-Mobile ของ
ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาย ุ50 -70 ปี  

ในอ าเภอหาดใหญ่ 

 

 
 
ภำพที่ 1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน A-Mobile ของผู้ใช้บริการที่มีอายุ 50 -70 ปี  
ในอ าเภอหาดใหญ ่
หมายเหตุ         แทนปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสนิใจใช้ 
 

สรุปและอภิปรำยผล (Discussion)      
จากการศึกษาพบว่าทั้ง 2 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านทัศนคติและปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี ที่ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน A-Mobile ของผู้ใช้บริการที่มีอายุ 50 ปี -70 ปี ในอ าเภอหาดใหญ่ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.00 
โดยมีรายละเอียดดังนี้  

ปัจจัยด้านทัศนคติ พบว่า ผู้ใช้บริการในอ าเภอหาดใหญ่ท่ีมีอายุ 50 – 70 ปี มีความคิดเห็นว่าทัศนคติส่งผลต่อการ
ตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน A-Mobile โดยผู้ใช้บริการที่เห็นว่าแอปพลิเคชันมีการใช้งานที่สะดวกไม่ซับซ้อน ง่ายต่อการดาวน์
โหลดจะมีความสนใจและตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคชันได้มากกว่า ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ จุฑาภรณ์ ไร่วอน และ
ประสพชัย พสุนนท์ (2558) ที่พบว่าทัศนคติของผู้ผู้ใช้บริการมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) เขตสาทรกรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี พบว่า ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชันอย่างมีนัยส าคัญเช่นกัน โดยพบว่า
ผู้ใช้บริการที่รับรู้ว่าแอปพลิเคชันมีประโยชน์ในการช่วยตอบสนองความต้องการให้ผู้ใช้บริการบรรลุวัตถุประสงค์ในการท า
ธุรกรรมทางการเงินได้ อีกทั้งยังช่วยให้มีความสะดวกในการท างานและการใช้ชีวิตมากขึ้น ย่อมส่งผลให้กลุ่มผู้ใช้บริการเหล่านี้
มีการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชันด้วยเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ กุลปริยา นกดี (2558) ที่พบว่า ผู้ใช้บริการให้
ความส าคัญด้านการรับรู้ถึงความง่ายต่อการใช้งาน คณุภาพการให้บริการ และการตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 

จากการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน A-Mobile ของผู้ใช้บริการที่มีอายุ 50 ปี -70 ปี ใน
อ าเภอหาดใหญ่ สามารถน าผลการศึกษาไปใช้ได้ดังนี้ 

1. ปัจจัยด้านทัศนคติ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีความคิดเห็นว่าการใช้งานที่ไม่ซับซ้อน ส่งผลให้เกิดการ
ตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน ดังนั้นธนาคารจึงควรเร่งประชาสัมพันธ์ให้แอปพลิเคชันเป็นที่รู้จักตลอดจนให้ผู้ใช้งานได้ เข้าใจ
วิธีการใช้งานสิทธิประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการใช้แอปพลิเคชัน โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโฆษณาและให้ความรู้อย่างทั่วถึง
เพราะจะท าให้ผู้ใช้บริการหันมาใช้แอปพลิเคชัน A-Mobile มากขึ้น เมื่อเข้าใจเกี่ยวกับแอปพลิเคชันอย่างดีแล้ว  

2. ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เห็นว่าแอปพลิเคชันที่สามารถตอบสนองการท า
ธุรกรรมได้ดี และมีความปลอดภัยช่วยใหบ้รรลุวัตถุประสงค์การใช้งานได้มากขึ้น ดังนั้นธนาคารควรมีการส ารวจการท าธุรกรรม
ของผู้ใช้ที่มีสัดส่วนมากและมีความส าคัญ เพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาฟังก์ชันการใช้งานแอปพลิเคชันให้ครอบคลุมทุกมิติ 
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ รวมทั้งควรมีนโยบายความปลอดภัยในการใช้งานแอปพลิเคชันที่เป็นรูปธรรม และควร
สนับสนุนให้ผู้ใช้ทราบถึงวิธีการสร้างความปลอดภัยในการท าธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชันด้วยตนเอง เช่น การอัพเดทรหัสผ่าน
ทุก ๆ 3 เดือน การใช้บริการแจ้งเตือน SMS ผ่านทางโทรศัพท์มือถือเพื่อช่วยรายงานความเคลื่อนไหวทางบัญชี ซึ่งเป็นแนว
ปฏิบัติพื้นฐานท่ีสามารถท าได้ไม่ยากส าหรับกลุ่มผู้สูงวัย และยังช่วยให้การใช้แอปพลิเคชัน มีความปลอดภัยยิ่งข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป 
 ผลการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีสามารถน าไปต่อยอดได้ดังนี้  

1. เลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีความแตกต่างจากกลุ่มผู้สูงอายุ เช่นกลุ่มวัยท างาน หรือกลุ่มนักเรียน/นักศึกษา เพราะแอป
พลิเคชัน A-Mobile สามารถใช้งานได้ทุกเพศทุกวัย เพ่ือผลการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมและจะได้เห็นผลการศึกษาที่กว้างขึ้น 

2.  การวิจัยในครั้งน้ีศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณเท่านั้น ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปควร ศึกษาประเด็นอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน A-Mobile ในเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้ข้อมูล ในเชิงลึกมากยิ่งขึ้นและสามรถน าไปพัฒนา
ต่อยอดในอนาคต        
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O10129

การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของส่วนราชการในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ

แบบอิเล็กทรอนิกส์ ในพื้นที่จังหวัดตาก

เบญจมำศ นิลเพ็ชร1* และสุนทรีย์ ตั้งศรีวงศ์2

บทคัดย่อ
รัฐบำลมีนโยบำยด�ำเนินกำรพัฒนำกำรบริหำรงำนด้ำนกำรคลังของภำครัฐให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกขึ้นโดย

ให้ด�ำเนินกำรปรับเปลี่ยนแนวทำงกำรด�ำเนินงำนของภำครัฐให้มีควำมโปร่งใส รวมทั้งมีวิธีท�ำงำนที่รวดเร็วและคล่องตัว โดยกำรน�ำ

ระบบบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information System : GFMIS) 

มำใช้ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำประเทศ งำนวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษำปัญหำในกำรปฏิบัติงำนของ

ส่วนรำชกำรในพ้ืนทีจ่งัหวัดตำก ในด้ำนบคุลำกร ด้ำนระบบ GFMIS และด้ำนอปุกรณ์และเทคโนโลย ี2) เพื่อน�ำผลที่ได้จำกกำรศึกษำ

ไปใช้เป็นแนวทำงกำรเพิม่ประสทิธภิำพกำรปฏบิตังิำน รปูแบบกำรศกึษำคร้ังนีเ้ป็นแบบผสม โดยใช้แบบสอบถำม และแบบสมัภำษณ์

ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และกำรทดสอบกำร

วิเครำะห์ควำมแปรปรวนทำงเดียว (One Way ANOVA) ผลกำรศึกษำพบว่ำ ผู้ปฏิบัติงำนส่วนใหญ่เป็นข้ำรำชกำรมีอำยุ 31-40 ปี มี

ปัญหำด้ำนบคุลำกรรบัผดิชอบงำนหลำยอย่ำง ปัญหำด้ำนระบบ GFMIS ทำงด้ำนสนิทรพัย์ถำวร และปัญหำด้ำนอปุกรณ์และเทคโนโลยี

เรื่องสิทธิในกำรใช้งำนผ่ำนระบบ และจำกกำรสัมภำษณ์ผู้ดูแลระบบ GFMIS ได้ให้ควำมเห็นสอดคล้องกัน ในปัญหำด้ำนบุคลำกร 

และด้ำนระบบ GFMIS จำกกำรวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงพบว่ำ ผูป้ฏบิติังำนทีม่ปีระสบกำรณ์กำรท�ำงำนด้ำนระบบ GFMIS และจ�ำนวน

คร้ังในกำรฝึกอบรมระบบ GFMIS ต่ำงกนั มปัีญหำด้ำนระบบ GFMIS แตกต่ำงกนัอย่ำงมนียัส�ำคัญทำงสถติทิีร่ะดบั 0.05 ข้อเสนอแนะ 

จำกงำนวจิยั เพ่ือเพิม่ประสิทธภิำพกำรปฏบิตังิำนควรมกีำรจดัอบรมปรับปรงุควำมรูค้วำมสำมำรถในระบบ GFMIS อย่ำงต่อเนือ่ง จดัเจ้ำ

หน้ำทีใ่ห้ค�ำแนะน�ำหรือข้อเสนอแนะอย่ำงใกล้ชิด และเพิ่มช่องทำงกำรเรียนรู้เกี่ยวกับระบบ GFMIS 

ค�าส�าคญั : ระบบบรหิำรกำรเงนิกำรคลงัภำครฐัแบบอิเลก็ทรอนกิส์ (Government Fiscal Management Information System : GFMIS)

1 นิสิตปริญญาโท หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 65000
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Operations Improvement the Government Fiscal Management Information System

 In Tak Province

Benjamas Nilphet1* and Suntaree Tungsriwong2

Abstract
The government has an improvement policy of its fiscal management to be more efficient, effective 

and also for making a transparency on decision making including having a fast and agile working flow by imple-

menting Government Fiscal Management Information System (GFMIS) which is related to the national development 

strategy. The objectives of this research were 1) to study the problems in the governmental operation of Tak 

province in terms of practitioners, GFMIS and equipment and technology. 2) to evaluate and apply the result 

as a guideline to improve operational efficiency. In this study, mixing data collection was used by questionnaire 

and interview. Statistical data analysis, then, was used as the percentage, average, standard deviation and one-way 

analysis of variance. As a result, it was found that the majority of operators were around 31-40 years old. Moreover, 

the operational problems explored by this research were operators who were responsible for various duties, 

GFMIS in terms of fixed assets and equipment and technology due to system accessibility. Likewise, the problems 

collected from system administrators by interviewing were both operators and GFMIS problems. The variety of 

user work experience in the GFMIS and the number of training session in the GFMIS are facing the problems of 

GFMIS differently with statistical significance at the level of 0.05. The recommendation of this research for 

enhancing the working efficiency, the organization should have training session of GFMIS continuously, provide 

competency staff to assist operators actively and add more GFMIS learning channels.

Keywords : Government Fiscal Management Information System : GFMIS
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บทน า 
ความเปน็มาและความส าคัญ  
 ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ระบบ GFMIS (Government Fiscal Management 
Information System) ได้เริ่มน ามาใช้ปฏิบัติงานกับส่วนราชการทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปรับปรุงระบบการจัดการด้านการเงินการคลังของภาครัฐให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น [1] ประกอบกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ เพื่อให้ส่วนราชการมีแนวทางในการปฏิบัติงานด้านบัญชี และเป็นกรอบมาตรฐานเดียวกัน   
ส่งผลให้การจัดท ารายงานการเงินรวมภาครัฐมีความถูกต้อง [2] เป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลงั เรื่อง มาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันท่ี 5 กันยายน พ.ศ. 2561 [3] 
 ส านักงานคลังจังหวัดเป็นหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคภายใต้สังกัดกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง มีหน้าที ่
ความรับผิดชอบหลักเกี่ยวกับการก ากับดูแล ให้ค าปรึกษา แนะน า ตามข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ด้านการเงิน 
การคลัง ด้านการบัญชี การตรวจสอบภายใน และการพัสดุภาครัฐแก่ส่วนราชการ ซึ่งท าให้ส านักงานคลังจังหวัดทราบถึง
ปัญหาและข้อคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ของส่วนราชการในพื้นที่ แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มี    
การรวบรวมวิเคราะห์แก้ไขปัญหา อีกทั้งยังมีโครงการขยายการใช้งานไปยังหน่วยงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยน าร่ององค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งหากยังไม่มีการศึกษาถึงปัญหาและพัฒนาแนวทางการแก้ไขอย่างเป็นระบบ จะท าให้
การขยายการใช้งานดังกล่าวไม่ประสบผลส าเร็จหรือไม่เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS 
ของส่วนราชการในพ้ืนท่ีจังหวัดตาก ตั้งแต่ด้านบุคลากร ด้านระบบ GFMIS (ประกอบด้วย 6 ระบบงาน ได้แก่ ระบบการบริหาร
งบประมาณ ระบบเบิกจ่าย ระบบบัญชีแยกประเภท ระบบรับและน าส่ง ระบบสินทรัพย์ถาวร ระบบจัดซื้อจัดจ้าง) และด้าน
อุปกรณ์และเทคโนโลยี โดยรวบรวมปัญหาการใช้งานระบบ GFMIS ทั้งในส่วนของคลังจังหวัดที่ก ากับดูแลทางด้านระบบ GFMIS 
และในส่วนของผู้ใช้งานระบบ GFMIS ของส่วนราชการ จากการศึกษาในครั้งนีจ้ะท าให้ทราบถึงปัญหาการปฏิบัติงานในทุกด้าน
ของส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดตาก เพื่อน าปัญหาดังกล่าวมาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางและมาตรฐาน
เดียวกัน ส่งผลให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นกลไกสนับสนุนการปฏิบัติงานในระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New Government Fiscal Management System Thai : New 
GFMIS Thai) ที่กระทรวงการคลังจะเริ่มน าระบบใหม่มาใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยสามารถตอบสนองความต้องการ
ของกลุ่มผู้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพในยุค e-Government Thailand 4.0  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปัญหาในการปฏิบัติงานที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของส่วนราชการในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ในพื้นที่จังหวัดตาก 

2. เพื่อเสนอแนะแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏบิัติงานของส่วนราชการในระบบบรหิารการเงินการคลังภาครฐั
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ผู้ปฏิบัติงานที่มีอายุต่างกันมีปัญหาการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

(GFMIS) ต่างกัน  
2. ผู้ปฏิบัติงานที่มีต าแหน่งหน้าท่ีในหน่วยงานท่ีต่างกันมีปัญหาการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ

แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ต่างกัน  
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บทน า 
ความเปน็มาและความส าคัญ  
 ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ระบบ GFMIS (Government Fiscal Management 
Information System) ได้เริ่มน ามาใช้ปฏิบัติงานกับส่วนราชการทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปรับปรุงระบบการจัดการด้านการเงินการคลังของภาครัฐให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น [1] ประกอบกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ เพื่อให้ส่วนราชการมีแนวทางในการปฏิบัติงานด้านบัญชี และเป็นกรอบมาตรฐานเดียวกัน   
ส่งผลให้การจัดท ารายงานการเงินรวมภาครัฐมีความถูกต้อง [2] เป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลงั เรื่อง มาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันท่ี 5 กันยายน พ.ศ. 2561 [3] 
 ส านักงานคลังจังหวัดเป็นหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคภายใต้สังกัดกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง มีหน้าที ่
ความรับผิดชอบหลักเกี่ยวกับการก ากับดูแล ให้ค าปรึกษา แนะน า ตามข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ด้านการเงิน 
การคลัง ด้านการบัญชี การตรวจสอบภายใน และการพัสดุภาครัฐแก่ส่วนราชการ ซึ่งท าให้ส านักงานคลังจังหวัดทราบถึง
ปัญหาและข้อคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ของส่วนราชการในพื้นที่ แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มี    
การรวบรวมวิเคราะห์แก้ไขปัญหา อีกทั้งยังมีโครงการขยายการใช้งานไปยังหน่วยงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยน าร่ององค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งหากยังไม่มีการศึกษาถึงปัญหาและพัฒนาแนวทางการแก้ไขอย่างเป็นระบบ จะท าให้
การขยายการใช้งานดังกล่าวไม่ประสบผลส าเร็จหรือไม่เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS 
ของส่วนราชการในพ้ืนท่ีจังหวัดตาก ตั้งแต่ด้านบุคลากร ด้านระบบ GFMIS (ประกอบด้วย 6 ระบบงาน ได้แก่ ระบบการบริหาร
งบประมาณ ระบบเบิกจ่าย ระบบบัญชีแยกประเภท ระบบรับและน าส่ง ระบบสินทรัพย์ถาวร ระบบจัดซื้อจัดจ้าง) และด้าน
อุปกรณ์และเทคโนโลยี โดยรวบรวมปัญหาการใช้งานระบบ GFMIS ทั้งในส่วนของคลังจังหวัดที่ก ากับดูแลทางด้านระบบ GFMIS 
และในส่วนของผู้ใช้งานระบบ GFMIS ของส่วนราชการ จากการศึกษาในครั้งนีจ้ะท าให้ทราบถึงปัญหาการปฏิบัติงานในทุกด้าน
ของส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดตาก เพื่อน าปัญหาดังกล่าวมาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางและมาตรฐาน
เดียวกัน ส่งผลให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นกลไกสนับสนุนการปฏิบัติงานในระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New Government Fiscal Management System Thai : New 
GFMIS Thai) ที่กระทรวงการคลังจะเริ่มน าระบบใหม่มาใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยสามารถตอบสนองความต้องการ
ของกลุ่มผู้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพในยุค e-Government Thailand 4.0  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปัญหาในการปฏิบัติงานที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของส่วนราชการในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ในพื้นที่จังหวัดตาก 

2. เพื่อเสนอแนะแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏบิัติงานของส่วนราชการในระบบบรหิารการเงินการคลังภาครฐั
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ผู้ปฏิบัติงานที่มีอายุต่างกันมีปัญหาการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

(GFMIS) ต่างกัน  
2. ผู้ปฏิบัติงานที่มีต าแหน่งหน้าท่ีในหน่วยงานท่ีต่างกันมีปัญหาการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ

แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ต่างกัน  
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3. ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์การท างานด้านระบบ GFMIS ต่างกันมีปัญหาการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงิน      
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ต่างกัน  

4. ผู้ปฏิบัติงานที่มีจ านวนครั้งในการเข้ารับการฝึกอบรมระบบ GFMIS ต่างกันมีปัญหาการปฏิบัติงานในระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ต่างกัน  

5. ผู้ปฏิบัติงานที่มีจ านวนครั้งในการขอค าปรึกษาแนะน าระบบ GFMIS ต่อเดือน ต่างกันมีปัญหาการปฏิบัติงานในระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ต่างกัน 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

จากแนวคิดและทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถน ามาสร้างตัวแปรอสิระและตัวแปรตาม  ดังนี้  
                   ตัวแปรอิสระ                         ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีด าเนินการ 
กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป้าหมาย 

การศึกษาครั้งนี้กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย 3 กลุ่ม รวมจ านวน 298 คน ซึ่งค านวณจากผู้ปฏิบัติงาน 
98 หน่วยเบิกจ่ายในพื้นที่จังหวัดตาก (หน่วยงานละ 3 คน) โดยแบ่งตามสิทธิการใช้งานระบบ GFMIS ดังนี้ กลุ่มที่ 1 ผู้ดูแล
ด้านระบบ GFMIS ของส านักงานคลังจังหวัดตาก มีจ านวน 4 คน แบ่งเป็นระดับหัวหน้ากลุ่มงานจ านวน 1 คน และระดับผู้ปฏิบัติ
จ านวน 3 คน กลุ่มที่ 2 ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้บันทึกรายการในระบบ GFMIS ของส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดตาก จ านวน 98 คน 
กลุ่มที่ 3 หัวหน้าหรือผู้อนุมัติรายการในระบบ GFMIS ของส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดตาก จ านวน 196 คน แบ่งเป็น ผู้อนุมัติเบิก
จ านวน 98 คน และผู้อนุมัติจ่ายเงินจ านวน 98 คน   

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 รูปแบบวิจัยเป็นแบบผสมผสาน ประกอบด้วย วิธีเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก สอบถามจากกลุ่มที่ 1 
ผู้ดูแลด้านระบบ GFMIS ของส านักงานคลังจังหวัดตาก และวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถาม เพื่อส ารวจความคิดเห็น
ของกลุ่มที่ 2 ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้บันทึกรายการ และกลุ่มที่ 3 หัวหน้าหรือผู้อนุมัติรายการ โดยแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม 
ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัญหาในการปฏิบัติงานของส่วนราชการในระบบ GFMIS ในพื้นที่จังหวัดตาก ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของส่วนราชการในระบบ GFMIS ในพื้นที่จังหวัดตาก ส่วนท่ี 4 ความคิดเห็นเพิ่มเติม ทั้งนี้ได้ตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่องมือ โดยการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) เพื่อตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา วัตถุประสงค์ 

1. อายุ 
2. ต าแหน่งหน้าท่ีในหน่วยงาน 
3. ประสบการณ์การท างานด้านระบบ GFMIS 
4. จ านวนครั้งในการเข้ารับฝึกอบรมระบบ GFMIS 
5. จ านวนครั้งในการขอค าปรึกษาแนะน าระบบ 
GFMIS ต่อเดือน 

ปัญหาการปฏิบัติงานของส่วนราชการในระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  
1. ด้านบุคลากร  
2. ด้านระบบ GFMIS แบ่งตามด้านของระบบ ดังนี้  
   - ด้านระบบบริหารงบประมาณ   - ด้านระบบเบิกจ่าย 
   - ด้านระบบบัญชีแยกประเภท    - ด้านระบบรับและน าส่ง 
   - ด้านระบบสินทรัพย์ถาวร        - ด้านระบบจัดซื้อจดัจ้าง 
3. ด้านอุปกรณ์และเทคโนโลย ี

การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของส่วนราชการในระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

5 
 

ภาษาที่ใช้ โดยน าแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน และหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (The Index of 
Item Objective Congruence : IOC) ผลการตรวจสอบได้ค่า IOC ระหว่าง 0.67 - 1.00  
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วจิัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ เพื่อสรุปประเด็นเนื้อหา จัดแบ่งประเภทของข้อมูลตามวัตถุประสงค์ โดยท า
การวิเคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล และน าเสนอในรูปความถี่ประกอบความเรียง ส่วนข้อมูลจากแบบสอบถามประมวลผล
และจัดท าตารางวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการทดสอบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)  

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสมัภาษณ์ กลุ่มที่ 1 ผู้ดูแลด้านระบบ GFMIS ของส านักงานคลังจังหวัดตาก พบว่า เป็นข้าราชการ
มีประสบการณก์ารท างานตั้งแต่ 4 – 16 ปี ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จ านวน 2 คน และต าแหน่งนักวิชาการคลัง จ านวน 2 คน 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย กลุ่มที่ 2 ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้บันทึกรายการ และกลุ่มที่ 3 หัวหน้า
หรือผู้อนุมัติรายการ มีรายละเอียด ดังน้ี 

ตัวแปรที่ศึกษา 
กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3  

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
อาย ุ      
 20-30 ปี  30 30.61 12 6.12 
 31-40 ปี  35 35.71 58 29.59 
 41-50 ปี  28 28.57 61 31.12 
 มากกว่า 50 ปี  5 5.10 65 33.16 

 รวม  98 100 196 100 
ต าแหน่งหน้าที่ในหน่วยงาน      
 ข้าราชการ  46 46.94 196 100.00 
 พนักงานราชการ  26 26.53 - - 
 ลูกจ้างประจ า  3 3.06 - - 
 ลูกจ้างช่ัวคราว  21 21.43 - - 
 จ้างเหมา  2 2.04 - - 
 รวม  98 100 196 100 
ประสบการณ์การท างานด้าน GFMIS     
 ต่ ากว่า 1 ปี  18 18.37 25  12.76  
 ตั้งแต ่1-3 ปี  30 30.61 51  26.02  
 ตั้งแต ่4-6 ปี  14 14.29 21  10.71  
 ตั้งแต ่7-9 ปี  21 21.43 28  14.29  
 ตั้งแต ่10 ปีขึ้นไป  15 15.31 71  36.22  
 รวม  98 100 196 100 
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3. ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์การท างานด้านระบบ GFMIS ต่างกันมีปัญหาการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงิน      
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ต่างกัน  

4. ผู้ปฏิบัติงานที่มีจ านวนครั้งในการเข้ารับการฝึกอบรมระบบ GFMIS ต่างกันมีปัญหาการปฏิบัติงานในระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ต่างกัน  

5. ผู้ปฏิบัติงานที่มีจ านวนครั้งในการขอค าปรึกษาแนะน าระบบ GFMIS ต่อเดือน ต่างกันมีปัญหาการปฏิบัติงานในระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ต่างกัน 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

จากแนวคิดและทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถน ามาสร้างตัวแปรอสิระและตัวแปรตาม  ดังนี้  
                   ตัวแปรอิสระ                         ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีด าเนินการ 
กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป้าหมาย 

การศึกษาครั้งนี้กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย 3 กลุ่ม รวมจ านวน 298 คน ซึ่งค านวณจากผู้ปฏิบัติงาน 
98 หน่วยเบิกจ่ายในพื้นที่จังหวัดตาก (หน่วยงานละ 3 คน) โดยแบ่งตามสิทธิการใช้งานระบบ GFMIS ดังนี้ กลุ่มที่ 1 ผู้ดูแล
ด้านระบบ GFMIS ของส านักงานคลังจังหวัดตาก มีจ านวน 4 คน แบ่งเป็นระดับหัวหน้ากลุ่มงานจ านวน 1 คน และระดับผู้ปฏิบัติ
จ านวน 3 คน กลุ่มที่ 2 ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้บันทึกรายการในระบบ GFMIS ของส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดตาก จ านวน 98 คน 
กลุ่มที่ 3 หัวหน้าหรือผู้อนุมัติรายการในระบบ GFMIS ของส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดตาก จ านวน 196 คน แบ่งเป็น ผู้อนุมัติเบิก
จ านวน 98 คน และผู้อนุมัติจ่ายเงินจ านวน 98 คน   

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 รูปแบบวิจัยเป็นแบบผสมผสาน ประกอบด้วย วิธีเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก สอบถามจากกลุ่มที่ 1 
ผู้ดูแลด้านระบบ GFMIS ของส านักงานคลังจังหวัดตาก และวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถาม เพื่อส ารวจความคิดเห็น
ของกลุ่มที่ 2 ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้บันทึกรายการ และกลุ่มที่ 3 หัวหน้าหรือผู้อนุมัติรายการ โดยแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม 
ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัญหาในการปฏิบัติงานของส่วนราชการในระบบ GFMIS ในพื้นที่จังหวัดตาก ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของส่วนราชการในระบบ GFMIS ในพื้นที่จังหวัดตาก ส่วนท่ี 4 ความคิดเห็นเพิ่มเติม ทั้งนี้ได้ตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่องมือ โดยการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) เพื่อตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา วัตถุประสงค์ 

1. อายุ 
2. ต าแหน่งหน้าท่ีในหน่วยงาน 
3. ประสบการณ์การท างานด้านระบบ GFMIS 
4. จ านวนครั้งในการเข้ารับฝึกอบรมระบบ GFMIS 
5. จ านวนครั้งในการขอค าปรึกษาแนะน าระบบ 
GFMIS ต่อเดือน 

ปัญหาการปฏิบัติงานของส่วนราชการในระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  
1. ด้านบุคลากร  
2. ด้านระบบ GFMIS แบ่งตามด้านของระบบ ดังนี้  
   - ด้านระบบบริหารงบประมาณ   - ด้านระบบเบิกจ่าย 
   - ด้านระบบบัญชีแยกประเภท    - ด้านระบบรับและน าส่ง 
   - ด้านระบบสินทรัพย์ถาวร        - ด้านระบบจัดซื้อจดัจ้าง 
3. ด้านอุปกรณ์และเทคโนโลย ี

การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของส่วนราชการในระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

5 
 

ภาษาที่ใช้ โดยน าแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน และหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (The Index of 
Item Objective Congruence : IOC) ผลการตรวจสอบได้ค่า IOC ระหว่าง 0.67 - 1.00  
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วจิัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ เพื่อสรุปประเด็นเนื้อหา จัดแบ่งประเภทของข้อมูลตามวัตถุประสงค์ โดยท า
การวิเคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล และน าเสนอในรูปความถี่ประกอบความเรียง ส่วนข้อมูลจากแบบสอบถามประมวลผล
และจัดท าตารางวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการทดสอบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)  

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสมัภาษณ์ กลุ่มที่ 1 ผู้ดูแลด้านระบบ GFMIS ของส านักงานคลังจังหวัดตาก พบว่า เป็นข้าราชการ
มีประสบการณก์ารท างานตั้งแต่ 4 – 16 ปี ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จ านวน 2 คน และต าแหน่งนักวิชาการคลัง จ านวน 2 คน 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย กลุ่มที่ 2 ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้บันทึกรายการ และกลุ่มที่ 3 หัวหน้า
หรือผู้อนุมัติรายการ มีรายละเอียด ดังน้ี 

ตัวแปรที่ศึกษา 
กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3  

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
อาย ุ      
 20-30 ปี  30 30.61 12 6.12 
 31-40 ปี  35 35.71 58 29.59 
 41-50 ปี  28 28.57 61 31.12 
 มากกว่า 50 ปี  5 5.10 65 33.16 

 รวม  98 100 196 100 
ต าแหน่งหน้าที่ในหน่วยงาน      
 ข้าราชการ  46 46.94 196 100.00 
 พนักงานราชการ  26 26.53 - - 
 ลูกจ้างประจ า  3 3.06 - - 
 ลูกจ้างช่ัวคราว  21 21.43 - - 
 จ้างเหมา  2 2.04 - - 
 รวม  98 100 196 100 
ประสบการณ์การท างานด้าน GFMIS     
 ต่ ากว่า 1 ปี  18 18.37 25  12.76  
 ตั้งแต ่1-3 ปี  30 30.61 51  26.02  
 ตั้งแต่ 4-6 ปี  14 14.29 21  10.71  
 ตั้งแต ่7-9 ปี  21 21.43 28  14.29  
 ตั้งแต ่10 ปีขึ้นไป  15 15.31 71  36.22  
 รวม  98 100 196 100 
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ตัวแปรที่ศึกษา 
กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3  

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
จ านวนครั้งในการฝึกอบรมระบบ GFMIS     
 ไม่เคยเข้ารับการอบรม  13 13.27 43 21.94 
 เคยเข้ารับการอบรม 1-3 ครั้ง  40 40.82 74 37.76 
 เคยเข้ารับการอบรม 4-6 ครั้ง  18 18.37 30 15.31 
 เคยเข้ารับการอบรมตั้งแต่ 6 ครั้งขึ้นไป 27 27.55 49 25.00 
 รวม 98 100 196 100 
จ านวนครั้งในการขอค าปรกึษาแนะน าระบบ GFMIS ต่อเดือน     
 ไม่เคยขอค าแนะน า  6 6.12 55  28.06  
 น้อยกว่า 3 ครั้ง  25 25.51 46  23.47  
 ตั้งแต ่3 ครั้งขึ้นไป  67 68.37 95  48.47  
 รวม  98 100 196 100 

จากตารางที่ 1 สรุปได้ว่า กลุ่มที่ 2 ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้บันทึกรายการ ส่วนใหญ่มีอายุ 31–40 ปี จ านวน 35 คน คิดเป็น
ร้อยละ 35.71 มีต าแหน่งข้าราชการจ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 46.94 มีประสบการณ์การท างานด้านระบบ GFMIS ตั้งแต่ 
1-3 ปี จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 30.61 เคยเข้ารับการอบรม 1-3 ครั้ง จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 40.82 และขอค าปรึกษา
แนะน าตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไปต่อเดือน จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 68.37 และกลุ่มที่ 3 กลุ่มหัวหน้าหรือผู้อนุมัติรายการ ส่วนใหญ่ 
มีอายุมากกว่า 50 ปี จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 33.16 มีต าแหน่งข้าราชการ จ านวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
มีประสบการณ์การท างานด้านระบบ GFMIS ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 36.22 เคยเข้ารับการอบรม 
GFMIS 1-3 คร้ัง จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 37.76 และขอค าปรึกษาแนะน าระบบ GFMIS ตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไปต่อเดือน 
จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 48.47 

ตารางที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาในการปฏิบัติงานของส่วนราชการในระบบ  GFMIS ในพ้ืนที่จังหวัดตาก ได้แก่  
ด้านบุคลากร ด้านระบบ GFMIS และด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยี (กลุ่มที่ 2 ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้บันทึกรายการ และกลุ่มที่ 3 
หัวหน้าหรือผู้อนุมัติรายการ 

 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มที่ 2 ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้บันทึกรายการ และกลุ่มที่ 3 กลุ่มหัวหน้าหรือผู้อนุมัติรายการ มีปัญหา
ในการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( �̅�𝑋 = 2.86, �̅�𝑋 = 3.15)  โดยปัญหาด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยี
มีปัญหามากที่สุด ได้แก่ สิทธิในการใช้งานผ่านระบบ (อุปกรณ์ GFMIS Token Key หรือ บัตร GFMIS Smart Card) และความพร้อม
ในด้านการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต ปัญหาด้านบุคลากร ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานรับผิดชอบงานหลายอย่าง และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
หน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดความรู้อย่างเต็มที่จากผู้ปฏิบัติงานเดิม และปัญหาด้านระบบ GFMIS เกี่ยวกับระบบ
สินทรัพย์ถาวรมากที่สุด โดยมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกับผลที่ได้จากการสัมภาษณก์ลุ่มที่ 1 ผู้ดูแลด้านระบบ GFMIS ของส านักงานคลัง

ปัญหาการปฏิบัติงาน 
กลุ่มที่ 2  กลุ่มที่ 3  

�̅�𝑋 S.D. ระดับ �̅�𝑋 S.D. ระดับ 
ด้านบุคลากร 2.88 0.78 ปานกลาง 3.12 0.97 ปานกลาง 
ด้านระบบ GFMIS 2.76 0.67 ปานกลาง 3.06 1.24 ปานกลาง 
ด้านอุปกรณ์และเทคโนโลย ี 2.94 0.78 ปานกลาง 3.31 0.88 ปานกลาง 

รวม 2.86 0.54 ปานกลาง 3.15 0.79 ปานกลาง 
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จังหวัดตาก ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการปฏิบัติงานเป็นไปแนวทางเดียวกันในด้านบุคลากร เรื่องการโยกย้ายหรือ
สับเปลี่ยนบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ไม่มีการถ่ายทอดความรู้หรือจัดท าคู่มือ และปัญหาด้านระบบ GFMIS เกี่ยวกับระบบสินทรัพย์ถาวร 
เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการบันทึกข้อมูล ท าให้ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของฝนทอง พวงประทุม (2554) [4] ที่พบว่า ด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยีมีปัญหาด้านความพร้อมและความเร็วของระบบ
อินเตอร์เน็ต ด้านผู้ปฏิบัติงานมีปัญหา ในเรื่องของการที่ต้องปฏิบัติงานหลายๆอย่างในระบบ GFMIS และนพวรรณ นาคเอี่ยม 
(2551) [5] ที่พบว่า ด้านผู้ปฏิบัติ คือ การปฏิบัติงานมากกว่างานในหน้าท่ีรับผิดชอบ และด้านกระบวนการ มีขั้นตอนการท างาน
มีความซับซ้อนหลายขั้นตอนยากต่อการปฏิบัติในเรื่องบัญชีพักสินทรัพย์  
ตารางที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของส่วนราชการในระบบ GFMIS ในพื้นที่จังหวัดตาก
(กลุ่มที่ 2 ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้บันทึกรายการ และกลุ่มที่ 3 หัวหน้าหรือผู้อนุมัติรายการ) 

การเพิ่มประสิทธิภาพ 
กลุ่มที่ 2  กลุ่มที่ 3  

�̅�𝑋 S.D. ระดับ �̅�𝑋 S.D. ระดับ 
1. การก าหนดภาระหน้าท่ีการปฏบิัติงานให้ชัดเจน 3.47 0.97 มาก 3.89 0.92 มาก 
2. บรรจุเจ้าหน้าที่ให้ตรงกับลักษณะงานและวุฒิการศึกษา 3.35 1.14 ปานกลาง 3.70 1.16 มาก 
3. ควรมีการจดัอบรมระบบ GFMIS อย่างต่อเนื่อง 3.97 0.96 มาก 4.21 0.85 มาก 
4. จัดให้มีที่ปรึกษาตรวจสอบด้าน GFMIS จ านวนมาก ๆ 3.69 0.96 มาก 4.08 0.91 มาก 
5. สร้างจิตส านึกและก าหนดเป็นตัวช้ีวัดในการปฏิบัติงาน 3.69 0.84 มาก 4.00 0.99 มาก 
6. เพิ่มค่าวิชาชีพหรือต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานด้าน GFMIS 3.85 1.09 มาก 4.13 1.02 มาก 
7. ปรับปรุงกระบวนการท างานของระบบให้รวดเร็ว 3.74 1.12 มาก 4.10 0.94 มาก 
8. การเรียกรายงานสามารถเรียกรายงานย้อนหลังได้  3.79 0.97 มาก 4.15 1.00 มาก 
9. พัฒนาอุปกรณ์ และเทคโนโลยีให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 3.71 1.02 มาก 4.20 0.95 มาก 
10. พัฒนา Application GFMIS ให้ใช้งานได้ทุกท่ีทุกเวลา 3.80 0.93 มาก 4.20 0.97 มาก 
11. จัดระบบการสื่อสารและการประสานงานให้ชัดเจน 3.74 1.01 มาก 4.18 0.94 มาก 
12. จดัเจา้หนา้ที่ให้ค าแนะน าหรอืข้อเสนอแนะอย่างใกล้ชิด 3.88 0.86 มาก 4.09 0.94 มาก 
13. เพิ่มช่องทางการเรียนรู้เกี่ยวกับงานด้าน GFMIS  3.87 0.94 มาก 4.07 0.94 มาก 

รวม 3.73 0.80 มาก 4.08 0.75 มาก 
 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มที่ 2 ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้บันทึกรายการ และกลุ่มที่ 3 หัวหน้าหรือผู้อนุมัติรายการมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑋 = 3.73, �̅�𝑋 = 4.08) มีความคิดเห็น
มากที่สุด คือ ควรมีการจัดอบรมระบบ GFMIS อย่างต่อเนื่อง โดยสอดคล้องกับกลุ่มที่ 1 ผู้ดูแลด้านระบบ GFMIS ของส านักงานคลัง
จังหวัดตากได้ให้ความเห็นเป็นไปทิศทางเดียวกันกับทั้ง 2 กลุ่ม คือ การฝึกอบรมควรเน้นที่การฝึกปฏิบัติ เสริมสร้างความรู้
ให้ผู้ปฏิบัติงานแต่ละระบบมีความเข้าใจที่ถูกต้อง รวมทั้งจัดพี่เลี้ยงในลักษณะ Case by case ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
พัชรินทร์ ศิริทรัพย์ (2558) [6] ที่ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรมีการจัดอบรมต่อเนื่อง และสอดคล้องกับณัฐกุล ภูกลาง (2559) [7] 
ที่เสนอแนะว่า จัดอบรมให้ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้ระบบ GFMIS อยู่เสมอ 
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ตัวแปรที่ศึกษา 
กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3  

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
จ านวนครั้งในการฝึกอบรมระบบ GFMIS     
 ไม่เคยเข้ารับการอบรม  13 13.27 43 21.94 
 เคยเข้ารับการอบรม 1-3 ครั้ง  40 40.82 74 37.76 
 เคยเข้ารับการอบรม 4-6 ครั้ง  18 18.37 30 15.31 
 เคยเข้ารับการอบรมตั้งแต่ 6 ครั้งขึ้นไป 27 27.55 49 25.00 
 รวม 98 100 196 100 
จ านวนครั้งในการขอค าปรกึษาแนะน าระบบ GFMIS ต่อเดือน     
 ไม่เคยขอค าแนะน า  6 6.12 55  28.06  
 น้อยกว่า 3 ครั้ง  25 25.51 46  23.47  
 ตั้งแต ่3 ครั้งขึ้นไป  67 68.37 95  48.47  
 รวม  98 100 196 100 

จากตารางที่ 1 สรุปได้ว่า กลุ่มที่ 2 ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้บันทึกรายการ ส่วนใหญ่มีอายุ 31–40 ปี จ านวน 35 คน คิดเป็น
ร้อยละ 35.71 มีต าแหน่งข้าราชการจ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 46.94 มีประสบการณ์การท างานด้านระบบ GFMIS ตั้งแต่ 
1-3 ปี จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 30.61 เคยเข้ารับการอบรม 1-3 ครั้ง จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 40.82 และขอค าปรึกษา
แนะน าตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไปต่อเดือน จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 68.37 และกลุ่มที่ 3 กลุ่มหัวหน้าหรือผู้อนุมัติรายการ ส่วนใหญ่ 
มีอายุมากกว่า 50 ปี จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 33.16 มีต าแหน่งข้าราชการ จ านวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
มีประสบการณ์การท างานด้านระบบ GFMIS ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 36.22 เคยเข้ารับการอบรม 
GFMIS 1-3 ครั้ง จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 37.76 และขอค าปรึกษาแนะน าระบบ GFMIS ตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไปต่อเดือน 
จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 48.47 

ตารางที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาในการปฏิบัติงานของส่วนราชการในระบบ  GFMIS ในพ้ืนที่จังหวัดตาก ได้แก่  
ด้านบุคลากร ด้านระบบ GFMIS และด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยี (กลุ่มที่ 2 ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้บันทึกรายการ และกลุ่มที่ 3 
หัวหน้าหรือผู้อนุมัติรายการ 

 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มที่ 2 ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้บันทึกรายการ และกลุ่มที่ 3 กลุ่มหัวหน้าหรือผู้อนุมัติรายการ มีปัญหา
ในการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( �̅�𝑋 = 2.86, �̅�𝑋 = 3.15)  โดยปัญหาด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยี
มีปัญหามากที่สุด ได้แก่ สิทธิในการใช้งานผ่านระบบ (อุปกรณ์ GFMIS Token Key หรือ บัตร GFMIS Smart Card) และความพร้อม
ในด้านการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต ปัญหาด้านบุคลากร ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานรับผิดชอบงานหลายอย่าง และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
หน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดความรู้อย่างเต็มที่จากผู้ปฏิบัติงานเดิม และปัญหาด้านระบบ GFMIS เกี่ยวกับระบบ
สินทรัพย์ถาวรมากที่สุด โดยมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกับผลที่ได้จากการสัมภาษณก์ลุ่มที่ 1 ผู้ดูแลด้านระบบ GFMIS ของส านักงานคลัง

ปัญหาการปฏิบัติงาน 
กลุ่มที่ 2  กลุ่มที่ 3  

�̅�𝑋 S.D. ระดับ �̅�𝑋 S.D. ระดับ 
ด้านบุคลากร 2.88 0.78 ปานกลาง 3.12 0.97 ปานกลาง 
ด้านระบบ GFMIS 2.76 0.67 ปานกลาง 3.06 1.24 ปานกลาง 
ด้านอุปกรณ์และเทคโนโลย ี 2.94 0.78 ปานกลาง 3.31 0.88 ปานกลาง 

รวม 2.86 0.54 ปานกลาง 3.15 0.79 ปานกลาง 
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จังหวัดตาก ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการปฏิบัติงานเป็นไปแนวทางเดียวกันในด้านบุคลากร เรื่องการโยกย้ายหรือ
สับเปลี่ยนบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ไม่มีการถ่ายทอดความรู้หรือจัดท าคู่มือ และปัญหาด้านระบบ GFMIS เกี่ยวกับระบบสินทรัพย์ถาวร 
เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการบันทึกข้อมูล ท าให้ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของฝนทอง พวงประทุม (2554) [4] ที่พบว่า ด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยีมีปัญหาด้านความพร้อมและความเร็วของระบบ
อินเตอร์เน็ต ด้านผู้ปฏิบัติงานมีปัญหา ในเรื่องของการที่ต้องปฏิบัติงานหลายๆอย่างในระบบ GFMIS และนพวรรณ นาคเอี่ยม 
(2551) [5] ที่พบว่า ด้านผู้ปฏิบัติ คือ การปฏิบัติงานมากกว่างานในหน้าท่ีรับผิดชอบ และด้านกระบวนการ มีขั้นตอนการท างาน
มีความซับซ้อนหลายขั้นตอนยากต่อการปฏิบัติในเรื่องบัญชีพักสินทรัพย์  
ตารางที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของส่วนราชการในระบบ GFMIS ในพื้นที่จังหวัดตาก
(กลุ่มที่ 2 ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้บันทึกรายการ และกลุ่มที่ 3 หัวหน้าหรือผู้อนุมัติรายการ) 

การเพิ่มประสิทธิภาพ 
กลุ่มที่ 2  กลุ่มที่ 3  

�̅�𝑋 S.D. ระดับ �̅�𝑋 S.D. ระดับ 
1. การก าหนดภาระหน้าท่ีการปฏบิัติงานให้ชัดเจน 3.47 0.97 มาก 3.89 0.92 มาก 
2. บรรจุเจ้าหน้าที่ให้ตรงกับลักษณะงานและวุฒิการศึกษา 3.35 1.14 ปานกลาง 3.70 1.16 มาก 
3. ควรมีการจดัอบรมระบบ GFMIS อย่างต่อเนื่อง 3.97 0.96 มาก 4.21 0.85 มาก 
4. จัดให้มีที่ปรึกษาตรวจสอบด้าน GFMIS จ านวนมาก ๆ 3.69 0.96 มาก 4.08 0.91 มาก 
5. สร้างจิตส านึกและก าหนดเป็นตัวช้ีวัดในการปฏิบัติงาน 3.69 0.84 มาก 4.00 0.99 มาก 
6. เพิ่มค่าวิชาชีพหรือต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานด้าน GFMIS 3.85 1.09 มาก 4.13 1.02 มาก 
7. ปรับปรุงกระบวนการท างานของระบบให้รวดเร็ว 3.74 1.12 มาก 4.10 0.94 มาก 
8. การเรียกรายงานสามารถเรียกรายงานย้อนหลังได้  3.79 0.97 มาก 4.15 1.00 มาก 
9. พัฒนาอุปกรณ์ และเทคโนโลยีให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 3.71 1.02 มาก 4.20 0.95 มาก 
10. พัฒนา Application GFMIS ให้ใช้งานได้ทุกท่ีทุกเวลา 3.80 0.93 มาก 4.20 0.97 มาก 
11. จัดระบบการสื่อสารและการประสานงานให้ชัดเจน 3.74 1.01 มาก 4.18 0.94 มาก 
12. จดัเจา้หนา้ที่ให้ค าแนะน าหรอืข้อเสนอแนะอย่างใกล้ชิด 3.88 0.86 มาก 4.09 0.94 มาก 
13. เพิ่มช่องทางการเรียนรู้เกี่ยวกับงานด้าน GFMIS  3.87 0.94 มาก 4.07 0.94 มาก 

รวม 3.73 0.80 มาก 4.08 0.75 มาก 
 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มที่ 2 ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้บันทึกรายการ และกลุ่มที่ 3 หัวหน้าหรือผู้อนุมัติรายการมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑋 = 3.73, �̅�𝑋 = 4.08) มีความคิดเห็น
มากที่สุด คือ ควรมีการจัดอบรมระบบ GFMIS อย่างต่อเนื่อง โดยสอดคล้องกับกลุ่มที่ 1 ผู้ดูแลด้านระบบ GFMIS ของส านักงานคลัง
จังหวัดตากได้ให้ความเห็นเป็นไปทิศทางเดียวกันกับทั้ง 2 กลุ่ม คือ การฝึกอบรมควรเน้นที่การฝึกปฏิบัติ เสริมสร้างความรู้
ให้ผู้ปฏิบัติงานแต่ละระบบมีความเข้าใจที่ถูกต้อง รวมทั้งจัดพี่เลี้ยงในลักษณะ Case by case ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
พัชรินทร์ ศิริทรัพย์ (2558) [6] ที่ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรมีการจัดอบรมต่อเนื่อง และสอดคล้องกับณัฐกุล ภูกลาง (2559) [7] 
ที่เสนอแนะว่า จัดอบรมให้ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้ระบบ GFMIS อยู่เสมอ 
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ตารางที่ 4 การทดสอบสมติฐาน (กลุ่มที่ 2 ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้บันทึกรายการ และกลุ่มที่ 3 หัวหน้าหรือผู้อนุมัติรายการ) 

สมมติฐานงานวิจัย 
กลุ่มที่ 2  กลุ่มที่ 3  

F Sig ผลทดสอบ F Sig ผลทดสอบ 
สมมติฐานที ่1 ผู้ปฏิบัติงานทีม่ีอายุต่างกันมีปัญหาการปฏิบัติงาน
ในระบบ GFMIS ต่างกัน 

0.51 0.679 ไม่แตกต่าง 2.70 0.047 ไม่แตกต่าง 

สมมติฐานที่ 2 ผู้ปฏิบัติงานที่มีต าแหน่งหน้าที่ในหน่วยงานที่
ต่างกัน มีปัญหาการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ต่างกัน 

3.99 0.005* แตกต่าง - - - 

สมมติฐานที ่3 ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์การท างานด้าน GFMIS 
ต่างกันมีปัญหาการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ต่างกัน 

2.46 0.051 ไม่แตกต่าง 9.66 0.000* แตกต่าง 

สมมติฐานที่ 4 ผู้ปฏิบัติงานที่มีจ านวนครั้งในการฝึกอบรมระบบ 
GFMIS ต่างกันมีปัญหาการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ต่างกัน 

5.81 0.001* แตกต่าง 2.44 0.066 ไม่แตกต่าง 

สมมติฐานท่ี 5 ผู้ปฏิบัติงานที่มีจ านวนครั้งในการขอค าปรึกษา
แนะน าระบบ GFMIS ต่อเดือน ต่างกันมีปัญหาการปฏิบัติงาน
ในระบบ GFMIS ต่างกัน 

0.74 0.479 ไม่แตกต่าง 2.01 0.137 ไม่แตกต่าง 

    * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จากตารางที ่4 สรุปได้ว่า ผลการทดสอบสมมติฐานของกลุ่มที่ 2 ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้บันทึกรายการ พบว่า ผู้ที่มีต าแหน่งหน้าที่ 

และจ านวนครั้งในการฝึกอบรมระบบ GFMIS ต่างกัน มีปัญหาการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
เนื่องจากอาจเป็นเพราะด้วยต าแหน่งข้าราชการ พนักงานราชการ ที่ต้องปฏิบัติงานเป็นระยะเวลานาน ท าให้ทราบปัญหา
และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน สามารถน ามาปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี รวมทั้งมีความรับผิดชอบสูงและความก้าวหน้า
ในการปฏิบัติงาน ส่วนกลุ่มที่ 3 หัวหน้าหรือผู้อนุมัติรายการ พบว่า ผู้ที่มีประสบการณ์การท างานด้านระบบ GFMIS ต่างกัน มีปัญหา
การปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากทักษะและประสบการณ์การท างานที่สะสมมานาน 
สามารถท่ีจะวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหาได้ดีและมีประสิทธิภาพ 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิจัย พบว่า ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ GFMIS ทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ผู้ดูแลระบบ GFMIS ของส านักงานคลัง
จังหวัดตาก กลุ่มที่ 2 ผู้ปฏิบัติหรือผู้บันทึกรายการ และกลุ่มที่ 3 หัวหน้าหรือผู้อนุมัติรายการ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา 
การปฏิบัติงานของส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดตาก ดังนี้ ด้านบุคลากร คือ ผู้ปฏิบัติงานรับผิดชอบงานหลายอย่าง และเมื่อมี 
การเปลี่ยนแปลงหน้าที่ ไม่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ ด้านระบบ GFMIS คือ มีปัญหาเกี่ยวกับระบบสินทรัพย์ถาวรมากที่สุด 
ส่วนทางด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยี ทั้ง 3 กลุ่ม ให้ความคิดเห็นที่แตกต่างกัน คือ กลุ่มที ่1 ให้ความคิดเห็นว่าบางส่วนราชการ 
มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ล้าสมัยไม่รองรับกับระบบ GFMIS และมักจะมีปัญหาในการติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ กลุ่มที่ 2 ให้ความคิดเห็น
เรื่องสิทธิในการใช้งานผ่านระบบ GFMIS ส่วนกลุ่มที่ 3 ให้ความคิดเห็นเรื่องความพร้อมในด้านการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต 
ข้อเสนอแนะ จากงานวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานควรมีการจัดอบรมปรับปรุงความรู้ความสามารถในระบบ GFMIS 
อย่างต่อเนื่อง จัดเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าหรือข้อเสนอแนะอย่างใกล้ชิด เพิ่มช่องทางการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบ GFMIS รวมทั้งจัดให้มี
คู่มือที่เป็นอิเล็คทรอนิคส์แบบ VDO ให้ศึกษา และพัฒนา Application GFMIS ให้ใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา รวมถึงจัดรูปแบบ
ตัวอักษรในระบบให้เหมาะสมกับผู้ใช้งาน เนื่องจากสิทธิของผู้อนุมัติส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 50 ปี ท าให้การเข้าใช้งานในระบบ 
GFMIS เกิดความไม่สะดวก 
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ตารางที่ 4 การทดสอบสมติฐาน (กลุ่มที่ 2 ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้บันทึกรายการ และกลุ่มที่ 3 หัวหน้าหรือผู้อนุมัติรายการ) 

สมมติฐานงานวิจัย 
กลุ่มที่ 2  กลุ่มที่ 3  

F Sig ผลทดสอบ F Sig ผลทดสอบ 
สมมติฐานที ่1 ผู้ปฏิบัติงานทีม่ีอายุต่างกันมีปัญหาการปฏิบัติงาน
ในระบบ GFMIS ต่างกัน 

0.51 0.679 ไม่แตกต่าง 2.70 0.047 ไม่แตกต่าง 

สมมติฐานที่ 2 ผู้ปฏิบัติงานที่มีต าแหน่งหน้าที่ในหน่วยงานที่
ต่างกัน มีปัญหาการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ต่างกัน 

3.99 0.005* แตกต่าง - - - 

สมมติฐานที ่3 ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์การท างานด้าน GFMIS 
ต่างกันมีปัญหาการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ต่างกัน 

2.46 0.051 ไม่แตกต่าง 9.66 0.000* แตกต่าง 

สมมติฐานที่ 4 ผู้ปฏิบัติงานที่มีจ านวนครั้งในการฝึกอบรมระบบ 
GFMIS ต่างกันมีปัญหาการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ต่างกัน 

5.81 0.001* แตกต่าง 2.44 0.066 ไม่แตกต่าง 

สมมติฐานท่ี 5 ผู้ปฏิบัติงานที่มีจ านวนครั้งในการขอค าปรึกษา
แนะน าระบบ GFMIS ต่อเดือน ต่างกันมีปัญหาการปฏิบัติงาน
ในระบบ GFMIS ต่างกัน 

0.74 0.479 ไม่แตกต่าง 2.01 0.137 ไม่แตกต่าง 

    * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จากตารางที ่4 สรุปได้ว่า ผลการทดสอบสมมติฐานของกลุ่มที่ 2 ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้บันทึกรายการ พบว่า ผู้ที่มีต าแหน่งหน้าที่ 

และจ านวนครั้งในการฝึกอบรมระบบ GFMIS ต่างกัน มีปัญหาการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
เนื่องจากอาจเป็นเพราะด้วยต าแหน่งข้าราชการ พนักงานราชการ ที่ต้องปฏิบัติงานเป็นระยะเวลานาน ท าให้ทราบปัญหา
และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน สามารถน ามาปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี รวมทั้งมีความรับผิดชอบสูงและความก้าวหน้า
ในการปฏิบัติงาน ส่วนกลุ่มที่ 3 หัวหน้าหรือผู้อนุมัติรายการ พบว่า ผู้ที่มีประสบการณ์การท างานด้านระบบ GFMIS ต่างกัน มีปัญหา
การปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากทักษะและประสบการณ์การท างานที่สะสมมานาน 
สามารถท่ีจะวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหาได้ดีและมีประสิทธิภาพ 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิจัย พบว่า ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ GFMIS ทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ผู้ดูแลระบบ GFMIS ของส านักงานคลัง
จังหวัดตาก กลุ่มที่ 2 ผู้ปฏิบัติหรือผู้บันทึกรายการ และกลุ่มที่ 3 หัวหน้าหรือผู้อนุมัติรายการ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา 
การปฏิบัติงานของส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดตาก ดังนี้ ด้านบุคลากร คือ ผู้ปฏิบัติงานรับผิดชอบงานหลายอย่าง และเมื่อมี 
การเปลี่ยนแปลงหน้าที่ ไม่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ ด้านระบบ GFMIS คือ มีปัญหาเกี่ยวกับระบบสินทรัพย์ถาวรมากที่สุด 
ส่วนทางด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยี ทั้ง 3 กลุ่ม ให้ความคิดเห็นที่แตกต่างกัน คือ กลุ่มที ่1 ให้ความคิดเห็นว่าบางส่วนราชการ 
มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ล้าสมัยไม่รองรับกับระบบ GFMIS และมักจะมีปัญหาในการติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ กลุ่มที่ 2 ให้ความคิดเห็น
เรื่องสิทธิในการใช้งานผ่านระบบ GFMIS ส่วนกลุ่มที่ 3 ให้ความคิดเห็นเรื่องความพร้อมในด้านการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต 
ข้อเสนอแนะ จากงานวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานควรมีการจัดอบรมปรับปรุงความรู้ความสามารถในระบบ GFMIS 
อย่างต่อเนื่อง จัดเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าหรือข้อเสนอแนะอย่างใกล้ชิด เพิ่มช่องทางการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบ GFMIS รวมทั้งจัดให้มี
คู่มือที่เป็นอิเล็คทรอนิคส์แบบ VDO ให้ศึกษา และพัฒนา Application GFMIS ให้ใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา รวมถึงจัดรูปแบบ
ตัวอักษรในระบบให้เหมาะสมกับผู้ใช้งาน เนื่องจากสิทธิของผู้อนุมัติส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 50 ปี ท าให้การเข้าใช้งานในระบบ 
GFMIS เกิดความไม่สะดวก 
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มูลค่าทางบัญชีและก�าไรทางบัญชีในการอธิบายราคาหลักทรัพย์

ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

สุกัญญา วงษ์ลคร1*

บทคัดย่อ
งำนวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อรำคำหลักทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย โดยกำรเกบ็รวบรวมข้อมลูบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลำดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2561 ทกุกลุ่มอตุสำหกรรม 

ยกเว้นบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์ MAI ธรุกจิกำรเงนิบรษิทัจดทะเบยีนทีอ่ยูร่ะหว่ำงกำรฟ้ืนฟกูจิกำร ธรุกจิประกนัภัย กลุม่

บริษัทที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ เเละกองทุนรวมต่ำงๆ ในฐำนข้อมูล จ�ำนวน 345 บริษัท และท�ำกำรวิเครำะห์หำควำมสัมพันธ์ระหว่ำง

ตัวแปร ซึ่งสถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนำ ประกอบด้วย ด้วยค่ำเฉลี่ย (Mean), ค่ำต�่ำสุด (Min), ค่ำสูงสุด 

(Max) และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Std. Deviation) ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation) ในกำรทดสอบสมมติฐำนหำควำม

สัมพันธ์ของตัวแปร ผลกำรวิจัยพบว่ำ ก�ำไรต่อหุ้น มูลค่ำตำมบัญชี อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ และมูลค่ำตลำดมีควำมสัมพันธ์

กับรำคำหลักทรัพย์ของบริษัท แต่มูลค่ำเงินปันผล อัตรำส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และ

อัตรำส่วนทุนหมุนเวียนไม่มีควำมสัมพันธ์กับรำคำหลักทรัพย์ของบริษัท

ค�าส�าคัญ : รำคำหลักทรัพย์ มูลค่ำทำงบัญชี ก�ำไรทำงบัญชี
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Book Value and Earning in Relation to Stock Prices 

of Listed in the Stock Exchange of Thailand 

Sukanya Wonglacorn1*

Abstract
The objective of this research is to study factors affecting the price of securities of companies listed 

on the Stock Exchange of Thailand. By collecting information of companies listed on the Stock Exchange of 

Thailand in 2018 for all industry groups Except for companies listed on the MAI market, financial business, 

registered companies that are under rehabilitation Business insurance Group of companies with insufficient 

information and mutual funds in the database of 345 companies and analyze the relationship between variables 

The statistics used for data analysis are descriptive statistics consisting of Mean, Min, Max and Standard Deviation. 

Correlation coefficient in testing the hypothesis to find the relationship of variables. The result of the research 

shows that the earnings per share, book value Return on assets and the market value is correlated with the 

company’s stock price But the dividends value Total asset turnover ratio Debt to equity ratio And the working 

capital ratio has no relationship with the securities price of the company.

Keywords : Stock price, Book value, Earning 
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บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การวิจัยเชิงประจักษทางบัญชี ในตลาดทุนตางประเทศเปนศาสตรที่แพรหลายมาก โดยเนนการศึกษาเกี่ยวกับ

คุณประโยชนของขอมูลทางบัญชีโดยเฉพาะอยางยิ่งกําไรทางบัญชี เมื่อบริษัทไดทําการประกาศกําไรทําใหผูลงทุนในตลาด

หลักทรัพยมีปฏิกิริยาตอบสนองตอขาวสารดังกลาว ทั้งน้ีอาจเปนเพราะกําไรทางบัญชี ณ ปจจุบันสามารถใชเปนตัวแทนในการ

ประมาณกําไรทางบัญชีในอนาคตซึ่งเปนขอมูลท่ีสัมพันธกับเงินปนผลในอนาคต มีผูสนใจเริ่มศึกษาขอมูลทางบัญชีรายการอ่ืน ๆ 

กับความสามารถในการอธิบายราคาหลักทรัพย หรืออัตราผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อตอบสนองขอมูลท่ีเขามาในตลาด ผล

การศึกษาเปนประโยชนอยางมากกับผูท่ีสนใจลงทุนในบริษัทนั้นๆ  

ในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ตลาดทุนมีบทบาทสําคัญตอระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เปนแหลงระดมเงินจาก

ผูมีเงินออม และเปนแหลงอํานวยความสะดวกในการเชื่อมโยงระหวางผูมีเงินออมกับผูตองการใชเงิน ซึ่งตลาดทุนในประเทศไทย 

คือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังนั้นการลงทุนผูลงทุนตองมีหลักเกณฑในการพิจารณาปจจัยตางๆ ที่มีผลตอราคาของ

หลักทรัพยกอนตัดสินใจลงทุน(ดารานาถ พรหมอินทร, 2560) [4] อีกทั้งผลการศึกษาเกี่ยวกับตลาดทุนทั้งในและตางประเทศให

ขอสรุปสอดคลองกันวานักลงทุนใชขอมูลทางบัญชีในงบการเงินในการประเมินราคาหลักทรัพย ดังนั้นจึงเปนที่นาศึกษาวาบริษัทที ่

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีการพัฒนาการของขอมูลทางบัญชีของมูลคาทางบัญชี และกําไรทางบัญชี ในป 

พ.ศ. 2561 มีลักษณะและมีทิศทางเปนอยางไร รวมทั้งขอมูลมีประโยชนในการอธิบายราคาหลักทรัพยไดหรือไม 

การวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยสนใจเรื่องมูลคาทางบัญชีและกําไรทางบัญชีในการอธิบายราคาหลักทรัพยของบริษัทที่ 

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยศึกษาจากประชากรกลุมตัวอยาง คือบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย พ.ศ.2561  

วัตถุประสงคการวิจัย 

             เพ่ือศึกษามูลคาทางบัญชี และกําไรทางบัญชี ในการอธิบายราคาหลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

สมมติฐานการวิจัย 

 มูลคาทางบัญชแีละกําไรทางบัญชมีีความสัมพันธเชิงบวกกับราคาหลักทรัพย 

ขอบเขตการวิจัย 

ประชากรและกลุมตวัอยาง 

ประชากรและกลุมตัวอยาง คือบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ยกเวนบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ (MAI) ธุรกิจการเงิน บริษัทจดทะเบียนท่ีอยูระหวางการฟนฟูกิจการ ธุรกิจประกันภัย บริษัทท่ีมีขอมูลไม

เพียงพอ กองทุนรวมตางๆ รวมถึงบริษัทที่เพ่ิงจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในป พ.ศ. 2561 ซึ่งเปนปที่มีมูลคา

การขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศไทยเพ่ิมขึ้นมากที่สุดในรอบ 7 ป นับตั้งแตป พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2562 (สํานักงานเลขาธิการสภา

ผูแทนราษฎร, 2562) จํานวนทั้งสิ้น 345 บริษัท   

ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ 

ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับแนวคิดทฤษฎีแบบจําลองการตั้งราคาหลักทรัพย (Capital Asset Pricing Model: CAPM) 

ทฤษฎี CAPM ไดพัฒนามาจาก“ ทฤษฎีจัดสรรการลงทุน” (Portfolio Theory) ของ Harry M. Markowitz ถูกนําไปใช

ในทางธรุกิจการเงินอยางกวางขวางในเรื่องที่สอดคลองกับการประเมินความเสี่ยงจากการลงทุนทางการเงินในรูปแบบตาง ๆ 

E(Ri) = Rf+ [E(Rm) – Rf] βi              

   

โดยท่ี 

E(Ri)       คืออัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังของหลักทรัพย i ในชวงเวลา t    

Rf          คืออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยท่ีปราศจากความเสีย่งคา (β=0)    

E(Rm)     คืออัตราผลตอบแทนของนักลงทุนตองการจากกลุมหลักทรัพยตลาด 

βi          คือคาเบตาหรือสมัประสทิธิ์แสดงความเสี่ยงท่ีเปนระบบของหลักทรัพย i 

หลักทรัพย ณ วนัตนป โดยกําหนดใหมีการลงทุนในหลักทรัพยในวันตนปและผูลงทุนจะไดรับกระแสเงินสดจากการ

ลงทุนในวันสิ้นป 

จากขอมูลที่กลาวมาขางตน ราคาหลักทรัพย i ณ วนัตนปจะเปนราคาดุลยภาพ ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง E(ri)

เปนฟงกชั่น ของ 

1)  อัตราผลตอบแทนท่ีไมมีความเสี่ยง (rf) 

2)  อัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังของตลาด E(rm) 

3) ความแปรปรวนรวมระหวางอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย i กับอัตราผลตอบแทนของตลาด COV(ri, rm)  

4)  ความแปรปรวนของอัตราผลตอบแทนของตลาด σ2(rm) ดังน้ี 

E(r) = rf + [E(rm) ‐ rf  ���(��,��)
�2(��)  

กลาวไดวา อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังจะประกอบดวย 2 สวน คือ สวนแรกอัตราผลตอบแทนท่ีไมมีความเสี่ยง (rf) 

สวนที่สองแบงเปน 2 สวน คือผลตางระหวางอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของตลาดกับอัตราผลตอบแทนท่ีไมมีความเสี่ยง 

(E(rm) –(rf)) ซึ่งเปนสวนที่ไมมีความแตกตางกันระหวางหลักทรัพยอ่ืนๆ และสวนที่เหลือเปนคาวัดความเสี่ยงของหลักทรัพยซึ่ง

จะแตกตางกันไปในแตละหลักทรัพย ดังนั้นอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของหลักทรัพยจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับขนาดของ

ความเสี่ยงของหลักทรัพยน้ันในทฤษฎีกลุมหลักทรัพย(Portfolio Theory) เรียกคาวัดความเสี่ยงของหลักทรัพยวา เบตา 

(Beta) และใชสัญลักษณ βi แทนขนาดของความเสี่ยงของหลักทรัพย i ราคาหลักทรัพยตามตัวแบบ CAPM ไดจากการแทน

คาอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนในหลักทรัพย จากแนวคิดในการพัฒนาตัวแบบ CAPM ภายใตสมมติฐานตลาด

หลักทรัพยเปนตลาดท่ีไมแนนอน กรณีชวงระยะเวลาการลงทุนมากกวา 1 ปราคาหลักทรัพย ณ วันตนป จะเทากับผลรวมของ

มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคต ที่ผูลงทุนคาดวาจะไดรับ ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังเปนอัตราสวนลดมูลคา

ปจจุบัน โดยอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังจะแตกตางกันไป ถาสมมติใหอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังและอัตราผลตอบแทนที่ไม

มีความเสี่ยงคงท่ีราคาหลักทรัพย ณ วันตนปขึ้นอยูกับกระแสเงินที่ผูลงทุนคาดวาจะไดรับในอนาคต 

ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน 

ปจจัยที่นํามาศึกษาจะใชปจจัยที่เปนเครื่องมือในการวิเคราะหงบการเงินเพื่อแสดงถึงคุณภาพของบริษัทนั้นๆ ได

ชัดเจนมากขึ้น ที่เรียกวา อัตราสวนทางการเงิน ซึ่งเปนเครื่องมือที่ชวยใหสามารถประเมินฐานะทางการเงนิและความสามารถ

ในการทํากําไรของธุรกิจไดดีกวาตัวเลขขอมูลดิบที่แสดงไวในงบการเงิน โดยอัตราสวนทางการเงิน ประกอบดวยอัตราสวนวัด

สภาพคลอง (Liquidity Ratio) เปนการวัดความสามารถในการจายคืนหนี้สินระยะสั้น อัตราสวนวัดความสามารถในการทํา

กําไร (Profitability Ratio) เปนการวัดความสามารถที่จะทํากําไรและกระแสเงินสดไดมากข้ึนหรือนอยลง อัตราสวนวัด

ประสิทธภิาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio) เปนการวัดวาบริษัทลงทุนไปกอใหเกิดรายไดหรอืไมและมีประสิทธภิาพคือ

ดวยตนทุนตํ่าหรือไม อัตราสวนวัดภาระหนี้สิน (Leverage Ratio) เปนการวัดความสามารถในการจายคืนหนี้สินระยะยาว

และความสามารถที่จะระดมทุนใหมในอนาคต และอัตราสวนวัดมูลคาตลาด (Market Value Ratio) เปนการวัดมูลคาของ

บริษัทเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของบริษัท  
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

   

บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การวิจัยเชิงประจักษทางบัญชี ในตลาดทุนตางประเทศเปนศาสตรที่แพรหลายมาก โดยเนนการศึกษาเกี่ยวกับ

คุณประโยชนของขอมูลทางบัญชีโดยเฉพาะอยางยิ่งกําไรทางบัญชี เมื่อบริษัทไดทําการประกาศกําไรทําใหผูลงทุนในตลาด

หลักทรัพยมีปฏิกิริยาตอบสนองตอขาวสารดังกลาว ทั้งน้ีอาจเปนเพราะกําไรทางบัญชี ณ ปจจุบันสามารถใชเปนตัวแทนในการ

ประมาณกําไรทางบัญชีในอนาคตซึ่งเปนขอมูลท่ีสัมพันธกับเงินปนผลในอนาคต มีผูสนใจเริ่มศึกษาขอมูลทางบัญชีรายการอ่ืน ๆ 

กับความสามารถในการอธิบายราคาหลักทรัพย หรืออัตราผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อตอบสนองขอมูลท่ีเขามาในตลาด ผล

การศึกษาเปนประโยชนอยางมากกับผูท่ีสนใจลงทุนในบริษัทนั้นๆ  

ในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ตลาดทุนมีบทบาทสําคัญตอระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เปนแหลงระดมเงินจาก

ผูมีเงินออม และเปนแหลงอํานวยความสะดวกในการเชื่อมโยงระหวางผูมีเงินออมกับผูตองการใชเงิน ซึ่งตลาดทุนในประเทศไทย 

คือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังนั้นการลงทุนผูลงทุนตองมีหลักเกณฑในการพิจารณาปจจัยตางๆ ที่มีผลตอราคาของ

หลักทรัพยกอนตัดสินใจลงทุน(ดารานาถ พรหมอินทร, 2560) [4] อีกทั้งผลการศึกษาเกี่ยวกับตลาดทุนทั้งในและตางประเทศให

ขอสรุปสอดคลองกันวานักลงทุนใชขอมูลทางบัญชีในงบการเงินในการประเมินราคาหลักทรัพย ดังนั้นจึงเปนที่นาศึกษาวาบริษัทที ่

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีการพัฒนาการของขอมูลทางบัญชีของมูลคาทางบัญชี และกําไรทางบัญชี ในป 

พ.ศ. 2561 มีลักษณะและมีทิศทางเปนอยางไร รวมทั้งขอมูลมีประโยชนในการอธิบายราคาหลักทรัพยไดหรือไม 

การวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยสนใจเรื่องมูลคาทางบัญชีและกําไรทางบัญชีในการอธิบายราคาหลักทรัพยของบริษัทที่ 

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยศึกษาจากประชากรกลุมตัวอยาง คือบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย พ.ศ.2561  

วัตถุประสงคการวิจัย 

             เพ่ือศึกษามูลคาทางบัญชี และกําไรทางบัญชี ในการอธิบายราคาหลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

สมมติฐานการวิจัย 

 มูลคาทางบัญชแีละกําไรทางบัญชมีีความสัมพันธเชิงบวกกับราคาหลักทรัพย 

ขอบเขตการวิจัย 

ประชากรและกลุมตวัอยาง 

ประชากรและกลุมตัวอยาง คือบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ยกเวนบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ (MAI) ธุรกิจการเงิน บริษัทจดทะเบียนท่ีอยูระหวางการฟนฟูกิจการ ธุรกิจประกันภัย บริษัทท่ีมีขอมูลไม

เพียงพอ กองทุนรวมตางๆ รวมถึงบริษัทที่เพ่ิงจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในป พ.ศ. 2561 ซึ่งเปนปที่มีมูลคา

การขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศไทยเพ่ิมขึ้นมากที่สุดในรอบ 7 ป นับตั้งแตป พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2562 (สํานักงานเลขาธิการสภา

ผูแทนราษฎร, 2562) จํานวนทั้งสิ้น 345 บริษัท   

ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ 

ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับแนวคิดทฤษฎีแบบจําลองการตั้งราคาหลักทรัพย (Capital Asset Pricing Model: CAPM) 

ทฤษฎี CAPM ไดพัฒนามาจาก“ ทฤษฎีจัดสรรการลงทุน” (Portfolio Theory) ของ Harry M. Markowitz ถูกนําไปใช

ในทางธรุกิจการเงินอยางกวางขวางในเรื่องที่สอดคลองกับการประเมินความเสี่ยงจากการลงทุนทางการเงินในรูปแบบตาง ๆ 

E(Ri) = Rf+ [E(Rm) – Rf] βi              

   

โดยท่ี 

E(Ri)       คืออัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังของหลักทรัพย i ในชวงเวลา t    

Rf          คืออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยท่ีปราศจากความเสีย่งคา (β=0)    

E(Rm)     คืออัตราผลตอบแทนของนักลงทุนตองการจากกลุมหลักทรัพยตลาด 

βi          คือคาเบตาหรือสมัประสทิธิ์แสดงความเสี่ยงท่ีเปนระบบของหลักทรัพย i 

หลักทรัพย ณ วนัตนป โดยกําหนดใหมีการลงทุนในหลักทรัพยในวันตนปและผูลงทุนจะไดรับกระแสเงินสดจากการ

ลงทุนในวันสิ้นป 

จากขอมูลที่กลาวมาขางตน ราคาหลักทรัพย i ณ วนัตนปจะเปนราคาดุลยภาพ ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง E(ri)

เปนฟงกชั่น ของ 

1)  อัตราผลตอบแทนท่ีไมมีความเสี่ยง (rf) 

2)  อัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังของตลาด E(rm) 

3) ความแปรปรวนรวมระหวางอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย i กับอัตราผลตอบแทนของตลาด COV(ri, rm)  

4)  ความแปรปรวนของอัตราผลตอบแทนของตลาด σ2(rm) ดังน้ี 

E(r) = rf + [E(rm) ‐ rf  ���(��,��)
�2(��)  

กลาวไดวา อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังจะประกอบดวย 2 สวน คือ สวนแรกอัตราผลตอบแทนท่ีไมมีความเสี่ยง (rf) 

สวนที่สองแบงเปน 2 สวน คือผลตางระหวางอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของตลาดกับอัตราผลตอบแทนท่ีไมมีความเสี่ยง 

(E(rm) –(rf)) ซึ่งเปนสวนที่ไมมีความแตกตางกันระหวางหลักทรัพยอ่ืนๆ และสวนที่เหลือเปนคาวัดความเสี่ยงของหลักทรัพยซึ่ง

จะแตกตางกันไปในแตละหลักทรัพย ดังนั้นอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของหลักทรัพยจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับขนาดของ

ความเสี่ยงของหลักทรัพยน้ันในทฤษฎีกลุมหลักทรัพย(Portfolio Theory) เรียกคาวัดความเสี่ยงของหลักทรัพยวา เบตา 

(Beta) และใชสัญลักษณ βi แทนขนาดของความเสี่ยงของหลักทรัพย i ราคาหลักทรัพยตามตัวแบบ CAPM ไดจากการแทน

คาอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนในหลักทรัพย จากแนวคิดในการพัฒนาตัวแบบ CAPM ภายใตสมมติฐานตลาด

หลักทรัพยเปนตลาดท่ีไมแนนอน กรณีชวงระยะเวลาการลงทุนมากกวา 1 ปราคาหลักทรัพย ณ วันตนป จะเทากับผลรวมของ

มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคต ที่ผูลงทุนคาดวาจะไดรับ ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังเปนอัตราสวนลดมูลคา

ปจจุบัน โดยอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังจะแตกตางกันไป ถาสมมติใหอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังและอัตราผลตอบแทนที่ไม

มีความเสี่ยงคงท่ีราคาหลักทรัพย ณ วันตนปขึ้นอยูกับกระแสเงินที่ผูลงทุนคาดวาจะไดรับในอนาคต 

ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน 

ปจจัยที่นํามาศึกษาจะใชปจจัยที่เปนเครื่องมือในการวิเคราะหงบการเงินเพื่อแสดงถึงคุณภาพของบริษัทนั้นๆ ได

ชัดเจนมากขึ้น ที่เรียกวา อัตราสวนทางการเงิน ซึ่งเปนเครื่องมือที่ชวยใหสามารถประเมินฐานะทางการเงนิและความสามารถ

ในการทํากําไรของธุรกิจไดดีกวาตัวเลขขอมูลดิบที่แสดงไวในงบการเงิน โดยอัตราสวนทางการเงิน ประกอบดวยอัตราสวนวัด

สภาพคลอง (Liquidity Ratio) เปนการวัดความสามารถในการจายคืนหนี้สินระยะสั้น อัตราสวนวัดความสามารถในการทํา

กําไร (Profitability Ratio) เปนการวัดความสามารถที่จะทํากําไรและกระแสเงินสดไดมากข้ึนหรือนอยลง อัตราสวนวัด

ประสิทธภิาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio) เปนการวัดวาบริษัทลงทุนไปกอใหเกิดรายไดหรอืไมและมีประสิทธภิาพคือ

ดวยตนทุนตํ่าหรือไม อัตราสวนวัดภาระหนี้สิน (Leverage Ratio) เปนการวัดความสามารถในการจายคืนหนี้สินระยะยาว

และความสามารถที่จะระดมทุนใหมในอนาคต และอัตราสวนวัดมูลคาตลาด (Market Value Ratio) เปนการวัดมูลคาของ

บริษัทเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของบริษัท  
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

พัชรินทร บุญนุน และคณะ (2560) [7] พบวาอัตราสวนราคาตลาดตอกําไรตอหุนมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน

กับราคาหลักทรัพย มูลคาทางบัญชีตอหุนมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับราคาหลักทรัพย  

ดนัยกานต อินเทพงษ (2553) [3] พบวามูลคาทางบัญชีตอหุนมีผลตอราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย 

เอ็ม เอ ไอ ในทิศทางเดียวกัน มูลคาตลาดมีผลตอราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ ในทิศทางเดียวกัน  

วรัญญา ณ ราชสีมาและคณะ (2561) [8] พบวาอัตราการหมุนของสินทรัพยรวม มีความสัมพันธในเชิงบวกกับราคา

หลักทรัพยและอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผู ถือหุน มีความสัมพันธในเชิงลบกับราคาหลักทรัพย แต อัตราสวน 

ทุนหมุนเวียนและอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือไมมีความสัมพันธกับราคาหลักทรัพย  

อาภากร วนเศรษฐ (2559) [12] พบวากําไรสุทธิตอหุนมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับราคาหลักทรัพย อัตรา

ผลตอบแทนตอสวนของผู ถือหุนมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับราคาหลักทรัพย อัตราสวนราคาตลาดตอกําไรมี

ความสัมพันธในทิศทางเดียวกับราคาหลักทรัพย  

นุชรี หงสสมดี (2558) [4] พบวามูลคาตามบัญชีและกําไรทางบัญชีมีความสัมพันธกับราคาหลักทรัพยในทิศทาง

เดียวกัน มูลคาตามบัญชีมีความสัมพันธกับกําไรทางบัญชีในทิศทางเดียวกัน  

ชาลินี แสงสรอย (2558) [2] พบวาจากการประมาณคาแบบจําลองโดยวิธี Random Effect พบวาอัตราสวนทาง

การเงินท่ีมีความสัมพันธตอราคาหลักทรัพย คืออัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม และอัตราสวนการหมุนเวียนของสินทรัพย

รวม มีนัยสําคัญทิศทางตรงกันขามกันกับราคาหลักทรัพยตามลําดับ ในขณะท่ีอัตราสวนการทางการเงินอื่นๆ นั้นไมมี

ความสัมพันธตอราคาหลักทรัพย  

สินี ภาคยอุฬาร (2558) [9] พบวาอัตราสวนทางการเงินที่มีความสัมพันธกับราคาหลักทรัพยคืออัตราผลตอบแทน 

ผูถือหุน (ROE) อัตราสวนมูลคาหุนตอมูลคาทางบัญชี (P/BV) อัตรากําไรสุทธิ (NP) อัตราเงินปนผลตอบแทน (DIY) อัตราสวน

หนี้สินตอสวนของผูถือหุน (D/E) และอัตราสวนทางการเงินที่ไมมีความสัมพันธกับราคาหลักทรัพยคืออัตราผลตอบแทนจาก

สินทรัพย (ROA) 

สุทธิเพ็ญ ดีสวัสดิ์ (2553) [10] พบวาอัตราผลตอบแทนจากกําไรสุทธิ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย และอัตรา

ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนมีความสัมพันธกับราคาหลักทรัพย 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแปรตน 

 - กําไรสุทธิตอหุน 

 - มูลคาตามบัญชีตอหุน 

ตัวแปรตาม 

 - ราคาหลักทรัพย 

ตัวแปรควบคุม 

 - มูลคาเงินปนผล 

 - อัตราหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม 

 - อัตราสวนหนีส้ินตอสวนของผูถือหุน 

 - อัตราสวนทุนหมุนเวียน 

 - อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยทั้งหมด 

 - มูลคาตลาด 

   

 ตารางที่ 1 ลักษณะทั่วไปของขอมูลตัวแปรตนและตัวแปรตาม 

Variable Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

EPS -8.93 282.97 2.9968 17.8913 

BV  0.37 286 13.4900 35.5770 

DDM 0 22 4.6500 2.9130 

AT  .07 5.56 .8821 .6922 

D/E  .02 5.88 1.0293 .9532 

CR   .21 46.18 2.8562 4.0152 

ROA  -51.97 59.97 7.7370 7.4645 

MV  217 1,313,898 36,198.5500 121,363.7700 

SP 0.09 440 27.3400 61.4530 

จากตารางขางตนพบวา กําไรตอหุน มีคาเฉลี่ย 2.9968 บาท สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 17.8913 บาท มูลคาตาม

บัญชี มีคาเฉลี่ย 13.49 บาท/หุน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 35.5770 บาท/หุน มูลคาเงินปนผล มีคาเฉลี่ย 4.65 บาท/หุน สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.9130 บาท/หุน อัตราสวนหมุนเวียนของสินทรัพยรวม มีคาเฉลี่ย 0.8821 เทา สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.6922 เทา อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน มีคาเฉลี่ย 1.0293 เทา สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.9532 เทา อัตราสวนทุน

หมุนเวียน มีคาเฉลี่ย 2.8562 เทา สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.0152 เทา อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (ROA) มีคาเฉลี่ย 

7.7370% สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 7.4645% มูลคาตลาด มีคาเฉลี่ย 36,198.55 ลานบาท สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

121,363.77 ลานบาท ราคาหลักทรัพย มีคาเฉลี่ย 27.34 บาท/หุน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 61.4530 บาท/หุน 

ผลการวิเคราะหโดยใชสถิตเิชิงอนุมาน  

ตารางที่ 2 คาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระ กับราคาหลักทรัพยของบริษัท 

Model Upstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 95.0% 

Confidence 

Interval for B 

 B Std.Errors Beta Lower Bound Upper Bound 

(Constant) -23.694 12.825   -1.848 .066 -48.972 1.583 

EPS  9.562 .540 .713 17.717 .000*** 8.499 10.626 

BV  .387 .063 .237 6.127 .000*** .262 .511 

DDM -.422 .654 -.021 -.645 .519 -1.711 .867 

AT  2.135 3.292 .022 .649 .517 -4.353 8.623 

D/E  -.789 2.264 -.014 -.349 .728 -5.251 3.673 

CR   -.130 .443 -.010 -.292 .770 -1.003 .744 

ROA  -.808 .322 -.097 -2.508 .013* -1.443 -.173 

Standardize (MV) 4.251 1.430 .117 2.973 .003** 1.433 7.070 

R Square=0.774 Adjusted R Square = 0.766 Durbin-Watson = 1.944 

Significantly 0.001*** ; Significantly 0.01** ; Significantly 0.05* 

จากการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ คา Adjusted R Square เทากับ 0.766 บอกอํานาจในการพยากรณ ไดถึง 76.6% 

และนําคา Coefficients มาแทนคาในสมการไดดังนี้ SP = β0 + β1EPS + β2BV + β3DDM + β4 AT + β5D/E + β6CR + 

β7ROA + β8MV + εit ไดดังนี้ ราคาหลักทรัพย (SP) = -23.694 + 9.562EPS + 0.387BV - 0.422DDM + 2.135 AT - 0.789D/E 
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

   

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

พัชรินทร บุญนุน และคณะ (2560) [7] พบวาอัตราสวนราคาตลาดตอกําไรตอหุนมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน

กับราคาหลักทรัพย มูลคาทางบัญชีตอหุนมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับราคาหลักทรัพย  

ดนัยกานต อินเทพงษ (2553) [3] พบวามูลคาทางบัญชีตอหุนมีผลตอราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย 

เอ็ม เอ ไอ ในทิศทางเดียวกัน มูลคาตลาดมีผลตอราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ ในทิศทางเดียวกัน  

วรัญญา ณ ราชสีมาและคณะ (2561) [8] พบวาอัตราการหมุนของสินทรัพยรวม มีความสัมพันธในเชิงบวกกับราคา

หลักทรัพยและอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผู ถือหุน มีความสัมพันธในเชิงลบกับราคาหลักทรัพย แตอัตราสวน 

ทุนหมุนเวียนและอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือไมมีความสัมพันธกับราคาหลักทรัพย  

อาภากร วนเศรษฐ (2559) [12] พบวากําไรสุทธิตอหุนมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับราคาหลักทรัพย อัตรา

ผลตอบแทนตอสวนของผู ถือหุนมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับราคาหลักทรัพย อัตราสวนราคาตลาดตอกําไรมี

ความสัมพันธในทิศทางเดียวกับราคาหลักทรัพย  

นุชรี หงสสมดี (2558) [4] พบวามูลคาตามบัญชีและกําไรทางบัญชีมีความสัมพันธกับราคาหลักทรัพยในทิศทาง

เดียวกัน มูลคาตามบัญชีมีความสัมพันธกับกําไรทางบัญชีในทิศทางเดียวกัน  

ชาลินี แสงสรอย (2558) [2] พบวาจากการประมาณคาแบบจําลองโดยวิธี Random Effect พบวาอัตราสวนทาง

การเงินท่ีมีความสัมพันธตอราคาหลักทรัพย คืออัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม และอัตราสวนการหมุนเวียนของสินทรัพย

รวม มีนัยสําคัญทิศทางตรงกันขามกันกับราคาหลักทรัพยตามลําดับ ในขณะท่ีอัตราสวนการทางการเงินอื่นๆ นั้นไมมี

ความสัมพันธตอราคาหลักทรัพย  

สินี ภาคยอุฬาร (2558) [9] พบวาอัตราสวนทางการเงินที่มีความสัมพันธกับราคาหลักทรัพยคืออัตราผลตอบแทน 

ผูถือหุน (ROE) อัตราสวนมูลคาหุนตอมูลคาทางบัญชี (P/BV) อัตรากําไรสุทธิ (NP) อัตราเงินปนผลตอบแทน (DIY) อัตราสวน

หนี้สินตอสวนของผูถือหุน (D/E) และอัตราสวนทางการเงินที่ไมมีความสัมพันธกับราคาหลักทรัพยคืออัตราผลตอบแทนจาก

สินทรัพย (ROA) 

สุทธิเพ็ญ ดีสวัสดิ์ (2553) [10] พบวาอัตราผลตอบแทนจากกําไรสุทธิ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย และอัตรา

ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนมีความสัมพันธกับราคาหลักทรัพย 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแปรตน 

 - กําไรสุทธิตอหุน 

 - มูลคาตามบัญชีตอหุน 

ตัวแปรตาม 

 - ราคาหลักทรัพย 

ตัวแปรควบคุม 

 - มูลคาเงินปนผล 

 - อัตราหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม 

 - อัตราสวนหนีส้ินตอสวนของผูถือหุน 

 - อัตราสวนทุนหมุนเวียน 

 - อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยทั้งหมด 

 - มูลคาตลาด 

   

 ตารางที่ 1 ลักษณะทั่วไปของขอมูลตัวแปรตนและตัวแปรตาม 

Variable Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

EPS -8.93 282.97 2.9968 17.8913 

BV  0.37 286 13.4900 35.5770 

DDM 0 22 4.6500 2.9130 

AT  .07 5.56 .8821 .6922 

D/E  .02 5.88 1.0293 .9532 

CR   .21 46.18 2.8562 4.0152 

ROA  -51.97 59.97 7.7370 7.4645 

MV  217 1,313,898 36,198.5500 121,363.7700 

SP 0.09 440 27.3400 61.4530 

จากตารางขางตนพบวา กําไรตอหุน มีคาเฉลี่ย 2.9968 บาท สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 17.8913 บาท มูลคาตาม

บัญชี มีคาเฉลี่ย 13.49 บาท/หุน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 35.5770 บาท/หุน มูลคาเงินปนผล มีคาเฉลี่ย 4.65 บาท/หุน สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.9130 บาท/หุน อัตราสวนหมุนเวียนของสินทรัพยรวม มีคาเฉลี่ย 0.8821 เทา สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.6922 เทา อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน มีคาเฉลี่ย 1.0293 เทา สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.9532 เทา อัตราสวนทุน

หมุนเวียน มีคาเฉลี่ย 2.8562 เทา สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.0152 เทา อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (ROA) มีคาเฉลี่ย 

7.7370% สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 7.4645% มูลคาตลาด มีคาเฉลี่ย 36,198.55 ลานบาท สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

121,363.77 ลานบาท ราคาหลักทรัพย มีคาเฉลี่ย 27.34 บาท/หุน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 61.4530 บาท/หุน 

ผลการวิเคราะหโดยใชสถิตเิชิงอนุมาน  

ตารางที่ 2 คาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระ กับราคาหลักทรัพยของบริษัท 

Model Upstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 95.0% 

Confidence 

Interval for B 

 B Std.Errors Beta Lower Bound Upper Bound 

(Constant) -23.694 12.825   -1.848 .066 -48.972 1.583 

EPS  9.562 .540 .713 17.717 .000*** 8.499 10.626 

BV  .387 .063 .237 6.127 .000*** .262 .511 

DDM -.422 .654 -.021 -.645 .519 -1.711 .867 

AT  2.135 3.292 .022 .649 .517 -4.353 8.623 

D/E  -.789 2.264 -.014 -.349 .728 -5.251 3.673 

CR   -.130 .443 -.010 -.292 .770 -1.003 .744 

ROA  -.808 .322 -.097 -2.508 .013* -1.443 -.173 

Standardize (MV) 4.251 1.430 .117 2.973 .003** 1.433 7.070 

R Square=0.774 Adjusted R Square = 0.766 Durbin-Watson = 1.944 

Significantly 0.001*** ; Significantly 0.01** ; Significantly 0.05* 

จากการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ คา Adjusted R Square เทากับ 0.766 บอกอํานาจในการพยากรณ ไดถึง 76.6% 

และนําคา Coefficients มาแทนคาในสมการไดดังนี้ SP = β0 + β1EPS + β2BV + β3DDM + β4 AT + β5D/E + β6CR + 

β7ROA + β8MV + εit ไดดังนี้ ราคาหลักทรัพย (SP) = -23.694 + 9.562EPS + 0.387BV - 0.422DDM + 2.135 AT - 0.789D/E 
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- 0.13CR - 0.808ROA + 4.251MV + εit  เมื่อพิจารณาตัวแปรที่มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 กับราคา

หลักทรัพย พบวา ถากําไรตอหุนเพ่ิมขึ้น 1 บาทจะทําใหราคาหลักทรัพยเพ่ิมขึ้น 9.562 บาท ถาราคาตามบัญชีเพิ่มข้ึน  

1 บาทจะทําใหราคาหลักทรัพยเพ่ิมขึ้น 0.387 บาท นอกจากนี้ยังพบวาตัวแปรควบคุมถาผลตอบแทนตอสินทรัพยเพิ่มขึ้น 1 เทา 

จะทําใหราคาหลักทรัพยลดลง 0.808 บาท ในขณะท่ีมูลคาตลาดของหลักทรัพยเพ่ิมขึ้น 1 บาท จะทําใหราคาหลักทรัพยเพิ่มข้ึน 

4.251 บาท 

การตรวจสอบปญหา Multicollinearity ดวยคาสถิติ Collinearity Statistics ไมเกิดปญหา Multicollinearity 

หรือเกิดสหสัมพันธกันเองระหวางตัวแปรอิสระ ดังตารางที ่3 

ตารางที่ 3 คาสถิต ิCollinearity Statistics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการอธิบายราคาหลักทรัพยของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย สามารถอธิบายไดวา อัตราสวนกําไรตอหุน มูลคาตามบัญชีและมูลคาตลาดมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับราคา

หลักทรัพย ในขณะที่อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยมีความสัมพันธในทิศทางตรงขามกับราคาหลักทรัพย แตมูลคาเงินปนผล 

อัตราสวนหมุนเวียนของสินทรัพย อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน และอัตราสวนทุนหมุนเวียนไมมีความสัมพันธกับราคา

หลักทรัพย จากผลการวิจัยขอมูลดังกลาวจะเปนประโยชนตอนักลงทุนในการเลือกใชขอมูลเชิงเปรียบเทียบเพื่อวเิคราะหไดอยาง

ถูกตอง สําหรับการวางแผนหรือการตัดสินใจในการลงทุนใหดียิ่งข้ึน 

การอภิปรายผล  

จากผลการวิจัยปจจัยท่ีมีผลตอราคาหลักทรัพยของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พบวามี

หลายปจจัยที่มีผลตอราคาหลักทรัพย ซึ่งสามารถอภิปรายผลไดวา อัตราสวนกําไรตอหุน(EPS) มีความสัมพันธกับราคา

หลักทรัพย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอาภากร วนเศรษฐ (2559) [12] ท่ีพบวา อัตราสวนกําไรตอหุนมีความสัมพันธใน

ทิศทางเดียวกันกับราคาหลักทรัพย กลาวคือการท่ีกิจการมีอัตราสวนกําไรตอหุนท่ีสูงนั้นจะเปนสวนหน่ึงที่มีผลทําใหราคา

หลักทรัพยเพ่ิมข้ึน มูลคาตามบัญชี(BV) มีความสัมพันธกับราคาหลักทรัพย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพัชรินทร บุญนุน 

และคณะ (2560) [7] และนุชรี หงสสมดี (2558) [6] ไดศึกษาประโยชนเชิงเศรษฐกิจของขอมูลทางบัญชีภายหลังการปรับปรุง

มาตรฐานการบัญชีป (2552) ที่พบวา มูลคาทางบัญชีตอหุนมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับราคาหลักทรัพย กลาวคือการ

ทีกิ่จการมีมูลคาทางบัญชีตอหุนท่ีสูงนั้นจะเปนสวนหนึ่งที่มีผลทําใหราคาหลักทรัพยเพ่ิมขึ้นอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย( ROA ) 

มีความสัมพันธกับราคาหลักทรัพย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุทธิเพ็ญ ดีสวัสดิ์ (2553) [10] พบวาอัตราผลตอบแทนจาก

สินทรัพยมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับราคาหลักทรัพย กลาวคือการที่กิจการมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยท่ี

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

EPS  .645 1.550 

BV  .700 1.429 

DDM .947 1.056 

AT  .892 1.121 

D/E  .679 1.472 

CR   .840 1.191 

ROA  .698 1.434 

standardize .678 1.476 

   

ลดลงนั้นจะเปนสวนหนึ่งที่มีผลทําใหราคาหลักทรัพยเพ่ิมขึ้น มูลคาตลาด(MV) มีความสัมพันธกับราคาหลักทรัพย ซึ่งสอดคลอง

กับงานวิจัยของดนัยกานต อินเทพงษ (2553) [3] ที่พบวา มูลคาตลาดมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับราคาหลักทรัพย ซึ่ง

การที่กิจการมีมูลคาตลาดที่สูงนั้นจะเปนสวนหนึ่งที่มีผลทําใหราคาหลักทรัพยเพ่ิมขึ้น มูลคาเงินปนผล(DDM) ไมมีความสัมพันธ

กับราคาหลักทรัพย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสินี ภาคยอุฬาร (2558) [9] พบวามูลคาเงินปนผลไมมีความสัมพันธในกับ

ราคาหลักทรัพย กลาวคือการที่กิจการมีมูลคาเงินปนผลที่เพ่ิมข้ึนหรือลดลงนั้นไมสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย 

อัตราสวนหมุนเวียนของสินทรัพยรวม (AT) ไมมีความสัมพันธกับราคาหลักทรัพย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชาลินี แสงสรอย 

(2558) [2] พบวา อัตราสวนหมุนเวียนของสินทรัพยรวมไมมีความสัมพันธในกับราคาหลักทรัพย กลาวคือการท่ีกิจการมี

อัตราสวนหมุนเวียนของสินทรัพยรวม ที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงน้ันไมสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย อัตราสวนหนี้สิน

ตอสวนผูถือหุน(D/E) ไมมีความสัมพันธกับราคาหลักทรัพย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชาลินี แสงสรอย (2558) [2] พบวา 

อัตราสวนหนี้สินตอสวนผูถือหุนไมมีความสัมพันธในกับราคาหลักทรัพย กลาวคือการท่ีกิจการมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนผูถือหุน

ที่เพ่ิมข้ึนหรือลดลงนั้นไมสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย อัตราสวนทุนหมุนเวยีน(CR) ไมมีความสัมพันธกับราคา

หลักทรัพย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวรัญญา ณ ราชสีมาและคณะ (2561) [8] ที่พบวา อัตราสวนทุนหมุนเวียนไมมี

ความสัมพันธในกับราคาหลักทรัพย กลาวคือการท่ีกิจการมีอัตราสวนทุนหมุนเวียนที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงน้ันไมสงผลตอการ

เปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย 

ขอจํากัดของการวิจัย 

 การเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจสงผลกระทบตองบการเงินของกิจการ การเก็บขอมูลยอนหลังเปนระยะ

เวลานานขึ้นจะทําใหการพยากรณท่ีมีความแมนยํายิ่งขึ้น การวิจัยครั้งนี้เปนการเก็บรวบรวมขอมูลป 2561 เพียงปเดียว

เน่ืองจากมีขอจํากัดทางดานเวลาที่ใชในการศึกษา จึงอาจจะสงผลตอผลลัพธที่ได 
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- 0.13CR - 0.808ROA + 4.251MV + εit  เมื่อพิจารณาตัวแปรที่มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 กับราคา

หลักทรัพย พบวา ถากําไรตอหุนเพ่ิมขึ้น 1 บาทจะทําใหราคาหลักทรัพยเพ่ิมขึ้น 9.562 บาท ถาราคาตามบัญชีเพิ่มข้ึน  

1 บาทจะทําใหราคาหลักทรัพยเพ่ิมขึ้น 0.387 บาท นอกจากนี้ยังพบวาตัวแปรควบคุมถาผลตอบแทนตอสินทรัพยเพิ่มขึ้น 1 เทา 

จะทําใหราคาหลักทรัพยลดลง 0.808 บาท ในขณะท่ีมูลคาตลาดของหลักทรัพยเพ่ิมขึ้น 1 บาท จะทําใหราคาหลักทรัพยเพิ่มข้ึน 

4.251 บาท 

การตรวจสอบปญหา Multicollinearity ดวยคาสถิติ Collinearity Statistics ไมเกิดปญหา Multicollinearity 

หรือเกิดสหสัมพันธกันเองระหวางตัวแปรอิสระ ดังตารางที ่3 

ตารางที่ 3 คาสถิต ิCollinearity Statistics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการอธิบายราคาหลักทรัพยของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย สามารถอธิบายไดวา อัตราสวนกําไรตอหุน มูลคาตามบัญชีและมูลคาตลาดมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับราคา

หลักทรัพย ในขณะที่อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยมีความสัมพันธในทิศทางตรงขามกับราคาหลักทรัพย แตมูลคาเงินปนผล 

อัตราสวนหมุนเวียนของสินทรัพย อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน และอัตราสวนทุนหมุนเวียนไมมีความสัมพันธกับราคา

หลักทรัพย จากผลการวิจัยขอมูลดังกลาวจะเปนประโยชนตอนักลงทุนในการเลือกใชขอมูลเชิงเปรียบเทียบเพื่อวเิคราะหไดอยาง

ถูกตอง สําหรับการวางแผนหรือการตัดสินใจในการลงทุนใหดียิ่งข้ึน 

การอภิปรายผล  

จากผลการวิจัยปจจัยท่ีมีผลตอราคาหลักทรัพยของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พบวามี

หลายปจจัยที่มีผลตอราคาหลักทรัพย ซึ่งสามารถอภิปรายผลไดวา อัตราสวนกําไรตอหุน(EPS) มีความสัมพันธกับราคา

หลักทรัพย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอาภากร วนเศรษฐ (2559) [12] ท่ีพบวา อัตราสวนกําไรตอหุนมีความสัมพันธใน

ทิศทางเดียวกันกับราคาหลักทรัพย กลาวคือการที่กิจการมีอัตราสวนกําไรตอหุนท่ีสูงนั้นจะเปนสวนหน่ึงที่มีผลทําใหราคา

หลักทรัพยเพ่ิมข้ึน มูลคาตามบัญชี(BV) มีความสัมพันธกับราคาหลักทรัพย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพัชรินทร บุญนุน 

และคณะ (2560) [7] และนุชรี หงสสมดี (2558) [6] ไดศึกษาประโยชนเชิงเศรษฐกิจของขอมูลทางบัญชีภายหลังการปรับปรุง

มาตรฐานการบัญชีป (2552) ที่พบวา มูลคาทางบัญชีตอหุนมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับราคาหลักทรัพย กลาวคือการ

ทีกิ่จการมีมูลคาทางบัญชีตอหุนท่ีสูงนั้นจะเปนสวนหนึ่งที่มีผลทําใหราคาหลักทรัพยเพ่ิมขึ้นอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย( ROA ) 

มีความสัมพันธกับราคาหลักทรัพย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุทธิเพ็ญ ดีสวัสดิ์ (2553) [10] พบวาอัตราผลตอบแทนจาก

สินทรัพยมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับราคาหลักทรัพย กลาวคือการที่กิจการมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยท่ี

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

EPS  .645 1.550 

BV  .700 1.429 

DDM .947 1.056 

AT  .892 1.121 

D/E  .679 1.472 

CR   .840 1.191 

ROA  .698 1.434 

standardize .678 1.476 

   

ลดลงนั้นจะเปนสวนหนึ่งที่มีผลทําใหราคาหลักทรัพยเพ่ิมขึ้น มูลคาตลาด(MV) มีความสัมพันธกับราคาหลักทรัพย ซึ่งสอดคลอง

กับงานวิจัยของดนัยกานต อินเทพงษ (2553) [3] ที่พบวา มูลคาตลาดมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับราคาหลักทรัพย ซึ่ง

การที่กิจการมีมูลคาตลาดที่สูงนั้นจะเปนสวนหนึ่งที่มีผลทําใหราคาหลักทรัพยเพ่ิมขึ้น มูลคาเงินปนผล(DDM) ไมมีความสัมพันธ

กับราคาหลักทรัพย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสินี ภาคยอุฬาร (2558) [9] พบวามูลคาเงินปนผลไมมีความสัมพันธในกับ

ราคาหลักทรัพย กลาวคือการที่กิจการมีมูลคาเงินปนผลที่เพ่ิมข้ึนหรือลดลงนั้นไมสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย 

อัตราสวนหมุนเวียนของสินทรัพยรวม (AT) ไมมีความสัมพันธกับราคาหลักทรัพย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชาลินี แสงสรอย 

(2558) [2] พบวา อัตราสวนหมุนเวียนของสินทรัพยรวมไมมีความสัมพันธในกับราคาหลักทรัพย กลาวคือการท่ีกิจการมี

อัตราสวนหมุนเวียนของสินทรัพยรวม ที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงน้ันไมสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย อัตราสวนหนี้สิน

ตอสวนผูถือหุน(D/E) ไมมีความสัมพันธกับราคาหลักทรัพย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชาลินี แสงสรอย (2558) [2] พบวา 

อัตราสวนหนี้สินตอสวนผูถือหุนไมมีความสัมพันธในกับราคาหลักทรัพย กลาวคือการท่ีกิจการมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนผูถือหุน

ที่เพ่ิมข้ึนหรือลดลงนั้นไมสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย อัตราสวนทุนหมุนเวยีน(CR) ไมมีความสัมพันธกับราคา

หลักทรัพย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวรัญญา ณ ราชสีมาและคณะ (2561) [8] ที่พบวา อัตราสวนทุนหมุนเวียนไมมี

ความสัมพันธในกับราคาหลักทรัพย กลาวคือการท่ีกิจการมีอัตราสวนทุนหมุนเวียนที่เพ่ิมข้ึนหรือลดลงน้ันไมสงผลตอการ

เปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย 

ขอจํากัดของการวิจัย 

 การเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจสงผลกระทบตองบการเงินของกิจการ การเก็บขอมูลยอนหลังเปนระยะ

เวลานานขึ้นจะทําใหการพยากรณท่ีมีความแมนยํายิ่งขึ้น การวิจัยครั้งนี้เปนการเก็บรวบรวมขอมูลป 2561 เพียงปเดียว

เน่ืองจากมีขอจํากัดทางดานเวลาที่ใชในการศึกษา จึงอาจจะสงผลตอผลลัพธที่ได 
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ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกข้าวนาปรังใน อ�าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

นฤพล อ่อนวิมล1*

บทคัดย่อ
กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำต้นทุนและผลตอบแทนในกำรปลูกข้ำวนำปรัง ของเกษตรกรอ�ำเภอสำมชุก จังหวัด

สุพรรณบุรี ขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงจ�ำนวน 80 รำย โดยวิธีกำรสุ่มอย่ำงง่ำย เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ แบบแนวค�ำถำมในกำร

สมัภำษณ์ ด�ำเนนิกำรเกบ็รวบรวมข้อมลูโดยใช้วธิกีำรสมัภำษณ์เชงิลกึ (In-depth Interview) และท�ำกำรวิเครำะห์ข้อมลูเชงิปรมิำณ 

ได้แก่ ต้นทุน ก�ำไรสุทธิ อัตรำก�ำไรสุทธิต่อต้นทุน อัตรำก�ำไรสุทธิต่อยอดขำย อัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุน (ROI) และจุดคุ้มทุน

ผลกำรศึกษำ พบว่ำ ต้นทุนในกำรปลูกข้ำวนำปรัง เฉลี่ยเท่ำกับ 5,405.15 บำทต่อไร่ มีก�ำไรสุทธิจำกกำรปลูกข้ำวเฉลี่ย 1,390.95 

บำทต่อไร่ อัตรำก�ำไรสุทธิต่อต้นทุน 25.73% อัตรำก�ำไรสุทธิต่อยอดขำย 20.34% อัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุน (ROI) 24.18% 

และมีจุดคุ้มทุนอยู่ที่ 0.29 ตันต่อไร่ ต้นทุนกำรปลูกข้ำวนำปรังประกอบด้วย 3 ส่วนส�ำคัญ ได้แก่ ต้นทุนค่ำวัตถุดิบ ร้อยละ 9.62 

ต้นทุนค่ำแรงงำน ร้อยละ 22.90 และค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิต ร้อยละ 67.48 

ค�าส�าคัญ: ต้นทุน ผลตอบแทน กำรปลูกข้ำวนำปรัง

1 สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี 72130
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Suvarnabhumi Suphan Buri Campus
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Cost and Return of Planting off-Season Rice in Samchuk District, Suphanburi Province

Naruphon Onwimon1*

Abstract
The objective of this research was to study the cost and compensation of off-season rice cultivation

of farmers in Sam Chuk District Suphan Buri Province.The size of the sample was 80 people by simple 

random method. The instrument used in the research was the questionnaire form in the interview. Data were 

collected by using in-depth interviews and quantitative data analysis, including cost, net profit, net profit margin 

and cost. Net profit margin to sales Return on investment (ROI) and breakeven point. Results showed that the 

cost of planting off-season rice Average was 5,405.15 baht per rai. Gross profit margin was 1,390.95 baht per rai. 

Net profit to cost ratio was 25.73%. Net profit to sale ratio 20.34%. Return on investment (ROI) was 24.18% and 

breakeven point was 0.29 tons per rai. Cost of rice comprised 3 important cost which were 9.62% of raw 

material cost, 22.90% of labor cost, and 67.48% of production cost.

Keywords: cost, return, off-season Rice

บทนำ 

 ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรมมาแตสมัยโบราณ ซึ่งการเกษตรสวนใหญของประเทศจะมีการปลูก

ขาวเปนพืชหลักและสามารถปลูกไดทุกภาคทั่วประเทศ โดยมีเนื้อที่เพาะปลูกขาวนาปรังสำหรับปการผลิต 2562 ทั้งหมด 

12.06 ลานไร เน้ือท่ีเก็บเก่ียวท้ังหมด 12.03 ลานไร ผลผลิต 7.9 ลานไร (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ, 2562) นอกจากน้ีขาวยังเปนพืชเศรษฐกิจท่ีมีความสำคัญท่ีสามารถสรางรายไดแกประเทศ 

ตารางท่ี 1 เน้ือท่ีเพาะปลูก เน้ือท่ีเก็บเก่ียว และผลผลิตตอไร ป 2562 

ภาค เน้ือท่ีเพาะปลูก  

(ไร) 

เน้ือท่ีเก็บเก่ียว 

(ไร) 

ผลผลติ 

(ตัน) 

ผลผลติตอไร (กก.) 

ปลูก เก็บ 

รวมท้ังประเทศ 12,066,980 12,035,344 7,964,554 660 662 

ภาคเหนือ 4,819,308 4,807,364 3,139,976 652 653 

ภาคตะวันออก 1,766,573 1,757,522 1,016,166 575 578 

ภาคกลาง 5,311,948 5,302,398 3,717,545 700 701 

ภาคใต 169,151 168,060 90,958 538 541 

ท่ีมา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2562 

จังหวัดสุพรรณบุรีมีพ้ืนท่ีสำหรับการปลูกขาวนาปรังท้ังหมด 906,036 ไร โดยแยกเปนพ้ืนท่ีการปลูกขาวในเขตอำเภอ

สามชุก 62,836 ไร พื้นที่เพาะปลูกขาวนาปรังสูงที่สุด (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2562) 

ทั้งน้ีพันธุขาวที่ใชปลูก ไดแก พันธุขาว กข.21,  กข.41, ชัยนาท 1, สุพรรณบุรี 90 และขาวหอมมะลิ เปนตน (สังคมเศรษฐกิจ 

จังหวัดสุพรรณบุรี, 2562) แตเน่ืองจากการปลูกขาวในปจจุบันเกษตรกรมีความจำเปนตองใชปุยเคมีและสารเคมีตาง ๆ ในการ

บำรุงรักษาเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและไดผลตอบแทนมากท่ีสุด ทำใหสงผลกระทบตอตนทุนในการปลูกขาวของเกษตรกรท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

เชน คายาปราบวัชพืชและศัตรูพืช รวมถึงคาน้ำมันท่ีมีราคาแพงและคาจางแรงงานท่ีสูงข้ึน เปนตน 

ดังน้ัน จากปญหาของเกษตรกรขางตน ผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาและวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนในการปลูก

ขาวนาปรัง ของเกษตรกรอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี เพื ่อนำผลที่ไดจากการศึกษาเปนขอมูลและแนวทางสำหรับ

เกษตรกรหรือผูมีสวนเก่ียวของนำไปพิจารณาประกอบการตัดสินใจลงทุนปลูกขาวนาปรัง ตอไป 

วัตถุประสงค 

 เพ่ือศึกษาและวิเคราะหตนทุน รายได กำไรสุทธิ จุดคุมทุน อัตรากำไรสุทธิตอตนทุน อัตรากำไรสุทธิตอยอดขาย และ

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ในการปลูกขาวนาปรัง ของเกษตรกรอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 

ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาตนทุนและผลตอบแทนการปลูกขาวนาปรังของเกษตรกร ในอำเภอสามชุก จังหวัด

สุพรรณบุรี ดังน้ี 

 1.ศึกษาตนทุนการปลูกขาวนาปรัง ตั้งแตขั้นตอนการเตรียมเมล็ดพันธุ การเตรียมดิน การหวาน การดูแลรักษา และ

การเก็บเก่ียว 

 2.ศึกษาผลตอบแทนจากการปลูกขาวนาปรัง ตั้งแตการเก็บเก่ียวถึงการขายขาวเปลือก 

 

 



645
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

บทนำ 

 ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรมมาแตสมัยโบราณ ซึ่งการเกษตรสวนใหญของประเทศจะมีการปลูก

ขาวเปนพืชหลักและสามารถปลูกไดทุกภาคทั่วประเทศ โดยมีเนื้อที่เพาะปลูกขาวนาปรังสำหรับปการผลิต 2562 ทั้งหมด 

12.06 ลานไร เน้ือท่ีเก็บเก่ียวท้ังหมด 12.03 ลานไร ผลผลิต 7.9 ลานไร (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ, 2562) นอกจากน้ีขาวยังเปนพืชเศรษฐกิจท่ีมีความสำคัญท่ีสามารถสรางรายไดแกประเทศ 

ตารางท่ี 1 เน้ือท่ีเพาะปลูก เน้ือท่ีเก็บเก่ียว และผลผลิตตอไร ป 2562 

ภาค เน้ือท่ีเพาะปลูก  

(ไร) 

เน้ือท่ีเก็บเก่ียว 

(ไร) 

ผลผลติ 

(ตัน) 

ผลผลติตอไร (กก.) 

ปลูก เก็บ 

รวมท้ังประเทศ 12,066,980 12,035,344 7,964,554 660 662 

ภาคเหนือ 4,819,308 4,807,364 3,139,976 652 653 

ภาคตะวันออก 1,766,573 1,757,522 1,016,166 575 578 

ภาคกลาง 5,311,948 5,302,398 3,717,545 700 701 

ภาคใต 169,151 168,060 90,958 538 541 

ท่ีมา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2562 

จังหวัดสุพรรณบุรีมีพ้ืนท่ีสำหรับการปลูกขาวนาปรังท้ังหมด 906,036 ไร โดยแยกเปนพ้ืนท่ีการปลูกขาวในเขตอำเภอ

สามชุก 62,836 ไร พื้นที่เพาะปลูกขาวนาปรังสูงที่สุด (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2562) 

ทั้งน้ีพันธุขาวที่ใชปลูก ไดแก พันธุขาว กข.21,  กข.41, ชัยนาท 1, สุพรรณบุรี 90 และขาวหอมมะลิ เปนตน (สังคมเศรษฐกิจ 

จังหวัดสุพรรณบุรี, 2562) แตเน่ืองจากการปลูกขาวในปจจุบันเกษตรกรมีความจำเปนตองใชปุยเคมีและสารเคมีตาง ๆ ในการ

บำรุงรักษาเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและไดผลตอบแทนมากท่ีสุด ทำใหสงผลกระทบตอตนทุนในการปลูกขาวของเกษตรกรท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

เชน คายาปราบวัชพืชและศัตรูพืช รวมถึงคาน้ำมันท่ีมีราคาแพงและคาจางแรงงานท่ีสูงข้ึน เปนตน 

ดังน้ัน จากปญหาของเกษตรกรขางตน ผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาและวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนในการปลูก

ขาวนาปรัง ของเกษตรกรอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี เพื ่อนำผลที่ไดจากการศึกษาเปนขอมูลและแนวทางสำหรับ

เกษตรกรหรือผูมีสวนเก่ียวของนำไปพิจารณาประกอบการตัดสินใจลงทุนปลูกขาวนาปรัง ตอไป 

วัตถุประสงค 

 เพ่ือศึกษาและวิเคราะหตนทุน รายได กำไรสุทธิ จุดคุมทุน อัตรากำไรสุทธิตอตนทุน อัตรากำไรสุทธิตอยอดขาย และ

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ในการปลูกขาวนาปรัง ของเกษตรกรอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 

ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาตนทุนและผลตอบแทนการปลูกขาวนาปรังของเกษตรกร ในอำเภอสามชุก จังหวัด

สุพรรณบุรี ดังน้ี 

 1.ศึกษาตนทุนการปลูกขาวนาปรัง ตั้งแตขั้นตอนการเตรียมเมล็ดพันธุ การเตรียมดิน การหวาน การดูแลรักษา และ

การเก็บเก่ียว 

 2.ศึกษาผลตอบแทนจากการปลูกขาวนาปรัง ตั้งแตการเก็บเก่ียวถึงการขายขาวเปลือก 
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

ทบทวนวรรณกรรม 

 ดวงมณี โกมารทัต (2559) อธิบายวา ตนทุนจะอยูในลักษณะของรายการที่เกิดขึ้นแลว โดยมีหลักฐานในการเกิด

ตนทุน อันไดแกใบสำคัญตางๆ อยางชัดเจน หรือเปนตนทุนท่ีกิจการประมาณวาจะเกิดข้ึนภายใตสภาวการณตางๆ สวนพรเทพ 

รัตนตรัยภพ (2561) กลาววา ตนทุน คือ จำนวนเงินหรือรายการเทียบเทาเงินสด ท่ีจายชำระคาสินคาหรือบริการ เพ่ือ

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับในปจจุบันหรืออนาคต เปนตน และนสมนึก เอ้ือจิระพงศพันธ (2551) ไดจำแนกตนทุนตามลักษณะ

ไว ดังน้ี 

  1. วัตถุดิบ (Materials) 

 วัตถุดิบ หมายถึง สวนประกอบสำคัญของการผลิตสินคาซึ่งตนทุนท่ีเก่ียวกับการใชวัตถุดิบในการผลติสนิคาแบงได

เปน 2 ประเภท ดังน้ี 

 วัตถุดิบทางตรง หมายถึง วัตถุดบิหลักท่ีใชในการผลติและสามารถระบุไดชัดเจนวาวาใชในการผลิตในปริมาณและ

ตนทุนเทาใดรวมท้ังเปนวัตถุดิบสวนใหญและสำคญั 

 วัตถุดิบทางออม หมายถึง วัตถุดิบตางๆท่ีจำเปนตอการผลิตสินคาแตไมใชวัตถุดิบหลักหรือวัตถุดิบสวนใหญ 

 2.คาแรงงาน (Labor) 

 คาแรงงาน หมายถึง คาจางหรือผลตอบแทนจากการทำหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการผลิตสินคา แบงไดเปน 2 ประเภท 

ดังน้ี 

 คาแรงงานทางตรง หมายถึง คาแรงงานตางๆท่ีจายใหกับคนงานหรอืลูกจางท่ีทำหนาท่ีเก่ียวกับการผลิตสินคา

สำเรจ็รูปโดยตรง 

 คาแรงงานทางออม หมายถึง คาแรงงานของบุคลากรท่ีสนับสนุนการผลิต ซึ่งไมเก่ียวของกับการผลิตสนิคาโดยตรง 

 3.คาใชจายการผลิต (Manufacturing Overhead) 

 คาใชจายการผลิต หมายถึง คาใชจายตางๆท่ีจำเปนในการผลติสินคา ซึ่งนอกเหนือจาก วัตถุดิบทางตรงและ

คาแรงงานทางตรง 

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับผลตอบแทน และการวิเคราะหผลตอบแทนจากการลงทุน 

 ผลตอบแทนของการลงทุน หมายถึง สิ ่งที ่ผ ู ลงทุนมุ งหวังจะไดจากการลงทุนในธุรกิจ ในหลักทรัพย หรือใน

อสังหาริมทรัพย  (สุขใจ ตอนปญญา, 2554)  

การวิเคราะหผลตอบแทนจากการลงทุน มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหโครงการที่จดัทำขึ้นมีความคุมคากับการลงทุน

หรือไม โดยทั่วไปแลวแบงการวิเคราะหเปน 2 ประเภท ไดแก วิธีการวิเคราะหโดยมีการคิดลด (Discounted  Approach) 

และวิธีการวิเคราะหโดยไมมีการคิดลด (Undiscounted  Approach) (ปยะราช เตชะสืบ, 2557) ซึ่งการวิจัยครั้งนี้จะศึกษา

เฉพาะวิธีการวิเคราะหโดยไมมีการคิดลด (Undiscounted  Approach) สามารถใชวิธีการวิเคราะหไดหลายวิธี วิธีที่นิยมใช 

ไดแก การวิเคราะหจุดคุมทุน อัตรากำไรสุทธิตอตนทุน อัตรากำไรสุทธิตอยอดขาย และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 

(ศศิวิมล มีอำพล,2550) 

นาปรัง คือนาขาวที่ตองทำนอกฤดูทำนาเพราะในฤดูทำนา น้ำมักจะมากเกินไป  ซึ่งขาวที่ใชทำนาปรังจะเปนขาวท่ี

แสงไมมีอิทธิพลตอการออกดอก ซึ่งเรียกวา “ขาวนาปรัง” หรือ “ขาวไมไวแสง”  ซึ่งเปนขาวท่ีออกตามอายุ ไมวาจะปลูกเมือ่ใด 

พอครบอายุก็จะเก็บเก่ียวได(สำนักงานราชบัณฑิตยสภา,2563) 

 

 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมขอมูลโดยสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview)โดยใช

แบบแนวคำถามในการสัมภาษณเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย ตนทุนคาวัตถุดิบ คาแรงงาน คาใชจาย

ในการผลิต ผลิตและรายไดเฉลี่ยตอไร ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก เกษตรกรที่ปลูกขาวนาปรัง อำเภอสามชุกจังหวัด

สุพรรณบุรี จำนวน 100 ราย(ประสิทธิ์ สมประสงค,2562: สัมภาษณ) ใชการคำนวณขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชวิธีคำนวณ

จากสูตร Taro Yamane ณ ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 จำนวน 80 ราย และทำการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ไดแก  

ตนทุน คือ คาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในการปลูกขาวนาปรัง ประกอบดวยคาใชจายในการลงทุน และคาใชจายอื่นๆ 

รายได คือ ผลท่ีไดรับจากการจำหนายขาวนาปรังใน 1 รอบ  

กำไรสุทธิ คือ ผลตางรายได หัก ตนทุน  

จุดคุมทุน คือ จำนวนของผลผลติท่ีเกษตรกรตองผลติและขายใหไดเพ่ือใหมีรายไดเทาทุน  

อัตรากำไรสุทธิตอตนทุน อัตรากำไรสุทธิตอยอดขาย คือ เปนการวัดอัตราสวนทางการเงินระหวางผลกำไรสุทธิกับ

ยอดขาย ซึ่งเปนอัตราสวนท่ีบอกถึงความสามารถการทำกำไรสุทธิของเกษตรกร บอกถึงประสิทธิภาพการดำเนินงาน

ของเกษตรกรและความสามารถของเกษตรกรอีกดวย 

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) คือ สัดสวนของกำไรตอคาใชจายท่ีใชในการลงทุน 

 

ผลการวิจัย 

ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลเกษตรกรที่ปลูกขาวนาปรัง อำเภอสามชุก  จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 80 ราย ลักษณะ

ของครัวเรือนสวนใหญมีสมาชิกในครอบครัว 1-5 คน คิดเปนรอยละ 67.50 ลักษณะการทำนาสวนใหญทำนาหวาน คิดเปน 

รอยละ 93.75  และสามารถแสดงผลการวิเคราะห ไดดังน้ี 

ตารางท่ี 2 ตนทุนการปลูกขาวเฉลี่ยตอไร (ขนาดพ้ืนท่ีเก็บรวบรวมขอมูล 1,387 ไร) 

รายการ จำนวนเงิน (บาทตอไร) 

คาวัตถุดิบ  520.00 

 คาพันธุขาว 520.00 

คาแรงงาน  1,237.54 

 คาแรงงานในการเตรียมดิน 338.57 

 คาแรงงานในการปลูก 448.97 

 คาแรงงานเก็บเก่ียว 450.00 

คาใชจายในการผลิต  3,647.61 

 คาปุย 2,070.68 

 คายาปราบวัชพืช 583.32 

 คาเชาท่ีดิน 440.00 

 คาน้ำมันเช้ือเพลิง 318.32 

 คาซอมแซมอุปกรณ 89.64 

 คาเสื่อมราคา 145.65 

 ตนทุนรวม 5,405.15 
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

ทบทวนวรรณกรรม 

 ดวงมณี โกมารทัต (2559) อธิบายวา ตนทุนจะอยูในลักษณะของรายการที่เกิดขึ้นแลว โดยมีหลักฐานในการเกิด

ตนทุน อันไดแกใบสำคัญตางๆ อยางชัดเจน หรือเปนตนทุนท่ีกิจการประมาณวาจะเกิดข้ึนภายใตสภาวการณตางๆ สวนพรเทพ 

รัตนตรัยภพ (2561) กลาววา ตนทุน คือ จำนวนเงินหรือรายการเทียบเทาเงินสด ท่ีจายชำระคาสินคาหรือบริการ เพ่ือ

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับในปจจุบันหรืออนาคต เปนตน และนสมนึก เอ้ือจิระพงศพันธ (2551) ไดจำแนกตนทุนตามลักษณะ

ไว ดังน้ี 

  1. วัตถุดิบ (Materials) 

 วัตถุดิบ หมายถึง สวนประกอบสำคัญของการผลิตสินคาซึ่งตนทุนท่ีเก่ียวกับการใชวัตถุดิบในการผลติสนิคาแบงได

เปน 2 ประเภท ดังน้ี 

 วัตถุดิบทางตรง หมายถึง วัตถุดบิหลักท่ีใชในการผลติและสามารถระบุไดชัดเจนวาวาใชในการผลิตในปริมาณและ

ตนทุนเทาใดรวมท้ังเปนวัตถุดิบสวนใหญและสำคญั 

 วัตถุดิบทางออม หมายถึง วัตถุดิบตางๆท่ีจำเปนตอการผลิตสินคาแตไมใชวัตถุดิบหลักหรือวัตถุดิบสวนใหญ 

 2.คาแรงงาน (Labor) 

 คาแรงงาน หมายถึง คาจางหรือผลตอบแทนจากการทำหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการผลิตสินคา แบงไดเปน 2 ประเภท 

ดังน้ี 

 คาแรงงานทางตรง หมายถึง คาแรงงานตางๆท่ีจายใหกับคนงานหรอืลูกจางท่ีทำหนาท่ีเก่ียวกับการผลิตสินคา

สำเรจ็รูปโดยตรง 

 คาแรงงานทางออม หมายถึง คาแรงงานของบุคลากรท่ีสนับสนุนการผลิต ซึ่งไมเก่ียวของกับการผลิตสนิคาโดยตรง 

 3.คาใชจายการผลิต (Manufacturing Overhead) 

 คาใชจายการผลิต หมายถึง คาใชจายตางๆท่ีจำเปนในการผลติสินคา ซึ่งนอกเหนือจาก วัตถุดิบทางตรงและ

คาแรงงานทางตรง 

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับผลตอบแทน และการวิเคราะหผลตอบแทนจากการลงทุน 

 ผลตอบแทนของการลงทุน หมายถึง สิ ่งที ่ผ ู ลงทุนมุ งหวังจะไดจากการลงทุนในธุรกิจ ในหลักทรัพย หรือใน

อสังหาริมทรัพย  (สุขใจ ตอนปญญา, 2554)  

การวิเคราะหผลตอบแทนจากการลงทุน มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหโครงการที่จดัทำขึ้นมีความคุมคากับการลงทุน

หรือไม โดยทั่วไปแลวแบงการวิเคราะหเปน 2 ประเภท ไดแก วิธีการวิเคราะหโดยมีการคิดลด (Discounted  Approach) 

และวิธีการวิเคราะหโดยไมมีการคิดลด (Undiscounted  Approach) (ปยะราช เตชะสืบ, 2557) ซึ่งการวิจัยครั้งนี้จะศึกษา

เฉพาะวิธีการวิเคราะหโดยไมมีการคิดลด (Undiscounted  Approach) สามารถใชวิธีการวิเคราะหไดหลายวิธี วิธีที่นิยมใช 

ไดแก การวิเคราะหจุดคุมทุน อัตรากำไรสุทธิตอตนทุน อัตรากำไรสุทธิตอยอดขาย และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 

(ศศิวิมล มีอำพล,2550) 

นาปรัง คือนาขาวที่ตองทำนอกฤดูทำนาเพราะในฤดูทำนา น้ำมักจะมากเกินไป  ซึ่งขาวที่ใชทำนาปรังจะเปนขาวท่ี

แสงไมมีอิทธิพลตอการออกดอก ซึ่งเรียกวา “ขาวนาปรัง” หรือ “ขาวไมไวแสง”  ซึ่งเปนขาวท่ีออกตามอายุ ไมวาจะปลูกเมือ่ใด 

พอครบอายุก็จะเก็บเก่ียวได(สำนักงานราชบัณฑิตยสภา,2563) 

 

 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมขอมูลโดยสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview)โดยใช

แบบแนวคำถามในการสัมภาษณเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย ตนทุนคาวัตถุดิบ คาแรงงาน คาใชจาย

ในการผลิต ผลิตและรายไดเฉลี่ยตอไร ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก เกษตรกรที่ปลูกขาวนาปรัง อำเภอสามชุกจังหวัด

สุพรรณบุรี จำนวน 100 ราย(ประสิทธิ์ สมประสงค,2562: สัมภาษณ) ใชการคำนวณขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชวิธีคำนวณ

จากสูตร Taro Yamane ณ ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 จำนวน 80 ราย และทำการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ไดแก  

ตนทุน คือ คาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในการปลูกขาวนาปรัง ประกอบดวยคาใชจายในการลงทุน และคาใชจายอื่นๆ 

รายได คือ ผลท่ีไดรับจากการจำหนายขาวนาปรังใน 1 รอบ  

กำไรสุทธิ คือ ผลตางรายได หัก ตนทุน  

จุดคุมทุน คือ จำนวนของผลผลติท่ีเกษตรกรตองผลติและขายใหไดเพ่ือใหมีรายไดเทาทุน  

อัตรากำไรสุทธิตอตนทุน อัตรากำไรสุทธิตอยอดขาย คือ เปนการวัดอัตราสวนทางการเงินระหวางผลกำไรสุทธิกับ

ยอดขาย ซึ่งเปนอัตราสวนท่ีบอกถึงความสามารถการทำกำไรสุทธิของเกษตรกร บอกถึงประสิทธิภาพการดำเนินงาน

ของเกษตรกรและความสามารถของเกษตรกรอีกดวย 

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) คือ สัดสวนของกำไรตอคาใชจายท่ีใชในการลงทุน 

 

ผลการวิจัย 

ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลเกษตรกรที่ปลูกขาวนาปรัง อำเภอสามชุก  จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 80 ราย ลักษณะ

ของครัวเรือนสวนใหญมีสมาชิกในครอบครัว 1-5 คน คิดเปนรอยละ 67.50 ลักษณะการทำนาสวนใหญทำนาหวาน คิดเปน 

รอยละ 93.75  และสามารถแสดงผลการวิเคราะห ไดดังน้ี 

ตารางท่ี 2 ตนทุนการปลูกขาวเฉลี่ยตอไร (ขนาดพ้ืนท่ีเก็บรวบรวมขอมูล 1,387 ไร) 

รายการ จำนวนเงิน (บาทตอไร) 

คาวัตถุดิบ  520.00 

 คาพันธุขาว 520.00 

คาแรงงาน  1,237.54 

 คาแรงงานในการเตรียมดิน 338.57 

 คาแรงงานในการปลูก 448.97 

 คาแรงงานเก็บเก่ียว 450.00 

คาใชจายในการผลิต  3,647.61 

 คาปุย 2,070.68 

 คายาปราบวัชพืช 583.32 

 คาเชาท่ีดิน 440.00 

 คาน้ำมันเช้ือเพลิง 318.32 

 คาซอมแซมอุปกรณ 89.64 

 คาเสื่อมราคา 145.65 

 ตนทุนรวม 5,405.15 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

จากตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะหขอมูลและโครงสรางตนทุนการปลูกขาวนาปรัง พบวา ตนทุนรวมเฉลี่ย 5,405.15 

บาทตอไร ประกอบดวย คาวัตถุดิบเฉลี่ย 520.00 บาทตอไร คิดเปนรอยละ 9.62 คาแรงงานเฉลี่ย 1,237.54 บาทตอไร คิดเปน

รอยละ 22.90 และคาใชจายการผลิตเฉลี่ย 3,647.61 บาทตอไร คิดเปนรอยละ 67.48  

หมายเหตุ คาน้ำมันเชื้อเพลิง เกิดจากที่เกษตรกรทำนาปรัง 1.ตองใชเครื่องจักรในการวิดน้ำเขานา เพราะตองอาศัยน้ำใน 

ลำคลอง แมน้ำ  2.ตองใชรถไถนาในการเตรียมดินปลูกขาว 3.ตองใชเครื่องพนปุย และพนยาในนาขาว 

 

ตารางท่ี 3 รายไดจากการปลูกขาวนาปรัง เฉลี่ยตอไร 

รายการ จำนวนเงิน  

        รายไดจากการจำหนายผลผลิต(บาท) 9,484,652.75 

หาร จำนวนพ้ืนท่ีเพาะปลูก(ไร)     1,387 

         รายไดเฉลี่ยตอไร  6,838.25 

จากตารางท่ี 3 แสดงรายไดจากการลงทุนปลูกขาวนาปรัง เฉลี่ยตอไร พบวา มีจำนวน 6,838.25 บาท 

ตารางท่ี 4 กำไร (ขาดทุน) จากการปลูกขาวนาปรัง เฉลี่ยตอไร 

รายการ จำนวนเงิน (บาทตอไร) 

รายไดรวมจากการปลูกขาว 6,838.25 

หัก ตนทุนขาย   

 คาวัตถุดิบ 520  

 คาแรงงาน 1,237.54  

 คาใชจายการผลิต 3,647.61 5,405.15 

กำไรข้ันตน  1,433.10 

หัก ตนทุนทางการเงิน  42.15 

กำไรสุทธิ  1,390.95 

จากตารางที ่  4 แสดงผลการวิเคราะหกำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนปลูกขาวนาปรัง เฉล ี ่ยตอไร  พบวา  

มีกำไรสุทธิเฉลี่ยตอไร 1,390.95 บาท 

หมายเหตุ ตนทุนทางการเงิน เน่ืองจากเกษตรกรมีการกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน ตองมีการจายดอกเบ้ียสวนใหญ รอยละ 7% 

ของเงินตน 1 ปทำนา 3 ครั้ง (2,505,000 * 7/100) = 175,350/3 = 58,450/1,387 = 42.1413 # 42.15 

 

 

 

 

ตารางท่ี 5 ประเภทตนทุนเพ่ือการวิเคราะหจุดคุมทุนเฉลี่ยตอไร 

ตนทุนผันแปร ตนทุนคงท่ี 

คาพันธุขาว 520.00 คาเสื่อมราคา 145.65 

คาแรงงานในการเตียมดิน 338.57 คาเชาท่ีดิน 440.00 

คาแรงงานในการปลูก 448.97   

คาแรงงานเก็บเก่ียว 450   

คาปุย 2,070.68   

คายาปราบวัชพืช 583.32   

คาน้ำมันเช้ือเพลิง 318.32   

คาซอมแซมอุปกรณ 89.64   

รวม 4,819.50  585.65 

จากตารางที่ 5 แสดงประเภทตนทุนเพื่อการวิเคราะหจุดคุมทุนเฉลี่ยตอไร พบวา ตนทุนผันแปรเฉลี่ยตอไร เทากับ 

4,819.50 บาท ตนทุนคงท่ีเฉลี่ยตอไร เทากับ 585.65 บาท และสามารถคำนวณจุดคุมทุนไดจากสูตร ดังน้ี 

                  จุดคุมทุน = ตนทุนคงที่

ราคาขายตอหนวย − ตนทุนฝนแปรตอหนวย
 

                          จุดคุมทุน =
585.65

6,838.25 − 4,819.50
 

             = 0.29 ตันตอไร หรือ 1,983.09 บาทตอไร 

จากการคำนวณหาจุดคุมทุน พบวาเกษตรกรจะตองปลูกขาวนาปรังใหผลผลิต 0.29 ตันตอไร หรือ 1,983.09 บาท

ตอไร จึงจะคุมทุน และการศึกษาตนทุนและผลตอบแทนในการลงทุนปลูกขาวนาปรัง โดยศึกษาจากอัตรากำไรตอตนทุน อัตรา

กำไรตอยอดขาย และอัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน ดังแสดงในตารางท่ี 5 

ตารางท่ี 6 การคำนวณหาอัตราผลตอบแทนในการลงทุนปลูกขาวหอมมะลิ 

อัตราสวน สูตรคำนวณ แทนคา ผลการ

คำนวณ 

อัตรากำไรตอตนทุน 
กำไรสุทธิเฉลี่ยตอไร

ตนทุนเฉลี่ยตอไร
*100 

1,390.95
5,405.15

*100 25.73 

อัตรากำไรตอยอดขาย 
กำไรสุทธิเฉลี่ยตอไร

ราคาขายเฉลี่ยตอไร
*100 

1,390.95
6,838.25

*100 20.34 

อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน 
กำไรสทุธิเฉลี่ยตอไร

เงินลงทุน
 

1,390.95
5,752.15 24.18 

จากตารางที ่ 6 แสดงการคำนวณหาอัตราอัตราผลตอบแทนในการลงทุนปลูกขาวนาปรัง เฉลี ่ยตอไร พบวา  

มีอัตรากำไรตอตนทุน รอยละ 25.73 อัตรากำไรตอยอดขาย รอยละ 20.34 และอัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน รอยละ 

24.18 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

จากตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะหขอมูลและโครงสรางตนทุนการปลูกขาวนาปรัง พบวา ตนทุนรวมเฉลี่ย 5,405.15 

บาทตอไร ประกอบดวย คาวัตถุดิบเฉลี่ย 520.00 บาทตอไร คิดเปนรอยละ 9.62 คาแรงงานเฉลี่ย 1,237.54 บาทตอไร คิดเปน

รอยละ 22.90 และคาใชจายการผลิตเฉลี่ย 3,647.61 บาทตอไร คิดเปนรอยละ 67.48  

หมายเหตุ คาน้ำมันเชื้อเพลิง เกิดจากที่เกษตรกรทำนาปรัง 1.ตองใชเครื่องจักรในการวิดน้ำเขานา เพราะตองอาศัยน้ำใน 

ลำคลอง แมน้ำ  2.ตองใชรถไถนาในการเตรียมดินปลูกขาว 3.ตองใชเครื่องพนปุย และพนยาในนาขาว 

 

ตารางท่ี 3 รายไดจากการปลูกขาวนาปรัง เฉลี่ยตอไร 

รายการ จำนวนเงิน  

        รายไดจากการจำหนายผลผลิต(บาท) 9,484,652.75 

หาร จำนวนพ้ืนท่ีเพาะปลูก(ไร)     1,387 

         รายไดเฉลี่ยตอไร  6,838.25 

จากตารางท่ี 3 แสดงรายไดจากการลงทุนปลูกขาวนาปรัง เฉลี่ยตอไร พบวา มีจำนวน 6,838.25 บาท 

ตารางท่ี 4 กำไร (ขาดทุน) จากการปลูกขาวนาปรัง เฉลี่ยตอไร 

รายการ จำนวนเงิน (บาทตอไร) 

รายไดรวมจากการปลูกขาว 6,838.25 

หัก ตนทุนขาย   

 คาวัตถุดิบ 520  

 คาแรงงาน 1,237.54  

 คาใชจายการผลิต 3,647.61 5,405.15 

กำไรข้ันตน  1,433.10 

หัก ตนทุนทางการเงิน  42.15 

กำไรสุทธิ  1,390.95 

จากตารางที ่  4 แสดงผลการวิเคราะหกำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนปลูกขาวนาปรัง เฉล ี ่ยตอไร  พบวา  

มีกำไรสุทธิเฉลี่ยตอไร 1,390.95 บาท 

หมายเหตุ ตนทุนทางการเงิน เน่ืองจากเกษตรกรมีการกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน ตองมีการจายดอกเบ้ียสวนใหญ รอยละ 7% 

ของเงินตน 1 ปทำนา 3 ครั้ง (2,505,000 * 7/100) = 175,350/3 = 58,450/1,387 = 42.1413 # 42.15 

 

 

 

 

ตารางท่ี 5 ประเภทตนทุนเพ่ือการวิเคราะหจุดคุมทุนเฉลี่ยตอไร 

ตนทุนผันแปร ตนทุนคงท่ี 

คาพันธุขาว 520.00 คาเสื่อมราคา 145.65 

คาแรงงานในการเตียมดิน 338.57 คาเชาท่ีดิน 440.00 

คาแรงงานในการปลูก 448.97   

คาแรงงานเก็บเก่ียว 450   

คาปุย 2,070.68   

คายาปราบวัชพืช 583.32   

คาน้ำมันเช้ือเพลิง 318.32   

คาซอมแซมอุปกรณ 89.64   

รวม 4,819.50  585.65 

จากตารางที่ 5 แสดงประเภทตนทุนเพื่อการวิเคราะหจุดคุมทุนเฉลี่ยตอไร พบวา ตนทุนผันแปรเฉลี่ยตอไร เทากับ 

4,819.50 บาท ตนทุนคงท่ีเฉลี่ยตอไร เทากับ 585.65 บาท และสามารถคำนวณจุดคุมทุนไดจากสูตร ดังน้ี 

                  จุดคุมทุน = ตนทุนคงที่

ราคาขายตอหนวย − ตนทุนฝนแปรตอหนวย
 

                          จุดคุมทุน =
585.65

6,838.25 − 4,819.50
 

             = 0.29 ตันตอไร หรือ 1,983.09 บาทตอไร 

จากการคำนวณหาจุดคุมทุน พบวาเกษตรกรจะตองปลูกขาวนาปรังใหผลผลิต 0.29 ตันตอไร หรือ 1,983.09 บาท

ตอไร จึงจะคุมทุน และการศึกษาตนทุนและผลตอบแทนในการลงทุนปลูกขาวนาปรัง โดยศึกษาจากอัตรากำไรตอตนทุน อัตรา

กำไรตอยอดขาย และอัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน ดังแสดงในตารางท่ี 5 

ตารางท่ี 6 การคำนวณหาอัตราผลตอบแทนในการลงทุนปลูกขาวหอมมะลิ 

อัตราสวน สูตรคำนวณ แทนคา ผลการ

คำนวณ 

อัตรากำไรตอตนทุน 
กำไรสุทธิเฉลี่ยตอไร

ตนทุนเฉลี่ยตอไร
*100 

1,390.95
5,405.15

*100 25.73 

อัตรากำไรตอยอดขาย 
กำไรสุทธิเฉลี่ยตอไร

ราคาขายเฉลี่ยตอไร
*100 

1,390.95
6,838.25

*100 20.34 

อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน 
กำไรสทุธิเฉลี่ยตอไร

เงินลงทุน
 

1,390.95
5,752.15 24.18 

จากตารางที ่ 6 แสดงการคำนวณหาอัตราอัตราผลตอบแทนในการลงทุนปลูกขาวนาปรัง เฉลี ่ยตอไร พบวา  

มีอัตรากำไรตอตนทุน รอยละ 25.73 อัตรากำไรตอยอดขาย รอยละ 20.34 และอัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน รอยละ 

24.18 
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

สรุปผลการวิจัย (Conclusion) 

ตนทุนและผลตอบแทนในการลงทุนปลูกขาวนาปรัง ของเกษตรกรอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1,387 

ไร มีตนทุนรวมเฉลี่ย 5,405.15 บาทตอไร  ประกอบดวย 3 สวนสำคัญ ไดแก ตนทุนคาวัตถุดิบ รอยละ 9.62 ตนทุนคาแรงงาน 

รอยละ 22.90 และตนทุนคาใชจายในการผลิต รอยละ 67.48 มีกำไรสุทธิจากการปลูกขาวเฉลี่ย 1,390.95 บาทตอไร อัตรา

กำไรสุทธิตอตนทุน 25.73% อัตรากำไรสุทธิตอยอดขาย 20.34% อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) 24.18% และมี

จุดคุมทุนอยูท่ี 0.29 ตันตอไรหรือ 1,983.09 บาทตอไร  

อภิปรายผล (Interpretation of the results) 

ตนทุนในการลงทุนปลูกขาวนาปรัง มีตนทุนรวมเฉลี่ย 5,405.15 บาทตอไร  ประกอบดวย 3 สวนสำคัญ ไดแก ตนทุน

คาวัตถุดิบ รอยละ 9.62 ตนทุนคาแรงงาน รอยละ 22.90 และตนทุนคาใชจายในการผลิต รอยละ 67.48  แสดงใหเห็นไดวามี

สัดสวนของคาใชจายในการผลิตมากที่สุด สอดคลองกับงานวิจัยของ กนกกาญจน ศรีสุรินทร และคณะ (2560) ตนทุนและ

ผลตอบแทนจากการปลูกขาวนาปรัง กรณีศึกษา บานฮี หมูที่ 3 ตำบลคำเจริญ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 

ประกอบดวย 3 สวนที่สำคัญ ไดแก ตนทุนคาวัตถุดิบรอยละ 8.52 ตนทุนคาแรงงานรอยละ 17.61 และตนทุนคาใชจายการ

ผลิตรอยละ 73.87 

ผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกขาวนาปรัง อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) 24.18%  เกษตรกรใชสินทรัพยท่ี

มีอยูคุมคากับการลงทุน แสดงใหเห็นวาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในการปลูกขาวนาปรัง มีสัดสวนที่คอนขางสูง ไม

สอดคลองกับงานวิจัยกนกกาญจน ศรีสุรินทร และคณะ (2560) อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) 7.37% เนื่องจาก มี

การลงทุนในสินทรัพยจำนวนมาก สงผลใหมีคาเสื่อมราคาสูงกวาคาแรงงานท่ีจางบุคคลภายนอก 
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   1. จากการวิจัยในสวนของตนทุน ที่ประกอบดวย วัตถุดิบทางตรง คาแรงงานทางตรง และ  คาใชจายในการผลิต 

พบวา ตนทุนวัตถุดิบมีตนทุนท่ีต่ำท่ีสุดซึ่งเปนขอดีของเกษตรกรท่ีทำใหมีกำไร  มากข้ึนและเกษตรกรควรรักษาระดับตนทุนน้ีไว  

 2. จากการวิจัยพบวาตนทุนในสวนของคาใชจายในการผลิตมีสัดสวนท่ีสูงโดยเฉพาะ ปุยและสารเคมีท่ีใชในการผลิต

ขาว ดังน้ันเกษตรกรควรลดตนทุนโดยการหันมาใชวิธีผสมผสานระหวางการใชปุยเคมีและปุยชีวภาพ 
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ไร มีตนทุนรวมเฉลี่ย 5,405.15 บาทตอไร  ประกอบดวย 3 สวนสำคัญ ไดแก ตนทุนคาวัตถุดิบ รอยละ 9.62 ตนทุนคาแรงงาน 

รอยละ 22.90 และตนทุนคาใชจายในการผลิต รอยละ 67.48 มีกำไรสุทธิจากการปลูกขาวเฉลี่ย 1,390.95 บาทตอไร อัตรา

กำไรสุทธิตอตนทุน 25.73% อัตรากำไรสุทธิตอยอดขาย 20.34% อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) 24.18% และมี

จุดคุมทุนอยูท่ี 0.29 ตันตอไรหรือ 1,983.09 บาทตอไร  

อภิปรายผล (Interpretation of the results) 

ตนทุนในการลงทุนปลูกขาวนาปรัง มีตนทุนรวมเฉลี่ย 5,405.15 บาทตอไร  ประกอบดวย 3 สวนสำคัญ ไดแก ตนทุน

คาวัตถุดิบ รอยละ 9.62 ตนทุนคาแรงงาน รอยละ 22.90 และตนทุนคาใชจายในการผลิต รอยละ 67.48  แสดงใหเห็นไดวามี

สัดสวนของคาใชจายในการผลิตมากที่สุด สอดคลองกับงานวิจัยของ กนกกาญจน ศรีสุรินทร และคณะ (2560) ตนทุนและ

ผลตอบแทนจากการปลูกขาวนาปรัง กรณีศึกษา บานฮี หมูที่ 3 ตำบลคำเจริญ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 

ประกอบดวย 3 สวนที่สำคัญ ไดแก ตนทุนคาวัตถุดิบรอยละ 8.52 ตนทุนคาแรงงานรอยละ 17.61 และตนทุนคาใชจายการ

ผลิตรอยละ 73.87 

ผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกขาวนาปรัง อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) 24.18%  เกษตรกรใชสินทรัพยท่ี

มีอยูคุมคากับการลงทุน แสดงใหเห็นวาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในการปลูกขาวนาปรัง มีสัดสวนที่คอนขางสูง ไม

สอดคลองกับงานวิจัยกนกกาญจน ศรีสุรินทร และคณะ (2560) อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) 7.37% เนื่องจาก มี

การลงทุนในสินทรัพยจำนวนมาก สงผลใหมีคาเสื่อมราคาสูงกวาคาแรงงานท่ีจางบุคคลภายนอก 

 

ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย 

   1. จากการวิจัยในสวนของตนทุน ที่ประกอบดวย วัตถุดิบทางตรง คาแรงงานทางตรง และ  คาใชจายในการผลิต 

พบวา ตนทุนวัตถุดิบมีตนทุนท่ีต่ำท่ีสุดซึ่งเปนขอดีของเกษตรกรท่ีทำใหมีกำไร  มากข้ึนและเกษตรกรควรรักษาระดับตนทุนน้ีไว  
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O10132

ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จุรีพร สุขสมกิจ1*

บทคัดย่อ
กำรศึกษำนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำตัวแปรอิสระทำงเศรษฐกิจที่มีควำมสัมพันธ์กับตัวแปรตำมดัชนีกลุ่มอสังหำริมทรัพย์

และก่อสร้ำง เพื่อเป็นแนวทำงในกำรวำงแผนและตัดสินใจประกอบกำรลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มนี้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งปัจจัยที่

เลือกศึกษำคือ ดัชนีรำคำตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อัตรำกำรว่ำงงำน ดัชนีรำคำวัสดุก่อสร้ำง ดัชนีอุตสำหกรรมดำวโจนส์ 

และดัชนีควำมเชื่อมั่นทำงธุรกิจ โดยใช้ข้อมูลเป็นรำยเดือน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2562 รวมทั้งสิ้น 68 เดือน จำกกำรศึกษำ

ได้ท�ำกำรทดสอบควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยเศรษฐกิจกับดัชนีรำคำหลักทรัพย์กลุ่มอสังหำริมทรัพย์และก่อสร้ำงด้วยกำรวิเครำะห์

สมกำรถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) และกำรวิเครำะห์ค่ำสหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) ผลกำร

ศึกษำพบว่ำ ปัจจัยเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อดัชนีรำคำหลักทรัพย์กลุ่มอสังหำริมทรัพย์และก่อสร้ำงที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.1 ได้แก่ ดัชนีรำคำ

หุ้นในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดัชนีควำมเช่ือม่ันทำงธุรกิจ โดยมีควำมสัมพันธ์ในทิศทำงเดียวกันกับดัชนีรำคำหลัก

ทรพัย์กลุม่อสงัหำรมิทรพัย์และก่อสร้ำง แต่ดชันรีำคำวสัดกุ่อสร้ำงมคีวำมสัมพนัธ์ไปในทศิทำงตรงกันข้ำม ตำมสมมตฐิำนทีต่ัง้ไว้ ส่วน

ปัจจัยทำงเศรษฐกิจอื่น ๆ ได้แก่ ดัชนีอุตสำหกรรมดำวโจนส์ อัตรำกำรว่ำงงำน ไม่มีควำมสัมพันธ์กับดัชนีรำคำหลักทรัพย์กลุ่ม

อสังหำริมทรัพย์และก่อสร้ำง

ค�าส�าคัญ : ปัจจัยเศรษฐกิจ ดัชนีรำคำหลักทรัพย์ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย2 ดัชนีกลุ่มอสังหำริมทรัพย์และก่อสร้ำง

1 สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี 72130
1 Accounting Department, Faculty of Business Administration and Information Technology, Rajamangala University of Technology 

Suvarnabhumi Suphan Buri Campus
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Economic Factor Affecting Property & Construction Index in Thailand

Jureeporn Suksomgij1*

Abstract
The study aims to study independent economic variables that are related to dependent variables in 

the real estate and construction indexes as a guideline for planning and making investment decisions in this 

group of properties effectively. The factors chosen to study are the Stock Price Index of Thailand, Unemployment 

rate, Construction material price index, Dow Jones Industrial Index and business confidence index by using data 

on a monthly basis since year 2014, until 2019, for a total of 68 months. In the study, the test was conducted 

to examine the relationship between economic factors and the Property and Construction Price Index with 

Multiple Regression Analysis and Correlation Analysis. The results of the study show that the economic factors 

affecting the real estate stock price index and construction sector at a significant level 0.1 are SET index and 

Business Sentiment index. The relationship is in the same direction as the real estate stock price index. But the 

relationship is in the opposite direction as the construction groups. According to the hypothesis set, other 

economic factors include the Dow Jones Industrial Average and Unemployment Rate. There is no relationship 

with the real estate price index and construction groups.

Keywords : economic factors1 Property and construction index Real Estate and Construction Group Index
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บทนํา 
 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนสถาบันที่มีความสําคัญในตลาดทุน จัดตั้งขึ้นเพื่อทําหนาที่เปนแหลงระดมทุน

ระยะยาวใหกับธุรกิจที่ตองการเงินทุนในการดําเนินธุรกิจ โดยการออกหลักทรัพยเสนอขายใหนักลงทุนและประชาชนทั่วไปที่มี

เงินออม ถาเปนการเสนอขายหลักทรัพยเพิ่มทุนครั้งแรกหรือครั้งใหมจะเรียกวาเปนการเสนอขายหลักทรัพยในตลาดแรก 

(Primary Market) ซึ่งตลาดหลักทรัพยไมไดเปนผูทําหนาที่ซื้อขายหลักทรัพยโดยตรงแตจะควบคุมดูแลใหการซื้อขาย

หลักทรัพยดําเนินไปอยางเปนระเบียบ มีความคลองตัว โปรงใสและยุติธรรม  การที่ตลาดหลักทรัพยมีบทบาทสําคัญดังกลาวทํา

ใหหลักทรัพยที่เสนอขายในตลาดแรกมีสภาพคลอง (Liquidity) มากขึ้น เพราะนักลงทุนหรือประชาชนทั่วไปที่ซื้อหลักทรัพยใน

ตลาดแรกสามารถนําหลักทรัพยดังกลาวมาทําการซื้อขายในตลาดรองเพื่อเปลี่ยนเปนเงินไดตามราคาที่ถูกกําหนดขึ้นจากอุป

สงคและอุปทานในขณะนั้นทําใหการจัดสรรทรัพยากรหรือเงินลงทุนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม เนื่องจากกิจการ

ที่ดียอมมีผูตองการลงทุนมากทําใหราคาหลักทรัพยที่ออกโดยกิจการนั้นปรับตัวสูงขึ้นตามความตองการของนักลงทุน สวน

กิจการที่มีนักลงทุนสนใจลงทุนนอยราคาหลักทรัพยดังกลาวก็จะถูกสะทอนออกมาในทิศทางที่ตรงกันขาม (รัชนี รุงศรีรัตนวงศ, 2553)[6]   

 ปจจัยที่ทําใหดัชนีหรือราคาหลักทรัพยมีการเปลี่ยนแปลงไปมีมากมาย เชน ปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ อันไดแก 

อัตราดอกเบี้ย ดัชนีอุตสหกรรมดาวโจนส ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ ดัชนีราคาวัสดุกอสราง อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ

หรือที่ใชกันทัว่ไป คือ รายไดประชาชาติและภาวะเศรษฐกิจในตางประเทศ ซึ่งปจจัยเหลานี้จะสงผลตอดัชนีหลักทรัพยและราคาหุนในระยะ

ยาว เพราะสวนหนึ่งจะสะทอนไปที่การคาดการณถึงผลการดําเนินงานของแตละกลุมอุตสาหกรรมหรือแตละบริษัทที่แตกตาง

กันไป รวมทั้งปจจัยอื่น ๆ  ที่อาจกระทบตอการเปลี่ยนแปลงของดัชนีหรือราคาหลักทรัพยในระยะสั้นและระยะยาว (สุวพิชญ  บันลือฤทธิ,์ 2554)[10] 

 สาเหตุที่หลักทรัพยในกลุมอสังหาริมทรัพยและกอสรางในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดรับความสนใจเปน

อยางมากจากนักลงทุนเนื่องจากเปนธุรกิจที่ใหผลตอบแทนที่คอนขางสูงเปนกลุมหนึ่งท่ีมีความสําคัญ หากพิจารณาจากปริมาณ

หุนและมูลคาของหุน กลุมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและกอสราง มีปริมาณหุนและมูลคาหุน อยูอันดับที่ 1 จากทั้งหมด 8 กลุมอุตสาหกรรม 

โดยมีปริมาณหุนอยูที่ 830,681,263 หุน และมูลคาหุนอยูที่ 4,022,892.39 พันลานบาท (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 

2561)[3] ภาวะอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและกอสรางในปจจุบันไดปรับตัวดีขึ้นมาก หลังจากวิกฤตเศรษฐกิจในป 2540 

เนื่องจากเศรษฐกิจดีขึ้น ทําใหหลักทรัพยในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพยจึงเปนหลักทรัพยที่มีความนาสนใจสําหรับการลงทุน  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลตอดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมอุตสาหกรรม

อสังหาริมทรัพยและกอสรางในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

 

สมมติฐานการวิจัย 
ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย อัตราการวางงาน ดัชนีราคาวัสดุกอสราง ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส 

และดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ อยางนอย 1 ปจจัยที่มีผลตอราคาหลักทรัพยในกลุมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและกอสราง

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ขอบเขตการศึกษา 
  การศึกษานี้เก็บรวบรวมขอมูลปจจัยทางเศรษฐกิจที่อาจสงผลกระทบกับดัชนีกลุมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและ

กอสราง โดยการเก็บขอมูล ตั้งแต เดือนมกราคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 จากกลุมบริษัทที่จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกลุมอสังหาริมทรัพยและกอสรางท้ังหมด 157 บริษัท โดยแบงออกเปน 4 หมวด รวมเปน 1 

กลุม คือ 1) หมวดวัสดุกอสราง จํานวน 21 บริษัท  2) หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย จํานวน 57 บริษัท  3) หมวดกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพยและกองทรสัตเพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย จํานวน 59 บริษัท 4) หมวดบริการรับเหมากอสราง จํานวน 20 บริษัท 
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ทบทวนวรรณกรรม 
 จากแนวคิดการวิเคราะหหลักทรัพยโดยใชปจจัยพื้นฐาน (ตลาดหลักทรัพยแหง ประเทศไทย, (2558)[3] เปนแนวคิดที่

ใชปจจัยเปนตัวกําหนดมูลคาของหลักทรัพย ซึ่งไดแกการวิเคราะหสภาวะเศรษฐกิจ สภาวะอุตสาหกรรมที่สงผลกับธุรกิจและ

การดําเนินการของบริษัท โดยการวิเคราะหดังกลาวเปนวิธีวิเคราะหแบบบนลงลาง (Top-Down Approach) ซึ่งอาศัย 

ปจจัยพื้นฐานเปนปจจัยกําหนดขอบเขตการลงทุนในหลักทรัพยที่มีพื้นฐานดี เพื่อหามูลคาที่แทจริง (Instinct Value) เปนการ

วิเคราะหและพยากรณแนวโนมภาวะเศรษฐกิจในอนาคต ทั้งแนวโนมระยะยาวและระยะสั้นทางเศรษฐกิจของประเทศและ

เศรษฐกิจโลก นอกจากนั้นยังรวมไปถึงการวิเคราะหวัฏจักรเศรษฐกิจ (Economic Cycle) ดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจในดาน   

ตาง ๆ และนโยบายเศรษฐกิจของรัฐ เชน นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง นโยบายการคาระหวางประเทศวาจะมีผลกระทบ

ตอธุรกิจที่ออกหลักทรัพยมากนอยเพียงใดซึ่งจะมีความสัมพันธกับวัฎจักรเศรษฐกิจ (Economic Cycle) โดยแบงออกเปน 4 

ระยะ ไดแก 1) เศรษฐกิจขยายตัว (Expansion / Recovery) เปนชวงที่การผลิตและการจางงานเริ่มเพิ่มขึ้น รายไดและ

รายจายของครัวเรือนสูงขึ้น ทิศทางการลงทุนมีแนวโนมดีขึ้น  2) เศรษฐกิจรุงเรือง (Peak) เปนจุดสูงสุดของวัฏจักร ณ จุดนี้

ระบบเศรษฐกิจจะมี ประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งการผลิตและการบริโภค เริ่มมีการขาดแคลนแรงงานและวัตถุดิบ ทําใหตนทุนการ

ผลิตสูงขึ้น ระดับราคาสินคาสูง ธุรกิจมีกําไรสูงตามไปดวย  3) เศรษฐกิจถดถอย (Contraction / Recession) เปนชวงที่

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ เริ่มลดลง ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product) และความตองการสินคา 

โดยรวมลดลง ธุรกิจเริ่มขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียน การผลิตและการจางงานลดลง  4) เศรษฐกิจตกต่ํา (Trough) ชวงเวลานี้

การวางงานสูง ความตองการสินคาโดยรวมลดลง สินคาที่ผลิตขึ้นมาไมสามารถขายได กําไรของธุรกิจลดลง การขยายตัวทาง

ธุรกิจจะอยูในอัตราต่ํา เนื่องจากความเสี่ยงในการขาดทุนสูง 

การวิเคราะหอุตสาหกรรม (Industry Analysis) เนื่องจากอุตสาหกรรมแตละอุตสาหกรรมมีลักษณะโครงสรางและ

การดําเนินงานที่แตกตางกัน ดังนั้น ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่จะกระทบตออุตสาหกรรมแตละอุตสาหกรรมยอมไมเทากัน ซึ่ง

สามารถวิเคราะหวงจรอุตสาหกรรม แบงไดเปน 4 ชวงดังนี้  1) ระยะเริ่มพัฒนาหรือระยะบุกเบิก (Initial Development 

Stage) เปนระยะที่อุตสาหกรรมเพิ่งเริ่มกอตั้งและมีผูผลิตเพียงไมกี่ราย ซึ่งตองใชระยะเวลาในการปรับปรุงและพัฒนา

ผลิตภัณฑใหมใหลูกคายอมรับและเปนที่รูจัก 2) ระยะเจริญเติบโต (Growth) ในระยะนี้สินคาเริ่มเปนที่ยอมรับของตลาดดวย

ยอดขายและผลกําไรจะเพิ่มขึ้นในอัตราสูงขึ้นทําใหเริ่มมีคูแขงขันเขามาในอุตสาหกรรมนั้นมากขึ้นแตผลกําไรที่บริษัทไดรับ

จํานวนมากนั้น จะตองนําไปลงทุนตอเพื่อใชในการผลิตสินคาเพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดที่มากขึ้น 3) ระยะขยายตัว 

(Expansion) เปนระยะที่อัตราการขยายตัวของยอดขายและกําไรยังเปนไปในทางบวก แตเปนอัตราที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ

ระยะทั้งสอง เนื่องจากในระยะนี้มีจํานวนคูแขงขันเขามาแยงชิง สวนแบงตลาดที่มากขึ้น  4) ระยะอิ่มตัวหรือเสื่อมถอย 

(Maturity or Decline) ระยะนี้เปนระยะทีค่วามตองการในสินคาเริ่มถึงจุดอิ่มตัว ทําใหเริ่มมีบริษัทตาง ๆ ออกจากอุตสาหกรรม

นั้นไป ถาบริษัทที่ยังคงอยูไมมีการปรับปรุงผลิตภัณฑ หรือพัฒนากลยุทธใหม ๆ ก็จะทําใหเขาสูระยะเสื่อมถอยในที่สุด 

 การวิเคราะหบริษัท (Company Analysis) เปนขั้นสุดทายของการวิเคราะหปจจัยพื้นฐาน มีจุดมุงหมายเพื่อใช

คัดเลือกบริษัทท่ีควรลงทุน โดยแบงการวิเคราะหออกเปน 2 รูปแบบ คือ 

1. การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Approach) เปนขอมูลที่ใชเพื่อการประเมินระดับความสามารถของ

บริษัทในดานตาง ๆ โดยไมใชขอมูลที่เปนตัวเลข ซึ่งขอมูลเชิงคุณภาพจะประกอบไปดวย ขอมูลประวัติความเปนมาของบริษัท 

ลักษณะการดําเนินงานของบริษัท  แผนงานที่บริษัทคาดวาจะดําเนินการในอนาคต การเชื่อมโยงผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจ

และอุตสาหกรรมที่มีตอธุรกิจ ฯลฯ การวิเคราะหขอมูลบริษัทในเชิงคุณภาพจึงมีความสําคัญอยางมากที่จะชวยใหผูลงทุน

สามารถคาดการณผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของปจจัยทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่มีตอบริษัทได 

 2. การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Approach) เปนการวิเคราะหขอมูลโดยประเมินจากตัวเลขที่

เชื่อถือได เพื่อใชในการบงบอกถึงผลการดําเนินงานของบริษัทในชวงท่ีผานมา ตัวอยางขอมูลเชิงปริมาณที่สําคัญที่ผูลงทุนควร

ทําความเขาใจกอนการตัดสินใจลงทุนในหุน  ไดแก “งบการเงิน” และ “หมายเหตุประกอบงบการเงิน” 
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 นิธิภูมิ เดชะศาศวัต(2559)[4] ศึกษาเรื่องปจจัยเศรษฐกิจที่มีผลตอดัชนีกลุมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและกอสราง 

ในประเทศไทยซึ่งปจจัยเลือกศึกษาคือ ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย อัตราเงินเฟอ อัตราดอกเบี้ย อัตราวางงาน 

อัตราแลกเปลี่ยน ดัชนีราคาวัสดุกอสราง และดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ โดยใชขอมูล ตั้งแตป พ.ศ. 2547 ซึ่งเปนปท่ีเริ่มมีกลุม

อสังหาริมทรัพยและกอสรางจนถึงป พ.ศ. 2559 รวมทั้งสิ้น 155 ขอมูล ในการศึกษาไดทําการทดสอบความสัมพันธของตัวแปร

ทางเศรษฐกิจ จากผลการศึกษาพบวาปจจัยเศรษฐกิจที่มีผลกับดัชนีกลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง ที่ระดับนัยสําคัญ 0.1 

ไดแกดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ โดยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับดัชนี

กลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง ตามสมมติฐานที่ไดตั้งไว สวนปจจัยทางเศรษฐกิจอื่น ๆที่เหลือซึ่งไดแก อัตราเงินเฟอ อัตรา

ดอกเบี้ย อัตราวางงาน อัตราแลกเปลี่ยน และดัชนีวัสดุราคากอสราง ไมมีความสัมพันธกับดัชนีกลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง 

 ศรุตา โภคจรรณการ (2558)[8] ศึกษาเรื่อง ปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบกับดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยและดัชนีราคาหลักทรัพยแหงประเทศไทยและดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมอุตสาหกรรมธุรกิจบริการ ซึ่งปจจัยที่เลือกศึกษาคือ 

ดัชนีราคาผูบริโภค อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลารอัตราดอกเบี้ยนโยบายประเทศไทย ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน ดัชนี

อุตสาหกรรมดาวโจนส โดยใชขอมูล ตั้งแต มกราคม พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2557 เปนระยะเวลา 48 เดือน ในการศึกษาปจจัย

ทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบกับดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและดัชนีราคาหลักทรัพยแหงประเทศไทยและดัชนี

ราคาหลักทรัพยกลุมอุตสาหกรรมธุรกิจบริการ พบวา ดัชนีราคาผูบริโภค อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลารอัตราดอกเบี้ย

นโยบายประเทศไทยมีทิศทางเดียวกันกับดัชนีหลักทรัพยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและดัชนีกลุมอุตสาหกรรมธุรกิจบริการ 

 ปรียานุช เหมือนขาว (2556)[5] ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลกระทบตอดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแนวโนม

ของดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยใชขอมูลรายเดือนยอนหลังตั้งแต ม.ค. ป 2551 ถึง ธ.ค. 2555 ประกอบดวย ปจจัยทางเศรษฐกิจ 

ไดแก ดัชนีผลแทนรวมตลาดหลักทรัพยอัตราดอกเบี้ย อัตราเงินปนผลหลักทรัพย อัตราเงินเฟอ ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส 

พบวามีเพียงอัตราเงินเฟอที่สงผลไปในทิศทางตรงกันขาม สวนปจจัยที่เหลือ มีทิศทางเดียวกันกับดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

กรอบแนวคิดงานวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 ใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ เพื่อวิเคราะหขอมูล และการทดสอบสมมติฐาน 

 

สถิติที่ใชในการวิเคราะห 
1. สถิติเชิงพรรณนา การทดสอบวิเคราะหคาสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เปนการทดสอบเพื่อสรุปขอมูลตัว

แปรตามและตัวแปรอิสระถึงภาพรวมของขอมูล ในเรื่องของคาสูงสุด คาต่ําสุด คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งบอกถึง

การกระจายตัวของขอมูล 

 

ตัวแปรอิสระ 

ปจจัยทางเศรษฐกจิ 

1. ดัชนีอุตสาหกรรมดางโจนส 

2. ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

3. ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ 

4. ดัชนีราคาวัสดุกอสราง 

5. อัตราการวางงาน 

ตัวแปรตาม 

 
 ดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมอุตสาหกรรม

อสังหาริมทรัพยและกอสรางในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย 
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2. สถิติเชิงอนุมาน 

  1. การทดสอบวิเคราะหคาสหสัมพันธเชิงซอน(Correlation Analysis) ใช Correlation Matrix ในการทดสอบ 

เพื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ (ปจจัยเศรษฐกิจ) วามีความสัมพันธระหวางกันเองภายในกลุมตัวแปรอิสระ 

(ปจจัยเศรษฐกิจ) หรือไม เพื่อไมใหเกิดปญหา Multicollinearity ซึ่งมีคาสัมประสิทธิ์แสดงระดับความสัมพันธอยูในชวง

ระหวาง -1 ≤ r ≤ 1 โดยเครื่องหมายจะบอกทิศทางความสัมพันธ และไดกําหนดระดับนัยสําคัญที่ 0.01 และ 0.05 

  2. การทดสอบวิเคราะหคาสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regressions Analysis) เปนการทดสอบเพื่อ

วิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรตาม (ดัชนีราคากลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง) และตัวแปรอิสระตาง ๆ (ปจจัย

เศรษฐกิจ) และสรางรูปแบบสมการทางคณิตศาสตรที่เปนการพยากรณคาของตัวแปรตาม โดยใชตัวแปรอิสระที่ศึกษาไดดังน้ี 

PROPCONt = β0+ β1SETt + β2DJIAt + β3BISt +  β4CMIt + β5UNEt + e 

PROPCONt   คือ  ดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและกอสรางในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

SETt           คือ  ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

DJIAt           คือ  ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส 

BISt           คือ  ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ 

CMIt           คือ  ดัชนีราคาวัสดุกอสราง 

UNEt           คือ  อัตราการวางาน 

e           คือ  คาความคลาดเคลื่อน 

 

ผลการศึกษา/ผลการวิเคราะหขอมูล 
1. ผลการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

  โดยใชขอมูลทั้งหมด 68 เดือน ซึ่งเปนตัวแปรอิสระ (ปจจัยทางเศรษฐกิจ) และ ตัวแปรตาม(ดัชนีกลุมอสังหาริมทรัพย

และกอสราง) สามารถอธิบายลักษณะพื้นฐานของขอมูล เชน คาเฉลี่ยเลขคณิต(Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) คาสูงสุด(Maximum)  และ คาต่ําสุด(Minimum) ไดดังนี ้

ตารางที่ 1 ตารางแสดงการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากตารางพบวา ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (Set Index: SET) ของกลุมอุตสาหกรรม

อสังหาริมทรัพยและกอสราง ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2557 ถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 มีคาเฉลี่ยเทากับ 1324.5699 คา

เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 566.48046 ซึ่งมีราคาหุนสูงสุดเทากับ 1830.13 และมีราคาหุนต่ําสุดเทากับ 129.06   

Descriptive Statistics 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

SET 129.06 1830.13 1324.5699 566.48046 

UNE .55 1.32 .9896 .16838 

BSI 44.3 53.3 49.729 1.8414 

CMI 102 112 106.89 2.999 

DJIA 15698.85 26864.27 20586.1299 3680.23972 

PROPCON 112.15 152.32 139.9109 7.67176 

Valid N      
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อัตราการวางงาน (Unemployment: UNE) ของกลุมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและกอสราง ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 

2557 ถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 มีคาเฉลี่ยเทากับ 0.9896 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.16838 ซึ่งมีราคาวัสดุกอสราง

สูงสุดเทากับ 1.32 และมีราคาวัสดุกอสรางต่ําสุดเทากับ 0.55  

  ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส (Dow Jones Industrial Average: DJIA) ของกลุมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและ

กอสรางตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2557 ถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 มีคาเฉลี่ยเทากับ 20,586.1299 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เทากับ 3,680.23972 ซึ่งมีคาเงินบาทสูงสุดเทากับ 26,864.27 และมีคาเงินบาทต่ําสุดเทากับ 15,698.85 

  ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกจิ (Business Sentiment Index: BSI) ของกลุมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและกอสราง 

ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2557 ถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 มีคาเฉลี่ยเทากับ 49.729 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.8414 

ซึ่งมีดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ สูงสุดเทากับ 53.30 และมีดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจต่ําสุดเทากับ 44.30  

  ดัชนีราคาวัสดุกอสราง (Construction Price Index: CMI) ของกลุมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและกอสราง ตั้งแต

เดือนมกราคม พ.ศ. 2557 ถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 มีคาเฉลี่ยเทากับ 106.89 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.999 ซึ่งมี

ราคาวัสดุกอสรางสูงสุดเทากับ 112 และมีราคาวัสดุกอสรางต่ําสุดเทากับ 102  

ดัชนีกลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง (PROPCON) ของกลุมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและกอสราง ตั้งแตเดือน

มกราคม พ.ศ. 2557 ถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 มีคาเฉลี่ยเทากับ 139.9109 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 7.67176 ซึ่งมี

ดัชนีกลุมอสังหาริมทรัพยและกอสรางสูงสุดเทากับ 152.32 และมีดัชนีกลุมอสังหาริมทรัพยและกอสรางต่ําสุดเทากับ 112.15  

 

2. ผลการวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) 

  ผลการวิเคราะหสหสัมพันธเชิงซอน (Correlation Analysis) โดยการวิเคราะหคาสหสัมพันธเพียรสัน (Pearson 

Correlation Coefficient) เพื่อหาความสัมพันธระหวางปจจัยทางเศรษฐกิจและดัชนีกลุมอสังหาริมทรัพยและกอสรางซึ่ง

สามารถอธิบายผลไดดังนี ้

ตารางที่ 3 ตารางแสดงการวิเคราะหสหสัมพันธเชิงซอน (Correlation Analysis) 

Correlations 
 SET UNE BSI CMI DJIA 

SET 

Pe
ar

so
n 

Co
rre

la
tio

n 1 .095 .175 .548** .488** 

UNE .095 1 .460** -.259* .378** 

BSI .175 .460** 1 -.239 .563** 

CMI .548** -.259* -.239 1 -.011 

DJIA .488** .378** .563** -.011 1 

จากตารางพบวา  จากการพิจารณาตารางความสัมพันธระหวางตัวแปรพบวา ตัวแปรอิสระบางตัวแปรมีความสัมพันธ

กันในชวงระหวาง 0.011 - 0.563 โดยพบวาตัวแปรอิสระที่มีคาความสัมพันธต่ําสุดคือ มีดัชนีอุตสหกรรมดาวโจนส (DJIA) มี

ความสัมพันธกับดัชนีราคาวัสดุกอสราง (CMI) โดยมีคาความสัมพันธต่ําสุดที่คา 0.011 และพบวาตัวแปรอิสระที่มีคา

ความสัมพันธสูงสุดคือดัชนีราคาวัสดุกอสราง (CMI) มีความสัมพันธกับดัชนีราคาหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมีคา

ความสัมพันธสูงสุดที่คา 0.563  ซึ่งมีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง ถือวาความสัมพันธดังกลาวไมทําใหเกิดปญหา 

Multicollinearity 

ผลการวิเคราะหสมการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เปนการวิเคราะหเพื่อหา

ความสัมพันธระหวางปจจัยทางเศรษฐกิจกับดัชนีกลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง และสรางรูปแบบสมการทางคณิตศาสตรที่

เปนการพยากรณคาของตัวแปรตาม โดยใชตัวแปรอิสระ ดังนี ้
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ตารางที่ 4 ตารางคาสัมประสิทธ์ิความถดถอยของตัวแปรดัชนีกลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

(Constant) 168.096 51.035  3.294 .002 

SET .005 .002 .347 2.248 .028 

UNE 1.067 5.558 .023 .192 .848 

BSI 1.424 .573 .333 2.485 .016 

CMI -.989 .366 -.384 -2.701 .009 

DJIA -2.644E-005 .000 -.012 -.085 .932 

a. Dependent Variable: PROPCON 

จากตารางขางตน สามารถที่จะสมการเขียนรูปแบบความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงของปจจัยเศรษฐกิจที่มีผล

กับการเปลี่ยนแปลงของดัชนีกลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง และสามารถอธิบายความหมายไดดังน้ี  

PROPCONt = 168.096 + 0.005SETt + 1.424BISt - 0. 989CMIt +1.067UNEt – 2.644DJIAt 

 ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) เปลี่ยนแปลงไป 1% จะทําใหดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมอสังหาริมทรัพย

และกอสรางเปลี่ยนแปลงไป 0.005% ในทิศทางความสัมพันธเดียวกัน และถาดัชนีความเชือ่มั่นทางธุรกิจเปลี่ยนแปลงไป 1% จะทําใหดัชนี

ราคาหลักทรัพยกลุมอสังหาริมทรัพยและกอสรางเปลี่ยนแปลงไป 1.424% ในทิศทางความสัมพันธเดียวกัน แตถาดัชนีราคาวัสดุกอสราง

เปลี่ยนแปลงไป 1% จะทําใหดัชนรีาคาหลักทรัพยกลุมอสังหาริมทรัพยและกอสรางเปลี่ยนแปลงไป -0.989% ในทิศทางความสัมพันธตรงกันขาม  

ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว สวนตัวแปรอื่นพบวาไมมีความสัมพันธกับดัชนีกลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง 

 

สรุปผลการวิจัย 

  จากการวิเคราะหสมการถดถอยแบบพหุคูณ โดยตัวแปรทั้งหมดไดแก ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) 

อัตราการวางงาน (UNE) ดัชนีวัสดุกอสราง (CMI) ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส (DJIA) และดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ (BSI) จํานวน 5 ตัวแปร 

จากผลการศึกษาพบวาดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจ (BSI) มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับ

ดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง แตพบวาดัชนีราคาวัสดุกอสราง (CMI) มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม

กับดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมอสังหาริมทรัพยและกอสรางซึ่งเปนไปตามสมติฐานที่ตั้งไว จากผลการศึกษาดังกลาวจะเปนประโยชน

ตอนักลงทุน โดยสามารถใชเปนแนวทางในการคาดการณแนวโนมผลตอบแทนไดอยางแมนยํามากขึ้น และชวยลดปญหา   

ความไมแนนอนทีเ่กิดจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ เพื่อใชในการวางแผนตัดสินใจประกอบการลงทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 

การอภิปรายผล 
 จากการศึกษาปจจัยที่มีผลตอดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมอสังหาริมทรัพยและกอสรางในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

สามารถอธิบายไดวา ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) มีความสัมพันธกับดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมอสังหาริมทรัพย

และกอสรางอยางมีนัยสําคัญ เนื่องจากคา sig เทากับ 0.028 กลาวคือ P-value นอยกวา 0.05 ซึ่งตรงกับงานวิจัยที่เกี่ยวของของ 

สาธิรัตน ชื่นสมบัติ (2556)[9] วราภรณ จามรสวัสดิ์  (2555)[7] สุวรีย มณีพงษสวัสดิ์ (2553)[10] ณัฐธิณี แสงศรีจันทร (2558)[2] 

เนื่องจากดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแสดงถึงภาพรวมของการลงทุน ซึ่งสะทอนจากการเคล่ือนไหวของราคา

หลักทรัพยตาง ๆ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยที่เกิดจากพฤติกรรมการลงทุน จึงสงผลกับทิศทางของดัชนีกลุมอสังหาริมทรัพย
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ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพ่ือใชเปนแนวทางในการพิจารณาตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน อันจะสรางความมั่งคั่ง 

อยางยั่งยืนใหแกตลาดทุนไทยในอนาคต 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธของผลการดําเนินงานตอราคาหลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธของคุณภาพกําไรตอราคาหลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

สมมติฐานและกรอบแนวคิดในการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัย 

 1. ราคาหลักทรัพยมีความสัมพันธตอผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 2. ราคาหลักทรัพยมีความสัมพันธตอคุณภาพกําไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

ทฤษฏีเกี่ยวกับอัตราสวนทางการเงินดานผลการดําเนินงาน 

 1.1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (Return on Asset: ROA) เปนอัตราสวนท่ีแสดงถึงความสามารถของกิจการใน

การนําสินทรัพยท่ีมีไปทําใหเกิดกําไรสุทธิกลับเขามาในปน้ันประมาณก่ีเปอรเซ็นตของสินทรัพยท่ีมีท้ังหมด ถาอัตราผลตอบแทน

สินทรัพยสูงจะดี เน่ืองจากกิจการสามารถนําสินทรัพยรวมไปทําใหเกิดกําไรสทุธิกลับเขามามาก จะทําใหปน้ันกิจการมีผลตอบแทน

จากสนิทรัพยรวมจาํนวนมากขอสังเกตอัตราผลตอบแทนจากสินทรพัยน้ีจะแสดงถึงผลตอบแทนโดยรวมของกิจการน่ันเอง 

 1.2 อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (Return on Equity: ROE) เปนอัตราสวนท่ีจะแสดงใหทราบวาสวนของผูถือหุนท่ีมีอยู

น้ันจะทําใหเกิดผลกําไรเปนจํานวนเทาใด อัตราสวนน้ีเปนการแสดงใหเห็นความสามารถของฝายบริหารท่ีทํากําไรจากสวนของผูถือ

หุนหากอัตราสวนน้ีสูงแสดงถึงประสิทธิภาพในการหากําไรเพ่ือมาตอบแทนสวนของผูถือหุนไดดีดวย แตถาอัตราผลตอบแทนน้ีต่ํา 

หมายถึง กิจการไมมีประสิทธิภาพในการหากําไรเพ่ือมาตอบแทนสวนของผูถือหุน  

ผลการดําเนินงาน 

 1. อัตราผลตอบแทนสินทรัพย 

 2. อัตราผลตอบแทนผูถือหุน 

 3. อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร 
ราคาหลักทรัพยของบริษัท 

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

แหงประเทศไทย 
คุณภาพกําไร 

วิธีรายการคงคางจากเงินทุนหมุนเวียน 

ตัวแปรควบคุม 

ขนาดของบริษัท 
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O10133

ความสัมพันธ์ของผลการด�าเนินงานและคุณภาพก�าไรต่อมูลค่าหลักทรัพย์

ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จินตนา โสมโสดา1*

บทคัดย่อ
งำนวจิยันีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษำควำมสมัพนัธ์ของผลกำรด�ำเนนิงำนและคณุภำพก�ำไรต่อมลูค่ำหลกัทรพัย์ของบรษัิทใน

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประจ�ำปี พ.ศ. 2561 จ�ำนวน 429 บริษัท เครื่องมือที่ใช้ คือ กำรจัดเก็บข้อมูลเชิงประจักษ ์

จำกงบกำรเงิน และแบบ 56-1 และน�ำมำวิเครำะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนำ และวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์โดยค่ำสหสัมพันธ์และ 

กำรถดถอยแบบพหุคูณเพื่อทดสอบควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรตำม คือ มูลค่ำหลักทรัพย์กับตัวแปรอิสระ 2 ประเภท คือ ตัวแปร

อิสระผลกำรด�ำเนินงำนที่วัดจำกอัตรำผลตอบแทนสินทรัพย์ อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น และอัตรำส่วนเงินสดต่อกำรท�ำก�ำไร  

และตัวแปรอิสระคุณภำพก�ำไรท่ีวัดจำกรำยกำรคงค้ำงจำกเงินทุนหมุนเวียน และตัวแปรควบคุม คือ ขนำดของบริษัท  

ผลกำรวิจัยพบว่ำผลกำรด�ำเนินงำนที่วัดจำกอัตรำผลตอบแทนสินทรัพย์ คุณภำพก�ำไรที่วัดจำกรำยกำรคงค้ำงจำกเงินทุนหมุนเวียน 

และขนำดของบริษัทมีควำมสัมพันธ์ในทิศทำงบวกอย่ำงมีนัยส�ำคัญกับมูลค่ำหลักทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย

ค�าส�าคัญ : ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คุณภำพก�ำไร เกณฑ์คงค้ำง

1 อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี 72130
1 Lecturer in Accounting, Faculty of Administration and Information Technology, Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi 
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The relationship between performance and earnings quality on the value of securities of 

the company in the Stock Exchange of Thailand

Jintana Somsoda1*

Abstract
 The purpose of this research is to study the relationship of the performance and the quality of the 

profit to the value of the company securities in the Stock Exchange of Thailand for the year 2018, amount 429 

companies. The measure is empirical study of collect data in financial report and 56-1 form, have been analyzed 

by using descriptive statistics. And analyze relationships by correlation values and multiple regression   to test 

the relationship between dependent variables which is the price of securities with two independent variables. 

The first type is firm performance measured by return on asset, return on equity and cash to profitability ratio. 

The second type of independent variable is earning quality as measured by working capital accruals and control 

variables are the size of the company. The result of the research shows that firm performance as measured by 

the return on assets, earning quality as measured by the working capital accruals and the size of the company 

has a significant positive correlation with the value of securities of companies listed on the Stock Exchange of 

Thailand 

Keywords: Stock Exchange of Thailand, Earning quality, working capital accruals

บทนํา 

 นักลงทุนตองการขอมูลท่ีเก่ียวของสําหรับการตัดสินใจลงทุนในตลาดหุน การวิเคราะหปจจัยพ้ืนฐาน (Fundamental 

analysis) จึงถูกนํามาใชวิเคราะหราคาหุน โดยอยูบนสมมติฐานท่ีวาราคาหุนสะทอนถึงผลการดําเนินงานข้ันพ้ืนฐานของบริษัท  

(Z. Puspitaningtyas, 2017) ราคาตลาดของหุนคือราคาหุนท่ีกําหนดโดยการตอบสนองของผูเขารวมตลาดตามอุปสงคและอุปทานของ

หุนน้ัน ๆ โดยราคาหุนควรท่ีจะสะทอนผลการดําเนินงานของบริษัท เมื่อผลการดําเนินงานดานการเงินเพ่ิมข้ึนมีแนวโนมวาหุนของบริษัท

จะเปนท่ีถูกใจนักลงทุน และสงเสริมใหราคาหุนเพ่ิมข้ึน (Amanah, Atmanto, & Azizah, 2014; Anderson, Garling, Hedstrom, & 

Biel, 2012 ; Aono & Iwaisako, 2011 ; Sandy & Asyik, 2013 ; Sun, Shen, Cheng, & Zhang, 2016 ; Talamati & Pangemanan, 

2015) ในทางตรงกันขาม บริษัทท่ีมีผลการดําเนินงานไมดี ก็จะมีราคาหุนท่ีต่ําตามมาดวยเชนกัน แสดงใหเห็นวา ผลการดําเนินงาน 

มีความสัมพันธทางบวกกับราคาหลักทรัพย เมื่อกําไรท่ีบริษัทไดเปดเผยไปน้ันมีอิทธิพลตอราคาหุนดังกลาวขางตนแลว จึงเปนสิ่งกระตุน

ใหบริษัทหาแนวทางในการจัดการกําไร (Earnings Management) (Goel, 2017) ผูบริหารมักใชโอกาสการตัดสินใจโดยใชดุลยพินิจ 

(Discretionary Accruals) เพ่ือใหราคาหุนของบริษัทตนน้ันสูงข้ึน Goel (2014) ไดประเมินการใชดุลยพินิจของผูบริหารเพ่ือการจัดการ

กําไรของบริษัทในประเทศอินเดีย ระหวางป 2007-2008  ผลการศึกษาของเขาแสดงใหเห็นวายังคงมีการจัดการกําไรโดยอาศัย 

เกณฑคงคาง (Accrual Management) อยูในกลุมตัวอยางท่ีทําการศึกษาและบริษัทมีความตองการยกระดับกําไรของบริษัทใหมีคุณภาพ 

(Earnings Quality) เพ่ือกระตุนราคาหุนของบริษัทตนใหสูงข้ึน (Z. Puspitaningtyas, 2015) 

 แนวคิดเก่ียวกับคุณภาพกําไรน้ัน เปนแนวคิดท่ีไดรับความสนใจและมีการศึกษาอยางตอเน่ืองท้ังในประเทศและตางประเทศ 

เน่ืองจากเปนแนวคิดท่ีเก่ียวของกับการตัดสินใจของนักลงทุน หากธุรกิจใดมีคุณภาพกําไรสูงยอมหมายถึง ธุรกิจน้ันมีความเสี่ยงในการ

ลงทุนต่ํา หลักทรัพยก็จะมีอัตราสวนราคาหุนตอกําไรท่ีสูงดวย สวนธุรกิจใดหากประเมินแลวคุณภาพกําไรต่ํา จะมีความเสี่ยงในการ 

ลงทุนสูง (Doustian & Mashayekh, 2019) โดยคํานิยาม และเทคนิคการวัดคุณภาพกําไรถูกนําเสนอข้ึนมาอยางหลากหลายตามมุมมอง

และวัตถุประสงคของผูวิจัย เชน Ngo and Varela (2012) พบวาคุณภาพกําไรท่ีวัดจากผลการดําเนินงานท่ีมีความผันผวนนอย (Smooth 

earnings performance) ของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริการะหวางป 1989-2009 มีความสัมพันธทางลบกับราคาหลักทรัพยท่ี 

เสนอขายวันแรกสูงกวาราคาจองซื้อ (Underpricing) ของการออกหุนเพ่ิมทุนของบริษัทท่ีซื้อขายกันอยูในตลาดหลักทรัพย (Seasoned 

Equity Offerings) และยังพบวาคุณภาพกําไรไดบงบอกถึงผลการดําเนินงานในอนาคตในฐานะท่ีผลการดําเนินงานในอดีตความราบรื่น 

อยางไรก็ตาม หากการตัดสินใจลงทุนพิจารณาถึงมูลคาของบริษัท ยังพบผลการศึกษาท่ีขัดแยงสําหรับงานวิจัยในอดีต เชน Martowidjojo 

(2019) ผลการศึกษาคุณภาพกําไรและมูลคาตลาดของบริษัทในประเทศอินโดนิเซีย ระหวางป 1995-2015 พบวา คุณภาพกําไรมี

ความสัมพันธในทางผกผันกับมูลคาตลาดของบริษัทท่ีวัดดวย Tobin’s Q ในขณะท่ีการจัดการกําไร (กําไรท่ีมีคุณภาพต่ํา) กลับทําให

มูลคาตลาดสูงข้ึน นอกจากน้ียังมีผลการศึกษาของ Choi, Kim, and Lee (2011) ท่ีแสดงใหเห็นวานักลงทุนจะเช่ือมั่นในคุณภาพของกําไร

ลดลงในชวงท่ีเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ เพราะแนวโนมรายการคงคางท่ีตองใชดุลยพินิจ (Discretionary accruals) ของผูบริหารจะมีสูงข้ึน 

ทําใหคุณภาพของกําไรในเรื่องการใชเพ่ือพยากรณกระแสเงินสดท่ีจะไดรับในอนาคตลดลง นักลงทุนจึงใชประโยชนจากขอมูลรายการ 

กําไรท่ีลดลง เชนเดียวกับผลการศึกษาของ Habib (2013) ใหหลักฐานวาการกําหนดราคาของตลาดมีความสัมพันธทางบวกกับรายการ 

คงคางท่ีใชดุลยพินิจของผูบริหาร (กําไรท่ีมีคุณภาพต่ํา) ในชวงท่ีไมเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ แตการกําหนดราคาของตลาดจากผลกําไร

ลดลงอยางมีนัยสําคัญในชวงท่ีเกิดวิกฤติเศรษฐกิจโลก 

 ดวยผลการวิจัยในอดีตท่ียังมีความขัดแยงท้ังในเรื่องของผลการดําเนินงานและคุณภาพกําไรท่ีมีความสัมพันธกับราคา

หลักทรัพย ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเรื่อง ความสัมพันธของผลการดําเนินงานและคุณภาพกําไรตอมูลคาหลักทรัพยของบริษัท 
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บทนํา 

 นักลงทุนตองการขอมูลท่ีเก่ียวของสําหรับการตัดสินใจลงทุนในตลาดหุน การวิเคราะหปจจัยพ้ืนฐาน (Fundamental 

analysis) จึงถูกนํามาใชวิเคราะหราคาหุน โดยอยูบนสมมติฐานท่ีวาราคาหุนสะทอนถึงผลการดําเนินงานข้ันพ้ืนฐานของบริษัท  

(Z. Puspitaningtyas, 2017) ราคาตลาดของหุนคือราคาหุนท่ีกําหนดโดยการตอบสนองของผูเขารวมตลาดตามอุปสงคและอุปทานของ

หุนน้ัน ๆ โดยราคาหุนควรท่ีจะสะทอนผลการดําเนินงานของบริษัท เมื่อผลการดําเนินงานดานการเงินเพ่ิมข้ึนมีแนวโนมวาหุนของบริษัท

จะเปนท่ีถูกใจนักลงทุน และสงเสริมใหราคาหุนเพ่ิมข้ึน (Amanah, Atmanto, & Azizah, 2014; Anderson, Garling, Hedstrom, & 

Biel, 2012 ; Aono & Iwaisako, 2011 ; Sandy & Asyik, 2013 ; Sun, Shen, Cheng, & Zhang, 2016 ; Talamati & Pangemanan, 

2015) ในทางตรงกันขาม บริษัทท่ีมีผลการดําเนินงานไมดี ก็จะมีราคาหุนท่ีต่ําตามมาดวยเชนกัน แสดงใหเห็นวา ผลการดําเนินงาน 

มีความสัมพันธทางบวกกับราคาหลักทรัพย เมื่อกําไรท่ีบริษัทไดเปดเผยไปน้ันมีอิทธิพลตอราคาหุนดังกลาวขางตนแลว จึงเปนสิ่งกระตุน

ใหบริษัทหาแนวทางในการจัดการกําไร (Earnings Management) (Goel, 2017) ผูบริหารมักใชโอกาสการตัดสินใจโดยใชดุลยพินิจ 

(Discretionary Accruals) เพ่ือใหราคาหุนของบริษัทตนน้ันสูงข้ึน Goel (2014) ไดประเมินการใชดุลยพินิจของผูบริหารเพ่ือการจัดการ

กําไรของบริษัทในประเทศอินเดีย ระหวางป 2007-2008  ผลการศึกษาของเขาแสดงใหเห็นวายังคงมีการจัดการกําไรโดยอาศัย 

เกณฑคงคาง (Accrual Management) อยูในกลุมตัวอยางท่ีทําการศึกษาและบริษัทมีความตองการยกระดับกําไรของบริษัทใหมีคุณภาพ 

(Earnings Quality) เพ่ือกระตุนราคาหุนของบริษัทตนใหสูงข้ึน (Z. Puspitaningtyas, 2015) 

 แนวคิดเก่ียวกับคุณภาพกําไรน้ัน เปนแนวคิดท่ีไดรับความสนใจและมีการศึกษาอยางตอเน่ืองท้ังในประเทศและตางประเทศ 

เน่ืองจากเปนแนวคิดท่ีเก่ียวของกับการตัดสินใจของนักลงทุน หากธุรกิจใดมีคุณภาพกําไรสูงยอมหมายถึง ธุรกิจน้ันมีความเสี่ยงในการ

ลงทุนต่ํา หลักทรัพยก็จะมีอัตราสวนราคาหุนตอกําไรท่ีสูงดวย สวนธุรกิจใดหากประเมินแลวคุณภาพกําไรต่ํา จะมีความเสี่ยงในการ 

ลงทุนสูง (Doustian & Mashayekh, 2019) โดยคํานิยาม และเทคนิคการวัดคุณภาพกําไรถูกนําเสนอข้ึนมาอยางหลากหลายตามมุมมอง

และวัตถุประสงคของผูวิจัย เชน Ngo and Varela (2012) พบวาคุณภาพกําไรท่ีวัดจากผลการดําเนินงานท่ีมีความผันผวนนอย (Smooth 

earnings performance) ของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริการะหวางป 1989-2009 มีความสัมพันธทางลบกับราคาหลักทรัพยท่ี 

เสนอขายวันแรกสูงกวาราคาจองซื้อ (Underpricing) ของการออกหุนเพ่ิมทุนของบริษัทท่ีซื้อขายกันอยูในตลาดหลักทรัพย (Seasoned 

Equity Offerings) และยังพบวาคุณภาพกําไรไดบงบอกถึงผลการดําเนินงานในอนาคตในฐานะท่ีผลการดําเนินงานในอดีตความราบรื่น 

อยางไรก็ตาม หากการตัดสินใจลงทุนพิจารณาถึงมูลคาของบริษัท ยังพบผลการศึกษาท่ีขัดแยงสําหรับงานวิจัยในอดีต เชน Martowidjojo 

(2019) ผลการศึกษาคุณภาพกําไรและมูลคาตลาดของบริษัทในประเทศอินโดนิเซีย ระหวางป 1995-2015 พบวา คุณภาพกําไรมี

ความสัมพันธในทางผกผันกับมูลคาตลาดของบริษัทท่ีวัดดวย Tobin’s Q ในขณะท่ีการจัดการกําไร (กําไรท่ีมีคุณภาพต่ํา) กลับทําให

มูลคาตลาดสูงข้ึน นอกจากน้ียังมีผลการศึกษาของ Choi, Kim, and Lee (2011) ท่ีแสดงใหเห็นวานักลงทุนจะเช่ือมั่นในคุณภาพของกําไร

ลดลงในชวงท่ีเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ เพราะแนวโนมรายการคงคางท่ีตองใชดุลยพินิจ (Discretionary accruals) ของผูบริหารจะมีสูงข้ึน 

ทําใหคุณภาพของกําไรในเรื่องการใชเพ่ือพยากรณกระแสเงินสดท่ีจะไดรับในอนาคตลดลง นักลงทุนจึงใชประโยชนจากขอมูลรายการ 

กําไรท่ีลดลง เชนเดียวกับผลการศึกษาของ Habib (2013) ใหหลักฐานวาการกําหนดราคาของตลาดมีความสัมพันธทางบวกกับรายการ 

คงคางท่ีใชดุลยพินิจของผูบริหาร (กําไรท่ีมีคุณภาพต่ํา) ในชวงท่ีไมเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ แตการกําหนดราคาของตลาดจากผลกําไร

ลดลงอยางมีนัยสําคัญในชวงท่ีเกิดวิกฤติเศรษฐกิจโลก 

 ดวยผลการวิจัยในอดีตท่ียังมีความขัดแยงท้ังในเรื่องของผลการดําเนินงานและคุณภาพกําไรท่ีมีความสัมพันธกับราคา

หลักทรัพย ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเรื่อง ความสัมพันธของผลการดําเนินงานและคุณภาพกําไรตอมูลคาหลักทรัพยของบริษัท 
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ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพ่ือใชเปนแนวทางในการพิจารณาตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน อันจะสรางความมั่งคั่ง 

อยางยั่งยืนใหแกตลาดทุนไทยในอนาคต 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธของผลการดําเนินงานตอราคาหลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธของคุณภาพกําไรตอราคาหลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

สมมติฐานและกรอบแนวคิดในการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัย 

 1. ราคาหลักทรัพยมีความสัมพันธตอผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 2. ราคาหลักทรัพยมีความสัมพันธตอคุณภาพกําไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

ทฤษฏีเกี่ยวกับอัตราสวนทางการเงินดานผลการดําเนินงาน 

 1.1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (Return on Asset: ROA) เปนอัตราสวนท่ีแสดงถึงความสามารถของกิจการใน

การนําสินทรัพยท่ีมีไปทําใหเกิดกําไรสุทธิกลับเขามาในปน้ันประมาณก่ีเปอรเซ็นตของสินทรัพยท่ีมีท้ังหมด ถาอัตราผลตอบแทน

สินทรัพยสูงจะดี เน่ืองจากกิจการสามารถนําสินทรัพยรวมไปทําใหเกิดกําไรสทุธิกลับเขามามาก จะทําใหปน้ันกิจการมีผลตอบแทน

จากสนิทรัพยรวมจาํนวนมากขอสังเกตอัตราผลตอบแทนจากสินทรพัยน้ีจะแสดงถึงผลตอบแทนโดยรวมของกิจการน่ันเอง 

 1.2 อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (Return on Equity: ROE) เปนอัตราสวนท่ีจะแสดงใหทราบวาสวนของผูถือหุนท่ีมีอยู

น้ันจะทําใหเกิดผลกําไรเปนจํานวนเทาใด อัตราสวนน้ีเปนการแสดงใหเห็นความสามารถของฝายบริหารท่ีทํากําไรจากสวนของผูถือ

หุนหากอัตราสวนน้ีสูงแสดงถึงประสิทธิภาพในการหากําไรเพ่ือมาตอบแทนสวนของผูถือหุนไดดีดวย แตถาอัตราผลตอบแทนน้ีต่ํา 

หมายถึง กิจการไมมีประสิทธิภาพในการหากําไรเพ่ือมาตอบแทนสวนของผูถือหุน  

ผลการดําเนินงาน 

 1. อัตราผลตอบแทนสินทรัพย 

 2. อัตราผลตอบแทนผูถือหุน 

 3. อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร 
ราคาหลักทรัพยของบริษัท 

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

แหงประเทศไทย 
คุณภาพกําไร 

วิธีรายการคงคางจากเงินทุนหมุนเวียน 

ตัวแปรควบคุม 

ขนาดของบริษัท 

          1.3 อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร (Cash from Operations to Earnings: CFO) เปนอัตราสวนท่ีแสดงใหทราบ

วาเงินสดท่ีใชไปในการดําเนินงานน้ันเกิดจากรายไดท่ีเกิดจากการดําเนินงานหรือไม หรือเงินสดท่ีใชไปในการดําเนินงานน้ันไดมา

จากแหลงใด หากคาท่ีไดสูงแสดงวาเงินสดท่ีใชในการดําเนินงานเปนเงินสดท่ีไดจากการดําเนินงานไมใชไดมาจากการกูยืมทําให

ทราบถึงสภาพคลองของกิจการ แสดงวากิจการมีสภาพคลองท่ีดีเน่ืองจากบริหารงานจากเงินสดท่ีไดจากการดําเนินงาน  

ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพกําไร 

คุณภาพกําไร หมายถึง กําไรท่ีแทจริงท่ีสามารถสะทอนใหเห็นผลการดําเนินงานของกิจการไดอยางนาเช่ือถือและเปน

กําไรท่ีสามารถเปลี่ยนเปนเงินสดไดอยางเพียงพอตอการดําเนินงาน (วรศักดิ์ ทุมมานนท, 2549) การวิเคราะหคุณภาพกําไรมีหลาย

วิธีดวยกัน แตจากการศึกษางานวิจัยวิธีท่ีนิยมใชมากท่ีสุด คือ การวิเคราะหคุณภาพกําไรโดยใชรายการคงคาง ซึ่งตัวแบบรายการ 

คงคางในงานวิจัยท่ีใชทดสอบการตกแตงกําไรของผูบริหาร มักจะใชการแบงแยกมูลคารายการคงคางรวม ออกเปนรายการคงคาง

จากการดําเนินงานปกติ และรายการคงคางจากการดําเนินงานเกินปกติ โดยมองวารายการคงคางจากการดําเนินงานปกติ  

ชวยสะทอนใหเห็นถึงผลการดําเนินงานในงบการเงินไดดีข้ึน แตรายการคงคางจากการดําเนินงานเกินปกติ ชวยสะทอนถึง 

การบิดเบือนจากการตกแตงกําไรของผลการดําเนินงานท่ีแทจริง 

 Sloan (1996) ไดศึกษาเก่ียวกับผลกระทบของหลักเกณฑคงคางวาสงผลถึงคุณภาพกําไรโดยพิจารณาถึงกําไรสุทธิ 

ทางบัญชีตามเกณฑคงคางซึ่งวัดจากเงินทุนหมุนเวียนสุทธิและคาใชจายตัดบัญชี  

 Brandshaw, Richardson, and Sloan (1999) ไดทําการศึกษาเก่ียวกับคุณภาพกําไรและความนาเช่ือถือของรายงาน

ทางการเงิน โดยตรวจสอบวานักวิเคราะหและผูสอบบัญชี มีการแสดงและสื่อสารขอมูลเก่ียวกับกําไรท่ีมีคุณภาพต่ําไปยังนักลงทุน

หรือไม โดยทําการวัดคุณภาพกําไรจากเทคนิครายการคงคางท่ีพัฒนาเพ่ิมเติมจากงานวิจัยในอดีตของ Sloan (1996) โดยแบง

ออกเปน 2 วิธี คือ การวัดรายการคงคางจากเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital Accruals : WCA) และวัดรายการคงคาง 

จากการดําเนินงานสุทธิ (Total Net Operating Accruals : NOA) 

 ตัวแบบท่ีใชในการคํานวณรายการคงคางแบงเปน 2 ตัวแบบ ดังน้ี  

1.  Working Capital Accruals = การเพ่ิมข้ึนในบัญชีลูกหน้ี + การเพ่ิมข้ึนของสินคาคงเหลือ +  

   การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน + การลดลงในบัญชีเจาหน้ี 

   และคางจาย + การลดลงในภาษีคางจาย + การลดลงในหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  

2. Total Net Operating Accruals  = กําไรกอนรายการพิเศษ – กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 

 เมื่อไดคารายการคงคางแลวตองนําคาท้ังสองขางตนไปหารดวยสินทรัพยรวมถัวเฉลี่ย เพ่ือใหสามารถเปรียบเทียบบริษัท 

ท่ีมีขนาดแตกตางกันได โดยในงานวิจัยน้ีใชตัวแบบคงคาง ตัวแบบท่ี 1 คือ Working Capital Accruals 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 Avdalović and Milenković (2017) พบวาผลการดําเนินงานท่ีวัดดวย ROA สงผลกระทบทางบวกตอราคาหุน แตไมพบ

ผลกระทบของผลการดําเนินงานท่ีวัดดวย ROE ท่ีมีตอราคาหุนในประเทศเซอเบียในป 2010-2014 เชนเดียวกับผลการศึกษาของ  

Z.Puspitaningtyas (2017) ท่ีพบวาผลการดําเนินงานในเรื่องความสามารถในการทํากําไรท่ีวัดดวย ROE ไมมีอิทธิพลตอราคา

หลักทรัพยในประเทศอินโดนิเซีย ระหวางป 2011-2016 นักวิจัยบางคนวัดมูลคาของกิจการดวย หลักการอ่ืนท่ีมิใชมูลคาหลักทรัพย 

เชน Budiharjo (2019) ไดทดสอบผลกระทบของผลการดําเนินงานดานการเงินกับมูลคาของบริษัทในประเทศอินโดนิเซียระหวางป 

2015-2017 พบวาผลการดําเนินงานดานการเงินท่ีวัดดวย อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย (Total Asset Turn Over) และอัตรา

กําไรข้ันตน (Net Profit Margin) มีความสัมพันธทางบวกกับมูลคาของบริษัทท่ีวัดดวย Tobins'Q 
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ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพ่ือใชเปนแนวทางในการพิจารณาตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน อันจะสรางความมั่งคั่ง 

อยางยั่งยืนใหแกตลาดทุนไทยในอนาคต 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธของผลการดําเนินงานตอราคาหลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธของคุณภาพกําไรตอราคาหลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

สมมติฐานและกรอบแนวคิดในการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัย 

 1. ราคาหลักทรัพยมีความสัมพันธตอผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 2. ราคาหลักทรัพยมีความสัมพันธตอคุณภาพกําไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

ทฤษฏีเกี่ยวกับอัตราสวนทางการเงินดานผลการดําเนินงาน 

 1.1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (Return on Asset: ROA) เปนอัตราสวนท่ีแสดงถึงความสามารถของกิจการใน

การนําสินทรัพยท่ีมีไปทําใหเกิดกําไรสุทธิกลับเขามาในปน้ันประมาณก่ีเปอรเซ็นตของสินทรัพยท่ีมีท้ังหมด ถาอัตราผลตอบแทน

สินทรัพยสูงจะดี เน่ืองจากกิจการสามารถนําสินทรัพยรวมไปทําใหเกิดกําไรสทุธิกลับเขามามาก จะทําใหปน้ันกิจการมีผลตอบแทน

จากสนิทรัพยรวมจาํนวนมากขอสังเกตอัตราผลตอบแทนจากสินทรพัยน้ีจะแสดงถึงผลตอบแทนโดยรวมของกิจการน่ันเอง 

 1.2 อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (Return on Equity: ROE) เปนอัตราสวนท่ีจะแสดงใหทราบวาสวนของผูถือหุนท่ีมีอยู

น้ันจะทําใหเกิดผลกําไรเปนจํานวนเทาใด อัตราสวนน้ีเปนการแสดงใหเห็นความสามารถของฝายบริหารท่ีทํากําไรจากสวนของผูถือ

หุนหากอัตราสวนน้ีสูงแสดงถึงประสิทธิภาพในการหากําไรเพ่ือมาตอบแทนสวนของผูถือหุนไดดีดวย แตถาอัตราผลตอบแทนน้ีต่ํา 

หมายถึง กิจการไมมีประสิทธิภาพในการหากําไรเพ่ือมาตอบแทนสวนของผูถือหุน  

ผลการดําเนินงาน 

 1. อัตราผลตอบแทนสินทรัพย 

 2. อัตราผลตอบแทนผูถือหุน 

 3. อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร 
ราคาหลักทรัพยของบริษัท 

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

แหงประเทศไทย 
คุณภาพกําไร 

วิธีรายการคงคางจากเงินทุนหมุนเวียน 

ตัวแปรควบคุม 

ขนาดของบริษัท 

          1.3 อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร (Cash from Operations to Earnings: CFO) เปนอัตราสวนท่ีแสดงใหทราบ

วาเงินสดท่ีใชไปในการดําเนินงานน้ันเกิดจากรายไดท่ีเกิดจากการดําเนินงานหรือไม หรือเงินสดท่ีใชไปในการดําเนินงานน้ันไดมา

จากแหลงใด หากคาท่ีไดสูงแสดงวาเงินสดท่ีใชในการดําเนินงานเปนเงินสดท่ีไดจากการดําเนินงานไมใชไดมาจากการกูยืมทําให

ทราบถึงสภาพคลองของกิจการ แสดงวากิจการมีสภาพคลองท่ีดีเน่ืองจากบริหารงานจากเงินสดท่ีไดจากการดําเนินงาน  

ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพกําไร 

คุณภาพกําไร หมายถึง กําไรท่ีแทจริงท่ีสามารถสะทอนใหเห็นผลการดําเนินงานของกิจการไดอยางนาเช่ือถือและเปน

กําไรท่ีสามารถเปลี่ยนเปนเงินสดไดอยางเพียงพอตอการดําเนินงาน (วรศักดิ์ ทุมมานนท, 2549) การวิเคราะหคุณภาพกําไรมีหลาย

วิธีดวยกัน แตจากการศึกษางานวิจัยวิธีท่ีนิยมใชมากท่ีสุด คือ การวิเคราะหคุณภาพกําไรโดยใชรายการคงคาง ซึ่งตัวแบบรายการ 

คงคางในงานวิจัยท่ีใชทดสอบการตกแตงกําไรของผูบริหาร มักจะใชการแบงแยกมูลคารายการคงคางรวม ออกเปนรายการคงคาง

จากการดําเนินงานปกติ และรายการคงคางจากการดําเนินงานเกินปกติ โดยมองวารายการคงคางจากการดําเนินงานปกติ  

ชวยสะทอนใหเห็นถึงผลการดําเนินงานในงบการเงินไดดีข้ึน แตรายการคงคางจากการดําเนินงานเกินปกติ ชวยสะทอนถึง 

การบิดเบือนจากการตกแตงกําไรของผลการดําเนินงานท่ีแทจริง 

 Sloan (1996) ไดศึกษาเก่ียวกับผลกระทบของหลักเกณฑคงคางวาสงผลถึงคุณภาพกําไรโดยพิจารณาถึงกําไรสุทธิ 

ทางบัญชีตามเกณฑคงคางซึ่งวัดจากเงินทุนหมุนเวียนสุทธิและคาใชจายตัดบัญชี  

 Brandshaw, Richardson, and Sloan (1999) ไดทําการศึกษาเก่ียวกับคุณภาพกําไรและความนาเช่ือถือของรายงาน

ทางการเงิน โดยตรวจสอบวานักวิเคราะหและผูสอบบัญชี มีการแสดงและสื่อสารขอมูลเก่ียวกับกําไรท่ีมีคุณภาพต่ําไปยังนักลงทุน

หรือไม โดยทําการวัดคุณภาพกําไรจากเทคนิครายการคงคางท่ีพัฒนาเพ่ิมเติมจากงานวิจัยในอดีตของ Sloan (1996) โดยแบง

ออกเปน 2 วิธี คือ การวัดรายการคงคางจากเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital Accruals : WCA) และวัดรายการคงคาง 

จากการดําเนินงานสุทธิ (Total Net Operating Accruals : NOA) 

 ตัวแบบท่ีใชในการคํานวณรายการคงคางแบงเปน 2 ตัวแบบ ดังน้ี  

1.  Working Capital Accruals = การเพ่ิมข้ึนในบัญชีลูกหน้ี + การเพ่ิมข้ึนของสินคาคงเหลือ +  

   การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน + การลดลงในบัญชีเจาหน้ี 

   และคางจาย + การลดลงในภาษีคางจาย + การลดลงในหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  

2. Total Net Operating Accruals  = กําไรกอนรายการพิเศษ – กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 

 เมื่อไดคารายการคงคางแลวตองนําคาท้ังสองขางตนไปหารดวยสินทรัพยรวมถัวเฉลี่ย เพ่ือใหสามารถเปรียบเทียบบริษัท 

ท่ีมีขนาดแตกตางกันได โดยในงานวิจัยน้ีใชตัวแบบคงคาง ตัวแบบท่ี 1 คือ Working Capital Accruals 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 Avdalović and Milenković (2017) พบวาผลการดําเนินงานท่ีวัดดวย ROA สงผลกระทบทางบวกตอราคาหุน แตไมพบ

ผลกระทบของผลการดําเนินงานท่ีวัดดวย ROE ท่ีมีตอราคาหุนในประเทศเซอเบียในป 2010-2014 เชนเดียวกับผลการศึกษาของ  

Z.Puspitaningtyas (2017) ท่ีพบวาผลการดําเนินงานในเรื่องความสามารถในการทํากําไรท่ีวัดดวย ROE ไมมีอิทธิพลตอราคา

หลักทรัพยในประเทศอินโดนิเซีย ระหวางป 2011-2016 นักวิจัยบางคนวัดมูลคาของกิจการดวย หลักการอ่ืนท่ีมิใชมูลคาหลักทรัพย 

เชน Budiharjo (2019) ไดทดสอบผลกระทบของผลการดําเนินงานดานการเงินกับมูลคาของบริษัทในประเทศอินโดนิเซียระหวางป 

2015-2017 พบวาผลการดําเนินงานดานการเงินท่ีวัดดวย อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย (Total Asset Turn Over) และอัตรา

กําไรข้ันตน (Net Profit Margin) มีความสัมพันธทางบวกกับมูลคาของบริษัทท่ีวัดดวย Tobins'Q 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 Kim and Kross (2005) ไดกลาววา แมวางานวิจัยในปจจุบันเริ่มมีแนวโนมวาความสัมพันธระหวางกําไรในปจจุบันกับราคา

หุนจะเริ่มลดลง แตพวกเขาก็พบวาความสัมพันธระหวางกําไรในปจจุบันกับกระแสเงินสดในอนาคตกลับเพ่ิมข้ึนเมื่อเวลาผานไปและ

เปนคุณสมบัติอยางหน่ึงของกําไรท่ีมีคุณภาพ เมื่อกําไรน้ันมีความแมนยําในการคาดการณถึงกระแสเงินสดท่ีจะไดรับในอนาคตได แต

ไมสอดคลองกับงานวิจัยของ Doustian and Mashayekh (2019) ท่ีแบงคุณภาพกําไรเปน 3 ประเภทไดแก กําไรท่ีเกิดข้ึนตอเน่ืองกัน 

(Persistence) กําไรท่ีสามารถใชในการพยากรณได (Predictability) กําไรท่ีผันผวนนอย (variability or Smoothing) โดยพบวา

ความแปรปรวนของกระแสเงินสดจากการดําเนินงานไมมีความสัมพันธกับราคาหลักทรัพยในมุมมองคุณภาพกําไรในลักษณะใดเลย 

แตในขณะท่ีขนาดของบริษัทมีความสัมพันธในทางบวกกับราคาหลักทรัพยในมุมมองคุณภาพกําไรทุกลักษณะ  

 Sloan (1996) ไดแสดงความสัมพันธของราคาหลักทรัพยกับคุณภาพกําไรท่ีวัดดวยเกณฑคงคาง โดยเขาไดแบงเกณฑ 

คงคางท่ีวัดจากเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital Accruals) และวัดจากการดําเนินงานสุทธิ (Total Net Operating Accruals) 

และภายหลังก็มีนักวิจัยใชเกณฑคงคางของ Sloan (1996) วัดคุณภาพกําไรอยางแพรหลาย อาทิ Eme and Fideils (2018)  

ไดปรับแบบจําลองของ Sloan (1996) เพ่ือวัดคุณภาพกําไรตามรายการคงคางภายใตดุลยพินิจ ซึ่งเขาพบวาการเพ่ิมข้ึนของคุณภาพ

กําไรสงผลใหราคาหุนเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากคุณภาพกําไรท่ีคํานวณจากรายการคงคางภายใตดุลยพินิจมีอิทพลตอผลการดําเนินงาน ทําให

ผลตอบแทนสูง ราคาหุนจึงสูงตามไปดวย 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 งานวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาความสัมพันธระหวางผลการดําเนินงาน คุณภาพกําไร และราคาหลักทรัพยของบริษัท 

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมีขอบเขตของการวิจัย ดังน้ี 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรท่ีใชในการศึกษา คือ บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ประจําป พ.ศ.2561 ซึ่งเปนปท่ีมีมูลคา

การขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศไทยเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุดในรอบ 7 ป นับตั้งแตป พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2562 (สํานักงานเลขาธิการสภา

ผูแทนราษฎร, 2562) จํานวน 780 บริษัท กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา จํานวน 429 บริษัท ซึ่งเปนบริษัทท่ีมีขอมูลท่ีใชในการศึกษา

ครบถวน โดยการวิจัย จะใชขอมูลทุกกลุมอุตสาหกรรม ยกเวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย MAI ธุรกิจการเงิน และบริษัทจด

ทะเบียนท่ีอยูระหวางการฟนฟูกิจการ 

2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีอยูบนพ้ืนฐานของปจจัยท่ีนิยมใชในการศึกษาความสัมพันธระหวางผลการดําเนินงาน คุณภาพ

กําไร และราคาหลักทรัพยของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จากการศึกษาคนควาเพ่ิมเติมของผูศึกษา โดยศึกษาเก่ียวกับ

การวัดผลผลการดําเนินงาน 3 วิธี ไดแก 1) อัตราผลตอบแทนสินทรัพย 2) อัตราผลตอบแทนผูถือหุน และ 3) อัตราสวนเงินสดตอ 

การทํากําไร สวนคุณภาพกําไรการวัดดวยวิธีรายการคงคางจากเงินทุนหมุนเวียน โดยใชสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน และการ

วิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณ  

3. วิธีการวิเคราะหขอมูล 

การศึกษาความสัมพันธระหวางผลการดําเนินงาน คุณภาพกําไร และราคาหลักทรัพยของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

มีตัวแปรตามคือราคาหลักทรัพย สิ่งท่ีสนใจ คือ ผลการดําเนินงาน ซึ่งประกอบดวยอัตราผลตอบแทนสินทรัพย อัตราผลตอบแทนผูถือหุน

และอัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร สวนคุณภาพกําไร วัดดวยวิธีรายการคงคางจากเงินลงทุนหมุนเวียนและตัวแปรควบคุมคือ ขนาดของ

บริษัท โดยใชการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุในการทดสอบความสัมพันธ โดยใชตัวแบบในการศึกษา ดังน้ี 

P = β₀ + β₁ ROA + β₂ ROE + β₃ CFO + β₄ WCA + β5 SIZE +ɛ  

โดยท่ี 

P  ราคาหลักทรัพย (บาท/หุน) โดยใชราคาปด ณ วันสิ้นป 2561 ของแตละบริษัท 

ROA  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย = (กําไรสุทธิ / สินทรัพยรวม (เฉลี่ย) x 100) (%) 

ROE  อัตราผลตอบแทนผูถือหุน = (กําไรสุทธิ / สวนของผูถือหุน) x 100 (%) 

CFO  อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร = (กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน / กําไรจากการดําเนินงาน) x 100 (%) 

WCA  วิธีรายการคงคางจากเงินลงทุนหมนุเวียน (การเพ่ิมข้ึนในบัญชีลูกหน้ี + การเพ่ิมข้ึนของสินคาคงเหลือ +  

  การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน + การลดลงในบัญชีเจาหน้ีและคางจาย + การลดลงในภาษีคางจาย +  

  การลดลงในหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน)/สินทรัพยรวม (เทา) 

SIZE ขนาดของบริษัท = สินทรัพยรวมในงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันสิ้นป 2561 

 β₀, ɛ  คาคงท่ี 

4.  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก  

4.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statics) คือ การวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตน ของตัวแปรตาง ๆ ในรูปของคาสถิติพ้ืนฐาน  

ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. Deviation) คาสูง (Maximum) คาต่ํา (Minimum) 

4.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statics) ไดแก คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Correlation) และ 

การวิเคราะหความถดถอยเชิงพหคุูณ (Multiple Regression Analysis)  

ผลการวิจัย 

 จากการศึกษาความสัมพันธระหวางผลการดําเนินงาน คุณภาพกําไร และราคาหลักทรัพยของบริษัทในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย ไดผลการวิจัย ดังน้ี 

1. ผลการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา 

ตารางท่ี 1 แสดงคาต่ําสุด (Minimum) คาสูงสุด (Maximum) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std.) ของตัวแปรอิสระ 

ตัวแปรตามและตัวแปรควบคุม  

ตัวแปร หนวย 
จํานวนขอมูล คาตํ่าสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน 

N Minimum Maximum Mean Std.  

P บาท 429 .02 205.00 14.4319 26.52927 

ROA % 429 -53.3192 155.5266 4.184602 12.8495876 

ROE % 429 -4,340.5128 189.8920 -8.397890 217.3233160 

CFO % 429 -98.8116 192.3824 1.860056 13.0694086 

WCA เทา 429 -3.4946 7,522.1800 18.467028 363.6100531 

SIZE ลานบาท 429 177 2,355,484 30,859.73 131,026.078 

  ผลการศึกษาดานผลการดําเนินงาน พบวา อัตราผลตอบแทนสินทรัพย (ROA) มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.185% สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเทากับ 12.850% อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (ROE) มีคาเฉลี่ยเทากับ -8.398% สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 217.323% 

อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร (CFO) มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.860% สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 13.069% ตัวแปรท่ีมีคาเฉลี่ยมาก

ท่ีสุดคือ อัตราผลตอบแทนสินทรัพย (ROA) และอัตราสวนท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุดคือ อัตราผลตอบแทนสวนผูถือหุน (ROE) 
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 Kim and Kross (2005) ไดกลาววา แมวางานวิจัยในปจจุบันเริ่มมีแนวโนมวาความสัมพันธระหวางกําไรในปจจุบันกับราคา

หุนจะเริ่มลดลง แตพวกเขาก็พบวาความสัมพันธระหวางกําไรในปจจุบันกับกระแสเงินสดในอนาคตกลับเพ่ิมข้ึนเมื่อเวลาผานไปและ

เปนคุณสมบัติอยางหน่ึงของกําไรท่ีมีคุณภาพ เมื่อกําไรน้ันมีความแมนยําในการคาดการณถึงกระแสเงินสดท่ีจะไดรับในอนาคตได แต

ไมสอดคลองกับงานวิจัยของ Doustian and Mashayekh (2019) ท่ีแบงคุณภาพกําไรเปน 3 ประเภทไดแก กําไรท่ีเกิดข้ึนตอเน่ืองกัน 

(Persistence) กําไรท่ีสามารถใชในการพยากรณได (Predictability) กําไรท่ีผันผวนนอย (variability or Smoothing) โดยพบวา

ความแปรปรวนของกระแสเงินสดจากการดําเนินงานไมมีความสัมพันธกับราคาหลักทรัพยในมุมมองคุณภาพกําไรในลักษณะใดเลย 

แตในขณะท่ีขนาดของบริษัทมีความสัมพันธในทางบวกกับราคาหลักทรัพยในมุมมองคุณภาพกําไรทุกลักษณะ  

 Sloan (1996) ไดแสดงความสัมพันธของราคาหลักทรัพยกับคุณภาพกําไรท่ีวัดดวยเกณฑคงคาง โดยเขาไดแบงเกณฑ 

คงคางท่ีวัดจากเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital Accruals) และวัดจากการดําเนินงานสุทธิ (Total Net Operating Accruals) 

และภายหลังก็มีนักวิจัยใชเกณฑคงคางของ Sloan (1996) วัดคุณภาพกําไรอยางแพรหลาย อาทิ Eme and Fideils (2018)  

ไดปรับแบบจําลองของ Sloan (1996) เพ่ือวัดคุณภาพกําไรตามรายการคงคางภายใตดุลยพินิจ ซึ่งเขาพบวาการเพ่ิมข้ึนของคุณภาพ

กําไรสงผลใหราคาหุนเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากคุณภาพกําไรท่ีคํานวณจากรายการคงคางภายใตดุลยพินิจมีอิทพลตอผลการดําเนินงาน ทําให

ผลตอบแทนสูง ราคาหุนจึงสูงตามไปดวย 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 งานวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาความสัมพันธระหวางผลการดําเนินงาน คุณภาพกําไร และราคาหลักทรัพยของบริษัท 

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมีขอบเขตของการวิจัย ดังน้ี 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรท่ีใชในการศึกษา คือ บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ประจําป พ.ศ.2561 ซึ่งเปนปท่ีมีมูลคา

การขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศไทยเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุดในรอบ 7 ป นับตั้งแตป พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2562 (สํานักงานเลขาธิการสภา

ผูแทนราษฎร, 2562) จํานวน 780 บริษัท กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา จํานวน 429 บริษัท ซึ่งเปนบริษัทท่ีมีขอมูลท่ีใชในการศึกษา

ครบถวน โดยการวิจัย จะใชขอมูลทุกกลุมอุตสาหกรรม ยกเวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย MAI ธุรกิจการเงิน และบริษัทจด

ทะเบียนท่ีอยูระหวางการฟนฟูกิจการ 

2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีอยูบนพ้ืนฐานของปจจัยท่ีนิยมใชในการศึกษาความสัมพันธระหวางผลการดําเนินงาน คุณภาพ

กําไร และราคาหลักทรัพยของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จากการศึกษาคนควาเพ่ิมเติมของผูศึกษา โดยศึกษาเก่ียวกับ

การวัดผลผลการดําเนินงาน 3 วิธี ไดแก 1) อัตราผลตอบแทนสินทรัพย 2) อัตราผลตอบแทนผูถือหุน และ 3) อัตราสวนเงินสดตอ 

การทํากําไร สวนคุณภาพกําไรการวัดดวยวิธีรายการคงคางจากเงินทุนหมุนเวียน โดยใชสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน และการ

วิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณ  

3. วิธีการวิเคราะหขอมูล 

การศึกษาความสัมพันธระหวางผลการดําเนินงาน คุณภาพกําไร และราคาหลักทรัพยของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

มีตัวแปรตามคือราคาหลักทรัพย สิ่งท่ีสนใจ คือ ผลการดําเนินงาน ซึ่งประกอบดวยอัตราผลตอบแทนสินทรัพย อัตราผลตอบแทนผูถือหุน

และอัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร สวนคุณภาพกําไร วัดดวยวิธีรายการคงคางจากเงินลงทุนหมุนเวียนและตัวแปรควบคุมคือ ขนาดของ

บริษัท โดยใชการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุในการทดสอบความสัมพันธ โดยใชตัวแบบในการศึกษา ดังน้ี 

P = β₀ + β₁ ROA + β₂ ROE + β₃ CFO + β₄ WCA + β5 SIZE +ɛ  

โดยท่ี 

P  ราคาหลักทรัพย (บาท/หุน) โดยใชราคาปด ณ วันสิ้นป 2561 ของแตละบริษัท 

ROA  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย = (กําไรสุทธิ / สินทรัพยรวม (เฉลี่ย) x 100) (%) 

ROE  อัตราผลตอบแทนผูถือหุน = (กําไรสุทธิ / สวนของผูถือหุน) x 100 (%) 

CFO  อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร = (กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน / กําไรจากการดําเนินงาน) x 100 (%) 

WCA  วิธีรายการคงคางจากเงินลงทุนหมนุเวียน (การเพ่ิมข้ึนในบัญชีลูกหน้ี + การเพ่ิมข้ึนของสินคาคงเหลือ +  

  การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน + การลดลงในบัญชีเจาหน้ีและคางจาย + การลดลงในภาษีคางจาย +  

  การลดลงในหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน)/สินทรัพยรวม (เทา) 

SIZE ขนาดของบริษัท = สินทรัพยรวมในงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันสิ้นป 2561 

 β₀, ɛ  คาคงท่ี 

4.  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก  

4.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statics) คือ การวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตน ของตัวแปรตาง ๆ ในรูปของคาสถิติพ้ืนฐาน  

ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. Deviation) คาสูง (Maximum) คาต่ํา (Minimum) 

4.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statics) ไดแก คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Correlation) และ 

การวิเคราะหความถดถอยเชิงพหคุูณ (Multiple Regression Analysis)  

ผลการวิจัย 

 จากการศึกษาความสัมพันธระหวางผลการดําเนินงาน คุณภาพกําไร และราคาหลักทรัพยของบริษัทในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย ไดผลการวิจัย ดังน้ี 

1. ผลการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา 

ตารางท่ี 1 แสดงคาต่ําสุด (Minimum) คาสูงสุด (Maximum) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std.) ของตัวแปรอิสระ 

ตัวแปรตามและตัวแปรควบคุม  

ตัวแปร หนวย 
จํานวนขอมูล คาตํ่าสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน 

N Minimum Maximum Mean Std.  

P บาท 429 .02 205.00 14.4319 26.52927 

ROA % 429 -53.3192 155.5266 4.184602 12.8495876 

ROE % 429 -4,340.5128 189.8920 -8.397890 217.3233160 

CFO % 429 -98.8116 192.3824 1.860056 13.0694086 

WCA เทา 429 -3.4946 7,522.1800 18.467028 363.6100531 

SIZE ลานบาท 429 177 2,355,484 30,859.73 131,026.078 

  ผลการศึกษาดานผลการดําเนินงาน พบวา อัตราผลตอบแทนสินทรัพย (ROA) มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.185% สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเทากับ 12.850% อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (ROE) มีคาเฉลี่ยเทากับ -8.398% สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 217.323% 

อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร (CFO) มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.860% สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 13.069% ตัวแปรท่ีมีคาเฉลี่ยมาก

ท่ีสุดคือ อัตราผลตอบแทนสินทรัพย (ROA) และอัตราสวนท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุดคือ อัตราผลตอบแทนสวนผูถือหุน (ROE) 
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  ผลการศึกษาดานคุณภาพกําไร พบวา  รายการคงคางจากเงินลงทุนหมุนเวียน (WCA) มีคาเฉลี่ยเทากับ 18.467 เทา  

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 363.610 เทา 

  2. ผลการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงอนุมาน 

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ (Pearson Correlation) 

  P ROA ROE CFO WCA SIZE 

P 1 0.185*** 0.048 0.006 0.104* 0.225*** 

ROA  1 0.126** -0.003 0.026 0.023 

ROE   1 0.010 0.005 0.016 

CFO    1 -0.004 0.005 

WCA     1 0.006 

SIZE      1 

Significantly .001***; Significantly .01**; Significantly .05* 

 จากตารางท่ี 2 จะพบวา อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (ROA)  และขนาดของกิจการซึ่งคํานวณจากสินทรัพยรวม (SIZE)  

มีความสัมพันธกับราคาหลักทรัพยในเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 ขณะเดียวกันรายการคงคางจากเงินทุนหมุนเวียน 

(WCA) ก็มีความสัมพันธกับราคาหลักทรัพยในเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาตัวแปรตัวอ่ืนพบวา

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) มีความสัมพันธเชิงบวกกับอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (ROA) อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.01 และผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระในตารางท่ี 2 ไมพบตัวแปรอิสระคูใดมีความสัมพันธกันสูงเกิน 

0.65 (Burns & Grove, 1993) ท่ีจะทําใหเกิดปญหา Multicolinearity และเมื่อทําการทดสอบ Collinearity ดวยคา Tolerance และ 

คา VIF ในตารางท่ี 3 ก็ไมพบคา Tolerance ของตัวแปรใดมีคาต่ํากวา 0.1 (Hair, Blac, Babin, & Anderson, 2010) และไมพบคา VIF 

ของตัวแปรใดมีคาเกิน 10 (Gujarati & Porter, 2009) เชนกัน จึงสามารถทําการวิเคราะหถดถอยได 

 ข้ันตอมาจึงทําการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุคูณ Multiple Linear Regression Analysis เพ่ือทําการพยากรณ

ความสัมพันธของผลการดําเนินงานและคณุภาพกําไรตอมูลคาหลักทรัพย ดังน้ี        

ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ  

Variables 

 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 

Coefficients t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

(Constant) 11.419 1.337  8.540 0.000   

ROA 0.360 0.096 0.175 3.739 0.000*** 0.983 1.017 

ROE 0.003 0.006 0.022 0.478 0.633 0.984 1.016 

CFO 0.011 0.094 0.005 0.113 0.910 1.000 1.000 

WCA 0.007 0.003 0.098 2.113 0.035* 0.999 1.001 

SIZE 4.458 0.000 0.220 4.754 0.000*** 0.999 1.001 

R = 0.305; R2 = 0.093; ADJ.R2 = 0.082; F = 8.688; Sig. = 0.000; Durbin-Watson = 2.016 

Significantly .001***; Significantly .01**; Significantly .05* 

 จากตารางท่ี 3 พบวา Adj R2 มีคาเทากับ 0.082 น้ันหมายความวาสมการถดถอยท่ีไดมาจากการวิเคราะหท่ีจะอธิบาย

ความแปรผันในตัวแปรตามน้ันคือ มูลคาหลักทรัพยไดรอยละ 8.2 รวมท้ังพบวาปจจัยท่ีเปนตัวแปรอิสระและตัวแปรควบคุม 

มีอิทธิพลตอการพยากรณมูลคาหลักทรัพยไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 3 ตัวแปรดวยกันอันประกอบดวย 

 1. อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (ROA) มีอิทธิพลเชิงบวกตอมูลคาหลักทรัพย โดยมีคาสัมประสิทธิการถดถอยเทากับ 

0.360 แสดงวาหากอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (ROA) เพ่ิมข้ึน 1 % ทําใหมูลคาหลักทรัพยเพ่ิมข้ึนตาม 0.36 % 

 2. คุณภาพกําไรท่ีวัดจากรายการคงคางจากเงินทุนหมุนเวียน (WCA) มีอิทธิพลเชิงบวกตอมูลคาหลักทรัพย โดยมีคา

สัมประสิทธ์ิการถดถอยเทากับ 0.007 แสดงวาหากกิจการมีคุณภาพกําไร (WCA) เพ่ิมข้ึน 1 เทา ทําใหมูลคาหลักทรัพยเพ่ิมข้ึนตาม 

0.007 เทา 

 3. ขนาดกิจการ (SIZE) มีอิทธิพลเชิงบวกตอมูลคาหลักทรัพย โดยมีคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยเทากับ 4.458 แสดงวาหาก

กิจการมีสินทรัพยรวม (SIZE) เพ่ิมข้ึน 1 ลานบาท ทําใหมูลคาหลักทรัพยเพ่ิมข้ึนตามรอยละ 4.458 ลานบาท 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการวิเคราะหความสัมพันธของผลการดําเนินงานและคุณภาพกําไรตอมูลคาหลักทรัพยของบริษัทในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย พบวามีปจจัยท่ีมีความสัมพันธของผลการดําเนินงานและคุณภาพกําไรตอมูลคาหลักทรัพย ดังน้ี 

 1. อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (ROA) มีความสัมพันธเชิงบวกตอมูลคาหลักทรัพย จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 1 คือ มูลคา

หลักทรัพยมีความสัมพันธตอผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 

Avdalović and Milenković (2017) สุทธิเพ็ญ ดีสวัสดิ์ (2553) อรอุมา ตนดี (2556) ธันยนันท มงคลสวัสดิ์ และธฤตพน อูสวัสดิ์ 

(2560) ท่ีพบวา อัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรัพย (ROA) มีความสัมพันธกับราคาหลักทรัพยในทิศทางเดียวกัน เน่ืองจาก  

เมื่อนักลงทุนพิจารณาเห็นวากิจการใดมีผลตอบแทนตอสินทรัพยสูงยอมมุงหวังเขาลงทุนในกิจการน้ันทําใหราคาหลักทรัพยของ

กิจการน้ันสูงข้ึน 

 2. คุณภาพกําไรท่ีวัดจากรายการคงคางจากเงินทุนหมุนเวียน (WCA) มีความสัมพันธเชิงบวกกับมูลคาหลักทรัพยจึงยอมรับ

สมมติฐานท่ี 2 คือ มูลคาหลักทรัพยมีความสัมพันธตอคุณภาพกําไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

สอดคลองกับงานวิจัยของ Sloan (1996) Eme and Fideils (2018) ดารานาถ พรหมอินทร (2560) ท่ีพบวา คุณภาพกําไรวิธี

รายการคงคางจากเงินทุนหมุนเวียน (WCA) มีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันกับราคาตลาดหลักทรัพย เน่ืองจากเมื่อกิจการใด 

มีกําไรท่ีมีคุณภาพ นักลงทุนยอมเกิดความเช่ือมั่นในขอมูลท่ีกิจการน้ันไดนําเสนอ และเปนแรงจูงใจใหเขาตัดสินลงทุนในกิจการน้ัน

 3. ขนาดกิจการ (SIZE) มีอิทธิพลเชิงบวกตอมูลคาหลักทรัพย แสดงวาหากกิจการขนาดใหญยอมมีมูลคาหลักทรัพยสูง 

ซึ่งเกิดจากนักลงทุนมีความคาดหวังวากิจการขนาดใหญยอมมีความมั่นคงและยอมมีผลตอบแทนจากการถือหุนท่ีสูงดวยเชนกัน 

สรุปผลการวิจัย 

  ผลการดําเนินงานท่ีวัดดวย ROA และ คุณภาพกําไรท่ีวัดดวยรายการคงคางจากเงินทุนหมุนเวียน (WCA) สงผลกระทบ

ทางบวกตอมูลคาของหลักทรัพย ดังน้ัน นักลงทุนจึงสามารถนําผลการศึกษามาใชเปนเกณฑในการพิจารณาเพ่ือใชในการตัดสินใจ

ลงทุนในหลักทรัพยในอนาคต โดยไมควรพิจาณาเพียงแคผลประกอบการท่ีดีของบริษัทเพ่ือการตัดสินใจลงทุน แตตองคํานึงถึง

คุณภาพของกําไรท่ีบริษัทน้ันนําเสนอดวย อีกท้ัง บริษัทตองคํานึงถึงการนําเสนอขอมูลทางการเงินตามความเปนจริง เพ่ือเพ่ิมความ

เช่ือมั่นในบริษัทอันจะสงผลใหกิจการเติบโตไดอยางยั่งยืน 

 อยางไรก็ตาม ดวยขอจํากัดของระยะเวลาในการศึกษาในครั้งน้ีจึงอาจพบขอจํากัดของงานวิจัยในเรื่องของปริมาณตัวแปร

ควบคุมท่ีสงผลกระทบตอราคาหลักทรัพย มีจํานวนนอยเกินไป จึงสงผลใหคา Adj R2 ท่ีสะทอนถึงความสามารถในการอธิบาย
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

  ผลการศึกษาดานคุณภาพกําไร พบวา  รายการคงคางจากเงินลงทุนหมุนเวียน (WCA) มีคาเฉลี่ยเทากับ 18.467 เทา  

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 363.610 เทา 

  2. ผลการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงอนุมาน 

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ (Pearson Correlation) 

  P ROA ROE CFO WCA SIZE 

P 1 0.185*** 0.048 0.006 0.104* 0.225*** 

ROA  1 0.126** -0.003 0.026 0.023 

ROE   1 0.010 0.005 0.016 

CFO    1 -0.004 0.005 

WCA     1 0.006 

SIZE      1 

Significantly .001***; Significantly .01**; Significantly .05* 

 จากตารางท่ี 2 จะพบวา อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (ROA)  และขนาดของกิจการซึ่งคํานวณจากสินทรัพยรวม (SIZE)  

มีความสัมพันธกับราคาหลักทรัพยในเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 ขณะเดียวกันรายการคงคางจากเงินทุนหมุนเวียน 

(WCA) ก็มีความสัมพันธกับราคาหลักทรัพยในเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาตัวแปรตัวอ่ืนพบวา

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) มีความสัมพันธเชิงบวกกับอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (ROA) อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.01 และผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระในตารางท่ี 2 ไมพบตัวแปรอิสระคูใดมีความสัมพันธกันสูงเกิน 

0.65 (Burns & Grove, 1993) ท่ีจะทําใหเกิดปญหา Multicolinearity และเมื่อทําการทดสอบ Collinearity ดวยคา Tolerance และ 

คา VIF ในตารางท่ี 3 ก็ไมพบคา Tolerance ของตัวแปรใดมีคาต่ํากวา 0.1 (Hair, Blac, Babin, & Anderson, 2010) และไมพบคา VIF 

ของตัวแปรใดมีคาเกิน 10 (Gujarati & Porter, 2009) เชนกัน จึงสามารถทําการวิเคราะหถดถอยได 

 ข้ันตอมาจึงทําการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุคูณ Multiple Linear Regression Analysis เพ่ือทําการพยากรณ

ความสัมพันธของผลการดําเนินงานและคณุภาพกําไรตอมูลคาหลักทรัพย ดังน้ี        

ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ  

Variables 

 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 

Coefficients t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

(Constant) 11.419 1.337  8.540 0.000   

ROA 0.360 0.096 0.175 3.739 0.000*** 0.983 1.017 

ROE 0.003 0.006 0.022 0.478 0.633 0.984 1.016 

CFO 0.011 0.094 0.005 0.113 0.910 1.000 1.000 

WCA 0.007 0.003 0.098 2.113 0.035* 0.999 1.001 

SIZE 4.458 0.000 0.220 4.754 0.000*** 0.999 1.001 

R = 0.305; R2 = 0.093; ADJ.R2 = 0.082; F = 8.688; Sig. = 0.000; Durbin-Watson = 2.016 

Significantly .001***; Significantly .01**; Significantly .05* 

 จากตารางท่ี 3 พบวา Adj R2 มีคาเทากับ 0.082 น้ันหมายความวาสมการถดถอยท่ีไดมาจากการวิเคราะหท่ีจะอธิบาย

ความแปรผันในตัวแปรตามน้ันคือ มูลคาหลักทรัพยไดรอยละ 8.2 รวมท้ังพบวาปจจัยท่ีเปนตัวแปรอิสระและตัวแปรควบคุม 

มีอิทธิพลตอการพยากรณมูลคาหลักทรัพยไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 3 ตัวแปรดวยกันอันประกอบดวย 

 1. อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (ROA) มีอิทธิพลเชิงบวกตอมูลคาหลักทรัพย โดยมีคาสัมประสิทธิการถดถอยเทากับ 

0.360 แสดงวาหากอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (ROA) เพ่ิมข้ึน 1 % ทําใหมูลคาหลักทรัพยเพ่ิมข้ึนตาม 0.36 % 

 2. คุณภาพกําไรท่ีวัดจากรายการคงคางจากเงินทุนหมุนเวียน (WCA) มีอิทธิพลเชิงบวกตอมูลคาหลักทรัพย โดยมีคา

สัมประสิทธ์ิการถดถอยเทากับ 0.007 แสดงวาหากกิจการมีคุณภาพกําไร (WCA) เพ่ิมข้ึน 1 เทา ทําใหมูลคาหลักทรัพยเพ่ิมข้ึนตาม 

0.007 เทา 

 3. ขนาดกิจการ (SIZE) มีอิทธิพลเชิงบวกตอมูลคาหลักทรัพย โดยมีคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยเทากับ 4.458 แสดงวาหาก

กิจการมีสินทรัพยรวม (SIZE) เพ่ิมข้ึน 1 ลานบาท ทําใหมูลคาหลักทรัพยเพ่ิมข้ึนตามรอยละ 4.458 ลานบาท 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการวิเคราะหความสัมพันธของผลการดําเนินงานและคุณภาพกําไรตอมูลคาหลักทรัพยของบริษัทในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย พบวามีปจจัยท่ีมีความสัมพันธของผลการดําเนินงานและคุณภาพกําไรตอมูลคาหลักทรัพย ดังน้ี 

 1. อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (ROA) มีความสัมพันธเชิงบวกตอมูลคาหลักทรัพย จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 1 คือ มูลคา

หลักทรัพยมีความสัมพันธตอผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 

Avdalović and Milenković (2017) สุทธิเพ็ญ ดีสวัสดิ์ (2553) อรอุมา ตนดี (2556) ธันยนันท มงคลสวัสดิ์ และธฤตพน อูสวัสดิ์ 

(2560) ท่ีพบวา อัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรัพย (ROA) มีความสัมพันธกับราคาหลักทรัพยในทิศทางเดียวกัน เน่ืองจาก  

เมื่อนักลงทุนพิจารณาเห็นวากิจการใดมีผลตอบแทนตอสินทรัพยสูงยอมมุงหวังเขาลงทุนในกิจการน้ันทําใหราคาหลักทรัพยของ

กิจการน้ันสูงข้ึน 

 2. คุณภาพกําไรท่ีวัดจากรายการคงคางจากเงินทุนหมุนเวียน (WCA) มีความสัมพันธเชิงบวกกับมูลคาหลักทรัพยจึงยอมรับ

สมมติฐานท่ี 2 คือ มูลคาหลักทรัพยมีความสัมพันธตอคุณภาพกําไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

สอดคลองกับงานวิจัยของ Sloan (1996) Eme and Fideils (2018) ดารานาถ พรหมอินทร (2560) ท่ีพบวา คุณภาพกําไรวิธี

รายการคงคางจากเงินทุนหมุนเวียน (WCA) มีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันกับราคาตลาดหลักทรัพย เน่ืองจากเมื่อกิจการใด 

มีกําไรท่ีมีคุณภาพ นักลงทุนยอมเกิดความเช่ือมั่นในขอมูลท่ีกิจการน้ันไดนําเสนอ และเปนแรงจูงใจใหเขาตัดสินลงทุนในกิจการน้ัน

 3. ขนาดกิจการ (SIZE) มีอิทธิพลเชิงบวกตอมูลคาหลักทรัพย แสดงวาหากกิจการขนาดใหญยอมมีมูลคาหลักทรัพยสูง 

ซึ่งเกิดจากนักลงทุนมีความคาดหวังวากิจการขนาดใหญยอมมีความมั่นคงและยอมมีผลตอบแทนจากการถือหุนท่ีสูงดวยเชนกัน 

สรุปผลการวิจัย 

  ผลการดําเนินงานท่ีวัดดวย ROA และ คุณภาพกําไรท่ีวัดดวยรายการคงคางจากเงินทุนหมุนเวียน (WCA) สงผลกระทบ

ทางบวกตอมูลคาของหลักทรัพย ดังน้ัน นักลงทุนจึงสามารถนําผลการศึกษามาใชเปนเกณฑในการพิจารณาเพ่ือใชในการตัดสินใจ

ลงทุนในหลักทรัพยในอนาคต โดยไมควรพิจาณาเพียงแคผลประกอบการท่ีดีของบริษัทเพ่ือการตัดสินใจลงทุน แตตองคํานึงถึง

คุณภาพของกําไรท่ีบริษัทน้ันนําเสนอดวย อีกท้ัง บริษัทตองคํานึงถึงการนําเสนอขอมูลทางการเงินตามความเปนจริง เพ่ือเพ่ิมความ

เช่ือมั่นในบริษัทอันจะสงผลใหกิจการเติบโตไดอยางยั่งยืน 

 อยางไรก็ตาม ดวยขอจํากัดของระยะเวลาในการศึกษาในครั้งน้ีจึงอาจพบขอจํากัดของงานวิจัยในเรื่องของปริมาณตัวแปร

ควบคุมท่ีสงผลกระทบตอราคาหลักทรัพย มีจํานวนนอยเกินไป จึงสงผลใหคา Adj R2 ท่ีสะทอนถึงความสามารถในการอธิบาย
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O10134

ความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษีเงินได้นิติบุคคลของผู้ท�าบัญชีในจังหวัดสุพรรณบุรี

สุมำลี นำมโชติ1*

บทคัดย่อ
กำรศกึษำมวีตัถปุระสงค์ 1) เพือ่ศกึษำควำมรู้ควำมเข้ำใจเรือ่งภำษเีงนิได้นิตบิคุคล 2) ศกึษำระดบัปัญหำเกีย่วกบักำรค�ำนวณ

ก�ำไรสุทธิทำงภำษีอำกร 3) เปรียบเทียบควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องภำษีเงินได้นิติบุคคล กลุ่มตัวอย่ำง ผู้ท�ำบัญชีในจังหวัดสุพรรณบุรี 

102 คน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถำม วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนำ ได้แก่ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 

ทดสอบสมมติฐำนโดยกำรทดสอบที (t-Test) กำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนทำงเดียว (one-way ANOVA) ผลกำรศึกษำพบว่ำ ผู้ท�ำ

บญัชมีคีวำมรูค้วำมเข้ำใจเรือ่งภำษเีงนิได้นติบิคุคล โดยเรยีงล�ำดบัจำกมำกไปหำน้อย ดงันี ้ด้ำนรำยได้ทีไ่ด้รบักำรยกเว้นต้องน�ำมำหัก

ออกจำกก�ำไรสุทธิทำงบัญชี ด้ำนรำยจ่ำยที่มีสิทธิหักเพิ่มต้องน�ำมำหักออกจำกก�ำไรสุทธิทำงบัญชี ด้ำนกำรหักขำดทุนปีก่อนไม่เกิน 

5 รอบบญัช ีด้ำนรำยกำรหกัค่ำใช้จ่ำยกำรกศุล สำธำรณประโยชน์ กำรศกึษำหรอืกำรกฬีำ ด้ำนรำยจ่ำยต้องห้ำมตำมประมวลรษัฎำกร

ต้องน�ำมำบวกกลบัก�ำไรสทุธทิำงบญัชี และด้ำนรำยกำรทีใ่ห้ถอืเป็นรำยได้ตำมประมวลรษัฎำกรต้องน�ำมำบวกกลบัก�ำไรสทุธิทำงบญัชี 

ตำมล�ำดับ และผู้ท�ำบัญชีส่วนใหญ่มีปัญหำเก่ียวกับกำรค�ำนวณก�ำไรสุทธิทำงภำษีอำกรภำพรวมในระดับมำกทุกข้อ โดยเรียงตำม

ล�ำดบั ดงันี ้ปัญหำเรือ่งกำรตรีำคำสนิค้ำคงเหลอื ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำบญัช ีปัญหำเรือ่งกำรรบัรูร้ำยได้จำกลูกหนีเ้งนิกูย้มืกรรมกำร 

ปัญหำเรือ่งกำรรบัรูร้ำยกำรก�ำไรหรอืขำดทนุจำกกำรจ�ำหน่ำยสินทรพัย์ และปัญหำเรือ่งรำยจ่ำยทีเ่กดิขึน้แต่เป็นรำยจ่ำยต้องห้ำมทำง

ภำษ ีเมือ่ท�ำกำรเปรยีบเทยีบควำมแตกต่ำงพบว่ำปัจจยัส่วนบคุคลแตกต่ำงกนั พบว่ำมคีวำมเหน็ทีไ่ม่แตกต่ำงกนัอย่ำงมนียัส�ำคญัทำง

สถิติที่ระดับ 0.05 

ค�าส�าคัญ : ภำษีเงินได้นิติบุคคล ผู้ท�ำบัญชี ก�ำไรสุทธิทำงภำษีอำกร 

1 สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี 72130
1  Accounting Department, Faculty of Administration and Information Technology, Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi 

Suphan Buri Campus
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Knowledge and Understanding about Corporate income tax  

of Profession Accounting in Suphan Buri

Sumalee Namchote1*

Abstract
The objectives of the study were 1) to study knowledge and understanding of corporate income tax, 

2) to study the level of problems with the calculation of taxable net profit, 3) to compare knowledge and 

understanding of corporate income tax. Sample 102 accountants in Suphanburi Province. The instrument was 

a questionnaire. Data were analyzed using descriptive statistics such as percentage, mean, standard deviation. 

Hypotheses were tested by t-test, one-way ANOVA. Study found that The bookkeeper has knowledge and 

understanding about corporate income tax. In descending order as follows: the exempted income must be 

deducted from the accounting net profit. Expenses that have an additional deduction must be deducted from 

the accounting net profit. For deduction of losses for the previous year not more than 5 billing cycles, for de-

duction of charity expenses Public interest Education or sport For prohibited expenses under the Revenue Code, 

must be added back to the accounting net profitRespectively, and most accountants have problems with 

calculating taxable profits at a high level in all items In order according to the following issues: valuation of 

inventories at the end of the accounting period The problem of recognition of income from loan receivables 

from directors Problems with recognition of profit or loss from disposal of assets And the problem of expenses 

that occur but are tax prohibitive expenses. When comparing the differences, it was found that personal factors 

were different. It was found that there were no significant differences at the 0.05 statistical significance.

Keywords : Corporate income tax, Bookkeeper, Taxable net profit
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มีการก าหนดการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องของนักวิชาชีพบัญชีเพื่อให้มีความมั่นใจว่านักวิชาชีพบัญชีจะมีการพัฒนาความรู้ ที่มี
ความทันสมัย เพื่อให้สามารถก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของภาคธุรกิจ ภาษีอากรนับว่าเป็นเรื่องที่ผู้ท าบัญชีต้องให้ความส าคัญ
และตามทันสถานการณ์เนื่องจากภาษีอากรมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะเศรษฐกิจ หรือเหตุการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับแหล่งที่มาของรายได้ที่ต้องน าไปค านวณภาษี ตามมาตรา 67 ทวิ ก าหนดให้กิ จการน าก าไรสุทธิตามประมวล
รัษฎากรมาค านวณภาษีจึงต้องค านวณและปรับปรุงก าไรทางบัญชีเพื่อเสียภาษีตามมาตรา 65 ทวิ 65 ตรี ซึ่แห่งประมวล
รัษฎากร (ยุพดี ศิริวรรณ, 2562; สุเมธ ศิริคุณโชติ, ก าธร สิริชูติวงศ์, อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์ และภิรัตน์ เจียรนัย, 2561) [10] 
[13] ปัจจุบันนักบัญชีไม่เพียงแต่มีหน้าที่จัดท าบัญชีอย่างเดียวเท่านั้น ผู้บริหารต้องการนักบัญชีที่สามารถควบคุมตัวเลขและ
ข้อมูลส าคัญต่างๆ ขององค์กร นักบัญชีสามารถคิดและสร้างสรรค์รายงานทางการเงินท่ีตอบสนองกลยุทธ์และการตัดสินใจของ
ผู้บริหารและผู้มีส่วนได้เสียแทนนักบัญชีที่ท าหน้าท่ีเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงานทางการเงินเพียงอย่างเดียว (พสุ เดชะ
รินทร์, 2556) เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าความรู้ความสามารถของนักบัญชีจะต้องถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

จากสถิติการจดทะเบียนนิติบุคคลในจังหวัดสุพรรณบุรีปี 2562 พบว่า มีธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ 392 ราย ด้วยเงินทุนรวม
ทั้งสิ้น 619,000,000 บาท (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2562) [1] แต่ในขณะเดียวกันแต่ละธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ยังไม่มีความรู้
ทางด้านบัญชีและภาษีอากร จักรกฤษณ์ มะโหฬาร, และศุปราณี ศุกระเศรณี. (2555) [4] พบว่าความเชี่ยวชาญทางด้าน
วิชาชีพบัญชี มีผลต่อการใช้บริการส านักงานบัญชี นั่นหมายความว่าหากพนักงานบัญชีในธุรกิจไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ทางด้านบัญชี ธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่และธุรกิจเดิมก็จะเลือกใช้บริการส านักงานบัญชีแทน เพราะต่างเชื่อว่าผู้ท าบัญชีที่อยู่ใน
ส านักงานบัญชีมีความเช่ียวชาญกว่าโดยเฉพาะเรื่องภาษี เพราะภาษีอากรถือเป็นกฎหมายที่ทุกธุรกิจจะต้องเกี่ยวข้อง หากผู้ท า
บัญชีหรือผู้บริหารไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ่งที่จะตามมาก็คือการถูกประเมินภาษีจากกรมสรรพากร
เพิ่มเติม อันส่งผลถึงความเสียหายให้กับธุรกิจ 

จากความส าคัญดังกล่าวจึงท าให้ผู้วิจัยต้องการศึกษาถึงความรู้ความเข้าใจและปัญหาเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้นิติ
บุคคลของผู้ท าบัญชีในจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อจะได้มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้ถูกทาง รวมทั้งผู้บริหารในธุรกิจก็ยังสามารถ
ที่จะหาทางแก้ไขในการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ท าบัญชี และปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตของธุรกิจได้ตรงประเด็น
และเกิดประสิทธิภาพต่อการบริหารธุรกิจ อันส่งผลท าให้ธุรกิจเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจ้างพนักงานบัญชี หรือจ้างส านักงาน
บัญชีในการจัดท าและบริหารข้อมูลทางบัญชีได้ต่อไปในอนาคต 

 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาระดับความรู้ความเขา้ใจเรื่องภาษีเงินได้นิติบุคคลของผูท้ าบัญชีในจังหวัดสุพรรณบรุี  
 2. เพื่อศึกษาระดับปญัหาเกี่ยวกับการค านวณก าไรสุทธิทางภาษีอากรของผู้ท าบัญชีในจังหวัดสุพรรณบรุี 
 3. เพื่อเปรียบเทียบปัญหาเกี่ยวกับการค านวณก าไรสุทธิทางภาษีอากรของผู้ท าบัญชีในจังหวัดสุพรรณบุรีจ าแนกตาม
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน จ านวนกิจการที่รับท าบัญชี สภาพการท าง าน และลักษณะการ
ด าเนินงานหรือกิจกรรมของนิติบุคคล 

ค านิยามศัพท์ 
 1. ความรู้ความเข้าใจ หมายถึง ความรู้ความเข้าใจของผู้ท าบัญชีในจังหวัดสุพรรณบุรีเกี่ยวกับเรื่องของภาษีเงินได้นิติ
บุคคล ซึ่งจะประกอบไปด้วยความรู้ความเข้าใจด้านรายการที่ให้ถือเป็นรายได้ตามประมวลรัษฎากร ด้านรายจ่ายต้องห้ามตาม
ประมวลรัษฎากร ด้านรายได้ที่ได้รับการยกเว้นตามประมวลรัษฎากร ด้านรายจ่ายที่มีสิทธิหักเพ่ิม ด้านการหักขาดทุนปีก่อนไม่
เกิน 5 รอบบัญช ีและด้านรายการหักค่าใช้จ่ายการกุศล สาธารณประโยชน์ การศึกษาหรือการกีฬา 
 2. ปัญหาเกี่ยวกับการค านวณก าไรสุทธิทางภาษีอากร หมายถึง ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการค านวณก าไรสุทธิทางภาษีอากร
เรื่องการค านวณค่าเสื่อมราคาในทางบัญชีกับทางภาษี การรับรู้รายได้จากลูกหนี้เงินกู้ยืมกรรมการ การรับรู้รายการก าไรหรือ

 

ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ การท าลายสินค้าคงเหลือ การตีราคาสินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี การ
จ าหน่ายหนี้สูญในทางภาษีอากร การหักขาดทุนปีก่อนๆ และรายจ่ายที่เกิดขึ้นแต่เป็นรายจ่ายต้องห้ามทางภาษี 
 3. ผู้ท าบัญชี หมายถึง ผู้ท าบัญชีที่ข้ึนทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และมีรายชื่ออยู่ในพ้ืนท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี 
 4. เง่ือนไขการค านวณก าไรสุทธิตามมาตรา 65 ทวี และ มาตรา 65 ตรี หมายถึง เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการค านวณ
ก าไรสุทธิ ท่ีถูกก าหนดไว้ในประมวลรัษฎากร ตามมาตรา 65 ทวิ และ มาตรา 65 ตรี  

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 1. ประชากร คือ  ผู้ท าบัญชีที่ขึ้นทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและมีรายชื่ออยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน

ทั้งสิ้น 137 คน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า,2562) [2] 
 2. กลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ คือ ผู้ท าบัญชีที่ขึ้นทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและมีรายชื่ออยู่ใน

จังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องจากจ านวนประชากรที่ศึกษามีจ านวนที่แน่นอน (Finite populations) สูตรที่ใช้ในการหาขนาดของ
ตัวอย่างจึงใช้สูตรของทาโรยามาเน่ (Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และความคลาดเคลื่อน 0.05 ในการ
ค านวณหาขนาดของตัวอย่าง (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2552) [9] ซึ่งได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 102 คน  

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจัย เป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ 
 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลและทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบ (check-list) ค าถามปลายปิด   
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษีเงินได้นิติบุคคลของผู้ท าบัญชีในจังหวัดสุพรรณบุรี  
แบ่งเป็น 6 ด้าน ประกอบด้วยด้านรายการที่ให้ถือเป็นรายได้ตามประมวลรัษฎากร ด้านรายจ่ายต้องห้ามตามประมวลรัษฎากร 
ด้านรายได้ที่ได้รับการยกเว้นตามประมวลรัษฎากร ด้านรายจ่ายที่มีสิทธิหักเพิ่ม ด้านการหักขาดทุนปีก่อนไม่เกิน 5 รอบบัญชี 
และด้านรายการหักค่าใช้จ่ายการกุศล สาธารณประโยชน์ การศึกษาหรือการกีฬา 
 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับการค านวณก าไรสุทธิทางภาษีอากรของผู้ท าบัญชีในจังหวัดสุพรรณบุรี   
 ส่วนท่ี 4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
 เกณฑ์การวัดระดับคะแนนของแต่ละค าถามนั้นแบ่งออกเป็น 5 ระดับ  
  5    หมายถึง   มากที่สุด 
  4     หมายถึง   มาก 
  3     หมายถึง   ปานกลาง 
  2     หมายถึง   น้อย 
  1     หมายถึง   น้อยที่สุด 

 

ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือ 
 1. ท าการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวข้องกับความรู้ความเข้าใจและปัญหาเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคลและน ามาท า
แบบสอบถาม   
   2. ทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) ตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถามที่สร้างขึ้นตามเนื้อหา และน าไปให้
ผู้เชี่ยวชาญร่วมกันวิจารณ์และแก้ไขเพื่อให้สอดคลอ้งกับเนื้อหาที่วิจัย โดยให้คะแนน 3 ระดับ คือ 1 = ความสอดคล้อง 0 = ไม่แน่ใจ 
-1 = ไม่สอดคล้อง โดยค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามต้องมีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป 
   3. การหาค่าความเชื่อมั่น  (Reliability) ผู้วิจัยน าเครื่องมือที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญแล้วน าไปทดลองใช้  
(try out) กับผู้ท าบัญชีในจังหวัดอื่นที่ใกล้เคียงและสามารถติดต่อได้ ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 ชุด เพื่อหาความเชื่อมั่น 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 

มีการก าหนดการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องของนักวิชาชีพบัญชีเพื่อให้มีความมั่นใจว่านักวิชาชีพบัญชีจะมีการพัฒนาความรู้ ที่มี
ความทันสมัย เพื่อให้สามารถก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของภาคธุรกิจ ภาษีอากรนับว่าเป็นเรื่องที่ผู้ท าบัญชีต้องให้ความส าคัญ
และตามทันสถานการณ์เนื่องจากภาษีอากรมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะเศรษฐกิจ หรือเหตุการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับแหล่งที่มาของรายได้ที่ต้องน าไปค านวณภาษี ตามมาตรา 67 ทวิ ก าหนดให้กิ จการน าก าไรสุทธิตามประมวล
รัษฎากรมาค านวณภาษีจึงต้องค านวณและปรับปรุงก าไรทางบัญชีเพื่อเสียภาษีตามมาตรา 65 ทวิ 65 ตรี ซึ่แห่งประมวล
รัษฎากร (ยุพดี ศิริวรรณ, 2562; สุเมธ ศิริคุณโชติ, ก าธร สิริชูติวงศ์, อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์ และภิรัตน์ เจียรนัย, 2561) [10] 
[13] ปัจจุบันนักบัญชีไม่เพียงแต่มีหน้าที่จัดท าบัญชีอย่างเดียวเท่านั้น ผู้บริหารต้องการนักบัญชีที่สามารถควบคุมตัวเลขและ
ข้อมูลส าคัญต่างๆ ขององค์กร นักบัญชีสามารถคิดและสร้างสรรค์รายงานทางการเงินท่ีตอบสนองกลยุทธ์และการตัดสินใจของ
ผู้บริหารและผู้มีส่วนได้เสียแทนนักบัญชีที่ท าหน้าท่ีเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงานทางการเงินเพียงอย่างเดียว (พสุ เดชะ
รินทร์, 2556) เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าความรู้ความสามารถของนักบัญชีจะต้องถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

จากสถิติการจดทะเบียนนิติบุคคลในจังหวัดสุพรรณบุรีปี 2562 พบว่า มีธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ 392 ราย ด้วยเงินทุนรวม
ทั้งสิ้น 619,000,000 บาท (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2562) [1] แต่ในขณะเดียวกันแต่ละธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ยังไม่มีความรู้
ทางด้านบัญชีและภาษีอากร จักรกฤษณ์ มะโหฬาร, และศุปราณี ศุกระเศรณี. (2555) [4] พบว่าความเชี่ยวชาญทางด้าน
วิชาชีพบัญชี มีผลต่อการใช้บริการส านักงานบัญชี นั่นหมายความว่าหากพนักงานบัญชีในธุรกิจไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ทางด้านบัญชี ธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่และธุรกิจเดิมก็จะเลือกใช้บริการส านักงานบัญชีแทน เพราะต่างเชื่อว่าผู้ท าบัญชีที่อยู่ใน
ส านักงานบัญชีมีความเช่ียวชาญกว่าโดยเฉพาะเรื่องภาษี เพราะภาษีอากรถือเป็นกฎหมายที่ทุกธุรกิจจะต้องเกี่ยวข้อง หากผู้ท า
บัญชีหรือผู้บริหารไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ่งที่จะตามมาก็คือการถูกประเมินภาษีจากกรมสรรพากร
เพิ่มเติม อันส่งผลถึงความเสียหายให้กับธุรกิจ 

จากความส าคัญดังกล่าวจึงท าให้ผู้วิจัยต้องการศึกษาถึงความรู้ความเข้าใจและปัญหาเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้นิติ
บุคคลของผู้ท าบัญชีในจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อจะได้มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้ถูกทาง รวมทั้งผู้บริหารในธุรกิจก็ยังสามารถ
ที่จะหาทางแก้ไขในการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ท าบัญชี และปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตของธุรกิจได้ตรงประเด็น
และเกิดประสิทธิภาพต่อการบริหารธุรกิจ อันส่งผลท าให้ธุรกิจเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจ้างพนักงานบัญชี หรือจ้างส านักงาน
บัญชีในการจัดท าและบริหารข้อมูลทางบัญชีได้ต่อไปในอนาคต 

 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาระดับความรู้ความเขา้ใจเรื่องภาษีเงินได้นิติบุคคลของผูท้ าบัญชีในจังหวัดสุพรรณบรุี  
 2. เพื่อศึกษาระดับปญัหาเกี่ยวกับการค านวณก าไรสุทธิทางภาษีอากรของผู้ท าบัญชีในจังหวัดสุพรรณบรุี 
 3. เพื่อเปรียบเทียบปัญหาเกี่ยวกับการค านวณก าไรสุทธิทางภาษีอากรของผู้ท าบัญชีในจังหวัดสุพรรณบุรีจ าแนกตาม
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน จ านวนกิจการที่รับท าบัญชี สภาพการท าง าน และลักษณะการ
ด าเนินงานหรือกิจกรรมของนิติบุคคล 

ค านิยามศัพท์ 
 1. ความรู้ความเข้าใจ หมายถึง ความรู้ความเข้าใจของผู้ท าบัญชีในจังหวัดสุพรรณบุรีเกี่ยวกับเรื่องของภาษีเงินได้นิติ
บุคคล ซึ่งจะประกอบไปด้วยความรู้ความเข้าใจด้านรายการที่ให้ถือเป็นรายได้ตามประมวลรัษฎากร ด้านรายจ่ายต้องห้ามตาม
ประมวลรัษฎากร ด้านรายได้ที่ได้รับการยกเว้นตามประมวลรัษฎากร ด้านรายจ่ายที่มีสิทธิหักเพ่ิม ด้านการหักขาดทุนปีก่อนไม่
เกิน 5 รอบบัญช ีและด้านรายการหักค่าใช้จ่ายการกุศล สาธารณประโยชน์ การศึกษาหรือการกีฬา 
 2. ปัญหาเกี่ยวกับการค านวณก าไรสุทธิทางภาษีอากร หมายถึง ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการค านวณก าไรสุทธิทางภาษีอากร
เรื่องการค านวณค่าเสื่อมราคาในทางบัญชีกับทางภาษี การรับรู้รายได้จากลูกหนี้เงินกู้ยืมกรรมการ การรับรู้รายการก าไรหรือ

 

ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ การท าลายสินค้าคงเหลือ การตีราคาสินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี การ
จ าหน่ายหนี้สูญในทางภาษีอากร การหักขาดทุนปีก่อนๆ และรายจ่ายที่เกิดขึ้นแต่เป็นรายจ่ายต้องห้ามทางภาษี 
 3. ผู้ท าบัญชี หมายถึง ผู้ท าบัญชีที่ข้ึนทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และมีรายชื่ออยู่ในพ้ืนท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี 
 4. เง่ือนไขการค านวณก าไรสุทธิตามมาตรา 65 ทวี และ มาตรา 65 ตรี หมายถึง เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการค านวณ
ก าไรสุทธิ ท่ีถูกก าหนดไว้ในประมวลรัษฎากร ตามมาตรา 65 ทวิ และ มาตรา 65 ตรี  

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 1. ประชากร คือ  ผู้ท าบัญชีที่ขึ้นทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและมีรายชื่ออยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน

ทั้งสิ้น 137 คน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า,2562) [2] 
 2. กลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ คือ ผู้ท าบัญชีที่ขึ้นทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและมีรายชื่ออยู่ใน

จังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องจากจ านวนประชากรที่ศึกษามีจ านวนที่แน่นอน (Finite populations) สูตรที่ใช้ในการหาขนาดของ
ตัวอย่างจึงใช้สูตรของทาโรยามาเน่ (Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และความคลาดเคลื่อน 0.05 ในการ
ค านวณหาขนาดของตัวอย่าง (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2552) [9] ซึ่งได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 102 คน  

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจัย เป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ 
 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลและทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบ (check-list) ค าถามปลายปิด   
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษีเงินได้นิติบุคคลของผู้ท าบัญชีในจังหวัดสุพรรณบุรี  
แบ่งเป็น 6 ด้าน ประกอบด้วยด้านรายการที่ให้ถือเป็นรายได้ตามประมวลรัษฎากร ด้านรายจ่ายต้องห้ามตามประมวลรัษฎากร 
ด้านรายได้ที่ได้รับการยกเว้นตามประมวลรัษฎากร ด้านรายจ่ายที่มีสิทธิหักเพิ่ม ด้านการหักขาดทุนปีก่อนไม่เกิน 5 รอบบัญชี 
และด้านรายการหักค่าใช้จ่ายการกุศล สาธารณประโยชน์ การศึกษาหรือการกีฬา 
 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับการค านวณก าไรสุทธิทางภาษีอากรของผู้ท าบัญชีในจังหวัดสุพรรณบุรี   
 ส่วนท่ี 4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
 เกณฑ์การวัดระดับคะแนนของแต่ละค าถามนั้นแบ่งออกเป็น 5 ระดับ  
  5    หมายถึง   มากที่สุด 
  4     หมายถึง   มาก 
  3     หมายถึง   ปานกลาง 
  2     หมายถึง   น้อย 
  1     หมายถึง   น้อยที่สุด 

 

ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือ 
 1. ท าการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวข้องกับความรู้ความเข้าใจและปัญหาเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคลและน ามาท า
แบบสอบถาม   
   2. ทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) ตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถามที่สร้างขึ้นตามเนื้อหา และน าไปให้
ผู้เชี่ยวชาญร่วมกันวิจารณ์และแก้ไขเพื่อให้สอดคลอ้งกับเนื้อหาที่วิจัย โดยให้คะแนน 3 ระดับ คือ 1 = ความสอดคล้อง 0 = ไม่แน่ใจ 
-1 = ไม่สอดคล้อง โดยค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามต้องมีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป 
   3. การหาค่าความเชื่อมั่น  (Reliability) ผู้วิจัยน าเครื่องมือที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญแล้วน าไปทดลองใช้  
(try out) กับผู้ท าบัญชีในจังหวัดอื่นที่ใกล้เคียงและสามารถติดต่อได้ ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 ชุด เพื่อหาความเชื่อมั่น 
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 

โดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค (Alpha Coefficient) (กัลยา วาณิชย์บัญชา, 2550) [3] และน าข้อบกพร่อง
มาท าการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นก่อนน าไปเก็บข้อมูลจริงจากกลุ่มตัวอย่าง โดยก าหนดระดับความเชื่อมั่น 
ไม่ต ่ากว่า 0.70  ซึงจากการทดสอบได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.898 ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลมีล าดับขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. ส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Email Line Facebook) โดยการจัดส่งทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์จะจัดส่งเฉพาะบุคคลที่รู้จัก และเปิดเผยข้อมูลการติดต่อสื่ออิเล็คทรอนิกส์ในฐานข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ส่วนท่ีเหลือจะจัดส่งทางไปรษณีย์ 
           2. ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล ด าเนินการตรวจสอบและคัดแยกข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ และท าการอภิปรายผล 

การจัดท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการประมวลผล และการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลและทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามน ามาวิเคราะห์ด้วยวิธีแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ 
พร้อมน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบค าอธิบาย 
 2. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษีเงินได้นิติบุคคลของผู้ท าบัญชีในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้วิธี
แจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ พร้อมน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบค าอธิบาย 
 3. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการค านวณก าไรสุทธิทางภาษีอากรของผู้ท าบัญชีในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้สถิติ
พื้นฐาน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลความหมาย โดยก าหนดช่วงตามเกณฑ์ของชูศรี วงศ์รัตนะ (2541) [6] ดังนี ้

ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง  มากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง  มาก 

 ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง  ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง  น้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง  น้อยที่สุด 

4. เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของ เพศ โดยใช้การทดสอบค่าที (t-Test) ส าหรับกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม และใช้
การทดสอบค่าเอฟ (F-test) ส าหรับกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มขึ้นไป เมื่อมีนัยส าคัญทางสถิติจึงเปรียบเทียบรายคู่โดยใช้วิธีของ  
ฟิชเชอร์ (Fisher’s Least Signification Difference : LSD) 

 

ผลการวิจัย 
 จากการวิจัยพบว่าผู้ท าบัญชีท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 36 - 45 ปี จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  มีประสบการณ์ในการท างานด้านบัญชี  5-10  ปี  มีจ านวนกิจการที่รับท าบัญชีน้อยกว่า  30  ราย สถานภาพการ
ท าบัญชีจะเป็นลักษณะรับจ้างท าบัญชีอิสระ และมีลักษณะการด าเนินงานหรือกิจการนิติบุคคลที่รับท าบัญชีประเภทค้าปลีก 
จากการวิจัยระดับความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษีเงินได้นิติบุคคลของผู้ท าบัญชีในจังหวัดสุพรรณบุรี ทั้ง 6 ด้าน จ าแนกได้ดังนี ้

1. ด้านรายการที่ให้ถือเป็นรายได้ตามประมวลรัษฎากร ต้องน ามาบวกกลับก าไรสุทธิทางบัญชี  พบว่า ผู้ท าบัญชีมี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การขายอสังหาริมทรัพย์ราคา 5 ล้านบาท ราคาประเมิน 5.4 ล้านบาท  ต้องถือเป็นรายได้ในทาง
ภาษี 5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70.60 รองลงมาเรื่องของการตีราคาสินทรัพย์เพิ่ม ต้องถือเป็นรายได้ในทางภาษีทั้งจ านวน   
คิดเป็นร้อยละ 63.70 และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย ท่ีมีผู้อื่นออกให้ถือเป็นรายได้ทางภาษี คิดเป็นร้อยละ 60.80 

 

2. ด้านรายจ่ายต้องห้ามตามประมวลรัษฎากรต้องน ามาบวกกลับก าไรสุทธิทางบัญชี พบว่า ผู้ท าบัญชีมีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องการให้สิ่งของเป็นการรับรองลูกค้า ถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม คิดเป็นร้อยละ 75.50 รองลงมาภาษีซื้อของค่ารับรอง 
ถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม ค่าปรับในการท าผิดกฎหมายจราจร ถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม คิดเป็นร้อยละ 74.50 ค่าเสื่อมราคาของ
รถยนต์นั่งในส่วนของราคาทุนที่เกิน 1 ล้านบาท  ถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม   และรายจ่ายตามใบก ากับภาษีอย่างย่อถือเป็น
รายจ่ายต้องห้าม คิดเป็นร้อยละ 70.60 และที่ผู้ท าบัญชีมีความรู้และเข้าใจน้อยที่สุดคือจ านวนค่าเสื่อมราคาทางบัญชีที่สูงกว่า
ทางภาษีถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม คิดเป็นร้อยละ 56.90 

3. ด้านรายได้ที่ได้รับการยกเว้น ต้องน ามาหักออกจากก าไรสุทธิทางบัญชี พบว่าผู้ท าบัญชีมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง 
กิจการได้รับเงินปันผลจากการถือหุ้นจ านวน 100,000 บาท ในทางภาษีจะได้รับการยกเว้นเงินได้ จ านวน 50,000  บาท   
คิดเป็นร้อยละ 73.50 รองลงมากิจการได้รับเงินปันผลจากการถือหุ้นในกิจการที่ได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน จ านวน 
50,000  บาท ในทางภาษีจะได้รับการยกเว้นได้ทั ้งจ านวน คิดเป็นร้อยละ 72.50  และกิจการขายเครื่องจักรเก่า และซื้อ
เครื่องจักรใหม่ทดแทนภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี  เงินได้จากการขายเครื่องจักรเก่าถือเป็นรายได้ที่ได้รับการยกเว้นในทาง
ภาษี คิดเป็นร้อยละ 68.60 

 4. ด้านรายจ่ายที่มีสิทธิหักเพ่ิมต้องน ามาหักออกจากก าไรสุทธิทางบัญชี พบว่าผู้ท าบัญชีมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาสามารถหักเป็นรายจ่ายเพิ่มอีก 1 เท่า  ค่าอุปกรณ์ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงานหักเป็นรายจ่าย
เพิ่มอีกร้อยละ 25 คิดเป็นร้อยละ 77.50 รองลงมา ค่าจ้างคนพิการเข้าท างานสามารถหักเป็นรายจ่ายได้เพิ่มอีก 1 เท่า คิดเป็น
ร้อยละ 69.60 และการหักค่าเสื่อมราคาของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รวมทั้งซอฟแวร์สามารถหักค่าเสื่อมราคาภายใน 3 รอบ
บัญชี คิดเป็นร้อยละ 63.70 

5. ด้านการหักขาดทุนปีก่อนไม่เกิน 5 รอบบัญชี  พบว่าผู้ท าบัญชีมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องขาดทุนที่น ามาหักได้นั้น
ต้องหมายถึงขาดทุนทางภาษีเท่านั้น  ขาดทุนปีก่อน ๆ จะยกไปใช้ได้ต้องมีการแสดงไว้ในแบบ ภ.ง.ด. 50  คิดเป็นร้อยละ 
71.60 รองลงมากิจการต้องมีก าไรสุทธิทางภาษีเท่านั้นจึงจะหักขาดทุนปีก่อนได้  คิดเป็นร้อยละ 69.60 และขาดทุนปีก่อน ๆ 
ของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสามารถน ามาใช้หักหลังหมดช่วงส่งเสริม คิดเป็นร้อยละ 67.60 

6. ด้านรายการหักค่าใช้จ่ายการกุศล สาธารณประโยชน์ การศึกษาหรือการกีฬา พบว่าผู้ท าบัญชีมีความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องการหักรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะฯ จะหักได้เมื่อมีก าไรสุทธิทางภาษี คิดเป็นร้อยละ 76.50 รองลงมา การบริจาค
ให้กับองค์การสาธารณะกุศลสามารถหักเป็นรายจ่ายได้ตามจริงไม่เกิน ร้อยละ 2 ของก าไรสุทธิทางภาษี คิดเป็นร้อยละ 73.50 
และการบริจาคให้กับสถานศึกษาเอกชนสามารถหักเป็นรายจ่ายเพื่อการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 62.70 

การวิเคราะห์ระดับปัญหาทีเ่กี่ยวกับการค านวณก าไรสุทธิทางภาษีอากร พบว่า ผู้ท าบัญชีในจังหวัดสุพรรณบุรีมักจะ
พบปัญหาเกี่ยวกับการค านวณก าไรสุทธิทางภาษีอาการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยสิ่งที่พบมากที่สุดคือ ขาดความรู้เรื่อง
ของการตีราคาสินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี รองลงมาปัญหาเรื่องการรู้รายได้จากลูกหนี้เงินกู้ยืมกรรมการ การ
รับรู้รายการก าไรหรือขาดทุนจากการสินทรัพย์ และรายจ่ายที่เกิดขึ้นแต่เป็นรายจ่ายต้องห้ามทางภาษีเกิดปัญหาน้อยสุด 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน จ านวนกิจการที่รับท าบัญชี สภาพการท างาน และ

ลักษณะการด าเนินงานหรือกิจกรรมของนิติบุคคล ซึ่งเป็นตัวแปรอิสระ ทุกตัวไม่มีผลที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งนั้นหมายความว่าปัญหาที่ปัญหาทีเ่กี่ยวกับการค านวณก าไรสุทธิทางภาษีอากร ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวแปรอิสระทั้ง 7 
ตัวแปร ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 

โดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค (Alpha Coefficient) (กัลยา วาณิชย์บัญชา, 2550) [3] และน าข้อบกพร่อง
มาท าการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นก่อนน าไปเก็บข้อมูลจริงจากกลุ่มตัวอย่าง โดยก าหนดระดับความเชื่อมั่น 
ไม่ต ่ากว่า 0.70  ซึงจากการทดสอบได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.898 ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลมีล าดับขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. ส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Email Line Facebook) โดยการจัดส่งทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์จะจัดส่งเฉพาะบุคคลที่รู้จัก และเปิดเผยข้อมูลการติดต่อสื่ออิเล็คทรอนิกส์ในฐานข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ส่วนท่ีเหลือจะจัดส่งทางไปรษณีย์ 
           2. ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล ด าเนินการตรวจสอบและคัดแยกข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ และท าการอภิปรายผล 

การจัดท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการประมวลผล และการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลและทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามน ามาวิเคราะห์ด้วยวิธีแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ 
พร้อมน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบค าอธิบาย 
 2. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษีเงินได้นิติบุคคลของผู้ท าบัญชีในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้วิธี
แจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ พร้อมน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบค าอธิบาย 
 3. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการค านวณก าไรสุทธิทางภาษีอากรของผู้ท าบัญชีในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้สถิติ
พื้นฐาน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลความหมาย โดยก าหนดช่วงตามเกณฑ์ของชูศรี วงศ์รัตนะ (2541) [6] ดังนี ้

ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง  มากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง  มาก 

 ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง  ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง  น้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง  น้อยที่สุด 

4. เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของ เพศ โดยใช้การทดสอบค่าที (t-Test) ส าหรับกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม และใช้
การทดสอบค่าเอฟ (F-test) ส าหรับกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มขึ้นไป เมื่อมีนัยส าคัญทางสถิติจึงเปรียบเทียบรายคู่โดยใช้วิธีของ  
ฟิชเชอร์ (Fisher’s Least Signification Difference : LSD) 

 

ผลการวิจัย 
 จากการวิจัยพบว่าผู้ท าบัญชีท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 36 - 45 ปี จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  มีประสบการณ์ในการท างานด้านบัญชี  5-10  ปี  มีจ านวนกิจการที่รับท าบัญชีน้อยกว่า  30  ราย สถานภาพการ
ท าบัญชีจะเป็นลักษณะรับจ้างท าบัญชีอิสระ และมีลักษณะการด าเนินงานหรือกิจการนิติบุคคลที่รับท าบัญชีประเภทค้าปลีก 
จากการวิจัยระดับความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษีเงินได้นิติบุคคลของผู้ท าบัญชีในจังหวัดสุพรรณบุรี ทั้ง 6 ด้าน จ าแนกได้ดังนี ้

1. ด้านรายการที่ให้ถือเป็นรายได้ตามประมวลรัษฎากร ต้องน ามาบวกกลับก าไรสุทธิทางบัญชี  พบว่า ผู้ท าบัญชีมี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การขายอสังหาริมทรัพย์ราคา 5 ล้านบาท ราคาประเมิน 5.4 ล้านบาท  ต้องถือเป็นรายได้ในทาง
ภาษี 5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70.60 รองลงมาเรื่องของการตีราคาสินทรัพย์เพิ่ม ต้องถือเป็นรายได้ในทางภาษีทั้งจ านวน   
คิดเป็นร้อยละ 63.70 และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย ท่ีมีผู้อื่นออกให้ถือเป็นรายได้ทางภาษี คิดเป็นร้อยละ 60.80 

 

2. ด้านรายจ่ายต้องห้ามตามประมวลรัษฎากรต้องน ามาบวกกลับก าไรสุทธิทางบัญชี พบว่า ผู้ท าบัญชีมีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องการให้สิ่งของเป็นการรับรองลูกค้า ถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม คิดเป็นร้อยละ 75.50 รองลงมาภาษีซื้อของค่ารับรอง 
ถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม ค่าปรับในการท าผิดกฎหมายจราจร ถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม คิดเป็นร้อยละ 74.50 ค่าเสื่อมราคาของ
รถยนต์นั่งในส่วนของราคาทุนที่เกิน 1 ล้านบาท  ถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม   และรายจ่ายตามใบก ากับภาษีอย่างย่อถือเป็น
รายจ่ายต้องห้าม คิดเป็นร้อยละ 70.60 และที่ผู้ท าบัญชีมีความรู้และเข้าใจน้อยที่สุดคือจ านวนค่าเสื่อมราคาทางบัญชีที่สูงกว่า
ทางภาษีถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม คิดเป็นร้อยละ 56.90 

3. ด้านรายได้ที่ได้รับการยกเว้น ต้องน ามาหักออกจากก าไรสุทธิทางบัญชี พบว่าผู้ท าบัญชีมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง 
กิจการได้รับเงินปันผลจากการถือหุ้นจ านวน 100,000 บาท ในทางภาษีจะได้รับการยกเว้นเงินได้ จ านวน 50,000  บาท   
คิดเป็นร้อยละ 73.50 รองลงมากิจการได้รับเงินปันผลจากการถือหุ้นในกิจการที่ได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน จ านวน 
50,000  บาท ในทางภาษีจะได้รับการยกเว้นได้ทั ้งจ านวน คิดเป็นร้อยละ 72.50  และกิจการขายเครื่องจักรเก่า และซื้อ
เครื่องจักรใหม่ทดแทนภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี  เงินได้จากการขายเครื่องจักรเก่าถือเป็นรายได้ที่ได้รับการยกเว้นในทาง
ภาษี คิดเป็นร้อยละ 68.60 

 4. ด้านรายจ่ายที่มีสิทธิหักเพ่ิมต้องน ามาหักออกจากก าไรสุทธิทางบัญชี พบว่าผู้ท าบัญชีมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาสามารถหักเป็นรายจ่ายเพิ่มอีก 1 เท่า  ค่าอุปกรณ์ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงานหักเป็นรายจ่าย
เพิ่มอีกร้อยละ 25 คิดเป็นร้อยละ 77.50 รองลงมา ค่าจ้างคนพิการเข้าท างานสามารถหักเป็นรายจ่ายได้เพิ่มอีก 1 เท่า คิดเป็น
ร้อยละ 69.60 และการหักค่าเสื่อมราคาของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รวมทั้งซอฟแวร์สามารถหักค่าเสื่อมราคาภายใน 3 รอบ
บัญชี คิดเป็นร้อยละ 63.70 

5. ด้านการหักขาดทุนปีก่อนไม่เกิน 5 รอบบัญชี  พบว่าผู้ท าบัญชีมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องขาดทุนที่น ามาหักได้นั้น
ต้องหมายถึงขาดทุนทางภาษีเท่านั้น  ขาดทุนปีก่อน ๆ จะยกไปใช้ได้ต้องมีการแสดงไว้ในแบบ ภ.ง.ด. 50  คิดเป็นร้อยละ 
71.60 รองลงมากิจการต้องมีก าไรสุทธิทางภาษีเท่านั้นจึงจะหักขาดทุนปีก่อนได้  คิดเป็นร้อยละ 69.60 และขาดทุนปีก่อน ๆ 
ของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสามารถน ามาใช้หักหลังหมดช่วงส่งเสริม คิดเป็นร้อยละ 67.60 

6. ด้านรายการหักค่าใช้จ่ายการกุศล สาธารณประโยชน์ การศึกษาหรือการกีฬา พบว่าผู้ท าบัญชีมีความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องการหักรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะฯ จะหักได้เมื่อมีก าไรสุทธิทางภาษี คิดเป็นร้อยละ 76.50 รองลงมา การบริจาค
ให้กับองค์การสาธารณะกุศลสามารถหักเป็นรายจ่ายได้ตามจริงไม่เกิน ร้อยละ 2 ของก าไรสุทธิทางภาษี คิดเป็นร้อยละ 73.50 
และการบริจาคให้กับสถานศึกษาเอกชนสามารถหักเป็นรายจ่ายเพื่อการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 62.70 

การวิเคราะห์ระดับปัญหาทีเ่กี่ยวกับการค านวณก าไรสุทธิทางภาษีอากร พบว่า ผู้ท าบัญชีในจังหวัดสุพรรณบุรีมักจะ
พบปัญหาเกี่ยวกับการค านวณก าไรสุทธิทางภาษีอาการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยสิ่งที่พบมากที่สุดคือ ขาดความรู้เรื่อง
ของการตีราคาสินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี รองลงมาปัญหาเรื่องการรู้รายได้จากลูกหนี้เงินกู้ยืมกรรมการ การ
รับรู้รายการก าไรหรือขาดทุนจากการสินทรัพย์ และรายจ่ายที่เกิดขึ้นแต่เป็นรายจ่ายต้องห้ามทางภาษีเกิดปัญหาน้อยสุด 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน จ านวนกิจการที่รับท าบัญชี สภาพการท างาน และ

ลักษณะการด าเนินงานหรือกิจกรรมของนิติบุคคล ซึ่งเป็นตัวแปรอิสระ ทุกตัวไม่มีผลที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งนั้นหมายความว่าปัญหาที่ปัญหาทีเ่กี่ยวกับการค านวณก าไรสุทธิทางภาษีอากร ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวแปรอิสระทั้ง 7 
ตัวแปร ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
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อภิปรายผล 
จากการศึกษาเรื่องความรู้ความเข้าใจและปัญหาเรื่องภาษีเงินได้นิติบุคคล ของผู้ท าบัญชีในจังหวัดสุพรรณบุรี  จะ

เห็นได้ว่า ผู ้ท าบัญชีในจังหวัดสุพรรณบุรีส่วนมากจะมีความรู้ความเข้าใจเกี ่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคลทั ้ง 6 ด้าน อัน
ประกอบด้วยด้านรายการที่ให้ถือเป็นรายได้ตามประมวลรัษฎากร ด้านรายจ่ายต้องห้ามตามประมวลรัษฎากร ด้านรายได้ที่
ได้รับการยกเว้นตามประมวลรัษฎากร ด้านรายจ่ายที่มีสิทธิหักเพิ่ม ด้านการหักขาดทุนปีก่อนไม่เกิน 5 รอบบัญชี และด้าน
รายการหักค่าใช้จ่ายการกุศล สาธารณประโยชน์ การศึกษาหรือการกีฬา ที่ดีอยู่แล้ว  เนื่องจากว่าเรื่องของภาษีเงินได้นิติบุคคล
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีโดยตรง เพราะผู้ท าบัญชีจะต้องจัดท างบการเงิน รวมทั้งให้ค าปรึกษาแก่กิจการ รวมทั้งตาม
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 2547 ยังก าหนดให้ผู้ท าบัญชีที่ขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพบัญชี จะต้องอบรมเพื่อพัฒนาความรู้
ของตนเองด้วยอย่างน้อยปีละ 12 ช่ัวโมง โดยแบ่งเป็นความรู้เกี่ยวกับบัญชี 6 ช่ัวโมง และอื่นๆ อีก 6 ช่ัวโมง แต่ในขณะเดียวกัน
จากผลงานวิจัยยังพบอีกว่าผู้ท าบัญชีก็ยังพบปัญหาบางเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากรเช่น เรื่องของการตีราคาสินค้าคงเหลือ ณ 
วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี เรื่องการรู้รายได้จากลูกหนี้เงินกู้ยืมกรรมการ  การรับรู้รายการก าไรหรือขาดทุนจากการสินทรัพย์  
และรายจ่ายที่เกิดขึ้นแต่เป็นรายจ่ายต้องห้ามทางภาษี ปัญหาเหล่านี้ย่อมท าให้เกิดความผิดพลาดในเรื่องของภาษีอากร ซึ่งผู้ท า
บัญชีจะต้องให้ความส าคัญและหาหนทางในการพขจัดปัญหาสิ่งต่างๆ เหล่านี้ออกไปให้ได้ เช่นการอบรม การปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญ หรือการท าความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลรัษฎากร นั่นหมายความว่าความรู้ความเข้าใจในเรื่องภาษีเป็นสิ่งที่ผู้ท า
บัญชีจะต้องเรียนรู้ตลอดเวลา เพราะภาษีมีการปรับเปลี่ยนบ่อยครั้ง ประกอบกับภาษีอากรเป็นเรื่องที่ในบางกรณีไม่เกิดขึ้น
บ่อยครั้ง เพราะฉะนั้นผู้ท าบัญชีจึงต้องมีการพัฒนาความรู้ของตนเองให้ทันสมัยต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน  ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของปฐมชัย กรเลิศ (2562) [8] ศึกษาความรู้ความเข้าใจของนักบัญชีจังหวัดเชียงใหม่เกี่ยวกับการบัญชี และภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลของกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะพบว่านักบัญชีมีความรู้ความเข้าใจโดยรวมเกี่ยวกับการบัญชีภาษีอากร โดย
แบ่งเป็นนักบัญชีในจังหวัดเชียงใหม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบัญชีอยู่ในระดับปานกลาง หลักการภาษีเงินได้นิติ
บุคคลอยู่ในระดับมาก และมีความรู้ความเข้าใจความแตกต่างของหลักการบัญชีและ ภาษีเงินได้นิติบุคคลอยู่ในระดับปานกลาง 
ดาระณี สุรินทรเสรี (2550) [7] คุณสมบัติจ าเป็นที่นักบัญชีในการให้บริการส านักงานบัญชีหรืออิสระ จ าเป็นจะต้องมีคุณสมบัติ
ในด้านของภาษีอากรธุรกิจ ด้านวิชาชีพบัญชี เช่นเดียวกับไพรัตน์  ลิ้มปองทรัพย์ (2558) [11] พบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจใน
เขตกรุงเทพมหานครมีความต้องการผู้ท าบัญชีที่มี คุณลักษณะด้านความช านาญของผู้ท าบัญชี  ด้านความสามารถของผู้ท า
บัญชี  ด้านคุณค่าทางวิชาชีพ ด้านความรู้ของผู้ท าบัญชี  และการปฏิบัติงานทางการบัญชี และจากการทดสอบสมมติฐานใน
งานวิจัยพบว่าเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน จ านวนกิจการที่รับท าบัญชี สภาพการท างาน และ
ลักษณะการด าเนินงานหรือกิจกรรมของนิติบุคคล ไม่มีความแตกต่างกันซึ่งนั่นหมายความว่าไม่มีตัวแปรใดที่ท าให้เกิดปัญหา
ต่างกันเลย ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของฉัตรแก้ว จรัญชล และประภัสสร กิตติมโนรม (2558) [5] พบว่า ประสิทธิภาพการ
เรียนรู้ ซึ่งหมายรวมถึงการเกิดปัญหาไม่มคีวามแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมือ่จ าแนกตามเพศ อายุ และประสบการณ์ 

 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 1.  ผู้ท าบัญชีควรศึกษาและทบทวนหลักเกณฑ์การค านวณก าไรสุทธิทางภาษีอากรอย่างสม ่าเสมอ  แล้วท าการ
ปรับปรุงแก้ไข  เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 2.  หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องควรมีการให้การแนะน าหรือจัดอบรมเพื่อเพิ่มเติมและทบทวนความรู้ความเข้าใจ
ให้แก่ผู้ท าบัญชีเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การค านวณก าไรสทุธิทางภาษีอากร โดยเฉพาะด้านที่ผู้ท าบัญชมีีความรู้ความเข้าใจในระดับน้อย  
 3. ผู้ท าบัญชีเป็นอาชีพที่ต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องจากผลงานวิจัย ผู้ท าบัญชี รวมถึงผู้บริหารที่
เกี่ยวข้องกับการจัดท าบัญชี ควรมีทักษะความรู้ทางด้านภาษีอากร เพิ่มขึ้น โดยการศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษีอากร 

 

หรืออาจจะขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐในการให้ค าแนะเกี่ยวกับมาตรการภาษี รวมถึงภาษีเงินได้นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
และจัดให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้ท าบัญชีท่ีเชี่ยวชาญและมีช่ือเสียงทางด้านภาษีอากร 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ในการศึกษาครั้งน้ีมุ่งศึกษาเฉพาะผู้ท าบัญชีท่ีอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี   ในการศึกษาครั้งต่อไปหากศึกษาจากพื้นที่
อื่น ๆ น่าจะมีผลที่แตกต่างกันออกไป  ซึ่งจะท าให้ได้ผลการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ท าบัญชี  และต่อเจ้าหน้าที่ในการให้
ค าแนะน าเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การค านวณก าไรสุทธิทางภาษีอากรต่อไป 
 2. ควรท าการวิจัยเชิงปริมาณเพิ่มเติม จากผู้ท าบัญชี รวมถึงผู้บริหาร เพื่อให้ทราบเชิงลึกเกี่ยวกับปัญหาการจัดท า
บัญชี ภาษี และสิ่งที่นักบัญชีจะต้องพัฒนาเพิ่มเติม อันจะน าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพหรือเรียนรู้เพิ่มเติมให้กับนัก
บัญชีในยุคปัจจุบันซึ่งจ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามยุคเทคโนโลยี 
 3. งานวิจัยนี้ยังน าไปพัฒนาหรือใช้เป็นประโยชน์ให้กับสถาบันการศึกษาที่สอนนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี โดยน าไป
เป็นตัวอย่างประกอบการสอน เพื่อให้นักศึกษาได้รู้ถึงเนื้อหาที่จ าเป็นเรียนรู้จากการวิจัย รวมถึงน าไปใช้เป็นองค์ความรู้เพิ่มเติม
ให้กับนักศึกษา ในการพัฒนาความรู้ทางด้านภาษีอากร กฎหมายภาษี รวมถึงกระบวนการทางธุรกิจเพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมให้กับนักศึกษาก่อนท่ีนักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาและออกสู่ตลาดแรงงาน  
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อภิปรายผล 
จากการศึกษาเรื่องความรู้ความเข้าใจและปัญหาเรื่องภาษีเงินได้นิติบุคคล ของผู้ท าบัญชีในจังหวัดสุพรรณบุรี  จะ

เห็นได้ว่า ผู ้ท าบัญชีในจังหวัดสุพรรณบุรีส่วนมากจะมีความรู้ความเข้าใจเกี ่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคลทั ้ง 6 ด้าน อัน
ประกอบด้วยด้านรายการที่ให้ถือเป็นรายได้ตามประมวลรัษฎากร ด้านรายจ่ายต้องห้ามตามประมวลรัษฎากร ด้านรายได้ที่
ได้รับการยกเว้นตามประมวลรัษฎากร ด้านรายจ่ายที่มีสิทธิหักเพิ่ม ด้านการหักขาดทุนปีก่อนไม่เกิน 5 รอบบัญชี และด้าน
รายการหักค่าใช้จ่ายการกุศล สาธารณประโยชน์ การศึกษาหรือการกีฬา ที่ดีอยู่แล้ว  เนื่องจากว่าเรื่องของภาษีเงินได้นิติบุคคล
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีโดยตรง เพราะผู้ท าบัญชีจะต้องจัดท างบการเงิน รวมทั้งให้ค าปรึกษาแก่กิจการ รวมทั้งตาม
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 2547 ยังก าหนดให้ผู้ท าบัญชีที่ขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพบัญชี จะต้องอบรมเพื่อพัฒนาความรู้
ของตนเองด้วยอย่างน้อยปีละ 12 ช่ัวโมง โดยแบ่งเป็นความรู้เกี่ยวกับบัญชี 6 ช่ัวโมง และอื่นๆ อีก 6 ช่ัวโมง แต่ในขณะเดียวกัน
จากผลงานวิจัยยังพบอีกว่าผู้ท าบัญชีก็ยังพบปัญหาบางเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากรเช่น เรื่องของการตีราคาสินค้าคงเหลือ ณ 
วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี เรื่องการรู้รายได้จากลูกหนี้เงินกู้ยืมกรรมการ  การรับรู้รายการก าไรหรือขาดทุนจากการสินทรัพย์  
และรายจ่ายที่เกิดขึ้นแต่เป็นรายจ่ายต้องห้ามทางภาษี ปัญหาเหล่านี้ย่อมท าให้เกิดความผิดพลาดในเรื่องของภาษีอากร ซึ่งผู้ท า
บัญชีจะต้องให้ความส าคัญและหาหนทางในการพขจัดปัญหาสิ่งต่างๆ เหล่านี้ออกไปให้ได้ เช่นการอบรม การปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญ หรือการท าความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลรัษฎากร นั่นหมายความว่าความรู้ความเข้าใจในเรื่องภาษีเป็นสิ่งที่ผู้ท า
บัญชีจะต้องเรียนรู้ตลอดเวลา เพราะภาษีมีการปรับเปลี่ยนบ่อยครั้ง ประกอบกับภาษีอากรเป็นเรื่องที่ในบางกรณีไม่เกิดขึ้น
บ่อยครั้ง เพราะฉะนั้นผู้ท าบัญชีจึงต้องมีการพัฒนาความรู้ของตนเองให้ทันสมัยต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน  ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของปฐมชัย กรเลิศ (2562) [8] ศึกษาความรู้ความเข้าใจของนักบัญชีจังหวัดเชียงใหม่เกี่ยวกับการบัญชี และภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลของกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะพบว่านักบัญชีมีความรู้ความเข้าใจโดยรวมเกี่ยวกับการบัญชีภาษีอากร โดย
แบ่งเป็นนักบัญชีในจังหวัดเชียงใหม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบัญชีอยู่ในระดับปานกลาง หลักการภาษีเงินได้นิติ
บุคคลอยู่ในระดับมาก และมีความรู้ความเข้าใจความแตกต่างของหลักการบัญชีและ ภาษีเงินได้นิติบุคคลอยู่ในระดับปานกลาง 
ดาระณี สุรินทรเสรี (2550) [7] คุณสมบัติจ าเป็นที่นักบัญชีในการให้บริการส านักงานบัญชีหรืออิสระ จ าเป็นจะต้องมีคุณสมบัติ
ในด้านของภาษีอากรธุรกิจ ด้านวิชาชีพบัญชี เช่นเดียวกับไพรัตน์  ลิ้มปองทรัพย์ (2558) [11] พบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจใน
เขตกรุงเทพมหานครมีความต้องการผู้ท าบัญชีที่มี คุณลักษณะด้านความช านาญของผู้ท าบัญชี  ด้านความสามารถของผู้ท า
บัญชี  ด้านคุณค่าทางวิชาชีพ ด้านความรู้ของผู้ท าบัญชี  และการปฏิบัติงานทางการบัญชี และจากการทดสอบสมมติฐานใน
งานวิจัยพบว่าเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน จ านวนกิจการที่รับท าบัญชี สภาพการท างาน และ
ลักษณะการด าเนินงานหรือกิจกรรมของนิติบุคคล ไม่มีความแตกต่างกันซึ่งนั่นหมายความว่าไม่มีตัวแปรใดที่ท าให้เกิดปัญหา
ต่างกันเลย ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของฉัตรแก้ว จรัญชล และประภัสสร กิตติมโนรม (2558) [5] พบว่า ประสิทธิภาพการ
เรียนรู้ ซึ่งหมายรวมถึงการเกิดปัญหาไม่มคีวามแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมือ่จ าแนกตามเพศ อายุ และประสบการณ์ 

 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 1.  ผู้ท าบัญชีควรศึกษาและทบทวนหลักเกณฑ์การค านวณก าไรสุทธิทางภาษีอากรอย่างสม ่าเสมอ  แล้วท าการ
ปรับปรุงแก้ไข  เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 2.  หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องควรมีการให้การแนะน าหรือจัดอบรมเพื่อเพิ่มเติมและทบทวนความรู้ความเข้าใจ
ให้แก่ผู้ท าบัญชีเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การค านวณก าไรสทุธิทางภาษีอากร โดยเฉพาะด้านที่ผู้ท าบัญชมีีความรู้ความเข้าใจในระดับน้อย  
 3. ผู้ท าบัญชีเป็นอาชีพที่ต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องจากผลงานวิจัย ผู้ท าบัญชี รวมถึงผู้บริหารที่
เกี่ยวข้องกับการจัดท าบัญชี ควรมีทักษะความรู้ทางด้านภาษีอากร เพิ่มขึ้น โดยการศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษีอากร 

 

หรืออาจจะขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐในการให้ค าแนะเกี่ยวกับมาตรการภาษี รวมถึงภาษีเงินได้นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
และจัดให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้ท าบัญชีท่ีเชี่ยวชาญและมีช่ือเสียงทางด้านภาษีอากร 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ในการศึกษาครั้งน้ีมุ่งศึกษาเฉพาะผู้ท าบัญชีท่ีอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี   ในการศึกษาครั้งต่อไปหากศึกษาจากพื้นที่
อื่น ๆ น่าจะมีผลที่แตกต่างกันออกไป  ซึ่งจะท าให้ได้ผลการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ท าบัญชี  และต่อเจ้าหน้าที่ในการให้
ค าแนะน าเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การค านวณก าไรสุทธิทางภาษีอากรต่อไป 
 2. ควรท าการวิจัยเชิงปริมาณเพิ่มเติม จากผู้ท าบัญชี รวมถึงผู้บริหาร เพื่อให้ทราบเชิงลึกเกี่ยวกับปัญหาการจัดท า
บัญชี ภาษี และสิ่งที่นักบัญชีจะต้องพัฒนาเพิ่มเติม อันจะน าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพหรือเรียนรู้เพิ่มเติมให้กับนัก
บัญชีในยุคปัจจุบันซึ่งจ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามยุคเทคโนโลยี 
 3. งานวิจัยนี้ยังน าไปพัฒนาหรือใช้เป็นประโยชน์ให้กับสถาบันการศึกษาที่สอนนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี โดยน าไป
เป็นตัวอย่างประกอบการสอน เพื่อให้นักศึกษาได้รู้ถึงเนื้อหาที่จ าเป็นเรียนรู้จากการวิจัย รวมถึงน าไปใช้เป็นองค์ความรู้เพิ่มเติม
ให้กับนักศึกษา ในการพัฒนาความรู้ทางด้านภาษีอากร กฎหมายภาษี รวมถึงกระบวนการทางธุรกิจเพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมให้กับนักศึกษาก่อนท่ีนักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาและออกสู่ตลาดแรงงาน  
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อนมผงสูตรดัดแปลงส�าหรับทารกอายุแรกเกิดถึงหนึ่งปี

ของผู้บริโภคในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ศิรินภำ ค�ำคุ้ม1* และพนมสิทธิ์ สอนประจักษ์2

บทคัดย่อ
งำนวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษำปัจจัยประชำกรศำสตร์ จิตวิทยำผู้บริโภค และส่วนประสมทำงกำรตลำด (4C’s) ที่มี

ผลต่อกำรตัดสินใจซื้อ กลุ่มตัวอย่ำงจ�ำนวน 400 คน น�ำมำวิเครำะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนำ ได้แก่ ควำมถี่ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ยและ

ส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำน สถติเิชงิอนมุำน ได้แก่ กำรวเิครำะห์สมกำรถดถอยแบบพหุคูณ กำรวจิยัเชิงปรมิำณ พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำม

ส่วนมำกมีเด็กอำยุแรกเกิดถึง 6 เดือน จ�ำนวน 212 คน มีอำยุ 21-30 ปี กำรศึกษำระดับปริญญำตรี จ�ำนวน 200 คน อำชีพรับจ้ำง

จ�ำนวน 170 คน รำยได้ 15,001-20,000 บำท สถำนภำพสมรถ 325 คน ใช้งบประมำณแต่ละครั้ง 1,000 - 2,0000 บำท จ�ำนวน 

192 คน คิดเป็นร้อยละ 48.00 มีกำรตัดสินใจซื้อแต่ละครั้ง 501 กรัม - 1,000 กรัม จ�ำนวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 61.40 และมี

ระยะเวลำในกำรซือ้แต่ละครัง้ 8 – 14 วนั จ�ำนวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 49.80 ส่วนประสมทำงกำรตลำดได้แก่ ปัจจยัควำมต้องกำร 

ต้นทุน ควำมสะดวกและกำรสื่อสำร ส่งผลต่อกำรตัดสินใจซื้อ มีควำมผันแปรของกำรตัดสินใจซื้ออยู่ที่ร้อยละ 17 โดยพบว่ำปัจจัย

ทำงกำรตลำดมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจซื้อโดยรวมมีอิทธิพลอย่ำงมีนัยส�ำคัญระดับ 0.05 เมื่อพิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนลักษณะ

ของต้องกำร, ด้ำนควำมสะดวก และกำรสื่อสำรมีอิทธิพลอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 ปัจจัยด้ำนจิตวิทยำ ทั้ง 5 ตัว ร่วม

กันอธิบำย ควำมผันแปรของกำรตัดสินใจ ได้ร้อยละ 19.00 โดยพบว่ำ ด้ำนจิตวิทยำ มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจซื้ออย่ำงมีนัยส�ำคัญ

ทำงสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนกำรจูงใจ,กำรตอบสนอง,กำรรับรู้ และกำรเรียนรู้ มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจ 

อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05

ค�าส�าคญั : ปัจจยั,ปัจจยัส่วนผสมทำงกำรตลำด ปัจจยัด้ำนจติวทิยำผู้บรโิภค ผลิตภัณฑ์นมผงสูตรดดัแปลง กำรตดัสินใจซือ้ เดก็ทำรก

1 นิสิตปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 ผศ. ดร.,. ประจ�าภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
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Factors affecting consumer’s decision to buy infant formula milk powder 

for newborns up one year in Muang District,Phitsanulok Province.

Sirinapa Kamkum1* and Pnomsit Sonparjuk2

Abstract

The purposes of this study were 1) to study the factor of service marketing mix that correlated to 

decision to buy infant formula milk powder for newborns up one year in Muang District, Phitsanulok Province. 

2) to study The psychology of consumer behavior that effect the decision to buy infant formula milk powder 

for newborns up one year. A sample of consumer cases were drawn from population who aged 20 years old 

and over that needed to use infant formula milk powder for newborns up one year in Muang District, 

Phitsanulok Province, using simple random sampling method. Data was analyzed using descriptive statistics 

including Frequency, Percentage, Average, Standard deviation and Multiple Regression Analysis. The findings 

indicated that service marketing mix effects to the decision to buy infant formula milk powder for newborns 

up one year in Muang District, Phitsanulok Province was statistically significant at 0.05 level that explained 

variation of the selection the selection for purchasing at 74.7 %. And the psychology of consumer behavior 

effects the decision to buy infant formula milk powder for newborns up one year was statistically significant at 

0.05 level that explained variation of the selection the selection for purchasing at 19.00 %.

Keywords: Factor, Factors affecting consumer’s decision, Infant formula, Decision, Babies
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บทน า 

สังคมและเศรษฐกิจท่ีเปลีย่นไป ผูห้ญิงมีบทบาทต่อหน้าท่ีการงานมากยิ่งขึ้น ไปท างานนอกบ้านมากข้ึน ใช้ชีวิตนอก
บ้านมากขึ้น ท าให้ตกอยู่ในสภาวะเครียดและไมส่ะดวกต่อการปัม๊นมเอาไว้ให้บุตร ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการไหลของนม เมื่อ
น้ านมมารดาไหลน้อย ท าให้นมผงสูตรดัดแปลงส าหรับทารกเขา้มามบีทบาทต่อการเลี้ยงทารก จากความจ าเป็นดังกล่าวท าให้
มารดาต้องตัดสินใจหาอาหารทดแทนที่มีคุณภาพและมาตรฐานท่ีใกล้เคียงกับนมแม่มากท่ีสดุ ด้วยความก้าวของนวัตกรรม
เทคโนโลยีการผลติที่มีความปลอดภัยมากขึ้นจึงท าให้ตลาดนมผงสตูรดัดแปลงส าหรับทารกสามารถแบ่งออกเป็นนมสูตรรักษา 
และสตูรปกติซึ่งแตล่ะสตูรจะมีความแตกต่างกันในแตล่ะช่วงวัย นมสูตร 1  หรือ นมผงดัดแปลงส าหรบัทารกวัยแรกเกดิ – 1 ปี 
นมสูตร 2 หรือ นมผงดดัแปลงสูตรต่อเนื่องส าหรับเด็กวัย 6 เดือน – 3 ปี นมสูตร 3 หรือ นมผงส าหรบัเด็กวัย 1 ปีข้ึนไป และ
ทุกคนในครอบครัว นมสตูรต่างๆเหล่านี้ก็จะมีรายละเอียดของสารอาหารแตกต่างกันออกไป 

จากรายงานส านักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ในปี 2559 ท าการศึกษาเริ่มจาก
สถานการณ์เด็กไทยในปัจจุบัน พบว่ามีทารกไทยเพียงร้อยละ 40 ไดก้ินนมแม่ภายใน 1 ช่ัวโมงแรกหลังคลอด และเพียงร้อยละ 
23 ที่ได้กินนมแม่อย่างเดยีวในช่วง 6 เดือนแรกของชีวิต ยิ่งไปกว่านั้น มีทารกเพียงร้อยละ 13 ที่ได้กินนมแม่ต่อเนื่องถึง 2 ปี จาก
ข้อมูลพบว่าอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดยีว (Exclusive Breastfeeding : EBF) ของประเทศไทยมตีัวเลขท่ีค่อนข้างต่ า อาจ
เนื่องมาจากสังคมและเศรษฐกิจจงึท าให้แม่ยังเลือกที่จะเลี้ยงทารกดว้ยนมผงสตูรดดัแปลงส าหรบัทารกมากข้ึน 

กระทรวงสาธารณสุขได้ออกพระราชบัญญัติควบคมุการส่งเสริมการตลาดอาหารส าหรบัทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 

หรือเรียกสั้นว่า พ.ร.บ.นมผง ตั้งแต่ วันที่ 8 กันยายน 2560 เป็นกฎหมายฉบับแรกของประเทศไทยที่ประกาศใช้เพื่อคุ้มครอง
ผู้บริโภคกลุม่ที่เป็นกลุ่มทารกและเด็กเล็ก โดยควบคุมการส่งเสริมการตลาดผ่านสื่อโฆษณาและวิธีการลดแลกแจกแถมของ
ผลิตภณัฑ์กลุม่อาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก หรือผลิตภัณฑ์นมผงให้เป็นไปอย่างเหมาะสม(อัญมนี สัจจาสัย,2560)  จาก
พ.ร.บ. นมผสมได้ออกมาส่งผลใหรู้ปแบบการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางการตลาดเปลี่ยนไปยังไมม่ีงานวิทยานิพนธ์ฉบับไหน
ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อนมผงสตูรดัดแปลงส าหรับทารกแรกเกิดถึงหนึ่งปีของแม่ซึ่งปัจจยัด้านกฎหมายได้เลี่ยนไป
แล้ว ดังน้ันวิธีส่งเสริมการขายจึงมุง่เน้นที่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ได้แก่ แพทย์ พยาบาล และผดุงครรภ์ ในการ
ช่วยให้ความรู้ในการเลี้ยงทารกและการให้อาหารอื่นตามความจ าเปน็ ทารกท่ีคลอดในโรงพยาบาลตา่งๆ หากน้ านมแม่ยังไม่
ไหลทารกจ าเป็นต้องได้ใช้นมผสมสูตรดัดแปลงตามแพทยส์ั่งหรือตามที่พยาบาลเห็นสมควร หลังจากออกจากโรงพยาบาลไป
แล้ว มารดาก็มักจะใช้ผลิตภัณฑ์นมผงสตูรดดัแปลงส าหรับทารกตราเดียวกับท่ีโรงพยาบาลชงให้ต่อเนือ่งกันไปโดยมคีวาม
เชื่อถือและไว้วางใจตราสินค้านั้น 

จังหวัดพิษณุโลกเป็นศูนย์กลางพาณิชย์ของภาคเหนือตอนล่างและมจี านวนประชากรเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ
ไทย ในปี 2561 จังหวัดพิษณุโลกมีประชากรมากถึง 866,891 คน (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสร,ี2561) และจังหวัดพิษณุโลกเป็น
ศูนย์กลางของภาคเหนือตอนล่างในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าด้านเศรษฐกิจ การศึกษา การเมือง การสาธารณสขุ ด้านการแพทย์
เนื่องจากมีทั้งโรงพยาบาลศูนย์ โรงเรียนแพทย์ และโรงพยาบาลเอกชนอีกหลายแห่ง จังหวัดพิษณุโลกนั้นด้วยความเป็นผู้น า
ด้านการแพทย์ที่มีเทคโนโลยีสูงทีส่ดุในภาคเหนือตอนล่าง จึงไดร้ับการไว้วางใจจากประชนในจังหวัดใกล้เคียงท่ีจะมาใช้บริการ
ด้านสาธารณสุขเป็นจ านวนมากและด้วยความที่เป็นเมืองหลักจึงการแข่งขันด้านการค้าค่อนข้างสูงจึงมีช่องทางการจัดจ าหน่าย
นมผงสูตรดดัแปลงส าหรับทารกในหลากหลายช่องทางซึ่งมูลค่าของตลาดนมผงในประเทศไทย ปี2562 มีมูลค่าถึง 29,000 ล้าน
บาท (เอซี นีลเส็น 2562) ซึ่งยังคงเป็นมูลคา่ที่สูงมาก 

ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงต้องการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของมารดาในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดพิษณโุลกท่ีมผีลต่อ
ผลิตภณัฑ์นมผงสูตรดัดแปลงส าหรับทารกเนื่องจากประชากรและจ านวนเด็กท่ียังคงมีอัตราการโตอยา่งต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบ
ความรู้และความเข้าใจ ความรูส้ึกและความคิดเห็น และพฤติกรรมของมารดาที่เป็นผู้บรโิภคอ าเภอเมอืงจังหวัดพิษณุโลกท่ีมผีล
ต่อผลติภณัฑ์นมผงสูตรดดัแปลงส าหรับทารกเพื่อผู้ประกอบธุรกิจผลิตภณัฑ์นมผงสตูรดัดแปลงส าหรบัทารก สามารถน าข้อมูล
จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการก าหนด  กลยุทธ์ตลาด ก าหนดกจิกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อตอบสนองความต้องการของ
มารดาทีเ่ป็นผู้บริโภค ตลอดจนถึงผู้ที่สนใจทั่วไปได้ทราบข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป 

 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 

 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)ใช้วิธีการวิจัยแบบส ารวจ ผ่านการเก็บข้อมูลทาง
แบบสอบถาม และท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรปูเพื่อสรุปผลการวิจัย โดยที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาตาม 
ขั้นตอนดังต่อไปนี ้
  1.ประชากร (Population) ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยนี้ ได้แก่ ประชากร ที่เป็น พ่อ แม่ หรือผู้ปกครองที่อาศัยหรือท างาน
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นผู้บริโภคที่จ าเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์นมผงสูตรดัดแปลงส าหรับทารก 
  2.กลุ่มตัวอย่าง(Samples) ประชาชนในจังหวัดพิษณุโลกท่ีเคยซื้อนมผงสูตรดัดแปลงส าหรับทารก ซึ่งไม่ทราบจ านวน
ประชากรที่แน่นอน โดยใช้สูตรการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากรโดยก าหนดความเช่ือมั่นที่ 95% 
ความผิดพลาดไม่เกิน 5% ของ W.G. Cochran (W.G. Cochran, 1953) เท่ากับ 400 ราย 
  3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้ แบบสอบถาม โดยโครงสร้างแบบสอบถามได้แบ่งออกเป็น 4 ตอน 
ได้แก่  
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน  
ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด4C’s  
ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยทางด้านจิตวิทยา 
ตอนท่ี 4  ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อนมผงสูตรดัดแปลงส าหรับทารกสูตรแรกเกิดถึงหนึ่งปี มีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วน ประมาณค่า (Rating scale)  
  4. การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่  
 1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม โดยผู้ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  
 2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือ ข้อมูลที่อยู่ในลักษณะของเอกสารต่างๆ ที่มีบุคคลอื่นหรือหน่วยงาน
อื่นๆ ได้เก็บรวบรวมไว้แล้ว เช่น ข้อมูลสถิติ รายงานการวิเคราะห์ ผลงานวิจัย หรือต าราทางวิชาการต่างๆ  
 3. ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษา มีการอธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษาอธิบายถึงแบบสอบถามให้กลุ่ม
ตัวอย่างเข้าใจ และให้ผู้ตอบแบบสอบถามกรอกข้อมูลด้วยตนเอง  
 4. รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 5. ผู้วิจัยน าข้อมูลมาวิเคราะห์ในรูปแบบของเชิงปริมาณโดยสถิติวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ 
1. ร้อยละ (Percentage) เพื่อใช้วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป 
ของกลุ่มตัวอย่าง  
2. ค่าเฉลี่ย X (Arithmetic Mean) เพื่อใช้หาค่าเฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง  
3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation – S.D) เพื่อ ใช้หาค่าการกระจายของคะแนนความคิดเห็นของ     
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บทน า 

สังคมและเศรษฐกิจท่ีเปลีย่นไป ผูห้ญิงมีบทบาทต่อหน้าท่ีการงานมากยิ่งขึ้น ไปท างานนอกบ้านมากข้ึน ใช้ชีวิตนอก
บ้านมากขึ้น ท าให้ตกอยู่ในสภาวะเครียดและไมส่ะดวกต่อการปัม๊นมเอาไว้ให้บุตร ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการไหลของนม เมื่อ
น้ านมมารดาไหลน้อย ท าให้นมผงสูตรดัดแปลงส าหรับทารกเขา้มามบีทบาทต่อการเลี้ยงทารก จากความจ าเป็นดังกล่าวท าให้
มารดาต้องตัดสินใจหาอาหารทดแทนที่มีคุณภาพและมาตรฐานท่ีใกล้เคียงกับนมแม่มากท่ีสดุ ด้วยความก้าวของนวัตกรรม
เทคโนโลยีการผลติที่มีความปลอดภัยมากขึ้นจึงท าให้ตลาดนมผงสตูรดัดแปลงส าหรับทารกสามารถแบ่งออกเป็นนมสูตรรักษา 
และสตูรปกติซึ่งแตล่ะสตูรจะมีความแตกต่างกันในแตล่ะช่วงวัย นมสูตร 1  หรือ นมผงดัดแปลงส าหรบัทารกวัยแรกเกดิ – 1 ปี 
นมสูตร 2 หรือ นมผงดดัแปลงสูตรต่อเนื่องส าหรับเด็กวัย 6 เดือน – 3 ปี นมสูตร 3 หรือ นมผงส าหรบัเด็กวัย 1 ปีข้ึนไป และ
ทุกคนในครอบครัว นมสตูรต่างๆเหล่านี้ก็จะมีรายละเอียดของสารอาหารแตกต่างกันออกไป 

จากรายงานส านักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ในปี 2559 ท าการศึกษาเริ่มจาก
สถานการณ์เด็กไทยในปัจจุบัน พบว่ามีทารกไทยเพียงร้อยละ 40 ไดก้ินนมแม่ภายใน 1 ช่ัวโมงแรกหลังคลอด และเพียงร้อยละ 
23 ที่ได้กินนมแม่อย่างเดยีวในช่วง 6 เดือนแรกของชีวิต ยิ่งไปกว่านั้น มีทารกเพียงร้อยละ 13 ที่ได้กินนมแม่ต่อเนื่องถึง 2 ปี จาก
ข้อมูลพบว่าอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดยีว (Exclusive Breastfeeding : EBF) ของประเทศไทยมตีัวเลขท่ีค่อนข้างต่ า อาจ
เนื่องมาจากสังคมและเศรษฐกิจจงึท าให้แม่ยังเลือกที่จะเลี้ยงทารกดว้ยนมผงสตูรดดัแปลงส าหรบัทารกมากข้ึน 

กระทรวงสาธารณสุขได้ออกพระราชบัญญัติควบคมุการส่งเสริมการตลาดอาหารส าหรบัทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 

หรือเรียกสั้นว่า พ.ร.บ.นมผง ตั้งแต่ วันที่ 8 กันยายน 2560 เป็นกฎหมายฉบับแรกของประเทศไทยที่ประกาศใช้เพื่อคุ้มครอง
ผู้บริโภคกลุม่ที่เป็นกลุ่มทารกและเด็กเล็ก โดยควบคุมการส่งเสริมการตลาดผ่านสื่อโฆษณาและวิธีการลดแลกแจกแถมของ
ผลิตภณัฑ์กลุม่อาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก หรือผลิตภัณฑ์นมผงให้เป็นไปอย่างเหมาะสม(อัญมนี สัจจาสัย,2560)  จาก
พ.ร.บ. นมผสมได้ออกมาส่งผลใหรู้ปแบบการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางการตลาดเปลี่ยนไปยังไมม่ีงานวิทยานิพนธ์ฉบับไหน
ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อนมผงสตูรดัดแปลงส าหรับทารกแรกเกิดถึงหนึ่งปีของแม่ซึ่งปัจจยัด้านกฎหมายได้เลี่ยนไป
แล้ว ดังน้ันวิธีส่งเสริมการขายจึงมุง่เน้นที่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ได้แก่ แพทย์ พยาบาล และผดุงครรภ์ ในการ
ช่วยให้ความรู้ในการเลี้ยงทารกและการให้อาหารอื่นตามความจ าเปน็ ทารกท่ีคลอดในโรงพยาบาลตา่งๆ หากน้ านมแม่ยังไม่
ไหลทารกจ าเป็นต้องได้ใช้นมผสมสูตรดัดแปลงตามแพทยส์ั่งหรือตามที่พยาบาลเห็นสมควร หลังจากออกจากโรงพยาบาลไป
แล้ว มารดาก็มักจะใช้ผลิตภัณฑ์นมผงสตูรดดัแปลงส าหรับทารกตราเดียวกับท่ีโรงพยาบาลชงให้ต่อเนือ่งกันไปโดยมคีวาม
เชื่อถือและไว้วางใจตราสินค้านั้น 

จังหวัดพิษณุโลกเป็นศูนย์กลางพาณิชย์ของภาคเหนือตอนล่างและมจี านวนประชากรเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ
ไทย ในปี 2561 จังหวัดพิษณุโลกมีประชากรมากถึง 866,891 คน (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสร,ี2561) และจังหวัดพิษณุโลกเป็น
ศูนย์กลางของภาคเหนือตอนล่างในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าด้านเศรษฐกิจ การศึกษา การเมือง การสาธารณสขุ ด้านการแพทย์
เนื่องจากมีทั้งโรงพยาบาลศูนย์ โรงเรียนแพทย์ และโรงพยาบาลเอกชนอีกหลายแห่ง จังหวัดพิษณุโลกนั้นด้วยความเป็นผู้น า
ด้านการแพทย์ที่มีเทคโนโลยีสูงทีส่ดุในภาคเหนือตอนล่าง จึงไดร้ับการไว้วางใจจากประชนในจังหวัดใกล้เคียงท่ีจะมาใช้บริการ
ด้านสาธารณสุขเป็นจ านวนมากและด้วยความที่เป็นเมืองหลักจึงการแข่งขันด้านการค้าค่อนข้างสูงจึงมีช่องทางการจัดจ าหน่าย
นมผงสูตรดดัแปลงส าหรับทารกในหลากหลายช่องทางซึ่งมูลค่าของตลาดนมผงในประเทศไทย ปี2562 มีมูลค่าถึง 29,000 ล้าน
บาท (เอซี นีลเส็น 2562) ซึ่งยังคงเป็นมูลคา่ที่สูงมาก 

ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงต้องการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของมารดาในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดพิษณโุลกท่ีมผีลต่อ
ผลิตภณัฑ์นมผงสูตรดัดแปลงส าหรับทารกเนื่องจากประชากรและจ านวนเด็กท่ียังคงมีอัตราการโตอยา่งต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบ
ความรู้และความเข้าใจ ความรูส้ึกและความคิดเห็น และพฤติกรรมของมารดาที่เป็นผู้บรโิภคอ าเภอเมอืงจังหวัดพิษณุโลกท่ีมผีล
ต่อผลติภณัฑ์นมผงสูตรดดัแปลงส าหรับทารกเพื่อผู้ประกอบธุรกิจผลิตภณัฑ์นมผงสตูรดัดแปลงส าหรบัทารก สามารถน าข้อมูล
จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการก าหนด  กลยุทธ์ตลาด ก าหนดกจิกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อตอบสนองความต้องการของ
มารดาทีเ่ป็นผู้บริโภค ตลอดจนถึงผู้ที่สนใจทั่วไปได้ทราบข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป 

 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 

 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)ใช้วิธีการวิจัยแบบส ารวจ ผ่านการเก็บข้อมูลทาง
แบบสอบถาม และท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรปูเพื่อสรุปผลการวิจัย โดยที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาตาม 
ขั้นตอนดังต่อไปนี ้
  1.ประชากร (Population) ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยนี้ ได้แก่ ประชากร ที่เป็น พ่อ แม่ หรือผู้ปกครองที่อาศัยหรือท างาน
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นผู้บริโภคที่จ าเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์นมผงสูตรดัดแปลงส าหรับทารก 
  2.กลุ่มตัวอย่าง(Samples) ประชาชนในจังหวัดพิษณุโลกท่ีเคยซื้อนมผงสูตรดัดแปลงส าหรับทารก ซึ่งไม่ทราบจ านวน
ประชากรท่ีแน่นอน โดยใช้สูตรการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากรโดยก าหนดความเช่ือมั่นที่ 95% 
ความผิดพลาดไม่เกิน 5% ของ W.G. Cochran (W.G. Cochran, 1953) เท่ากับ 400 ราย 
  3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้ แบบสอบถาม โดยโครงสร้างแบบสอบถามได้แบ่งออกเป็น 4 ตอน 
ได้แก่  
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน  
ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด4C’s  
ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยทางด้านจิตวิทยา 
ตอนท่ี 4  ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อนมผงสูตรดัดแปลงส าหรับทารกสูตรแรกเกิดถึงหนึ่งปี มีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วน ประมาณค่า (Rating scale)  
  4. การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่  
 1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม โดยผู้ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  
 2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือ ข้อมูลที่อยู่ในลักษณะของเอกสารต่างๆ ที่มีบุคคลอื่นหรือหน่วยงาน
อื่นๆ ได้เก็บรวบรวมไว้แล้ว เช่น ข้อมูลสถิติ รายงานการวิเคราะห์ ผลงานวิจัย หรือต าราทางวิชาการต่างๆ  
 3. ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษา มีการอธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษาอธิบายถึงแบบสอบถามให้กลุ่ม
ตัวอย่างเข้าใจ และให้ผู้ตอบแบบสอบถามกรอกข้อมูลด้วยตนเอง  
 4. รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 5. ผู้วิจัยน าข้อมูลมาวิเคราะห์ในรูปแบบของเชิงปริมาณโดยสถิติวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ 
1. ร้อยละ (Percentage) เพื่อใช้วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป 
ของกลุ่มตัวอย่าง  
2. ค่าเฉลี่ย X (Arithmetic Mean) เพื่อใช้หาค่าเฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง  
3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation – S.D) เพื่อ ใช้หาค่าการกระจายของคะแนนความคิดเห็นของ     
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  กลุ่มตัวอย่าง 
4. การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อการทดสอบสมมติฐาน 
  ของการวิจัย 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ตัวแปรต้น            ตัวแปรตาม

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร ์

1. อายุผู้บรโิภค 
2. อายุทารก 
3. ระดับการศึกษา 
4. อาชีพ 
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
6. สถานภาพ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

1. ปัจจัยด้านความจ าเป็นและความ
ต้องการของผู้บริโภค   

2. ปัจจัยด้านต้นทุนของผู้บริโภค 
3. ปัจจัยด้านความสะดวกในการซื้อ 
4. ปัจจัยด้านการสื่อสาร 

ปัจจัยทางด้านจิตวิทยา 

1. การจูงใจ 
2. การตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้น 
3. การรับรู้ 
4. การเรียนรู้ 
5. คามเช่ือและทัศนคติ 

การตัดสินใจซื้อนมผงสูตรดดัแปลงส าหรับ
ทารกอายุแรกเกดิถึงหนึ่งปีของผู้บริโภคใน

เขตอ.เมือง จ.พิษณโุลก 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลวิจัย 
 การศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อนมผงสูตรดัดแปลงส าหรับทารกอายุแรกเกิดถึงหนึ่งปีของผู้บริโภคใน
เขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ผลการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุป ได้ดังนี้ 
 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่ อายุทารก แรกเกิด – 6 เดือน จ านวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 
52.20 ผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุ 21-30 ปี  จ านวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 53.00 ระดับการศึกษาปริญญาตรี  จ านวน 200 
คน คิดเป็นร้อยละ 50.00, รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-20,000 บาท จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.80, อาชีพรับจ้าง 
จ านวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 42.50 และมีสถานภาพสมรส  จ านวน 325 คน คิดเป็นร้อยละ 81.20 ส่วนปัจจัยด้านประขา
กรศาสตร์ในด้านอื่น คือ อายุของกลุ่มประกร ระดับการศึกษาของกลลุ่มประชากร รายได้ของกลุ่มประชากร อาชีพของกลุ่ม
ประชากร และสถานภาพของกลุ่มประชากร จากการวิจัย ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์โดยการจ าแนกเป็นรายด้านเหล่านี้ ยังไม่
ส่งผลต่อการตัดสินนมผงสูตรดัดแปลงส าหรับทารกอายุแรกเกิดถึงหนึ่งปี ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  
 ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.72,S.D.=0.91) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
 ด้านลักษณะของสินค้าท่ีผู้บริโภคต้องการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.74,S.D.=0.87) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ได้รับเครื่องหมายรับรองคุณภาพ อยู่ในระดับมาก ( =3.90,S.D.=0.79) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ มี
รสชาติหลากหลายอยู่ในระดับมาก ( =3.60, S.D.=0.79) 
 ด้านต้นทุนของผู้บริโภค โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.80,S.D.=0.84) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุด คือ ราคาของสินค้าเหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า อยู่ในระดับมาก( =4.01 ,S.D.=0.71)ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ราคา
สูงสะท้อนถึงคุณภาพที่สูง ( =3.57, S.D.=0.95) 
 ด้านความสะดวกในการซื้อ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.61,S.D.=0.99) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงที่สุด คือ ร้านตัวแทนจ าหน่าย เช่น ร้านลูกรัก,ร้านบอสแอนด์บีม อยู่ในระดับมาก  
( =3.72,S.D.=0.91)  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ศูนย์การค้า(ห้างที่ให้เช่าพื้นที่) เช่น ท็อปแลนด์พาซ่า , เซ็นทรัล อยู่ในระดับ
ปานกลาง ( =3.48, S.D.=1.07) 
 ด้านการสื่อสาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.72,S.D.=0.96) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 
สื่อโฆษณาวิทยุ โทรทัศน์ อยู่ในระดับมาก ( =3.84,S.D.=0.88)ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ได้รับค าแนะน าจากผู้แนะน าสินค้า 
อยู่ในระดับมาก ( =3.57, S.D.=0.96) 
 ปัจจัยทางด้านจิตวิทยา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.56,S.D.=1.07) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
 ด้านการจูงใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.57,S.D.=1.06) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 
อยากให้ทารกฉลาด อยู่ในระดับมาก ( =3.85,S.D.=0.94) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ อยากให้ทารกมีน้ าหนักเยอะ อยู่ในระดับ
มาก ( =3.38, S.D.=1.11) 
 ด้านการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้น โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.52 ,S.D.=1.08) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ บุคลากรทางการแพทย์แนะน า อยู่ในระดับมาก ( =3.94,S.D.=0.94)ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ตัวแทน
จ าหน่ายแนะน า อยู่ในระดับปานกลาง ( =3.26, S.D.=1.14) 
 ด้านการรับรู้โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( =3.43,S.D.=1.16) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
คือ รู้สึกวางใจในตัวผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมาก ( =3.57 ,S.D.=1.12) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ มีรสชาติดี อยู่ในระดับปาน
กลาง ( =3.30, S.D.=1.21) 
 ด้านการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( =3.63,S.D.= 1.01) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุด คือ สินค้ามีงานวิจัยที่รับรองประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก ( =3.77,S.D.=0.90)ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ บริษัทเป็นที่
รู้จักอยู่ในระดับปานกลาง ( =3.48, S.D.=1.08) 
 ด้านความเชื่อและทัศนคติ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.62,S.D.=1.02) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงที่สุด คือ เพื่อความสะดวกสบายของแม่ในการเดินทางหรือท ากิจกรรมนอกบ้านซึ่งเป็นช่วงงดให้นมแม่ อยู่ในระดับมาก 
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  กลุ่มตัวอย่าง 
4. การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อการทดสอบสมมติฐาน 
  ของการวิจัย 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ตัวแปรต้น            ตัวแปรตาม

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร ์

1. อายุผู้บรโิภค 
2. อายุทารก 
3. ระดับการศึกษา 
4. อาชีพ 
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
6. สถานภาพ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

1. ปัจจัยด้านความจ าเป็นและความ
ต้องการของผู้บริโภค   

2. ปัจจัยด้านต้นทุนของผู้บริโภค 
3. ปัจจัยด้านความสะดวกในการซื้อ 
4. ปัจจัยด้านการสื่อสาร 

ปัจจัยทางด้านจิตวิทยา 

1. การจูงใจ 
2. การตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้น 
3. การรับรู้ 
4. การเรียนรู้ 
5. คามเช่ือและทัศนคติ 

การตัดสินใจซื้อนมผงสูตรดดัแปลงส าหรับ
ทารกอายุแรกเกดิถึงหนึ่งปีของผู้บริโภคใน

เขตอ.เมือง จ.พิษณโุลก 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลวิจัย 
 การศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อนมผงสูตรดัดแปลงส าหรับทารกอายุแรกเกิดถึงหนึ่งปีของผู้บริโภคใน
เขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ผลการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุป ได้ดังนี้ 
 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่ อายุทารก แรกเกิด – 6 เดือน จ านวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 
52.20 ผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุ 21-30 ปี  จ านวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 53.00 ระดับการศึกษาปริญญาตรี  จ านวน 200 
คน คิดเป็นร้อยละ 50.00, รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-20,000 บาท จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.80, อาชีพรับจ้าง 
จ านวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 42.50 และมีสถานภาพสมรส  จ านวน 325 คน คิดเป็นร้อยละ 81.20 ส่วนปัจจัยด้านประขา
กรศาสตร์ในด้านอื่น คือ อายุของกลุ่มประกร ระดับการศึกษาของกลลุ่มประชากร รายได้ของกลุ่มประชากร อาชีพของกลุ่ม
ประชากร และสถานภาพของกลุ่มประชากร จากการวิจัย ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์โดยการจ าแนกเป็นรายด้านเหล่านี้ ยังไม่
ส่งผลต่อการตัดสินนมผงสูตรดัดแปลงส าหรับทารกอายุแรกเกิดถึงหนึ่งปี ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  
 ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.72,S.D.=0.91) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
 ด้านลักษณะของสินค้าท่ีผู้บริโภคต้องการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.74,S.D.=0.87) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ได้รับเครื่องหมายรับรองคุณภาพ อยู่ในระดับมาก ( =3.90,S.D.=0.79) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ มี
รสชาติหลากหลายอยู่ในระดับมาก ( =3.60, S.D.=0.79) 
 ด้านต้นทุนของผู้บริโภค โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.80,S.D.=0.84) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุด คือ ราคาของสินค้าเหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า อยู่ในระดับมาก( =4.01 ,S.D.=0.71)ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ราคา
สูงสะท้อนถึงคุณภาพที่สูง ( =3.57, S.D.=0.95) 
 ด้านความสะดวกในการซื้อ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.61,S.D.=0.99) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงที่สุด คือ ร้านตัวแทนจ าหน่าย เช่น ร้านลูกรัก,ร้านบอสแอนด์บีม อยู่ในระดับมาก  
( =3.72,S.D.=0.91)  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ศูนย์การค้า(ห้างที่ให้เช่าพื้นที่) เช่น ท็อปแลนด์พาซ่า , เซ็นทรัล อยู่ในระดับ
ปานกลาง ( =3.48, S.D.=1.07) 
 ด้านการสื่อสาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.72,S.D.=0.96) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 
สื่อโฆษณาวิทยุ โทรทัศน์ อยู่ในระดับมาก ( =3.84,S.D.=0.88)ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ได้รับค าแนะน าจากผู้แนะน าสินค้า 
อยู่ในระดับมาก ( =3.57, S.D.=0.96) 
 ปัจจัยทางด้านจิตวิทยา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.56,S.D.=1.07) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
 ด้านการจูงใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.57,S.D.=1.06) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 
อยากให้ทารกฉลาด อยู่ในระดับมาก ( =3.85,S.D.=0.94) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ อยากให้ทารกมีน้ าหนักเยอะ อยู่ในระดับ
มาก ( =3.38, S.D.=1.11) 
 ด้านการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้น โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.52 ,S.D.=1.08) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ บุคลากรทางการแพทย์แนะน า อยู่ในระดับมาก ( =3.94,S.D.=0.94)ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ตัวแทน
จ าหน่ายแนะน า อยู่ในระดับปานกลาง ( =3.26, S.D.=1.14) 
 ด้านการรับรู้โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( =3.43,S.D.=1.16) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
คือ รู้สึกวางใจในตัวผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมาก ( =3.57 ,S.D.=1.12) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ มีรสชาติดี อยู่ในระดับปาน
กลาง ( =3.30, S.D.=1.21) 
 ด้านการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( =3.63,S.D.= 1.01) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุด คือ สินค้ามีงานวิจัยที่รับรองประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก ( =3.77,S.D.=0.90)ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ บริษัทเป็นที่
รู้จักอยู่ในระดับปานกลาง ( =3.48, S.D.=1.08) 
 ด้านความเชื่อและทัศนคติ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.62,S.D.=1.02) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงที่สุด คือ เพื่อความสะดวกสบายของแม่ในการเดินทางหรือท ากิจกรรมนอกบ้านซึ่งเป็นช่วงงดให้นมแม่ อยู่ในระดับมาก 
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 ( =3.78,S.D.=0.91) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ เป็นแหล่งสารอาหารส าคัญเทียบเท่ากับนมแม่ อยู่ในระดับมาก ( =3.50 , 
S.D.=1.09) 
 การตัดสินใจซื้อนมผง โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.55,S.D.=1.04)เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุด คือ ต้องการนมผงสูตรดัดแปลงที่เหมาะสมกับบุตรหลานของตน อยู่ในระดับมาก ( =3.84,S.D.=0.96) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ า
ที่สุด คือ สามารถเข้าถึงสินค้าได้ถ้าเกิดปัญหา อยู่ในระดับปานกลาง ( =3.35, S.D.=1.14)  
โดยใช้งบประมาณที่ต้องซื้อนมผงแต่ละครั้ง 1,000 - 2,0000 บาท จ านวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 48.00 มีปริมาตรนมที่
ตัดสินใจซื้อแต่ละครั้ง 501 กรัม - 1,000 กรัม จ านวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 61.40 และมีระยะห่างของเวลา ในการซื้อแต่
ละครั้ง 8 – 14 วัน  จ านวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 49.80 
 
การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 สมมติฐานข้อที ่1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อการตัดสนิใจซื้อนมผงสูตรดัดแปลงส าหรับทารกแรกเกิดถึงหน่ึง
ปีของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกพบว่า อายุทารก, อายุผู้ตอบแบบสอบถาม, ระดับการศึกษา, อาชีพ และ
สถานะ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่หากจ าแนกตามอายุทารก  โดย
ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า  ประสบการณ์ที่เคยใช้นมผงสูตร
ดัดแปลง,  มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกหลากหลายตามความต้องการ, สามารถเข้าถึงสินค้าได้ถ้าเกิดปัญหา, ผลิตภัณฑ์มีลักษณะตามที่
ตนต้องการ,ตัดสินใจซื้อเพราะตั้งใจจะซื้อเพราะความจ าเป็นอยู่แล้ว แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ0.05ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุดารัตน์ บางข่า (2557) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อนมผงส าหรับทารกของ
ผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขา ศรีนครินทร์ ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อนม
ผงส าหรับทารกในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาศรีนครินทร์ ผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
สาขา ศรีนครินทร์ ที่มีเพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา แตกต่าง มีการตัดสินใจซื้อนมผงส าหรับทารกในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี 
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาศรีนครินทร์ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
 สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ท้ัง 4 ตัวส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อนมผงสูตรดัดแปลงส าหรับทารก
แรกเกิดถึงหนึ่งปีของผู้บริโภคในเขต อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกพบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อนมผงสูตรดัดแปลง โดยภาพรวมมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้าน
ลักษณะของสินค้าที่ผู้บริโภคต้องการ, ด้านความสะดวกในการซื้อ และด้านการสื่อสารมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกิรณา พงษ์ญาดา (2557) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลเชิงบวกต่อการตั้งใจซื้อนมผงตรา
สินค้า A ของผู้บริโภคในเขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร ผลจากการศึกษาพบว่า ฉลากของผลิตภัณฑ์นมผง (Milk 
Powder Product Label) โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (Mean = 4.58)    การส่งเสริมการขาย (Promotion) 
โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (Mean = 4.10) คุณภาพของผลิตภัณฑ์ (Product Quality) โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก (Mean = 4.58) รสชาติของผลิตภัณฑ์นมผง (Milk Powder Favors) โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
(Mean = 4.06) ประเภทของบรรจุภัณฑ์ (Container Type) โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (Mean = 4.07) 
ส่วนประกอบของสารอาหาร (Nutritional Contents) โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก (Mean = 4.67) ช่องทางการจัด
จ าหน่าย (Distribution Channels) โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (Mean = 4.09) 
 สมมติฐานข้อที่ 3 ปัจจัยด้านจิตวิทยา มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อนมผงสูตรดัดแปลง โดยภาพรวม อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการจูงใจ,  ด้านการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้น, ด้านการรับรู้ และด้าน
การเรียนรู้ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อนมผงสูตร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางด้านจิตวิทยา กับพฤติกรรมในการเลือกซื้อนมผงส าเร็จรูปส าหรับทารกแรกเกิดถึง
หนึ่งปีมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจันทิมา สุขเกิด (2558) ได้ศึกษา
เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อนมผงส าเร็จรูปส าหรับทารกแรกเกิดถึงหนึ่งปีของสตรีเจนเนอเรช่ันวาย ผลการวิจัยพบว่า

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด กับพฤติกรรมในการเลือกซื้อนมผงส าเร็จรูปส าหรับทารกแรก
เกิดถึงหน่ึงปีมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

สรุปผลการวิจัย 
 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ควรให้ความส าคัญของอายุกลุ่มที่ทารกที่มีความจ าเป็นทีต่้องใช้ผลิตภณัฑก์ลุ่มนมผงสูตร
ดัดแปลงส าหรับทารกเพื่อใหเ้ป็นไปความต้องการของผู้ปกครอง ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ผู้บริโภคให้ความส าคญั
กับด้านต้นทุนของผู้บรโิภค โดยราคาของสินค้าเหมาะสมกับคณุภาพของสินค้าและลักษณะของสินค้าที่เป็นไปตามความ
ต้องการของผู้บริโภค ด้านความสะดวกในการซื้อของผู้บรโิภค ผู้บรโิภคยังคงให้ความส าคัญกับร้านตัวแทนจ าหน่าย ด้านการ
สื่อสาร สิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ และสินค้าตัวอย่างยังเป็นท่ีต้องการของผู้บริโภค ส่วนปัจจยัทางด้านจิตวทิยาพบว่าผู้บรโิภคให้
ความส าคญัในด้านการเรยีนรู้ ประสบการณ์ที่มตี่อสินค้า เสนอแนะเชิงนโยบาย งานวิจัยฉบับดีอาจเปน็ประโยชน์ต่อ
ผู้ประกอบการผลิตนมผงสตูรดัดแปลงส าหรับทารกต่อยอดไปถึงผลติภัณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อท่ีจะไดผ้ลิตสินค้าท่ีเป็นไปตาม
ความต้องการของผู้บรโิภคหรือสื่อประชาสมัพันธ์คุณประโยชน์ของสินค้าให้เป็นตามความต้องการของผู้โภคในกรอบที่ข้อ
กฎหมายก าหนดและมีประสิทธิภาพสูงสุดได้ รวมไปถึงห้างร้านตัวแทนจ าหน่ายจะได้ทราบถึงต้นทุนท่ีผู้บริโภคยินดีจ่าย ความ
สะดวกสบายในช่องทางการซื้อ เพื่อเพิ่มยอดขายให้แก่ผู้ประกอบการต่อไป 
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 ( =3.78,S.D.=0.91) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ เป็นแหล่งสารอาหารส าคัญเทียบเท่ากับนมแม่ อยู่ในระดับมาก ( =3.50 , 
S.D.=1.09) 
 การตัดสินใจซื้อนมผง โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.55,S.D.=1.04)เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุด คือ ต้องการนมผงสูตรดัดแปลงที่เหมาะสมกับบุตรหลานของตน อยู่ในระดับมาก ( =3.84,S.D.=0.96) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ า
ที่สุด คือ สามารถเข้าถึงสินค้าได้ถ้าเกิดปัญหา อยู่ในระดับปานกลาง ( =3.35, S.D.=1.14)  
โดยใช้งบประมาณที่ต้องซื้อนมผงแต่ละครั้ง 1,000 - 2,0000 บาท จ านวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 48.00 มีปริมาตรนมที่
ตัดสินใจซื้อแต่ละครั้ง 501 กรัม - 1,000 กรัม จ านวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 61.40 และมีระยะห่างของเวลา ในการซื้อแต่
ละครั้ง 8 – 14 วัน  จ านวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 49.80 
 
การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 สมมติฐานข้อที ่1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อการตัดสนิใจซื้อนมผงสูตรดัดแปลงส าหรับทารกแรกเกิดถึงหน่ึง
ปีของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกพบว่า อายุทารก, อายุผู้ตอบแบบสอบถาม, ระดับการศึกษา, อาชีพ และ
สถานะ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่หากจ าแนกตามอายุทารก  โดย
ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า  ประสบการณ์ที่เคยใช้นมผงสูตร
ดัดแปลง,  มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกหลากหลายตามความต้องการ, สามารถเข้าถึงสินค้าได้ถ้าเกิดปัญหา, ผลิตภัณฑ์มีลักษณะตามที่
ตนต้องการ,ตัดสินใจซื้อเพราะตั้งใจจะซื้อเพราะความจ าเป็นอยู่แล้ว แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ0.05ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุดารัตน์ บางข่า (2557) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อนมผงส าหรับทารกของ
ผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขา ศรีนครินทร์ ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อนม
ผงส าหรับทารกในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาศรีนครินทร์ ผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
สาขา ศรีนครินทร์ ที่มีเพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา แตกต่าง มีการตัดสินใจซื้อนมผงส าหรับทารกในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี 
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาศรีนครินทร์ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
 สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ท้ัง 4 ตัวส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อนมผงสูตรดัดแปลงส าหรับทารก
แรกเกิดถึงหนึ่งปีของผู้บริโภคในเขต อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกพบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อนมผงสูตรดัดแปลง โดยภาพรวมมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้าน
ลักษณะของสินค้าที่ผู้บริโภคต้องการ, ด้านความสะดวกในการซื้อ และด้านการสื่อสารมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกิรณา พงษ์ญาดา (2557) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลเชิงบวกต่อการตั้งใจซื้อนมผงตรา
สินค้า A ของผู้บริโภคในเขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร ผลจากการศึกษาพบว่า ฉลากของผลิตภัณฑ์นมผง (Milk 
Powder Product Label) โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (Mean = 4.58)    การส่งเสริมการขาย (Promotion) 
โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (Mean = 4.10) คุณภาพของผลิตภัณฑ์ (Product Quality) โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก (Mean = 4.58) รสชาติของผลิตภัณฑ์นมผง (Milk Powder Favors) โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
(Mean = 4.06) ประเภทของบรรจุภัณฑ์ (Container Type) โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (Mean = 4.07) 
ส่วนประกอบของสารอาหาร (Nutritional Contents) โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก (Mean = 4.67) ช่องทางการจัด
จ าหน่าย (Distribution Channels) โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (Mean = 4.09) 
 สมมติฐานข้อที่ 3 ปัจจัยด้านจิตวิทยา มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อนมผงสูตรดัดแปลง โดยภาพรวม อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการจูงใจ,  ด้านการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้น, ด้านการรับรู้ และด้าน
การเรียนรู้ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อนมผงสูตร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางด้านจิตวิทยา กับพฤติกรรมในการเลือกซื้อนมผงส าเร็จรูปส าหรับทารกแรกเกิดถึง
หนึ่งปีมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจันทิมา สุขเกิด (2558) ได้ศึกษา
เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อนมผงส าเร็จรูปส าหรับทารกแรกเกิดถึงหนึ่งปีของสตรีเจนเนอเรช่ันวาย ผลการวิจัยพบว่า

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด กับพฤติกรรมในการเลือกซื้อนมผงส าเร็จรูปส าหรับทารกแรก
เกิดถึงหน่ึงปีมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

สรุปผลการวิจัย 
 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ควรให้ความส าคัญของอายุกลุ่มที่ทารกที่มีความจ าเป็นทีต่้องใช้ผลิตภณัฑก์ลุ่มนมผงสูตร
ดัดแปลงส าหรับทารกเพื่อใหเ้ป็นไปความต้องการของผู้ปกครอง ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ผู้บริโภคให้ความส าคญั
กับด้านต้นทุนของผู้บรโิภค โดยราคาของสินค้าเหมาะสมกับคณุภาพของสินค้าและลักษณะของสินค้าที่เป็นไปตามความ
ต้องการของผู้บริโภค ด้านความสะดวกในการซื้อของผู้บรโิภค ผู้บรโิภคยังคงให้ความส าคัญกับร้านตัวแทนจ าหน่าย ด้านการ
สื่อสาร สิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ และสินค้าตัวอย่างยังเป็นท่ีต้องการของผู้บริโภค ส่วนปัจจยัทางด้านจิตวทิยาพบว่าผู้บรโิภคให้
ความส าคญัในด้านการเรยีนรู้ ประสบการณ์ที่มตี่อสินค้า เสนอแนะเชิงนโยบาย งานวิจัยฉบับดีอาจเปน็ประโยชน์ต่อ
ผู้ประกอบการผลิตนมผงสตูรดัดแปลงส าหรับทารกต่อยอดไปถึงผลติภัณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อท่ีจะไดผ้ลิตสินค้าท่ีเป็นไปตาม
ความต้องการของผู้บรโิภคหรือสื่อประชาสมัพันธ์คุณประโยชน์ของสินค้าให้เป็นตามความต้องการของผู้โภคในกรอบที่ข้อ
กฎหมายก าหนดและมีประสิทธิภาพสูงสุดได้ รวมไปถึงห้างร้านตัวแทนจ าหน่ายจะได้ทราบถึงต้นทุนท่ีผู้บริโภคยินดีจ่าย ความ
สะดวกสบายในช่องทางการซื้อ เพื่อเพิ่มยอดขายให้แก่ผู้ประกอบการต่อไป 
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O10136

ปัจจัยที่มีผลต่อราคาสกุลเงินบิทคอยน์

จักรกฤษณ์ มะโหฬาร1*

บทคัดย่อ
กำรศึกษำวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อรำคำสกุลเงินบิทคอยน์ โดยเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์จำกข้อมูล

รำคำทองในตลำดโลก รำคำน�้ำมันในตลำดโลก ปริมำณกำรค้นหำค�ำว่ำบิทคอยน์ “Bitcoin” จำกกำรค้นหำในเว็ปไซต์ และข้อมูล

กำรท�ำธุรกรรมของเงินบิทคอยน์ในอินเทอร์เน็ต เก็บข้อมูลเป็นรำยเดือนจ�ำนวน 42 เดือน ตั้งแต่ 1 มกรำคม 2559 ถึง 30 มิถนำย

น 2562 วิเครำะห์และประมวลผลข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนำ และสถิติเชิงอนุมำน ได้แก่ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และ

กำรวิเครำะห์ถดถอยเชิงพหุ ผลกำรวิจัยพบว่ำ รำคำน�้ำมัน ปริมำณกำรค้นหำค�ำว่ำบิทคอยน์ “Bitcoin” และปริมำณกำรท�ำธุรกรรม

ของบิทคอยน์ “บิทคอยน์” มีควำมสัมพันธ์ต่อรำคำสกุลเงินบิทคอยน์ แต่รำคำทองในตลำดโลกไม่มีควำมสัมพันธ์กับรำคำสกุลเงิน

บิทคอยน์

ค�าส�าคัญ : บิทคอยน์ รำคำทองค�ำ รำคำน�้ำมัน

1 สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี 72130
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Factors that affect the bitcoin

Jugkrit Mahoran1*

Abstract
This study examines the Factors that affect the bitcoin , measured by the empirical study and from 

Gold price in the market world, Oil price, Search wording “Bitcoin” in the internet, and Business activities bitcoin 

in the internet between 1 January 2016 to 30 June 2019 of 42 Month. Then the data was analyzed by statistics 

including mean, standard deviation and multiple regression analysis for hypothesis test. The study found that 
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with Bitcoin price, In contrast, Gold price no significantly with Bitcoin price.
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บทน า 

  ในโลกยุคปัจจุบันท่ีเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ท าให้การด าเนินชีวิตประจ าวัน
มีความสะดวกสบายมากยิ่งข้ึน รวมถึงในด้านการท าธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ก็มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วเช่นกัน ท าให้การท า
ธุรกรรมต่างๆ ท าได้อย่างสะดวกสบายและรวดเร็ว โดยที่ไม่จ าเป็นต้องไปธนาคาร  เช่น การท าธุรกรรมออนไลน์ หรือ Net 
Banking ที่สามารถท าธุรกรรมทางการเงินได้โดยไม่จ าเป็นต้องใช้ธนบัตรหรือเหรียญใช้จ่าย  และในปัจจุบันได้รูปแบบของ
เงินตราอีกรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นและได้รับความนิยมที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในภาคการเงินโลกปัจจุบันได้แก่ เงินตราเสมือน 
(Virtual Currency) หรือ เงินดิจิทัล (Digital Money) ที่ต้องอาศัยการเข้ารหัส ซึ่งมีคุณสมบัติโตยรวมคล้ายกับเงินตราทั่วไป
แต่มีข้อแตกต่างคือ เป็นเงินตราที่ไม่มีรัฐบาลรับประกันให้ช าระหนี้ได้ตามกฎหมาย ถูกสร้างขึ้นโดยกลุ่มคนบางกลุ่มยอมรับให้
ใช้งานกันภายในกลุ่มสังคมผู้ใช้ด้วยกัน และพัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการซื้อขายและแลกเปลี่ยนผ่านเครือข่ายระบบ
คอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่มีมูลค่าในตัวเองมูลค่าที่เกิดจะแปรผันไปตามความต้องการของกลุ่มคนท่ีซื้อขาย และ
ปัจจัยทางเศรษฐกิจอ่ืนๆด้วยเช่นกันคุณลักษณะที่ส าคัญของเงินดิจิทัล  จะประกอบด้วย 1) การใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัส เพื่อ
เพิ่มความปลอดภัยในการส่งผ่านข้อมูล 2) กลไกการตัดสินใจร่วมระหว่างผู้เข้าร่วมระบบในการรองรับและสอบทานความ
ถูกต้องของธุรกรรมซึ่งกันและกัน จะไม่มีตัวกลางมาเป็นผู้ยืนยันรับรองธุรกรรม 3) กลไกการเก็บข้อมูลธุรกรรมที่กระจายอยู่กับ
ผู้ร่วมระบบทุกคน จะมีการเก็บข้อมูลธุรกรรมเรียงเป็นห่วงโซ่ตามล าดับเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้เล่นรายใดฉ้อโกง โดยการ
แก้ไขข้อมูลในภายหลัง และ 4) ไม่มีผู้ใดเป็นตัวกลางผูกขาดในการออกใช้แต่จะมีกลไกให้ผู้เข้าร่วมระบบมีโอกาสเข้าร่วมในการ
ออกใช้ ด้วยการใช้ทรัพยากรของตนเอง ในปัจจุบันมีสกุลเงินดิจิทัลในตลาดเงินดิจิทัลทั่วโลกหลากหลายนับกว่าพันสกุล เช่น 
บิทคอยน์ (Bitcoin) อีเธอเรียม (Ethereum)  ริปเปิ้ล (Ripple)  บิทคอยน์แคช  (Bitcoin Cash)  คาร์ดาโน (Cardano) ไลท์
คอยน์ (Litecoin) นีโอ (NEO) สเตลลาร์ (Stelar) เนม (NEM)  แต่สกุลเงินดิจิทัลที่โด่งดังและได้รับความนิยมสูงสุด โดยมี
สัดส่วนการใช้มากกว่าร้อยละ 80 ของการใช้เงินดิจิทัลทั้งหมดในตลาดสกุลเงินดิจิทัลคือบิทคอยน์ (Bitcoin)  
  ปัจจุบันประเทศหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศท่ีพัฒนาแล้วได้ให้ความส าคัญในการน าเทคโนโลยี สารสนเทศมาเป็น
เคร่ืองมือขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ และเพื่อการแข่งขันกับประเทศอื่น ประเทศไทยเป็นประเทศ
หนึ่งที่ให้ความส าคัญกับการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อพัฒนาประเทศสู่ระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล Prugsachat & 
Manmart [7] และสกุลดิจิทัลก็เป็นหนึ่งในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการพัฒนาด้วยเช่นกัน แต่ด้วยกลไกราคาของ
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สกุลเงินดิจิทัลนั้นไม่ได้มีสินทรัพย์อ้างอิงจาก ทอง หรือน้ ามัน เช่นเดียวกับสกุลเงินสดที่เราใช้ในปัจจุบัน จึงท าให้ราคาของสกุล
เงินดิจิทัลมีความผันผวนของราคา เป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงของราคาเงินดิจิทัลนั้น อาจเกิดได้จากหลาย
สาเหตุ เช่น ตลาดทุนของประเทศขนาดใหญ่ ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ของตลาดโลกและพฤติกรรมการใช้งานของบุคคลที่สนใจใน
เงินดิจิทัล หรือ ตลาดหุ้นทั่วโลกท่ีมีการผันผวนตลอดเวลา ท าให้การจะลงทุนหรือเก็งก าไรนั้นมีความเสี่ยงอย่างยิ่ง  และ สกุล
เงินดิจิทัลยังถือเป็นสิ่งใหม่ในประเทศไทยอีกด้วย ท าให้ผู้ลงทุนไม่สามารถจะตัดสินใจลงทุนได้อย่างเต็มที่จากเหตุผลดังกล่าว 
จึงท าให้การเติบโตของสกุลเงินดิจิทัลในประเทศไทยมีการเติบโตที่ช้ามาก จึงล้าลาหลังประเทศอื่นๆ 
  จากปัญหาข้างต้นผู้วิจัยจึงเลือกท่ีจะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อราคาสกุลเงิน Bitcoin เพื่อจะได้น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ถึง
สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของราคาเงิน Bitcoin ที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขึ้นลงตลอดเวลา รวมถึงยังสามารถน าข้อมูลที่ได้มาใช้
ในการพิจารณาคิดและตัดสินใจก่อนที่จะลงทุนได้อย่างถูกต้อง เพื่อที่จะสามารถลดความเสี่ยงที่จะขาดทุนลงได้ และยังท าให้
การเติบโตของสกุลเงินบิทคอยน์มีอัตราการเติบที่สูงขึ้นอีกด้วย 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
  เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อสกุลเงินบิทคอยน์ 

ค านิยามศัพท์เฉพาะ 
  บิทคอยน์ (Bitcoin) หมายถึง เงินตราแบบดิจิทัล และเป็นระบบการช าระเงินที่ใช้กันทั่วโลก บิทคอยน์เป็นสกุลเงิน
ดิจิทัลแรกที่ใช้ระบบกระจายอ านาจ โดยไม่มีธนาคารกลางหรือแม้แต่ผู้คุมระบบแม้แต่คนเดียว เครือข่ายเป็นแบบเพียร์ทูเพียร์ 
และการซื้อขายเกิดขึ้นระหว่างจุดต่อเครือข่ายโดยตรง ผ่านการใช้วิทยาการเข้ารหัสลับและไม่มีสื่อกลาง การซื้อขายเหล่านี้ถูก
ตรวจสอบโดยรายการเดินบัญชีแบบสาธารณะที่เรียกว่าบล็อกเชน 
  ราคาทองในตลาดโลก หมายถึง โลหะมีค่าชนิดหนึ่งที่มีแหล่งก าเนิดตามธรรมชาติมีความคงทนต่อการผุกร่อนเป็นสินค้า
โภคภัณฑ์ (ที่ไม่เสื่อมสภาพและมีมูลค่าในตัวเองอีกทั้งมีความสวยงามไม่สามารถปลอมแปลงได้ง่าย จึงนิยมน ามาใช้ท าเป็น
เครื่องประดับ ตั้งแต่อดีตทองค ามีบทบาทอย่างมากในการซื้อขายแลกเปลี่ยน และยังเป็นที่ต้องการของทุกประเทศ และทองค า
ถูกใช้ทั้งในฐานะสินค้าโภคภัณฑ์และทุนส ารองเงินตราต่างประเทศ 
  ราคาน้ ามันในตลาดโลก น้ ามันดิบและน้ ามันส าเร็จรูปในตลาดหลักของโลกนั้นซื้อขายกันด้วยเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ 
ดังนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือความผันผวนเกิดขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินท้องถิ่น กับเงินดอลลาร์สหรัฐ ต้นทุน
ในการซื้อน้ ามันดิบหรือน้ ามันส าเร็จรูปก็จะเปลี่ยนแปลงไป 
  ปริมาณการค้นหาค าว่า “บิทคอยน์ : Bitcoin” หมายถึง การดูจ านวนการส ารวจว่าคนทั้งโลกท าการค้นหาค าว่า 
Bitcoin โดยป้อนข้อความหรือหัวข้อค้นหา Bitcoin เพื่อดูถึงผลการติดตามการค้นหามากน้อยเพียงใด 
  การท าธุรกรรมเกี่ยวกับบิทคอยน์ หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวกับการท านิติกรรม สัญญาหรือการด าเนินการใดๆ กับผู้อื่น 
ทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือการด าเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน 

การทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
  ประชาชนผู้ใช้สกุลเงินดิจิทัลบิทคอยน์ในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีสถานภาพโสด มีอายุระหว่าง 30-39 ปีมี
การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวหรืออาชีพอิสระ และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 50,001 บาทข้ึนไป 
โดยรวมแล้วประชาชนมีการรับรู้เกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลบิทคอยน์ในด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ การรับรู้ความง่ายในการใช่งาน 
และการรับรู้ความเสี่ยงอยู่ในระดับมาก มีทัศนคติต่อการใช่สกุลเงินดิจิทัลบิทคอยน์  อยู่ในระดับดี โดยเฉพาะในด้านความรู้
ความเข้าใจอยู่ ในระดับดีมาก และมีการใช้สกุลเ งินดิจิทัลบิทคอยน์ ในระดับมาก ส่วนใหญ่ ใช้บิทคอยน์ ในกา ร 
ซื้อขายหรือการลงทุนเพื่อเกง็ก าไร ข้อเสนอแนะของประชาชนส่วนใหญ่คือรัฐบาลควรเข้ามาควบคุมดูแลและพิจารณาเรื่องการ
จัดเก็บภาษีให้น้อยลง มินตรา เช้ืออ่ า [3] ในขณะเดียวกันจุดประสงค์ของเงินดิจิทัลที่ผู้ออกแบบและผู้บริโภคแตกต่างกัน 

ผู้ออกแบบมีจุดประสงค์เพื่อ ใช้แทนเงินตราในรูปแบบที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นเครื่องมือมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือทาง
เงินตราเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ Van, D.W. [10] ได้ท าการศึกษาตัวแปรทางการเงินที่มีผลต่อราคาบิทคอยน์ จากการศึกษา
พบว่า Dow Jones Index, อัตราแลกเปลี่ยนของเงินยูโรต่อ US. Dollar และราคาน้ ามัน มีผลกระทบต่อราคาบิทคอยน์ อย่าง
มีนัยส าคัญ รวมทั้ง ERIK PARLSTRAND AND OTTO RYDEN [6] ศึกษาราคาเงินดิจิทัลในตลาด ได้แก่ บิทคอยน์ ริปเปิ้ล 
(Ripple) และไลท์คอยน์ (Litecoin) พบว่าปริมาณการค้นหาใน Google มีผลเป็นอย่างมากต่อสกุลเงินดิจิทัล โดยเฉพาะ 
บิทคอยน์ และไลท์คอยน์ ผลที่ได้บิทคอยน์ และไลท์คอยน์นั้นมีความคล้ายคลึงกัน เนื่องจากเงินสกุลดังกล่าวมีโครงสร้างที่
เหมือนกัน ทั้งนี้ปริมาณการค้นหาใน Google สามารถวัดได้ถึงปริมาณอุปสงค์ของการใช้งานระบบบล็อคเชน แต่ไม่พบว่า 
S&P500 Index, Nikkei 225 Index, ราคาน้ ามัน และราคาทองไม่สัมพันธ์กับสกุลเงินดิจิทัล ทั้งนี้ Ciaian, P., Rajcaniova, 
M., & Kancs, d. A. [5] ยังพบว่ายอดการค้นหาใน Google และ Wikipedia ปริมาณในการท าธุรกรรมของเงินบิทคอยน์มีผล
ต่อราคาบิทคอยน์ แต่ราคาน้ ามันกลับไม่มีความสัมพันธ์ ในขณะเดียวกัน Sukamulja, S., & Sikora, C. [8] พบว่าตัวแปรทาง
การเงินที่มีผลต่อราคาบิทคอยน์ ยังพบว่าอุปสงค์ของบิทคอยน์ ราคาทอง และ Dow Jones Index มีผลต่อราคาบิทคอยน์  
จะเห็นได้ว่า bitcoin เป็นสกุลเงินดิจิทัล ที่เกิดขึ้นใหม่และมีการแนวโน้มการลงทุนเพิ่มขึ้นจึงเป็นเหตุผลท าให้สกุลเงินดิจิทัล
เกิดขึ้นหลากหลายและมีมูลค่าการซื้อขายท่ีสูงเช่นกัน  

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อราคาสกุลเงินบิทคอยน์ โดยได้ท าการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
และน าแนวคิดของ Erik Parlstrand & Otto Ryden [6] มาประยุกต์สร้างเป็นกรอบแนวคิดได้ดังรูปที่ 1  
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ประกอบด้วย ข้อมูลราคาทองค าในตลาดโลกต่อดอลล่าร์สหรัฐต่อกรัมทองค า ข้อมูล
ราคาน้ ามันดอลล่าร์ต่อบาเรส ปริมาณการค้นหาค าว่า “Bitcoin” ใน google ครั้งต่อเดือน ปริมาณการท าธุรกรรมของ 
“Bitcoin” ครั้งต่อเดือน ซึ่งเป็นข้อมูลที่ค้นหาได้จากเว็บไซต์ซึ่งเป็นข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data)  
  กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลราคาทองค าในตลาดโลกต่อดอลล่าร์สหรัฐต่อกรัมทองค า ข้อมูลราคาน้ ามัน 
ดอลล่าร์ต่อบาเรส  ปริมาณการค้นหาค าว่า “Bitcoin” ใน google ครั้งต่อเดือน ปริมาณการท าธุรกรรมของ “Bitcoin” ครั้ง
ต่อเดือน มาเป็นกลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากการเก็บข้อมูลดังกล่าวไม่ได้มีการแบ่งแยกประเภทบุคคล ธุรกิจ หรือกลุ่มการลงทุน  
แต่อย่างใด มีแต่ข้อมูลการซื้อขายภายใต้ค าว่าบิทคอยน ์(Bitcoin) เท่านั้น ผู้วิจัยจึงน ามาเป็นกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูล โดย
ท าการเก็บข้อมูลตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2562 จ านวน 42 เดือน 
 

ตัวแปรอิสระ 
ราคาทองในตลาดโลก 
ราคาน้ ามันในตลาดโลก 
ปริมาณการค้นหา “Bitcoin” 
ปริมาณการท าธุรกรรมBitcoin 
 
 

ตัวแปรตาม 
ปัจจัยที่มีผลต่อราคาสกุลเงินบิทคอยน์ 
-   ราคาสกุลเงินบิทคอยน ์
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

สกุลเงินดิจิทัลนั้นไม่ได้มีสินทรัพย์อ้างอิงจาก ทอง หรือน้ ามัน เช่นเดียวกับสกุลเงินสดที่เราใช้ในปัจจุบัน จึงท าให้ราคาของสกุล
เงินดิจิทัลมีความผันผวนของราคา เป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงของราคาเงินดิจิทัลนั้น อาจเกิดได้จากหลาย
สาเหตุ เช่น ตลาดทุนของประเทศขนาดใหญ่ ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ของตลาดโลกและพฤติกรรมการใช้งานของบุคคลที่สนใจใน
เงินดิจิทัล หรือ ตลาดหุ้นทั่วโลกท่ีมีการผันผวนตลอดเวลา ท าให้การจะลงทุนหรือเก็งก าไรนั้นมีความเสี่ยงอย่างยิ่ง  และ สกุล
เงินดิจิทัลยังถือเป็นสิ่งใหม่ในประเทศไทยอีกด้วย ท าให้ผู้ลงทุนไม่สามารถจะตัดสินใจลงทุนได้อย่างเต็มที่จากเหตุผลดังกล่าว 
จึงท าให้การเติบโตของสกุลเงินดิจิทัลในประเทศไทยมีการเติบโตที่ช้ามาก จึงล้าลาหลังประเทศอื่นๆ 
  จากปัญหาข้างต้นผู้วิจัยจึงเลือกท่ีจะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อราคาสกุลเงิน Bitcoin เพื่อจะได้น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ถึง
สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของราคาเงิน Bitcoin ที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขึ้นลงตลอดเวลา รวมถึงยังสามารถน าข้อมูลที่ได้มาใช้
ในการพิจารณาคิดและตัดสินใจก่อนที่จะลงทุนได้อย่างถูกต้อง เพื่อที่จะสามารถลดความเสี่ยงที่จะขาดทุนลงได้ และยังท าให้
การเติบโตของสกุลเงินบิทคอยน์มีอัตราการเติบที่สูงขึ้นอีกด้วย 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
  เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อสกุลเงินบิทคอยน์ 

ค านิยามศัพท์เฉพาะ 
  บิทคอยน์ (Bitcoin) หมายถึง เงินตราแบบดิจิทัล และเป็นระบบการช าระเงินที่ใช้กันทั่วโลก บิทคอยน์เป็นสกุลเงิน
ดิจิทัลแรกที่ใช้ระบบกระจายอ านาจ โดยไม่มีธนาคารกลางหรือแม้แต่ผู้คุมระบบแม้แต่คนเดียว เครือข่ายเป็นแบบเพียร์ทูเพียร์ 
และการซื้อขายเกิดขึ้นระหว่างจุดต่อเครือข่ายโดยตรง ผ่านการใช้วิทยาการเข้ารหัสลับและไม่มีสื่อกลาง การซื้อขายเหล่านี้ถูก
ตรวจสอบโดยรายการเดินบัญชีแบบสาธารณะที่เรียกว่าบล็อกเชน 
  ราคาทองในตลาดโลก หมายถึง โลหะมีค่าชนิดหนึ่งที่มีแหล่งก าเนิดตามธรรมชาติมีความคงทนต่อการผุกร่อนเป็นสินค้า
โภคภัณฑ์ (ที่ไม่เสื่อมสภาพและมีมูลค่าในตัวเองอีกทั้งมีความสวยงามไม่สามารถปลอมแปลงได้ง่าย จึงนิยมน ามาใช้ท าเป็น
เครื่องประดับ ตั้งแต่อดีตทองค ามีบทบาทอย่างมากในการซื้อขายแลกเปลี่ยน และยังเป็นที่ต้องการของทุกประเทศ และทองค า
ถูกใช้ทั้งในฐานะสินค้าโภคภัณฑ์และทุนส ารองเงินตราต่างประเทศ 
  ราคาน้ ามันในตลาดโลก น้ ามันดิบและน้ ามันส าเร็จรูปในตลาดหลักของโลกนั้นซื้อขายกันด้วยเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ 
ดังนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือความผันผวนเกิดขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินท้องถิ่น กับเงินดอลลาร์สหรัฐ ต้นทุน
ในการซื้อน้ ามันดิบหรือน้ ามันส าเร็จรูปก็จะเปลี่ยนแปลงไป 
  ปริมาณการค้นหาค าว่า “บิทคอยน์ : Bitcoin” หมายถึง การดูจ านวนการส ารวจว่าคนทั้งโลกท าการค้นหาค าว่า 
Bitcoin โดยป้อนข้อความหรือหัวข้อค้นหา Bitcoin เพื่อดูถึงผลการติดตามการค้นหามากน้อยเพียงใด 
  การท าธุรกรรมเกี่ยวกับบิทคอยน์ หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวกับการท านิติกรรม สัญญาหรือการด าเนินการใดๆ กับผู้อื่น 
ทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือการด าเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน 

การทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
  ประชาชนผู้ใช้สกุลเงินดิจิทัลบิทคอยน์ในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีสถานภาพโสด มีอายุระหว่าง 30-39 ปีมี
การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวหรืออาชีพอิสระ และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 50,001 บาทขึ้นไป 
โดยรวมแล้วประชาชนมีการรับรู้เกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลบิทคอยน์ในด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ การรับรู้ความง่ายในการใช่งาน 
และการรับรู้ความเสี่ยงอยู่ในระดับมาก มีทัศนคติต่อการใช่สกุลเงินดิจิทัลบิทคอยน์  อยู่ในระดับดี โดยเฉพาะในด้านความรู้
ความเข้าใจอยู่ ในระดับดีมาก และมีการใช้สกุลเ งินดิจิทัลบิทคอยน์ ในระดับมาก ส่วนใหญ่ ใช้บิทคอยน์ ในกา ร 
ซื้อขายหรือการลงทุนเพื่อเกง็ก าไร ข้อเสนอแนะของประชาชนส่วนใหญ่คือรัฐบาลควรเข้ามาควบคุมดูแลและพิจารณาเรื่องการ
จัดเก็บภาษีให้น้อยลง มินตรา เช้ืออ่ า [3] ในขณะเดียวกันจุดประสงค์ของเงินดิจิทัลที่ผู้ออกแบบและผู้บริโภคแตกต่างกัน 

ผู้ออกแบบมีจุดประสงค์เพื่อ ใช้แทนเงินตราในรูปแบบที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นเครื่องมือมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือทาง
เงินตราเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ Van, D.W. [10] ได้ท าการศึกษาตัวแปรทางการเงินท่ีมีผลต่อราคาบิทคอยน์ จากการศึกษา
พบว่า Dow Jones Index, อัตราแลกเปลี่ยนของเงินยูโรต่อ US. Dollar และราคาน้ ามัน มีผลกระทบต่อราคาบิทคอยน์ อย่าง
มีนัยส าคัญ รวมทั้ง ERIK PARLSTRAND AND OTTO RYDEN [6] ศึกษาราคาเงินดิจิทัลในตลาด ได้แก่ บิทคอยน์ ริปเปิ้ล 
(Ripple) และไลท์คอยน์ (Litecoin) พบว่าปริมาณการค้นหาใน Google มีผลเป็นอย่างมากต่อสกุลเงินดิจิทัล โดยเฉพาะ 
บิทคอยน์ และไลท์คอยน์ ผลที่ได้บิทคอยน์ และไลท์คอยน์นั้นมีความคล้ายคลึงกัน เนื่องจากเงินสกุลดังกล่าวมีโครงสร้างที่
เหมือนกัน ทั้งนี้ปริมาณการค้นหาใน Google สามารถวัดได้ถึงปริมาณอุปสงค์ของการใช้งานระบบบล็อคเชน แต่ไม่พบว่า 
S&P500 Index, Nikkei 225 Index, ราคาน้ ามัน และราคาทองไม่สัมพันธ์กับสกุลเงินดิจิทัล ทั้งนี้ Ciaian, P., Rajcaniova, 
M., & Kancs, d. A. [5] ยังพบว่ายอดการค้นหาใน Google และ Wikipedia ปริมาณในการท าธุรกรรมของเงินบิทคอยน์มีผล
ต่อราคาบิทคอยน์ แต่ราคาน้ ามันกลับไม่มีความสัมพันธ์ ในขณะเดียวกัน Sukamulja, S., & Sikora, C. [8] พบว่าตัวแปรทาง
การเงินที่มีผลต่อราคาบิทคอยน์ ยังพบว่าอุปสงค์ของบิทคอยน์ ราคาทอง และ Dow Jones Index มีผลต่อราคาบิทคอยน์  
จะเห็นได้ว่า bitcoin เป็นสกุลเงินดิจิทัล ที่เกิดขึ้นใหม่และมีการแนวโน้มการลงทุนเพิ่มขึ้นจึงเป็นเหตุผลท าให้สกุลเงินดิจิทัล
เกิดขึ้นหลากหลายและมีมูลค่าการซื้อขายท่ีสูงเช่นกัน  

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อราคาสกุลเงินบิทคอยน์ โดยได้ท าการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
และน าแนวคิดของ Erik Parlstrand & Otto Ryden [6] มาประยุกต์สร้างเป็นกรอบแนวคิดได้ดังรูปที่ 1  
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ประกอบด้วย ข้อมูลราคาทองค าในตลาดโลกต่อดอลล่าร์สหรัฐต่อกรัมทองค า ข้อมูล
ราคาน้ ามันดอลล่าร์ต่อบาเรส ปริมาณการค้นหาค าว่า “Bitcoin” ใน google ครั้งต่อเดือน ปริมาณการท าธุรกรรมของ 
“Bitcoin” ครั้งต่อเดือน ซึ่งเป็นข้อมูลที่ค้นหาได้จากเว็บไซต์ซึ่งเป็นข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data)  
  กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลราคาทองค าในตลาดโลกต่อดอลล่าร์สหรัฐต่อกรัมทองค า ข้อมูลราคาน้ ามัน 
ดอลล่าร์ต่อบาเรส  ปริมาณการค้นหาค าว่า “Bitcoin” ใน google ครั้งต่อเดือน ปริมาณการท าธุรกรรมของ “Bitcoin” ครั้ง
ต่อเดือน มาเป็นกลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากการเก็บข้อมูลดังกล่าวไม่ได้มีการแบ่งแยกประเภทบุคคล ธุรกิจ หรือกลุ่มการลงทุน  
แต่อย่างใด มีแต่ข้อมูลการซื้อขายภายใต้ค าว่าบิทคอยน ์(Bitcoin) เท่านั้น ผู้วิจัยจึงน ามาเป็นกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูล โดย
ท าการเก็บข้อมูลตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2562 จ านวน 42 เดือน 
 

ตัวแปรอิสระ 
ราคาทองในตลาดโลก 
ราคาน้ ามันในตลาดโลก 
ปริมาณการค้นหา “Bitcoin” 
ปริมาณการท าธุรกรรมBitcoin 
 
 

ตัวแปรตาม 
ปัจจัยที่มีผลต่อราคาสกุลเงินบิทคอยน์ 
-   ราคาสกุลเงินบิทคอยน ์
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา   
  ผู้วิจัยใช้การศึกษาแบบข้อมูลอนุกรมเวลา ซึ่งเป็นข้อมูลที่ถูกเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์การซื้อขายบิทคอยน์ (Bitcoin) ข้อมูล
ราคาทองค าในตลาดโลกต่อดอลล่าร์สหรัฐต่อกรัมทองค า ข้อมูลราคาน้ ามันในตลาดโลกดอลล่าร์ต่อบาเรส  โดยค้นหาจาก
เว็บไซต์ (http://www.Investing.com) ปริมาณการค้นหาค าว่าบิทคอยน์ (Bitcion) ครั้งต่อเดือน โดยค้นหาจากเว็บไซต์ 
(http://trends.google.com/trends/) และเว็บไซต์ (https://www.siegemedia.com/seo/most-popular-keywords) 
และปริมาณการท าธุรกรรมของบิทคอยน์ (Bitcoin) ครั้งต่อเดอืน จากเว็บ (https://www.blockchain.com/charts/#block) 
โดยการเก็บข้อมูลเป็นรายเดือน ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2559 จนถึง 30 มิถุนายน 2562 จ านวน 42 เดือน เนื่องจากเป็นช่วงที่
เริ่มมีข้อมูลการซื้อขายบิทคอยน์ (Bitcoin)  
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเป็นการทดสอบถึงตัวแปรที่มีผล ต่อราคาของสกุลเงินบิทคอยน์
โดยใช้สถิติดังต่อไปนี้ 
  1. สถิติเชิงพรรณนา เป็นการอธิบายภาพรวมของตัวแปรในรูปของค่าสถิติพื้นฐาน ประเภท ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าต่ าสุด และค่าสูงสุด ของตัวแปรต้นและตัวแปรตาม  
  2. สถิติเชิงอนุมาน ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงอนุมานในครั้งนี้ใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
(Pearson’s correlation coefficients) และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple regression analysis) ในการ
ทดสอบความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อราคาสกุลเงินบิทคอยน ์

ผลการวิจัย 
ข้อมูลทั่วไปตัวแปร 

ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 Min Max Mean Std. 
ราคาบิทคอยน ์ 350.69 1380.00 4309.27 3668.26 
ราคาทองค า 1140.00 1425.10 1301.54 57.79 
ราคาน้ ามันในตลาดโลก 33.62 74.15 54.22 9.97 
ปริมาณการค้นหาค าว่า “Bitcoin” 1910.00 1910.00 1910.00 .00 
ปริมาณการท าธุรกรรมของบิทคอยน์ 1731.00 2460.00 7395.35 6525.68 

 

  จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าราคาบิทคอยน์มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4,309.27 ดอลล่าร์สหรัฐ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
3,668.26 ราคาทองค าในตลาดโลกเฉลี่ย 1,301.54 ดอลล่าร์สหรัฐต่อกรัมทองค า ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 57.79 ราคา
น้ ามันในตลาดโลกเฉลี่ย 54.22 ดอลล่าร์ต่อบาเรส ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 9.97 ปริมาณการค้นหา Bitcoin เฉลี่ย 
1,910 ครั้งต่อเดือน มีปริมาณการท าธุรกรรม Bitcoin เฉลี่ย 7,395.35 ครั้งต่อเดือน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 6,525.68 

 

 

 

 

 

การวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคูณเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคูณตามสมการ 

***Significant .001; ** Significant .01 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่าจากการเก็บข้อมูล 42 เดือนเพื่อเป็นกลุ่มตัวอย่าผลของค่า Adjusted R2 มีค่าเท่ากับ .895 นั้น
หมายถึง สมการถดถอยท่ีได้มาจากการวิเคราะห์สามารถท่ีจะอธิบายความแปรผันในตัวแปรตามที่ส่งผลต่อราคาบิทคอยน์ได้ถึง
ร้อยละ 89.5 อันประกอบด้วย 
 1. ราคาน้ ามันในตลาดโลกมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับราคาสกุลเงินบิทคอยน์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์การถดถอยเท่ากับ 16.29 ซึ่งหมายความว่าหากราคาน้ ามันในตลาดโลกเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 
ท าให้ราคาสกุลเงินบิทคอยน์เพิ่มข้ึนร้อยละ 16.29  
 2. ปริมาณการค้นหาค าว่า “Bitcoin”  มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับราคาสกุลเงินบิทคอยน์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับนัยส าคัญ 0.001 โดยมีค่าสัมประสิทธ์การถดถอยเท่ากับ 16.59 ซึ่งหมายความว่าหากมีปริมาณการค้นหาค าว่าBitcoin 
เพิ่มขึ้นร้อยละ1 ท าให้ราคาสกุลเงินบิทคอยน์เพิ่มข้ึนร้อยละ 16.59  
 3. ปริมาณในการท าธุรกรรมของเงินบิทคอยน์ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับราคาสกุลเงินบิทคอยน์ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.001 โดยมีค่าสัมประสิทธ์การถดถอยเท่ากับ 5.18 ซึ่งหมายความว่าหากมีปริมาณในการท า
ธุรกรรมของเงินบิทคอยน์เพิ่มขึ้นร้อยละ1 ท าให้ราคาสกุลเงินบิทคอยน์เพิ่มข้ึนร้อยละ 5.18  

อภิปรายผลการวิจัย 
  จากผลการวิจัยท าให้เห็นว่าราคาน้ ามันของตลาดโลก ปริมาณการค้นหาค าว่า Bitcoin และปริมาณในการท าธุรกรรม
ของเงินบิทคอยน์ ทั้ง 3 ตัวแปรที่ผู้วิจัยท าการทดสอบนั้นมีความสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงของราคาสกุลเงิน  
บิทคอยน์ ซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าราคาสกุลเงินบิทคอยน์ ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลชนิดหนึ่งท่ีเกิดขึ้นมาเป็นอันดับแรกๆ ในสกุลเงิน
ดิจิทัล ประกอบกับแรงการเพิ่มขึ้นหรือลดลง ก็จะขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมของการซื้อขายราคาน้ ามันโลกเนื่องจากราคาน้ ามัน
โลกเป็นราคาที่มักจะน ามาใช้อ้างอิงในการซื้อขายหรือการแข็งค่าหรืออ่อนค่าของมูลค่าหุ้นด้วยเช่นกัน เพราะฉะนั้นสกุลเงิน
ดิจิทัล “bitcoin” นี้จึงมีความอ่อนไหวตามราคาการซื้อขายของตลาดโลกด้วยเช่นกัน รวมทั้งปริมาณการเข้าถึงค าว่า 
“bitcoin” ก็ยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับราคาเงินสกุลดิจิทัล “bitcoin” เพราะการเข้าถึงนี้จะท าให้ได้ข้อมูลทางสภาวะปัจจุบันของ
สกุลเงินดิจิทัลเนื่องจากเป็นสกุลเงินที่ไม่มีรูปร่างแต่สามารถเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นสิ่งที่มีมูลค่าและซื้อขายได้ เพราะฉะนั้น
บุคคลที่ต้องการลงทุนในสกุลเงินดังกล่าวก็จ าเป็นต้องจะค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลเพื่อน ามาใช้ประกอบการ
พิจารณาความเสี่ยงในการลงทุน ไม่เว้นแม้กระทั่งปริมาณการท าธุรกรรมของเงินบิทคอยน์ที่บ่อยครั้ง หรือหากกล่าวง่ายๆ คือ
เกิดการซื้อขาย เกิดความเคลื่อนไหวทางด้านสกุลเงินดิจิทัล สิ่งเหล่านี้ก็จะท าให้นักลงทุนเกิดแรงจูงใจในการซื้อขายสกุลเงิน

Model Unstandardized  
Std. Beta t Sig. 

B Std. 
 Constant -755.896 966.213  -.782   .439 
ราคาทองในตลาดโลก .038 .697 .001 .054   .957 
ราคาน้ ามันในตลาดโลก 16.292 5.521 .044 2.951   .005** 
ปริมานการค้นหาbitcoin 16.959 4.631 .058 3.662 .001*** 
ปริมาณการท าธุรกรรม 5.186 .000 .923 44.004 .000*** 
 n = 42      Sig  = .001 R2 .897 Adjusted R2 .895  



693
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา   
  ผู้วิจัยใช้การศึกษาแบบข้อมูลอนุกรมเวลา ซึ่งเป็นข้อมูลที่ถูกเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์การซื้อขายบิทคอยน์ (Bitcoin) ข้อมูล
ราคาทองค าในตลาดโลกต่อดอลล่าร์สหรัฐต่อกรัมทองค า ข้อมูลราคาน้ ามันในตลาดโลกดอลล่าร์ต่อบาเรส  โดยค้นหาจาก
เว็บไซต์ (http://www.Investing.com) ปริมาณการค้นหาค าว่าบิทคอยน์ (Bitcion) ครั้งต่อเดือน โดยค้นหาจากเว็บไซต์ 
(http://trends.google.com/trends/) และเว็บไซต์ (https://www.siegemedia.com/seo/most-popular-keywords) 
และปริมาณการท าธุรกรรมของบิทคอยน์ (Bitcoin) ครั้งต่อเดอืน จากเว็บ (https://www.blockchain.com/charts/#block) 
โดยการเก็บข้อมูลเป็นรายเดือน ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2559 จนถึง 30 มิถุนายน 2562 จ านวน 42 เดือน เนื่องจากเป็นช่วงที่
เริ่มมีข้อมูลการซื้อขายบิทคอยน์ (Bitcoin)  
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเป็นการทดสอบถึงตัวแปรที่มีผล ต่อราคาของสกุลเงินบิทคอยน์
โดยใช้สถิติดังต่อไปนี้ 
  1. สถิติเชิงพรรณนา เป็นการอธิบายภาพรวมของตัวแปรในรูปของค่าสถิติพื้นฐาน ประเภท ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าต่ าสุด และค่าสูงสุด ของตัวแปรต้นและตัวแปรตาม  
  2. สถิติเชิงอนุมาน ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงอนุมานในครั้งนี้ใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
(Pearson’s correlation coefficients) และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple regression analysis) ในการ
ทดสอบความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อราคาสกุลเงินบิทคอยน ์

ผลการวิจัย 
ข้อมูลทั่วไปตัวแปร 

ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 Min Max Mean Std. 
ราคาบิทคอยน ์ 350.69 1380.00 4309.27 3668.26 
ราคาทองค า 1140.00 1425.10 1301.54 57.79 
ราคาน้ ามันในตลาดโลก 33.62 74.15 54.22 9.97 
ปริมาณการค้นหาค าว่า “Bitcoin” 1910.00 1910.00 1910.00 .00 
ปริมาณการท าธุรกรรมของบิทคอยน์ 1731.00 2460.00 7395.35 6525.68 

 

  จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าราคาบิทคอยน์มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4,309.27 ดอลล่าร์สหรัฐ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
3,668.26 ราคาทองค าในตลาดโลกเฉลี่ย 1,301.54 ดอลล่าร์สหรัฐต่อกรัมทองค า ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 57.79 ราคา
น้ ามันในตลาดโลกเฉลี่ย 54.22 ดอลล่าร์ต่อบาเรส ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 9.97 ปริมาณการค้นหา Bitcoin เฉลี่ย 
1,910 ครั้งต่อเดือน มีปริมาณการท าธุรกรรม Bitcoin เฉลี่ย 7,395.35 ครั้งต่อเดือน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 6,525.68 

 

 

 

 

 

การวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคูณเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคูณตามสมการ 

***Significant .001; ** Significant .01 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่าจากการเก็บข้อมูล 42 เดือนเพื่อเป็นกลุ่มตัวอย่าผลของค่า Adjusted R2 มีค่าเท่ากับ .895 นั้น
หมายถึง สมการถดถอยท่ีได้มาจากการวิเคราะห์สามารถท่ีจะอธิบายความแปรผันในตัวแปรตามที่ส่งผลต่อราคาบิทคอยน์ได้ถึง
ร้อยละ 89.5 อันประกอบด้วย 
 1. ราคาน้ ามันในตลาดโลกมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับราคาสกุลเงินบิทคอยน์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์การถดถอยเท่ากับ 16.29 ซึ่งหมายความว่าหากราคาน้ ามันในตลาดโลกเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 
ท าให้ราคาสกุลเงินบิทคอยน์เพิ่มข้ึนร้อยละ 16.29  
 2. ปริมาณการค้นหาค าว่า “Bitcoin”  มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับราคาสกุลเงินบิทคอยน์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับนัยส าคัญ 0.001 โดยมีค่าสัมประสิทธ์การถดถอยเท่ากับ 16.59 ซึ่งหมายความว่าหากมีปริมาณการค้นหาค าว่าBitcoin 
เพิ่มขึ้นร้อยละ1 ท าให้ราคาสกุลเงินบิทคอยน์เพิ่มข้ึนร้อยละ 16.59  
 3. ปริมาณในการท าธุรกรรมของเงินบิทคอยน์ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับราคาสกุลเงินบิทคอยน์ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.001 โดยมีค่าสัมประสิทธ์การถดถอยเท่ากับ 5.18 ซึ่งหมายความว่าหากมีปริมาณในการท า
ธุรกรรมของเงินบิทคอยน์เพิ่มขึ้นร้อยละ1 ท าให้ราคาสกุลเงินบิทคอยน์เพิ่มข้ึนร้อยละ 5.18  

อภิปรายผลการวิจัย 
  จากผลการวิจัยท าให้เห็นว่าราคาน้ ามันของตลาดโลก ปริมาณการค้นหาค าว่า Bitcoin และปริมาณในการท าธุรกรรม
ของเงินบิทคอยน์ ทั้ง 3 ตัวแปรที่ผู้วิจัยท าการทดสอบนั้นมีความสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงของราคาสกุลเงิน  
บิทคอยน์ ซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าราคาสกุลเงินบิทคอยน์ ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลชนิดหนึ่งท่ีเกิดขึ้นมาเป็นอันดับแรกๆ ในสกุลเงิน
ดิจิทัล ประกอบกับแรงการเพิ่มขึ้นหรือลดลง ก็จะขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมของการซื้อขายราคาน้ ามันโลกเนื่องจากราคาน้ ามัน
โลกเป็นราคาที่มักจะน ามาใช้อ้างอิงในการซื้อขายหรือการแข็งค่าหรืออ่อนค่าของมูลค่าหุ้นด้วยเช่นกัน เพราะฉะนั้นสกุลเงิน
ดิจิทัล “bitcoin” นี้จึงมีความอ่อนไหวตามราคาการซื้อขายของตลาดโลกด้วยเช่นกัน รวมทั้งปริมาณการเข้าถึงค าว่า 
“bitcoin” ก็ยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับราคาเงินสกุลดิจิทัล “bitcoin” เพราะการเข้าถึงนี้จะท าให้ได้ข้อมูลทางสภาวะปัจจุบันของ
สกุลเงินดิจิทัลเนื่องจากเป็นสกุลเงินที่ไม่มีรูปร่างแต่สามารถเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นสิ่งที่มีมูลค่าและซื้อขายได้ เพราะฉะนั้น
บุคคลที่ต้องการลงทุนในสกุลเงินดังกล่าวก็จ าเป็นต้องจะค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลเพื่อน ามาใช้ประกอบการ
พิจารณาความเสี่ยงในการลงทุน ไม่เว้นแม้กระทั่งปริมาณการท าธุรกรรมของเงินบิทคอยน์ที่บ่อยครั้ง หรือหากกล่าวง่ายๆ คือ
เกิดการซื้อขาย เกิดความเคลื่อนไหวทางด้านสกุลเงินดิจิทัล สิ่งเหล่านี้ก็จะท าให้นักลงทุนเกิดแรงจูงใจในการซื้อขายสกุลเงิน

Model Unstandardized  
Std. Beta t Sig. 

B Std. 
 Constant -755.896 966.213  -.782   .439 
ราคาทองในตลาดโลก .038 .697 .001 .054   .957 
ราคาน้ ามันในตลาดโลก 16.292 5.521 .044 2.951   .005** 
ปริมานการค้นหาbitcoin 16.959 4.631 .058 3.662 .001*** 
ปริมาณการท าธุรกรรม 5.186 .000 .923 44.004 .000*** 
 n = 42      Sig  = .001 R2 .897 Adjusted R2 .895  
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

ดังกล่าวถึงแม้จะไม่มีตัวตันก็ตาม แต่ก็ยอมเสี่ยงเพราะผลตอบแทนที่ได้มาสูงกว่าสิ่งที่ลงทุนซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของวรรณรพี บานช่ืนวิจิตร [4] พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อราคาบิทคอยน์ คือ ปริมาณการค้นหาค าว่า “Bitcoin” ใน Google และ
ปัจจัยที่มีผลต่อราคาอิเทอเรียม คือปริมาณเงิน ระดมทุนที่ท าการเสนอขายเหรียญในระยะเริ่มต้น ปริมาณในการท าธุรกรรม
ของเงินอิเทอเรียม โดยปัจจัยดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับเงินดิจิทัลในทิศทางเดียวกันThaibestbrokerforex [9] ได้กล่าวว่า
ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อขายบิทคอยน์ (bitcoin) จะขึ้นอยู่กับข่าวสารทางด้านธุรกิจและวิกฤตทางการเงิน ซึ่งนั่นหมายถึงราคา
การซื้อขายราคาน้ ามันในตลาดโลก รวมทั้งสภาพเศรษฐกิจด้วย เช่นเดียวกับมินตรา เช้ืออ่ า [3] พบว่าส่วนใหญ่จะมีการใช้ 
บิทคอยน์ในการซื้อขายหรือการลงทุนเพื่อเก็งก าไร และการลงทุนจะดูจากสภาวะเศรษฐกิจ ภาวะทางด้านการเงิน และ
การเมือง แต่ในขณะเดียวกันพงศกร พัวพัฒนกุล [2] พบว่าความผันผวนของราคาบิทคอยน์ไม่ได้มีความสัมพันธ์ต่อความ 
ผันผวนของจ านวนธุรกรรมต่อวัน จ านวนหมายเลขประจ าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่ซ้ าต่อวัน และค่าธรรมเนียมการท าธุรกรรม 
แต่ทั้งนี้ความผันผวนของจ านวนธุรกรรมต่อวันและจ านวนหมายเลขประจ าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่ซ้ าต่อวันมึความสัมพันธ์กัน
อย่างใกล้ชิด ถึงแม้บิทคอยน์จะเข้ามามีบทบาทต่อการลงทุนมากขึ้นและนักลงทุนหาหนทางเพื่อเก็งก าไรจึงต้องดูจากปัจจัย
หลายๆ อย่างเพื่อน ามาใช้ในการตัดสินใจ แต่อาจจะแตกต่างจากงานวิจัยของชลธีร์ จันทรท่าจีน [1] ได้ท าการวิจัยและพบว่า
อัตราการเปลี่ยนแปลงของจ านวนรายการของการท าธุรกรรม Bitcoin อัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณมูลค่าการซื้อขาย
แลกเปลี่ยน Bitcoin ต่อ US Dollar อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาด หลักทรัพย์ S&P500 และอัตราการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 2 ปี ไม่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาสกุลเงินดิจิทัล แต่ยังมีตัวแปรอีก  
1 ตัวคือ อัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาทองค าต่อ US Dollar ที่ยังสัมพันธ์กับสกุลเงินดิจิตอลบิทคอยน์ (Bitcoin) นอกจากนี้
ยังมีการวิเคราะห์ปัจจัยอีกหลายท่านท่ีท าการสรุปประเดน็ส าคัญที่ท าให้ราคาสกุลเงินดิจิทัลบิทคอยน ์(bitcoin) มีความผันผวน 
และสิ่งที่ท าให้ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลเกิดราคาผันผวนก็ยังหนีไม่พ้นเรื่องของอัตรากระเป๋าที่ถูกน าไปใช้ในการท าธุรกรรมในแต่ 
ละวันของสกุลเงินดิจิทัลน้อยลง ก็จะเป็นส่วนท าให้ราคาสินทรัพย์เกิดความแปรปรวน รวมทั้งปัจจัยสะท้อนแนวโน้มความ
แพร่หลายของการใช้งานสินทรัพย์ดิจิทัลยังเป็นปัจจัยท่ีท าให้ราคาสกุลเงินดิจิทัลบิทคอยน์เกิดความผันผวนด้วยเช่นกัน 

ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะทั่วไป 
      1. จากผลการวิจัยจะเห็นได้ว่าราคาน้ ามันในตลาดโลกมีความสัมพันธ์กับความผันผวนของราคาสกุลเงินบิทคอยน์ 
เพราะฉะนั้นผู้ที่ต้องการจะลงทุนซื้อสกุลเงินราคาบิทคอยน์เพื่อเก็งก าไรตามงานจากผลงานวิจัยที่ผ่านมา จ าเป็นจะต้องให้
ความส าคัญกับการศึกษาเกี่ยวกับราคาน้ ามันในตลาดโลก เพราะจากงานวิจัยหลายๆ ฉบับยังรายงานผลด้วยว่าไม่ใช่ท าให้ราคา
สกุลเงินบิทคอยน์ผันผวนเท่านั้นยังมีผลท าให้เศรษฐกิจ รวมทั้งราคาการซื้อขายหุ้นเกิดความผันผวนด้วย ด้วยเหตุนี้นักลงทุนจึง
จ าเป็นจะต้องตระหนักถึงวิกฤต และแนวโน้มของราคาน้ ามันในตลาดโลกอย่างถ่ีถ้วนก่อนท่ีจะพิจารณาลงทุน 
  2. ปริมาณการค้นหาบิทคอยน์ ก็เป็นตัวแปรที่มีผลต่อความผันผวนอีกตัวแปรหนึ่ง เพราะปริมาณการค้นหาจะท าให้นัก
ลงทุนเห็นมองเห็นถึงแนวโน้มการใช้งาน แนวโน้มการลงทุน จึงเป็นสิ่งที่จะช่วยสร้างมูลค่าให้กับราคาสกุลเงินบิทคอยน์ เพราะ
เมื่อมีการค้นหาหรือการเข้าถึงบิทคอยน์มากขึ้นเท่าใด ผู้สนใจลงทุนก็จะทราบข่าวสาร และสร้างแรงจูงใจถึงการใช้งานที่
แพร่หลายมากข้ึน สร้างความไว้วางใจ ความต้องการที่จะเก็งก าไรจากการลงุทนในสกุลเงินบิทคอยน์ ซึ่งมีมูลค่าการซื้อขายต่อ
หน่วยท่ีมากกว่าการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ เพราะนั้นนักลงทุนควรจะต้องศึกษาแหล่งข้อมูลต่างๆ ก่อนการลงทุนอย่างถี่
ถ้วนเพื่อให้เกิดความมั่นใจ และเช่ือมั่นในสกุลเงินบิทคอยน์ 
  3. ไม่ใช่เฉพาะ 2 ตัวแปรที่กล่าวมาแล้วยังมีอีก 1 ตัวแปรที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินบิทคอยน์น่ันก็
คือปริมาณการท าธุรกรรมของบิทคอยน์ สิ่งที่น่าตระหนักของนักลงทุนก็คือปริมาณการท าธุรกรรม ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่จ าเป็น
จะต้องให้ความสนใจอย่างยิ่งอีกตัวแปร เพราะปริมาณการท าธุรกรรมนี้จะท าให้เห็นถึงมูลค่ าของสกุลเงินบิทคอยน์ ความ
เช่ือมั่นของสกุลเงินบิทคอยน์และการยอมรับในตัวสกุลเงินบิทคอยน์ ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่ควรจะต้องพิจารณา 

เพราะเมื่อมีการท าธุรกรรมากครั้ง ก็ย่อมแสดงถึงการยอมรับในตัวเงินสกุลเงินบิทคอยน์ และยังรวมถึงก าไรที่อาจจะเกิดขึ้นจาก
การลงทุนในตัวสกุลเงินบิทคอยน์ด้วย 
  ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
      1. ผู้วิจัยท่านอื่น หรือนักลงทุนที่สนใจจะลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล ควรจะต้องท าการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยทางด้านความ
เชื่อมั่น สภาพเศรษฐกิจ  สภาวะการเงิน เพิ่มเติมเพราะสกุลเงินดิจิทัลมีหลายสกุลเงินไม่ใช่เฉพาะสกุลบิทคอยน์เท่านั้น  
  2. ผู้ที่สนใจท่านอื่นๆ ที่สนใจจะเก็งก าไรจากการลงทนในสกุลเงินดิจิทัลของแต่ละสกุลเงิน ควรจะต้องศึกษาปัจจัยที่
ก่อให้เกิดความผันผวนของราคาสกุลเงินดิจิทัล เพราะเมื่อเกิดคามผันผวนของสกุลเงินดิจิทัลจะส่งผลกระทบต่อราคาต่อหน่วย
ในปริมาณที่มากกว่าการเก็งก าไรจากการลงทุนในหุ้น  
  3. เนื่องจากมูลค่าของสกุลเงินดิจิทัลเป็นสกุลเงินที่ไม่มีตัวตนและเพิ่งเกิดขึ้นมาไม่นาน แต่ปริมาณการซื้อขายมากกว่า
การซื้อขายหุ้น จึงเป็นความเสี่ยงของนักลงทุนท่ีจะตัดสินใจเก็งก าไรเพราะฉะนั้นนักลงทุนหรือผู้วิจัยอื่นๆ ที่สนใจจะลงทุนหรือ
ท างานวิจัยต่อยอดควรจะศึกษาถึงความปลอดภัยในการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลของแต่ละประเภท เนื่องจากเป็นสกุลเงิน
อิเล็กทรอนิคส์ที่ไม่มีตัวตน แต่ใช้ความเชื่อมั่นเชื่อถือในตัวของสกุลเงินดิจิทัลมาเป็นตัวขับเคลื่อน เพราะฉะนั้นเมื่อมีการซื้อขาย
ที่มากข้ึนความปลอดภัยย่อมต้องเพิ่มขึ้นตาม เพราะโลกแห่งการซื้อขายออนไลน์มีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ แต่ในทาง
กลับกันก็เป็นสิ่งจูงใจท าให้เกิดอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ได้ด้วยเช่นกัน 
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ดังกล่าวถึงแม้จะไม่มีตัวตันก็ตาม แต่ก็ยอมเสี่ยงเพราะผลตอบแทนที่ได้มาสูงกว่าสิ่งที่ลงทุนซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของวรรณรพี บานช่ืนวิจิตร [4] พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อราคาบิทคอยน์ คือ ปริมาณการค้นหาค าว่า “Bitcoin” ใน Google และ
ปัจจัยที่มีผลต่อราคาอิเทอเรียม คือปริมาณเงิน ระดมทุนที่ท าการเสนอขายเหรียญในระยะเริ่มต้น ปริมาณในการท าธุรกรรม
ของเงินอิเทอเรียม โดยปัจจัยดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับเงินดิจิทัลในทิศทางเดียวกันThaibestbrokerforex [9] ได้กล่าวว่า
ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อขายบิทคอยน์ (bitcoin) จะขึ้นอยู่กับข่าวสารทางด้านธุรกิจและวิกฤตทางการเงิน ซึ่งน่ันหมายถึงราคา
การซื้อขายราคาน้ ามันในตลาดโลก รวมทั้งสภาพเศรษฐกิจด้วย เช่นเดียวกับมินตรา เช้ืออ่ า [3] พบว่าส่วนใหญ่จะมีการใช้ 
บิทคอยน์ในการซื้อขายหรือการลงทุนเพื่อเก็งก าไร และการลงทุนจะดูจากสภาวะเศรษฐกิจ ภาวะทางด้านการเงิน และ
การเมือง แต่ในขณะเดียวกันพงศกร พัวพัฒนกุล [2] พบว่าความผันผวนของราคาบิทคอยน์ไม่ได้มีความสัมพันธ์ต่อความ 
ผันผวนของจ านวนธุรกรรมต่อวัน จ านวนหมายเลขประจ าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่ซ้ าต่อวัน และค่าธรรมเนียมการท าธุรกรรม 
แต่ทั้งนี้ความผันผวนของจ านวนธุรกรรมต่อวันและจ านวนหมายเลขประจ าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่ซ้ าต่อวันมึความสัมพันธ์กัน
อย่างใกล้ชิด ถึงแม้บิทคอยน์จะเข้ามามีบทบาทต่อการลงทุนมากขึ้นและนักลงทุนหาหนทางเพื่อเก็งก าไรจึงต้องดูจากปัจจัย
หลายๆ อย่างเพื่อน ามาใช้ในการตัดสินใจ แต่อาจจะแตกต่างจากงานวิจัยของชลธีร์ จันทรท่าจีน [1] ได้ท าการวิจัยและพบว่า
อัตราการเปลี่ยนแปลงของจ านวนรายการของการท าธุรกรรม Bitcoin อัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณมูลค่าการซื้อขาย
แลกเปลี่ยน Bitcoin ต่อ US Dollar อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาด หลักทรัพย์ S&P500 และอัตราการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 2 ปี ไม่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาสกุลเงินดิจิทัล แต่ยังมีตัวแปรอีก  
1 ตัวคือ อัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาทองค าต่อ US Dollar ที่ยังสัมพันธ์กับสกุลเงินดิจิตอลบิทคอยน์ (Bitcoin) นอกจากนี้
ยังมีการวิเคราะห์ปัจจัยอีกหลายท่านท่ีท าการสรุปประเดน็ส าคัญที่ท าให้ราคาสกุลเงินดิจิทัลบิทคอยน ์(bitcoin) มีความผันผวน 
และสิ่งที่ท าให้ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลเกิดราคาผันผวนก็ยังหนีไม่พ้นเรื่องของอัตรากระเป๋าที่ถูกน าไปใช้ในการท าธุรกรรมในแต่ 
ละวันของสกุลเงินดิจิทัลน้อยลง ก็จะเป็นส่วนท าให้ราคาสินทรัพย์เกิดความแปรปรวน รวมทั้งปัจจัยสะท้อนแนวโน้มความ
แพร่หลายของการใช้งานสินทรัพย์ดิจิทัลยังเป็นปัจจัยท่ีท าให้ราคาสกุลเงินดิจิทัลบิทคอยน์เกิดความผันผวนด้วยเช่นกัน 

ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะทั่วไป 
      1. จากผลการวิจัยจะเห็นได้ว่าราคาน้ ามันในตลาดโลกมีความสัมพันธ์กับความผันผวนของราคาสกุลเงินบิทคอยน์ 
เพราะฉะนั้นผู้ที่ต้องการจะลงทุนซื้อสกุลเงินราคาบิทคอยน์เพื่อเก็งก าไรตามงานจากผลงานวิจัยที่ผ่านมา จ าเป็นจะต้องให้
ความส าคัญกับการศึกษาเกี่ยวกับราคาน้ ามันในตลาดโลก เพราะจากงานวิจัยหลายๆ ฉบับยังรายงานผลด้วยว่าไม่ใช่ท าให้ราคา
สกุลเงินบิทคอยน์ผันผวนเท่านั้นยังมีผลท าให้เศรษฐกิจ รวมทั้งราคาการซื้อขายหุ้นเกิดความผันผวนด้วย ด้วยเหตุนี้นักลงทุนจึง
จ าเป็นจะต้องตระหนักถึงวิกฤต และแนวโน้มของราคาน้ ามันในตลาดโลกอย่างถ่ีถ้วนก่อนท่ีจะพิจารณาลงทุน 
  2. ปริมาณการค้นหาบิทคอยน์ ก็เป็นตัวแปรที่มีผลต่อความผันผวนอีกตัวแปรหนึ่ง เพราะปริมาณการค้นหาจะท าให้นัก
ลงทุนเห็นมองเห็นถึงแนวโน้มการใช้งาน แนวโน้มการลงทุน จึงเป็นสิ่งที่จะช่วยสร้างมูลค่าให้กับราคาสกุลเงินบิทคอยน์ เพราะ
เมื่อมีการค้นหาหรือการเข้าถึงบิทคอยน์มากขึ้นเท่าใด ผู้สนใจลงทุนก็จะทราบข่าวสาร และสร้างแรงจูงใจถึงการใช้งานที่
แพร่หลายมากข้ึน สร้างความไว้วางใจ ความต้องการที่จะเก็งก าไรจากการลงุทนในสกุลเงินบิทคอยน์ ซึ่งมีมูลค่าการซื้อขายต่อ
หน่วยท่ีมากกว่าการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ เพราะนั้นนักลงทุนควรจะต้องศึกษาแหล่งข้อมูลต่างๆ ก่อนการลงทุนอย่างถี่
ถ้วนเพื่อให้เกิดความมั่นใจ และเช่ือมั่นในสกุลเงินบิทคอยน์ 
  3. ไม่ใช่เฉพาะ 2 ตัวแปรที่กล่าวมาแล้วยังมีอีก 1 ตัวแปรที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินบิทคอยน์น่ันก็
คือปริมาณการท าธุรกรรมของบิทคอยน์ สิ่งที่น่าตระหนักของนักลงทุนก็คือปริมาณการท าธุรกรรม ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่จ าเป็น
จะต้องให้ความสนใจอย่างยิ่งอีกตัวแปร เพราะปริมาณการท าธุรกรรมนี้จะท าให้เห็นถึงมูลค่ าของสกุลเงินบิทคอยน์ ความ
เช่ือมั่นของสกุลเงินบิทคอยน์และการยอมรับในตัวสกุลเงินบิทคอยน์ ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่ควรจะต้องพิจารณา 

เพราะเมื่อมีการท าธุรกรรมากครั้ง ก็ย่อมแสดงถึงการยอมรับในตัวเงินสกุลเงินบิทคอยน์ และยังรวมถึงก าไรที่อาจจะเกิดขึ้นจาก
การลงทุนในตัวสกุลเงินบิทคอยน์ด้วย 
  ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
      1. ผู้วิจัยท่านอื่น หรือนักลงทุนที่สนใจจะลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล ควรจะต้องท าการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยทางด้านความ
เชื่อมั่น สภาพเศรษฐกิจ  สภาวะการเงิน เพิ่มเติมเพราะสกุลเงินดิจิทัลมีหลายสกุลเงินไม่ใช่เฉพาะสกุลบิทคอยน์เท่านั้น  
  2. ผู้ที่สนใจท่านอื่นๆ ที่สนใจจะเก็งก าไรจากการลงทนในสกุลเงินดิจิทัลของแต่ละสกุลเงิน ควรจะต้องศึกษาปัจจัยที่
ก่อให้เกิดความผันผวนของราคาสกุลเงินดิจิทัล เพราะเมื่อเกิดคามผันผวนของสกุลเงินดิจิทัลจะส่งผลกระทบต่อราคาต่อหน่วย
ในปริมาณที่มากกว่าการเก็งก าไรจากการลงทุนในหุ้น  
  3. เนื่องจากมูลค่าของสกุลเงินดิจิทัลเป็นสกุลเงินที่ไม่มีตัวตนและเพิ่งเกิดขึ้นมาไม่นาน แต่ปริมาณการซื้อขายมากกว่า
การซื้อขายหุ้น จึงเป็นความเสี่ยงของนักลงทุนท่ีจะตัดสินใจเก็งก าไรเพราะฉะนั้นนักลงทุนหรือผู้วิจัยอื่นๆ ที่สนใจจะลงทุนหรือ
ท างานวิจัยต่อยอดควรจะศึกษาถึงความปลอดภัยในการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลของแต่ละประเภท เนื่องจากเป็นสกุลเงิน
อิเล็กทรอนิคส์ที่ไม่มีตัวตน แต่ใช้ความเชื่อมั่นเชื่อถือในตัวของสกุลเงินดิจิทัลมาเป็นตัวขับเคลื่อน เพราะฉะนั้นเมื่อมีการซื้อขาย
ที่มากข้ึนความปลอดภัยย่อมต้องเพิ่มขึ้นตาม เพราะโลกแห่งการซื้อขายออนไลน์มีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ แต่ในทาง
กลับกันก็เป็นสิ่งจูงใจท าให้เกิดอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ได้ด้วยเช่นกัน 
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Organizational Diversity Management: Digital Organization Development

Chaiyakrit Nguarungsee1* and Nawit Amage2

Abstract
This research is a review of literature relating to organizational diversity management: the development 

of digital organization. From the synthesis of relevant literature. The results of the research showed that Diver-

sity Management and the development of the digital age organization is a tool that increases the administrative 

ability of the modern organization. Help to having clear goals, Participation, Joint listening, Expression of opin-

ions, and creating a diverse perspective. Create strengths and advantages, allowing the organization to have a 

variety of knowledge. Resulting in the development of a digital organization. With the driving directions in 1) 

the idea set of people in the organization (Digital Mindset) 2) Internal work systems and processes (Digital Pro-

cesses) 3) Skills in using digital technology (Digital Skills) and 4) Culture of continuous improvement (Digital 

Culture) To achieve management diversity goals of the organization Which is the ultimate goal of the organiza-

tion. 

Keywords: Diversity management, Organization development, Digital organization
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บทน า 

การบริหารความหลากหลาย (Diversity Management)  

Wentling (2001) ไดนิ้ยามความหลากหลายไว ้4 ประการ ดงัน้ี  
1. แนวคิดของความหลากหลายประกอบด้วยความแตกต่างในการท างาน ได้แก่ อายุ ความสามารถ ระดับ

การศึกษา เช้ือชาติ โครงสร้างครอบครัว หนา้ท่ี ลกัษณะภูมิศาสตร์ การแข่งขนั ศาสนา เพศ รสนิยม ค่าตอบแทน  
2. แนวคิดของความหลากหลาย คือ ส่ิงท่ีส่งผลกระทบต่อส่วนบุคคลและองคก์าร  
3. การนิยามความหลากหลายนอกเหนือจากที่กล่าวมา คือ การเปลี่ยนวฒันธรรมภายใน องค์การ การท างานบน

ความหลากหลายจ าเป็นตอ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจดัการ ระบบบริหาร ทรัพยากรมนุษย ์ปรัชญาและวิธีการ  
4. ความส าคญัในการส่ือสารของแนวคิดความหลากหลายมากกว่าการแข่งขนั เพศ และความ  เท่าเทียมในการ

ไดรั้บโอกาสของพนกังาน  
การบริหารความหลากหลายนั้ น Cox T. H. (1994) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริหารความ  หลากหลายของ

บุคลากรในองค์การนั้น หมายถึง การก าหนดแผนและวางแนวปฏิบติัของบุคลากรท่ีมี ความหลากหลายให้มีระบบในการ 
บริหารคนในองคก์ารให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ รวมไปถึง  จัดการให้ความหลากหลายกลายเป็นขอ้ไดเ้ปรียบและ
ลดขอ้เสียเปรียบจากความหลากหลายให้มีน้อยที่สุด ในสภาพแวดลอ้มที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วการบริหารความหลากหลาย
จะท าใหอ้งคก์ารสามารถ ปรับตวัและริเร่ิมคิดคน้ส่ิงใหม่ๆ ท่ีส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัอีกดว้ย  

การแบ่งมิติความหลากหลายของ Daff (2008) นั้น กล่าวว่า ความหลากหลายของบุคลากร ในองค์การมี 2 มิติ 
ดว้ยกนั คือ มิติปฐมภูมิ (Primary dimensions) ติดตวัมาตั้งแต่ก  าเนิด ไดแ้ก่ อาย ุเพศ รสนิยมทางเพศ เช้ือชาติ ความสามารถ
ทางกายภาพ ส่วนมิติทุติยภูมิ (Secondary Dimensions) มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอด ได้แก่ ความเช่ือ ศาสนา การศึกษา 
รายได ้ประสบการณ์ สถานภาพทางการสมรส ภูมิล  าเนา 

ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์ (2563) นั้นกล่าวว่า ความหลากหลาย เป็นการพฒันาคนจากหลากหลายความเช่ือ ศาสนา 
การศึกษา ความสามารถทางกายภาพ ประสบการณ์ เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ อาทิ เช่น การมีเป้าหมายที่ชดัเจน การมีส่วนร่วม 
การรับฟังร่วมกนั การแสดงความคิดเห็นต่าง และการสร้างมุมมองความหลากหลาย เพื่อพฒันาองคก์ารให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล “จากความหลากหลาย รวมใจ ใหเ้ป็นหน่ึง “ 

ผู ้บริหารองค์การจึงต้องเรียนรู้และเข้าใจว่าความหลาก  หลายของบุคคลทางด้านเพศ เ ช้ือชาติ ศาสนา อายุ 
การศึกษา ความชอบหรือรสนิยมทางเพศ ความสามารถหรือคุณสมบติัทาง  กายภาพ สถานภาพทางสังคม สถานภาพทาง
เศรษฐกิจ สถานภาพ ทางการสมรส สถานภาพทางครอบครัว รูปแบบในการใชชี้วิตฯลฯ  ลว้นมีผลกระทบต่อการบริหาร
ขององค์การ ในดา้นต่างๆ อาทิ มุมมองการท างาน การเสริมสร้างประสบการณ์ การพฒันาทกัษะ และความร่วมมือการ
ประสานงาน เป็นต้น ส่ิงส าคัญ คือ ผู ้บริหารต้องบริหารความหลากหลายในองค์การเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ  
ประสิทธิผลสูงสุด โดยมิให้ความหลากหลายนั้นกลายเป็นปัญหา ขององค์การ แต่ผลักดันให้เกิดเป็นพลงัสร้างสรรค์
ผลส าเร็จขององคก์ารแทน 
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ความหมายและแนวคดิเกีย่วกบัองค์การการพฒันาองค์การ  

 “องคก์าร” (organization) ตามความหมายพจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 หมายถึง ศูนยร์วมกลุ่ม
บุคคลหรือกิจการท่ีประกอบกนัข้ึนเป็นหน่วยงาน เดียวกนัเพื่อด าเนินกิจการตามวตัถุประสงค์ที่ก  าหนดไวใ้นกฎหมายหรือ
ในตราสาร จัดตั้ง ซ่ึงอาจเป็นหน่วยงานของรัฐเช่น องค์การของรัฐบาล หน่วยงานเอกชน เช่น บริษทั จ ากดั สมาคม หรือ
หน่วยงานระหว่างประเทศ เช่น องคก์ารสหประชาชาติ (The Royal Institute of Thailand, 2013: 1364)  

Daft (2007: 10) เห็นว่าองค์การเป็นค าท่ียงัคลุมเครือและมีความเป็นนามธรรม อีกทั้งไม่ใช่การมองอย่างผิวเผิน
เพียงท่ีตั้ง ตวัตึกสูง นโยบายและกระบวนการ หรือความเป็นมิตรของพนักงานเท่านั้น จึงให้ ค านิยามว่า องค์การ หมายถึง 
หน่วยทางสังคมท่ีมีเป้าหมายโดยตรงท่ีมีการออกแบบ ระบบโครงสร้างและการประสานกิจกรรมต่าง ๆ ที่เช่ือมโยงกับ
สภาพแวดลอ้มภายนอก ซ่ึงองคป์ระกอบส าคญัขององคก์ารไดแ้ก่คน และความสัมพนัธ์ของคนเหล่านั้นกบัผูอ้ื่น โดยนยัน้ี
องค์การจะมีอยูก่็ต่อเม่ือคนมีการปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ้ื่นเพื่อท าหนา้ที่ส าคญั  ให้บรรลุเป้าหมาย ขณะที่องค์กรเป็นอีกค าที่อาจ
สร้างความสับสนไดโ้ดย “องคก์ร” หมายถึง บุคคล คณะบุคคล หรือสถาบนั ซ่ึงเป็นส่วนประกอบของหน่วยงานใหญ่ที่ท  า
หน้าท่ีสัมพนัธ์กนัหรือข้ึนต่อกนั เช่น คณะรัฐมนตรีเป็นองค์กรบริหารของรัฐสภาผูแ้ทน ราษฎรเป็นองค์กรของรัฐสภาใน
บางกรณีองคก์รหมายรวมถึงองคก์ารดว้ย (The Royal InstituteofThailand,2013:1364)  

กล่าวไดว้่า องคก์ารหรือองคก์รเป็นหน่วยทางสังคม หน่วยหน่ึงที่มีบทบาทส าคญัในการขบัเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ 
ในสังคม โดยข้ึนอยูก่บั เป้าหมายของการจดัตั้งองคก์ารนั้น ๆ และในการด าเนินไปของกิจกรรมต่าง ๆ ของ องคก์ารเหล่านั้น 
ย่อมตอ้งเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่างเป็นพลวัต ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงดา้นเศรษฐกิจ สังคม หรือ
ส่ิงแวดลอ้ม เช่นน้ีองคก์ารกต็อ้ง แสวงหากลยทุธ์เพื่อปรับตวัใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน รวมถึงกลุ่มนกัคิด
ที่พยายามสร้างแนวคิดใหม่ ๆ  เพื่อให้สามารถอธิบายองค์การในสถานการณ์  ใหม่ ๆ ได ้หรือเพื่อเป็นแนวทางให้องคก์าร
สามารถปรับตวัและด ารงอยู่ไดใ้น สภาพแวดลอ้มที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  ทั้งน้ีความเปลี่ยนแปลงของปัจจัย
แวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วนั้น  

ส่งผลให้องค์การจ าเป็นต้องปรับตวัดว้ยการน าแนวคิด “การพฒันาองค์การ” (organization development) มาใช้
เพื่อใหอ้งคก์ารกา้วทนัต่อการเปลี่ยนแปลงได ้นอกจากนั้น การพฒันาองคก์ารยงัใหค้วามส าคญักบัส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีดว้ย อนั
ไดแ้ก่ ประการแรก การมีพื้นฐานทางดา้นสังคมศาสตร์แมว้่าเทคนิคการพฒันาองค์การไดข้ยายตวัและ บูรณาการเขา้กบั
ศาสตร์การบริหารอื่น ๆ แลว้กต็าม ประการที่สอง การใหค้วามส าคญั การพฒันาองคก์าร: ประเดน็ทบทวนสู่การประยกุตใ์ช้
เพื่อการจัดการชุมชน อุทยั ปริญญาสุทธินันท์ 27 วารสารมหาวิทยาลยัศิลปากร ปีที่38 ฉบบัที่6 พ.ศ. 2561 กบัการพฒันา
สมาชิกขององคก์ารเพื่อให้มีความกา้วหนา้ตามเส้นทางอาชีพอยา่งต่อเน่ือง และประการท่ีสาม การเพิ่มขีดความสามารถใน
การท างานทั้งระดบับุคคล กลุ่ม และ องค์การ เพื่อให้การท างานมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และเกิดการเปลี่ยนแปลง  
วฒันธรรมองคก์าร รวมทั้งสร้างนวตักรรมองคก์าร (Wijarn, 2007: 254-256; Khajanenan, 2008: 266-272; Rattanaprichavej, 
2009: 147-148; Asasongtham, 2010: 107-108; Ruanggoon, 2013: 195-197; Wutthirong, 2014: 23-25) เ ช่น น้ี  การพัฒนา
องค์การจึงเป็นกระบวนการที่ใชเ้วลานานและตอ้งบูรณาการความรู้  ความสามารถ ที่ส าคญัคือ การยอมรับว่าการพฒันา
องคก์ารเป็นพนัธกิจขององคก์าร ซ่ึงสมาชิกทุกคนตอ้งใหค้วามร่วมมือจึงจะด าเนินการไดด้ว้ยดี 
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ความหมายของการพฒันาองค์การ  
การพฒันาองคก์าร สามารถแปลไดห้ลายความหมาย เช่น ความพยายามเปลี่ยนแปลง องคก์าร อยา่งมีแบบแผน มี 

การวิเคราะห์ปัญหา/วางแผนยุทธศาสตร์และใช้ทรัพยากรเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย หรือการ  พฒันาระบบโดยมีส่วนร่วม               
ทั้งองค์การ เร่ิมจากผูบ้ริหารระดบัสูงลงสู่ระดบัล่างขององค์การ โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ 
นกัวิชาการมากมายที่ไดใ้หค้  านิยามเกี่ยวกบั (organization development) ที่เหมือนและแตกต่างกนั ดงัต่อไปน้ี  

Michael Beer (1980) กล่าวว่า (organization development) กระบวนการที่เป็นระบบในการรวบรวมขอ้มูล การ 
วิเคราะห์ และก าหนดวางแผนงาน รวมถึงการออกแบบเคร่ืองมือในการเปลี่ยนแปลง และการประเมินผล การเปลี่ยนแปลง
ของบุคลากรในองคก์าร  

Warner Burke (1982) กล่าวว่า (organization development) เป็นกระบวนการที่มีการวางแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลง  
วฒันธรรมองคก์าร ดว้ยการก าแนวคิดการวิจยั และเคร่ืองมือทางพฤติกรรมศาสตร์น ามาใชใ้นองคก์าร 

สุนนัทา  เลาหนนัทน์ (2544, หนา้ 52) ไดใ้หค้วามหมายของการพฒันาองคก์ารไวว้่าการพฒันาองคก์ารนั้นเป็น 
เร่ืองของความต้องการจะให้องค์การเปลี่ยนแปลงในทิศทางท่ีก้าวหน้าข้ึนในอนาคต โดยใช้ความรู้และเทคนิคทาง
พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์หลกั และทิศทางท่ีกา้วหนา้ขององคก์ารในอนาคตนั้น จะเป็นระบบท่ีองค์การไดจ้ดัรูปแบบให้
เอื้ออ  านวยต่อการพฒันาบุคคล และสร้างกลุ่มท างานท่ีมีประสิทธิภาพ ใหท้  างานอยา่งมีประสิทธิผลใหก้บัองคก์าร 

ปาริฉัตร  ตูด้  า (2562, หนา้ 107)  ไดใ้หค้วามหมายของการพฒันาองคก์ารไวว้่า การพฒันาองคก์ารเป็นการ 
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองค์การอย่างมีแบบแผนทั้งระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสร้างความเจริญเติบโต
ใหก้บัองคก์ารโดยอาศยัความรู้จากสาขาวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์มาช่วยในการพฒันาองคก์ารและ
ประยกุตเ์พื่อปรับปรุงประสิทธิผลองคก์ารซ่ึงลกัษณะส าคญัของการพฒันาองคก์าร ไดแ้ก่ 

1.  เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีการวางแผนไวล้่วงหนา้ 
2.  เป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ องคก์ารในความหมายน้ี คือ องคก์ารประกอบไปดว้ยระบบยอ่ยต่าง ๆ ที่มีความ 

สัมพนัธ์เกื้อกูลซ่ึงกนัและกนั ถา้เปลี่ยนแปลงส่วนใดส่วนหน่ึงระบบย่อยอื่นจะได้รับผลกระทบ ดงันั้น จึงตอ้งวางแผน
เปลี่ยนแปลงทั้งระบบ 

3.  มีการใช้ผู ้น าการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ซ่ึงอาจจะเป็นคนจากภายนอกหรือภายในองค์การก็ได้ มี
บทบาทเป็นที่ปรึกษาหรือผูน้  าในการพฒันาองคก์ารเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาองคก์าร 

4.  เนน้การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคก์าร 
5.  เนน้การใชค้วามรู้ดา้นพฤติกรรมศาสตร์และการวิจยัเชิงปฏิบติัการ 
6.  เนน้การมีส่วนร่วมของผูป้ฏิบติังาน 
7.  ไดรั้บการสนบัสนุนจากผูบ้ริหารระดบัสูง  
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แนวคดิเกีย่วกบัองค์การดิจทิลั  
ในการศึกษาเร่ืององคก์ารดิจิทลั มีแนวคิด ส าคญั ดงัต่อไปน้ี  
จากบทความของชยัทวี เสนะวงศ ์(2560) ไดส้รุปงานวิจยัของ MIT Center for Digital Business ในปี 2016 ร่วมกบั

บริษัทที่ปรึกษา  Capgemini ช่ือ “Becoming a Digital Organization: The Journey to Digital Dexterity” ท าการ  สัมภาษณ์
ผูบ้ริหาร ประมาณ 150 องคก์ร ที่มี ลกัษณะเป็นองคก์รดิจิทลั ซ่ึงสรุปลกัษณะส าคญั ดงัน้ี  

1.  ความหมายองคก์รดิจิทลั จะเป็นลกัษณะสองมิติ คือ  
     1.1  Digital Capability เป็นความสามารถขององคก์รในการสรรหาเทคโนโลยมีา ประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังาน

ขององคก์ร เช่น Social Media, Virtual Reality เป็นตน้  
     1.2  Digital Dexterity เป็นความสามารถขององค์กรในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ

องคก์ร  
2.  คุณลกัษณะขององคก์ารดิจิทลั มีลกัษณะที่เรียก ว่า M-PWR โดยมีรายละเอียดคือ  
    2.1  Mindset (M) หมายถึง ซ่ึงมีลกัษณะเป็นความมุ่งมัน่ ขององค์การ ท่ีตอ้งการใชเ้ทคโนโลยเีป็นพื้นฐานการ

ขบัเคลื่อนองคก์าร  
    2.2  Practices (P) หมายถึง องค์การมี กระบวนการปฏิบติังานเพื่อเพิ่มคุณค่าและสร้าง ความแตกต่าง โดยมีมิติ

หลกั 3 ดา้น คือ  
ดา้นที่ 1 Digitized Operations คือ กระบวนการปฏิบติังาน ที่เป็นวิทยาศาสตร์ มีเหตุผลที่อธิบาย  

ตรวจสอบได ้ 
ดา้นที่ 2 Collaborative Learning การปฏิบติังาน อยูบ่นฐานของความร่วมมือร่วมใจ  
ดา้นที่ 3 คือ Data-Driven Decision การท างานขององคก์ารตอ้งเช่ือมโยงกบัขอ้มูลเสมอ  

  2.3  Workforce (W) มุม มองดา้นการท างานของพนกังาน พนกังานจะเป็นส่วนส าคญัในการขบัเคลื่อนผลส าเร็จ
ขององคก์าร  

 2.4  Resources (R) ทรัพยากรเทคโนโลยดิีจิทลัและขอ้มูล ซ่ึงองคก์ารควรมีความพร้อม 3 ดา้น คือ ดา้นที่ 1 Real-
Time Customer Data มีข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าที่ถูกต้องเหมาะสมกับเวลา ด้านที่ 2 Integrated Operations Data แก้ปัญหา 
สามารถ ปรับปรุงงาน รวดเร็ว และดา้นที่ 3 Collaborative Tools: การใชเ้คร่ืองมือส่ือสารที่บูรณาการการ ท างานร่วมกนั 
แนวคิด Digital 4.0 Digital 1.0 Internet ยุคบุก เบิกของการท ากิจกรรม online เ ช่น E-mail Website Digital 2.0 Social 
Network ยุคสังคม ออนไลน์ ผูบ้ริโภคเร่ิมสร้างเครือข่ายเพื่อการติดต่อ ส่ือสาร Digital 3.0 Application and Big Data ยุค
ข้อมูลDATA และ Application บน Smart phone ให้ความสะดวกสบายกับผู ้บริโภค  Digital 4.0 Machine to Machine ยุค
ดิจิทลั ลดบทบาทของมนุษย ์เพิ่มความฉลาดใหเ้ทคโนโลย ีดงัรูปภาพที่ 1 

 

 

 

 

Cloud Computing 

การค านวณแบบคลาวด ์

simulation 

การจ าลอง 

Autonomous Systems 

ระบบท างานโดยอิสระ 

Cyber Security 

ความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ 

Augmented Reality 

ความเป็นจริงเสมือน 

Internet of Things 

การเช่ือมโยงผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต 
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ภาพที่ 1  Digital 4.0 ดดัแปลงจากบทความของ สมศกัดิ์   วานิชยาภรณ์ และนิสรา ใจซ่ือ (2562).  

แนวคดิในการขับเคล่ือนองค์การทางดิจทิัล มแีนวทาง ดังนี ้

1. การปรับเปลี่ยนการท างานภาครัฐด้วยเทคโนโลยี  ดิจิทัล ให้มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาลเน้น                   
การเช่ือมโยงขอ้มูล และการท างานของหน่วยงานภาครัฐเขา้ดว้ยกนั (connected government) โดยบูรณาการขอ้มูลข้าม
หน่วยงานจนเสมือนเป็น องคก์รเดียว (one government) ท าใหเ้กิดการใช ้ทรัพยากรดิจิทลัร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 
นอกจากน้ีมีการพฒันา back office 5 รุ่นใหม่เพื่อ รองรับการปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารจัดการ ทุกอย่างของรัฐใหอ้ยู่
ในรูปแบบดิจิทลัอยา่งเป็นระบบ  

2.  การสนับสนุนให้มีการเปิดเผยขอ้มูลที่เป็นประโยชน์ (open data) และส่งเสริมให้ประชาชน มีส่วนร่วมใน
กระบวนการท างานของรัฐ (open government) เพื่อน าไปสู่การเป็น Digital Thailand  

3. การพฒันาแพลตฟอร์มบริการพื้นฐานภาครัฐ (government service platform) เพื่อรองรับการพฒันา
แอปพลิเคชัน่หรือบริการรูปแบบใหม่ที่เป็น บริการพื้นฐานของทุกหน่วยงานภาครัฐ  

4. การจัดให้มีบริการอัจฉริยะ ( smart service) ที่อ  านวยความสะดวกต่อประชาชนตามความต้องการของ 
ประชาชนผูรั้บบริการ บริการอจัฉริยะเป็นการแปรสภาพการบริการภาครัฐจากรูปแบบเดิมไปสู่  รูปแบบการบริการที่
ประชาชนผูรั้บบริการสามารถ เลือกใชบ้ริการสาธารณะผ่านระบบดิจิทลัตามความ ตอ้งการของแต่ละบุคคลไดด้ว้ยตนเอง 
(ส านกัวิชาการ ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร, 2559)  

กล่าวโดยสรุปแนวทางการขบัเคลื่อนเพื่อพฒันาองค์การไปสู่องค์การดิจิทลั (Digital Organization) ทั้งองค์การ
ดิจิทลัภาครัฐ และ องคก์ารดิจิทลัภาคเอกชน มีองคป์ระกอบส าคญั 4 ประการดงัน้ี  

1.  Digital Mindset ชุดความคิดของคนในองคก์ร ในทุกระดบัชั้น เร่ิมจากคณะผูบ้ริหาร และผูบ้ริหารสูงสุด ที่
จะตอ้งไม่ใช่แค่แสดงออกเท่านั้น หากแต่ตนเองจะตอ้งท าใหเ้ห็นว่าการคิดในเชิงธุรกิจจะตอ้งเป็นดิจิทลั  

2.  Digital Processes ระบบงานและกระบวนการภายใน จะตอ้งลื่นไหล แบบไร้รอยต่อ หากแต่อยูใ่นระบบ
ฐานขอ้มูลกลาง เพื่อลดความซ ้ าซ้อน เช่ือถือไดว้่าทุกคนจะใชข้อ้มูลที่ใหม่อยูเ่สมอ และที่ส าคญัคือเป็นขอ้มูลชุดเดียวกนั  

3.  Digital Skills ความรู้ ความสามารถ ตลอดจนทกัษะในการใชเ้ทคโนโลย ีระบบควบคุม สมองกลฝังตวั         
การเช่ือมต่อทั้งแบบมีสายและไร้สาย และการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ในการประมวลขอ้มูลและค าสั่งไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว  

4.  Digital Culture วฒันธรรมการปรับปรุงงานอยา่งต่อเน่ือง ในแบบไคเซ็นหรือการสร้างผลงานแบบกา้ว 
กระโดดในเชิงนวตักรรมนั้น อาจจะมีประสิทธิผล ยิง่ข้ึน ถา้ขบัเคลื่อนดว้ยวฒันธรรมแบบดิจิทลั (จ าลกัษณ์ ขนุพลแกว้, 
2560) 

กรณีศึกษาองค์การดิจิทัลภาครัฐ : กรมสรรพากรดิจิทลั อธิบดีกรมสรรพากรมอบนโยบายเนน้น า ดิจิทลัมาใชเ้พิ่ม
ประสิทธิภาพจดัเกบ็ภาษีและบริการประชาชนพร้อมตั้งเป้าเป็นกรมสรรพากร ดิจิทลัภายในปี 2563 โดยเนน้ถึงความจ าเป็น
ที ่กรมสรรพากรตอ้งปรับเปลี่ยนองค์กรใหท้นักบัการเปลี่ยนแปลงของโลกซ่ึงก าลงัอยูใ่นยคุดิจิทลัและตอบสนองนโยบาย 
Thailand 4.0 ของรัฐบาลโดย จะน าเทคโนโลยดิีจิทลัมาใชใ้นกระบวนการท างานของกรมสรรพากรทุกกระบวนการหรือที่
เรียกว่า Digital Transformation อนัจะท าใหก้รมสรรพากร สามารถบรรลุเป้าหมายการเป็นกรมสรรพากร ดิจิทลัหรือ Digital 
RD ได้ภายในปี  2563 ส าห รับ  ยุทธศาสตร์  D2RIVE (Digital Transformation, Data Analytics, Revenue Collection, 
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Innovation, Values, และ Efficiency) เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ  การจัดเก็บให้ทันสมัยรวดเร็วและเป็นธรรมด้วยการ 
เช่ือมโยงฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของ ผูเ้สียภาษีผ่านระบบดิจิทลัรวมทั้งอ  านวยความ สะดวกใหป้ระชาชนผูเ้สีย
ภาษีอยา่งรวดเร็ว (กรม สรรพากร, 2562) 
 กรณีศึกษำองค์กำรดิจิทัลภำคเอกชน: DTAC ผูน้  าองค์กรดิจิทลั ปี 2020 DTAC มีแผน Digital Transformation 
2020 ในการสร้างองคก์รใหเ้ป็นผูน้  าดา้นดิจิทลั ทั้งดา้น โครงสร้าง วฒันธรรม ทกัษะ และเส้นทางดิจิทลั ซ่ึงหวัใจส าคญัคือ 
การพฒันาคน ทั้งการสร้างคน ใหม่และเปลี่ยนแปลงคนเดิมโดยคนดิจิทลัมีความ คาดหวงัในวฒันธรรมการท างานที่เนน้
การสร้างผล งานเป็นส าคญั (project-driven culture) มากกว่า พิจารณาจากช่ือเสียงองคก์ร ซ่ึงถือเป็นหน่ึง และเพื่อตอบสนอง
การขบัเคลื่อนองค์กรสู่ดิจิทลัส่ิงท่ีคน ดิจิทลัตอ้งการ มี 6 เร่ืองหลกั คือ 1. คนดิจิทลัชอบท างานเป็นโปรเจค ท าใหไ้ม่เบื่อมี
ส่ิงใหม่ๆ มา ให้ไดค้ิดไดท้  าอยู่เสมอ  2. ชอบท างานที่มีคุณค่า และมีความภูมิใจกบังานที่ท  า  3. ผลตอบแทน ไม่ไดมี้แค่
เงินเดือนเท่านั้น แต่ยงัมีผลตอบแทนอื่นๆ ไดด้ว้ย  4. ชอบท างานแบบ flat organization คือ เป็นองคก์รที่เปิดกวา้งเขา้ถึงได้
ง่าย  5. ชอบท างานขา้มแผนกเพื่อให้เกิดการท าความรู้จกักบัคนอื่นๆ  และไดเ้รียนรู้งานใหม่ๆ 6. ชอบองค์กรที่สนับสนุน 
การเรียนรู้ตลอดเวลา DTAC ไดว้างกลยทุธ์ดา้น ดิจิทลัไว ้4 เสาหลกั ดงัน้ี 1. โครงสร้างองคก์ร (Organization) ปรับรูปแบบ
โครงสร้างใหมี้ความคล่องตวัมากข้ึนลดขั้นตอนและล าดบัชั้น เพื่อใหมี้การตดัสินใจไดร้วดเร็วมากข้ึน 2. วฒันธรรมองคก์ร 
(Culture) การขับเคลื่อนสู่องค์กรดิจิทัลนั้ น ไม่ใช่แค่การดึงดูดคนดิจิทัลเข้ามาในบริษทัเท่านั้นแต่ยงัรวมถึงการรักษา
บุคลากรเหล่าน้ีไวผ้่าน “วฒันธรรม องค์กร” ซ่ึงที่ดีแทคมีลกัษณะการท างานที่เน้นการสร้างผลงานเป็นส าคญั (project-
driven culture) มากกว่าการท างานแบบกิจวตัร 3. ทกัษะและความคิด (Skill& Capability) ส่งเสริมให้มีทกัษะที่เหมาะสม 
กบัการท างานยคุดิจิทลั ทั้งทกัษะความรู้ (Hard skill) และทกัษะเชิงอารมณ์ (Soft kill) โดยทกัษะดา้นความรู้ที่จ  าเป็นต่อยุค
ดิจิทลั เช่น การวิเคราะห์ บ๊ิกดาตา้ (Big data analytics) การออกผลิตภณัฑ ์ใหม่ (New product launch) อยา่งไรกต็าม ทกัษะ 
เชิงอารมณ์ที่ส าคญัต่อยุคดิจิทลัไดแ้ก่ ความคิด สร้างสรรค์ การคิดเชิงวิพากษแ์ละการท างานเป็นทีม  4. เส้นทางพนักงาน
ดิจิทลั (Digital journey) เสริมสร้างประสบการณ์ดิจิทลัแก่พนกังาน เพื่อสร้างค่านิยมและความคิดต่อการขบัเคลื่อนสู่ดิจิทลั 
โดย กระตุน้ให้พนักงานท าเร่ืองด าเนินการต่างๆ ผ่าน  ช่องทางดิจิทลั รวมถึงโปรแกรมหลกัสูตรออนไลน์  (brandinside, 
2561) 

 

วธิีด ำเนินกำร 
 การทบทวนวรณกรรมน้ี ใชว้ิธีการศึกษาเอกสาร (Documenttary Research) โดยศึกษาจากแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิและ
ขอ้มูลทุติยภูมิ และน าเสนอรายงานแบบพรรณนาวิเคราะห์ โดยมีวิธีด  าเนินการดงัน้ี 
 1. รวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาค้นควา้ ประกอบด้วยเอกสารต่าง ๆ  ได้แก่ต  าราทางวิชาการ (Textbooks) 
งานวิจยั วิทยานิพนธ์ การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
 2. วิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis) ในประเดน็ดา้นปัญหา หลกัการและเทคนิควิธีการทบทวนวรรณกรรม 
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สรุปผล 
 

จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกบัการบริหารความหลากหลาย  การพฒันาองค์การ องค์การดิจิทลั ดงักล่าว        
จะเห็นไดว้่า เคร่ืองมือบริหารความหลากหลายนั้นเป็นเคร่ืองมือท่ีเพิ่มความสามารถทางการบริหารใหก้บัองค์การยุคใหม่ท่ี
เป็นศูนยร์วมของความหลากหลายทั้งในเร่ืองของ การมีเป้าหมายท่ีชดัเจน การมีส่วนร่วม การรับฟังร่วมกนั การแสดงความ
คิดเห็นต่าง และการสร้างมุมมองความหลากหลาย เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองคก์าร โดยใชจุ้ดแขง็และขอ้ไดเ้ปรียบท าให้
องคก์ารมีองคค์วามรู้ที่หลากหลาย จนส่งผลให้เกิดการพฒันาองคก์ารแบบเดิม เป็นองคก์ารดิจิทลั โดยใชแ้นวทางขบัเคลื่อน
เป็นองค์การดิจิทลั ดงัน้ี 1) ชุดความคิดของคนในองค์กร (Digital Mindset) 2) ระบบงานและกระบวนการภายใน (Digital 
Processes) 3) ทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Skills) และ 4) วฒันธรรมการปรับปรุงงานอยา่งต่อเน่ือง (Digital 
Culture) เพื่อบรรลุเป้าหมายการบริหารความหลากหลายขององค์การ ซ่ึงเป็นเป้าหมายสูงสุดขององค์การ  สามารถสรุป
ออกมาเป็นแผนภาพไดด้งัน้ี 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 2 แผนภำพสรุปผลกำรวิจัย  
ที่มำ: นักวิจัย 

 
 

 

 

1) ชุดความคิดของคนในองคก์ร 
(Digital Mindset) 

2) ระบบงานและกระบวนการ
ภายใน    (Digital Processes) 

3) ทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยี
ดิจิทลั  (Digital Skills) 

4) วฒันธรรมการปรับปรุงงาน
อย่างต่อเน่ือง (Digital Culture) 

การบริหารความหลากหลายขององคก์าร :          
การพฒันาองคก์ารยุคดิจิทลั 
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ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดในที่ท�างานที่ส่งผลให้เกิดความตั้งใจลาออก 

ของพนักงานคอลเซ็นเตอร์ในเครือธนาคารแห่งหนึ่ง

เมตตำ อิ้มทับ1* และวรำวุธ ฤกษ์วรำรักษ์ 2

บทคัดย่อ
กำรศึกษำปัจจัยที่ก่อให้เกิดควำมเครียดในที่ท�ำงำนที่ส่งผลให้เกิดควำมตั้งใจลำออกของพนักงำนคอลเซ็นเตอร์ในเครือ

ธนำคำรแห่งหนึง่ มวีตัถปุระสงค์เพือ่ศึกษำปัจจยัทีก่่อให้เกดิควำมเครยีดในกำรท�ำงำนของพนกังำนคอลเซ็นเตอร์ในเครอืธนำคำรแห่ง

หนึ่ง และควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยที่ก่อให้เกิดควำมเครียดในกำรท�ำงำนกับระดับควำมตั้งใจลำออกของพนักงำนคอลเซ็นเตอร์ใน

เครือธนำคำรแห่งหนึ่ง โดยมีกลุ่มตัวอย่ำงที่ศึกษำได้แก่ พนักงำนคอลเซ็นเตอร์ในเครือธนำคำรแห่งหนึ่ง จ�ำนวน 300 คน โดยใช้

แบบสอบถำมเป็นเครื่องมือ และน�ำข้อมูลท่ีรวบรวมได้ประมวลผลใช้ค่ำสถิติค่ำร้อยละ ค่ำเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน กำร

ทดสอบค่ำที (T-test) กำรทดสอบควำมแปรปรวนแบบทำงเดียว (One-Way ANOVA หรือ F-test) และกำรวิเครำะห์กำรถดถอย

พหุคูณ (Multiple Regression) ผลกำรศึกษำพบว่ำ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดควำมเครียดในที่ท�ำงำนที่ส่งผลให้เกิดควำมตั้งใจลำออก ของ

พนักงำนคอลเซ็นเตอร์ธนำคำรแห่งหน่ึง โดยรวมอยู่ในระดับมำก ด้ำนที่มีค่ำเฉล่ียสูงที่สุด คือ ด้ำนลักษณะงำน ล�ำดับถัดมำ ด้ำน

ควำมก้ำวหน้ำในกำรท�ำงำน ด้ำนบทบำทในองค์กร ด้ำนสัมพันธภำพในองค์กร และด้ำนโครงสร้ำงและบรรยำกำศในองค์กรอยู่ใน

ระดบัมำกทุกด้ำน กำรเปรยีบเทยีบปัจจยัส่วนบคุคลกบัปัจจยัทีก่่อให้เกดิควำมเครยีดในทีท่�ำงำนทีส่่งผลให้เกดิควำมตัง้ใจลำออก พบ

ว่ำ ระดบักำรศกึษำและรำยได้ โดยภำพรวมไม่แตกต่ำงกนัอย่ำงมนียัส�ำคญัทำงสถติทิีร่ะดบั 0.05 ส่วนด้ำนเพศ อำย ุสถำนภำพสมรส 

และระยะเวลำปฎบิตังิำนแตกต่ำงกนัอย่ำงมนียัส�ำคญัทำงสถติทิีร่ะดบั 0.05 กำรศกึษำปัจจยัทีก่่อให้เกิดควำมเครยีดด้ำนควำมก้ำวหน้ำ

ในกำรท�ำงำนมีอิทธิพลต่อควำมตั้งใจลำออก อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05

ค�าส�าคัญ : ควำมเครียด ปัจจัยที่ก่อให้เกิดควำมเครียดในที่ท�ำงำน พนักงำนคอลเซ็นเตอร์ ควำมตั้งใจลำออก

1  นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
2  อาจารย์ประจ�าภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
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The Factors Which affect Stress in office Resulting in the intention to resign of

Banking Call center staff Affiliated Company X

Meadta Aimtub1* and Warawut Reakwararuk2

Abstract
This study aims to study on the factors affecting stress in the office resulting employee intention to 

resign from the banking call center company. The studied was conducted in one of the banking call center 

company (herein refer to company X) to understand the relationship between employee intention to resign 

and factors affecting stress in the company. Using structured questionnaires, 300 questionnaires and data were 

distributed and collected from the employee working at company X. The collected data were processed using 

statistical values, percentage Mean and standard deviation T-test, One-Way ANOVA or F-test and Multiple Regression.

The result found that the factors which affect stress in office resulting in the intention to resign from Banking 

call center staff were at the high level. When considered each aspect specifically, Job description secondary 

Career progress, Relationship, Structure and atmosphere in the organization was at the high level in all aspects. 

Comparison on the factors which affect Stress in office resulting in the intention to resign from Banking call 

center staff using educational level and income are Not significantly different at the 0.05 level but sex age 

marital status and duration of the work are significantly different at the 0.05 level, the result showed that affect 

between stressors and progressive work influences the willingness to quit is 0.05. The result from this study can 

be used by the company management to motivate and retain their employee to work and bring productive 

result. 

Keywords : Stress, The Factors which Effected Stress in office, Call center staff, The intention to resign
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บทนำ  

 
 เศรษฐกิจไทยในปHจจุบันยังคงมีการขยายตัวอยIางตIอเน่ือง การดำเนินธุรกิจจึงตVองเผชิญกับความทVาทายทั้งจากทาง

เทคโนโลยีและการแขIงขัน กฎระเบียบทางการเมือง รวมถึงสภาพภูมิอากาศที่เปล่ียนแปลงอยูIตลอดเวลา ซ่ึงปHจจัยเหลIาน้ี

สามารถเปWนไดVทั้งโอกาสและความเส่ียงในการดำเนินธุรกิจ ดังน้ันในยุคดิจิทัล หลายธนาคารหันมาเนVนเรื่องเทคโนโลยีมากขึ้น 

แตIหัวใจหลักของธุรกิจธนาคารยังตVองเนVนที่การบริการเพื่อสรVางประสบการณ8ที่ดีของลูกคVาในชIองทางดิจิทัล โดยใชVเทคโนโลยี

ตIางๆ รวมถึง AI (ปHญญาประดิษฐ8-Artificial Intelligent) มาเรียนรูVส่ิงตIางๆ และพัฒนาใหVรูVใจลูกคVามากขึ้น แตIถึงอยIางไรก็ตาม

เทคโนโลยีไมIสามารถตอบสนองความตVองการไดVทั้งหมดเน่ืองจากความตVองการของบุคคลตIางๆ เปWนเรื่องที่ละเอียดอIอนทำใหV

บุคคลกรจำเปWนตVองมีความสามารถที่จะรูVในเรื่องที่เทคโนโลยียังไมIสามารถเขVามาแทนที่ไดV จากภาวะดังกลIาวทำใหVเกิดการ

แขIงขันกันสูง ทั้งระหวIางตัวองค8กรที่ตVองมีความสามารถในการดึงดูดพนักงานใหVอยูIทำงานตIอไป และในระดับบุคคลที่ตัว

พนักงานเกิดภาวะความเครียดจากการทำงานที่สูงขึ้นจนทำใหVเกิดความตั้งใจลาออกตั้งแตIยังมีอายุการทำงานที่ยังส้ัน  

 ปHจจุบันปHญหาการลาออกจากงาน เปWนส่ิงที่พบเจอในทุกองค8กรโดยเฉพาะกลุIมธุรกิจบริการ พนักงานคอลเซ็นเตอร8 

(call-center) น้ันมีอายุการทำงานรIวมกับองค8กรคIอนขVางส้ันหากเทียบกับพนักงานที่ตVองเผชิญหนVากับลูกคVา (face-to-face) 

[1] โดยพนักงานคอลเซ็นเตอร8น้ันมีอัตราการลาออกจากงานอยูIระหวIางรVอยละ 30 ถึง 45 อันเน่ืองมาจากลักษณะงานที่ตVอง

รับมือกับความไมIพึงพอใจของลูกคVาตIอการใหVบริการขององค8กร สIงผลใหVบุคลากรมีการลาออกจากงานอยูIเสมอ [2] ซ่ึงกลุIม

ธุรกิจธนาคารเปWนอีกหน่ึงกลุIมที่กำลังเผชิญปHญหาการลาออก   ไมIวIาจะเปWนการลาออกแบบสมัครใจหรือไมIสมัครใจก็ตามลVวน

แตIสIงผลกระทบตIอองค8กรที่ตVองสรรหาพนักงานใหมI ฝùกฝนพนักงานใหVมีความรูVในผลิตภัณฑ8และทักษะในการใหVบริการ ทำใหV

องค8กรมีตVนทุนในการสรรหาวIางจVางที่คIอนขVางสูง จึงเปWนที่นIาสนใจวIาองค8กรจะทำอยIางไรใหVพนักงานมีความพอใจในการ

ทำงานจนสามารถทำงานไดVอยIางมีประสิทธิภาพควบคูIไปกับการใหVบริการที่ดีขึ้น และอยากอยูIทำงานกับองค8กรไปนานๆ เพื่อ

สรVางความไดVเปรียบทางการแขIงขันใหVเหนือคูIแขIงในอุตสหกรรมเดียวกัน 

 จากปHญหาดังกลIาวผูVศึกษาเกิดความสนใจในการศึกษาเรื่องปHจจัยที่กIอใหVเกิดความเครียดในที่ทำงานที่สIงผลใหVเกิด

ความตั้งใจลาออกของพนักงานคอลเซ็นเตอร8ธนาคารแหIงหน่ึง โดยผลที่ไดVจากการศึกษาในครั้งน้ีสามารถนำไปขยายผลในดVาน

ตIางๆ ของทั้งฝžายบริหารและฝžายทรัพยากรบุคคล เชIน การสรรหา การคัดเลือกพนักงานใหมIใหVเหมาะสมกับองค8กร การปรับ

กลยุทธ8ในการเพิ่มความพึงพอใจในการทำงานของพนักงาน ทำใหVสามารถลดอัตราการลาออกจากงานลงไดV 

 

วิธีดำเนินการ 

 
 การวิจัยน้ีเปWนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประชากรที่ใชVในการวิจัยครั้งน้ี คือ พนักงานคอลเซ็น

เตอร8ธนาคารแหIงหน่ึง จำนวน 1,300 คน กลุIมตัวอยIางที่ใชVในงานวิจัยในครั้งน้ี คือ พนักงานคอลเซ็นเตอร8ธนาคารแหIงหน่ึง

ทั้งหมด 3 ศูนย8 ไดVแกI 1) ศูนย8พิษณุโลก 2) ศูนย8ขอนแกIน 3) ศูนย8แจVงวัฒนะ จำนวน 300 คน เครื่องมือที่ใชVในการเก็บ

รวบรวมขVอมูลในครั้งน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบIงแบบสอบถามออกเปWน 3 สIวน ดังน้ี  

 สIวนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขVอมูลสIวนบุคคล 

 สIวนที่ 2 แบบสอบถามขVอมูลเก่ียวกับปHจจัยที่กIอใหVเกิดความเครียด โดยลักษณะคำถามเปWนแบบมาตราสIวนประเมิน

คำตอบ (Rating Scale) 

 สIวนที่ 3 แบบสอบถามขVอมูลเก่ียวกับระดับความตั้งใจลาออก 

 ทำการวิเคราะห8ขVอมูลทางสถิติโดยใชVโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัย นำขVอมูลมาวิเคราะห8สถิติเชิงพรรณา 

ไดVแกI รVอยละ ความถี่ คIาเฉล่ีย สIวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ไดVแกI การวิเคราะห8ความถดถอยแบบพหุคูณ 
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(Multiple Regression Analysis) เม่ือพบความแตกตIางจะทําการทดสอบดVวยการเปรียบเทียบเปWนรายคูIโดยใชVวิธี LSD 

(Least Square Difference) เพื่อการทดสอบสมมติฐานของการวิจัย แบบสอบถามไดVถูกวิเคราะห8ความตรงเชิงโครงสรVางและนำ

แบบสอบถามใหVผูVเช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา จากน้ันนำแบบสอบถามไปเก็บกับกลุIมตัวอยIางและทำการทดสอบ

เพื่อตรวจสอบหาคIาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม โดยคำนวณหาสัมประสิทธ์ิอัลฟžาของครอนบาคไดVคIาความเช่ือม่ันมากกวIา 

0.70  

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

 

 การศึกษาเรื่องปHจจัยที่กIอใหVเกิดความเครียดในที่ทำงานที่สIงผลใหVเกิดความตั้งใจลาออกของพนักงานคอลเซ็นเตอร8

ธนาคารแหIงหน่ึง ผลการวิจัยดังน้ี 

 ขVอมูลสIวนบุคคลของผูVตอบแบบสอบถามพนักงานคอลเซ็นเตอร8ธนาคารแหIงหน่ึง ที่ไดVทำการตอบแบบสอบถามของ

การวิจัยช้ินน้ี ประกอบดVวยผูVตอบแบบสอบถามเปWนเพศหญิงมากกวIาเพศชาย ซ่ึงเพศหญิงคิดเปWนรVอยละ 64.30 และ เพศชาย

คิดเปWนรVอยละ 35.70 ของผูVตอบแบบสอบถามทั้งหมด ซ่ึงผูVตอบแบบสอบถามสIวนใหญIน้ัน อยูIในชIวงอายุ 20-29 ป¥ คิดเปWนรVอย

ละ 54.00 อยูIในชIวงอายุ 30-39 ป¥ คิดเปWนรVอยละ 32.30 อยูIในชIวงอายุ 40-49 ป¥ คิดเปWนรVอยละ 9.00 อยูIในชIวงอายุ 50-59 ป¥ 

คิดเปWนรVอยละ 4.70 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปWนรVอยละ 84.00 ปริญญาโท คิดเปWนรVอยละ 46 ปริญญาเอก คิดเปWน

รVอยละ 2 โดยผูVตอบแบบสอบถามกวIารVอยละ 65.30  มีสถานภาพโสด และพนักงานสIวนใหญIที่ตอบแบบสอบถาม เขVามา

ทำงานในองค8กรตั้งแตI 1- 5 ป¥ คิดเปWนรVอยละ 58.70 

 ผลการวิเคราะห8ปHจจัยที่กIอใหVเกิดความเครียดในที่ทำงานที่สIงผลใหVเกิดความตั้งใจลาออกของพนักงานคอลเซ็นเตอร8

ธนาคารแหIงหน่ึง ผลการศึกษาพบวIา ปHจจัยที่กIอใหVเกิดความเครียดในที่ทำงานที่สIงผลใหVเกิดความตั้งใจลาออก โดยรวมอยูIใน

ระดับมาก ดVานที่มีคIาเฉล่ียสูงที่สุด คือ ดVานลักษณะงาน ลำดับถัดมา ดVานความกVาวหนVาในการทำงาน ดVานบทบาทในองค8กร 

ดVานสัมพันธภาพในองค8กร และดVานโครงสรVางและบรรยากาศในองค8กรอยูIในระดับมากทุกดVาน 

ผลการวิเคราะห8สถิติเชิงอนุมาณเพื่อทดสอบสมมติฐานทางการวิจัย ปHจจัยสIวนบุคคลที่แตกตIางกันสIงผลใหVเกิดความ

ตั้งใจลาออกแตกตIางกัน วิเคราะห8โดยสถิติทดสอบหาความแตกตIางคIาที (t-test) ในกรณีการเปรียบเทียบของกลุIม 2 กลุIม และ

จะใชVสถิติทดสอบหาความแตกตIางคIาเอฟ (F-test) หรือการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of 

Variance: One-way ANOVA) เม่ือพบความแตกตIางจะทําการทดสอบดVวยการเปรียบเทียบเปWนรายคูIโดยใชVวิธี LSD ผลการ

วิเคราะห8 พบวIา  

เพศ โดยภาพรวมไมIแตกตIางกันอยIางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเปWนรายดVาน พบวIา เพศชายใหV

คIาเฉล่ียดVานบทบาทในองค8กรสูงกวIาเพศหญิง แตกตIางกันอยIางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   

สถานภาพสมรส โดยภาพรวมไมIแตกตIางกันอยIางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเปWนรายดVานพบวIา 

ดVานโครงสรVางและบรรยากาศในองค8กร แตกตIางกันอยIางมีนัยสำคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05   โดยพนักงานสถานภาพโสด และ

สถานภาพสมรส มีปHจจัยที่กIอใหVเกิดความเครียดดVานโครงสรVางและบรรยากาศในองค8กรสูงกวIา สถานภาพหมVาย/อยIารVาง/

แยกกันอยูI 

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมไมIแตกตIางกันอยIางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเปWนราย

ดVานพบวIา ดVานบทบาทในองค8กร แตกตIางกันอยIางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย พนักงานที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

1-5 ป¥ มีปHจจัยที่กIอใหVเกิดความเครียดดVานบทบาทในองค8กรสูงกวIา พนักงานที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานนVอยกวIา 1 ป¥ 5-10 ป¥ 

และมากกวIา 10 ป¥ ขึ้นไป 

สIวนอายุ ระดับการศึกษา รายไดV พบวIา ภาพรวมและรายดVานไมIแตกตIางกันอยIางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ผลการวิเคราะห8ปHจจัยความเครียดในที่ทำงานที่มีระดับที่ตIางกันสIงผลใหVเกิดความตั้งใจลาออกแตกตIางกัน สถิติที่ใชV

ทดสอบ คือ สถิติหาความสัมพันธ8ระหวIางตัวแปรดVวยวิธีวิเคราะห8การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis ) พบวIา 

ดVานความกVาวหนVาในการทำงานมีผลตIอความตั้งใจลาออก อยIางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ตารางที่ 1) 

 

ตารางท่ี 1 วิเคราะห8ปHจจัยที่กIอใหVเกิดความเครียดในที่ทำงานที่สIงผลใหVเกิดความตั้งใจลาออกของพนักงานคอลเซ็นเตอร8 

              ธนาคารแหIงหน่ึง 

ตัวแปร B Std. 

Error 

Beta t  Sig 

1.ดVานลักษณะงาน -0.312 0.187 -0.096 -1.667 0.097 

2.ดVานบทบาทในองค8กร 0.135 0.212 0.037 0.635 0.526 

3.ดVานสัมพันธภาพในองค8กร -0.267 0.197 -0.078 -1.354 0.177 

4.ดVานโครงสรVางและบรรยากาศในองค8กร -0.225 0.178 -0.073 -1.261 0.208 

5.ดVานความกVาวหนVาในการทำงาน -0.469 0.203 -0.134 -2.305 0.022* 

R2 =0.043 adjusted R2 =0.026  SEE =1.354  F=2.610 Sig =0.025* 

* นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

  

การวิเคราะห8สมการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ณ ระดับความเช่ือม่ันที่ 95% พบวIา 

พบวIา ดVานลักษณะงาน  ดVานบทบาทในองค8กร  ดVานสัมพันธภาพในองค8กร และดVานโครงสรVางและบรรยากาศในองค8กร ไมIมี

ผลตIอความตั้งใจลาออกของพนักงานคอลเซ็นเตอร8ธนาคารแหIงหน่ึง ยกเวVนดVานความกVาวหนVาในการทำงานมีผลตIอความตั้งใจ

ลาออก อยIางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

 จากผลการศึกษาเร่ืองป"จจัยท่ีก*อให.เกิดความเครียดในท่ีทำงานท่ีส*งผลให.เกิดความต้ังใจลาออกของพนักงาน

คอลเซ็นเตอรDธนาคารแห*งหน่ึงสามารถอภิปรายผลการศึกษาได. ดังน้ี 

 เพศ ผลการศึกษาพบวIา โดยภาพรวมไมIแตกตIางกันอยIางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเปWนรายดVาน 

พบวIาดVานบทบาทในองค8กร แตกตIางกันอยIางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเพศชายใหVความสำคัญดVานบทบาทใน

องค8กรสูงกวIาเพศหญิง ทั้งน้ีอาจเปWนเพราะเพศชายตVองการความชัดเจนในบทบาทหนVาที่ในองค8กรมากวIาเพศหญิง ซ่ึงไมI

สอดคลVองกับงานวิจัยใดเลยในอดีต  

 อายุ ผลการศึกษาพบวIา โดยภาพรวมและรายดVานไมIแตกตIางกันอยIางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งน้ีอาจเปWน

เพราะ พนักงานคอลเซ็นเตอร8ไทยไทยสIวนใหญIมีอายุไลIเล่ียกันทำใหVมีความตั้งใจลาออกไมIแตกตIางกัน สอดคลVองกับงานวิจัย 

ปริทัศน8 คลIองดี และกาญณ8ระวี อนันตอัครกุล [3] ที่พบวIา อายุที่แตกตIางกันมีผลตIอความตั้งใจลาออกไมIแตกตIางกัน  โดย

กลุIมที่ศึกษาสIวนใหญIมีอายุ 27-30 ป¥ มีอายุตIางกันไมIมาก ความรับผิดชอบและหนVาที่ปฏิบัติงานไมIแตกตIางกันมากทำใหVอายุที่

แตกตIางกันมีผลตIอความตั้งใจลาออกไมIแตกตIางกัน  

 

 ระดับการศึกษา ผลการศึกษาพบวIา โดยภาพรวมและรายดVานไมIแตกตIางกันอยIางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ทั้งน้ีอาจเปWนเพราะพนักงานคอลเซ็นเตอร8ธนาคารแหIงหน่ึง สIวนมากมีระดับการศึกษาปริญญาตรี ทำใหVมีความคิดที่จะลาออก
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จากงานไมIแตกตIางกัน สอดคลVอง สุเบญญา ขวัญทอง และทวีศักดิ์ กฤษเจริญ [4] ที่พบวIา ระดับการศึกษาที่ตIางกันมีความ

ตั้งใจลาออกแตกตIางกัน 

สถานภาพสมรส ผลการศึกษาพบวIา โดยภาพรวมไมIแตกตIางกันอยIางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เม่ือพิจารณา

เปWนรายดVานพบวIา ดVานโครงสรVางและบรรยากาศในองค8กร แตกตIางกันอยIางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   โดยพนักงาน

สถานภาพโสด และสถานภาพสมรส มีปHจจัยที่กIอใหVเกิดความเครียดดVานโครงสรVางและบรรยากาศในองค8กรที่สIงผลตIอความ

ตั้งใจลาออกสูงกวIา สถานภาพหมVาย/อยIารVาง/แยกกันอยูI ทั้งน้ีอาจเปWนเพราะสถานภาพหมVาย/อยIารVาง/แยกกันอยูI มีภาระใน

การรับผิดชอบในเรื่องอ่ืนๆ  ที่ใหVความสำคัญมากกวIา จึงไมIไดVสนใจดVานโครงสรVางและบรรยากาศในองค8กรมากนัก   

 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ผลการศึกษาพบวIา โดยภาพรวมไมIแตกตIางกันอยIางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เม่ือ

พิจารณาเปWนรายดVานพบวIา ดVานบทบาทในองค8กร แตกตIางกันอยIางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย พนักงานที่มี

ระยะเวลาการปฏบิัติงาน 1 – 5 ป¥ มีปHจจัยที่กIอใหVเกิดความเครียดดVานบทบาทในองค8กรที่สIงผลใหVเกิดความตั้งใจลาออกสูงกวIา 

พนักงานที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานนVอยกวIา   1 ป¥  5 – 10 ป¥ และมากกวIา 10 ป¥ ขึ้นไป ทั้งน้ีอาจเปWนเพราะ พนักงานคอล

เซ็นเตอร8ธนาคารแหIงหน่ึงชIวงระยะเวลาการปฏิบัติงาน 1 – 5 ป¥ ไดVปฏิบัติงานมาแลVวชIวงระยะเวลาหน่ึงทำใหVเห็นถึงความไมI

ชัดเจนในงาน หรือความไมIชัดเจนในบทบาทตนเองในองค8กรและยังปรับตัวไมIไดVมากนัก ซ่ึงแตกตIางจากพนักงานที่มีระยะเวลา

การปฏิบัติงานนVอยกวIา   1 ป¥ ที่ยังไมIเขVาใจถึงบทบาทหนVาที่ตนเองมากนักจากอายุงานที่ยังนVอย สIวนพนักงานที่มีระยะเวลา

การปฏิบัติงาน 5 – 10 ป¥ และมากกวIา 10 ป¥ ขึ้นไป มีชIวงระยะเวลาในการทำงานที่นานสIงผลใหVพนักงานมีความเขVาใจถึง

บทบาทหนVาที่ตนเองในองค8กรมากที่สุด และสามารถปรับตัวไดVดี  แตIผลการวิจัยของ กิตติมา พันธ8พุทธรัตน8 และวิโรจน8 

เจษฎาลักษณ8  [5]   กลับพบวIา พนักงานระยะเวลาการปฏิบัติงานต่ำกวIา 1 ป¥ จะมีความตั้งใจในการลาออกจากงานสูงกวIา 

พนักงานระยะเวลาการปฏิบัติงาน 1 – 10 ป¥ และมากกวIา 10 ป¥ ขึ้นไป  

      รายได. ผลการศึกษาพบวIา พนักงานคอลเซ็นเตอร8ธนาคารแหIงหน่ึง จำแนกตามรายไดVโดยภาพรวมและรายดVาน

ไมIแตกตIางกันอยIางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งน้ีอาจเปWนเพราะพนักงานคอลเซ็นเตอร8ธนาคารแหIงหน่ึง มีฐาน

เงินเดือนที่เทIากัน ตIางกันตรงที่คIาทักษะ คIาเบี้ยขยัน และคIาเป«าสาย ที่แตกตIางกันเทIาน้ัน แตIทั้งน้ีก็ขึ้นอยูIกับประสิทธิภาพการ

ทำงานงานของแตIละบุคคล ทำใหVพนักงานไมIรูVสึกถึงความแตกตIางของรายไดV สIงผลทำใหVรายไดVที่แตกตIางกันไมIสIงผลตIอความ

ตั้งใจลาออก สอดคลVองกับงานวิจัยของ พฤกษ8 สุพรรณนาลัย และประสพชัย พสุนนท8 [6] ที่พบวIา รายไดVไมIมีผลตIอความตั้งใจ

ลาออกของพนักงานในบริษัทชไนเดอร8 (ไทยแลนด8) จำกัด เน่ืองจากมีลักษณะการจVางงานเปWนรายวัน ทำใหVพนักงานมีรายไดVแตI

ละเดือนที่ไมIแตกตIางกันมาก  

 

 ผลการวิเคราะห8พบวIา ดVานลักษณะงาน  ดVานบทบาทในองค8กร  ดVานสัมพันธภาพในองค8กร และดVานโครงสรVางและ

บรรยากาศในองค8กร ไมIมีผลตIอความตั้งใจลาออกของพนักงานคอลเซ็นเตอร8ธนาคารแหIงหน่ึง ยกเวVนดVานความกVาวหนVาในการ

ทำงานมีผลตIอความตั้งใจลาออกในทิศทางลบ กลIาวคือ พนักงานคอลเซ็นเตอร8ธนาคารแหIงหน่ึง มีคความตั้งใจลาออกลดลง

เม่ือพนักนักงานมีความกVาวหนVาที่เพิ่มขึ้น อยIางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงไมIสอดคลVองกับงานวิจัยใดเลยในอดีต 

 

สรุปผลการวิจัย 

 
 จากการศึกษาพบวIา ปHจจัยที่กIอใหVเกิดความเครียดในที่ทำงานที่สIงผลใหVเกิดความตั้งใจลาออกของพนักงานคอลเซ็น

เตอร8ธนาคารแหIงหน่ึง ผูVตอบแบบสอบถามสIวนใหญI เปWนเพศหญิงมากกวIาเพศชาย ซ่ึงเพศหญิง คิดเปWนรVอยละ 64.30 และ 

เพศชายคิดเปWนรVอยละ 35.70 ของผูVตอบแบบสอบถามทั้งหมด ซ่ึงผูVตอบแบบสอบถามสIวนใหญIน้ัน อยูIในชIวงอายุ 20-29 ป¥ คิด

เปWนรVอยละ 54.00 อยูIในชIวงอายุ 30-39 ป¥ คิดเปWนรVอยละ 32.30 อยูIในชIวงอายุ 40-49 ป¥ คิดเปWนรVอยละ 9.00 อยูIในชIวงอายุ 
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50-59 ป¥ คิดเปWนรVอยละ 4.70 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปWนรVอยละ 84.00 ปริญญาโท คิดเปWนรVอยละ 46 ปริญญาเอก 

คิดเปWนรVอยละ 2 โดยผูVตอบแบบสอบถามกวIารVอยละ 65.30  มีสถานภาพโสด และพนักงานสIวนใหญIที่ตอบแบบสอบถาม เขVา

มาทำงานในองค8กรตั้งแตI 1- 5 ป¥ คิดเปWนรVอยละ 58.70 

 เม่ือเปรียบเทียบปHจจัยสIวนบุคคลที่แตกตIางกันสIงผลใหVเกิดความตั้งใจลาออกแตกตIางกัน พบวIา เพศ สถานภาพสมรส 

และระยะเวลาการปฏิบัติงานที่แตกตIางกันมีผลตIอความตั้งใจลาออกที่แตกตIางกัน สIวนอายุ ระดับการศึกษา และรายไดV พบวIา 

ไมIแตกตIางกันอยIางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 ผลการวิเคราะห8ปHจจัยความเครียดในที่ทำงานที่มีระดับที่ตIางกันสIงผลใหVเกิดความตั้งใจลาออกแตกตIางกัน พบวIา ดVาน

ความกVาวหนVาในการทำงานผลตIอความตั้งใจลาออกในทิศทางลบ 

 

กิตติกรรมประกาศ 
 

 สารนิพนธ8น้ีสำเร็จลุลIวงลงไดVดVวยความอนุเคราะห8จาก อาจารย8ที่ปรึกษาสารนิพนธ8 ที่ไดVกรุณาสละเวลา ใหVคำช้ีแนะ 

เปWนที่ปรึกษา ใหVการสนับสนุนงานวิจัย ตลอดจนตรวจสอบขVอบกพรIองตIางๆ เพื่อใหVสารนิพนธ8น้ีถูกตVองและสมบูรณ8 ขอขอบคุณ 

ประธานกรรมการสอบสารนิพนธ8 กรรมการสอบสารนิพนธ8 ที่ไดVใหVขVอเสนอแนะ และชIวยแกVไขขVอบกพรIองตIางๆ ในการจัดทำ

สารนิพนธ8ที่สมบูรณ8  

 ขอขอบคุณคณาจารย8ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทุกทIานที่ใหVความรูVและเปWนกาลังใจในการศึกษา 

ขอขอบคุณเจVาหนVาที่คณะบริหารธุรกิจที่ใหVคาแนะนำ ปรึกษาและใหVความชIวยเหลือตIางๆ ตลอดระยะเวลาในการศึกษา  

 ขอขอบคุณบุคลากรในหนIวยงานทุกทIานที่ใหVความอนุเคราะห8ในการประสานงานการเก็บขVอมูลแบบสอบถามงานวิจัย 

ขอขอบคุณพนักงานและหัวหนVางานทุกทIาน ที่ใหVความรIวมมือในการตอบแบบสอบถาม ทำใหVการดำเนินการตIางๆ เปWนไปไดV

ดVวยความเรียบรVอย 

 สุดทVายน้ีขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา เปWนอยIางสูง ที่ใหVการสนับสนุน สIงเสริมการศึกษา และใหVกำลังใจแกIผูV

ศึกษาตลอดมา 
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O10139

ต้นทุนและผลตอบแทนในการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น�้าของผู้ประกอบการออนไลน์

มนันย์ ชูแก้ว1* พรพิมล ใจเดียว1 วิชุดำ อูดี1 วิพำ จันทร์มุณี1 ธำรำรัตน์ จำรุพันธ์1 ระริน เครือวรพันธุ์2 และฉมพร มีชนะ3

บทคัดย่อ
กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษำประเภทและกระบวนในกำรแปรรูปสัตว์น�้ำ และ (2) เพื่อศึกษำต้นทุน และผล

ตอบแทนในกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น�้ำของผู้ประกอบกำรออนไลน์ รวมถึงต้นทุนประเภทต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นหลัง จำกกระบวนกำร

แปรรูปสัตว์น�้ำโดยรวบรวมข้อมูลแบบสัมภำษณ์จำกกลุ่มอำชีพบ้ำนปำกบำรำ ซึ่งต้นทุนผลตอบแทนกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น�้ำ 

จ�ำนวน 5 กลุ่ม โดยกำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น�้ำของผู้ประกอบกำรธุรกิจออนไลน์ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

มีรูปแบบกิจกำรแบบกลุ่มชำวบ้ำน มีอำยุมำกกว่ำ 30 ปี มีเงินทุนหลักมำกจำกเงินทุนส่วนตัวและเงินกู้ยืม ระยะเวลำในกำรแปรรูป

ผลิตภัณฑ์ส่วนมำก 3-5 วัน อัตรำก�ำไรสุทธิจำกกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น�้ำของผู้ประกอบกำรธุรกิจออนไลน์ ทั้ง 5 กลุ่ม พบว่ำ 

อตัรำก�ำไรสทุธมิำกทีส่ดุคอื ผลติภณัฑ์จำกปลำจิง้จัง้ร้อยละ 32.09 รองลงมำคือ ปลำเค็มร้อยละ 24.48 กุง้แห้งร้อยละ 23.70 ปลำหมกึ

แห้งร้อยละ 20.72 และน้อยที่สุดคือปลำหวำนร้อยละ 16.19 ด้ำนปัญหำของผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์ใน ด้ำนกำรผลิต ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 

3.37 อยู่ในระดับปำนกลำง รองลงมำคือปัญหำด้ำนกำรตลำด และกำรขำยออนไลน์ ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 2.26 อยู่ในระดับน้อย และ

ปัญหำด้ำนต้นทุนกำรผลิต ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 2.17 อยู่ในระดับน้อย 

ค�าส�าคัญ : ต้นทุน ผลตอบแทน กำรแปรรูป ผลิตภัณฑ์สัตว์น�้ำ ผู้ประกอบกำรธุรกิจออนไลน์

1 นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 92150
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Costs and Return in Processing Aquatic Products of Online Business Entrepreneurs

Manan Chukaew1* Phonphimon Jaidaew1 Wichuda U-dee1 Wipa Janmunee1 Tararat Jaruphan1 

Rarin Khuawaraphan2 and Chamaporn Meechana3

Abstract
The research aims (1) to study types and processes in aquatic products processing which is a vital 

progression fit the needed types; (2) to examine the costs and returns in the processing of aquatic products of 

online business entrepreneurs; and to study the cost of processing fish for export including different types of 

costs occurring after product processing. This study was conducted by interviewing Pak-Bara occupational groups 

of La-Ngu district in Satun Province. The result of the study shows that the majority of the processed aquatic 

products online business entrepreneurs is female. The online business has been formed as a group of locals 

who are mostly older than 30 years old with core funding from private funding and loans. The length of aquat-

ic product processing is 3-5 days. Additionally, the highest net profit of the aquatic products online businesses 

is Ginger fish (32.09%) followed by Anchovy (24.48%), dried shrimp (23.70%), dried squid (20.72%) and sweet 

fish (16.19%), respectively. Moreover, this study shows that there are problems found in the step of production 

averagely at 3.37 which is considered moderate level; Marketing and online selling at a mean average of 2.26 

which is at a low level; and the cost of production average of 2.17 at the low level correspondingly.

Keywords : Costs, Return, Processing, Aquatic Products, online business entrepreneurs
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บทน้า 
 การอบและตากแห้งเป็นกรรมวิธีในการถนอมอาหารทะเลชนิดหนึ่ง ซึ่งท้าให้สามารถเก็บรักษาอาหารทะเลได้เป็นระยะ
เวลานานขึ้นเป็นที่นิยมบริโภคของคนไทยในทวีปเอเชีย โดยเฉพาะกุ้งแห้งและปลาหมึกแห้ง อาหารทะเลตากแห้งที่ผลิตได้ส่วนใหญ่
จะบริโภคภายในประเทศ อาหารทะเลตากแห้งเป็นอาหารที่มีราคาค่อนข้างสูง และประสบปัญหาขาดแคลนวั ตถุดิบในบางช่วง     
ท้าให้ราคาเพิ่มขึ้นไปอีก แต่คาดว่าความต้องการบริโภคในประเทศจะเริ่มกระเตื้องขึ้นหลังจากภาวะเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้น        
ความต้องการในปัจจุบัน และอนาคตอาหารทะเลตากแห้ง สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทหลักตามวัตถุดิบ คือ ปลาหมึกแห้ง 
กุ้งแห้ง และปลาเค็ม ส่วนราคากุ้งและปลาหมึกแห้งจะมีเสถียรภาพมากกว่าราคาปลาเค็ม ท้าให้ในช่วงท่ีราคาวัตถุดิบสูง               
จะส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตมาก เนื่องจากผู้ผลิตส่วนใหญ่จะเป็นรายเล็กไม่มีสถานที่เก็บรักษาเพื่อรอให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น              
จึงจ้าเป็นต้องขายผลผลิตออกไปแม้ว่าอาจจะขาดทุนเพราะจ้าเป็นต้องน้าเงินที่ขายได้มาเป็นทุนหมุนเวียนเพื่อท้าการผลิต           
ต่อไป 
 ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่สามารถจับสัตว์น้้าทะเลได้เป็นจ้านวนมากในแต่ละปี และมีการน้าไปใช้เพื่อการบริโภค
ในรูปแบบต่าง ๆ กันทั้งการบริโภคสดและเข้าสู่อุตสาหกรรมการผลิตประเภทต่าง ๆ เช่น อาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็ง อาหารทะเล
กระป๋อง ท้าเค็มและตากแห้ง เป็นต้น  
 ปัจจุบันการตลาดเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากการตลาดแบบเก่า ที่ไม่มีการใช้อินเตอร์เน็ตเข้ามาช่วยมาเป็นการตลาด
ออนไลน์เข้ามามีบทบาทในการเริ่มต้นธุรกิจ ไม่จ้าเป็นต้องมีหน้าร้านเพื่อเสียค่าเช่า ไม่ต้องสต๊อกสินค้า ไม่จ้าเป็นต้องมีลูกจ้าง ต่าง
กับสมัยก่อนที่ต้องไปเปิดร้าน ต้องเสียค่าเช่าทุกเดือน ต้องมีสต๊อกสินค้าไว้ให้เพียงพอ แต่ปัจจุบันนี้เพียงแค่มีอินเตอร์เน็ต ก็สามารถ
ขายของที่ไหนก็ได้ สามารถขายของให้คนทั้งโลกได้ ไม่ตอ้งมีเวลาเปิดปิดร้าน เพราะร้านเปิดตลอด 24 ชั่วโมง ร้านไม่มีวันหยุดลูกค้า
สามารถเข้ามาเลือกซื้อสินค้าได้ตลอดเวลา 

ดังนั้นในงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับต้นทุนและผลตอบแทนในการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าของผู้ประกอบการ
ธุรกิจออนไลน์ กลุ่มอาชีพบ้านปากบารา อ้าเภอละงู จังหวัดสตูล โดยเริ่มจากการศึกษาสภาพท่ัวไปการผลิตและการตลาด         
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของกลุ่มอาชีพชาวบ้านที่ลงทุนในการแปรรูปสัตว์น้้า 

วิธีการด้าเนินการวิจัย 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งน้ีท้าการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสัมภาษณ์ เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ประกอบไปด้วย  
 ส่วนที่ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าของผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์       
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนและผลตอบแทนในการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าของผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์  
 ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาจากผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ กลุ่มอาชีพบ้านปากบารา อ้าเภอละงู จังหวัดสตูล จ้านวน 5 กลุ่ม โดยใช้การสุ่มแบบ
เจาะจงจากกลุ่มอาชีพที่ประสบความส้าเร็จในการจัดการด้านต้นทุนและผลตอบแทน ผู้วิจัยเก็บรวมรวมข้อมูล ในเดือนธันวาคมปี 
2562 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563 
 
 

ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ 
 1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีจากเอกสาร ต้ารา สืบค้นข้อมูลและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทน       
เพื่อสร้างและพัฒนาแบบสอบถาม 
 2. สร้างแบบสอบถามที่น้าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพซ่ึงเป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะแบบปลายเปิด 
(Open-ended Question) 
 3. น้าแบบสอบถามเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อช่วยในเรื่องการตรวจสอบความถูกต้อง 
 4. ท้าการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามค้าแนะน้าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 5. ท้าการตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสัมภาษณ์ด้วยวิธี IOC ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content validity) หมายถึง 
การที่ผู้ศึกษาออกแบบสอบถามได้ตรงตามเนื้อหาท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาวิจัยในการทดสอบความเที่ยงตรงตามเน้ือหาสามารถ
ด้าเนินการได้โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญในด้านเนื้อหาพิจารณาถึงความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับแบบทดสอบโดยพิจารณาเป็นราย
ข้อวิธีการพิจารณาแบบน้ีจะเรียกว่าการหาค่าสัมประสิทธิ์ความสอดคล้อง ( Index of Item – Objective Congruence: IOC)    
โดยมีสูตรการค้านวณดังนี้ (Rovincli,R.J.,&Hambleton,R.K., 1977)  
 การตรวจสอบค่าความเที่ยงตรงด้านเนื้อหาสามารถกระท้าโดยน้าแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาว่าแบบสอบถามแต่
ละข้อมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยหรือไม่อย่างไรถ้ามีความสอดคล้องผู้เชี่ยวชาญจะให้ค่าเป็น“+1” แต่ถ้า
ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าข้อสอบข้อนั้น ไม่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์จะให้ค่าเป็น “-1” และในกรณีที่ผู้เชี่ยวชาญไม่แน่ใจว่าข้อสอบ 
ข้อนั้นมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือไม่ก็จะให้ค่าเป็น “0”  
 6. น้าแบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์ไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) 
และค่าเฉลี่ย (Means) และข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสัมภาษณ์ ใช้อธิบายลักษณะข้อมูลทั่วไป และข้อมูลต้นทุนและผลตอบแทน
ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าของผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ 
 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน เป็นการศึกษาต้นทุนรวม รายได้รวม และก้าไรสุทธิจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์
น้้าของผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
ผลการวิจัย 
จากการศึกษาต้นทุนจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าของผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ กลุ่มอาชีพบ้านปากบารา 

อ้าเภอละงู จังหวัดสตูล จ้านวน 5 กลุ่ม โดยแบ่งผลการศึกษาเป็นดังนี้ 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

บทน้า 
 การอบและตากแห้งเป็นกรรมวิธีในการถนอมอาหารทะเลชนิดหนึ่ง ซึ่งท้าให้สามารถเก็บรักษาอาหารทะเลได้เป็นระยะ
เวลานานขึ้นเป็นที่นิยมบริโภคของคนไทยในทวีปเอเชีย โดยเฉพาะกุ้งแห้งและปลาหมึกแห้ง อาหารทะเลตากแห้งที่ผลิตได้ส่วนใหญ่
จะบริโภคภายในประเทศ อาหารทะเลตากแห้งเป็นอาหารที่มีราคาค่อนข้างสูง และประสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบในบางช่วง     
ท้าให้ราคาเพิ่มขึ้นไปอีก แต่คาดว่าความต้องการบริโภคในประเทศจะเริ่มกระเตื้องขึ้นหลังจากภาวะเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้น        
ความต้องการในปัจจุบัน และอนาคตอาหารทะเลตากแห้ง สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทหลักตามวัตถุดิบ คือ ปลาหมึกแห้ง 
กุ้งแห้ง และปลาเค็ม ส่วนราคากุ้งและปลาหมึกแห้งจะมีเสถียรภาพมากกว่าราคาปลาเค็ม ท้าให้ในช่วงที่ราคาวัตถุดิบสูง               
จะส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตมาก เนื่องจากผู้ผลิตส่วนใหญ่จะเป็นรายเล็กไม่มีสถานที่เก็บรักษาเพื่อรอให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น              
จึงจ้าเป็นต้องขายผลผลิตออกไปแม้ว่าอาจจะขาดทุนเพราะจ้าเป็นต้องน้าเงินที่ขายได้มาเป็นทุนหมุนเวียนเพื่อท้าการผลิต           
ต่อไป 
 ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่สามารถจับสัตว์น้้าทะเลได้เป็นจ้านวนมากในแต่ละปี และมีการน้าไปใช้เพื่อการบริโภค
ในรูปแบบต่าง ๆ กันท้ังการบริโภคสดและเข้าสู่อุตสาหกรรมการผลิตประเภทต่าง ๆ เช่น อาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็ง อาหารทะเล
กระป๋อง ท้าเค็มและตากแห้ง เป็นต้น  
 ปัจจุบันการตลาดเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากการตลาดแบบเก่า ที่ไม่มีการใช้อินเตอร์เน็ตเข้ามาช่วยมาเป็นการตลาด
ออนไลน์เข้ามามีบทบาทในการเริ่มต้นธุรกิจ ไม่จ้าเป็นต้องมีหน้าร้านเพื่อเสียค่าเช่า ไม่ต้องสต๊อกสินค้า ไม่จ้าเป็นต้องมีลูกจ้าง ต่าง
กับสมัยก่อนที่ต้องไปเปิดร้าน ต้องเสียค่าเช่าทุกเดือน ต้องมีสต๊อกสินค้าไว้ให้เพียงพอ แต่ปัจจุบันนี้เพียงแค่มีอินเตอร์เน็ต ก็สามารถ
ขายของที่ไหนก็ได้ สามารถขายของให้คนทั้งโลกได้ ไม่ตอ้งมีเวลาเปิดปิดร้าน เพราะร้านเปิดตลอด 24 ชั่วโมง ร้านไม่มีวันหยุดลูกค้า
สามารถเข้ามาเลือกซื้อสินค้าได้ตลอดเวลา 

ดังนั้นในงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับต้นทุนและผลตอบแทนในการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าของผู้ประกอบการ
ธุรกิจออนไลน์ กลุ่มอาชีพบ้านปากบารา อ้าเภอละงู จังหวัดสตูล โดยเริ่มจากการศึกษาสภาพทั่วไปการผลิตและการตลาด         
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของกลุ่มอาชีพชาวบ้านที่ลงทุนในการแปรรูปสัตว์น้้า 

วิธีการด้าเนินการวิจัย 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งน้ีท้าการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสัมภาษณ์ เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ประกอบไปด้วย  
 ส่วนที่ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าของผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์       
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนและผลตอบแทนในการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าของผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์  
 ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาจากผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ กลุ่มอาชีพบ้านปากบารา อ้าเภอละงู จังหวัดสตูล จ้านวน 5 กลุ่ม โดยใช้การสุ่มแบบ
เจาะจงจากกลุ่มอาชีพที่ประสบความส้าเร็จในการจัดการด้านต้นทุนและผลตอบแทน ผู้วิจัยเก็บรวมรวมข้อมูล ในเดือนธันวาคมปี 
2562 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563 
 
 

ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ 
 1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีจากเอกสาร ต้ารา สืบค้นข้อมูลและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทน       
เพื่อสร้างและพัฒนาแบบสอบถาม 
 2. สร้างแบบสอบถามที่น้าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพซึ่งเป็นแบบสอบถามท่ีมีลักษณะแบบปลายเปิด 
(Open-ended Question) 
 3. น้าแบบสอบถามเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อช่วยในเรื่องการตรวจสอบความถูกต้อง 
 4. ท้าการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามค้าแนะน้าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 5. ท้าการตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสัมภาษณ์ด้วยวิธี IOC ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content validity) หมายถึง 
การที่ผู้ศึกษาออกแบบสอบถามได้ตรงตามเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยในการทดสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหาสามารถ
ด้าเนินการได้โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญในด้านเนื้อหาพิจารณาถึงความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับแบบทดสอบโดยพิจารณาเป็นราย
ข้อวิธีการพิจารณาแบบนี้จะเรียกว่าการหาค่าสัมประสิทธิ์ความสอดคล้อง ( Index of Item – Objective Congruence: IOC)    
โดยมีสูตรการค้านวณดังนี้ (Rovincli,R.J.,&Hambleton,R.K., 1977)  
 การตรวจสอบค่าความเที่ยงตรงด้านเนื้อหาสามารถกระท้าโดยน้าแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาว่าแบบสอบถามแต่
ละข้อมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยหรือไม่อย่างไรถ้ามีความสอดคล้องผู้เชี่ยวชาญจะให้ค่าเป็น“+1” แต่ถ้า
ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าข้อสอบข้อนั้น ไม่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์จะให้ค่าเป็น “-1” และในกรณีที่ผู้เชี่ยวชาญไม่แน่ใจว่าข้อสอบ 
ข้อนั้นมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือไม่ก็จะให้ค่าเป็น “0”  
 6. น้าแบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์ไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) 
และค่าเฉลี่ย (Means) และข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสัมภาษณ์ ใช้อธิบายลักษณะข้อมูลทั่วไป และข้อมูลต้นทุนและผลตอบแทน
ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าของผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ 
 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน เป็นการศึกษาต้นทุนรวม รายได้รวม และก้าไรสุทธิจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์
น้้าของผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
ผลการวิจัย 
จากการศึกษาต้นทุนจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าของผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ กลุ่มอาชีพบ้านปากบารา 

อ้าเภอละงู จังหวัดสตูล จ้านวน 5 กลุ่ม โดยแบ่งผลการศึกษาเป็นดังนี้ 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

ข้อมูลทั่วไปผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าของผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ 
รายการ จ้านวน (ราย) ร้อยละ 

1. เพศ 
          ชาย 

 
1 

 
20 

          หญิง 4 80 
รวม 5 100 
2. รูปแบบกิจการ 
          กลุ่มชาวบ้าน 

 
5 

 
100 

          วิสาหกิจชุมชน - - 
รวม 5 100 
3. จ้านวนปีที่เปิดดา้เนินการ 
          น้อยกว่า 10 ปี 
          11-20 ปี 
          21-30 ปี 
          มากกว่า 30 ป ี

 
1 
1 
1 
2 

 
20 
20 
20 
40 

รวม 5 100 
4. แหล่งเงินทุน 
          เงินทุนส่วนตัวทั้งหมด 
          เงินทุนส่วนตัวและเงินกู้ยืม 
          เงินทุนจากรัฐบาล 
          ธนาคาร/สหกรณ์ 

  กองทุนหมู่บ้าน 

 
1 
4 
- 
- 
- 

 
20 
80 
- 
- 
- 

รวม 5 100 
5. ระยะเวลาในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
          น้อยกว่า 3 วัน 

 
2 

 
40 

          3-5 วัน 
          6-10 วัน 
          มากกว่า 10 วัน 

3 
- 
- 

60 
- 
- 

รวม 5 100 
จากการศึกษาพบว่า การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าของผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ส่วนใหญ่  

เป็นเป็นเพศหญิงคิดเป็น ร้อยละ 80 มีรูปแบบกิจการแบบกลุ่มชาวบ้าน คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนมากมีอายุในการเปิดกิจการ       
อยู่ในช่วงอายุมากกว่า 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 40  มีแหล่งเงินทุนหลักมาจากเงินทุนส่วนตัวและเงินกู้ยืม คิดเป็น ร้อยละ 80 แหล่ง
เงินทุนรองมาจากเงินทุนส่วนตัวทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 20 และระยะเวลาในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ส่วนมาก 3-5 วัน คิดเป็นร้อยละ 
60 ในการแปรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้้า ผู้แปรรูปมีความรู้จากการศึกษาค้นคว้าขั้นตอนวิธีการแปรรูปด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูลต่าง 
ๆ เช่น อินเตอร์เน็ตและหนังสือ 

ด้านต้นทุนและผลตอบแทนจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าของผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์   
 ส้าหรับการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าของผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์           
ในการศึกษาน้ีน้าเสนอการแปรรูปต่อ 1 เดือน ผลการศึกษาพบว่า ต้นทุนการผลิตปลาหมึกแห้ง มีต้นทุนรวม 463,791.73 บาท   
โดยแยกเป็น วัตถุดิบทางตรง 440,000 บาท ค่าแรงงานทางตรง 12,000 บาท และค่าใช้จ่ายการผลิต 11,791.73 บาท                

กุ้งแห้ง มีต้นทุนรวม 755,362.53 บาท โดยแยกเป็นวัตถุดิบทางตรง 700,000 บาท ค่าแรงงานทางตรง 36,000 บาท และ   
ค่าใช้จ่ายการผลิต 19,362.53 บาท ปลาหวาน มีต้นทุนรวม 50,283.27 บาท โดยแยกเป็นวัตถุดิบทางตรง 38,389.50 บาท 
ค่าแรงงานทางตรง 5,400 บาท และค่าใช้จ่าย  การผลิต 6,493.77 บาท ปลาเค็ม มีต้นทุนรวม 90,620.47 บาท โดยแยกเป็น             
วัตถุดิบทางตรง 71,500 บาท ค่าแรงงานทางตรง 13,500 บาท และค่าใช้จ่ายการผลิต 5,620.47 บาท ปลาจิ้งจั้ง                           
มีต้นทุนรวม 201,700.83 บาท โดยแยกเป็นวัตถุดิบทางตรง 180,240 บาท ค่าแรงงานทางตรง 15,000 บาท และค่าใช้จ่าย       
การผลิต 6,460.83 บาท (ตารางที่ 1) 
 ผลตอบแทนจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าของผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ พบว่า รายได้ของการแปรรูปปลาหมึก
แห้งมีรายได้มากที่สุดเฉลี่ย 650 บาทต่อกิโลกรัม รองลงมาคือกุ้งแห้ง 450 บาทต่อกิโลกรัม ปลาเค็มและปลาจิ้งจั้ง 180 บาท      
ต่อกิโลกรัมและปลาหวาน 150 บาทต่อกิโลกรัมตามล้าดับ และมีอัตราก้าไรสุทธิของการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าของผู้ประกอบ  
การธุรกิจออนไลน์ ปลาจิ้งจั้งมีอัตราก้าไรสุทธิมากที่สุดเท่ากับร้อยละ 32.90 รองลงมาคือปลาเค็มมีอัตราก้าไรสุทธิร้อยละ 24.48   
กุ้งแห้งมีอัตราก้าไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 23.70 ปลาหมึกแห้งมีอัตราก้าไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 20.72 และปลาหวานมีอัตราก้าไรสุทธิ
เท่ากับร้อยละ 16.19 (ตารางที่ 2) 
ตารางท่ี 1 แสดงอัตราก้าไรสุทธิของการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าของผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ 
ประเภทผลิตภัณฑ์ ปลาหมึกแห้ง กุ้งแห้ง ปลาหวาน ปลาเค็ม ปลาจิ้งจั้ง 
รายได้จากการขาย 552,500.00 900,000.00 105,000.00 108,000.00 450,000.00 
หัก ต้นทุนขาย : 
     วัตถุดิบทางตรง 

 
440,000.00 

 
700,000.00 

 
38,389.50 

 
71,500.00 

 
180,240.00 

     ค่าแรงงานทางตรง 12,000.00 36,000.00 5,400.00 13,500.00 15,000.00 
     ค่าใช้จ่ายการผลิต 11,791.73 19,362.53 6,493.77 5,620.47 6,460.83 
ก้าไรสุทธิ 88,708.27 136,937.50 66,823.13 17,379.53 248,299.20 
อัตราก้าไรสุทธิ 20.72% 23.70% 16.19% 24.48% 32.90% 
 จากตารางพบว่า อัตราก้าไรสุทธิของการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าของผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ ปลาจิ้งจั้งมีอัตรา
ก้าไรสุทธิมากที่สุดเท่ากับร้อยละ 32.90 รองลงมาคือปลาเค็มมีอัตราก้าไรสุทธิร้อยละ 24.48 กุ้งแห้งมีอัตราก้าไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 
23.70 ปลาหมึกแห้งมีอัตราก้าไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 20.72 และปลาหวานมีอัตราก้าไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 16.19 

ตารางท่ี 2 แสดงรายได้ของการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าของผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ เฉลี่ยต่อกิโลกรัม (บาท) 
ประเภทผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์/เดือน รายได้รวม รายได้เฉลี่ยต่อกิโลกรัม 
ปลาหมึกแห้ง 850 กก. 552,500 650 
กุ้งแห้ง 2,000 กก. 900,000 450 
ปลาหวาน 700 กก. 105,000 150 
ปลาเค็ม 600 กก. 108,000 180 
ปลาจิ้งจั้ง 2,500 กก. 450,000 180 
 จากตารางพบว่า รายได้ของการแปรรูปปลาหมึกแห้งมีรายได้มากที่สุดเฉลี่ย 650 บาทต่อกิโลกรัม รองลงมาคือกุ้งแห้ง 
450 บาทต่อกิโลกรัม ปลาเค็มและปลาจิ้งจั้ง 180 บาทต่อกิโลกรัมและปลาหวาน 150 บาทต่อกิโลกรัมตามล้าดับ 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

ข้อมูลทั่วไปผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าของผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ 
รายการ จ้านวน (ราย) ร้อยละ 

1. เพศ 
          ชาย 

 
1 

 
20 

          หญิง 4 80 
รวม 5 100 
2. รูปแบบกิจการ 
          กลุ่มชาวบ้าน 

 
5 

 
100 

          วิสาหกิจชุมชน - - 
รวม 5 100 
3. จ้านวนปีที่เปิดดา้เนินการ 
          น้อยกว่า 10 ปี 
          11-20 ปี 
          21-30 ปี 
          มากกว่า 30 ป ี

 
1 
1 
1 
2 

 
20 
20 
20 
40 

รวม 5 100 
4. แหล่งเงินทุน 
          เงินทุนส่วนตัวทั้งหมด 
          เงินทุนส่วนตัวและเงินกู้ยืม 
          เงินทุนจากรัฐบาล 
          ธนาคาร/สหกรณ์ 

  กองทุนหมู่บ้าน 

 
1 
4 
- 
- 
- 

 
20 
80 
- 
- 
- 

รวม 5 100 
5. ระยะเวลาในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
          น้อยกว่า 3 วัน 

 
2 

 
40 

          3-5 วัน 
          6-10 วัน 
          มากกว่า 10 วัน 

3 
- 
- 

60 
- 
- 

รวม 5 100 
จากการศึกษาพบว่า การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าของผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ส่วนใหญ่  

เป็นเป็นเพศหญิงคิดเป็น ร้อยละ 80 มีรูปแบบกิจการแบบกลุ่มชาวบ้าน คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนมากมีอายุในการเปิดกิจการ       
อยู่ในช่วงอายุมากกว่า 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 40  มีแหล่งเงินทุนหลักมาจากเงินทุนส่วนตัวและเงินกู้ยืม คิดเป็น ร้อยละ 80 แหล่ง
เงินทุนรองมาจากเงินทุนส่วนตัวทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 20 และระยะเวลาในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ส่วนมาก 3-5 วัน คิดเป็นร้อยละ 
60 ในการแปรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้้า ผู้แปรรูปมีความรู้จากการศึกษาค้นคว้าขั้นตอนวิธีการแปรรูปด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูลต่าง 
ๆ เช่น อินเตอร์เน็ตและหนังสือ 

ด้านต้นทุนและผลตอบแทนจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าของผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์   
 ส้าหรับการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าของผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์           
ในการศึกษาน้ีน้าเสนอการแปรรูปต่อ 1 เดือน ผลการศึกษาพบว่า ต้นทุนการผลิตปลาหมึกแห้ง มีต้นทุนรวม 463,791.73 บาท   
โดยแยกเป็น วัตถุดิบทางตรง 440,000 บาท ค่าแรงงานทางตรง 12,000 บาท และค่าใช้จ่ายการผลิต 11,791.73 บาท                

กุ้งแห้ง มีต้นทุนรวม 755,362.53 บาท โดยแยกเป็นวัตถุดิบทางตรง 700,000 บาท ค่าแรงงานทางตรง 36,000 บาท และ   
ค่าใช้จ่ายการผลิต 19,362.53 บาท ปลาหวาน มีต้นทุนรวม 50,283.27 บาท โดยแยกเป็นวัตถุดิบทางตรง 38,389.50 บาท 
ค่าแรงงานทางตรง 5,400 บาท และค่าใช้จ่าย  การผลิต 6,493.77 บาท ปลาเค็ม มีต้นทุนรวม 90,620.47 บาท โดยแยกเป็น             
วัตถุดิบทางตรง 71,500 บาท ค่าแรงงานทางตรง 13,500 บาท และค่าใช้จ่ายการผลิต 5,620.47 บาท ปลาจิ้งจั้ง                           
มีต้นทุนรวม 201,700.83 บาท โดยแยกเป็นวัตถุดิบทางตรง 180,240 บาท ค่าแรงงานทางตรง 15,000 บาท และค่าใช้จ่าย       
การผลิต 6,460.83 บาท (ตารางที่ 1) 
 ผลตอบแทนจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าของผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ พบว่า รายได้ของการแปรรูปปลาหมึก
แห้งมีรายได้มากที่สุดเฉลี่ย 650 บาทต่อกิโลกรัม รองลงมาคือกุ้งแห้ง 450 บาทต่อกิโลกรัม ปลาเค็มและปลาจิ้งจั้ง 180 บาท      
ต่อกิโลกรัมและปลาหวาน 150 บาทต่อกิโลกรัมตามล้าดับ และมีอัตราก้าไรสุทธิของการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าของผู้ประกอบ  
การธุรกิจออนไลน์ ปลาจิ้งจั้งมีอัตราก้าไรสุทธิมากที่สุดเท่ากับร้อยละ 32.90 รองลงมาคือปลาเค็มมีอัตราก้าไรสุทธิร้อยละ 24.48   
กุ้งแห้งมีอัตราก้าไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 23.70 ปลาหมึกแห้งมีอัตราก้าไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 20.72 และปลาหวานมีอัตราก้าไรสุทธิ
เท่ากับร้อยละ 16.19 (ตารางที่ 2) 
ตารางท่ี 1 แสดงอัตราก้าไรสุทธิของการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าของผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ 
ประเภทผลิตภัณฑ์ ปลาหมึกแห้ง กุ้งแห้ง ปลาหวาน ปลาเค็ม ปลาจิ้งจั้ง 
รายได้จากการขาย 552,500.00 900,000.00 105,000.00 108,000.00 450,000.00 
หัก ต้นทุนขาย : 
     วัตถุดิบทางตรง 

 
440,000.00 

 
700,000.00 

 
38,389.50 

 
71,500.00 

 
180,240.00 

     ค่าแรงงานทางตรง 12,000.00 36,000.00 5,400.00 13,500.00 15,000.00 
     ค่าใช้จ่ายการผลิต 11,791.73 19,362.53 6,493.77 5,620.47 6,460.83 
ก้าไรสุทธิ 88,708.27 136,937.50 66,823.13 17,379.53 248,299.20 
อัตราก้าไรสุทธิ 20.72% 23.70% 16.19% 24.48% 32.90% 
 จากตารางพบว่า อัตราก้าไรสุทธิของการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าของผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ ปลาจิ้งจั้งมีอัตรา
ก้าไรสุทธิมากที่สุดเท่ากับร้อยละ 32.90 รองลงมาคือปลาเค็มมีอัตราก้าไรสุทธิร้อยละ 24.48 กุ้งแห้งมีอัตราก้าไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 
23.70 ปลาหมึกแห้งมีอัตราก้าไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 20.72 และปลาหวานมีอัตราก้าไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 16.19 

ตารางท่ี 2 แสดงรายได้ของการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าของผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ เฉลี่ยต่อกิโลกรัม (บาท) 
ประเภทผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์/เดือน รายได้รวม รายได้เฉลี่ยต่อกิโลกรัม 
ปลาหมึกแห้ง 850 กก. 552,500 650 
กุ้งแห้ง 2,000 กก. 900,000 450 
ปลาหวาน 700 กก. 105,000 150 
ปลาเค็ม 600 กก. 108,000 180 
ปลาจิ้งจั้ง 2,500 กก. 450,000 180 
 จากตารางพบว่า รายได้ของการแปรรูปปลาหมึกแห้งมีรายได้มากท่ีสุดเฉล่ีย 650 บาทต่อกิโลกรัม รองลงมาคือกุ้งแห้ง 
450 บาทต่อกิโลกรัม ปลาเค็มและปลาจิ้งจั้ง 180 บาทต่อกิโลกรัมและปลาหวาน 150 บาทต่อกิโลกรัมตามล้าดับ 
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 อภิปรายผลการวิจัย 
ด้านต้นทุน ผลจากการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าของผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ 

กลุ่มอาชีพบ้านปากบารา อ้าเภอละงู จังหวัดสตูล จ้านวน 5 กลุ่ม พบว่าต้นทุนการผลิตของกุ้งแห้ง 763,062.53 บาทต่อเดือน 
รองลงมาคือปลาหมึกแห้ง  463,791.73 บาทต่อเดือน ปลาจิ้งจั้ง 201,700.83 บาทต่อเดือน ปลาเค็ม 90,620.47 บาทต่อเดือน
และปลาหวาน 38,176.87 บาทต่อเดือนตามล้าดับ แต่ผลการซึ่งศึกษาของ สุภาภรณ์ กอสูงเนิน (2558) ที่พบว่า ต้นทุนการผลิต
ของปลาหมึกแห้งเท่ากับ 340,000 บาทต่อเดือน ซึ่งต่้ากว่า เนื่องจากราคาของการรับซื้อของวัตถุดิบ ค่าจ้างแรงงาน และค่าใช้จ่าย
การผลิตที่ต่างกัน 

ด้านผลตอบแทน ผลจากการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าของผู้ประกอบการธุรกิจ
ออนไลน์ กลุ่มอาชีพบ้านปากบารา อ้าเภอละงู จังหวัดสตูล พบว่ารายได้ของการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าของผู้ประกอบการธุรกิจ
ออนไลน์เฉลี่ยต่อกิโลกรัม (บาท) ของปลาหมึกแห้งมีรายได้มากที่สุดเฉลี่ย 650 บาทต่อกิโลกรัม รองลงมาคือกุ้งแห้ง 450 บาท       
ต่อกิโลกรัม ปลาเค็มและปลาจิ้งจั้ง 180 บาทต่อกิโลกรัมและปลาหวาน 150 บาทต่อกิโลกรัมตามล้าดับ แต่ผลการศึกษาของ      
สุภาภรณ์ กอสูงเนิน (2558) ที่พบว่า รายได้จากการแปรรูปปลาหมึกแห้งเท่ากับ 600 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งต่้ากว่า เนื่องจากการ         
น้าสินค้าไปขายเข้าสู่ตลาดต่างกัน 

ด้านการตัดสินใจลงทุน ผลจากการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าของผู้ประกอบการ
ธุรกิจออนไลน์ กลุ่มอาชีพบ้านปากบารา อ้าเภอละงู จังหวัดสตูล พบว่า อัตราก้าไรสุทธิของการแปรรูปปลาจิ้งจั้งมีอัตราก้าไรสุทธิ
มากที่สุดเท่ากับร้อยละ 32.90 รองลงมาคือปลาเค็มมีอัตราก้าไรสุทธิร้อยละ 24.48 กุ้งแห้งมีอัตราก้าไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 23.70 
ปลาหมึกแห้ง  มีอัตราก้าไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 20.72 และปลาหวานมีอัตราก้าไรสุทธิเท่ากับ ร้อยละ 16.19 แต่ผลการศึกษาของ 
สุภาภรณ์ กอสูงเนิน (2558) ที่พบว่า อัตราก้าไรสุทธิจากการแปรรูปปลาหมึกแห้งเท่ากับ ร้อยละ 50 ซ่ึงสูงกว่า  เนื่องจาก        
ปัจจัยด้านต้นทุนที่ต่างกัน ในเรื่องราคาของการรับซื้อวัตถุดิบ สภาพอากาศที่ไม่แน่นอนในการผลิตและการน้าสินค้าเข้าสู่ตลาด 

สรุปผลการวิจยั 
 การแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าแต่ละผลิตภัณฑ์ในระยะเวลา 1 เดือน พบว่า กุ้งแห้งมีต้นทุนการผลิต 763,062.53 บาท 
ต่อเดือน ปลาหมึกแห้ง 463,791.73 บาทต่อเดือน ปลาจิ้งจั้ง 201,700.83 บาทต่อเดือน ปลาเค็ม 90,620.47 บาทต่อเดือน     
และปลาหวาน 38,176.87 บาทต่อเดือนตามล้าดับ 
 ผลตอบแทนในการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าของผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ พบว่ารายได้จากการจ้าหน่ายกุ้งแห้ง 
900,000 บาทต่อเดือน รองลงมาคือ ปลาหมึกแห้ง 552,500 บาทต่อเดือน ปลาจิ้งจั้ง 450,000 บาทต่อเดือน ปลาเค็ม 108,000 
บาท ต่อเดือน และปลาหวาน 105,000 บาทต่อเดือนตามล้าดับ 
 รายได้ของการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าของผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ เฉลี่ยต่อกิโลกรัม(บาท) พบว่า ปลาหมึกแห้ง   
มีรายได้มากที่สุดเฉลี่ย 650 บาทต่อกิโลกรัม รองลงมาคือกุ้งแห้ง 450 บาทต่อกิโลกรัม ปลาเค็มและปลาจิ้งจั้ง 180 บาทต่อกิโลกรัม 
และปลาหวาน 150 บาทต่อกิโลกรัมตามล้าดับ 

อัตราก้าไรสุทธิของการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าของผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ พบว่า ปลาจิ้งจั้ง มีอัตราก้าไรสุทธิ
มากที่สุดเท่ากับร้อยละ 32.90 รองลงมาคือปลาเค็ม มีอัตราก้าไรสุทธิ ร้อยละ 24.48 กุ้งแห้งมีอัตราก้าไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 23.70 
ปลาหมึกแห้ง มีอัตราก้าไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 20.72 และปลาหวานมีอัตราก้าไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 16.19 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาของผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าของผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ พบว่า ปัญหาของ
ผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์ในการบริหารจัดการต้นทุน ด้านการผลิต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.37 อยู่ในระดับปานกลาง ด้านการตลาดและการ
ขายออนไลน์ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.26 อยู่ในระดับน้อย ด้านต้นทุนการผลิตมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.17 อยู่ในระดับน้อย 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรให้กลุ่มชาวบ้านรวมกลุ่มกันเพื่อเรียนรู้การขายออนไลน์อย่างมืออาชีพ 
2. การขายสินค้าออนไลน์ควรชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการช้าระเงินและวิธีการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าอย่างชัดเจน       
เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับลูกค้า 
3. การขายสินค้าออนไลน์ควรแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพสินค้าให้ชัดเจนและการน้าเสนอสินค้าให้มีความหลากหลาย เพื่อให้
ผู้บริโภคเกิดความสนใจและตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น 
4. การขายสินค้าออนไลน์ควรชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการช้าระเงินและวิธีการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าอย่างชัดเจน 

กิตติกรรมประกาศ 
การวิจัยส้าเร็จได้ด้วยความร่วมมือจากบุคคลหลายฝ่าย ผู้วิจัยจึงขอขอบคุณ กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าของ

ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ชุมชนบ้านปากบารา อ้าเภอละงู จ.สตูล ที่ให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นประชากรใน
การวิจัยครั้งนี้ ท้าให้ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนเป็นประโยชน์ต่อการวิจัย ขอขอบคุณผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ ระริน เครือวรพันธุ์              
ที่ให้ค้าแนะน้า และตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการวิจัย และขอขอบคุณ เจ้าของผลงานที่ผู้วิ จัยน้ามาอ้างอิง ท้าให้การวิจัย 
มีความสมบูรณ์ 
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 อภิปรายผลการวิจัย 
ด้านต้นทุน ผลจากการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าของผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ 

กลุ่มอาชีพบ้านปากบารา อ้าเภอละงู จังหวัดสตูล จ้านวน 5 กลุ่ม พบว่าต้นทุนการผลิตของกุ้งแห้ง 763,062.53 บาทต่อเดือน 
รองลงมาคือปลาหมึกแห้ง  463,791.73 บาทต่อเดือน ปลาจิ้งจั้ง 201,700.83 บาทต่อเดือน ปลาเค็ม 90,620.47 บาทต่อเดือน
และปลาหวาน 38,176.87 บาทต่อเดือนตามล้าดับ แต่ผลการซึ่งศึกษาของ สุภาภรณ์ กอสูงเนิน (2558) ที่พบว่า ต้นทุนการผลิต
ของปลาหมึกแห้งเท่ากับ 340,000 บาทต่อเดือน ซึ่งต่้ากว่า เนื่องจากราคาของการรับซื้อของวัตถุดิบ ค่าจ้างแรงงาน และค่าใช้จ่าย
การผลิตที่ต่างกัน 

ด้านผลตอบแทน ผลจากการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าของผู้ประกอบการธุรกิจ
ออนไลน์ กลุ่มอาชีพบ้านปากบารา อ้าเภอละงู จังหวัดสตูล พบว่ารายได้ของการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าของผู้ประกอบการธุรกิจ
ออนไลน์เฉลี่ยต่อกิโลกรัม (บาท) ของปลาหมึกแห้งมีรายได้มากที่สุดเฉลี่ย 650 บาทต่อกิโลกรัม รองลงมาคือกุ้งแห้ง 450 บาท       
ต่อกิโลกรัม ปลาเค็มและปลาจิ้งจั้ง 180 บาทต่อกิโลกรัมและปลาหวาน 150 บาทต่อกิโลกรัมตามล้าดับ แต่ผลการศึกษาของ      
สุภาภรณ์ กอสูงเนิน (2558) ที่พบว่า รายได้จากการแปรรูปปลาหมึกแห้งเท่ากับ 600 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งต่้ากว่า เนื่องจากการ         
น้าสินค้าไปขายเข้าสู่ตลาดต่างกัน 

ด้านการตัดสินใจลงทุน ผลจากการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าของผู้ประกอบการ
ธุรกิจออนไลน์ กลุ่มอาชีพบ้านปากบารา อ้าเภอละงู จังหวัดสตูล พบว่า อัตราก้าไรสุทธิของการแปรรูปปลาจิ้งจั้งมีอัตราก้าไรสุทธิ
มากที่สุดเท่ากับร้อยละ 32.90 รองลงมาคือปลาเค็มมีอัตราก้าไรสุทธิร้อยละ 24.48 กุ้งแห้งมีอัตราก้าไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 23.70 
ปลาหมึกแห้ง  มีอัตราก้าไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 20.72 และปลาหวานมีอัตราก้าไรสุทธิเท่ากับ ร้อยละ 16.19 แต่ผลการศึกษาของ 
สุภาภรณ์ กอสูงเนิน (2558) ท่ีพบว่า อัตราก้าไรสุทธิจากการแปรรูปปลาหมึกแห้งเท่ากับ ร้อยละ 50 ซ่ึงสูงกว่า  เนื่องจาก        
ปัจจัยด้านต้นทุนที่ต่างกัน ในเรื่องราคาของการรับซื้อวัตถุดิบ สภาพอากาศที่ไม่แน่นอนในการผลิตและการน้าสินค้าเข้าสู่ตลาด 

สรุปผลการวิจยั 
 การแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าแต่ละผลิตภัณฑ์ในระยะเวลา 1 เดือน พบว่า กุ้งแห้งมีต้นทุนการผลิต 763,062.53 บาท 
ต่อเดือน ปลาหมึกแห้ง 463,791.73 บาทต่อเดือน ปลาจิ้งจั้ง 201,700.83 บาทต่อเดือน ปลาเค็ม 90,620.47 บาทต่อเดือน     
และปลาหวาน 38,176.87 บาทต่อเดือนตามล้าดับ 
 ผลตอบแทนในการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าของผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ พบว่ารายได้จากการจ้าหน่ายกุ้งแห้ง 
900,000 บาทต่อเดือน รองลงมาคือ ปลาหมึกแห้ง 552,500 บาทต่อเดือน ปลาจิ้งจั้ง 450,000 บาทต่อเดือน ปลาเค็ม 108,000 
บาท ต่อเดือน และปลาหวาน 105,000 บาทต่อเดือนตามล้าดับ 
 รายได้ของการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าของผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ เฉลี่ยต่อกิโลกรัม(บาท) พบว่า ปลาหมึกแห้ง   
มีรายได้มากที่สุดเฉลี่ย 650 บาทต่อกิโลกรัม รองลงมาคือกุ้งแห้ง 450 บาทต่อกิโลกรัม ปลาเค็มและปลาจิ้งจั้ง 180 บาทต่อกิโลกรัม 
และปลาหวาน 150 บาทต่อกิโลกรัมตามล้าดับ 

อัตราก้าไรสุทธิของการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าของผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ พบว่า ปลาจิ้งจั้ง มีอัตราก้าไรสุทธิ
มากที่สุดเท่ากับร้อยละ 32.90 รองลงมาคือปลาเค็ม มีอัตราก้าไรสุทธิ ร้อยละ 24.48 กุ้งแห้งมีอัตราก้าไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 23.70 
ปลาหมึกแห้ง มีอัตราก้าไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 20.72 และปลาหวานมีอัตราก้าไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 16.19 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาของผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าของผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ พบว่า ปัญหาของ
ผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์ในการบริหารจัดการต้นทุน ด้านการผลิต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.37 อยู่ในระดับปานกลาง ด้านการตลาดและการ
ขายออนไลน์ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.26 อยู่ในระดับน้อย ด้านต้นทุนการผลิตมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.17 อยู่ในระดับน้อย 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรให้กลุ่มชาวบ้านรวมกลุ่มกันเพื่อเรียนรู้การขายออนไลน์อย่างมืออาชีพ 
2. การขายสินค้าออนไลน์ควรชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการช้าระเงินและวิธีการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าอย่างชัดเจน       
เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับลูกค้า 
3. การขายสินค้าออนไลน์ควรแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพสินค้าให้ชัดเจนและการน้าเสนอสินค้าให้มีความหลากหลาย เพื่อให้
ผู้บริโภคเกิดความสนใจและตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น 
4. การขายสินค้าออนไลน์ควรชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการช้าระเงินและวิธีการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าอย่างชัดเจน 

กิตติกรรมประกาศ 
การวิจัยส้าเร็จได้ด้วยความร่วมมือจากบุคคลหลายฝ่าย ผู้วิจัยจึงขอขอบคุณ กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าของ

ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ชุมชนบ้านปากบารา อ้าเภอละงู จ.สตูล ที่ให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นประชากรใน
การวิจัยครั้งนี้ ท้าให้ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนเป็นประโยชน์ต่อการวิจัย ขอขอบคุณผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ ระริน เครือวรพันธุ์              
ที่ให้ค้าแนะน้า และตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการวิจัย และขอขอบคุณ เจ้าของผลงานที่ผู้วิ จัยน้ามาอ้างอิง ท้าให้การวิจัย 
มีความสมบูรณ์ 
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ต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงปลาทับทิมในกระชังของเกษตรกร 

อ�าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

ปิยะรัตน์ พรหมบุญทอง1* วำนิสำ บัวปลื้ม1 ปวันรัตน์ รำเย็น1 โยศิตำ ชำญน�้ำ1 ระริน เครือวรพันธุ์2 และฉมพร มีชนะ3

บทคัดย่อ
กำรศกึษำครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ (1) ศกึษำกำรจดักำรกำรเพำะเลีย้งปลำทบัทิมในกระชงั (2) ศกึษำต้นทนุและผลตอบแทน

จำกกำรลงทุนเลี้ยงปลำทับทิมในกระชัง (3) ศึกษำปัญหำของเกษตรกรต่อกำรเลี้ยงปลำทับทิมในกระชัง อ�ำเภอปะเหลียน จังหวัด

ตรัง โดยประชำกรเป็นกลุ่มผู้เลี้ยงปลำทับทิมคัดเลือก ตำมวิธีเฉพำะเจำะจงจ�ำนวน 10 รำย โดยใช้แบบสัมภำษณ์เป็นเครื่องมือใน

กำรวิจัย และใช้สถิติเชิงพรรณนำ ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ผลกำรศึกษำพบว่ำ เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชำย จบกำรศึกษำต�่ำกว่ำ

ปริญญำตรี ส่วนใหญ่ใช้เงินทุนส่วนตัวและเงินกู้ยืม ระยะเวลำในกำรเลี้ยงปลำกระชัง 1 รอบ เท่ำกับ 4 เดือน โดยซื้อพันธุ์ปลำจำก

ฟำร์มเอกชน กระชังส่วนใหญ่ท�ำจำกเหล็ก มีขนำดของกระชัง 5x5 เมตร ลึก 2.5 เมตร ขนำดพันธุ์ปลำ เท่ำกับ 2-3 นิ้ว อัตรำรอด

ตำยร้อยละ 80 ซึ่งส่วนใหญ่เลี้ยงโดยอำหำรส�ำเร็จรูป ผลผลิตตัวละ 0.8-1.2 กิโลกรัม ต้นทุนรวม ในกำรเลี้ยงปลำทับทิม เท่ำกับ 

52,672.21 บำทต่อกระชัง แยกเป็น วัตถุดิบรวมเฉลี่ย 46,948.89 บำทต่อกระชัง ค่ำแรงงำนรวมเฉลี่ย 4,177.78 บำทต่อกระชัง ค่ำ

ใช้จ่ำยในกำรผลิตรวมเฉลี่ย 1,545.54 บำทต่อกระชัง รำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยปลำกระชังเฉลี่ย 99,850 บำทต่อกระชัง มีก�ำไรสุทธิ 

47,176.69 บำทต่อกระชัง คิดเป็นร้อยละ 47.25 ปัญหำของเกษตรกร ด้ำนต้นทุนกำรผลิต ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 2.52 อยู่ในระดับน้อย 

ปัญหำด้ำนกำรส่งเสริมจำกหน่วยงำนภำครัฐ ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.10 อยู่ในระดับมำก 

ค�าส�าคัญ : ต้นทุน ผลตอบแทน กำรเลี้ยงปลำทับทิม

1 นักศึกษาสาขาการบัญชี วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง92150
2  ผศ.,สาขาการบัญชี วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 92150
3 ดร., สาขาการบัญชี วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 92150
1  Students, Bachelor of Accountancy, College of Hospitality and Tourism, Rajamangala University of Technology Srivijaya Trang 

Campus 92150
2  Asist. Professor, Bachelor of Accountancy, College of Hospitality and Tourism, Rajamangala University of Technology Srivijaya 

Trang Campus 92150
3  Dr., Bachelor of Accountancy, College of Hospitality and Tourism, Rajamangala University of Technology Srivijaya Trang Campus 

92150
*  Corresponding author. Tel: 087-8940503 E-mail address: Gtoday100@gmail.com



723
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

Costs and Returns of Red Tilapia Cage Culture in Palian, Trang Province

Piyarat Phrombunthong1* Wanisa Bawplum1 Pawanrat Rayen1 Yosita Charnnam1 

Rarin Khuawaraphan2 and Chamaporn Meechana3

Abstract
The purpose of this research was to characterize the model of Red Tilapia cage culture, the costs and 

returns on investment and the problems in raising Red Tilapia fish in Palian, Trang Province. The sample was 

ten groups of Red Tilapia cage culture people selected by a specific method. The research tool used in this 

study was the interview. The descriptive data were analyzed. The results showed that most of the farmers are 

male holding a bachelor’s degree or higher. Most of them use private capital and loans. The length of a floating 

cage culture raising is up to 4 months approximately by buying fish species from private farms. Most cages are 

made of iron. The size of the cage is 5x5 meters and the depth is 2.5 meters. Fish size is 2-3 inches Survival 

rate of 80 percent. Which utmost are raised by the instant fish food. Each matured fish weigh 0.8-1.2 kg. For 

each cage, the total cost of Red Tilapia raising was Baht 52,672.21 which comprised of the average raw material is 

Baht 46,948.89 Baht 4,177.78 for average labour cost Baht 1,545.54 for the average total production cost Baht 

99,850 for the average income from selling the floating cage fish. Gross profit per cage is Baht 47,176.69 which 

represents 47.25 percent. Moreover, the study found a problem in the production cost at the mean average of 

2.52 which is at a low level and the problem related to promotion from government agencies at the average 

of 4.10 which is at the high level.

Keywords: Costs, Returns, Red Tilapia Cage Culture Raising



724
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

บทน า 

ปลาทับทิม เป็นปลาน้้าจืดที่มีความส้าคัญทางเศษฐกิจของไทย เนื่องจากเลี้ยงง่าย มีการเติบโตดี จึงมีการขยายการ
เพาะเลี้ยงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเลี้ยงปลาทับทิมในกระชังแม่น้้าที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคอย่างแพร่หล่าย เนื่องจาก
ปลาทับทิมที่เลี้ยงในกระชังปราศจากกลิ่นโคลนท้าให้มีราคาสูงกว่าปลานิลที่เลี้ยงในบ่อดิน (ประพันธ์ศักดิ์และคณะ , 2559)   
ในอ้าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบชายฝั่ง ประชากรส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม 
เลี้ยงสัตว์ รับจ้างท่ัวไป และการประมงพื้นบ้าน ในส่วนน้ีมีเกษตรกรเลี้ยงปลาทับทิมซึ่งเป็นสัตว์น้้าเศรษฐกิจ การเพาะเลี้ยงปลา
ในกระชัง มีการอนุบาลหรือเพิ่มให้การเจริญเติบโตมีน้้าหนักและขนาดเพิ่มขึ้น เพาะเลี้ยงในภาชนะที่โปร่ง น้้าสามารถลอด    
ผ่านได้ ลอยหรือแขวนอยู่ในน้้า ตัวกระชังถูกยึดให้เคลื่อนไหว โดยผูกติดอยู่กับหลัก หรือโครงกระชัง ที่วางอยู่บนแพ หรือวัสดุ  
ที่เป็นทุ่นลอยน้้า ปลาทับทิมเป็นสัตว์เศรษฐกิจท่ีตลาดมีความต้องการสูงมาก ขายได้ราคาที่สูงถึงกิโลกรัมละ 75 บาท โดยเลี้ยง
ปลาทับทิมกระชังละ 1,500 ตัว ใช้เวลา ประมาณ 4-5 เดือน สามารถทยอยจับขายได้ (นายสุธน อึ่งทอง, 2562) การศึกษา
ต้นทนุและผลตอบแทนการเลี้ยงปลาทับทิมในกระชัง อ้าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เพื่อศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการ
เลี้ยงปลาเป็นอย่างไร ปัญหาและอุปสรรค ในการเพาะเลี้ยง เพื่อใช้เป็นข้อมูลให้เกษตรกรที่สนใจเพื่อวางแผนการเลี้ยง วาง
แผนการผลิต และให้ข้อมูลแก่หน่วยงานภาครัฐ 

วิธีด าเนินการ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการศึกษาครั้งนี้ท้าการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสัมภาษณ์ เป็นเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล ประกอบไปด้วยค้าถามในด้านข้อมูลทั่วไป ลักษณะกระชังที่ใช้เลี้ยงปลาทับทิม ต้นทุนและผลตอบแทนจากการ
เลี้ยงปลาทับทิม ตลอดจนปัญหาในการเลี้ยงปลาทับทิมในกระชัง กลุ่มเกษตรกรเพาะเลี้ยงปลาทับทิมกระชังในพื้นที่ อ้าเภอปะ
เหลียน จังหวัดตรัง  

ประชากรในการศึกษาเป็นกลุ่มเกษตรกรเพาะเลี้ยงปลาทับทิมกระชังในพื้นที่ อ้าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง จ้านวน 
10 ราย (ส้านักงานประมงอ้าเภอปะเหลียน, 2562) โดยใช้การสุ่มแบบเจาะจง ผู้วิจัยเก็บรวมรวมข้อมูล ในเดือนธันวาคมปี 
2562 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563 

วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ความถี่ (Frequency) ร้อยละ 
(Percentage) และค่าเฉลี่ย (Means) และข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสัมภาษณ์ ใช้อธิบายลักษณะข้อมูลทั่วไป และข้อมูลต้นทุน
และผลตอบแทนการเลี้ยงปลาทับทิมในกระชัง 

การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน (อนุรักษ์  ทองสุโขวงศ์, 2557) เป็นการศึกษาต้นทุนรวม  รายได้รวม และก้าไร
สุทธิจากการเลี้ยงปลาทับทิมในกระชัง 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย 
 จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาทับทิมในกระชัง อ้าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง จ้านวน 10 ราย     
โดยแบ่งผลการศึกษาเป็นดังน้ี 
 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาทับทิมในกระชัง 

จากการศึกษาพบว่า ลักษณะกระชังที่ใช้เลี้ยงปลาทับทิมเกษตรกรส่วนใหญ่มีการสร้างโครงกระชังด้วยเหล็ก       
เลี้ยงปลาทับทิมจ้านวน 1-10 กระชัง ขนาดกระชัง 5x5x2.5 อัตราการปล่อยพันธ์ุปลา 30 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร ขนาดพันธุ์ปลา
น้้าหนัก 4–6 กรัม ความยาว 2-3 น้ิว อัตรารอดตายร้อยละ 80 

 
 

ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชัง 

รายการ จ านวน (ราย) ร้อยละ 
1. เพศ          
          ชาย 
          หญิง 

 
7 
3 

 
70.00 
30.00 

          รวม 10 100.00 
2. ศาสนา          
          พุทธ 

 
10 

 
100.00 

          รวม 10 100.00 
3. สถานภาพ          
          โสด 
          สมรส 

 
5 
5 

 
50.00 
50.00 

          รวม 10 100.00 
4. อาย ุ
          ต่้ากวา่ 30 ปี 
          30-40 ปี 
          41-50 ปี 
          51-60 ปี 

 
5 
1 
2 
2 

 
50.00 
10.00 
20.00 
20.00 

          รวม 10 100.00 
5. ระดับการศึกษา 
          ต่้ากวา่ปริญญาตรี 
          ปริญญาตรี 
          สูงกวา่ปริญญาตรี 

 
6 
4 
0 

 
60.00 
40.00 
0.00 

          รวม  10 100.00 
6. แหล่งเงินทุน 
          เงินทุนส่วนตัวทั้งหมด 
          เงินทุนส่วนตัว และเงินกู้ยืม 

 
4 
6 

 
40.00 
60.00              

          รวม 10 100.00 
7. ระยะเวลาในเวลาในการเลี้ยงปลากระชัง 1รอบ 
          4 - 5 เดือน 

 
10 

 
100 

          รวม 10 100 
8. แหล่งส าคัญที่ซื้อลูกพันธุ์ปลาทับทมิ 
          ฟาร์มเอกชน 

 
10 

 
100.00 

          รวม 10 100.00 
 จากตารางพบว่า มีผู้ตอบแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย คิดเป็นร้อยละ 70 นับถือศาสนา
พุทธ คิดเป็นร้อยละ 100 สถานภาพโสด สมรส คิดเป็นร้อยละ 50 มีอายุต่้ากว่า 3 ปี คิดเป็นร้อยละ 30 ระดับการศึกษาต่้ากว่า
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 60 แหล่งเงินทุนส่วนตัวและเงินกู้ยืม คิดเป็นร้อยละ 60 ระยะเวลาในการเลี้ยงปลากระชัง 4-5 
เดือน    คิดเป็นร้อยละ 100 มีแหล่งที่ซื้อเป็นฟาร์มเอกชน คิดเป็นร้อยละ 100 

ตอนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนของการเลี้ยงปลากระชัง 
การท้าวิจัยครั้งท่ี ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังใน อ้าเภอปะเหลียน      

จังหวัดตรัง จ้านวน 10 กลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย วัตถุดิบ ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายในการผลิต 
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บทน า 

ปลาทับทิม เป็นปลาน้้าจืดที่มีความส้าคัญทางเศษฐกิจของไทย เนื่องจากเลี้ยงง่าย มีการเติบโตดี จึงมีการขยายการ
เพาะเลี้ยงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเลี้ยงปลาทับทิมในกระชังแม่น้้าที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคอย่างแพร่หล่าย เนื่องจาก
ปลาทับทิมที่เลี้ยงในกระชังปราศจากกลิ่นโคลนท้าให้มีราคาสูงกว่าปลานิลที่เลี้ยงในบ่อดิน (ประพันธ์ศักดิ์และคณะ , 2559)   
ในอ้าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบชายฝั่ง ประชากรส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม 
เลี้ยงสัตว์ รับจ้างท่ัวไป และการประมงพื้นบ้าน ในส่วนน้ีมีเกษตรกรเลี้ยงปลาทับทิมซึ่งเป็นสัตว์น้้าเศรษฐกิจ การเพาะเลี้ยงปลา
ในกระชัง มีการอนุบาลหรือเพิ่มให้การเจริญเติบโตมีน้้าหนักและขนาดเพิ่มขึ้น เพาะเลี้ยงในภาชนะที่โปร่ง น้้าสามารถลอด    
ผ่านได้ ลอยหรือแขวนอยู่ในน้้า ตัวกระชังถูกยึดให้เคลื่อนไหว โดยผูกติดอยู่กับหลัก หรือโครงกระชัง ที่วางอยู่บนแพ หรือวัสดุ  
ที่เป็นทุ่นลอยน้้า ปลาทับทิมเป็นสัตว์เศรษฐกิจท่ีตลาดมีความต้องการสูงมาก ขายได้ราคาที่สูงถึงกิโลกรัมละ 75 บาท โดยเลี้ยง
ปลาทับทิมกระชังละ 1,500 ตัว ใช้เวลา ประมาณ 4-5 เดือน สามารถทยอยจับขายได้ (นายสุธน อ่ึงทอง, 2562) การศึกษา
ต้นทนุและผลตอบแทนการเลี้ยงปลาทับทิมในกระชัง อ้าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เพื่อศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการ
เลี้ยงปลาเป็นอย่างไร ปัญหาและอุปสรรค ในการเพาะเลี้ยง เพื่อใช้เป็นข้อมูลให้เกษตรกรที่สนใจเพื่อวางแผนการเลี้ยง วาง
แผนการผลิต และให้ข้อมูลแก่หน่วยงานภาครัฐ 

วิธีด าเนินการ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการศึกษาครั้งนี้ท้าการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสัมภาษณ์ เป็นเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล ประกอบไปด้วยค้าถามในด้านข้อมูลทั่วไป ลักษณะกระชังที่ใช้เลี้ยงปลาทับทิม ต้นทุนและผลตอบแทนจากการ
เลี้ยงปลาทับทิม ตลอดจนปัญหาในการเลี้ยงปลาทับทิมในกระชัง กลุ่มเกษตรกรเพาะเลี้ยงปลาทับทิมกระชังในพื้นที่ อ้าเภอปะ
เหลียน จังหวัดตรัง  

ประชากรในการศึกษาเป็นกลุ่มเกษตรกรเพาะเลี้ยงปลาทับทิมกระชังในพื้นที่ อ้าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง จ้านวน 
10 ราย (ส้านักงานประมงอ้าเภอปะเหลียน, 2562) โดยใช้การสุ่มแบบเจาะจง ผู้วิจัยเก็บรวมรวมข้อมูล ในเดือนธันวาคมปี 
2562 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563 

วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ความถี่ (Frequency) ร้อยละ 
(Percentage) และค่าเฉลี่ย (Means) และข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสัมภาษณ์ ใช้อธิบายลักษณะข้อมูลทั่วไป และข้อมูลต้นทุน
และผลตอบแทนการเลี้ยงปลาทับทิมในกระชัง 

การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน (อนุรักษ์  ทองสุโขวงศ์, 2557) เป็นการศึกษาต้นทุนรวม  รายได้รวม และก้าไร
สุทธิจากการเลี้ยงปลาทับทิมในกระชัง 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย 
 จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาทับทิมในกระชัง อ้าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง จ้านวน 10 ราย     
โดยแบ่งผลการศึกษาเป็นดังน้ี 
 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาทับทิมในกระชัง 

จากการศึกษาพบว่า ลักษณะกระชังที่ใช้เลี้ยงปลาทับทิมเกษตรกรส่วนใหญ่มีการสร้างโครงกระชังด้วยเหล็ก       
เลี้ยงปลาทับทิมจ้านวน 1-10 กระชัง ขนาดกระชัง 5x5x2.5 อัตราการปล่อยพันธ์ุปลา 30 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร ขนาดพันธุ์ปลา
น้้าหนัก 4–6 กรัม ความยาว 2-3 น้ิว อัตรารอดตายร้อยละ 80 

 
 

ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชัง 

รายการ จ านวน (ราย) ร้อยละ 
1. เพศ          
          ชาย 
          หญิง 

 
7 
3 

 
70.00 
30.00 

          รวม 10 100.00 
2. ศาสนา          
          พุทธ 

 
10 

 
100.00 

          รวม 10 100.00 
3. สถานภาพ          
          โสด 
          สมรส 

 
5 
5 

 
50.00 
50.00 

          รวม 10 100.00 
4. อาย ุ
          ต่้ากวา่ 30 ปี 
          30-40 ปี 
          41-50 ปี 
          51-60 ปี 

 
5 
1 
2 
2 

 
50.00 
10.00 
20.00 
20.00 

          รวม 10 100.00 
5. ระดับการศึกษา 
          ต่้ากวา่ปริญญาตรี 
          ปริญญาตรี 
          สูงกวา่ปริญญาตรี 

 
6 
4 
0 

 
60.00 
40.00 
0.00 

          รวม  10 100.00 
6. แหล่งเงินทุน 
          เงินทุนส่วนตัวทั้งหมด 
          เงินทุนส่วนตัว และเงินกู้ยืม 

 
4 
6 

 
40.00 
60.00              

          รวม 10 100.00 
7. ระยะเวลาในเวลาในการเลี้ยงปลากระชัง 1รอบ 
          4 - 5 เดือน 

 
10 

 
100 

          รวม 10 100 
8. แหล่งส าคัญที่ซื้อลูกพันธุ์ปลาทับทมิ 
          ฟาร์มเอกชน 

 
10 

 
100.00 

          รวม 10 100.00 
 จากตารางพบว่า มีผู้ตอบแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย คิดเป็นร้อยละ 70 นับถือศาสนา
พุทธ คิดเป็นร้อยละ 100 สถานภาพโสด สมรส คิดเป็นร้อยละ 50 มีอายุต่้ากว่า 3 ปี คิดเป็นร้อยละ 30 ระดับการศึกษาต่้ากว่า
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 60 แหล่งเงินทุนส่วนตัวและเงินกู้ยืม คิดเป็นร้อยละ 60 ระยะเวลาในการเลี้ยงปลากระชัง 4-5 
เดือน    คิดเป็นร้อยละ 100 มีแหล่งที่ซื้อเป็นฟาร์มเอกชน คิดเป็นร้อยละ 100 

ตอนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนของการเลี้ยงปลากระชัง 
การท้าวิจัยครั้งท่ี ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังใน อ้าเภอปะเหลียน      

จังหวัดตรัง จ้านวน 10 กลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย วัตถุดิบ ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายในการผลิต 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

ตารางที่ 2 แสดงการแบ่งประเภทต้นทุนการเลี้ยงปลากระชัง 
วัตถุดิบ ค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการผลิต 

1. ค่าพันธุ์ปลา 

2. อาหารส้าเร็จรูป  

1. ค่าจ้างเลี้ยง 

 

1. ค่าไฟ              3. ค่าเสื่อมกระชัง   

2. ค่าซ่อมแซม       4. ค่าบรรจุภัณฑ์ 

ตารางที่ 3 แสดงต้นทุนด้านวัตถุดิบการเลี้ยงปลากระชัง (บาท/กระชัง) 
เกษตรกร จ านวนกระชัง ค่าพันธุ์ปลารวม ค่าพันธุ์ปลา/กระชัง ค่าอาหารส าเร็จรูปรวม ค่าอาหารส าเร็จรูป/

กระชัง 
รายที่ 1 
รายที่ 2 
รายที่ 3 
รายที่ 4 
รายที่ 5 
รายที่ 6 
รายที่ 7 
รายที่ 8 
รายที่ 9 
รายที่ 10 

10 
16 
8 
10 
6 
6 
8 
6 
8 
12 

105,000 
190,400 
84,000 
105,000 
63,000 
63,000 
84,000 
63,000 
84,000 
126,000 

10,500 
11,900 
10,500 
10,500 
10,500 
10,500 
10,500 
10,500 
10,500 
10,500 

360,000 
648,000 
288,000 
360,000 
202,500 
216,000 
288,000 
202,500 
288,000 
405,000 

36,000 
40,500 
36,000 
36,000 
33,750 
36,000 
36,000 
33,750 
36,000 
33,750 

รวม 90 967,400 106,400 3,258,000 375,750 
ต้นทุนด้านวัตถุดิบเฉล่ีย 

(บาท/กระชัง) 
10,748.89  36,200  

           จากตารางพบว่า ต้นทุนดา้นวัตถุดิบ ค่าเฉลี่ยเทา่กับ 46,948.89 บาทตอ่กระชัง ประกอบด้วย ค่าพันธุ์ปลา ค่าเฉลี่ยเทา่กับ 
10,748.89 บาทตอ่กระชัง ค่าอาหารส้าเร็จรูป ค่าเฉลี่ยเทา่กับ 36,200 บาท ต่อกระชัง 
ตารางที่ 4 แสดงต้นทุนด้านคา่แรงงานการเลี้ยงปลากระชัง (บาท/กระชัง) 

จากตารางพบวา่ ต้นทุนด้านค่าแรงงานการเลี้ยงปลากระชัง ค่าเฉลี่ยเทา่กับ 4,177.78 บาท ต่อกระชัง 

เกษตรกร จ านวนกระชัง ค่าจ้างเล้ียงปลา  
(4 เดือน) 

ค่าจ้างเล้ียงปลา/กระชัง 

รายที่ 1 
รายที่ 2 
รายที่ 3 
รายที่ 4 
รายที่ 5 
รายที่ 6 
รายที่ 7 
รายที่ 8 
รายที่ 9 
รายที่ 10 

10 
16 
8 
10 
6 
6 
8 
6 
8 
12 

40,000 
40,000 
36,000 
36,000 
36,000 
36,000 
36,000 
36,000 
40,000 
40,000 

4,000 
4,000 
3,600 
3,600 
3,600 
3,600 
3,600 
3,600 
4,000 
4,000 

รวม 90 376,000 37,600 
ต้นทุนด้านค่าแรงงานเฉล่ีย  

(บาท/กระชัง) 
4,177.78  

ตารางที่ 5 แสดงต้นทุนด้านคา่ใช้จ่ายในการผลิต (บาท/กระชัง) 
เกษตรกร จ านวนกระชัง ค่าไฟ ค่าซ่อมแซม ค่าเสื่อมกระชัง ค่าบรรจุภัณฑ์

(รอบ) 
รวม 

รายท่ี 1 
รายท่ี 2 
รายท่ี 3 
รายท่ี 4 
รายท่ี 5 
รายท่ี 6 
รายท่ี 7 
รายท่ี 8 
รายท่ี 9 
รายท่ี 10 

10 
16 
8 
10 
6 
6 
8 
6 
8 
12 

5,600 
8,000 
4,800 
5,200 
3,600 
3,600 
4,800 
3,600 
4,400 
6,000 

2,000 
3,000 
3,000 
3,000 
2,000 
1,000 
2,000 
2,000 
1,000 
2,000 

7,256.41 
11,063.42 
6,043.11 
7,289.83 
4,829.81 
4,829.81 
6,043.81 
4,829.81 
6,043.11 
8,469.70 

200 
160 
160 
240 
160 
160 
200 
200 
200 
120 

15,056.41 
22,223.42 
14,003.11 
15,729.83 
10,589.81 
9,589.81 
13,043.81 
10,629.81 
11,643.11 
16,589.70 

รวม 90 49,600 21,000 66,698.12 1,800 139,098.82 
ต้นทุนด้านค่าใช้จ่ายในการผลิต

เฉลี่ย (บาท/กระชัง) 
551.11 233.33 741.09 20 1,545.53 

จากตารางพบว่า ต้นทุนด้านค่าใช้จ่ายในการผลิต ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1,545.53 บาทต่อกระชัง ประกอบด้วย ค่าไฟฟ้า 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 551.11 บาทต่อกระชัง ค่าซ่อมแซม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 233.33 บาท   ต่อกระชัง ค่าเสื่อมกระชัง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
741.09 บาทต่อกระชัง ค่าบรรจุภัณฑ์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 20 บาท   ต่อกระชัง 

ตารางที่ 6 แสดงต้นทุนของการเลี้ยงปลากระชัง (บาท/กระชัง) 
เกษตรกร จ านวนกระชัง ต้นทุนด้านวัตถุดิบ ต้นทุนด้าน

ค่าแรงงาน 
ต้นทุนด้านค่าใช้จ่าย

ในการผลิต 
รวม 

รายท่ี 1 
รายท่ี 2 
รายท่ี 3 
รายท่ี 4 
รายท่ี 5 
รายท่ี 6 
รายท่ี 7 
รายท่ี 8 
รายท่ี 9 
รายท่ี 10 

10 
16 
8 
10 
6 
6 
8 
6 
8 
12 

465,000 
838,400 
372,000 
465,000 
265,500 
279,000 
372,000 
265,500 
372,000 
531,000 

40,000 
40,000 
36,000 
36,000 
36,000 
36,000 
36,000 
36,000 
40,000 
40,000 

15,056.41 
22,223.42 
14,003.11 
15,729.83 
10,589.81 
9,589.81 
13,043.81 
10,629.81 
11,643.11 
16,589.70 

520,056.41 
900,623.42 
422,003.11 
516,729.83 
312,089.81 
324,589.81 
421,043.81 
312,129.81 
423,643.11 
587,589.70 

รวม 90 4,225,400 376,000 139,098.82 4,740,498.82 
ต้นทุนด้านค่าใช้จ่ายในการผลิต

เฉลี่ย (บาท/กระชัง) 
46,948.89 4,177.78 1,545.53     52,672.20  

 
จากตารางพบว่า ต้นทุนของการเลี้ยงปลากระชัง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 52,672.20 บาทต่อกระชัง ประกอบด้วย ต้นทุน

ด้านวัตถุดิบ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 46,948.89 บาทต่อกระชัง ต้นทุนด้านค่าแรงงาน     ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4,177.78 บาทต่อกระชัง 
ต้นทุนด้านค่าใช้จ่ายในการผลิต ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1,545.53 บาทต่อกระชัง  

 



727
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

ตารางที่ 2 แสดงการแบ่งประเภทต้นทุนการเลี้ยงปลากระชัง 
วัตถุดิบ ค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการผลิต 

1. ค่าพันธุ์ปลา 

2. อาหารส้าเร็จรูป  

1. ค่าจ้างเลี้ยง 

 

1. ค่าไฟ              3. ค่าเสื่อมกระชัง   

2. ค่าซ่อมแซม       4. ค่าบรรจุภัณฑ์ 

ตารางที่ 3 แสดงต้นทุนด้านวัตถุดิบการเลี้ยงปลากระชัง (บาท/กระชัง) 
เกษตรกร จ านวนกระชัง ค่าพันธุ์ปลารวม ค่าพันธุ์ปลา/กระชัง ค่าอาหารส าเร็จรูปรวม ค่าอาหารส าเร็จรูป/

กระชัง 
รายที่ 1 
รายที่ 2 
รายที่ 3 
รายที่ 4 
รายที่ 5 
รายที่ 6 
รายที่ 7 
รายที่ 8 
รายที่ 9 
รายที่ 10 

10 
16 
8 
10 
6 
6 
8 
6 
8 
12 

105,000 
190,400 
84,000 
105,000 
63,000 
63,000 
84,000 
63,000 
84,000 
126,000 

10,500 
11,900 
10,500 
10,500 
10,500 
10,500 
10,500 
10,500 
10,500 
10,500 

360,000 
648,000 
288,000 
360,000 
202,500 
216,000 
288,000 
202,500 
288,000 
405,000 

36,000 
40,500 
36,000 
36,000 
33,750 
36,000 
36,000 
33,750 
36,000 
33,750 

รวม 90 967,400 106,400 3,258,000 375,750 
ต้นทุนด้านวัตถุดิบเฉล่ีย 

(บาท/กระชัง) 
10,748.89  36,200  

           จากตารางพบว่า ต้นทุนดา้นวัตถุดิบ ค่าเฉลี่ยเทา่กับ 46,948.89 บาทตอ่กระชัง ประกอบด้วย ค่าพันธุ์ปลา ค่าเฉลี่ยเทา่กับ 
10,748.89 บาทตอ่กระชัง ค่าอาหารส้าเร็จรูป ค่าเฉลี่ยเทา่กับ 36,200 บาท ต่อกระชัง 
ตารางที่ 4 แสดงต้นทุนด้านคา่แรงงานการเลี้ยงปลากระชัง (บาท/กระชัง) 

จากตารางพบวา่ ต้นทุนด้านค่าแรงงานการเลี้ยงปลากระชัง ค่าเฉลี่ยเทา่กับ 4,177.78 บาท ต่อกระชัง 

เกษตรกร จ านวนกระชัง ค่าจ้างเล้ียงปลา  
(4 เดือน) 

ค่าจ้างเล้ียงปลา/กระชัง 

รายที่ 1 
รายที่ 2 
รายที่ 3 
รายที่ 4 
รายที่ 5 
รายที่ 6 
รายที่ 7 
รายที่ 8 
รายที่ 9 
รายที่ 10 

10 
16 
8 
10 
6 
6 
8 
6 
8 
12 

40,000 
40,000 
36,000 
36,000 
36,000 
36,000 
36,000 
36,000 
40,000 
40,000 

4,000 
4,000 
3,600 
3,600 
3,600 
3,600 
3,600 
3,600 
4,000 
4,000 

รวม 90 376,000 37,600 
ต้นทุนด้านค่าแรงงานเฉล่ีย  

(บาท/กระชัง) 
4,177.78  

ตารางที่ 5 แสดงต้นทุนด้านคา่ใช้จ่ายในการผลิต (บาท/กระชัง) 
เกษตรกร จ านวนกระชัง ค่าไฟ ค่าซ่อมแซม ค่าเสื่อมกระชัง ค่าบรรจุภัณฑ์

(รอบ) 
รวม 

รายท่ี 1 
รายท่ี 2 
รายท่ี 3 
รายท่ี 4 
รายท่ี 5 
รายท่ี 6 
รายท่ี 7 
รายท่ี 8 
รายท่ี 9 
รายท่ี 10 

10 
16 
8 
10 
6 
6 
8 
6 
8 
12 

5,600 
8,000 
4,800 
5,200 
3,600 
3,600 
4,800 
3,600 
4,400 
6,000 

2,000 
3,000 
3,000 
3,000 
2,000 
1,000 
2,000 
2,000 
1,000 
2,000 

7,256.41 
11,063.42 
6,043.11 
7,289.83 
4,829.81 
4,829.81 
6,043.81 
4,829.81 
6,043.11 
8,469.70 

200 
160 
160 
240 
160 
160 
200 
200 
200 
120 

15,056.41 
22,223.42 
14,003.11 
15,729.83 
10,589.81 
9,589.81 
13,043.81 
10,629.81 
11,643.11 
16,589.70 

รวม 90 49,600 21,000 66,698.12 1,800 139,098.82 
ต้นทุนด้านค่าใช้จ่ายในการผลิต

เฉลี่ย (บาท/กระชัง) 
551.11 233.33 741.09 20 1,545.53 

จากตารางพบว่า ต้นทุนด้านค่าใช้จ่ายในการผลิต ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1,545.53 บาทต่อกระชัง ประกอบด้วย ค่าไฟฟ้า 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 551.11 บาทต่อกระชัง ค่าซ่อมแซม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 233.33 บาท   ต่อกระชัง ค่าเสื่อมกระชัง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
741.09 บาทต่อกระชัง ค่าบรรจุภัณฑ์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 20 บาท   ต่อกระชัง 

ตารางที่ 6 แสดงต้นทุนของการเลี้ยงปลากระชัง (บาท/กระชัง) 
เกษตรกร จ านวนกระชัง ต้นทุนด้านวัตถุดิบ ต้นทุนด้าน

ค่าแรงงาน 
ต้นทุนด้านค่าใช้จ่าย

ในการผลิต 
รวม 

รายท่ี 1 
รายท่ี 2 
รายท่ี 3 
รายท่ี 4 
รายท่ี 5 
รายท่ี 6 
รายท่ี 7 
รายท่ี 8 
รายท่ี 9 
รายท่ี 10 

10 
16 
8 
10 
6 
6 
8 
6 
8 
12 

465,000 
838,400 
372,000 
465,000 
265,500 
279,000 
372,000 
265,500 
372,000 
531,000 

40,000 
40,000 
36,000 
36,000 
36,000 
36,000 
36,000 
36,000 
40,000 
40,000 

15,056.41 
22,223.42 
14,003.11 
15,729.83 
10,589.81 
9,589.81 
13,043.81 
10,629.81 
11,643.11 
16,589.70 

520,056.41 
900,623.42 
422,003.11 
516,729.83 
312,089.81 
324,589.81 
421,043.81 
312,129.81 
423,643.11 
587,589.70 

รวม 90 4,225,400 376,000 139,098.82 4,740,498.82 
ต้นทุนด้านค่าใช้จ่ายในการผลิต

เฉลี่ย (บาท/กระชัง) 
46,948.89 4,177.78 1,545.53     52,672.20  

 
จากตารางพบว่า ต้นทุนของการเลี้ยงปลากระชัง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 52,672.20 บาทต่อกระชัง ประกอบด้วย ต้นทุน

ด้านวัตถุดิบ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 46,948.89 บาทต่อกระชัง ต้นทุนด้านค่าแรงงาน     ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4,177.78 บาทต่อกระชัง 
ต้นทุนด้านค่าใช้จ่ายในการผลิต ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1,545.53 บาทต่อกระชัง  
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

ตอนท่ี 3 ข้อมูลเกี่ยวกับผลตอบแทนของการเลี้ยงปลากระชัง 
ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาทับทิมในกระชัง อ้าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 

จ้านวน 10 ราย ซึ่งประกอบด้วย รายได้จากการจ้าหน่ายปลาทับทิม 
ตารางที่ 7 แสดงรายได้ของการเลี้ยงปลากระชัง (บาท/กระชัง) 

เกษตรกร จ านวนกระชัง รายได้รวม รายได้/กระชัง 
รายท่ี 1 
รายท่ี 2 
รายท่ี 3 
รายท่ี 4 
รายท่ี 5 
รายท่ี 6 
รายท่ี 7 
รายท่ี 8 
รายท่ี 9 
รายท่ี 10 

10 
16 
8 
10 
6 
6 
8 
6 
8 
12 

975,000 
1,800,000 
780,000 
937,500 
585,000 
594,000 
780,000 
585,000 
780,000 

1,170,000 

97,500 
112,500 
97,500 
93,750 
97,500 
99,000 
97,500 
101,250 
97,500 
97,500 

รายได้รวมเฉลี่ย (บาท/กระชัง) 90 8,986,500 99,850 
จากตารางพบว่า รายได้ของการเลีย้งปลากระชังรวม 8,986,500 บาท รายได้ของการเลี้ยงปลากระชัง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

99,850 บาทต่อกระชัง  

ตารางที่ 8 แสดงอัตราก้าไรสุทธิจากการเลี้ยงปลากระชัง 
เกษตรกร จ านวนกระชัง รายได้รวม ต้นทุนขาย ก าไรสุทธิ อัตราก าไรสุทธิ 

(ร้อยละ) 
รายท่ี 1 
รายท่ี 2 
รายท่ี 3 
รายท่ี 4 
รายท่ี 5 
รายท่ี 6 
รายท่ี 7 
รายท่ี 8 
รายท่ี 9 
รายท่ี 10 

10 
16 
8 
10 
6 
6 
8 
6 
8 
12 

975,000 
1,800,000 
780,000 
937,500 
585,000 
594,000 
780,000 
585,000 
780,000 

1,170,000 

520,156.41 
900,623.42 
422,003.11 
516,729.83 
312,089.81 
324,589.81 
421,043.11 
312,129.81 
423,643.11 
587,589.70 

454,843.59 
899,376.58 
357,996.89 
420,770.17 
272,910.19 
269,410.19 
358,956.89 
272,870.19 
356,356.89 
582,410.30 

46.65 
49.97 
45.90 
44.88 
46.65 
45.36 
46.02 
46.64 
45.69 
49.78 

รวม 90 8,986,500 4,740,598.12 4,245,901.88  
ก าไรสุทธิเฉลี่ย (บาท/กระชัง) 99,850 52,673.31 47,176.69 47.25 

จากตารางพบว่า ผลการวิเคราะห์ก้าไร (ขาดทุน) จากการเลี้ยงปลากระชัง มีก้าไรสุทธิ         ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
47,176.69 บาทต่อกระชัง รายได้รวมจากการจ้าหน่ายปลา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 99,850 บาทต่อกระชัง ต้นทุนขาย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
52,673.31 บาทต่อกระชัง  

อัตราก้าไรสุทธิจากการเลี้ยงปลากระชังร้อยละ 47.25 

 

ตอนท่ี 4 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชัง 
ตารางที่ 9 ข้อมูลเกี่ยวกับปญัหาของเกษตรกรผูเ้ลีย้งปลากระชัง 

ความต้องการของเกษตรในการบริหารจัดการต้นทุน ค่าเฉลี่ย S.D ระดับปัญหา 
1. ด้านต้นทุนการผลิต 
1.1 ด้านราคาของวัตถุดิบ 
     - ค่าพันธุ์ปลา 
     - อาหารส้าเร็จรูป 

 
 

3.30 
4.10 

 
 

0.48 
0.57 

 
 

ปานกลาง 
มาก 

     ค่าเฉลี่ยราคาของวัตถุดิบ 3.70 0.53 มาก 
1.2 ด้านค่าแรงงาน 
     - ค่าจ้างเลี้ยง 

 
1.30 

 
0.48 

 
น้อยท่ีสดุ 

ค่าเฉลี่ยด้านค่าแรงงาน 1.30 0.48 น้อยท่ีสุด 
1.3 ด้านค่าใช้จ่ายในการผลิต 

- ค่าไฟ 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
- ค่าซ่อมแซม 
- ค่าบรรจุภัณฑ์ 
- ค่าขนส่ง 

 
2.90 
3.20 
2.40 
2.20 
2.10 

 
0.88 
1.14 
0.52 
0.79 
0.88 

 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

น้อย 
น้อย 
น้อย 

       ค่าเฉลี่ยด้านค่าใช้จ่ายในการผลิต 2.56 0.84 น้อย 
ค่าเฉลี่ยด้านต้นทุนการผลิต 2.52 0.54 น้อย 
2. ด้านการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ    
2.1 ด้านเงินสนับสนุน 4.00 1.49 มาก 
2.2 ด้านการให้ความรู้ ทฤษฎี การเลี้ยงปลาแบบใหม่ 4.20 0.92 มาก 
2.3 ด้านการค้านวณเพื่อตั้งราคาขาย (ปลา) 4.10 0.57 มาก 
ค่าเฉลี่ยทุกด้าน 4.10 0.89 มาก 

จากตารางพบว่า ระดับปัญหาของเกษตรกร ด้านต้นทุนการผลิต ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.52 (S.D = 0.61) อยู่ในระดับน้อย 
แยกเป็น ด้านราคาวัตถุดิบ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 (S.D = 0.53) อยู่ในระดับมาก รองลงมาด้านค่าใช้จ่ายในการผลิต ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.56 (S.D = 0.84) อยู่ในระดับน้อย และด้านค่าแรงงาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.30 (S.D = 0.48) อยู่ในระดับปัญหาน้อยที่สุด 

ระดับปัญหาด้านการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 (S.D = 0.89) อยู่ในระดับมาก แยกเป็น ด้าน
เงินสนับสนุน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 (S.D = 1.49) อยู่ในระดับมาก ด้านการให้ความรู้ การเลี้ยงปลาแบบใหม่ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 
(S.D = 0.92) อยู่ในระดับมาก ด้านการค้านวณเพื่อตั้งราคาขาย (ปลา) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 (S.D = 0.57) อยู่ในระดับมาก 

อภิปรายผล 
ด้านต้นทุน ผลจากการศึกษาต้นทุนของการเลี้ยงปลาทับทิมในกระชัง ของเกษตรกร อ้าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 

ต้นทุนรวมเฉลี่ย 52,673.31 บาท ต่อกระชัง ซึ่งสูงกว่าผลการศึกษาของ เกตุนภัส ศรีไพโรจน์, ณรงค์ กมลรัตน์, วิจิตรา         
ชัยมงคลและ วิชาญ อิงศรีสว่าง (2558) ที่พบว่า เกษตรกรมีต้นทุนการเลี้ยงปลานิลในกระชัง โดยเฉลี่ย 22,351 บาทต่อกระชัง 
ผลของการศึกษามีต้นทุนสูงกว่า เนื่องจากปัจจัย ค่าพันธุ์ปลา ค่าอาหารปลาส้าเร็จรูป และสภาพอากาศในการเลี้ยงแตกต่างกัน 

ด้านผลตอบแทน ผลจากการศึกษาต้นทุนของการเลี้ยงปลาทับทิมในกระชัง ของเกษตรกรอ้าเภอปะเหลียน      
จังหวัดตรัง มีผลตอบแทนโดยเฉลี่ย 99,850 บาทต่อกระชัง ซึ่งสูงกว่าผลการศึกษาของ เกตุนภัส ศรีไพโรจน์, ณรงค์ กมลรัตน์, 
วิจิตรา ชัยมงคลและ วิชาญ อิงศรีสว่าง (2558) ที่พบว่า เกษตรกรมีผลตอบแทนโดยเฉลี่ย 28,854 บาทต่อกระชัง                
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

ตอนท่ี 3 ข้อมูลเกี่ยวกับผลตอบแทนของการเลี้ยงปลากระชัง 
ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาทับทิมในกระชัง อ้าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 

จ้านวน 10 ราย ซึ่งประกอบด้วย รายได้จากการจ้าหน่ายปลาทับทิม 
ตารางที่ 7 แสดงรายได้ของการเลี้ยงปลากระชัง (บาท/กระชัง) 

เกษตรกร จ านวนกระชัง รายได้รวม รายได้/กระชัง 
รายท่ี 1 
รายท่ี 2 
รายท่ี 3 
รายท่ี 4 
รายท่ี 5 
รายท่ี 6 
รายท่ี 7 
รายท่ี 8 
รายท่ี 9 
รายท่ี 10 

10 
16 
8 
10 
6 
6 
8 
6 
8 
12 

975,000 
1,800,000 
780,000 
937,500 
585,000 
594,000 
780,000 
585,000 
780,000 

1,170,000 

97,500 
112,500 
97,500 
93,750 
97,500 
99,000 
97,500 
101,250 
97,500 
97,500 

รายได้รวมเฉลี่ย (บาท/กระชัง) 90 8,986,500 99,850 
จากตารางพบว่า รายได้ของการเลีย้งปลากระชังรวม 8,986,500 บาท รายได้ของการเลี้ยงปลากระชัง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

99,850 บาทต่อกระชัง  

ตารางที่ 8 แสดงอัตราก้าไรสุทธิจากการเลี้ยงปลากระชัง 
เกษตรกร จ านวนกระชัง รายได้รวม ต้นทุนขาย ก าไรสุทธิ อัตราก าไรสุทธิ 

(ร้อยละ) 
รายท่ี 1 
รายท่ี 2 
รายท่ี 3 
รายท่ี 4 
รายท่ี 5 
รายท่ี 6 
รายท่ี 7 
รายท่ี 8 
รายท่ี 9 
รายท่ี 10 

10 
16 
8 
10 
6 
6 
8 
6 
8 
12 

975,000 
1,800,000 
780,000 
937,500 
585,000 
594,000 
780,000 
585,000 
780,000 

1,170,000 

520,156.41 
900,623.42 
422,003.11 
516,729.83 
312,089.81 
324,589.81 
421,043.11 
312,129.81 
423,643.11 
587,589.70 

454,843.59 
899,376.58 
357,996.89 
420,770.17 
272,910.19 
269,410.19 
358,956.89 
272,870.19 
356,356.89 
582,410.30 

46.65 
49.97 
45.90 
44.88 
46.65 
45.36 
46.02 
46.64 
45.69 
49.78 

รวม 90 8,986,500 4,740,598.12 4,245,901.88  
ก าไรสุทธิเฉลี่ย (บาท/กระชัง) 99,850 52,673.31 47,176.69 47.25 

จากตารางพบว่า ผลการวิเคราะห์ก้าไร (ขาดทุน) จากการเลี้ยงปลากระชัง มีก้าไรสุทธิ         ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
47,176.69 บาทต่อกระชัง รายได้รวมจากการจ้าหน่ายปลา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 99,850 บาทต่อกระชัง ต้นทุนขาย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
52,673.31 บาทต่อกระชัง  

อัตราก้าไรสุทธิจากการเลี้ยงปลากระชังร้อยละ 47.25 

 

ตอนท่ี 4 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชัง 
ตารางที่ 9 ข้อมูลเกี่ยวกับปญัหาของเกษตรกรผูเ้ลีย้งปลากระชัง 

ความต้องการของเกษตรในการบริหารจัดการต้นทุน ค่าเฉลี่ย S.D ระดับปัญหา 
1. ด้านต้นทุนการผลิต 
1.1 ด้านราคาของวัตถุดิบ 
     - ค่าพันธุ์ปลา 
     - อาหารส้าเร็จรูป 

 
 

3.30 
4.10 

 
 

0.48 
0.57 

 
 

ปานกลาง 
มาก 

     ค่าเฉลี่ยราคาของวัตถุดิบ 3.70 0.53 มาก 
1.2 ด้านค่าแรงงาน 
     - ค่าจ้างเลี้ยง 

 
1.30 

 
0.48 

 
น้อยท่ีสดุ 

ค่าเฉลี่ยด้านค่าแรงงาน 1.30 0.48 น้อยท่ีสุด 
1.3 ด้านค่าใช้จ่ายในการผลิต 

- ค่าไฟ 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
- ค่าซ่อมแซม 
- ค่าบรรจุภัณฑ์ 
- ค่าขนส่ง 

 
2.90 
3.20 
2.40 
2.20 
2.10 

 
0.88 
1.14 
0.52 
0.79 
0.88 

 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

น้อย 
น้อย 
น้อย 

       ค่าเฉลี่ยด้านค่าใช้จ่ายในการผลิต 2.56 0.84 น้อย 
ค่าเฉลี่ยด้านต้นทุนการผลิต 2.52 0.54 น้อย 
2. ด้านการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ    
2.1 ด้านเงินสนับสนุน 4.00 1.49 มาก 
2.2 ด้านการให้ความรู้ ทฤษฎี การเลี้ยงปลาแบบใหม่ 4.20 0.92 มาก 
2.3 ด้านการค้านวณเพื่อตั้งราคาขาย (ปลา) 4.10 0.57 มาก 
ค่าเฉลี่ยทุกด้าน 4.10 0.89 มาก 

จากตารางพบว่า ระดับปัญหาของเกษตรกร ด้านต้นทุนการผลิต ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.52 (S.D = 0.61) อยู่ในระดับน้อย 
แยกเป็น ด้านราคาวัตถุดิบ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 (S.D = 0.53) อยู่ในระดับมาก รองลงมาด้านค่าใช้จ่ายในการผลิต ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.56 (S.D = 0.84) อยู่ในระดับน้อย และด้านค่าแรงงาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.30 (S.D = 0.48) อยู่ในระดับปัญหาน้อยที่สุด 

ระดับปัญหาด้านการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 (S.D = 0.89) อยู่ในระดับมาก แยกเป็น ด้าน
เงินสนับสนุน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 (S.D = 1.49) อยู่ในระดับมาก ด้านการให้ความรู้ การเลี้ยงปลาแบบใหม่ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 
(S.D = 0.92) อยู่ในระดับมาก ด้านการค้านวณเพื่อตั้งราคาขาย (ปลา) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 (S.D = 0.57) อยู่ในระดับมาก 

อภิปรายผล 
ด้านต้นทุน ผลจากการศึกษาต้นทุนของการเลี้ยงปลาทับทิมในกระชัง ของเกษตรกร อ้าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 

ต้นทุนรวมเฉลี่ย 52,673.31 บาท ต่อกระชัง ซึ่งสูงกว่าผลการศึกษาของ เกตุนภัส ศรีไพโรจน์, ณรงค์ กมลรัตน์, วิจิตรา         
ชัยมงคลและ วิชาญ อิงศรีสว่าง (2558) ที่พบว่า เกษตรกรมีต้นทุนการเลี้ยงปลานิลในกระชัง โดยเฉลี่ย 22,351 บาทต่อกระชัง 
ผลของการศึกษามีต้นทุนสูงกว่า เนื่องจากปัจจัย ค่าพันธุ์ปลา ค่าอาหารปลาส้าเร็จรูป และสภาพอากาศในการเลี้ยงแตกต่างกัน 

ด้านผลตอบแทน ผลจากการศึกษาต้นทุนของการเลี้ยงปลาทับทิมในกระชัง ของเกษตรกรอ้าเภอปะเหลียน      
จังหวัดตรัง มีผลตอบแทนโดยเฉลี่ย 99,850 บาทต่อกระชัง ซึ่งสูงกว่าผลการศึกษาของ เกตุนภัส ศรีไพโรจน์, ณรงค์ กมลรัตน์, 
วิจิตรา ชัยมงคลและ วิชาญ อิงศรีสว่าง (2558) ที่พบว่า เกษตรกรมีผลตอบแทนโดยเฉลี่ย 28,854 บาทต่อกระชัง                
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ผลของการศึกษามีผลตอบแทนสูงกว่า เนื่องจากตลาดมีความต้องการปลาเป็นจ้านวนมาก และเกษตรกรผู้เลี้ยงปลามีจ้านวน
น้อยลง 

ด้านการตัดสินใจลงทุน ผลจากการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการเลี้ยงปลาทับทิมในกระชังของเกษตรกร 
อ้าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง มีอัตราก้าไรขั้นต้น 47.25% แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการด้าเนินงานของเกษตรกรในการท้า
ก้าไรมีมาก จึงเป็นเหตุผลให้เกษตรกรตัดสินใจลงทุนเลี้ยงปลาทับทิมในกระชัง เพราะเกษตรกรมีรายได้จากการจ้าหน่ายปลาสูง 

สรุปผลการวิจัย 
1. ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย คิดเป็นร้อยละ 70 นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 

100 สถานภาพโสดสมรส คิดเป็นร้อยละ 50 มีอายุต่้ากว่า 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 50 ระดับการศึกษาต่้ากว่าปริญญาตรี          
คิดเป็นร้อยละ 60 แหล่งเงินทุนส่วนตัวและเงินกู้ยืม คิดเป็นร้อยละ 60 ระยะเวลาในการเลี้ยงปลากระชัง 4-5 เดือน                        
คิดเป็นร้อยละ 100 มีแหล่งที่ซื้อเป็นฟาร์มเอกชน คิดเป็นร้อยละ 100  

ผลการศึกษาลักษณะกระชังที่ใช้เลี้ยงปลาของเกษตรกร มีการสร้างโครงกระชังด้วยเหล็ก เกษตรส่วนใหญ่เลี้ยงปลา
จ้านวน 1-10 กระชัง ขนาดกระชัง 5x5x2.5 อัตราการปล่อยพันธุ์ปลา 30 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร ขนาดพันธุ์ปลาน้้าหนัก          
4–6 กรัม ความยาว 2-3 น้ิว อัตรารอดตายร้อยละ 80  

2. ผลการวิเคราะห์ต้นทุนด้านวัตถุดิบ พบว่า ต้นทุนด้านวัตถุดิบ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 46,948.89 บาทต่อกระชัง 
ประกอบด้วยค่าพันธุ์ปลา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 10,748.89 บาทต่อกระชัง ค่าอาหารส้าเร็จรูป ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 36,200 บาท        
ต่อกระชัง 

3. ผลการวิเคราะห์ต้นทุนด้านค่าแรงงานการเลี้ยงปลากระชัง พบว่า ต้นทุนด้านค่าแรงงานการเลี้ยงปลากระชัง 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4,177.78 บาทต่อกระชัง 

4. ผลการวิเคราะห์ต้นทุนด้านค่าใช้จ่ายในการผลิต พบว่า ต้นทุนด้านค่าใช้จ่ายในการผลิต ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1,545.53 
บาทต่อกระชัง ประกอบด้วย ค่าไฟฟ้า ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 551.11 บาทต่อกระชัง ค่าซ่อมแซม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 233.33 บาท      
ต่อกระชัง ค่าเสื่อมกระชัง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 741.09 บาทต่อกระชัง ค่าบรรจุภัณฑ์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 20 บาทต่อกระชัง 

5. ผลการวิเคราะห์ต้นทุนของการเลี้ยงปลากระชัง พบว่า ต้นทุนของการเลี้ยงปลากระชัง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 52,672.20 
บาทต่อกระชัง ประกอบด้วย ต้นทุนด้านวัตถุดิบ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 46,948.89 บาทต่อกระชัง ต้นทุนด้านค่าแรงงาน         
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4,177.78 บาทต่อกระชัง ต้นทุนด้านค่าใช้จ่ายในการผลิต ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1,545.53 บาทต่อกระชัง  

6. ผลการวิเคราะห์รายได้ของการเลี้ยงปลากระชัง พบว่า รายได้ของการเลี้ยงปลากระชัง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 99,850 
บาทต่อกระชัง  

7. ผลการวิเคราะห์ก้าไร (ขาดทุน) จากการเลี้ยงปลากระชัง พบว่า มีก้าไรสุทธิ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 47,176.69 บาท      
ต่อกระชัง รายได้รวมจากการจ้าหน่ายปลา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 99,850 บาทต่อกระชัง ต้นทุนขาย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 52,673.31 บาท
ต่อกระชัง  

8. การวิเคราะห์อัตราก้าไรสุทธิจากการเลีย้งปลากระชัง พบว่า อัตราก้าไรสุทธิจากการเลีย้งปลากระชังร้อยละ 47.25 
9. ความคิดเห็นของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาทับทิมในกระชัง ระดับปัญหาของเกษตรกร ด้านการส่งเสริมจากหน่วยงาน

ภาครัฐ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 (S.D = 0.89) อยู่ในระดับมาก ด้านต้นทุนการผลิต ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.52 (S.D = 0.61) อยู่ในระดับ
น้อย  

 
 
 

กิตติกรรมประกาศ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงปลาทับทิมในกระชังของเกษตรกร      

อ้าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 
การวิจัยส้าเร็จได้ด้วยความร่วมมือจากบุคคลหลายฝ่าย ผู้วิจัยจึงขอขอบคุณ เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาทับทิมในกระชัง 

ของเกษตรกร อ้าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ที่ ให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นประชากรในการวิจัยครั้งนี้        
ท้าให้ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน เป็นประโยชน์ต่อการวิจัย ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระริน เครือวรพันธุ์ ที่ให้ค้าแนะน้า          
และตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการวิจัย และขอขอบคุณ เจ้าของผลงานที่ผู้วิจัยน้ามาอ้างอิง ท้าให้การวิจัย               
มีความสมบูรณ์ 
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

ผลของการศึกษามีผลตอบแทนสูงกว่า เนื่องจากตลาดมีความต้องการปลาเป็นจ้านวนมาก และเกษตรกรผู้เลี้ยงปลามีจ้านวน
น้อยลง 

ด้านการตัดสินใจลงทุน ผลจากการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการเลี้ยงปลาทับทิมในกระชังของเกษตรกร 
อ้าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง มีอัตราก้าไรขั้นต้น 47.25% แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการด้าเนินงานของเกษตรกรในการท้า
ก้าไรมีมาก จึงเป็นเหตุผลให้เกษตรกรตัดสินใจลงทุนเลี้ยงปลาทับทิมในกระชัง เพราะเกษตรกรมีรายได้จากการจ้าหน่ายปลาสูง 

สรุปผลการวิจัย 
1. ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย คิดเป็นร้อยละ 70 นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 

100 สถานภาพโสดสมรส คิดเป็นร้อยละ 50 มีอายุต่้ากว่า 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 50 ระดับการศึกษาต่้ากว่าปริญญาตรี          
คิดเป็นร้อยละ 60 แหล่งเงินทุนส่วนตัวและเงินกู้ยืม คิดเป็นร้อยละ 60 ระยะเวลาในการเลี้ยงปลากระชัง 4-5 เดือน                        
คิดเป็นร้อยละ 100 มีแหล่งที่ซื้อเป็นฟาร์มเอกชน คิดเป็นร้อยละ 100  

ผลการศึกษาลักษณะกระชังที่ใช้เลี้ยงปลาของเกษตรกร มีการสร้างโครงกระชังด้วยเหล็ก เกษตรส่วนใหญ่เลี้ยงปลา
จ้านวน 1-10 กระชัง ขนาดกระชัง 5x5x2.5 อัตราการปล่อยพันธุ์ปลา 30 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร ขนาดพันธุ์ปลาน้้าหนัก          
4–6 กรัม ความยาว 2-3 น้ิว อัตรารอดตายร้อยละ 80  

2. ผลการวิเคราะห์ต้นทุนด้านวัตถุดิบ พบว่า ต้นทุนด้านวัตถุดิบ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 46,948.89 บาทต่อกระชัง 
ประกอบด้วยค่าพันธุ์ปลา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 10,748.89 บาทต่อกระชัง ค่าอาหารส้าเร็จรูป ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 36,200 บาท        
ต่อกระชัง 

3. ผลการวิเคราะห์ต้นทุนด้านค่าแรงงานการเลี้ยงปลากระชัง พบว่า ต้นทุนด้านค่าแรงงานการเลี้ยงปลากระชัง 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4,177.78 บาทต่อกระชัง 

4. ผลการวิเคราะห์ต้นทุนด้านค่าใช้จ่ายในการผลิต พบว่า ต้นทุนด้านค่าใช้จ่ายในการผลิต ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1,545.53 
บาทต่อกระชัง ประกอบด้วย ค่าไฟฟ้า ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 551.11 บาทต่อกระชัง ค่าซ่อมแซม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 233.33 บาท      
ต่อกระชัง ค่าเสื่อมกระชัง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 741.09 บาทต่อกระชัง ค่าบรรจุภัณฑ์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 20 บาทต่อกระชัง 

5. ผลการวิเคราะห์ต้นทุนของการเลี้ยงปลากระชัง พบว่า ต้นทุนของการเลี้ยงปลากระชัง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 52,672.20 
บาทต่อกระชัง ประกอบด้วย ต้นทุนด้านวัตถุดิบ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 46,948.89 บาทต่อกระชัง ต้นทุนด้านค่าแรงงาน         
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4,177.78 บาทต่อกระชัง ต้นทุนด้านค่าใช้จ่ายในการผลิต ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1,545.53 บาทต่อกระชัง  

6. ผลการวิเคราะห์รายได้ของการเลี้ยงปลากระชัง พบว่า รายได้ของการเลี้ยงปลากระชัง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 99,850 
บาทต่อกระชัง  

7. ผลการวิเคราะห์ก้าไร (ขาดทุน) จากการเลี้ยงปลากระชัง พบว่า มีก้าไรสุทธิ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 47,176.69 บาท      
ต่อกระชัง รายได้รวมจากการจ้าหน่ายปลา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 99,850 บาทต่อกระชัง ต้นทุนขาย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 52,673.31 บาท
ต่อกระชัง  

8. การวิเคราะห์อัตราก้าไรสุทธิจากการเลีย้งปลากระชัง พบว่า อัตราก้าไรสุทธิจากการเลีย้งปลากระชังร้อยละ 47.25 
9. ความคิดเห็นของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาทับทิมในกระชัง ระดับปัญหาของเกษตรกร ด้านการส่งเสริมจากหน่วยงาน

ภาครัฐ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 (S.D = 0.89) อยู่ในระดับมาก ด้านต้นทุนการผลิต ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.52 (S.D = 0.61) อยู่ในระดับ
น้อย  
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาสินค้าเกษตรหลักในประเทศไทย

กุลสินี ยั่งยืน1* และธนวิทย์ บุญสิทธิ์2

บทคัดย่อ
บทควำมนีศึ้กษำปัจจยัท่ีส่งผลต่อรำคำสนิค้ำเกษตรหลักในประเทศไทย โดยมีวตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษำปัจจยัทีส่่งผลต่อรำคำ

สินค้ำเกษตรหลักของประเทศไทย และศึกษำกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำสินค้ำเกษตรหลักในแต่ละปี โดยกำรศึกษำในครั้งน้ีใช้กำร

วิเครำะห์กำรถดถอยเชิงซ้อน (Multiple regression analysis) และใช้แบบจ�ำลอง ARIMA โดยใช้โปรแกรม Gretl ข้อมูลที่ใช้ในกำร

ศึกษำเป็นข้อมูลแบบอนุกรมเวลำ จำกฐำนข้อมูลส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร ในปี 2552 – 2561 ผลกำรวิเครำะห์ปัจจัยที่ส่งผล

ต่อรำคำสนิค้ำเกษตรหลกัในประเทศไทย พบว่ำ ปรมิำณน�ำ้ฝน รำคำน�ำ้มนัดเีซล อตัรำแลกเปล่ียนเงนิบำทต่อดอลลำร์ และดชันรีำคำ

ผู้บริโภค เป็นปัจจัยที่ส่งต่อรำคำสินค้ำเกษตรหลักในประเทศไทย อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ ณ ระดับ 0.01

ค�าส�าคัญ: รำคำสินค้ำเกษตร อัตรำแลกเปลี่ยนเงินบำทต่อดอลลำร์ ดัชนีรำคำผู้บริโภค

1 นิสิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
2 อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ Email: thanawit_dome@hotmail.com
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Factors affecting the price of major agricultural products in Thailand

Kunlasinee Yangyuen1* and Thanawit Bunsit2

Abstract

 This article examines the factors that affect the price of major agricultural products in Thailand. The 

objective of this study is to analyse factors affecting prices of major agricultural products in Thailand and study 

the changes in prices of major agricultural products each year. This study uses multiple regression analysis and 

uses the ARIMA model using the Gretl programme. The data used in the study is time-series data from the 

Office of Agricultural Economic database during 2009 - 2018. It was found that factors affecting the prices of 

major agricultural products in Thailand were rainfall amount, diesel prices, Thai baht exchange rate per dollar 

and consumer price index with statistical significance at 0.01 level. 

Keywords: Agricultural product prices, Thai baht exchange rate per dollar, Consumer Price Index
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บทนำ 
ภาคเกษตรยังคงมีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย นอกจากจะก่อให้เกิดรายได้ คนส่วนใหญ่ยังมี

อาชีพทำการเกษตร  ผลการพัฒนาการเกษตรที่ผ่านมา พบว่ารายได้และความเป็นอยู่ของเกษตรกรดีขึ้น แม้ในช่วงที่เกิดวิกฤต

เศรษฐกิจ ภาคเกษตรถือว่าได้รับผลกระทบน้อยกว่าภาคอื่น ๆ เป็นผลมาจากการดำเนินนโยบายหลายด้าน  รวมท้ังการส่งเสริม

และสนับสนุนให้เกษตรกรทำการเกษตรในแนวทฤษฎีใหม่  ซึ่งจเป็นแนวทางหนึ่งของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Greater 
Mekongและคณะ, 2007) 

ปัจจุบันความผันผวนของราคาสินค้าเกษตรเป็นสาเหตุหลักของความเสี่ยงในภาคการเกษตร โดยเฉพาะราคาสินค้า

เกษตรในพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยง มีราคาผันผวน จนเกิดการชุมนุม

เรียกร้องจากเกษตรให้ภาครัฐดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกร (สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2557) จาก
การช่วยเหลือของรัฐบาลในเรื่องของราคาสินค้าเกษตรแล้ว อุปทานของสินค้าก็มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้เกิดปัญหาราคาสินค้า

เกษตรตกต่ำ เพราะปัจจุบันมนุษย์สามารถผลิตสินค้าเกษตรได้เกินความต้องการในการอุปโภคได้เป็นจำนวนมาก หากราคา

สินค้าเกษตรมีราคาสูงเพียงพอ ดังนั ้นปริมาณการผลิตไม่ได้อยู ่ที ่ความสามารถของเกษตรกรเพียงอย่างเดียว  จึงทำให้

สถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด (วีรพงษ์ รามางกูร, 2560) จากการสำรวจในปี 2561 พบว่าราคา

สินค้าเกษตรที่สำคัญของประเทศไทยส่วนใหญ่ปรับเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันในปีก่อน โดยราคาข้าวเปลือกหอมมะลิเพิ่มขึ้น 
3.7% จาก 1.0%  น้ำมันปาล์มลดลง 13.6% จาก 2.1%  น้ำตาลลดลง 26.3% จาก 11.3%  ยางพาราลดลง 21.3% จาก 
18.0%  จากข้อมูลดังกล่าวทำให้ทราบถึงปัจจัยหลาย ๆ อย่างที่ส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าเกษตร (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 
2561) 

จากที่มาและความสำคัญข้างต้น ทำให้ทราบว่าราคาสินค้าเกษตรมีการเพิ่มขึ้นในสินค้าบางประเภท แต่พบว่ายังมี

สินค้าอีกหลายประเภทที่มีราคาลดลง ซ่ึงส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในหลาย ๆด้าน อย่างที่ทราบกันว่าปัจจุบันสถานการณ์

ของราคาสินค้าเกษตรตกต่ำและลดลงอยู่ตลอดเวลา เน่ืองด้วยปัจจัยหลาย ๆประการ  การศึกษาในครั้งนี้จึงเป็นการศึกษาปัจจัย

ที่มีผลส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าเกษตรหลักในประเทศไทย โดยศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ ที่คาดว่าจะมีผลกระทบ

ต่อราคาสินค้าเกษตรหลักในประเทศไทย เพื่อให้รัฐบาลสามารถปรับเปลี่ยนนโยบายหรือแก้ไขสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อให้

ราคาสินค้าในภาคเกษตรมีการเจริญเติบโตมากข้ึน เพ่ือทำให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นและย่ังยืนตลอดไป 
 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาสนิค้าเกษตรหลักของประเทศไทย 
2. เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าเกษตรหลักในแต่ละปี 

 
การทบทวนวรรณกรรม 

ในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาสินค้าเกษตรหลักในประเทศไทย มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก ทั้งการศึกษา

ของเอกกร ภุมมารินทร์ (2561) ที่ได้ศึกษาเกี ่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันปาล์มดิบในภาคใต้ของประเทศ

ไทย พบว่าราคาน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ ราคาน้ำมันดีเซล เป็นปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อราคาน้ำมันปาล์มดิบ ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัย

ของอุทิศ  ฉัตรสิรภพ (2560) ซ่ึงก็ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยท่ีส่งผลต่อราคาน้ำมันปาล์มในประเทศไทยปี 2560 และพบว่าราคาน้ำมัน

ปาล์มบริสุทธิ์ เป็นปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อราคาน้ำมันปาล์ม นอกจากนี้ยังมีการศึกษาของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2559) ท่ี

ศึกษาผลกระทบของราคาส่งออกข้าวไทยและประเทศคู่แข่งที่มีต่อความต้องการนำเข้าข้าวจากไทย ผลการศึกษาพบว่าราคาท่ี

เกษตรกรขายได้  ราคาส่งออก FOB เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบของราคาส่งออกข้าวไทยและประเทศคู่แข่งที่มีต่อความ

ต้องการนำเข้าข้าวจากไทยนอกจากนี้ยังมีการศึกษาของสุภานี  คงดี (2556) ที่ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบ

ต่อราคาการซื้อขายในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า แห่งประเทศไทย กรณีศึกษา ยางแผ่นรมควันชั้น 3 จากผลการวิจัยก็พบว่า 
ราคายางแผ่นรมควัน เป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อราคาการซื้อขายในตลาดสินค้าเกษตรและจากการวิจัยนี้ก็พบว่า

มีตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับการศึกษาของอาทิตย์ ตั้งถาวรชัยกุล (2561) ซ่ึงได้ศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจที่

มีผลต่อราคายางพารา และจากผลการวิจัยก็พบว่าปริมาณการส่งออกยาง ราคายาง เป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อราคา

ยางพารา เช่นเดียวกันกับการศึกษาของชญาภา ตั้งเกสรศิริ (2559) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคายางพารา ซึ่งจาก
ผลการวิจัยก็พบว่ามูลค่าการส่งออกยาง มูลค่าการส่งออกน้ำยางเป็นปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อราคายางพารา ดังเช่นการศึกษาของ

พิมพกานต์ พุทธศิริ (2558) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ และพบว่าปริมาณการส่งออก ปริมาณ

ผลผลิตมีผลกระทบต่อราคาข้าวเปลือกหอมมะลิซึ่งสอดคล้องกับการพยากรณ์ของมนฤดี เกิดสมบุญ (2542) ที่ได้พยากรณ์

ผลผลิตและราคาสินค้าเกษตรพบว่าปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าเกษตรได้แก่ ปริมาณการส่งออก ราคาผลผลิต ปริมาณ

ผลผลิต ซึ่งปัจจัยดังกล่าวก็ตรงกันกับการวิจัยของ Grant et al (2527) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุปสงค์อุปทานและ

ราคาข้าวสหรัฐอเมริกา และพบว่าการเปลี่ยนแปลงราคาขายปลีก สภาพอากาศ รายได้มีผลกระทบต่อราคาข้าวในสหรัฐอเมริกา

เช่นเดียวกันกับการศึกษาของ Mvodo et al  (2555) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาภาคมันสำปะหลังในแคเมอรูน:ปัจจัยการผลิตและ

การตลาดที่มีผลต่อราคา พบว่าปัจจัยท่ีผลต่อปัจจัยการผลิตและราคาของมันสำปะหลัง ได้แก่ ราคาข้าว ราคาข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 
อย่างมีนัยสำคัญ  จากการศึกษาของนักวิจัยหลายท่านพบว่า ปัจจัยที่สามารถส่งผลต่อราคาสินค้าเกษตรหลักได้นั้นมีด้วยกัน

หลายประการซ่ึงได้แก่ ปริมาณผลผลิต ปริมาณการส่งออก ปริมาณการนำเข้า ราคาผลผลิต ราคาส่งออก เป็นต้น 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
      

 

 

 

 

 
 
 

 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ตัวแปรอิสระ (Independent variable) 
     1. ปริมาณการส่งออก 
     2. ปริมาณการนำเข้า 
     3. ปริมาณผลผลิต 
     4. ปริมาณน้ำฝน 
     5. ราคาน้ำมันดีเซล 
     6. ดัชนีราคาผู้บริโภค 
     7. อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ 
     8. อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเยน

ตัวแปรตาม (Dependent variable) 
ราคาสินค้าเกษตรหลักในประเทศไทย 
     1. ข้าว 
     2. ข้าวโพด 
     3. มันสำปะหลัง 
     4. ปาล์ม 
     5. ยางพารา 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

บทนำ 
ภาคเกษตรยังคงมีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย นอกจากจะก่อให้เกิดรายได้ คนส่วนใหญ่ยังมี

อาชีพทำการเกษตร  ผลการพัฒนาการเกษตรที่ผ่านมา พบว่ารายได้และความเป็นอยู่ของเกษตรกรดีขึ้น แม้ในช่วงที่เกิดวิกฤต

เศรษฐกิจ ภาคเกษตรถือว่าได้รับผลกระทบน้อยกว่าภาคอื่น ๆ เป็นผลมาจากการดำเนินนโยบายหลายด้าน  รวมท้ังการส่งเสริม

และสนับสนุนให้เกษตรกรทำการเกษตรในแนวทฤษฎีใหม่  ซึ่งจเป็นแนวทางหนึ่งของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Greater 
Mekongและคณะ, 2007) 

ปัจจุบันความผันผวนของราคาสินค้าเกษตรเป็นสาเหตุหลักของความเสี่ยงในภาคการเกษตร โดยเฉพาะราคาสินค้า

เกษตรในพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยง มีราคาผันผวน จนเกิดการชุมนุม

เรียกร้องจากเกษตรให้ภาครัฐดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกร (สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2557) จาก
การช่วยเหลือของรัฐบาลในเรื่องของราคาสินค้าเกษตรแล้ว อุปทานของสินค้าก็มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้เกิดปัญหาราคาสินค้า

เกษตรตกต่ำ เพราะปัจจุบันมนุษย์สามารถผลิตสินค้าเกษตรได้เกินความต้องการในการอุปโภคได้เป็นจำนวนมาก หากราคา

สินค้าเกษตรมีราคาสูงเพียงพอ ดังนั ้นปริมาณการผลิตไม่ได้อยู ่ที ่ความสามารถของเกษตรกรเพียงอย่างเดียว  จึงทำให้

สถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด (วีรพงษ์ รามางกูร, 2560) จากการสำรวจในปี 2561 พบว่าราคา

สินค้าเกษตรที่สำคัญของประเทศไทยส่วนใหญ่ปรับเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันในปีก่อน โดยราคาข้าวเปลือกหอมมะลิเพิ่มขึ้น 
3.7% จาก 1.0%  น้ำมันปาล์มลดลง 13.6% จาก 2.1%  น้ำตาลลดลง 26.3% จาก 11.3%  ยางพาราลดลง 21.3% จาก 
18.0%  จากข้อมูลดังกล่าวทำให้ทราบถึงปัจจัยหลาย ๆ อย่างที่ส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าเกษตร (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 
2561) 

จากที่มาและความสำคัญข้างต้น ทำให้ทราบว่าราคาสินค้าเกษตรมีการเพิ่มขึ้นในสินค้าบางประเภท แต่พบว่ายังมี

สินค้าอีกหลายประเภทที่มีราคาลดลง ซ่ึงส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในหลาย ๆด้าน อย่างที่ทราบกันว่าปัจจุบันสถานการณ์

ของราคาสินค้าเกษตรตกต่ำและลดลงอยู่ตลอดเวลา เน่ืองด้วยปัจจัยหลาย ๆประการ  การศึกษาในครั้งนี้จึงเป็นการศึกษาปัจจัย

ที่มีผลส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าเกษตรหลักในประเทศไทย โดยศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ ที่คาดว่าจะมีผลกระทบ

ต่อราคาสินค้าเกษตรหลักในประเทศไทย เพื่อให้รัฐบาลสามารถปรับเปลี่ยนนโยบายหรือแก้ไขสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อให้

ราคาสินค้าในภาคเกษตรมีการเจริญเติบโตมากข้ึน เพ่ือทำให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นและย่ังยืนตลอดไป 
 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อราคาสนิค้าเกษตรหลักของประเทศไทย 
2. เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าเกษตรหลักในแต่ละปี 

 
การทบทวนวรรณกรรม 

ในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาสินค้าเกษตรหลักในประเทศไทย มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก ทั้งการศึกษา

ของเอกกร ภุมมารินทร์ (2561) ที่ได้ศึกษาเกี ่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันปาล์มดิบในภาคใต้ของประเทศ

ไทย พบว่าราคาน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ ราคาน้ำมันดีเซล เป็นปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อราคาน้ำมันปาล์มดิบ ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัย

ของอุทิศ  ฉัตรสิรภพ (2560) ซ่ึงก็ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยท่ีส่งผลต่อราคาน้ำมันปาล์มในประเทศไทยปี 2560 และพบว่าราคาน้ำมัน

ปาล์มบริสุทธิ์ เป็นปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อราคาน้ำมันปาล์ม นอกจากนี้ยังมีการศึกษาของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2559) ท่ี

ศึกษาผลกระทบของราคาส่งออกข้าวไทยและประเทศคู่แข่งที่มีต่อความต้องการนำเข้าข้าวจากไทย ผลการศึกษาพบว่าราคาท่ี

เกษตรกรขายได้  ราคาส่งออก FOB เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบของราคาส่งออกข้าวไทยและประเทศคู่แข่งที่มีต่อความ

ต้องการนำเข้าข้าวจากไทยนอกจากนี้ยังมีการศึกษาของสุภานี  คงดี (2556) ที่ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบ

ต่อราคาการซื้อขายในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า แห่งประเทศไทย กรณีศึกษา ยางแผ่นรมควันชั้น 3 จากผลการวิจัยก็พบว่า 
ราคายางแผ่นรมควัน เป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อราคาการซื้อขายในตลาดสินค้าเกษตรและจากการวิจัยนี้ก็พบว่า

มีตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับการศึกษาของอาทิตย์ ตั้งถาวรชัยกุล (2561) ซ่ึงได้ศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจที่

มีผลต่อราคายางพารา และจากผลการวิจัยก็พบว่าปริมาณการส่งออกยาง ราคายาง เป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อราคา

ยางพารา เช่นเดียวกันกับการศึกษาของชญาภา ตั้งเกสรศิริ (2559) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคายางพารา ซึ่งจาก
ผลการวิจัยก็พบว่ามูลค่าการส่งออกยาง มูลค่าการส่งออกน้ำยางเป็นปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อราคายางพารา ดังเช่นการศึกษาของ

พิมพกานต์ พุทธศิริ (2558) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ และพบว่าปริมาณการส่งออก ปริมาณ

ผลผลิตมีผลกระทบต่อราคาข้าวเปลือกหอมมะลิซึ่งสอดคล้องกับการพยากรณ์ของมนฤดี เกิดสมบุญ (2542) ที่ได้พยากรณ์

ผลผลิตและราคาสินค้าเกษตรพบว่าปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าเกษตรได้แก่ ปริมาณการส่งออก ราคาผลผลิต ปริมาณ

ผลผลิต ซึ่งปัจจัยดังกล่าวก็ตรงกันกับการวิจัยของ Grant et al (2527) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุปสงค์อุปทานและ

ราคาข้าวสหรัฐอเมริกา และพบว่าการเปลี่ยนแปลงราคาขายปลีก สภาพอากาศ รายได้มีผลกระทบต่อราคาข้าวในสหรัฐอเมริกา

เช่นเดียวกันกับการศึกษาของ Mvodo et al  (2555) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาภาคมันสำปะหลังในแคเมอรูน:ปัจจัยการผลิตและ

การตลาดที่มีผลต่อราคา พบว่าปัจจัยที่ผลต่อปัจจัยการผลิตและราคาของมันสำปะหลัง ได้แก่ ราคาข้าว ราคาข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 
อย่างมีนัยสำคัญ  จากการศึกษาของนักวิจัยหลายท่านพบว่า ปัจจัยที่สามารถส่งผลต่อราคาสินค้าเกษตรหลักได้นั้นมีด้วยกัน

หลายประการซ่ึงได้แก่ ปริมาณผลผลิต ปริมาณการส่งออก ปริมาณการนำเข้า ราคาผลผลิต ราคาส่งออก เป็นต้น 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
      

 

 

 

 

 
 
 

 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ตัวแปรอิสระ (Independent variable) 
     1. ปริมาณการส่งออก 
     2. ปริมาณการนำเข้า 
     3. ปริมาณผลผลิต 
     4. ปริมาณน้ำฝน 
     5. ราคาน้ำมันดีเซล 
     6. ดัชนีราคาผู้บริโภค 
     7. อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ 
     8. อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเยน

ตัวแปรตาม (Dependent variable) 
ราคาสินค้าเกษตรหลักในประเทศไทย 
     1. ข้าว 
     2. ข้าวโพด 
     3. มันสำปะหลัง 
     4. ปาล์ม 
     5. ยางพารา 



736
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
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แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
ในการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาสินค้าเกษตรหลักในประเทศไทย ผู้ศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิดและทฤษฎี เพื่อ

เป็นความรู้พื้นฐานและนำมาประกอบการสร้างเครื่องมือในการศึกษาและสนับสนุนผลการศึกษา โดยแนวคิดและทฤษฎีท่ี

เกี่ยวข้องมีดังนี้ 
1. ทฤษฎีใยแมงมุม (Cobweb theorem)  
ทฤษฎีที่อธิบายความผันผวนของราคาที่ไม่แน่นอนของสินค้า ที่ต้องใช้เวลาผลิตเป็นเวลานาน เช่น สินค้าเกษตรกรรม 

สินค้าอุตสาหกรรม เป็นต้น ทำให้ผู้ผลิตไม่สามารถปรับปริมาณตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะนั้นได้ทันที ผลผลิตที่ได้รับจากการ

กำหนดปริมาณการผลิตในขณะหนึ่ง จึงเป็นผลผลิตในงวดต่อไปและปริมาณเสนอซื้อในขณะหนึ่งจะเป็นเท่าใดก็ขึ้นกับราคา

สินค้าในขณะนั้น ๆซ่ึงทฤษฎีใยแมงมุมจะมีความเกี่ยวเนื่องกับอุปสงค์และอุปทานของสินค้าท่ีผลิตและส่งออกโดยตรง เนื่องจาก
ความยืดหยุ่นของ    อุปสงค์และอุปทานจะเป็นตัวกำหนดความเคลื่อนไหวของราคา โดยมีหลักๆ 2 กรณี คือ กรณีแรก ความ
ยืดหยุ่นของอุปสงค์มากกว่าอุปทาน ราคาจะมีการเคลื่อนไหวและมีแนวโน้มเข้าสู่จุดสมดุล กรณีที่สองความยืดหยุ่นของอุปสงค์

น้อยกว่าอุปทาน  ราคาจะมีการเคล่ือนไหวและมีแนวโน้มออกจากจุดสมดุล  
2. ทฤษฎีมูลภัณฑ์กันชน (Buffer Stock)  

การเก็บรักษาสินค้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคงความมีเสถียรภาพของราคาในระบบเศรษฐกิจทั้งหมด โดยเฉพาะตลาด

สินค้าเกษตร เนื่องด้วยราคาสินคา้เกษตรผันผวนมากกว่าราคาสินค้าอุตสาหกรรมและการบริการ ซ่ึงเป็นผลมาจากความผันผวน

ในอุปทานของตลาดสินค้าเกษตรควบคู่กับการที่อุปสงค์และอุปทานมีความยืดหยุ่นต่อราคาต่ำ Buffer Stock จึงเป็นวิธีหนึ่งใน

การลดความผันผวนของราคา โดยรัฐบาลได้ดำเนินการแผนสนับสนุนด้านราคา Buffer Stock ท่ีจะช่วยคงราคาสินค้าเกษตรไว้ 
โดยการซ้ือผลผลิตการเกษตรมาเก็บไว้เม่ือผลผลิตมีมาก และขายสินค้าท่ีเก็บไว้ออกสู่ตลาดเมื่อผลผลิตในตลาดมีน้อย  
       3. ทฤษฎีความเสมอภาคของอำนาจซ้ือ (Purchasing Power Parity : PPP) 

แนวคิดทางการเสมอภาคในอำนาจซื้อเป็นทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่ใช้อธิบายการเปลี่ยนแปลงของอัตรา แลกเปลี่ยน

ภายใต้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวอย่างเสรีและถูกพัฒนามาจากการค้าระหว่างประเทศ โดยเชื่อว่า อัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง

เงินตราสองสกุลจะเท่ากับสัดส่วนของระดับราคาของทั้งสองประเทศ แต่ถ้า ไม่เท่ากัน ระบบตลาดสินค้าและตลาดเงินตราจะ

เป็นตัวปรับให้เข้าสู่ดุลยภาพในที่สุด โดยแนวคิดของทฤษฎีนี้อยู่ภายใต้แนวคิดเรื่อง “กฎแห่งราคาเดียว” (Law of one price) 
ซ่ึงหมายความว่า สินค้าชนิดเดียวกัน ขายในแต่ละประเทศราคาขายจะเท่ากัน เมื่อคิดอยู่ในรูปเงินสกุลเดียวกัน 

 
วิธีดำเนนิการวิจัย 

ในการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาสินค้าเกษตรหลักในประเทศไทย ใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้อน (Multiple 
regression analysis) ด้วยวิธี ARIMA (Auto Regressive Integrated Moving 
Average) ตัวแปรอิสระที่ใช้ในการวิเคราะห์ประกอบด้วย ปริมาณการส่งออก ปริมาณการนำเข้า ปริมาณน้ำฝน ปริมาณผลผลิต 
ราคาน้ำมันดีเซล อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ดัชนีผู้บริโภค และอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเยน 

ตัวแปรตามที่ใช้ในการศึกษาคือ ราคาสินค้าเกษตรหลักในประเทศไทย ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาข้อมูลแบบ

อนุกรมเวลา (Time Series) ซึ่งมีจำนวนตัวแปรตามมากกว่า  1 ตัว ประกอบด้วย ราคาข้าว ราคามันสำปะหลัง ราคาข้าวโพด 
ราคาปาล์ม และราคายางพารา ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาได้มาจากฐานข้อมูลสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ซ่ึงในการวิเคราะห์ ใช้
แบบจำลองดังนี้ 

ราคาข้าว 
แบบจำลองที่ 1 Linear Regression 
     RICPz = α + β1QREX + β6QRIM + β11RAIN + β13QRP + β18DISP + β19EXCH + β20CPI     
                +β21EXCHJ + 𝜑𝜑z + 𝜃𝜃z 
แบบจำลองที่ 2 Log – lin  Model 
     LnRICPz = α + β1QREX + β6QRIM + β11RAIN + β13QRP+β18DISP +β19EXCH + β20CPI +  
                 β21EXCHJ + 𝜑𝜑z + 𝜃𝜃z 
แบบจำลองที่ 3 Log – log Model 
     LnRICPz = Lnα + Lnβ1QREX + Lnβ6QRIM + Lnβ11RAIN + Lnβ13QRP+ Lnβ18DISP      
                +Lnβ19EXCH + Lnβ20CPI + Lnβ21EXCHJ + 𝜑𝜑z + 𝜃𝜃z 
 
ราคามันสำปะหลัง 
แบบจำลองที่ 1 Linear Regression 
 CASPz= α + β3QCAEX + β8QCAIM +β11RAIN + β15QCAP + β18DISP + β19EXCH + β20CPI +   
            β21EXCHJ + 𝜑𝜑z + 𝜃𝜃z 
แบบจำลองที่ 2 Log – lin  Model 
 LnCASPz = α + β3QCAEX + β8QCAIM +β11RAIN + β15QCAP +β18 DISP + β19EXCH + β20CPI      
            + β21EXCHJ + 𝜑𝜑z + 𝜃𝜃z 
แบบจำลองที่ 3 Log – log Model 
LnCASPz = Lnα + Lnβ3QCAEX + Lnβ8QCAIM +Lnβ11RAIN + Lnβ15QCAP +Lnβ18 DISP  
             +Lnβ19EXCH + Lnβ20CPI +Lnβ21EXCHJ + 𝜑𝜑z + 𝜃𝜃z 
 
ราคาข้าวโพด 
แบบจำลองที่ 1 Linear Regression 
CORPz = α + β2QCEX + β7QCIM + β11RAIN + β14QCP + β18 DISP + β19EXCH + β20CPI +   
                     β21EXCHJ + 𝜑𝜑z + 𝜃𝜃z 
แบบจำลองที่ 2 Log – lin  Model 
LnCORPz = α + β2QCEX + β7QCIM + β11RAIN + β14QCP + β18DISP + β19EXCH + β20CPI +  

     β21EXCHJ + 𝜑𝜑z + 𝜃𝜃z 
แบบจำลองที่ 3 Log – log Model 
LnCORPz = Lnα + Lnβ2QCEX + Lnβ7QCIM + Lnβ11RAIN + Lnβ14QCP + Lnβ18 DISP +  

Lnβ19EXCH  + Lnβ20CPI + Lnβ21EXCHJ + 𝜑𝜑z + 𝜃𝜃z 
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แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
ในการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาสินค้าเกษตรหลักในประเทศไทย ผู้ศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิดและทฤษฎี เพื่อ

เป็นความรู้พื้นฐานและนำมาประกอบการสร้างเครื่องมือในการศึกษาและสนับสนุนผลการศึกษา โดยแนวคิดและทฤษฎีท่ี

เกี่ยวข้องมีดังน้ี 
1. ทฤษฎีใยแมงมุม (Cobweb theorem)  
ทฤษฎีที่อธิบายความผันผวนของราคาที่ไม่แน่นอนของสินค้า ที่ต้องใช้เวลาผลิตเป็นเวลานาน เช่น สินค้าเกษตรกรรม 

สินค้าอุตสาหกรรม เป็นต้น ทำให้ผู้ผลิตไม่สามารถปรับปริมาณตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะนั้นได้ทันที ผลผลิตที่ได้รับจากการ

กำหนดปริมาณการผลิตในขณะหนึ่ง จึงเป็นผลผลิตในงวดต่อไปและปริมาณเสนอซื้อในขณะหนึ่งจะเป็นเท่าใดก็ขึ้นกับราคา

สินค้าในขณะนั้น ๆซ่ึงทฤษฎีใยแมงมุมจะมีความเกี่ยวเนื่องกับอุปสงค์และอุปทานของสินค้าท่ีผลิตและส่งออกโดยตรง เนื่องจาก
ความยืดหยุ่นของ    อุปสงค์และอุปทานจะเป็นตัวกำหนดความเคลื่อนไหวของราคา โดยมีหลักๆ 2 กรณี คือ กรณีแรก ความ
ยืดหยุ่นของอุปสงค์มากกว่าอุปทาน ราคาจะมีการเคลื่อนไหวและมีแนวโน้มเข้าสู่จุดสมดุล กรณีที่สองความยืดหยุ่นของอุปสงค์

น้อยกว่าอุปทาน  ราคาจะมีการเคล่ือนไหวและมีแนวโน้มออกจากจุดสมดุล  
2. ทฤษฎีมูลภัณฑ์กันชน (Buffer Stock)  

การเก็บรักษาสินค้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคงความมีเสถียรภาพของราคาในระบบเศรษฐกิจทั้งหมด โดยเฉพาะตลาด

สินค้าเกษตร เน่ืองด้วยราคาสินคา้เกษตรผันผวนมากกว่าราคาสินค้าอุตสาหกรรมและการบริการ ซ่ึงเป็นผลมาจากความผันผวน

ในอุปทานของตลาดสินค้าเกษตรควบคู่กับการที่อุปสงค์และอุปทานมีความยืดหยุ่นต่อราคาต่ำ Buffer Stock จึงเป็นวิธีหนึ่งใน

การลดความผันผวนของราคา โดยรัฐบาลได้ดำเนินการแผนสนับสนุนด้านราคา Buffer Stock ท่ีจะช่วยคงราคาสินค้าเกษตรไว้ 
โดยการซ้ือผลผลิตการเกษตรมาเก็บไว้เม่ือผลผลิตมีมาก และขายสินค้าท่ีเก็บไว้ออกสู่ตลาดเมื่อผลผลิตในตลาดมีน้อย  
       3. ทฤษฎีความเสมอภาคของอำนาจซ้ือ (Purchasing Power Parity : PPP) 

แนวคิดทางการเสมอภาคในอำนาจซื้อเป็นทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่ใช้อธิบายการเปลี่ยนแปลงของอัตรา แลกเปลี่ยน

ภายใต้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวอย่างเสรีและถูกพัฒนามาจากการค้าระหว่างประเทศ โดยเชื่อว่า อัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง

เงินตราสองสกุลจะเท่ากับสัดส่วนของระดับราคาของทั้งสองประเทศ แต่ถ้า ไม่เท่ากัน ระบบตลาดสินค้าและตลาดเงินตราจะ

เป็นตัวปรับให้เข้าสู่ดุลยภาพในที่สุด โดยแนวคิดของทฤษฎีนี้อยู่ภายใต้แนวคิดเรื่อง “กฎแห่งราคาเดียว” (Law of one price) 
ซ่ึงหมายความว่า สินค้าชนิดเดียวกัน ขายในแต่ละประเทศราคาขายจะเท่ากัน เมื่อคิดอยู่ในรูปเงินสกุลเดียวกัน 

 
วิธีดำเนนิการวิจัย 

ในการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อราคาสินค้าเกษตรหลักในประเทศไทย ใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้อน (Multiple 
regression analysis) ด้วยวิธี ARIMA (Auto Regressive Integrated Moving 
Average) ตัวแปรอิสระที่ใช้ในการวิเคราะห์ประกอบด้วย ปริมาณการส่งออก ปริมาณการนำเข้า ปริมาณน้ำฝน ปริมาณผลผลิต 
ราคาน้ำมันดีเซล อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ดัชนีผู้บริโภค และอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเยน 

ตัวแปรตามที่ใช้ในการศึกษาคือ ราคาสินค้าเกษตรหลักในประเทศไทย ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาข้อมูลแบบ

อนุกรมเวลา (Time Series) ซึ่งมีจำนวนตัวแปรตามมากกว่า  1 ตัว ประกอบด้วย ราคาข้าว ราคามันสำปะหลัง ราคาข้าวโพด 
ราคาปาล์ม และราคายางพารา ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาได้มาจากฐานข้อมูลสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ซ่ึงในการวิเคราะห์ ใช้
แบบจำลองดังนี้ 

ราคาข้าว 
แบบจำลองท่ี 1 Linear Regression 
     RICPz = α + β1QREX + β6QRIM + β11RAIN + β13QRP + β18DISP + β19EXCH + β20CPI     
                +β21EXCHJ + 𝜑𝜑z + 𝜃𝜃z 
แบบจำลองที่ 2 Log – lin  Model 
     LnRICPz = α + β1QREX + β6QRIM + β11RAIN + β13QRP+β18DISP +β19EXCH + β20CPI +  
                 β21EXCHJ + 𝜑𝜑z + 𝜃𝜃z 
แบบจำลองที่ 3 Log – log Model 
     LnRICPz = Lnα + Lnβ1QREX + Lnβ6QRIM + Lnβ11RAIN + Lnβ13QRP+ Lnβ18DISP      
                +Lnβ19EXCH + Lnβ20CPI + Lnβ21EXCHJ + 𝜑𝜑z + 𝜃𝜃z 
 
ราคามันสำปะหลัง 
แบบจำลองที่ 1 Linear Regression 
 CASPz= α + β3QCAEX + β8QCAIM +β11RAIN + β15QCAP + β18DISP + β19EXCH + β20CPI +   
            β21EXCHJ + 𝜑𝜑z + 𝜃𝜃z 
แบบจำลองท่ี 2 Log – lin  Model 
 LnCASPz = α + β3QCAEX + β8QCAIM +β11RAIN + β15QCAP +β18 DISP + β19EXCH + β20CPI      
            + β21EXCHJ + 𝜑𝜑z + 𝜃𝜃z 
แบบจำลองที่ 3 Log – log Model 
LnCASPz = Lnα + Lnβ3QCAEX + Lnβ8QCAIM +Lnβ11RAIN + Lnβ15QCAP +Lnβ18 DISP  
             +Lnβ19EXCH + Lnβ20CPI +Lnβ21EXCHJ + 𝜑𝜑z + 𝜃𝜃z 
 
ราคาข้าวโพด 
แบบจำลองท่ี 1 Linear Regression 
CORPz = α + β2QCEX + β7QCIM + β11RAIN + β14QCP + β18 DISP + β19EXCH + β20CPI +   
                     β21EXCHJ + 𝜑𝜑z + 𝜃𝜃z 
แบบจำลองที่ 2 Log – lin  Model 
LnCORPz = α + β2QCEX + β7QCIM + β11RAIN + β14QCP + β18DISP + β19EXCH + β20CPI +  

     β21EXCHJ + 𝜑𝜑z + 𝜃𝜃z 
แบบจำลองที่ 3 Log – log Model 
LnCORPz = Lnα + Lnβ2QCEX + Lnβ7QCIM + Lnβ11RAIN + Lnβ14QCP + Lnβ18 DISP +  

Lnβ19EXCH  + Lnβ20CPI + Lnβ21EXCHJ + 𝜑𝜑z + 𝜃𝜃z 
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ราคาปาล์ม 
แบบจำลองที่ 1 Linear Regression 
PLAPz = α + β4QPEX + β9QPIM + β11RAIN + β16QPLP + β18DISP + β19EXCH + β20CPI +  
               β21EXCHJ + 𝜑𝜑z + 𝜃𝜃z 
แบบจำลองที่ 2 Log – lin  Model 
LnPLAPz = α + β4QPEX + β9QPIM + β11RAIN + β16QPLP + β18DISP + β19EXCH + β20CPI +      
               β21EXCHJ + 𝜑𝜑z + 𝜃𝜃z 
แบบจำลองที่ 3 Log – log Model 
LnPLAPz = Lnα + Lnβ4QPEX + Lnβ9QPIM + Lnβ11RAIN + Lnβ16QPLP + Lnβ18 DISP +  
               Lnβ19EXCH + Lnβ20CPI + Lnβ21EXCHJ + 𝜑𝜑z + 𝜃𝜃z 
 
ราคายางพารา 
แบบจำลองที่ 1 Linear Regression 
RUBPz = α + β5QRUEX + β10QRUIM + β11RAIN + β17QRUP + β18DISP + β19EXCH + β20CPI +      
            β21EXCHJ + 𝜑𝜑z + 𝜃𝜃z 
แบบจำลองท่ี 2 Log – lin  Model 
LnRUBPz = α + β5QRUEX + β10QRUIM + β11RAIN + β17QRUP + β18DISP + β19EXCH +  
              β20CPI + β21EXCHJ + 𝜑𝜑z + 𝜃𝜃z 
แบบจำลองที่ 3 Log – lin  Model 
LnRUBPz = Lnα + Lnβ5QRUEX + Lnβ10QRUIM + Lnβ11RAIN + Lnβ17QRUP + Lnβ18DISP +    
               Lnβ19EXCH + Lnβ20CPI + Lnβ21EXCHJ + 𝜑𝜑z + 𝜃𝜃z 

 
จากการศึกษาแบบจำลองได้อธิบายถึงความหมายของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและที่มา

ของข้อมูล ดังตาราง 1 
ตาราง 1 ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและที่มาของข้อมูล 

ตัวแปรอิสระ คำอธิบาย ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

และสมมติฐาน 
แหล่งท่ีมา 

QREX ปริมาณการส่งออกข้าว β1  <  1 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
QCEX ปริมาณการส่งออกข้าวโพด Β2  < 1 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
QCAEX ปริมาณการส่งออกมันสำปะหลัง Β3  < 1 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
QPEX ปริมาณการส่งออกปาล์ม Β4  <  1 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

QRUEX ปริมาณการส่งออกยางพารา Β5  <  1 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

QRIM ปริมาณการนำเข้าข้าว Β6  < 1 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
QCIM ปริมาณการนำเข้าข้าวโพด Β7  < 1 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
QCAIM ปริมาณการนำเข้ามันสำปะหลัง Β8  <  1 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
QPIM ปริมาณการนำเข้าปาล์ม Β9  < 1 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

QRUIM ปริมาณการนำเข้ายางพารา Β10  < 1 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
RAIN ปริมาณน้ำฝน β11  <  1 คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศ

แห่งชาติ  
QRP ปริมาณผลผลิตข้าว Β13  < 1 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
QCP ปริมาณผลผลิตข้าวโพด β14  < 1 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
QCAP ปริมาณผลผลิตมันสำปะหลัง β15  <  1 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
QPLP ปริมาณผลผลิตปาล์ม β16  < 1 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
QRUP ปริมาณผลผลิตยางพารา β17  < 1 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
DISP ราคาน้ำมันดีเซล β18 <  1 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 
EXCH อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ Β19 < 1 ธนาคารแห่งประเทศไทย 
CPI ดัชนีราคาผู้บริโภค Β20 <  1 กระทรวงพาณิชย์ 

EXCHJ อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเยน Β21 <  1 ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ตัวแปรตาม คำอธิบาย ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

และสมมติฐาน 

แหล่งท่ีมา 

RICP ราคาข้าว - สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

CORP ราคาข้าวโพด - สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
CASP ราคามันสำปะหลัง - สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
PLAP ราคาปาล์ม - สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
RUBP ราคายางพารา - สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อราคาสินค้าเกษตรหลักในประเทศไทย 
 

ตัวแปร 
ข้าว 

Log – lin model 
มันสำปะหลัง 

Log – log model 
ข้าวโพด 

Log – lin model 
β 

( z ) 
S.E β 

( z ) 
S.E β 

( z ) 
S.E 

α 13.180***  
(3203.) 

0.004 13.540 
(0.960) 

14.101 12.445*** 
(3297.) 

0.003 
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ราคาปาล์ม 
แบบจำลองที่ 1 Linear Regression 
PLAPz = α + β4QPEX + β9QPIM + β11RAIN + β16QPLP + β18DISP + β19EXCH + β20CPI +  
               β21EXCHJ + 𝜑𝜑z + 𝜃𝜃z 
แบบจำลองที่ 2 Log – lin  Model 
LnPLAPz = α + β4QPEX + β9QPIM + β11RAIN + β16QPLP + β18DISP + β19EXCH + β20CPI +      
               β21EXCHJ + 𝜑𝜑z + 𝜃𝜃z 
แบบจำลองที่ 3 Log – log Model 
LnPLAPz = Lnα + Lnβ4QPEX + Lnβ9QPIM + Lnβ11RAIN + Lnβ16QPLP + Lnβ18 DISP +  
               Lnβ19EXCH + Lnβ20CPI + Lnβ21EXCHJ + 𝜑𝜑z + 𝜃𝜃z 
 
ราคายางพารา 
แบบจำลองที่ 1 Linear Regression 
RUBPz = α + β5QRUEX + β10QRUIM + β11RAIN + β17QRUP + β18DISP + β19EXCH + β20CPI +      
            β21EXCHJ + 𝜑𝜑z + 𝜃𝜃z 
แบบจำลองที่ 2 Log – lin  Model 
LnRUBPz = α + β5QRUEX + β10QRUIM + β11RAIN + β17QRUP + β18DISP + β19EXCH +  
              β20CPI + β21EXCHJ + 𝜑𝜑z + 𝜃𝜃z 
แบบจำลองที่ 3 Log – lin  Model 
LnRUBPz = Lnα + Lnβ5QRUEX + Lnβ10QRUIM + Lnβ11RAIN + Lnβ17QRUP + Lnβ18DISP +    
               Lnβ19EXCH + Lnβ20CPI + Lnβ21EXCHJ + 𝜑𝜑z + 𝜃𝜃z 

 
จากการศึกษาแบบจำลองได้อธิบายถึงความหมายของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและที่มา

ของข้อมูล ดังตาราง 1 
ตาราง 1 ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและที่มาของข้อมูล 

ตัวแปรอิสระ คำอธิบาย ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

และสมมติฐาน 
แหล่งท่ีมา 

QREX ปริมาณการส่งออกข้าว β1  <  1 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
QCEX ปริมาณการส่งออกข้าวโพด Β2  < 1 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
QCAEX ปริมาณการส่งออกมันสำปะหลัง Β3  < 1 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
QPEX ปริมาณการส่งออกปาล์ม Β4  <  1 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

QRUEX ปริมาณการส่งออกยางพารา Β5  <  1 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

QRIM ปริมาณการนำเข้าข้าว Β6  < 1 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
QCIM ปริมาณการนำเข้าข้าวโพด Β7  < 1 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
QCAIM ปริมาณการนำเข้ามันสำปะหลัง Β8  <  1 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
QPIM ปริมาณการนำเข้าปาล์ม Β9  < 1 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

QRUIM ปริมาณการนำเข้ายางพารา Β10  < 1 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
RAIN ปริมาณน้ำฝน β11  <  1 คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศ

แห่งชาติ  
QRP ปริมาณผลผลิตข้าว Β13  < 1 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
QCP ปริมาณผลผลิตข้าวโพด β14  < 1 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
QCAP ปริมาณผลผลิตมันสำปะหลัง β15  <  1 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
QPLP ปริมาณผลผลิตปาล์ม β16  < 1 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
QRUP ปริมาณผลผลิตยางพารา β17  < 1 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
DISP ราคาน้ำมันดีเซล β18 <  1 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 
EXCH อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ Β19 < 1 ธนาคารแห่งประเทศไทย 
CPI ดัชนีราคาผู้บริโภค Β20 <  1 กระทรวงพาณิชย์ 

EXCHJ อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเยน Β21 <  1 ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ตัวแปรตาม คำอธิบาย ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

และสมมติฐาน 

แหล่งท่ีมา 

RICP ราคาข้าว - สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

CORP ราคาข้าวโพด - สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
CASP ราคามันสำปะหลัง - สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
PLAP ราคาปาล์ม - สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
RUBP ราคายางพารา - สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาสินค้าเกษตรหลักในประเทศไทย 
 

ตัวแปร 
ข้าว 

Log – lin model 
มันสำปะหลัง 

Log – log model 
ข้าวโพด 

Log – lin model 
β 

( z ) 
S.E β 

( z ) 
S.E β 

( z ) 
S.E 

α 13.180***  
(3203.) 

0.004 13.540 
(0.960) 

14.101 12.445*** 
(3297.) 

0.003 
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𝜑𝜑 −0.932 
−9.787 

0.095 0.096 
(0.159) 

0.605 −0.951*** 
(−15.49) 

0.061 

𝜃𝜃 −0.999 
−3.251 

0.307 −0.999 
(−1.558) 

0.641 −0.999*** 
(−3.267) 

0.306 

QREX (ปริมาณการส่งออกข้าว) - - - - - - 
QCEX (ปริมาณการส่งออกข้าวโพด) - - - - - - 
QCAEX (ปริมาณการส่งออกมันสำปะหลัง) - - - - - - 
QRIM (ปริมาณนำเข้าข้าว) - - - - - - 
QCIM (ปริมาณนำเข้าข้าวโพด) - - - - - - 
QCAIM (ปริมาณนำเข้ามันสำปะหลัง) - - - - - - 
RAIN (ปริมาณน้ำฝน) −0.0003***  

(−108.7) 
2.981 - - −0.00047*** 

(−159.5) 
2.965 

QRP (ปริมาณผลผลิตข้าว) -  - - - - 
QCP (ปริมาณผลผลิตข้าวโพด) - -- - - - - 
QCAP (ปริมาณผลผลิตมันสำปะหลัง) - - - - - - 
DISP (ราคาน้ำมันดีเซล) - - - - −0.146*** 

(−1963.) 
7.45 

EXCH (อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อ

ดอลลาร์) 
−0.096*** 
(−742.7) 

0.00013 −3.384*** 
(−2.687) 

1.259 −0.27335*** 
(−2932.) 

9.322 

CPI (ดัชนีราคาผู้บริโภค) −0.00252*** 
(−22.27) 

0.00011 0.166 
(0.1109) 

1.504 0.02691*** 
(1305.) 

2.063 

EXCHJ (อัตราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเยน) 0.00498 *** 
(12.39) 

0.00040 −0.52313 
(−0.5275) 

0.99175 0.01718*** 
(260.8) 

6.58924e
-05 

AIC −18.14802 −5.072176 −23.24421 
BIC −16.57023 −2.954080 −21.46919 
AR -1.0731 10.3906 -1.0513 
MA 1.0000 1.0000 1.0000 

  
จากตาราง 1 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาสินค้าเกษตรหลักในประเทศไทย กรณีตัวแปรตาม คือ ราคาข้าว 

พบว่าแบบจำลองที่ดีที่สุดคือ แบบจำลอง Log – lin  Model ซึ่งจากแบบจำลองแสดงให้เห็นว่ามีปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาข้าวใน

ทิศทางเดียวกัน คือ อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเยน ณ ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 และปัจจัยท่ีส่งผลต่อราคาข้าวในทิศทาง

ตรงกันข้าม คือ ปริมาณน้ำฝน อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์ และดัชนีราคาผู้บริโภค ณ ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01  
 กรณีตัวแปรตาม คือ ราคามันสำปะหลัง ผลการวิเคราะห์พบว่าแบบจำลองที่ดีท่ีสุดคือ แบบจำลอง   

Log -  log Model โดยมีปัจจัยที่ส่งผลต่อราคามันสำปะหลังในทิศทางตรงกันข้าม 1  ตัว คืออัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อ

ดอลลาร์ ณ ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 
 จากตารางผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อราคาสินค้าเกษตรหลักในประเทศไทย โดยมีตัวแปรตาม คือ ราคาข้าวโพด 
ซึ่งแบบจำลองที่ดีที่สุดในการวิเคราะห์ผลคือแบบจำลอง Log – lin Model จากแบบจำลองจะเห็นได้ว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อราคา

ข้าวโพดในทิศทางเดียวกัน คือ ดัชนีราคาผู้บริโภค และอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเยน ณ ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 และ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาข้าวโพดในทิศทางตรงกันข้าม คือ ปริมาณน้ำฝน ราคาน้ำมันดีเซล และอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อ

ดอลลาร์ ณ ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 
 
ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อราคาสินค้าเกษตรหลักในประเทศไทย 

 
ตัวแปร 

ปาล์ม 
Log – log model 

ยางพารา 
Log – lin model 

β 
( z ) 

S.E β 
( z ) 

S.E 

α 48.438*** 
(4264.) 

0.011 27.657*** 
(4472.) 

0.006 

𝜑𝜑 −0.837*** 
(−6.162) 

0.135 −0.891474*** 
(−8.233) 

0.108282 

𝜃𝜃 −0.999*** 
(−3.241) 

0.308 −1.00000*** 
(−3.612) 

0.276891 

QPEX (ปริมาณการส่งออกปาล์ม) - - - - 
QRUEX (ปริมาณการส่งออกยางพารา) - - - - 
QPIM (ปริมาณนำเข้าปาล์ม) - - - - 
QRUIM (ปริมาณนำเข้ายางพารา) - - - - 
RAIN (ปริมาณน้ำฝน) 0.149*** 

(184.6) 
0.00081 0.0002*** 

(87.26) 
2.887 

QPLP (ปริมาณผลผลิตปาล์ม) - - - - 
QRUP (ปริมาณผลผลิตยางพารา) - - - - 
DISP (ราคาน้ำมันดีเซล) −5.577*** 

(−2928.) 
0.0019 −0.234 ***    

(−1997.) 
0.00011 

EXCH (อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อ

ดอลลาร์) 
−10.382*** 
(−3888.) 

0.0026 −0.485*** 
(−3625.) 

0.00013 
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𝜑𝜑 −0.932 
−9.787 

0.095 0.096 
(0.159) 

0.605 −0.951*** 
(−15.49) 

0.061 

𝜃𝜃 −0.999 
−3.251 

0.307 −0.999 
(−1.558) 

0.641 −0.999*** 
(−3.267) 

0.306 

QREX (ปริมาณการส่งออกข้าว) - - - - - - 
QCEX (ปริมาณการส่งออกข้าวโพด) - - - - - - 
QCAEX (ปริมาณการส่งออกมันสำปะหลัง) - - - - - - 
QRIM (ปริมาณนำเข้าข้าว) - - - - - - 
QCIM (ปริมาณนำเข้าข้าวโพด) - - - - - - 
QCAIM (ปริมาณนำเข้ามันสำปะหลัง) - - - - - - 
RAIN (ปริมาณน้ำฝน) −0.0003***  

(−108.7) 
2.981 - - −0.00047*** 

(−159.5) 
2.965 

QRP (ปริมาณผลผลิตข้าว) -  - - - - 
QCP (ปริมาณผลผลิตข้าวโพด) - -- - - - - 
QCAP (ปริมาณผลผลิตมันสำปะหลัง) - - - - - - 
DISP (ราคาน้ำมันดีเซล) - - - - −0.146*** 

(−1963.) 
7.45 

EXCH (อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อ

ดอลลาร์) 
−0.096*** 
(−742.7) 

0.00013 −3.384*** 
(−2.687) 

1.259 −0.27335*** 
(−2932.) 

9.322 

CPI (ดัชนีราคาผู้บริโภค) −0.00252*** 
(−22.27) 

0.00011 0.166 
(0.1109) 

1.504 0.02691*** 
(1305.) 

2.063 

EXCHJ (อัตราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเยน) 0.00498 *** 
(12.39) 

0.00040 −0.52313 
(−0.5275) 

0.99175 0.01718*** 
(260.8) 

6.58924e
-05 

AIC −18.14802 −5.072176 −23.24421 
BIC −16.57023 −2.954080 −21.46919 
AR -1.0731 10.3906 -1.0513 
MA 1.0000 1.0000 1.0000 

  
จากตาราง 1 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาสินค้าเกษตรหลักในประเทศไทย กรณีตัวแปรตาม คือ ราคาข้าว 

พบว่าแบบจำลองที่ดีที่สุดคือ แบบจำลอง Log – lin  Model ซึ่งจากแบบจำลองแสดงให้เห็นว่ามีปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาข้าวใน

ทิศทางเดียวกัน คือ อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเยน ณ ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 และปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาข้าวในทิศทาง

ตรงกันข้าม คือ ปริมาณน้ำฝน อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์ และดัชนีราคาผู้บริโภค ณ ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01  
 กรณีตัวแปรตาม คือ ราคามันสำปะหลัง ผลการวิเคราะห์พบว่าแบบจำลองที่ดีท่ีสุดคือ แบบจำลอง   

Log -  log Model โดยมีปัจจัยที่ส่งผลต่อราคามันสำปะหลังในทิศทางตรงกันข้าม 1  ตัว คืออัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อ

ดอลลาร์ ณ ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 
 จากตารางผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาสินค้าเกษตรหลักในประเทศไทย โดยมีตัวแปรตาม คือ ราคาข้าวโพด 
ซึ่งแบบจำลองที่ดีที่สุดในการวิเคราะห์ผลคือแบบจำลอง Log – lin Model จากแบบจำลองจะเห็นได้ว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อราคา

ข้าวโพดในทิศทางเดียวกัน คือ ดัชนีราคาผู้บริโภค และอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเยน ณ ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 และ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาข้าวโพดในทิศทางตรงกันข้าม คือ ปริมาณน้ำฝน ราคาน้ำมันดีเซล และอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อ

ดอลลาร์ ณ ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 
 
ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาสินค้าเกษตรหลักในประเทศไทย 

 
ตัวแปร 

ปาล์ม 
Log – log model 

ยางพารา 
Log – lin model 

β 
( z ) 

S.E β 
( z ) 

S.E 

α 48.438*** 
(4264.) 

0.011 27.657*** 
(4472.) 

0.006 

𝜑𝜑 −0.837*** 
(−6.162) 

0.135 −0.891474*** 
(−8.233) 

0.108282 

𝜃𝜃 −0.999*** 
(−3.241) 

0.308 −1.00000*** 
(−3.612) 

0.276891 

QPEX (ปริมาณการส่งออกปาล์ม) - - - - 
QRUEX (ปริมาณการส่งออกยางพารา) - - - - 
QPIM (ปริมาณนำเข้าปาล์ม) - - - - 
QRUIM (ปริมาณนำเข้ายางพารา) - - - - 
RAIN (ปริมาณน้ำฝน) 0.149*** 

(184.6) 
0.00081 0.0002*** 

(87.26) 
2.887 

QPLP (ปริมาณผลผลิตปาล์ม) - - - - 
QRUP (ปริมาณผลผลิตยางพารา) - - - - 
DISP (ราคาน้ำมันดีเซล) −5.577*** 

(−2928.) 
0.0019 −0.234 ***    

(−1997.) 
0.00011 

EXCH (อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อ

ดอลลาร์) 
−10.382*** 
(−3888.) 

0.0026 −0.485*** 
(−3625.) 

0.00013 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

CPI (ดัชนีราคาผู้บริโภค) 1.433*** 
(1115.) 

0.0012 −0.0147*** 
(−480.7) 

3.058 

EXCHJ (อัตราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเยน) - - - - 
AIC −8.227 −15.057 
BIC −6.649 −12.636 
AR -1.193 -1.121 
MA 1.0001 1.0000 
หมายเหตุ : * มีนัยสำคัญท่ีระดับ 0.1  ** มีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05   *** มีนัยสำคัญท่ีระดับ 0.01 

 จากตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาสินค้าเกษตรหลักในประเทศไทย กรณีตัวแปรตาม คือ ราคาปาล์ม 
ซ่ึงแบบจำลองที่ดีท่ีสุด คือ Log – log Model จากแบบจำลองพบว่าปัจจัยท่ีส่งผลต่อราคาปาล์มในทิศทางเดียวกัน คือ ปริมาณ

น้ำฝน และดัชนีราคาผู้บริโภค ณ ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 และปัจจัยท่ีส่งผลต่อราคาปาล์มในทิศทางตรงกันข้าม คือ ราคา
น้ำมันดีเซล และอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์  ณ ระดับนยัสำคัญทางสถิติ 0.01 
 กรณีตัวแปรตามคือ ราคายางพารา จากตารางผลการวิเคราะห์พบว่าแบบจำลองที่ดีที่สุด คือ แบบจำลอง Log – lin 
Model จากผลการวิเคราะห์พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อราคายางพาราในทิศทางเดียวกันมี 1 ตัว คือ ปริมาณน้ำฝน ณ ระดับ
นัยสำคัญทางสถิติ 0.01 และปัจจัยที่ส่งผลต่อราคายางพาราในทิศทางตรงกันข้าม มี 3 ตัว คือ ราคาน้ำมันดีเซล อัตรา
แลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์ และดัชนีราคาผู้บริโภค ณ ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 
 

สรุปและอภิปรายผล 
 จากการการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาสินค้าเกษตรหลักในประเทศไทย พบว่ามีปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาสินค้าเกษตร

หลักในประเทศไทย นั้นก็คือ ปริมาณน้ำฝน ราคาน้ำมันดีเซล อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์ และดัชนีราคาผู้บริโภค 
ท้ังหมดนี้เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ตัวแปรตามเปลี่ยนแปลงนั้นก็คือราคาสินค้าเกษตรหลักในประเทศไทย ปัจจัยท้ังหมดน้ีเป็นตัวแปร

สำคัญที่ส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตรหลักในประเทศไทยเปลี่ยนแปลง ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับกลุ่มชาว

เกษตรกรในประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนบริหารจัดการพื้นที่เพาะปลูกให้เหมาะสมในแต่ละช่วง

ฤดูกาล 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ผลท่ีได้จากการศึกษาคร้ังนี้จะเป็นประโยชน์กับกลุ่มชาวเกษตรกรในประเทศไทย ดังต่อไปน้ี 

1. เกษตรกรควรศึกษาวิธีรับมือกับปัจจัยทางเศรษฐกิจที่จะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อที่จะลดต้นทุนในการผลิต

สินค้าเกษตร  
2. เกษตรกรควรเลือกทำการเกษตรแบบผสม โดยการปลูกพืชหรือสินค้าเกษตรอื่น ๆร่วมกัน เพื่อให้รายได้มาจากหลาย

ช่องทาง 
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CPI (ดัชนีราคาผู้บริโภค) 1.433*** 
(1115.) 

0.0012 −0.0147*** 
(−480.7) 

3.058 

EXCHJ (อัตราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเยน) - - - - 
AIC −8.227 −15.057 
BIC −6.649 −12.636 
AR -1.193 -1.121 
MA 1.0001 1.0000 
หมายเหตุ : * มีนัยสำคัญท่ีระดับ 0.1  ** มีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05   *** มีนัยสำคัญท่ีระดับ 0.01 

 จากตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อราคาสินค้าเกษตรหลักในประเทศไทย กรณีตัวแปรตาม คือ ราคาปาล์ม 
ซ่ึงแบบจำลองที่ดีท่ีสุด คือ Log – log Model จากแบบจำลองพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาปาล์มในทิศทางเดียวกัน คือ ปริมาณ

น้ำฝน และดัชนีราคาผู้บริโภค ณ ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 และปัจจัยท่ีส่งผลต่อราคาปาล์มในทิศทางตรงกันข้าม คือ ราคา
น้ำมันดีเซล และอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์  ณ ระดับนยัสำคัญทางสถิติ 0.01 
 กรณีตัวแปรตามคือ ราคายางพารา จากตารางผลการวิเคราะห์พบว่าแบบจำลองที่ดีที่สุด คือ แบบจำลอง Log – lin 
Model จากผลการวิเคราะห์พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อราคายางพาราในทิศทางเดียวกันมี 1 ตัว คือ ปริมาณน้ำฝน ณ ระดับ
นัยสำคัญทางสถิติ 0.01 และปัจจัยที่ส่งผลต่อราคายางพาราในทิศทางตรงกันข้าม มี 3 ตัว คือ ราคาน้ำมันดีเซล อัตรา
แลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์ และดัชนีราคาผู้บริโภค ณ ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 
 

สรุปและอภิปรายผล 
 จากการการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาสินค้าเกษตรหลักในประเทศไทย พบว่ามีปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาสินค้าเกษตร

หลักในประเทศไทย นั้นก็คือ ปริมาณน้ำฝน ราคาน้ำมันดีเซล อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์ และดัชนีราคาผู้บริโภค 
ท้ังหมดนี้เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ตัวแปรตามเปลี่ยนแปลงนั้นก็คือราคาสินค้าเกษตรหลักในประเทศไทย ปัจจัยท้ังหมดนี้เป็นตัวแปร

สำคัญที่ส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตรหลักในประเทศไทยเปลี่ยนแปลง ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับกลุ่มชาว

เกษตรกรในประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนบริหารจัดการพื้นที่เพาะปลูกให้เหมาะสมในแต่ละช่วง

ฤดูกาล 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ผลท่ีได้จากการศึกษาคร้ังนี้จะเป็นประโยชน์กับกลุ่มชาวเกษตรกรในประเทศไทย ดังต่อไปน้ี 

1. เกษตรกรควรศึกษาวิธีรับมือกับปัจจัยทางเศรษฐกิจที่จะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อที่จะลดต้นทุนในการผลิต

สินค้าเกษตร  
2. เกษตรกรควรเลือกทำการเกษตรแบบผสม โดยการปลูกพืชหรือสินค้าเกษตรอื่น ๆร่วมกัน เพื่อให้รายได้มาจากหลาย

ช่องทาง 
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O10144
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บทคัดย่อ
 บทควำมนี้ศึกษำดัชนีควำมไม่เสมอภำคทำงเพศที่ส่งผลต่อรำยได้ประชำชำติมวลรวม และอัตรำกำรว่ำงงำนรวมระหว่ำง

ประเทศก�ำลงัพฒันำและประเทศพฒันำแล้ว โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ศึกษำปัจจยัทีส่่งผลต่อดชันคีวำมไม่เสมอภำคทำงเพศ เพือ่ศกึษำ

ดัชนีควำมไม่เสมอภำคทำงเพศที่ส่งผลต่อรำยได้ประชำติมวลรวม และอัตรำกำรว่ำงงำน และ เพ่ือเปรียบเทียบดัชนีควำมไม่เสมอ
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Gender and development: a comparison of gender inequality that affects Gross National 

Income (GNI) and Unemployment between developing countries and developed countries

Sasiwimon Najan1* and Thanawit Boonsit2

Abstract
This article explores the gender inequality index affecting the GNI and unemployment rates in developing 

and developed countries. The objectives of this study is to investigate factors affecting gender inequality index 

and the effect of gender inequality index on GNI and unemployment rate. Also, to compare the difference of 

the gender inequality index in developing and developed countries. The results from this study could be applied 

as a guideline for development. This study employed multiple and simple regression analysis and t-test for 

data analysis using cross-sectional data from the human development report in 2017. The data comprises 151 

countries including 59 developed country and 92 developing countries. It was found that gender inequality 

index in developing countries were higher than those of developed countries. Factors influencing gender 

inequality index were the number of seats in parliament, education of female lower than highschool, female 

labour force, Human Development Index, income inequality and the rate of adolescents. 

Keywords: GII, GNI, Unemployment, Developing countries, Developing countries 

บทนำ 

เพศมีความหมายในเชิงบทบาททางสังคมและพฤติกรรมท่ีคนเราเรียนรูจากสังคมรวมทั้งความ คาดหวังท่ีเกี่ยวของกับ

การเปนผูหญิงและผูชาย เนื่องจากผูหญิงและผูชายมีความแตกตางกันในเชิงสรีระ ซึ่งในทุกวัฒนธรรมไดแปลความแตกตางทาง

สรีระและขยายความออกเปนรูปแบบของความคาดหวังของ สังคมในเชิงพฤติกรรมและกิจกรรมที่เหมาะสม รวมทั้ง สิทธิ 

ทรพัยากร  และอํานาจ ท่ีผูหญิงและผูชายจะพึงมีแมวาความคาดหวังเหลานี้มีความแตกตางกันออกไปในแตละสังคม  

(World Bank, 2000) 

ความเสมอภาคระหวางเพศจึงเปนประเด็นสําคัญของการพัฒนาและเปนวัตถุประสงคหลักของการพัฒนาดวย

ความสําคัญของตัวปญหาเองและเพราะความเสมอภาคระหวางเพศจะชวยเสรมิสรางขีดความสามารถของประเทศในการสราง

ความเจริญเติบโตในการในการบริหารอยางมีประสิทธิผลการสงเสริมความเสมอภาคระหวางทางเพศ จึงเปนสวนสำคัญของกล

ยุทธิ์การพัฒนาที่มุงใหคนทุกคน ทั้งผูหญิงและผูชายสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองได การพัฒนาเศรษฐกิจไดเปด

หนทางหลายทางในการสรางความเสมอภาคระหวางเพศในระยะยาว (World Bank, 2000) 

จากรายงานความเหลื่อมล้ำทางเพศ (The Global Gender Gap Report) จัดทำโดย World Economic Forum (WEF) บอก

วา ป 2017 ชองวางระหวางเพศชายกับเพศหญิงขยายกวางข้ึนมากที่สุดในรอบ 10 ป ดัชนีช้ีวัดความคืบหนาในการลดชองวาง

ทางเพศป 2017 อยูที่ 68 เปอรเซ็นต ลดนอยลงจาก 68.3 เปอรเซ็นตในป 2015 และ 68.1 เปอรเซ็นตในป 2016 ซึ่งตัวเลขที่

ลดลงหมายถึงความไมเสมอภาคทางเพศเพิ่มขึ้น ประเทศที่มีความกาวหนาในการปดชองวางทางเพศสูงสุด มีความเสมอภาค

ทางเพศมากที่สุด 10 อันดับแรก คือ 1 ไอซแลนด 2 นอรเวย 3 ฟนแลนด 4 รวันดา 5 สวีเดน 6 นิการากัว 7 สโลวีเนีย 8 

ไอรแลนด 9 นิวซีแลนด 10  ฟลิปปนส (มติชน, 2561) 

จากที่มาและความสำคัญดังกลาวบทความนี้จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความไมเสมอภาคทางเพศที่จะสงผลตอรายได

ประชาชาติมวลรวมและอัตราการวางงานภายในประเทศโดยการวิเคราะหเชิงเปรียบระหวางกลุมประเทศกำลังพัฒนาและ

ประเทศพัฒนาแลวทั้งนี้เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาและแกไขปญหาทางดานความไมเสมอภาคทางเพศการจำกัดอำนาจของ

ผูหญิงรวมถึงการพัฒนาประเทศในมิติทางดานเศรษฐกิจ สังคม และเมืองใหแตละประเทศตระหนักถึงปญหาความไมเสมอภาค

ที่เกิดข้ึนภายในประเทศและเล็งเห็นปญหาความไมเสมอภาคทางเพศที่เกิดขึ้นในปจจุบันและจะสงผลตออนาคตนอกจากนี้ผูนำ

แตประเทศท่ีกำลังประสบปญหาเหลานี้จะสามารถทราบถึงปญหาและเรงกำหนดนโยบายหรือมาตรการท่ีชวยในการลดปญหา

เหลานี้ไดรวมถึงใหสังคมตระหนักและชวยกันแกไขปญหาดานความไมเสมอภาคทางเพศควบคูไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศ 

วัตถุประสงค 

     1. เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอดัชนคีวามไมเสมอภาคทางเพศ 

     2. เพื่อศึกษาดัชนีความไมเสมอภาคทางเพศที่สงผลตอ GNI และอัตราการวางงาน 

     3. เพื่อเปรียบเทียบดัชนีความไมเสมอภาคทางเพศระหวางประเทศกำลังพัฒนาและประเทศพัฒนาแลว 

ทบทวนวรรณกรรม 

ในการศึกษาความไมเสมอภาคทางเพศที่สงผลตอรายไดประชาชาติมวลรวม และอัตราการวางงานในประเทศกำลัง

พัฒนาและประเทศพัฒนาแลว มีงานวิจัยที่เก่ียวของจำนวนมาก เชน Seguino (2000) ไดศึกษาเรื่องความไมเสมอภาคระหวาง

เพศและการเติบโตทางเศรษฐกิจ: การวิเคราะหขามประเทศ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Claudia, Barbara (2016) ที่ได

ศึกษาเรื ่องวิวัฒนาการชองวางระหวางเพศในประเทศอุตสาหกรรม พบวาการสนับสนุนสตรีในการเขามามีสวนรวมใน

ตลาดแรงงานและตลาดบริการ จะเปนการกระตุนการลงทุน ประเทศอุตสาหกรรมหลายประเทศจึงใหความสำคัญกับชองวาง

ระหวางเพศในการพัฒนาเศรษฐกิจ นอกจากนี้ กฏหมายยังเปนปจจัยสำคัญที่สงผลตอความไมเสมอภาคทางเพศ ดังเชน

การศึกษาของ สมคิด ดำมงคล (2548) ความไมเสมอภาคทางเพศดานกฎหมายกรณีปญหาความรุนแรงในครอบครัว และ
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(World Bank, 2000) 
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หนทางหลายทางในการสรางความเสมอภาคระหวางเพศในระยะยาว (World Bank, 2000) 
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แตประเทศท่ีกำลังประสบปญหาเหลานี้จะสามารถทราบถึงปญหาและเรงกำหนดนโยบายหรือมาตรการท่ีชวยในการลดปญหา

เหลานี้ไดรวมถึงใหสังคมตระหนักและชวยกันแกไขปญหาดานความไมเสมอภาคทางเพศควบคูไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศ 

วัตถุประสงค 

     1. เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอดัชนคีวามไมเสมอภาคทางเพศ 

     2. เพื่อศึกษาดัชนีความไมเสมอภาคทางเพศที่สงผลตอ GNI และอัตราการวางงาน 

     3. เพื่อเปรียบเทียบดัชนีความไมเสมอภาคทางเพศระหวางประเทศกำลังพัฒนาและประเทศพัฒนาแลว 

ทบทวนวรรณกรรม 

ในการศึกษาความไมเสมอภาคทางเพศที่สงผลตอรายไดประชาชาติมวลรวม และอัตราการวางงานในประเทศกำลัง

พัฒนาและประเทศพัฒนาแลว มีงานวิจัยที่เก่ียวของจำนวนมาก เชน Seguino (2000) ไดศึกษาเรื่องความไมเสมอภาคระหวาง

เพศและการเติบโตทางเศรษฐกิจ: การวิเคราะหขามประเทศ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Claudia, Barbara (2016) ที่ได

ศึกษาเรื ่องวิวัฒนาการชองวางระหวางเพศในประเทศอุตสาหกรรม พบวาการสนับสนุนสตรีในการเขามามีสวนรวมใน

ตลาดแรงงานและตลาดบริการ จะเปนการกระตุนการลงทุน ประเทศอุตสาหกรรมหลายประเทศจึงใหความสำคัญกับชองวาง

ระหวางเพศในการพัฒนาเศรษฐกิจ นอกจากนี้ กฏหมายยังเปนปจจัยสำคัญที่สงผลตอความไมเสมอภาคทางเพศ ดังเชน

การศึกษาของ สมคิด ดำมงคล (2548) ความไมเสมอภาคทางเพศดานกฎหมายกรณีปญหาความรุนแรงในครอบครัว และ
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การศึกษาของ Sarah et al (2018) การไมเทาเทียมกันทางกฎหมาย: การวัดความแตกตางทางเพศตามกฎหมายท่ัวโลก พบวา

มาตรการทางกฏหมายมีความสัมพันธกับผลลัพธทางเพศเปนสำคญั เนื่องจากอำนาจในการการรางกฏหมายของสังคมสวนใหญ

จะขึ้นอยูกับผูชาย และในมิติทางดานเศรษฐกิจ ความไมเสมอภาคทางเพศยังคงเปนปจจัยสำคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ 

เชน การศึกษาของชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน  (2557)  ไดศึกษาเรื่อง ความเหลื่อมล้ำของรายไดของครัวเรือนไทย-มิติ

ทางเพศ พบวาในภาพรวมระดับประเทศครัวเรือนที่มีหัวหนาครัวเรือนเพศชายมีการกระจายรายไดโดยเฉลี่ยแลวแยกวา

ครัวเรือนที่มีหัวหนา  ครัวเรือนเปนเพศหญิงเล็กนอย ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ รัชพันธ เชยจิต, รติพร ถึงฝง (2557)  

เรื่อง  ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจของครัวเรือน: มิติทางเพศของสมาชกิครัวเรือนนั้นสำคัญไฉน และในดานการจางงานความ

ไมเสมอภาคทางเพศยังสงผลตอคาจางแรงงานระหวางชาย-หญิงในประเทศกำลังพัฒนา ดังเชน การศึกษาของ Biltagy  

(2018) ไดศึกษาเรื่อง เพศกับความแตกตางของคาจางในอียิปต: ขอมูลจาก ELMPS 2006 และ 2012 พบวาความไมเสมอภาค

ทางเพศมีผลตอการพัฒนาระบบเศรษฐกิจในประเทศอียิปต  ในมิติทางดานแรงงานและคาจางที่แตกตางในผูหญิงและผูชาย 

นอกจากนี้ความไมเสมอภาคทางเพศยังสงผล ในดานตางๆ อยางมีนัยสำคัญ เชน ความเปนประชาธิปไตย วัฒนธรรม ความ

มั่นคงของมนุษย รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีและเศรษฐกิจ   ที่ปรากฏในการศึกษาเรื่อง ความเครียด    อัตราการฆาตัวตาย 

และทุนมนุษย  (ณรงคกรรณ รอดทรัพย, 2555; Qingsong; Paul S.F., Ying-Yeh, 2019; Joshua Eastin, 2108) 
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ตัวแปรอิสระ 

1. จำนวนที่นั่งในสภา 

2. การศึกษาของเพศหญิง 

3. ระดับการบังคบัใชแรงงาน 

4. ดัชนีพัฒนามนุษย 

5. ดัชนีการพัฒนาเพศสภาพ 

6.ความไมเสมอภาคทาง

การศึกษา 

7. ความไมเสมอภาคทางรายได 

8. อัตราการตายของมารดา 

9. อัตราการเกิดของวัยรุน 

ดัชนีความไมเสมอภาคทาง

เพศ ที่สงผลตอ GNI 

ดัชนีความไมเสมอภาคทางเพศ

ที่สงผลตอการวางงานรวม 

ตัวแปรตาม 

ดัชนีความไมเสมอภาคทางเพศ(GII) 

ดัชนีความไมเสมอภาคทางเพศใน

ประเทศพัฒนาแลว 

ดัชนีความไมเสมอภาคทางเพศ

ในประเทศกำลังพัฒนา 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

ในการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนามนุษย สิ่งที่รัฐบาลในประเทศตางๆควรใหความสำคัญ คือความเทาเทียม 

อิสรภาพ และการลดการกีดกันดานสิทธิตางๆ รวมถึงบรรทัดฐานทางสังคมสงผลตอความไมเสมอภาคตองลดลงเมื่อระดับการ

พัฒนาเพิ่มขึ้น รวมถึงการสนับสนุนใหสตรีมีบทบาททางสังคมมากขึ้น เพ่ือใหสอดคลองกับการลงทุนที่สูงขึ้น เพ่ือใหการพัฒนา

ประเทศในดานตางๆ เพ่ิมสูงข้ึน  

ดังนั้นในการศึกษาดัชนีความไมเสมอภาคทางเพศ ที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะเศรษฐกิจของแตละ ประเทศจึงใชตัวแปร

รายไดประชาชาติมวลรวมและอัตราการวางงาน เปนเครื่องมือในการศึกษาครั้งน้ีดวย  

ในการการศึกษาดัชนีความไมเสมอภาคทางเพศที่สงผลตอรายไดประชาชาติมวลรวมและอัตราการวางงานในประเทศกำลัง 

พัฒนาและประเทศพัฒนาแลว มีแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวของ ดังนี้ 

1) แนวคิดการพัฒนาของ Amartya Sen’s    

ทฤษฏีการพัฒนาของเซน ไดถูกนำมาใชอยางกวางขวางในบริบทของการพัฒนามนุษย เชนโดยโครงการพัฒนาแหง

สหประชาชาติในฐานะทางเลือกที่กวางกวาและลึกซึ้งยิ่งขึ้นตอตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่แคบลงเชนการเติบโตของ GDP ตอหัว 

ที่นี่ 'ความยากจน' เปนท่ีเขาใจ กันวาเปนการกีดกันความสามารถในการใชชีวิตที่ดีและการพัฒนานั้นเขาใจไดวาเปนการขยาย

ขีดความสามารถเซนมีความกวางขวางในดานเศรษฐศาสตรการพัฒนาทฤษฎีทางเลือกทางสังคมและปรัชญา กอนที่จะพัฒนา

วิธีการความสามารถในชวงป 1980  พื้น หลังนี้สามารถเกี่ยวของกับการทำความเขาใจและการประเมินความสามารถเพราะ

ความสมบูรณระหวางการมีสวนรวมของเซนไปยังสาขาตางๆ บัญชีที่มีอิทธิพลและครอบคลุมมากที่สุดเกี่ยวกับความสามารถ

ของเซน การพัฒนาเปนอิสระ สังเคราะหอยางเปนประโยชนในวิธีที่สามารถเขาถึงไดโดยเฉพาะสิ่งเหลานี้และชวยเหลือทาง

เทคนิค เซนไดแนะนำแนวคิดเรื่องความสามารถในการบรรยายแทนเนอรเรื ่องความเทาเทียมกันของอะไร  และดำเนินการ

อยางละเอียดในสื ่อสิ ่งพิมพที ่ตามมาในชวงทศวรรษ 1980 และ 1990  ตั ้งขอสังเกตวาวิธีการของเขามีการเชื ่อมโยง

แนวความคิดที่แข็งแกรงกับความเขาใจของอริสโตเติลในเรื่องความเจริญรุงเรืองของมนุษย (นี่เปนพื้นฐานเบื้องตนสำหรับ

ทฤษฎีความสามารถทางเลือกของNussbaum)กับ อดัมสมิธและกับคารลมารกซ มารกซกลาวถึงความสำคัญของการทำงาน

และความสามารถในการเปนอยูที่ดีของมนุษย ตัวอยางเชน เซนมักอางถึงการวิเคราะหของสมิธ เกี่ยวกับความยากจนในThe 

Wealth  of  Nationในแงของความมั่งคั่งของประเทศและบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมท่ีแตกตางกันซึ่งสงผลกระทบตอ   สินคา

วัสดุที่เขาใจวาเปน 'ความจำเปน' เซนยังอางอิงขอกังวลพื้นฐานของ Marx ดวย“ แทนที่การครอบงำ  ของสถานการณและ

โอกาสเหนือบุคคลโดยการครอบงำของบุคคลเหนือโอกาสและสถานการณ”                   

(Thomas Wells) 

2) ทฤษฎีความสัมพันธในการระบบการปกครองของ Dorothy Edith Smith 

Dorothy Edith Smith เปนนักสังคมวิทยาที่ทาทายหลักการที่มีอยูกอนไมมากนักที่เลือกที่จะกลาวถึง เขาเปนหนึ่ง

ในไมกี่คนที่ยอมรับวาอุดมการณดั้งเดิมที่รากฐานของสังคมวิทยาถูกสรางขึ้นมาจากมุมมองของชายผิวขาววัยกลางคน ในการ

ตระหนักถึงความเปนจริงนี้เธอไดพัฒนาความคดิท่ีลึกซึ้งของทฤษฎีมุมมอง  ดวยทฤษฎีจุดยืนของสมิ ธ บันทึกไววาสิ่งที่คนรูวา

ไดรับผลกระทบจากการที่สังคมยืนอยู ทุกสิ่งท่ีเรารูนั้นมา จากประสบการณของเราสิ่งท่ีเรารูเก่ียวกับโลกและของ "คนอ่ืน" สมิธ 

ไมไดพูดชัดแจงวาเราสามารถตีความ สิ่งตาง ๆ ไดจากมุมมองของเราเองเทานั้น มันเปดกวางกวานั้นมาก สมิธ กลาววาไมมีใคร

สามารถมีความรู อยางสมบูรณแบบและไมมีคนสองคนที่มีจุดยืนเดียวกัน และในที่สุดเราจะตองไมรับจุดยืนที่เราพูดเพื่อให 

ไดรับอนุญาต การไมยอมรับจุดยืนของคณุในเรื่องการใหสิทธ์ิเปนเรื่องที่ยอมรับสิทธิ์ของคุณได ตองช่ืนชม และยอมรับตำแหนง

ที่มีในขณะที่เห็นภาวะแทรกซอนของเกิดขึ้นทั้งหมดในครั้งเดยีวสมธิ กลาววาใน สาระสำคัญวาผูกอตัง้เรื่องสรางสงัคมวิทยาของ

ผูชายโดยไมไดตั้งใจ โดยมุงเนนไปที่คาแรงเพียงอยางเดียวการเมืองและองคกรที่เปนทางการซึ่งผูหญิงถูกกีดกันไมใหเขาไปมี

สวนแบง “การลบหรือเพิกเฉยตอโลกของการสืบพันธุแบบอาศัยเพศการใชแรงงานในบานและความสัมพันธทางสังคมวิทยา
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ทางเพศ พบวาในภาพรวมระดับประเทศครัวเรือนที่มีหัวหนาครัวเรือนเพศชายมีการกระจายรายไดโดยเฉลี่ยแลวแยกวา

ครัวเรือนที่มีหัวหนา  ครัวเรือนเปนเพศหญิงเล็กนอย ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ รัชพันธ เชยจิต, รติพร ถึงฝง (2557)  

เรื่อง  ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจของครัวเรือน: มิติทางเพศของสมาชกิครัวเรือนนั้นสำคัญไฉน และในดานการจางงานความ

ไมเสมอภาคทางเพศยังสงผลตอคาจางแรงงานระหวางชาย-หญิงในประเทศกำลังพัฒนา ดังเชน การศึกษาของ Biltagy  

(2018) ไดศึกษาเรื่อง เพศกับความแตกตางของคาจางในอียิปต: ขอมูลจาก ELMPS 2006 และ 2012 พบวาความไมเสมอภาค

ทางเพศมีผลตอการพัฒนาระบบเศรษฐกิจในประเทศอียิปต  ในมิติทางดานแรงงานและคาจางที่แตกตางในผูหญิงและผูชาย 

นอกจากนี้ความไมเสมอภาคทางเพศยังสงผล ในดานตางๆ อยางมีนัยสำคัญ เชน ความเปนประชาธิปไตย วัฒนธรรม ความ

มั่นคงของมนุษย รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีและเศรษฐกิจ   ที่ปรากฏในการศึกษาเรื่อง ความเครียด    อัตราการฆาตัวตาย 

และทุนมนุษย  (ณรงคกรรณ รอดทรัพย, 2555; Qingsong; Paul S.F., Ying-Yeh, 2019; Joshua Eastin, 2108) 
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ตัวแปรอิสระ 

1. จำนวนที่นั่งในสภา 

2. การศึกษาของเพศหญิง 

3. ระดับการบังคบัใชแรงงาน 

4. ดัชนีพัฒนามนุษย 

5. ดัชนีการพัฒนาเพศสภาพ 

6.ความไมเสมอภาคทาง

การศึกษา 

7. ความไมเสมอภาคทางรายได 

8. อัตราการตายของมารดา 

9. อัตราการเกิดของวัยรุน 

ดัชนีความไมเสมอภาคทาง

เพศ ที่สงผลตอ GNI 

ดัชนีความไมเสมอภาคทางเพศ

ที่สงผลตอการวางงานรวม 

ตัวแปรตาม 

ดัชนีความไมเสมอภาคทางเพศ(GII) 

ดัชนีความไมเสมอภาคทางเพศใน

ประเทศพัฒนาแลว 

ดัชนีความไมเสมอภาคทางเพศ

ในประเทศกำลังพัฒนา 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

ในการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนามนุษย สิ่งที่รัฐบาลในประเทศตางๆควรใหความสำคัญ คือความเทาเทียม 

อิสรภาพ และการลดการกีดกันดานสิทธิตางๆ รวมถึงบรรทัดฐานทางสังคมสงผลตอความไมเสมอภาคตองลดลงเมื่อระดับการ

พัฒนาเพิ่มขึ้น รวมถึงการสนับสนุนใหสตรีมีบทบาททางสังคมมากขึ้น เพ่ือใหสอดคลองกับการลงทุนที่สูงขึ้น เพ่ือใหการพัฒนา

ประเทศในดานตางๆ เพ่ิมสูงข้ึน  

ดังนั้นในการศึกษาดัชนีความไมเสมอภาคทางเพศ ที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะเศรษฐกิจของแตละ ประเทศจึงใชตัวแปร

รายไดประชาชาติมวลรวมและอัตราการวางงาน เปนเครื่องมือในการศึกษาครั้งน้ีดวย  

ในการการศึกษาดัชนีความไมเสมอภาคทางเพศที่สงผลตอรายไดประชาชาติมวลรวมและอัตราการวางงานในประเทศกำลัง 

พัฒนาและประเทศพัฒนาแลว มีแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวของ ดังนี้ 

1) แนวคิดการพัฒนาของ Amartya Sen’s    

ทฤษฏีการพัฒนาของเซน ไดถูกนำมาใชอยางกวางขวางในบริบทของการพัฒนามนุษย เชนโดยโครงการพัฒนาแหง

สหประชาชาติในฐานะทางเลือกที่กวางกวาและลึกซึ้งยิ่งขึ้นตอตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่แคบลงเชนการเติบโตของ GDP ตอหัว 

ที่นี่ 'ความยากจน' เปนท่ีเขาใจ กันวาเปนการกีดกันความสามารถในการใชชีวิตที่ดีและการพัฒนานั้นเขาใจไดวาเปนการขยาย

ขีดความสามารถเซนมีความกวางขวางในดานเศรษฐศาสตรการพัฒนาทฤษฎีทางเลือกทางสังคมและปรัชญา กอนที่จะพัฒนา

วิธีการความสามารถในชวงป 1980  พื้น หลังนี้สามารถเกี่ยวของกับการทำความเขาใจและการประเมินความสามารถเพราะ

ความสมบูรณระหวางการมีสวนรวมของเซนไปยังสาขาตางๆ บัญชีที่มีอิทธิพลและครอบคลุมมากที่สุดเกี่ยวกับความสามารถ

ของเซน การพัฒนาเปนอิสระ สังเคราะหอยางเปนประโยชนในวิธีที่สามารถเขาถึงไดโดยเฉพาะสิ่งเหลานี้และชวยเหลือทาง

เทคนิค เซนไดแนะนำแนวคิดเรื่องความสามารถในการบรรยายแทนเนอรเรื ่องความเทาเทียมกันของอะไร  และดำเนินการ

อยางละเอียดในสื ่อสิ ่งพิมพที ่ตามมาในชวงทศวรรษ 1980 และ 1990  ตั ้งขอสังเกตวาวิธีการของเขามีการเชื ่อมโยง

แนวความคิดที่แข็งแกรงกับความเขาใจของอริสโตเติลในเรื่องความเจริญรุงเรืองของมนุษย (นี่เปนพื้นฐานเบื้องตนสำหรับ

ทฤษฎีความสามารถทางเลือกของNussbaum)กับ อดัมสมิธและกับคารลมารกซ มารกซกลาวถึงความสำคัญของการทำงาน

และความสามารถในการเปนอยูที่ดีของมนุษย ตัวอยางเชน เซนมักอางถึงการวิเคราะหของสมิธ เกี่ยวกับความยากจนในThe 

Wealth  of  Nationในแงของความมั่งคั่งของประเทศและบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมท่ีแตกตางกันซึ่งสงผลกระทบตอ   สินคา

วัสดุที่เขาใจวาเปน 'ความจำเปน' เซนยังอางอิงขอกังวลพื้นฐานของ Marx ดวย“ แทนที่การครอบงำ  ของสถานการณและ

โอกาสเหนือบุคคลโดยการครอบงำของบุคคลเหนือโอกาสและสถานการณ”                   

(Thomas Wells) 

2) ทฤษฎีความสัมพันธในการระบบการปกครองของ Dorothy Edith Smith 

Dorothy Edith Smith เปนนักสังคมวิทยาที่ทาทายหลักการที่มีอยูกอนไมมากนักที่เลือกที่จะกลาวถึง เขาเปนหนึ่ง

ในไมกี่คนที่ยอมรับวาอุดมการณดั้งเดิมที่รากฐานของสังคมวิทยาถูกสรางขึ้นมาจากมุมมองของชายผิวขาววัยกลางคน ในการ

ตระหนักถึงความเปนจริงนี้เธอไดพัฒนาความคดิท่ีลึกซึ้งของทฤษฎีมุมมอง  ดวยทฤษฎีจุดยืนของสมิ ธ บันทึกไววาสิ่งที่คนรูวา

ไดรับผลกระทบจากการที่สังคมยืนอยู ทุกสิ่งท่ีเรารูนั้นมา จากประสบการณของเราสิ่งท่ีเรารูเก่ียวกับโลกและของ "คนอ่ืน" สมิธ 

ไมไดพูดชัดแจงวาเราสามารถตีความ สิ่งตาง ๆ ไดจากมุมมองของเราเองเทานั้น มันเปดกวางกวานั้นมาก สมิธ กลาววาไมมีใคร

สามารถมีความรู อยางสมบูรณแบบและไมมีคนสองคนที่มีจุดยืนเดียวกัน และในที่สุดเราจะตองไมรับจุดยืนที่เราพูดเพื่อให 

ไดรับอนุญาต การไมยอมรับจุดยืนของคณุในเรื่องการใหสิทธ์ิเปนเรื่องที่ยอมรับสิทธิ์ของคุณได ตองช่ืนชม และยอมรับตำแหนง

ที่มีในขณะที่เห็นภาวะแทรกซอนของเกิดขึ้นทั้งหมดในครั้งเดยีวสมธิ กลาววาใน สาระสำคัญวาผูกอตัง้เรื่องสรางสงัคมวิทยาของ

ผูชายโดยไมไดตั้งใจ โดยมุงเนนไปที่คาแรงเพียงอยางเดียวการเมืองและองคกรที่เปนทางการซึ่งผูหญิงถูกกีดกันไมใหเขาไปมี

สวนแบง “การลบหรือเพิกเฉยตอโลกของการสืบพันธุแบบอาศัยเพศการใชแรงงานในบานและความสัมพันธทางสังคมวิทยา
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

เปนเครื่องมือในการแยกผูหญิงออกจากชีวิตของพวกเขาโดยไมเจตนา” สมิธ มีบทบาทสำคัญในการสรางทฤษฎีสตรีนิยม เธอ

ทำใหชัดเจนวามีประวัติของผูชายที่ไดรับสิทธิพิเศษ ในขณะที่ผูหญิงมักถูกมองขามและไมสนใจสถานการณสวนใหญอยาง

ตอเนื่อง มีแนวคิดที่กระตุนความคิดในการแยกไปสองทางของจิตสำนึก แนวคิดนี้คลายกับสติสัมปชัญญะสองเทาของ WEB 

DuBois หมายถึงการแยกระหวางมุมมองสวนบุคคลของเรากับมุมมองที่ควบคุมหรือศูนยกลางที่เราตองปรับใหเขากับ ซ่ึง

หมายความวากลุมยอยจะเคยปรับตัวใหเขากับมุมมองของกลุมที่โดดเดน กลุมที่โดดเดนควบคุมสถาบันตางๆและดำรงตำแหนง

ที่ทรงพลังอื่น ๆ ดังนั้นเราจึงคุนเคยกับการปฏิบัติตามกลุมผูมีอำนาจ ความแตกตางในความคิดของสมิธ เกิดขึ้นจากการเปนแม

และอาจารยในพ้ืนที่ที่เนนการศึกษาของผูชาย  (Victoria Tillman, 2014) 

3) ทฤษฎีเพศสภาพกับการพัฒนาของ มารก 

เนื่องจากความนาสนใจในลัทธิมารกซและสตรีนิยมกำลังฟนฟู และมุมมองของมารกซเกี่ยวกับ  'เพศ' ไดรับความ

สนใจมากขึ้นบางเงื่อนไขในหมูสตรีนิยมที่ยังกำหนดวิธีการของตนกับเรื่องที่เกิดขึ้น  สำหรับครั้งแรกในขณะที่การปฏิเสธความ

ไมเทาเทียมกันทางเพศและการควบคุมอำนาจเผด็จการใน ครอบครัวที่สามารถพบไดในสังคมนิยมแบบดั้งเดิม ทฤษฏีสตรีนิยม

ของมารกในระยะแรกจะเห็นวามารกไมไดพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องเพศ และครอบครัวมากนัก และแมกระทั่งในเมืองหลวง

ความเห็นของมารกในเรื่องเพศจะตองถูกสรางขึ้นใหม จากการสังเกตที่กระจัดกระจาย อยางไรก็ตามงานของ มารก ไดให   

ความสำคัญ ในการมีสวนรวมในการพัฒนาทฤษฎีสตรนีิยมแมวาจะไมไดมีพื้นฐานมาจากทฤษฏีพัฒนา โดยตรงในเรื่องเพศ และ

มารกไมเพียงแตมีวัตถุประสงคเทานั้น วิธีการก็ยังชวยแสดงใหเห็นถึงลักษณะที่ สรางข้ึนมาจากวรรณะเพศและอัตลักษณ การ

วิเคราะหของมารกซเกี่ยวกับการสะสมทุนนิยมและการสราง มูลคา ไดใหไว สตรีนิยมนับเปนเครื่องมือที่มีความเขมแข็งเพ่ือ

พิจารณาการใชประโยชนจากบทบาทฉพาะของผูหญิงที่ถูกยัดเยียดในสังคมทุนนิยมและความสัมพันธระหวาง ‘เพศเชื้อชาติ

และชนชั้น อยางไรก็ตาม การใชงานที่นักสตรีนิยมใช มารกซทำไดดีที่สุด  สามารถนำไปในทิศทางที่แตกตางจากที่เคยมีใน

สังคมนิยมแบบดั้งเดิม (Silvia Federici)  

วิธีการศึกษา 

ในการศึกษาเปรียบเทียบความไมเสมอภาคทางเพศที่สงผลตอรายไดประชาติมวลรวม และอัตราการวางงาน ใน

ประเทศกำลังพัฒนา และ ประเทศพัฒนาแลว ใชการวิเคราะหกรถดถอยเชิงซอน (Multiple Regression) เพื่อศึกษาปจจัยที่

สงผลตอดัชนีความไมเสมอภาค และ เปรียบเทียบ ดัชนีความไมเสมอภาคทางเพศระหวางประเทศกำลังพัฒนาและประเทศ

พัฒนาแลวโดยใช T-Test  ตัวแปรตามที่ใชในการศึกษานี้คือ ดัชนีความไมเสมอภาคทางเพศ GII การศึกษาครั้งนี้ศึกษาขอมูล

ภาคตัดขวาง (Cross-Sectional data) ขอมูลที่ไดมาจากฐานขอมูลดัชนีพัฒนามนุษยป 2017 ซึ่งมีแบบจำลองท่ีใชในการศึกษา

ปจจัยที่มีผลตอคา ดัชนคีวามไมเสมอภาคทางเพศดังนี้  

แบบจำลองที่ 1  

GIIi = α + β1SSIP + β2PSSE + β3LFPR + β4HDI + β5INED + β6INIC + β7GDI + β8MMR + β9ADBR 

แบบจำลองที่ 2 

lnGIIi = α + lnβ1SSIP + lnβ2PSSE + lnβ3 LFPR + lnβ4 HDI + lnβ5INED + lnβ6INIC +  

lnβ7GDI + lnβ8MMR + lnβ9ADBR 

แบบจำลองที่ 3 

lnGIIi = α + β1SSIP + β2PSSE + β3LFPR + β4HDI + β5INED + β6INIC +  

β7GDI + β8MMR + β9 ADBR 

ในการศึกษาดัชนีความไมเสมอภาคทางเพศที่สงผลตอรายไดประชาชาติและอัตราการวางงานรวมแบบจำลองที่ใชมี

ดังตอไปนี้ 

 

แบบจำลองที่ 1  

lnGNI = α + lnβ1GII 

แบบจำลองที่ 2  

TUNEM = α + β1GII 

 

จากการศึกษาแบบจําลองไดอธิบายถึงความหมายของตัวแปรที่ใชในการศึกษาความสัมพันธระหวางตัว แปร และ

ที่มาของขอมูล ดังตารางที่ 1 

ตัวแปรอิสระ 
 

คำอธิบาย 

ความสัมพันธระหวางตัว

แปรและสมมตฐิาน 

 

แหลงที่มา 

SIIP จำนวนที่นั่งในสภา β1< 0 
UNDP 

(http://hdr.undp.org/en/composite/GII) 

FED 
การศึกษาของเพศหญิง 

(ต่ำกวาระดับมัธยม) 
β2<  0 

UNDP 

(http://hdr.undp.org/en/composite/GII) 

LFPR ระดับการมสีวนรวมในกำลังแรงงาน β3<  0 
UNDP 

(http://hdr.undp.org/en/composite/GII) 

HDI ดัชนีพัฒนามนุษย β4<  0 
UNDP 

(http://hdr.undp.org/en/composite/HDI) 

INED ความไมเสมอภาคทางการศึกษา β5<  0 
UNDP 

(http://hdr.undp.org/en/composite/IHDI) 

INIC ความไมเสมอภาคทางรายได β6<  0 
UNDP 

(http://hdr.undp.org/en/composite/IHDI) 

GDI ดัชนีการพัฒนาเพศสภาพ β7<  0 
UNDP 

(http://hdr.undp.org/en/composite/GDI) 

MMR อัตราการตายของมารดา β8<  0 
UNDP 

(http://hdr.undp.org/en/composite/GII) 

ADBR อัตราการเกิดของวัยรุน β9<  0 
UNDP 

(http://hdr.undp.org/en/composite/GII) 

ตัวแปรตาม คำอธิบาย  แหลงที่มา 

GII 
ดัชนีความไมเสมอภาคทางเพศ 

(Gender Inequality Index) 
 

UNDP 

(http://hdr.undp.org/en/composite/GII) 
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

เปนเครื่องมือในการแยกผูหญิงออกจากชีวิตของพวกเขาโดยไมเจตนา” สมิธ มีบทบาทสำคัญในการสรางทฤษฎีสตรีนิยม เธอ

ทำใหชัดเจนวามีประวัติของผูชายที่ไดรับสิทธิพิเศษ ในขณะที่ผูหญิงมักถูกมองขามและไมสนใจสถานการณสวนใหญอยาง

ตอเนื่อง มีแนวคิดที่กระตุนความคิดในการแยกไปสองทางของจิตสำนึก แนวคิดนี้คลายกับสติสัมปชัญญะสองเทาของ WEB 

DuBois หมายถึงการแยกระหวางมุมมองสวนบุคคลของเรากับมุมมองที่ควบคุมหรือศูนยกลางที่เราตองปรับใหเขากับ ซึ่ง

หมายความวากลุมยอยจะเคยปรับตัวใหเขากับมุมมองของกลุมที่โดดเดน กลุมที่โดดเดนควบคุมสถาบันตางๆและดำรงตำแหนง

ที่ทรงพลังอื่น ๆ ดังนั้นเราจึงคุนเคยกับการปฏิบัติตามกลุมผูมีอำนาจ ความแตกตางในความคิดของสมิธ เกิดขึ้นจากการเปนแม

และอาจารยในพ้ืนที่ที่เนนการศึกษาของผูชาย  (Victoria Tillman, 2014) 

3) ทฤษฎีเพศสภาพกับการพัฒนาของ มารก 

เนื่องจากความนาสนใจในลัทธิมารกซและสตรีนิยมกำลังฟนฟู และมุมมองของมารกซเกี่ยวกับ  'เพศ' ไดรับความ

สนใจมากขึ้นบางเงื่อนไขในหมูสตรีนิยมที่ยังกำหนดวิธีการของตนกับเรื่องที่เกิดขึ้น  สำหรับครั้งแรกในขณะที่การปฏิเสธความ

ไมเทาเทียมกันทางเพศและการควบคุมอำนาจเผด็จการใน ครอบครัวที่สามารถพบไดในสังคมนิยมแบบดั้งเดิม ทฤษฏีสตรีนิยม

ของมารกในระยะแรกจะเห็นวามารกไมไดพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องเพศ และครอบครัวมากนัก และแมกระทั่งในเมืองหลวง

ความเห็นของมารกในเรื่องเพศจะตองถูกสรางขึ้นใหม จากการสังเกตที่กระจัดกระจาย อยางไรก็ตามงานของ มารก ไดให   

ความสำคัญ ในการมีสวนรวมในการพัฒนาทฤษฎีสตรนีิยมแมวาจะไมไดมีพื้นฐานมาจากทฤษฏีพัฒนา โดยตรงในเรื่องเพศ และ

มารกไมเพียงแตมีวัตถุประสงคเทานั้น วิธีการก็ยังชวยแสดงใหเห็นถึงลักษณะที่ สรางข้ึนมาจากวรรณะเพศและอัตลักษณ การ

วิเคราะหของมารกซเกี่ยวกับการสะสมทุนนิยมและการสราง มูลคา ไดใหไว สตรีนิยมนับเปนเครื่องมือที่มีความเขมแข็งเพ่ือ

พิจารณาการใชประโยชนจากบทบาทฉพาะของผูหญิงที่ถูกยัดเยียดในสังคมทุนนิยมและความสัมพันธระหวาง ‘เพศเชื้อชาติ

และชนชั้น อยางไรก็ตาม การใชงานที่นักสตรีนิยมใช มารกซทำไดดีที่สุด  สามารถนำไปในทิศทางที่แตกตางจากที่เคยมีใน

สังคมนิยมแบบดั้งเดิม (Silvia Federici)  

วิธีการศึกษา 

ในการศึกษาเปรียบเทียบความไมเสมอภาคทางเพศที่สงผลตอรายไดประชาติมวลรวม และอัตราการวางงาน ใน

ประเทศกำลังพัฒนา และ ประเทศพัฒนาแลว ใชการวิเคราะหกรถดถอยเชิงซอน (Multiple Regression) เพื่อศึกษาปจจัยที่

สงผลตอดัชนีความไมเสมอภาค และ เปรียบเทียบ ดัชนีความไมเสมอภาคทางเพศระหวางประเทศกำลังพัฒนาและประเทศ

พัฒนาแลวโดยใช T-Test  ตัวแปรตามที่ใชในการศึกษานี้คือ ดัชนีความไมเสมอภาคทางเพศ GII การศึกษาครั้งนี้ศึกษาขอมูล

ภาคตัดขวาง (Cross-Sectional data) ขอมูลที่ไดมาจากฐานขอมูลดัชนีพัฒนามนุษยป 2017 ซึ่งมีแบบจำลองท่ีใชในการศึกษา

ปจจัยที่มีผลตอคา ดัชนคีวามไมเสมอภาคทางเพศดังนี้  

แบบจำลองที่ 1  

GIIi = α + β1SSIP + β2PSSE + β3LFPR + β4HDI + β5INED + β6INIC + β7GDI + β8MMR + β9ADBR 

แบบจำลองที่ 2 

lnGIIi = α + lnβ1SSIP + lnβ2PSSE + lnβ3 LFPR + lnβ4 HDI + lnβ5INED + lnβ6INIC +  

lnβ7GDI + lnβ8MMR + lnβ9ADBR 

แบบจำลองที่ 3 

lnGIIi = α + β1SSIP + β2PSSE + β3LFPR + β4HDI + β5INED + β6INIC +  

β7GDI + β8MMR + β9 ADBR 

ในการศึกษาดัชนีความไมเสมอภาคทางเพศที่สงผลตอรายไดประชาชาติและอัตราการวางงานรวมแบบจำลองที่ใชมี

ดังตอไปนี้ 

 

แบบจำลองที่ 1  

lnGNI = α + lnβ1GII 

แบบจำลองที่ 2  

TUNEM = α + β1GII 

 

จากการศึกษาแบบจําลองไดอธิบายถึงความหมายของตัวแปรที่ใชในการศึกษาความสัมพันธระหวางตัว แปร และ

ที่มาของขอมูล ดังตารางที่ 1 

ตัวแปรอิสระ 
 

คำอธิบาย 

ความสัมพันธระหวางตัว

แปรและสมมตฐิาน 

 

แหลงที่มา 

SIIP จำนวนที่นั่งในสภา β1< 0 
UNDP 

(http://hdr.undp.org/en/composite/GII) 

FED 
การศึกษาของเพศหญิง 

(ต่ำกวาระดับมัธยม) 
β2<  0 

UNDP 

(http://hdr.undp.org/en/composite/GII) 

LFPR ระดับการมสีวนรวมในกำลังแรงงาน β3<  0 
UNDP 

(http://hdr.undp.org/en/composite/GII) 

HDI ดัชนีพัฒนามนุษย β4<  0 
UNDP 

(http://hdr.undp.org/en/composite/HDI) 

INED ความไมเสมอภาคทางการศึกษา β5<  0 
UNDP 

(http://hdr.undp.org/en/composite/IHDI) 

INIC ความไมเสมอภาคทางรายได β6<  0 
UNDP 

(http://hdr.undp.org/en/composite/IHDI) 

GDI ดัชนีการพัฒนาเพศสภาพ β7<  0 
UNDP 

(http://hdr.undp.org/en/composite/GDI) 

MMR อัตราการตายของมารดา β8<  0 
UNDP 

(http://hdr.undp.org/en/composite/GII) 

ADBR อัตราการเกิดของวัยรุน β9<  0 
UNDP 

(http://hdr.undp.org/en/composite/GII) 

ตัวแปรตาม คำอธิบาย  แหลงที่มา 

GII 
ดัชนีความไมเสมอภาคทางเพศ 

(Gender Inequality Index) 
 

UNDP 

(http://hdr.undp.org/en/composite/GII) 
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กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดทำการศึกษาเปรียบเทียบระหวางกลุมประเทศพัฒนาแลวและกลุมประเทศ

กำลังพัฒนา จำนวน 151 ประเทศ แบงกลุมประเทศออกเปนกลุมประเทศกำลังพัฒนา 92 ประเทศ และกลุมประเทศพัฒนา

แลว 59 ประเทศดังตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2 กลุมประเทศและประเทศท่ีใชในการศึกษาจำแนกตามระดับการพัฒนาเศรษฐกจิ 

กลุมประเทศ ประเทศ 

ประเทศพัฒนา

แลว 

Norway. Switzerland, Australia, Ireland, Germany, Iceland,  Hong Kong, China (SAR) Sweden, 

Singapore, Netherlands, Denmark, Canada, United States,  United Kingdom,  Finland, New 

Zealand,  Belgium,  Liechtenstein,  Japan,  Austria,  Luxembourg, Israel, Korea (Republic of), 

France,  Slovenia, Spain, Czechia, Italy, Malta, Estonia  Greece, Cyprus, Poland, United Arab 

Emirates, Andorra, Lithuania, Qatar, Slovakia, Brunei Darussalam, Saudi Arabia, Latvia, Portugal, 

Bahrain, Chile, Hungary, Croatia Argentina, Oman, Russian Federation, Montenegro, Bulgaria, 

Romania, Belarus, Bahamas, Uruguay, Kuwait,  Malaysia,  Barbados, Kazakhstan     

ประเทศกำลัง

พัฒนา 

Iran, Palau, Seychelles, Costa Rica, Turkey, Mauritius, Panama, Serbia, Albania, Trinidad and 

Tobago, Antigua and Barbuda, Georgia, Saint Kitts and Nevis, Cuba, Mexico, Grenada, Sri Lanka, 

Bosnia and Herzegovina, Venezuela (Bolivarian Republic of), Brazil, Azerbaijan, Lebanon, The 

former Yugoslav Republic of Macedonia, Armenia, Thailand, Algeria, China, Ecuador, Ukraine, 

Peru, Colombia, Saint Lucia, Fiji, Mongolia, Dominican Republic, Jordan, Tunisia, Jamaica, Tonga, 

Saint Vincent and the Grenadines, Suriname, Botswana, Maldives, Dominica, Samoa, Uzbekistan, 

Belize, Marshall Islands, Libya, Turkmenistan, Gabon, Paraguay, Moldova, Philippines, South 

Africa, Egypt, Indonesia, Viet Nam, Bolivia, Palestine, Iraq, El Salvador, Kyrgyzstan, Morocco, 

Nicaragua, Cabo Verde, Guyana, Guatemala, Tajikistan, Namibia, India, Micronesia (Federated 

States of), Timor-Leste, Honduras, Bhutan, Kiribati, Bangladesh, Congo, Vanuatu, Lao People's 

Democratic Republic, Ghana, Equatorial Guinea, Kenya, Sao Tome and Principe, Eswatini, 

Zambia, Cambodia, Angola, Myanmar, Nepal, Pakistan, Cameroon   

 

ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

 
รูปท่ี 2 ประเทศที่มีดัชนคีวามไมเสมภาคทางเพศนอยท่ีสุด 10 ประเทศ 

 จากภาพ 2 จะเห็นไดวาประเทศที่มีคาดัชนีความไมเสมอภาคทางเพศในระดับต่ำ ไดแก ประเทศ สวิตเซอรแลนด 

สวีเดน เนเธอรแลนด เดนมารก นอรเวย เบลเย่ียม สโลวีเนีย ฟนแลนด ไอซแลนด และ เกาหลีใต จะอยูในกลุมประเทศพัฒนา

แลวทั้งหมด แสดงใหเห็นวาประเทศพัฒนาแลวจะใหความสำคัญกับ การพัฒนาเพศควบคูไปกบัการพัฒนาประเทศในดานอื่นๆ     

  

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 ประเทศที่มีดัชนีความไมเสมอภาคทางเพศมากที่สดุ 10 ประเทศ 

 ในภาพที่ 3 ประเทศที่มีคาดัชนีความไมเสมอภคทางเพศมากที่สุด ไดแก ประเทศคองโก แคมเมอรูน เอสวาตินี     

เคนยา บังกลาเทศ ปากีสถาน เซาโตเม กานา กาบอน และอิเดีย ซึ่งประเทศเหลานี้เปนประเทศกำลังพัฒนา และอาจจะมี

ปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาเกี่ยวกับประเด็นเรื่องเพศนอย ทั้งในดานทรัพยากร จารีต และปจจัยอื่นๆ ที่ไมเอื้อตอการพัฒนา

ความไมเสมอภาคทางเพศ  

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหการถดถอยเชิงซอนท่ีมีผลตอดัชนีความไมเสมอภาคทางเพศ    

ตัวแปร 

Linear model 

β               Robust 

(t) 

Log - Log model 

β              Robust 

(t) 

Log-Lin model 

β               Robust 

(t) 

SSIP (จำนวนที่นั่งในสภา) 
1.0204***   .0187 

(54.32) 

.7183                 .4254 

(1.69) 

.0084***               .0004 

(20.42) 

FED (การศึกษาของเพศหญิง) 
.7710***                 .1123 

(6.86) 

1.4346 ***           .3134 

(4.58) 

.0058***                .0008 

(6.97) 

LFPR (ระดบัการบังคับใช

แรงงานแรงงานหญิง) 

.1666**                 .0674 

(2.47) 

.1774                  .2580 

(0.69) 

.0013**                  .0005 

(2.29) 

HDI (ดัชนีพัฒนามนุษย) 
-168.0834***    59.0425 

(-2.85) 

-2.5495                  1.589 

(-1.60) 

-6.4521***             .5440 

(-11.86) 

INED (ความเหล่ือมลำ้ทางการ

ศึกษา) 

-.0767                 .0506 

(-1.52) 

.0298                     .0965 

(0.31) 

-.0005                    .0004 

(-1.38) 

INIC (ความเหล่ือมล้ำทาง

รายได) 

.0350                 .0271 

(1.29) 

.1731                     .1118 

(1.55) 

.0005**                  .0002 

(2.36) 

GDI (ดัชนีการพัฒนาเพศ

สภาพ) 

.1565                 .0919 

(1.70) 

.2555                     .1563 

(1.63) 

.0012                     .0006 

(1.74) 
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กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดทำการศึกษาเปรียบเทียบระหวางกลุมประเทศพัฒนาแลวและกลุมประเทศ

กำลังพัฒนา จำนวน 151 ประเทศ แบงกลุมประเทศออกเปนกลุมประเทศกำลังพัฒนา 92 ประเทศ และกลุมประเทศพัฒนา

แลว 59 ประเทศดังตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2 กลุมประเทศและประเทศท่ีใชในการศึกษาจำแนกตามระดับการพัฒนาเศรษฐกจิ 

กลุมประเทศ ประเทศ 

ประเทศพัฒนา

แลว 

Norway. Switzerland, Australia, Ireland, Germany, Iceland,  Hong Kong, China (SAR) Sweden, 

Singapore, Netherlands, Denmark, Canada, United States,  United Kingdom,  Finland, New 

Zealand,  Belgium,  Liechtenstein,  Japan,  Austria,  Luxembourg, Israel, Korea (Republic of), 

France,  Slovenia, Spain, Czechia, Italy, Malta, Estonia  Greece, Cyprus, Poland, United Arab 

Emirates, Andorra, Lithuania, Qatar, Slovakia, Brunei Darussalam, Saudi Arabia, Latvia, Portugal, 

Bahrain, Chile, Hungary, Croatia Argentina, Oman, Russian Federation, Montenegro, Bulgaria, 

Romania, Belarus, Bahamas, Uruguay, Kuwait,  Malaysia,  Barbados, Kazakhstan     

ประเทศกำลัง

พัฒนา 

Iran, Palau, Seychelles, Costa Rica, Turkey, Mauritius, Panama, Serbia, Albania, Trinidad and 

Tobago, Antigua and Barbuda, Georgia, Saint Kitts and Nevis, Cuba, Mexico, Grenada, Sri Lanka, 

Bosnia and Herzegovina, Venezuela (Bolivarian Republic of), Brazil, Azerbaijan, Lebanon, The 

former Yugoslav Republic of Macedonia, Armenia, Thailand, Algeria, China, Ecuador, Ukraine, 

Peru, Colombia, Saint Lucia, Fiji, Mongolia, Dominican Republic, Jordan, Tunisia, Jamaica, Tonga, 

Saint Vincent and the Grenadines, Suriname, Botswana, Maldives, Dominica, Samoa, Uzbekistan, 

Belize, Marshall Islands, Libya, Turkmenistan, Gabon, Paraguay, Moldova, Philippines, South 

Africa, Egypt, Indonesia, Viet Nam, Bolivia, Palestine, Iraq, El Salvador, Kyrgyzstan, Morocco, 

Nicaragua, Cabo Verde, Guyana, Guatemala, Tajikistan, Namibia, India, Micronesia (Federated 

States of), Timor-Leste, Honduras, Bhutan, Kiribati, Bangladesh, Congo, Vanuatu, Lao People's 

Democratic Republic, Ghana, Equatorial Guinea, Kenya, Sao Tome and Principe, Eswatini, 

Zambia, Cambodia, Angola, Myanmar, Nepal, Pakistan, Cameroon   

 

ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

 
รูปท่ี 2 ประเทศที่มีดัชนคีวามไมเสมภาคทางเพศนอยท่ีสุด 10 ประเทศ 

 จากภาพ 2 จะเห็นไดวาประเทศที่มีคาดัชนีความไมเสมอภาคทางเพศในระดับต่ำ ไดแก ประเทศ สวิตเซอรแลนด 

สวีเดน เนเธอรแลนด เดนมารก นอรเวย เบลเย่ียม สโลวีเนีย ฟนแลนด ไอซแลนด และ เกาหลีใต จะอยูในกลุมประเทศพัฒนา

แลวทั้งหมด แสดงใหเห็นวาประเทศพัฒนาแลวจะใหความสำคัญกับ การพัฒนาเพศควบคูไปกบัการพัฒนาประเทศในดานอื่นๆ     

  

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 ประเทศที่มีดัชนีความไมเสมอภาคทางเพศมากที่สดุ 10 ประเทศ 

 ในภาพที่ 3 ประเทศที่มีคาดัชนีความไมเสมอภคทางเพศมากที่สุด ไดแก ประเทศคองโก แคมเมอรูน เอสวาตินี     

เคนยา บังกลาเทศ ปากีสถาน เซาโตเม กานา กาบอน และอิเดีย ซึ่งประเทศเหลานี้เปนประเทศกำลังพัฒนา และอาจจะมี

ปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาเกี่ยวกับประเด็นเรื่องเพศนอย ทั้งในดานทรัพยากร จารีต และปจจัยอื่นๆ ที่ไมเอื้อตอการพัฒนา

ความไมเสมอภาคทางเพศ  

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหการถดถอยเชิงซอนท่ีมีผลตอดัชนีความไมเสมอภาคทางเพศ    

ตัวแปร 

Linear model 

β               Robust 

(t) 

Log - Log model 

β              Robust 

(t) 

Log-Lin model 

β               Robust 

(t) 

SSIP (จำนวนที่นั่งในสภา) 
1.0204***   .0187 

(54.32) 

.7183                 .4254 

(1.69) 

.0084***               .0004 

(20.42) 

FED (การศึกษาของเพศหญิง) 
.7710***                 .1123 

(6.86) 

1.4346 ***           .3134 

(4.58) 

.0058***                .0008 

(6.97) 

LFPR (ระดบัการบังคับใช

แรงงานแรงงานหญิง) 

.1666**                 .0674 

(2.47) 

.1774                  .2580 

(0.69) 

.0013**                  .0005 

(2.29) 

HDI (ดัชนีพัฒนามนุษย) 
-168.0834***    59.0425 

(-2.85) 

-2.5495                  1.589 

(-1.60) 

-6.4521***             .5440 

(-11.86) 

INED (ความเหล่ือมลำ้ทางการ

ศึกษา) 

-.0767                 .0506 

(-1.52) 

.0298                     .0965 

(0.31) 

-.0005                    .0004 

(-1.38) 

INIC (ความเหล่ือมล้ำทาง

รายได) 

.0350                 .0271 

(1.29) 

.1731                     .1118 

(1.55) 

.0005**                  .0002 

(2.36) 

GDI (ดัชนีการพัฒนาเพศ

สภาพ) 

.1565                 .0919 

(1.70) 

.2555                     .1563 

(1.63) 

.0012                     .0006 

(1.74) 
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MMR (อัตราการตาย 

ของมารดา) 

.0126                .0307 

(0.41) 

.5685**                 .2394 

(2.37) 

.0005                     .0003 

(1.46) 

ADBR 

(อัตราการเกิดของวัยรุน) 

.3383**                  

.1517 

(2.23) 

.1600                    .2057 

(0.78) 

.0027**                  .0011 

(2.31) 

R-squared 0.9430 0.8332 0.9388 

F 1174.83 64.18 207.56 

Prob > F 0.0000 0.0000 0.0000 

Obs 151 149 151 

หมายเหตุ:  * มีระดับนัยสำคญั 0.1 **มีนัยสำคญัที่ระดับ 0.05 *** มีนัยสำคัญที่ระดับ 0.01 

                 จากการศึกษาในครั้งนี้พบวา มีปจจัยที่มีอิทธิพลตอดัชนีความไมเสมอภาคทางเพศโดยไดทำการวิเคราะหดวย

แบบจำลองที่ 1 Linear regression ประกอบดวยตัวแปรอิสระ 9 ตัว จะเห็นไดวาสามารถใชแบบจำลองน้ีไดเนื่องจากคา Prob 

> F มีคา 0.0000 แสดงวาตัวแปรอิสระที ่มีในแบบจำลองมีอิทธิพลตอตัวแปรตาม นอกจากนี ้ในแบบจำลอง ยังพบวาคา         

R-squared เทากับ 0.94 แสดงวาตัวแปรอิสระทั้ง 9 ตัวในแบบจำลอง สามารถอธิบายการ เปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามไดรอย

ละ 94 และปจจัยอื่นๆที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงรอยละ 6 โดยมีคา F เทากับ 1174.83 แสดงวาสามารถอธิบายการ

เปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และ 0.01 จึงสามารถอธิบายไดวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอดัชนี

ความไมเสมอภาคทางเพศประกอบดวย จำนวนที่นั่งในสภา การศึกษา ดัชนีการพัฒนามนุษย ณ ระดับนัยสำคัญ 0.05 และการ

บังคับใชแรงงานเพศหญิง อัตราการเกิดของวัยรุน ณ ระดับนัยสำคัญ 0.01 และ ซึ่งดัชนีการมนุษยเปนตัวแปรอิสระเดียวใน

แบบจำลองนี้ท่ีมีความสัมพันธกับตัวแปรตามในทศิทางตรงกันขาม   

                 สำหรับในแบบจำลองที่ 2  Log - Log model ใชวิธีการประมาณการโดยการตัดตัวแปรอิสระที่ไม มีอิทธิพลตอ

ตัวแปรตามออก โดยใหตัวแปรอิสระและตัวแปรตามอยในรูปของ Logธรรมชาติ (ln) ซึ่งแบบจำลองนี้สามารถใชไดเน่ืองจากคา 

มีคานอยกวาระดับนัยสำคัญ 0.05 แสดงวาตัวแปรอิสระมีอิทธิพลตอตัวแปรตาม จากแบบจำลองนี้พบวาคา R-squared  

เทากับ0.83 แสดงวาตัวแปรอิสระทั้ง 9 ตัว สามารถอธิบายตัวแปรตามไดรอยละ 83 และปจจัยอื่นๆมีอิทธิพล ตอการ

เปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามรอยละ 17 โดยคา F เทากับ 64.18 สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามไดอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลตอดัชนีความไมเสมอภาคทางเพศคือ การศึกษาของเพศหญิง กับอัตราการ

ตายของมารดา   

                 และในแบบจำลองที่ 3 จะใชตัวแปรอิสระเหมือนแบบจำลองที 1 แตตัวแปรตามใส Log ธรรมชาติ (ln) จึงเรียก

แบบจำลองนี้วา Log-Lin model ซึ่งแบบจำลองนี้สามารถใชไดเนื่องจากจาก Prob > F เทากับ 0.0000 มีคานอยกวาระดับ

นัยสำคัญ 0.05 แสดงวาตัวแปรอิสระมีอิทธิพลตอตัวแปรตาม จากแบบจำลองนี้  พบวาคา R-squared เทากับ 0.93 แสดงวา

ตัวแปนอิสระสามารถอธิบายตัวแปรตามไดรอยละ 93 และปจจัย  อื่นๆมีอิธิพลตอตัวแปรตามรอยละ 7 โดยคา F เทากับ 

207.56 สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร ตามไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 และ 0.01 และสามารถอธิบายได

วาตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลตอดัชนี ความไมเสมอภาคทางเพศคอื การบังคับใชกำลังแรงงานเพศหญิง ความเหลื่อมล้ำทางรายได                        

อัตราการเกิดของวัยรุน ณ ระดับนัยสำคัญ 0.05 และ จำนวนที่นั่งในสภา การศึกษาของเพศหญิง ดัชนีพัฒนามนุษย ณ ระดับ

นัยสำคัญ 0.01  

                   จากการศกึษาทั้ง 3 แบบจำลองสามารถบอกไดวา ณ ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 และ0.01 แบบจำลองที่ 3  

Log-Lin model เปนแบบจำลองที่ดีที่สุด เนื่องจากเมื่อทำการใส log ธรรมชาติในตัวแปรตามแลวพบวามีตัว  แปรอิสระที่มี

ความสัมพันธกับตัวแปรตามมากที่สุดใน 3 แบบจำลองที่ศกึษา  จึงสามารถอธิบายเหตุผลของปจจัยท่ี  มีอิทธิพลตอดัชนีความ

ไมเสมอภาคทางเพศ ดังน้ี  

จำนวนที่นั่งในสภา เปนปจจัยที่สงผลตอดัชนีความไมเสมอภาคทางเพศในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากหลาย

ประเทศที่ศึกษายังไมสามารถผลักดันใหเพศหญิงเขามามีบทบาททางการเมืองและบริหารประเทศเพียงพอการเพิ่มขึ้นของ

ความไมเสมอภาคทางเพศจึงเปนอุปสรรคในการเขามามีบทบาททางการเมืองของสตรี  

การศกึษาของเพศหญิงที่ต่ำกวามัธยม เปนปจจัยที่สงผลตอดัชนีความไมเสมอภาคทางเพศในทิศทางเดียวกัน 

เนื่องจากการศึกษาเปนปจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศ ทุกคนควรมีสิทธิในการเขารับกรศึกษาขั้นสูงสุดอยางเทาเทียมกัน 

ดังนั้นถาการศึกษาของเพศหญิงในระดับต่ำกวามัธยมเพ่ิมขึ้นจะทำใหแนวโนมดัชนีความไมเสมอภาคทางเพศเพ่ิมขึ้นดวย 

การบังคับใชแรงงานเพศหญิง เปนปจจัยที ่สงผลตอดัชนีความไมเสมอภาคทางเพศในทิศทาง เดียวกัน 

เนื่องจากงานบางประเภทไมเหมาะสมกับเพศหญิงดวยลักษณะทางกายภาพ และเพศหญิงมีสิทธิใน การเลือกเขามามีสวนรวม

ในกำลังแรงงานดวยความสมัครใจ ดังนั้นถาการมีการบังคับใชแรงงานเพศหญิง  มากขึ้นแนวโนมดัชนีความไมเสมอภาคทาง

เพศจะเพ่ิมข้ึนดวยเชนกัน 

ดัชนกีารพัฒนามนุษย เปนปจจัยที่สงผลตอดัชนีความไมเสมอภาคทางเพศในทิศทางตรงกันขาม เนื่องจากการ

ที่ประเทศจะพัฒนาไดนั้นไมใชแคการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอยางเดียวจำเปนอยางยิ ่งที่ตอง มีการพัฒนาดานอื่นๆดวย 

โดยเฉพาะประชากร ดังนั้นถาดัชนีพัฒนามนุษยเพิ่มขึ้นก็จะสงผลใหดัชนีความไมเสมอภาคทางเพศลดลง  

                  ความเหลื่อมล้ำทางรายได เปนปจจัยที่สงผลตอดัชนีความไมเสมอภาคทางเพศในทิศทางเดียวกัน เนื่องจาก

คาจางในประเภทของการทำงานระหวางเพศหญิงและเพศชายหลายๆประเทศยังคงไมเทาเทียมกัน สัดสวนความเหลื่อมล้ำทาง

รายไดจึงมีอิธิพลตอดัชนีความไมเสมอภาคทางเพศ ดังนั้นถาความเหลื่อมล้ำทาง รายไดเพิ่มขึ้นดัชนีความไมเสมอภาคทางเพศ

จะเพิ่มข้ึนดวย 

อัตราการเกิดของวัยรุน เปนปจจัยที่สงผลตอดัชนีความไมเสมอภาคทางเพศในทิศทางเดียวกัน ในปจจุบันนี้

ปญหาสำคัญที่หลายๆประเทศเผชิญคือการทองกอนวัยอันควรของวัยรุน หรือมีการบังคับ ผูหญิงในเรื่องเพศสัมพันธตางๆ 

ดังนั้นอัตราการเกิดของวัยรุนมีอิทธิพลตอดัชนีความไมเสมอภาคทางเพศ ถาอัตราการเกิดของวัยรุนเพิ่มขึ้นจะทำใหแนวโนม

ดัชนีความไมเสมอภาคทางเพศเพิ่มข้ึนดวย                      

                   นอกจากนี้ในการศึกษาครั้งน้ียังทำการศึกษาถึงดัชนีความไมเสมอภาคทางเพศที่สงผลตอ เศรษฐกิจ เชน รายได

ประชาติมวลรวม และ อัตราการวางงานรวมตามวัตถุประสงคขอที่ 2  ไดผลการศึกษา   ดังตารางตอไปนี้  

ตาราง 4 วิเคราะหการถดถอยเชิงเดี่ยวดัชนีความไมเสมอภาคทางเพศท่ีสงผลตอรายไดประชาชาติมวลรวม   

 

ตัวแปร 

Log - Log model 

β                                Robust S.E 

      (t) 

GII (ดัชนีความไมเสมอภาคทางเพศ) 
-.0797516***                               .0277 

   (-2.87) 

R-squared 0.0696 

F 8.24 

Prob > F 0.0000 

Obs 151 

            หมายเหตุ  *** มีนัยสำคัญที่ระดับ 0.01              
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

MMR (อัตราการตาย 

ของมารดา) 

.0126                .0307 

(0.41) 

.5685**                 .2394 

(2.37) 

.0005                     .0003 

(1.46) 

ADBR 

(อัตราการเกิดของวัยรุน) 

.3383**                  

.1517 

(2.23) 

.1600                    .2057 

(0.78) 

.0027**                  .0011 

(2.31) 

R-squared 0.9430 0.8332 0.9388 

F 1174.83 64.18 207.56 

Prob > F 0.0000 0.0000 0.0000 

Obs 151 149 151 

หมายเหตุ:  * มีระดับนัยสำคญั 0.1 **มีนัยสำคญัที่ระดับ 0.05 *** มีนัยสำคัญที่ระดับ 0.01 

                 จากการศึกษาในครั้งนี้พบวา มีปจจัยที่มีอิทธิพลตอดัชนีความไมเสมอภาคทางเพศโดยไดทำการวิเคราะหดวย

แบบจำลองที่ 1 Linear regression ประกอบดวยตัวแปรอิสระ 9 ตัว จะเห็นไดวาสามารถใชแบบจำลองน้ีไดเนื่องจากคา Prob 

> F มีคา 0.0000 แสดงวาตัวแปรอิสระที ่มีในแบบจำลองมีอิทธิพลตอตัวแปรตาม นอกจากนี ้ในแบบจำลอง ยังพบวาคา         

R-squared เทากับ 0.94 แสดงวาตัวแปรอิสระทั้ง 9 ตัวในแบบจำลอง สามารถอธิบายการ เปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามไดรอย

ละ 94 และปจจัยอื่นๆที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงรอยละ 6 โดยมีคา F เทากับ 1174.83 แสดงวาสามารถอธิบายการ

เปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และ 0.01 จึงสามารถอธิบายไดวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอดัชนี

ความไมเสมอภาคทางเพศประกอบดวย จำนวนที่นั่งในสภา การศึกษา ดัชนีการพัฒนามนุษย ณ ระดับนัยสำคัญ 0.05 และการ

บังคับใชแรงงานเพศหญิง อัตราการเกิดของวัยรุน ณ ระดับนัยสำคัญ 0.01 และ ซึ่งดัชนีการมนุษยเปนตัวแปรอิสระเดียวใน

แบบจำลองนี้ท่ีมีความสัมพันธกับตัวแปรตามในทศิทางตรงกันขาม   

                 สำหรับในแบบจำลองที่ 2  Log - Log model ใชวิธีการประมาณการโดยการตัดตัวแปรอิสระที่ไม มีอิทธิพลตอ

ตัวแปรตามออก โดยใหตัวแปรอิสระและตัวแปรตามอยในรูปของ Logธรรมชาติ (ln) ซึ่งแบบจำลองนี้สามารถใชไดเน่ืองจากคา 

มีคานอยกวาระดับนัยสำคัญ 0.05 แสดงวาตัวแปรอิสระมีอิทธิพลตอตัวแปรตาม จากแบบจำลองนี้พบวาคา R-squared  

เทากับ0.83 แสดงวาตัวแปรอิสระทั้ง 9 ตัว สามารถอธิบายตัวแปรตามไดรอยละ 83 และปจจัยอื่นๆมีอิทธิพล ตอการ

เปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามรอยละ 17 โดยคา F เทากับ 64.18 สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามไดอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลตอดัชนีความไมเสมอภาคทางเพศคือ การศึกษาของเพศหญิง กับอัตราการ

ตายของมารดา   

                 และในแบบจำลองที่ 3 จะใชตัวแปรอิสระเหมือนแบบจำลองที 1 แตตัวแปรตามใส Log ธรรมชาติ (ln) จึงเรียก

แบบจำลองนี้วา Log-Lin model ซึ่งแบบจำลองนี้สามารถใชไดเนื่องจากจาก Prob > F เทากับ 0.0000 มีคานอยกวาระดับ

นัยสำคัญ 0.05 แสดงวาตัวแปรอิสระมีอิทธิพลตอตัวแปรตาม จากแบบจำลองนี้  พบวาคา R-squared เทากับ 0.93 แสดงวา

ตัวแปนอิสระสามารถอธิบายตัวแปรตามไดรอยละ 93 และปจจัย  อื่นๆมีอิธิพลตอตัวแปรตามรอยละ 7 โดยคา F เทากับ 

207.56 สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร ตามไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 และ 0.01 และสามารถอธิบายได

วาตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลตอดัชนี ความไมเสมอภาคทางเพศคอื การบังคับใชกำลังแรงงานเพศหญิง ความเหลื่อมล้ำทางรายได                        

อัตราการเกิดของวัยรุน ณ ระดับนัยสำคัญ 0.05 และ จำนวนที่นั่งในสภา การศึกษาของเพศหญิง ดัชนีพัฒนามนุษย ณ ระดับ

นัยสำคัญ 0.01  

                   จากการศกึษาทั้ง 3 แบบจำลองสามารถบอกไดวา ณ ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 และ0.01 แบบจำลองที่ 3  

Log-Lin model เปนแบบจำลองที่ดีที่สุด เนื่องจากเมื่อทำการใส log ธรรมชาติในตัวแปรตามแลวพบวามีตัว  แปรอิสระที่มี

ความสัมพันธกับตัวแปรตามมากที่สุดใน 3 แบบจำลองที่ศกึษา  จึงสามารถอธิบายเหตุผลของปจจัยท่ี  มีอิทธิพลตอดัชนีความ

ไมเสมอภาคทางเพศ ดังน้ี  

จำนวนที่นั่งในสภา เปนปจจัยที่สงผลตอดัชนีความไมเสมอภาคทางเพศในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากหลาย

ประเทศที่ศึกษายังไมสามารถผลักดันใหเพศหญิงเขามามีบทบาททางการเมืองและบริหารประเทศเพียงพอการเพิ่มขึ้นของ

ความไมเสมอภาคทางเพศจึงเปนอุปสรรคในการเขามามีบทบาททางการเมืองของสตรี  

การศกึษาของเพศหญิงที่ต่ำกวามัธยม เปนปจจัยที่สงผลตอดัชนีความไมเสมอภาคทางเพศในทิศทางเดียวกัน 

เนื่องจากการศึกษาเปนปจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศ ทุกคนควรมีสิทธิในการเขารับกรศึกษาขั้นสูงสุดอยางเทาเทียมกัน 

ดังนั้นถาการศึกษาของเพศหญิงในระดับต่ำกวามัธยมเพ่ิมขึ้นจะทำใหแนวโนมดัชนีความไมเสมอภาคทางเพศเพ่ิมขึ้นดวย 

การบังคับใชแรงงานเพศหญิง เปนปจจัยที ่สงผลตอดัชนีความไมเสมอภาคทางเพศในทิศทาง เดียวกัน 

เนื่องจากงานบางประเภทไมเหมาะสมกับเพศหญิงดวยลักษณะทางกายภาพ และเพศหญิงมีสิทธิใน การเลือกเขามามีสวนรวม

ในกำลังแรงงานดวยความสมัครใจ ดังนั้นถาการมีการบังคับใชแรงงานเพศหญิง  มากขึ้นแนวโนมดัชนีความไมเสมอภาคทาง

เพศจะเพ่ิมข้ึนดวยเชนกัน 

ดัชนกีารพัฒนามนุษย เปนปจจัยที่สงผลตอดัชนีความไมเสมอภาคทางเพศในทิศทางตรงกันขาม เนื่องจากการ

ที่ประเทศจะพัฒนาไดนั้นไมใชแคการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอยางเดียวจำเปนอยางยิ ่งที่ตอง มีการพัฒนาดานอื่นๆดวย 

โดยเฉพาะประชากร ดังนั้นถาดัชนีพัฒนามนุษยเพิ่มขึ้นก็จะสงผลใหดัชนีความไมเสมอภาคทางเพศลดลง  

                  ความเหลื่อมล้ำทางรายได เปนปจจัยที่สงผลตอดัชนีความไมเสมอภาคทางเพศในทิศทางเดียวกัน เนื่องจาก

คาจางในประเภทของการทำงานระหวางเพศหญิงและเพศชายหลายๆประเทศยังคงไมเทาเทียมกัน สัดสวนความเหลื่อมล้ำทาง

รายไดจึงมีอิธิพลตอดัชนีความไมเสมอภาคทางเพศ ดังนั้นถาความเหลื่อมล้ำทาง รายไดเพิ่มขึ้นดัชนีความไมเสมอภาคทางเพศ

จะเพิ่มข้ึนดวย 

อัตราการเกิดของวัยรุน เปนปจจัยที่สงผลตอดัชนีความไมเสมอภาคทางเพศในทิศทางเดียวกัน ในปจจุบันนี้

ปญหาสำคัญที่หลายๆประเทศเผชิญคือการทองกอนวัยอันควรของวัยรุน หรือมีการบังคับ ผูหญิงในเรื่องเพศสัมพันธตางๆ 

ดังนั้นอัตราการเกิดของวัยรุนมีอิทธิพลตอดัชนีความไมเสมอภาคทางเพศ ถาอัตราการเกิดของวัยรุนเพิ่มขึ้นจะทำใหแนวโนม

ดัชนีความไมเสมอภาคทางเพศเพิ่มข้ึนดวย                      

                   นอกจากนี้ในการศึกษาครั้งน้ียังทำการศึกษาถึงดัชนีความไมเสมอภาคทางเพศที่สงผลตอ เศรษฐกิจ เชน รายได

ประชาติมวลรวม และ อัตราการวางงานรวมตามวัตถุประสงคขอที่ 2  ไดผลการศึกษา   ดังตารางตอไปนี้  

ตาราง 4 วิเคราะหการถดถอยเชิงเดี่ยวดัชนีความไมเสมอภาคทางเพศท่ีสงผลตอรายไดประชาชาติมวลรวม   

 

ตัวแปร 

Log - Log model 

β                                Robust S.E 

      (t) 

GII (ดัชนีความไมเสมอภาคทางเพศ) 
-.0797516***                               .0277 

   (-2.87) 

R-squared 0.0696 

F 8.24 

Prob > F 0.0000 

Obs 151 

            หมายเหตุ  *** มีนัยสำคัญที่ระดับ 0.01              
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

                   ณ ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ในการศึกษาดัชนีความไมเสมอภาคทางเพศที่สงผลตอ รายไดประชาติมวล

รวม แบบจำลองที่ดีที่สุดคือ Log - Log model พบวาดัชนีความไมเสมอภาคทางเพศมีอิทธิพลตอ รายได ประชาติมวลรวม 

โดยมีคา P>|t| เทากับ 0.005 ซึ่งนอยกวาระดับนยัสำคัญ และดัชนีความไมเสมอภาค ทางเพศ มีอิทธิพลตอรายไดประชาติมวล

รวมในทิศทางตรงกันขาม รายไดมวลรวมประชาชาติเปนตัวแปรสำคัญทางเศรษฐศาสตรในการใชวัดมูลคาทงเศรษฐกิจในดาน

ตัวเงินของแตละประเทศ ที่วัดจากรายไดของทุกคนภายในประเทศไมแบงแยกชายหญิง ดังนั้น จึงสมารถสรุปไดวา เมื่อ

แนวโนมดัชนีความไมเสมอภาคทางเพศเพ่ิมข้ึนจะ  สงผลใหรายไดมวลรวมประชาติลดลง 

ตาราง 5 วิเคราะหการถดถอยเชิงเดี่ยวดัชนีความไมเสมอภาคทางเพศท่ีสงผลตออัตราการวางงานรวม   

ตัวแปร 

Linear model 

β  Robust (t)                                               

S.E 

GII (ดัชนีความไมเสมอภาคทางเพศ) 
.5492***                                   .1118 

(4.91) 

R-squared 0.5144 

F 24.10 

Prob > F 0.0000 

Obs 151 

                     หมายเหตุ*** มีนัยสำคัญที่ระดับ 0.01 

                ณ ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ในการศึกษาดัชนีความไมเสมอภคทางเพศที่สงผลตออัตราการ วางงานรวม 

แบบจำลองที่ใชคือ Linear model พบวาดัชนีความไมเสมอภาคทางเพศมีอิทธิพลตออัตราการ วางงานรวม โดยมีคา P>|t| 

เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวาระดับนัยสำคัญ และดัชนีความไมเสมอภาคทางเพศมี อิทธิพลตออัตราการวางงานรวมในทิศทาง

เดียวกัน เนื่องจากการพัฒนาประเทศมีปจจัยสำคัญคือทุนมนุษย การเขามามีสวนรวมในกำลังแรงงานอยางเทาเทียมทั้งชาย

และหญิง การพัฒนาแรงงานใหมีประสิทธิภาพ  อยางเทาเทียมกัน คลอบคลุมถึงคาจาง และสวัสดิการที่แรงงานทุกเพศทุกชน

ชั้นควรไดรับ ดังนั้นถาดัชนีความไมเสมอภาคทางเพศเพิ่มขึ้น  อัตราการวางงานรวมจะเพิ่มขึ้นดวย เนื่องจากจะมีการเลือก

ปฏิบัติและมีขอจำกัดในเรื่องเพศสภาพมากขึ้น  

               นอกจากนี้ทำการเปรียบเทียบความไมเสมอภาคทางเพศระหวางประเทศกำลังพัฒนาแลวกับประเทศกำลังพฒันา 

โดยใช t-test  ผลการศึกษาดังตารางตอไปนี้  

ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบดัชนีความไมเสมอภาคทางเพศระหวางประเทศกำลังพัฒนา และประเทศพัฒนาแลว 

 

GII 

Group N Mean S.D. t p 

ประเทศพัฒนาแลว 56 .15200 .090118  

-14.111 

 

0.000 ประเทศกำลังพัฒนา 75 .39962  .105710 

        

              จากตารางที่ 6 สมารถสรุปไดวา คาเฉลี่ยดัชนีความไมเสมอภาคทางเพศระหวางประเทศกำลัง พัฒนาและประเทศ

พัฒนาแลวมีความแตกตางกัน ณ ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 สามารถอธิบายไดวาคาเฉลี่ยดัชนีความไมเสมอภาคทางเพศใน

ประเทศพัฒนาแลวมากวาประเทศกำลังพัฒนารอยละ ซึ่งประเทศพัฒนาแลวมีคาเฉลี่ยดัชนีความไมเสมอภาคทางเพศประมาณ

รอยละ 15.2 และประเทศกำลังพัฒนามีคาดัชนีความไมเสมอภาคทางเพศเฉลี่ยรอยละ 39.96  

 

 

ขอเสนอแนะ 

         จากการศึกษาดัชนีความไมเสมอภาคทางเพศที่สงผลตอรายไประชาชาติมวลรวม และการวางงานรวมในประแทศ

กำลังพัฒนาและประเทศพัฒนาแลว จะเห็นไดวาปจจัยที่มีผลและสามารถนำไปใชในการพัฒนาประเทศจนบรรลุวัตถุประสงค

ไดนั้นก็คือ  จำนวนที่นั่งในสภา การศึกษาของเพศหญิงที่ต่ำกวามัธยม การบังคับใชแรงงานเพศหญิง ดัชนีการพัฒนามนุษย 

ความเหลื่อมล้ำทางรายได และอัตราการเกิดของวัยรุน ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้คาดวาจะสมารถเปนแนวทางในการนำไปพัฒนา

กับกลุมตางๆ โดยเฉพาะประเทศท่ียังคงมีความขัดแยงในเรื่องของความไมเสมอภาคทางเพศ อีกทั้งนำไปใชแกปญความไมเสมอ

ภาคทางเพศที่ยังคงเปน อุปสรรคในตอการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนามนุษยถือเปนปจจัยสำคัญที่จะทำใหประเทศ

กาวหนาไปได ดังนั้นการพัฒนาและความเทาเทียมกันของมนุษยจึงควรเปนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งผลที่ไดในการศึกษาท่ี

สามารถนำไปใชในการวางแผนพัฒนาประเทศ มีดังน้ี 
1. รัฐบาลควรเรงดำเนินนโยบายการพัฒนามนุษย 

2. รัฐบาลควนสงเสริมใหมีความเทาเทียมกันทางดานการศึกษาและสนับสนุนในดานการศึกษาใหคนในประเทศอยางเทาเทียม

กันทุกเพศ 

3. แตละประเทศควรมีการเปดโอกาสใหสตรีเขามามีบทบาทในการบริหารประเทศมากขึ้น และสนับสนุนใหตรีมีมีสิทธิในการ

ทำกิจกรรมตางๆอยางเทียมกับผูชาย 

4. รัฐบาลควรมีมาตราการในการปรับปรุงและแกไขในเรื่องความเหลื่อมล้ำในดานการกระจายรายไดและการศึกษา  

5. รัฐควรใหความสำคัญกับสภาวะการตั้งครรภไมพึงประสงคในวัยรุนและกำหนมาตราการในการแกปญหา 
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757
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

                   ณ ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ในการศึกษาดัชนีความไมเสมอภาคทางเพศที่สงผลตอ รายไดประชาติมวล

รวม แบบจำลองที่ดีที่สุดคือ Log - Log model พบวาดัชนีความไมเสมอภาคทางเพศมีอิทธิพลตอ รายได ประชาติมวลรวม 

โดยมีคา P>|t| เทากับ 0.005 ซึ่งนอยกวาระดับนยัสำคัญ และดัชนีความไมเสมอภาค ทางเพศ มีอิทธิพลตอรายไดประชาติมวล

รวมในทิศทางตรงกันขาม รายไดมวลรวมประชาชาติเปนตัวแปรสำคัญทางเศรษฐศาสตรในการใชวัดมูลคาทงเศรษฐกิจในดาน

ตัวเงินของแตละประเทศ ที่วัดจากรายไดของทุกคนภายในประเทศไมแบงแยกชายหญิง ดังนั้น จึงสมารถสรุปไดวา เมื่อ

แนวโนมดัชนีความไมเสมอภาคทางเพศเพ่ิมข้ึนจะ  สงผลใหรายไดมวลรวมประชาติลดลง 

ตาราง 5 วิเคราะหการถดถอยเชิงเดี่ยวดัชนีความไมเสมอภาคทางเพศท่ีสงผลตออัตราการวางงานรวม   

ตัวแปร 

Linear model 

β  Robust (t)                                               

S.E 

GII (ดัชนีความไมเสมอภาคทางเพศ) 
.5492***                                   .1118 

(4.91) 

R-squared 0.5144 

F 24.10 

Prob > F 0.0000 

Obs 151 

                     หมายเหตุ*** มีนัยสำคัญที่ระดับ 0.01 

                ณ ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ในการศึกษาดัชนีความไมเสมอภคทางเพศที่สงผลตออัตราการ วางงานรวม 

แบบจำลองที่ใชคือ Linear model พบวาดัชนีความไมเสมอภาคทางเพศมีอิทธิพลตออัตราการ วางงานรวม โดยมีคา P>|t| 

เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวาระดับนัยสำคัญ และดัชนีความไมเสมอภาคทางเพศมี อิทธิพลตออัตราการวางงานรวมในทิศทาง

เดียวกัน เนื่องจากการพัฒนาประเทศมีปจจัยสำคัญคือทุนมนุษย การเขามามีสวนรวมในกำลังแรงงานอยางเทาเทียมทั้งชาย

และหญิง การพัฒนาแรงงานใหมีประสิทธิภาพ  อยางเทาเทียมกัน คลอบคลุมถึงคาจาง และสวัสดิการที่แรงงานทุกเพศทุกชน

ชั้นควรไดรับ ดังนั้นถาดัชนีความไมเสมอภาคทางเพศเพิ่มขึ้น  อัตราการวางงานรวมจะเพิ่มขึ้นดวย เนื่องจากจะมีการเลือก

ปฏิบัติและมีขอจำกัดในเรื่องเพศสภาพมากขึ้น  

               นอกจากนี้ทำการเปรียบเทียบความไมเสมอภาคทางเพศระหวางประเทศกำลังพัฒนาแลวกับประเทศกำลังพฒันา 

โดยใช t-test  ผลการศึกษาดังตารางตอไปนี้  

ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบดัชนีความไมเสมอภาคทางเพศระหวางประเทศกำลังพัฒนา และประเทศพัฒนาแลว 

 

GII 

Group N Mean S.D. t p 

ประเทศพัฒนาแลว 56 .15200 .090118  

-14.111 

 

0.000 ประเทศกำลังพัฒนา 75 .39962  .105710 

        

              จากตารางที่ 6 สมารถสรุปไดวา คาเฉลี่ยดัชนีความไมเสมอภาคทางเพศระหวางประเทศกำลัง พัฒนาและประเทศ

พัฒนาแลวมีความแตกตางกัน ณ ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 สามารถอธิบายไดวาคาเฉลี่ยดัชนีความไมเสมอภาคทางเพศใน

ประเทศพัฒนาแลวมากวาประเทศกำลังพัฒนารอยละ ซึ่งประเทศพัฒนาแลวมีคาเฉลี่ยดัชนีความไมเสมอภาคทางเพศประมาณ

รอยละ 15.2 และประเทศกำลังพัฒนามีคาดัชนีความไมเสมอภาคทางเพศเฉลี่ยรอยละ 39.96  

 

 

ขอเสนอแนะ 

         จากการศึกษาดัชนีความไมเสมอภาคทางเพศที่สงผลตอรายไประชาชาติมวลรวม และการวางงานรวมในประแทศ

กำลังพัฒนาและประเทศพัฒนาแลว จะเห็นไดวาปจจัยที่มีผลและสามารถนำไปใชในการพัฒนาประเทศจนบรรลุวัตถุประสงค

ไดนั้นก็คือ  จำนวนที่นั่งในสภา การศึกษาของเพศหญิงที่ต่ำกวามัธยม การบังคับใชแรงงานเพศหญิง ดัชนีการพัฒนามนุษย 

ความเหลื่อมล้ำทางรายได และอัตราการเกิดของวัยรุน ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้คาดวาจะสมารถเปนแนวทางในการนำไปพัฒนา

กับกลุมตางๆ โดยเฉพาะประเทศท่ียังคงมีความขัดแยงในเรื่องของความไมเสมอภาคทางเพศ อีกทั้งนำไปใชแกปญความไมเสมอ

ภาคทางเพศที่ยังคงเปน อุปสรรคในตอการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนามนุษยถือเปนปจจัยสำคัญที่จะทำใหประเทศ

กาวหนาไปได ดังนั้นการพัฒนาและความเทาเทียมกันของมนุษยจึงควรเปนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งผลที่ไดในการศึกษาท่ี

สามารถนำไปใชในการวางแผนพัฒนาประเทศ มีดังน้ี 
1. รัฐบาลควรเรงดำเนินนโยบายการพัฒนามนุษย 

2. รัฐบาลควนสงเสริมใหมีความเทาเทียมกันทางดานการศึกษาและสนับสนุนในดานการศึกษาใหคนในประเทศอยางเทาเทียม

กันทุกเพศ 

3. แตละประเทศควรมีการเปดโอกาสใหสตรีเขามามีบทบาทในการบริหารประเทศมากขึ้น และสนับสนุนใหตรีมีมีสิทธิในการ

ทำกิจกรรมตางๆอยางเทียมกับผูชาย 

4. รัฐบาลควรมีมาตราการในการปรับปรุงและแกไขในเรื่องความเหลื่อมล้ำในดานการกระจายรายไดและการศึกษา  

5. รัฐควรใหความสำคัญกับสภาวะการตั้งครรภไมพึงประสงคในวัยรุนและกำหนมาตราการในการแกปญหา 
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การออกแบบตราสินค้า พัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวซ้อมมือ

ข้าวซ้อมมือปลอดภัย ต�าบลบ้านหาร อ�าเภอบางกล�่า จังหวัดสงขลา

ประภาภรณ์ เพชรแก้ว1 และโชติพงษ์ บุญฤทธิ์2

บทคัดย่อ
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ข้าวซ้อมมือกลุ่มข้าวซ้อมมือปลอดภัย 

ต�าบลบ้านหาร อ�าเภอบางกล�่า จังหวัดสงขลา และสื่อประชาสัมพันธ์ และเพื่อประเมินความพึงพอใจ ผลงานการออกแบบตราสินค้า 

บรรจุภัณฑ์ และสื่อประชาสัมพันธ์ของกลุ่มข้าวซ้อมมือปลอดภัย ต�าบลบ้านหาร อ�าเภอบางกล�่า จังหวัดสงขลา โดยการศึกษางาน

วิจัยที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์ผู้ประกอบการถึงปัญหาของผลิตภัณฑ์เดิม การใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลความต้องการในการพัฒนา

ตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์จากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นกลุ่มผู้ที่สนใจสินค้าเพื่อสุขภาพ จ�านวน 100 คน และให้ผู้บริโภคประเมินความพึง

พอใจผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 ผลการวจิยัพบว่า ในการสอบถามความคดิเหน็การออกแบบตราสนิค้า และพฒันาบรรจภุณัฑ์ข้าวซ้อมมอืกลุม่ข้าวซ้อมมอืปลอดภัย 

ต�าบลบ้านหาร อ�าเภอบางกล�่า จังหวัดสงขลา จากกลุ่มตัวอย่าง 100 คน ท�าให้ได้บรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบใช้วัสดุกระดาษในการขึ้นรูป 

ใช้สีสดใส และสามารถปกป้องผลิตภัณฑ์ด้านในได้เป็นอย่างดี และปริมาณข้าวซ้อมมือที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคคือ 200 

กรัม ซึ่งผู้บริโภคส่วนใหญ่นิยมซ้ือไปรับประทานเอง จึงไปสู่แนวคิดในการออกแบบตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างเอกลักษณ์ 

จุดเด่นเฉพาะตัวให้กับผลิตภัณฑ์ข้าวซ้อมมือ กลุ่มข้าวซ้อมมือปลอดภัย ต�าบลบ้านหาร อ�าเภอบางกล�่า จังหวัดสงขลา โดยเลือกใช้สี

สดใสแต่เป็นสีที่ได้มาจากเมล็ดข้าว

 ดังนัน้การออกแบบตราสนิค้าและพฒันาบรรจภุณัฑ์ข้าวซ้อมมือและส่งเสรมิผลติภัณฑ์ให้เป็นสนิค้าออกจ�าหน่ายสูแ่หล่งตลาดใหม่ๆ 

ต้องอาศยัด้านความคดิสร้างสรรค์ทีส่อดคล้องและเหมาะสมกบัรปูลกัษณ์ของผลติภณัฑ์รวมถงึวสัดกุารผลติ เพือ่สร้างความแตกต่าง

ให้กบัผลติภณัฑ์ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ และผลจากการประเมนิความพงึพอใจของผู้บรโิภคทีม่ต่ีอตราสินค้า และบรรจภัุณฑ์ข้าวซ้อม

มือ ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้าอยู่ในระดับดี และความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อบรรจุภัณฑ์อยู่ในระดับดี

ค�ำส�ำคัญ : บรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า ข้าวซ้อมมือ

1 นิสิตปริญญาตรี สาขาทัศนศิลป์ (ศิลปะการออกแบบ) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000 
2 อาจารย์สาขาทัศนศิลป์ (ศิลปะการออกแบบ) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000
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Branding Design and Packaging Development for Coarse Rice: Khaw Som Mea Plod Pai, 

Ban Han Subdistrict, Bang Klam District, Songkhla Province

Praphapond Phetkaew1 and Chotipong Bunyarit2

Abstract
The objectives of this research are studying the problems and design of brand and packaging of coarse 

rice of safety coarse rice group in Ban Han Subdistrict, Bang Klam District, Songkhla Province, and public relations 

media. Also evaluation of contentment about brand design, packaging and public relations media of safety 

coarse rice group Ban Han Subdistrict, Bang Klam District, Songkhla Province. The processes of research were 

reviewing the articles, interviewing entrepreneurs about the troubles of the original product, and collection the 

needs for band and packaging development with questionnaires from 100 people who interested in health 

products. Then evaluate the contentment of the products. Finally, analyzes data using statistics, frequency 

distribution, percentage, mean and standard deviation.

 The research found that surveying the opinion of 100 people about brand design and development of coarse 

rice packaging of handcrafted rice safety group in Ban Han Subdistrict, Bang Klam District, Songkhla Province. 

Resulting in packaging designed using paper, using colorful style, able to protect the inner products and 200 

grams of package size of coarse rice in customer demand which most consumers prefer to buy. Lead to the 

concept of brand design and packaging to create the identity and unique strengths for coarse rice products of 

safety coarse rice group in Ban Han Subdistrict, Bang Klam District, Songkhla Province.

 Therefore, brand design, development packaging of coarse rice and promoting products trade to new markets 

have to rely on creativity, suitable for the product appearance, including production materials for creating the 

differentiation for the effective product, and the results from both of evaluating consumer satisfaction to brand, 

coarse rice packaging are at a good level

Keyword : Packaging ,Branding ,Coarse Rice

        ผู้ประกอบการกลุ่มขาวซ้อมมือปลอดภัยได้แยกตัวออกมาจากกลุ่มข้าวซ้อมมือเกาะไหลเพราะต้องการทำเป็นธุรกิจของ
ครอบครัว จึงมีความต้องการปลูกข้าวเพื่อสุขภาพ และได้จำหน่ายข้าว  4 สายพันธ์ุ คือ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ โดยข้าวไรซ์เบอร์รี่ มีสารที่
อุดมไปด้วยสารอาหารสูง มีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระได้ดี  ข้าวสังข์หยดที่มีคุณสมบัติบรรเทาอาการอ่อนเพลียแขนและขา ข้าว
หอมปทุม เป็นพันธ์ุใหม่ของไทยที่มีความนุ่มคล้ายข้าวหอมมะลิ จึงถือว่าเป็นข้าวหอมไทยที่สามารถนำมาทดแทนข้าวหอมมะลิไทย
ได้  และข้าว กข.43 เป็นข้าวเพื่อสุขภาพที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ เหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำหนักหรือเป็นเบาหวาน โดย
ผู้ประกอบการมีการส่งขายต่างจังหวัด และมีลูกค้าประจำ 
        เน่ืองจากผู้วิจัยมีความสนใจตัวสินค้าของกลุ่มข้าวซ้อมมือปลอดภัย เพราะตัวบรรจุภัณฑ์เดิมของกลุ่มข้าวซ้อมมือปลอดภัยไม่
มีตราสินค้าและไม่ดึงดูดผู้บริโภคจึงต้องการนำมาปรับเปลี่ยนและพัฒนาตราสินค้าและตัวบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายให้
มากขึ้นและให้เป็นที่ดึงดูดแก่ผู้บริโภค ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นปัญหาตรงน้ีและได้ยกประเด็นน้ีมาทำเป็นวิจัย      

 
วิธีการวิจัย 

          จากการวิจัย เรื่องการออกแบบตราสินค้า พัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวซ้อมมือ สินค้าของกลุ่มข้าวซ้อมมือปลอดภัย ตำบลบ้าน
หาร อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา หลังจากได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการผู้วิจัย 
โดยผู้วิจัยได้ศึกษา วิธีการโดยมีลำดับในการนำเสนอดังน้ี 1) การวางแผนและศึกษาที่มาของปัญหาการวิจัย 2) สำรวจและกำหนด
ประชากรในการวิจัย 3) รวบรวมและเก็บข้อมูล 4) วิเคราะห์ข้อมูล 5) กระบวนการการออกแบบ 6) ประเมินความพึงพอใจ 7) การ
สร้างต้นแบบ 8) การวิเคราะห์ ปรับปรุง แก้ไข 9) สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

           ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับหลักการในการออกแบบต่างๆ รูปแบบ และวัสดุ ที่ใช้ในการออกแบบ 
           จากการศึกษาวิจัยการออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ข้าวซ้อมมือปลอดภัย ตำบลบ้านหาร อำเภอบาง
กล่ำ จังหวัดสงขลา ในการเลือกออกแบบตราสินค้าจะเลือกออกแบบตราสินค้าประเภทผสมผสานระหว่างตัวอักษรและรูปภาพ 
และใช้สีเดียวกันทั้งหมด ในส่วนของรูปแบบและวัสดุของบรรจุภัณฑ์น้ันจากการวิจัย วัสดุที่จะนำมาออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวซ้อม
มือ คือประเภทกระดาษ ที่สามารถพับข้ึนรูปได้ สะดวกในการใช้งาน สามารถบรรจุและสะดวกในการขนส่งมีความทนทาน
ระดับกลาง และอีกหน่ึงวัสดุที่เหมาะกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวซ้อมมือ คือประเภทถุงซีลสุญญากาศ ที่คุณสมบัติในรักษา
ผลิตภัณฑ์ให้มีอายุการใช้งานได้นานมากขึ้น 

การวิเคราะห์ผลแบบสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง 
          คุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา 100 คน ได้แก่ ผู้บริโภคข้าวทั่วไป 50 คน ผู้บริโภคข้าวเพื่อสุขภาพ 30 คน 
ผูบ้ริโภคที่เลือกซ้ือข้าวในห้างสรรพสินค้า 20 คน 
 โดยใช้แบบสอบถามเก่ียวกับความต้องการของรูปแบบกราฟิก ตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์ ที่เหมาะสมกับกลุ่มข้าวซ้อมมือ
ปลอดภัย ตำบลบ้านหาร อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา 
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        ผู้ประกอบการกลุ่มขาวซ้อมมือปลอดภัยได้แยกตัวออกมาจากกลุ่มข้าวซ้อมมือเกาะไหลเพราะต้องการทำเป็นธุรกิจของ
ครอบครัว จึงมีความต้องการปลูกข้าวเพื่อสุขภาพ และได้จำหน่ายข้าว  4 สายพันธ์ุ คือ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ โดยข้าวไรซ์เบอร์รี่ มีสารที่
อุดมไปด้วยสารอาหารสูง มีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระได้ดี  ข้าวสังข์หยดที่มีคุณสมบัติบรรเทาอาการอ่อนเพลียแขนและขา ข้าว
หอมปทุม เป็นพันธ์ุใหม่ของไทยที่มีความนุ่มคล้ายข้าวหอมมะลิ จึงถือว่าเป็นข้าวหอมไทยที่สามารถนำมาทดแทนข้าวหอมมะลิไทย
ได้  และข้าว กข.43 เป็นข้าวเพื่อสุขภาพที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ เหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำหนักหรือเป็นเบาหวาน โดย
ผู้ประกอบการมีการส่งขายต่างจังหวัด และมีลูกค้าประจำ 
        เน่ืองจากผู้วิจัยมีความสนใจตัวสินค้าของกลุ่มข้าวซ้อมมือปลอดภัย เพราะตัวบรรจุภัณฑ์เดิมของกลุ่มข้าวซ้อมมือปลอดภัยไม่
มีตราสินค้าและไม่ดึงดูดผู้บริโภคจึงต้องการนำมาปรับเปลี่ยนและพัฒนาตราสินค้าและตัวบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายให้
มากขึ้นและให้เป็นที่ดึงดูดแก่ผู้บริโภค ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นปัญหาตรงน้ีและได้ยกประเด็นน้ีมาทำเป็นวิจัย      

 
วิธีการวิจัย 

          จากการวิจัย เรื่องการออกแบบตราสินค้า พัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวซ้อมมือ สินค้าของกลุ่มข้าวซ้อมมือปลอดภัย ตำบลบ้าน
หาร อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา หลังจากได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการผู้วิจัย 
โดยผู้วิจัยได้ศึกษา วิธีการโดยมีลำดับในการนำเสนอดังน้ี 1) การวางแผนและศึกษาที่มาของปัญหาการวิจัย 2) สำรวจและกำหนด
ประชากรในการวิจัย 3) รวบรวมและเก็บข้อมูล 4) วิเคราะห์ข้อมูล 5) กระบวนการการออกแบบ 6) ประเมินความพึงพอใจ 7) การ
สร้างต้นแบบ 8) การวิเคราะห์ ปรับปรุง แก้ไข 9) สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

           ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับหลักการในการออกแบบต่างๆ รูปแบบ และวัสดุ ที่ใช้ในการออกแบบ 
           จากการศึกษาวิจัยการออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ข้าวซ้อมมือปลอดภัย ตำบลบ้านหาร อำเภอบาง
กล่ำ จังหวัดสงขลา ในการเลือกออกแบบตราสินค้าจะเลือกออกแบบตราสินค้าประเภทผสมผสานระหว่างตัวอักษรและรูปภาพ 
และใช้สีเดียวกันทั้งหมด ในส่วนของรูปแบบและวัสดุของบรรจุภัณฑ์น้ันจากการวิจัย วัสดุที่จะนำมาออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวซ้อม
มือ คือประเภทกระดาษ ที่สามารถพับขึ้นรูปได้ สะดวกในการใช้งาน สามารถบรรจุและสะดวกในการขนส่งมีความทนทาน
ระดับกลาง และอีกหน่ึงวัสดุที่เหมาะกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวซ้อมมือ คือประเภทถุงซีลสุญญากาศ ที่คุณสมบัติในรักษา
ผลิตภัณฑ์ให้มีอายุการใช้งานได้นานมากขึ้น 

การวิเคราะห์ผลแบบสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง 
          คุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา 100 คน ได้แก่ ผู้บริโภคข้าวทั่วไป 50 คน ผู้บริโภคข้าวเพื่อสุขภาพ 30 คน 
ผูบ้ริโภคที่เลือกซ้ือข้าวในห้างสรรพสินค้า 20 คน 
 โดยใช้แบบสอบถามเก่ียวกับความต้องการของรูปแบบกราฟิก ตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์ ที่เหมาะสมกับกลุ่มข้าวซ้อมมือ
ปลอดภัย ตำบลบ้านหาร อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา 
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ผลการออกแบบตราสินค้าข้าวซ้อมมือกลุ่มข้าวซ้อมมือปลอดภัย 
รูปแบบกราฟิก จำนวน (คน) ร้อยละ 

กราฟิกแบบเรียบง่าย 20 20 

กราฟิกลวดลายการ์ตูน 10 10 

กราฟิกแบบเสมือนจริง 67 67 

รวม 100 100.00 

ตารางที่ 1 บรรจุภัณฑ์ข้าวซ้อมมือเหมาะสมกับกราฟิกแบบใด 

จากตารางที่ 1 บรรจุภัณฑ์ข้าวซ้อมมือเหมาะสมกับกราฟิกแบบใด ส่วนใหญ่ต้องการกราฟิกแบบเรียบง่าย จำนวน 67 
คน คิดเป็นร้อยละ 67.00 รองลงมาคือกราฟิกแบบเสมือนจริง จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 กราฟิกลวดลายการ์ตูน 
จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 

แนวทางในการออกแบบได้กำหนดรูปแบบตราสินค้าเป็นแบบประเภทผสมผสานระหว่างตัวอักษรและรูปภาพ โดย
ออกแบบเป็นรูปทรงคลายชั้นปิ่นโต ให้สอดคล้องกับตัวบรรจุภัณฑ์ที่ใส่เป็นชั้นได้ 

 

 
ภาพที่ 1 แนวคิดในการออกแบบตราสินค้า 

 
ภาพที่ 2 รูปแบบตราสินค้าของกลุ่มข้าวซ้อมมือปลอดภัย   

 
จากแนวคิดในการออกแบบตราสินค้า ผู้วิจัยได้กำหนดรูปแบบตราสินค้าเป็นประเภทแบบผสมผสานระหว่างตัวอักษร

และรูปภาพ      โดยผลรวมการประเมินด้านตราสินค้าที่กลุ่มผู้บริโภคพึงพอใจอยู่ในระดับด ี ซ่ึงใช้ลักษณะรูปทรงปิ่นโตรวมเข้ากับ
คำว่าข้าวซ้อมมือปลอดภัย โดยเลือกใช้สีแบบเดียวกันทั้งหมด 

ผลการออกแบบบรรจุภัณฑ ์
รูปแบบวัสดุบรรจุภัณฑ ์ จำนวน (คน) ร้อยละ 

ถุงพลาสติก 24 24.00 

กล่องกระดาษ 52 52.00 

ถุงกระดาษ 23 23.00 

รวม 100 100.00 

ตารางที่ 2 การใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ควรใช้รูปแบบใดในการออกแบบ 

               จากตารางที่ 2 การใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ควรใช้รูปแบบใดในการออกแบบ ส่วนใหญ่ต้องการวัสดุแบบกล่องกระดาษ 
จำนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 52.00 รองลงมาคือถุงพลาสติก จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 24.00 ถุงกระดาษ จำนวน 23 คน 
คิดเป็นร้อยละ 23.00 

ในส่วนของตัวบรรจุภัณฑ์ได้ออกแบบเป็นรูปทรงสามเหลี่ยม โดยออกแบบมุมของบรรจุภัณฑ์ให้สามารถฉีกเทผลิตภัณฑ์
ใส่ภาชนะได้เลยเพื่อความสะดวก โดยส่วนใหญ่ต้องการวัสดุแบบกล่องกระดาษ และเลือกใช้สีสดใสให้เหมาะกับสีของข้าวแต่ละ
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ผลการออกแบบตราสินค้าข้าวซ้อมมือกลุ่มข้าวซ้อมมือปลอดภัย 
รูปแบบกราฟิก จำนวน (คน) ร้อยละ 

กราฟิกแบบเรียบง่าย 20 20 

กราฟิกลวดลายการ์ตูน 10 10 

กราฟิกแบบเสมือนจริง 67 67 

รวม 100 100.00 

ตารางที่ 1 บรรจุภัณฑ์ข้าวซ้อมมือเหมาะสมกับกราฟิกแบบใด 

จากตารางที่ 1 บรรจุภัณฑ์ข้าวซ้อมมือเหมาะสมกับกราฟิกแบบใด ส่วนใหญ่ต้องการกราฟิกแบบเรียบง่าย จำนวน 67 
คน คิดเป็นร้อยละ 67.00 รองลงมาคือกราฟิกแบบเสมือนจริง จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 กราฟิกลวดลายการ์ตูน 
จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 

แนวทางในการออกแบบได้กำหนดรูปแบบตราสินค้าเป็นแบบประเภทผสมผสานระหว่างตัวอักษรและรูปภาพ โดย
ออกแบบเป็นรูปทรงคลายชั้นปิ่นโต ให้สอดคล้องกับตัวบรรจุภัณฑ์ที่ใส่เป็นชั้นได้ 

 

 
ภาพที่ 1 แนวคิดในการออกแบบตราสินค้า 

 
ภาพที่ 2 รูปแบบตราสินค้าของกลุ่มข้าวซ้อมมือปลอดภัย   

 
จากแนวคิดในการออกแบบตราสินค้า ผู้วิจัยได้กำหนดรูปแบบตราสินค้าเป็นประเภทแบบผสมผสานระหว่างตัวอักษร

และรูปภาพ      โดยผลรวมการประเมินด้านตราสินค้าที่กลุ่มผู้บริโภคพึงพอใจอยู่ในระดับดี ซ่ึงใช้ลักษณะรูปทรงปิ่นโตรวมเข้ากับ
คำว่าข้าวซ้อมมือปลอดภัย โดยเลือกใช้สีแบบเดียวกันทั้งหมด 

ผลการออกแบบบรรจุภัณฑ ์
รูปแบบวัสดุบรรจุภัณฑ ์ จำนวน (คน) ร้อยละ 

ถุงพลาสติก 24 24.00 

กล่องกระดาษ 52 52.00 

ถุงกระดาษ 23 23.00 

รวม 100 100.00 

ตารางที่ 2 การใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ควรใช้รูปแบบใดในการออกแบบ 

               จากตารางที่ 2 การใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ควรใช้รูปแบบใดในการออกแบบ ส่วนใหญ่ต้องการวัสดุแบบกล่องกระดาษ 
จำนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 52.00 รองลงมาคือถุงพลาสติก จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 24.00 ถุงกระดาษ จำนวน 23 คน 
คิดเป็นร้อยละ 23.00 

ในส่วนของตัวบรรจุภัณฑ์ได้ออกแบบเป็นรูปทรงสามเหลี่ยม โดยออกแบบมุมของบรรจุภัณฑ์ให้สามารถฉีกเทผลิตภัณฑ์
ใส่ภาชนะได้เลยเพื่อความสะดวก โดยส่วนใหญ่ต้องการวัสดุแบบกล่องกระดาษ และเลือกใช้สีสดใสให้เหมาะกับสีของข้าวแต่ละ
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ชนิดดังน้ี ข้าว กข43 ใช้บรรจุภัณฑ์สีเขียว ,ข้าวสังข์หยดใช้บรรจุภัณฑ์สีน้ำตาล ,ข้าวหอมปทุมใช้บรรจุภัณฑ์สีเหลือง ,ข้าวไรซ์เบอรี่
ใช้บรรจุภัณฑ์สีม่วง เป็นต้น และบนบรรจุภัณฑ์จะบอกรายละเอียดและคุณสมบัติของข้าวแต่ละสายพันธ์ุ 

 
ภาพที่ 3 รูปคลี่ของบรรจุภัณฑ์ 

 
ภาพที่ 4 รูปคลี่ของบรรจุภัณฑ์ข้าวซ้อมมือปลอดภัยที่ออกแบบฉลากแล้วซ่ึงมีข้าว 4 ชนิด 

 
ภาพที่ 5 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ทั้ง 4 ชนิด 

 

ภาพที่ 6 การออกแบบถุงหิ้วให้เป็นรูปทรงปิ่นโต 

 โดยการออกแบบถุงหิ้วให้เป็นรูปทรงปิ่นโตน้ันเพื่อให้สอดคล้องกับการออกแบบตราสัญลักษณ์ และสามารถเลือกซ้ือข้าว
ได้หลายชนิดพร้อมๆ กันในการซ้ือครั้งเดียว 
 
ผลการออกแบบสื่อประชาสมัพันธ ์

สื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ข้าวซ้อมมือปลอดภัย ตำบลบ้านหาร อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา มีแนวคิดในการ
ออกแบบสื่อโปสเตอร์และสื่อออนไลน์ โดยจัดในรูปแบบของโปสเตอร์ที่ต้องการให้สื่อว่าข้าวซ้อมมือปลอดภัยผลิตด้วยวิธีธรรมชาติ
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ที่สะอาด ปลอดภัยส่งตรงสู่ผู้บริโภค เพื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์ข้าวซ้อมมือปลอดภัยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างโดยการใช้สื่อออนไลน์ เพื่อ
ส่งเสริมการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ข้าวซ้อมมือปลอดภัยให้มียอดขายที่เพิ่มขึ้น 

 
ภาพที่ 7 สื่อประชาสัมพันธ์ของกลุ่มข้าวซ้อมมือปลอดภัย ประเภทโปสเตอร์ 

 
ภาพที่ 8 สื่อประชาสัมพันธ์ของกลุ่มข้าวซ้อมมือปลอดภัย ประเภทสื่อออนไลน์ 

 
สรุปผลการวิจยั 

สรุปผลการออกแบบตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์ข้าวซ้อมมือกลุ่มข้าวซ้อมมือปลอดภัย ตำบลบ้านหาร อำเภอบางกล่ำ 
จังหวัดสงขลา จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ การสอบถามกลุ่มตัวอย่าง การศึกษาข้อมูลในด้านของข้าว ตราสินค้า 

บรรจุภัณฑ์ และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง พบว่าปัญหาของตัวบรรจุภัณฑ์รวมถึงตราสินค้า ยังขาดความน่าสนใจ ไม่สามารถดึ งดูด
กลุ่มเป้าหมาย และตัวบรรจุภัณฑ์ที่มีการห่อหุ้มด้วยพลาสติกเพียงชิ้นเดียว ผู้วิจัยจึงออกแบบตราสินค้า และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ โดย
ออกแบบตราสินค้าเป็นรูปทรงคลายชั้นปิ่นโตให้สอดคล้องกับตัวบรรจุภัณฑ์ ส่วนการห่อหุ้มจะใช้เป็นวัสดุประเภทกระดาษเคลือบ 
PE ขึ้นรูปเป็นทรงสามเหลี่ยม ที่สามารถลดขั้นตอนในการแกะตัวบรรจุภัณฑ์ โดยตัวบรรจุภัณฑ์ที่ได้ออกแบบสามารถฉีกเทข้าวลง
ในภาชนะได้ และตัวถุงหิ้วที่ได้ออกแบบ โดยใช้ลวดลายปิ่นโตและรูปทรงของปิ่นโตที่ลักษณะเป็นชั้นๆ มาออกแบบให้สามารถเลือก
ชนิดของข้าวสารตามความชื่นชอบแล้วนำมาใส่เป็นชั้นๆ ได้ โดยวัสดุที่ใช้เป็นวัสดุประเภทพลาสติก PET 

 

กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยฉบับน้ีสำเร็จลงได้ด้วยความกรุณาช่วยเหลือแนะนำอย่างดียิ่งจากอาจารย์โชติพงษ์ บุญฤทธ์ิ อาจารย์พลัฎฐ์ ยิ้ม
ประเสริฐ อาจารย์ชลธิดา เกษเพชร อาจารย์อัฎฐพล เทพยา อาจารย์ธีติ พฤกษ์อุดม อาจารย์พัทรา ผดุงสุนทรารักษ์ กรรมการสอบ
ประเมินผลงานศิลปะการออกแบบนิพนธ์ท่ีได้กรุณาให้คำปรึกษา แนะนำ และข้อเสนอแนะ ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องอันเป็น
ประโยชน์ในการทำงานศิลปะนิพนธ์ ครั้งน้ีอย่างดียิ่ง นับตั่งแต่เริ่มต้นดำเนินการจนสำเร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ ผู้วิจัยรู้สึกซาบซ้ึง จึง
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสน้ี 
        ขอขอบพระคุณ อาจารย์โชติพงษ์ บุญฤทธ์ิ อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบประเมินผลงานศิลปะการออกแบบนิพนธ์ 
เป็นผู้ผลักดัน ให้เกิดกำลังใจและให้ความสนับสนุน ทุกช่องทาง ให้คำปรึกษาแนวคิดและมุมมองที่ดี ตั้งแต่เริ่มต้นจนสำเร็จสมบูรณ์ 
        ขอขอบพระคุณ คุณณิชชา สุวรรณชูโชค และสามาชิกกลุ่มข้าวซ้อมมือปลอดภัย ตำบลบ้านหาร อำเภอบางกล่ำ จังหวัด
สงขลา ผู้ประกอบการ ที่กรุณาให้ขอมูล ให้ความร่วมมือและให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย ครั้งน้ี 
        ประโยชน์และคุณค่าของงานศิลปะการออกแบบนิพนธ์ฉบับน้ี ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้มีพระคุณทุกท่าน ที่ได้ชี้แนะแนวทางที่
ดีและมีคุณค่า ส่วนความบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานศิลปะการออกแบบนิพนธ์ครั้งน้ี ผู้วิจัยขอน้อมรับ 
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กำรออกแบบ พัฒนำตรำสินค้ำและบรรจุภัณฑ์กำแฟโบรำณสูตรต�ำมือ

บ้ำนสะพำนเคียน ต�ำบลควนโดน อ�ำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

ซารีขอ ใจดี1* และชลธิดา เกษเพชร2

บทคัดย่อ
 งานวจิยันีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ออกแบบและพฒันาบรรจภัุณฑ์ ตราสนิค้า ประเมนิความพงึพอใจผลงานออกแบบและพัฒนา

บรรจภุณัฑ์ และออกแบบสือ่ประชาสมัพนัธ์เพือ่ส่งเสรมิการขายกาแฟโบราณสตูรต�ามอื กลุ่มวสิาหกจิบ้านสะพานเคยีน ต�าบลควนโดน 

อ�าเภอควนโดน จงัหวัดสตลู โดยการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง การสัมภาษณ์ผู้ประกอบการถึงปัญหาของบรรจุภัณฑ์เดิม การใช้

แบบสอบถามเก็บข้อมูลความต้องการในการพัฒนา ตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ จากกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคในจังหวัดสงขลาและพื้นที่

ใกล้เคียง จ�านวน 100 คน ผู้บริโภคประเมินความพึงพอใจผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติแจกแจงเป็นค่าร้อยละ ได้

ศกึษาข้อมลูทีเ่กีย่วข้องในการออกแบบบรรจภุณัฑ์ และวสัดทีุใ่ช้ในการบรรจ ุผลการวจิยัพบว่า เอกลกัษณ์ทีส่ามารถสือ่ถงึผลติภณัฑ์

กาแฟโบราณสูตรต�ามือ ของต�าบลควนโดนมากที่สุดคือ การบอกเล่าเรื่องราววิธีการผลิตผงกาแฟ บ้านควนโดน โดยการต�ามือ เป็นก

ราฟิกลายเส้นบน บรรจุภัณฑ์ท่ีเข้าใจง่าย ส่วนวัสดุบรรจุภัณฑ์ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุดคือ วัสดุกล่อง

กระดาษแข็ง น�้าหนักสุทธิ 200 กรัม กว้างขนาด 18 ซม. ยาว 20 ซม. ส�าหรับบรรจุภัณฑ์ช้ันใน ออกแบบเป็นรูปทรงเมล็ดกาแฟ 

น�้าหนักสุทธิ 10 กรัม กว้างขนาด 4 ซม. ยาว 6 ซม. ใช้บรรจุผงกาแฟ จ�านวน 20 ซอง ซ่ึงผู้บริโภคส่วนใหญ่นิยมซ้ือไปชงดื่มเอง 

จึงน�ามาสู่แนวคิดในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้สะดวกแก่การชงดื่มและสร้างเอกลักษณ์ ให้กับผลิตภัณฑ์กาแฟโบราณสูตรต�า

มือ บ้านควนโดน จังหวัดสตูล

ค�ำส�ำคัญ: กาแฟโบราณ บรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า เอกลักษณ์

1 นิสิตปริญญาตรี สาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000 
2 อาจารย์สาขาทัศนศิลป์ (ศิลปะการออกแบบ) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000
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Design and development Brand packaging of Hand made coffee Ban Saphan khian, Kuan 

Dhone Subdistrict, Kuan Dhone District, Satun Province

Sarikow Jaidee* and Chonthida Ketphet2

Abstract

 The objective of this research is to design and develop product packaging, assess the satisfaction of 

modern packaging design and packaging design and development. By study from the relevant research, 

Entrepreneurs interview about the original packaging’s problem. Using questionnaires to collect information on 

brand development and packaging needs. From a sample of 100 consumers in Songkhla and nearby areas. 

Consumers evaluate product satisfaction, which analyzes the data using the distribution statistics as a percentage 

and study the relevant information about packaging design and materials used for packing. The research result 

found that the most identity that can convey about the traditional coffee product, Hand recipe Khuan Dhon 

Subdistrict is showing about how to produce Ban Khuan Dhon coffee powder by Hands with an easy line of 

graphics on the packaging and for the packaging material that relevant with consumer’s satisfaction the most 

is the cardboard box material with net weight 200 grams, width 18 cm, length 20 cm. For insider packaging was 

created as a coffee bean design, net weight 10 grams, width 4 cm, length 6 cm which can contain 20 bags of 

coffee powder, which is the most consumer prefer to purchase and mix their own drink and this will lead to 

the concept of the packaging design. To make it easier to brew and create identity for the traditional coffee, 

Hand recipe Ban Khuan Don Satun District. 

Keywords : Coffee, Packing, Brand, Identity

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์,2019) กาแฟโบราณบ้านสะพานเคียน ได้นำสินค้าไปวางจำหนา่ยในสหกรณ์รา้นค้า ร้านสะดวกซื้อ
ในตลาด และห้างสรรพสินค้าในอำเภอเมืองสตูล จนไดร้ับความนยิมจากผู้บริโภคที่ต้องการซื้อเป็นของฝากจำนวนมากและเริ่มไม่
เพียงพอต่อความต้องการ  ในการแปรรูปกาแฟโบราณส่งเพื่อจัดจำหน่ายนั้น ประสบปัญหาในด้านการผลิต เนื่องจาก
กระบวนการผลติเมล็ดกาแฟโบราณต้องใช้เวลาและแรงงาน จึงไมเ่พียงพอต่อการจัดจำหน่าย แต่ความต้องการของตลาดเพิ่มขึ้น 
รวมไปถึงปัญหาในเรื่องของต้นทุนการผลิต ปัญหานี้พบว่าเกษตรส่วนใหญ่ ยังมีปัญหาหนีส้ินและการขาดแคลนทุนการ
ดำเนินการบวกกับราคายางตกต่ำ ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมีนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจ และจดัให้มีแหล่งเงินทุนให้กู้ยืมอยู่แล้วก็
ตาม เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กองทุนหมู่บ้านเป็นต้น และที่สำคัญขาดความรู้เกี่ยวกับหลักการ
ออกแบบบรรจุภณัฑ์ที่ดี ซึ่งการออกแบบและพัฒนาบรรจุภณัฑ์นี้มผีลอย่างมากในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ปัญหาที่เห็นได้
ชัดเจนคือ ตราสินค้าของแบรนด์นัน้ไม่ชัดเจน 

 

วิธีการวิจัย 

           การศึกษาและพัฒนาเอกลักษณ์ของตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์สำหรับกาแฟโบราณสูตรตำมือ ตำบลควนโดน อำเภอ
ควนโดน จังหวัดสตูล มีวัตถุประสงค์เพื่อการออกแบบและพัฒนาตลอดจนหาความพึงพอใจในการใช้งานจริงของผู้ประกอบการ 
โดยได้ศึกษาเอกสารและบทความที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ผู้วิจัยจึงได้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 1) 
ลงพื้นที่สอบถามและศึกษาข้อมูลทั่วไปจากผู้ประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสะพานเคียน ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน 
จังหวัดสตูล 2) รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสอบถามและค้นคว้า 3) วิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาเพื่อการพัฒนาบรรจภุัณฑ์ ของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนบ้านสะพานเคียน 4) การออกแบบ แบบร่างบรรจุภัณฑ์และรูปแบบของกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ Ps,Ai 5) ประเมินความพึงพอใจของผู้ประกอบการและกลุ่มเป้าหมาย 6) วิเคราะห์ ปรับปรุงและพัฒนาแบบ สร้าง
ต้นแบบบรรจุภัณฑ์     7) การนำเสนอผลงาน  และ 8) สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

          การออกแบบและพัฒนาตราสินค้าบรรจุภัณฑ์กาแฟโบราณสูตรตำมือ บ้านสะพานเคียน ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน 
จังหวัดสตูล เป็นการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกาแฟ เพื่อใช้ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความเป็นเอกลักษณ์ น่าสนใจ ซึ่งเป็น
เอกลักษณ์ที ่กลุ ่มผู ้บริโภคสามารถรับรู ้ได้ โดยให้ตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์กาแฟโบราณ สูตรตำมือ มีความรู้สึกใส่ใจทุก
รายละเอียด มีความเป็นธรรมชาติ ซึ่งบรรจุภัณฑ์กาแฟโบราณประกอบไปด้วย น้ำหนักสุทธิ 200 กรัม 20 ซอง ซองละ 10 กรัม 
เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค และเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ โดยในการออกแบบตราสินค้าได้นำวิธีการ  ตำมือ มาใช้เป็น
แนวคิดในการออกแบบ สำหรับวัสดุที่ใช้ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เป็นวัสดุกล่องกระดาษแข็ง ซึ่งมีความแข็งแรง เหนียว และ
ยืดหยุ่น ตัวบรรจุภัณฑ์ช่วยรักษาอุณหภูมิ ยืดอายุการเก็บรักษาได้ดี สะดวกในการขนส่ง และสามารถพิมพ์สีที่สวยงาม ดึงดูด
ความสนใจผู้บริโภคลงบนพื้นผิวได้  ถุงอลูมิเนียมฟอยล์ ข้อดี คือ ป้องกันการซึมผ่านได้ทั้งก๊าซ น้ำ น้ำมัน และแสงได้ อย่างดี 
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Abstract 
 

         The objective of this research is to design and develop product packaging, assess the satisfaction of 
modern packaging design and packaging design and development. By study from the relevant research, 
Entrepreneurs interview about the original packaging’s problem. Using questionnaires to collect information 
on brand development and packaging needs. From a sample of 100 consumers in Songkhla and nearby areas. 
Consumers evaluate product satisfaction, which analyzes the data using the distribution statistics as a 
percentage and study the relevant information about packaging design and materials used for packing.  
           The research result found that the most identity that can convey about the traditional coffee product, 
Hand recipe Khuan Dhon Subdistrict is showing about how to produce Ban Khuan Dhon coffee powder by 
Hands with an easy line of graphics on the packaging and for the packaging material that relevant with 
consumer’s satisfaction the most is the cardboard box material with net weight 200 grams, width 18 cm, 
length 20 cm. For insider packaging was created as a coffee bean design, net weight 10 grams, width 4 cm, 
length 6 cm which can contain 20 bags of coffee powder, which is the most consumer prefer to purchase 
and mix their own drink and this will lead to the concept of the packaging design. To make it easier to brew 
and create identity for the traditional coffee, Hand recipe Ban Khuan Don Satun District.  
 
Keywords : antique coffee, packaging, brand, identity 

 
 บทนำ 

           ปัจจุบันการปลูกกาแฟของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสะพานเคียน จังหวัดสตูล ถือเป็นทางเลือกใหม่ในช่วงที่เศรษฐกิจราคา
ยางพาราตกต่ำ เป็นอีกทางเลือกหน่ึงของการทำเกษตร ชาวควนโดนเรียกกาแฟว่า โกปี้ หรือ กูปี้ ซึ่งเพี้ยนมาจากภาษามาลายูว่า โกปิ 
เข้ามาแพร่หลายในอำเภอควนโดน ทางตำบลวังประจัน โดยนายมาแอ ละใบ ชาวรัฐเปอร์ริส ประเทศมาเลเซีย ได้จัดตั้งกลุ่มขึ้น เมื่อ
วันที่ 22 พฤษภาคม 2542 มีสมาชิกก่อตั้ง 27 คน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสะพานเคียน   ตำบลควนโดน  อำเภอควนโดน จังหวัด
สตูล  ให้ความสนใจขยายพื้นท่ีปลกูกาแฟ  โรบัสต้ามากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคายางในอนาคต และเป็น
การเสริมรายได้อีกช่องทางหนึ่งทำให้เกษตรบางรายสนใจนำต้นกาแฟโรบัสต้าพันธ์ุพื้นเมืองมาขยายพันธ์ุเพื่อปลูกทดแทนมากข้ึน 
ให้เพียงพอต่อการแปรรปูเป็นวัตถดุิบและการสร้างผลิตภัณฑ์กาแฟโบราณของชุมชนในวันข้างหน้า (สำนักงานวิจัยและพัฒนา 
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มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์,2019) กาแฟโบราณบ้านสะพานเคียน ได้นำสินค้าไปวางจำหนา่ยในสหกรณ์รา้นค้า ร้านสะดวกซื้อ
ในตลาด และห้างสรรพสินค้าในอำเภอเมืองสตูล จนไดร้ับความนยิมจากผู้บริโภคที่ต้องการซื้อเป็นของฝากจำนวนมากและเริ่มไม่
เพียงพอต่อความต้องการ  ในการแปรรูปกาแฟโบราณส่งเพื่อจัดจำหน่ายนั้น ประสบปัญหาในด้านการผลิต เนื่องจาก
กระบวนการผลติเมล็ดกาแฟโบราณต้องใช้เวลาและแรงงาน จึงไมเ่พียงพอต่อการจัดจำหน่าย แต่ความต้องการของตลาดเพิ่มขึ้น 
รวมไปถึงปัญหาในเรื่องของต้นทุนการผลิต ปัญหานี้พบว่าเกษตรส่วนใหญ่ ยังมีปัญหาหนีส้ินและการขาดแคลนทุนการ
ดำเนินการบวกกับราคายางตกต่ำ ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมีนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจ และจดัให้มีแหล่งเงินทุนให้กู้ยืมอยู่แล้วก็
ตาม เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กองทุนหมู่บ้านเป็นต้น และที่สำคัญขาดความรู้เกี่ยวกับหลักการ
ออกแบบบรรจุภณัฑ์ที่ดี ซึ่งการออกแบบและพัฒนาบรรจุภณัฑ์นี้มผีลอย่างมากในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ปัญหาที่เห็นได้
ชัดเจนคือ ตราสินค้าของแบรนด์นัน้ไม่ชัดเจน 

 

วิธีการวิจัย 

           การศึกษาและพัฒนาเอกลักษณ์ของตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์สำหรับกาแฟโบราณสูตรตำมือ ตำบลควนโดน อำเภอ
ควนโดน จังหวัดสตูล มีวัตถุประสงค์เพื่อการออกแบบและพัฒนาตลอดจนหาความพึงพอใจในการใช้งานจริงของผู้ประกอบการ 
โดยได้ศึกษาเอกสารและบทความที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ผู้วิจัยจึงได้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 1) 
ลงพื้นที่สอบถามและศึกษาข้อมูลทั่วไปจากผู้ประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสะพานเคียน ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน 
จังหวัดสตูล 2) รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสอบถามและค้นคว้า 3) วิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาเพื่อการพัฒนาบรรจภุัณฑ์ ของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนบ้านสะพานเคียน 4) การออกแบบ แบบร่างบรรจุภัณฑ์และรูปแบบของกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ Ps,Ai 5) ประเมินความพึงพอใจของผู้ประกอบการและกลุ่มเป้าหมาย 6) วิเคราะห์ ปรับปรุงและพัฒนาแบบ สร้าง
ต้นแบบบรรจุภัณฑ์     7) การนำเสนอผลงาน  และ 8) สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

          การออกแบบและพัฒนาตราสินค้าบรรจุภัณฑ์กาแฟโบราณสูตรตำมือ บ้านสะพานเคียน ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน 
จังหวัดสตูล เป็นการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกาแฟ เพื่อใช้ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความเป็นเอกลักษณ์ น่าสนใจ ซึ่งเป็น
เอกลักษณ์ที ่กลุ ่มผู ้บริโภคสามารถรับรู ้ได้ โดยให้ตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์กาแฟโบราณ สูตรตำมือ มีความรู้สึกใส่ใจทุก
รายละเอียด มีความเป็นธรรมชาติ ซึ่งบรรจุภัณฑ์กาแฟโบราณประกอบไปด้วย น้ำหนักสุทธิ 200 กรัม 20 ซอง ซองละ 10 กรัม 
เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค และเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ โดยในการออกแบบตราสินค้าได้นำวิธีการ  ตำมือ มาใช้เป็น
แนวคิดในการออกแบบ สำหรับวัสดุที่ใช้ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เป็นวัสดุกล่องกระดาษแข็ง ซึ่งมีความแข็งแรง เหนียว และ
ยืดหยุ่น ตัวบรรจุภัณฑ์ช่วยรักษาอุณหภูมิ ยืดอายุการเก็บรักษาได้ดี สะดวกในการขนส่ง และสามารถพิมพ์สีที่สวยงาม ดึงดูด
ความสนใจผู้บริโภคลงบนพื้นผิวได้  ถุงอลูมิเนียมฟอยล์ ข้อดี คือ ป้องกันการซึมผ่านได้ทั้งก๊าซ น้ำ น้ำมัน และแสงได้ อย่างดี 
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สามารถปกป้องถนอมผลิตภัณฑ์ ใช้ได้ทั้งบรรจุภัณฑ์อาหาร ยา เป็นต้น สามารถจัดรูปแบบเพื่อบรรจุสินค้าหรือสิ่งของได้ง่าย 
หรือสามารถนำมาออกแบบในแบบต่างๆ ได้หลากหลาย การผลิตสามารถใช้เทคโนโลยสีมัยใหม่และในระบบหัตถอุตสาหกรรมใน
การผลิต สามารถนำไปพัฒนาให้เป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสะพานเคียน เพื่อเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าและเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น 

 

ผลการออกแบบตราสินค้ากาแฟโบราณสูตรตำมือ 

           รูปแบบตราสินค้าเป็นประเภท เครื่องหมายและสัญลักษณ์ภาพประสมตัวอักษรเป็นการออกแบบตราสินค้าโดยใช้
รูปภาพและตัวอักษร สื่อความหมาย การใช้ชื่อตราสินค้า คือ “RETROFEE” มีการใช้กราฟิกภาพลายเส้นคนตำกาแฟ และ
ออกแบบตัวอักษร โดยใช้ตัวอักษร O ของคำว่า RETROFEE มาออกแบบเป็นรูปเมล็ดกาแฟ เพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้น 

 
ภาพที ่1 ตราสินค้ากาแฟโบราณสูตรตำมือ 

           จากผลการสอบถามการออกแบบตราสินค้ากาแฟโบราณสูตรตำมือ โดยรวมอยู่ในระดับดี โดยพบว่าระดับความสัมพันธ์
ของปัจจัยด้านรูปแบบและกราฟิกโดยรวมอยู่ในระดับดี คือตราสินค้ามีความทันสมัย สร้างความจดจำได้ง่าย และมีเอกลักษณ์
เฉพาะตน  
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการออกแบบบรรจุภัณฑ์กาแฟโบราณสูตรตำมือ 
(แบบกล่องกระดาษฉนวนPEเคลือบ) 

 
ภาพที่ 2 บรรจุภัณฑก์าแฟโบราณสูตรตำมือ 

 

 
ภาพที่ 3 ซองบรรจุภัณฑ์กาแฟโบราณ น้ำหนักสุทธิ 10 กรัม 
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ภาพที ่4 ภาพคลี่ของบรรจุภณัฑก์าโบราณสตูรตำมือ  
(แบบกล่องกระดาษฉนวนPEเคลือบ) 

 

           จากผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์กาแฟโบราณ สำหรับบรรจุภัณฑ์แบบกล่องกระดาษ
ฉนวนPEเคลือบ โดยรวมอยู่ในระดับดี คือบรรจุภัณฑ์นี้ป้องกันไม่ให้สินค้าเสื่อมสภาพ แตกหัก หรือเสียหาย มีรูปแบบและ
โครงสร้างที่มีลูกเล่นและทันสมัย แสดงความถึงสวยงามและโดดเด่น มีข้อมูลของสินค้าได้ครบถ้วน มีเอกลักษณ์เหมาะกับ
ผลิตภัณฑ์ สามารถยืดอายุและถนอมอาหารได้นานขึ้น และเหมาะสำหรับมอบเป็นของฝากได้ในส่วนของระดับความสัมพันธ์ของ
ปัจจัยด้านกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ โดยรวมอยู่ในระดับดี 

 

สรุปผลการวิจัย 
 

           สรุปผลการออกแบบและพัฒนาตราสินค้าบรรจุภัณฑ์กาแฟโบราณสูตรตำมือ บ้านสะพานเคียน ตำบลควนโดน อำเภอควน
โดน จังหวัดสตูล จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ การสอบถามข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกาแฟ ตรา
สินค้า บรรจุภัณฑ์ และวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า ผลิตภัณฑ์กาแฟโบราณ มีการจัดจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้าใน
จังหวัดสตูลและในพื้นที่ใกล้เคียง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสะพานเคียน ส่วนใหญ่จะผลิตออกจำหน่ายเป็นผงกาแฟสำเร็จรูป ไม่
จำหน่ายผลสด เพราะมีฐานลูกค้ารองรับ แต่ในกระบวนการผลิตยังคงมีปัญหาในเรื่ องของผลกาแฟที่สุกไม่ทันตามต้องการ ใน
ส่วนของตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ยังไม่โดดเด่นและมีเอกลักษณ์มากพอ จากข้อมูลผู ้วิจัยได้กำหนดชื่อ  ตราสินค้า คือ 
“RETROFEE” โดยใช้ตัวอักษร O มาออกแบบเป็นรูปเมล็ดกาแฟ มีการใช้กราฟิกภาพลายเส้นคนตำกาแฟ เพื่อความเข้าใจที่ง่าย
ขึ้น ผลการวิเคราะห์ผลรวมด้านตราสินค้า ค่าเฉลี่ย 4.16 คำนวณจาก 0.11 อยู่ในระดับดี ส่วนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ใช้
รูปทรงเรขาคณิตเป็นเอกลักษณ์สื่อถึงแหล่งเพราะปลูกเมล็ดกาแฟท่ีมีคุณภาพและความอุดมสมบูรณข์องธรรมชาติ มีการบอกเล่า
เรื่องราวกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ โดยกำหนดแนวคิดในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ขนาด 200 กรัม ผลรวมด้าน     บรรจุภัณฑ์ค่าเฉลี่ย 3.96 

คำนวณจาก 0.26 อยู่ในระดับดี ผลรวมบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบซองค่าเฉลี่ย 0.43 คำนวณจาก 0.19 อยู่ในระดับดี และผลรวมด้านสื่อประ
สัมพันธ์ค่าเฉลี่ย 4.25 คำนวณจาก 0.17 อยู่ในระดับดี 

กิตติกรรมประกาศ 
 

          ศิลปะการออกแบบนิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จสมบูรณ์ได้โดยความกรุณาอย่างยิ่ง อาจารย์พลัฏฐ์ ยิ้มประเสริฐ อาจารย์อฏัฐพล 
เทพยา อาจารย์โชติพงษ์ บุญฤทธ์ อาจารย์ธีติ พฤกษ์อุดม อาจารย์พัทรา ผดุงสุนทรารักษ์ กรรมการสอบประเมินผลงานศลิปะ
การออกแบบนิพนธ์ ที่ได้กรุณาให้คำปรึกษา แนะนำ และข้อเสนอแนะ ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องอันเป็นประโยชน์ในการทำงาน
ศิลปะการออกแบบนิพนธ์ ครั ้งนี ้อย่างดียิ ่ง นับตั้งแต่เริ่มตันดำเนินการจนสำเร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ ผู ้วิจัยรู ้สึกซาบซึ้ง จึง
ขอขอบพระคุณ เป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
           ขอขอบพระคุณ อาจารย์ชลธิดา เกษเพชร อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบประเมินผลงานศิลปะการออกแบบ
นิพนธ์ เป็นผู้ผลักดัน ให้เกิดกำลังใจและให้การสนับสนุนทุกช่องทาง ให้คำปรึกษาแนวคิดและมุมมองที่ดี ตั้งแต่เริ่มต้นจนสำเร็จ
สมบูรณ์ 
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จังหวัดสตูลและในพื้นที่ใกล้เคียง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสะพานเคียน ส่วนใหญ่จะผลิตออกจำหน่ายเป็นผงกาแฟสำเร็จรูป ไม่
จำหน่ายผลสด เพราะมีฐานลูกค้ารองรับ แต่ในกระบวนการผลิตยังคงมีปัญหาในเรื่ องของผลกาแฟที่สุกไม่ทันตามต้องการ ใน
ส่วนของตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ยังไม่โดดเด่นและมีเอกลักษณ์มากพอ จากข้อมูลผู ้วิจัยได้กำหนดชื่อ  ตราสินค้า คือ 
“RETROFEE” โดยใช้ตัวอักษร O มาออกแบบเป็นรูปเมล็ดกาแฟ มีการใช้กราฟิกภาพลายเส้นคนตำกาแฟ เพื่อความเข้าใจที่ง่าย
ขึ้น ผลการวิเคราะห์ผลรวมด้านตราสินค้า ค่าเฉลี่ย 4.16 คำนวณจาก 0.11 อยู่ในระดับดี ส่วนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ใช้
รูปทรงเรขาคณิตเป็นเอกลักษณ์สื่อถึงแหล่งเพราะปลูกเมล็ดกาแฟท่ีมีคุณภาพและความอุดมสมบูรณข์องธรรมชาติ มีการบอกเล่า
เรื่องราวกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ โดยกำหนดแนวคิดในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ขนาด 200 กรัม ผลรวมด้าน     บรรจุภัณฑ์ค่าเฉลี่ย 3.96 
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กำรออกแบบตรำสินค้ำและบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์มังคุดกวนบ้ำนคีรีวงต�ำบลก�ำโลน

อ�ำเภอลำนสกำ จังหวัดนครศรีธรรมรำช กรณีศึกษำร้ำนพี่จึ่งมังคุดกวน

กิตติยา ฆังคะวณิชกุล1* และ ชลธิดา เกษเพชร2

บทคัดย่อ
งานวจิยันีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ 1) ออกแบบตราสนิค้า 2) ออกแบบพฒันาบรรจภุณัฑ์ 3) ออกแบบสือ่ประชาสมัพนัธ์ และ 4) เพือ่

ประเมนิความพึงพอใจของตราสนิค้า บรรจภุณัฑ์ และสือ่โฆษณาประชาสมัพนัธ์ผลติภณัฑ์มงัคดุกวนบ้านครีวีง โดยการศกึษางานวจิยัท่ี

เกีย่วข้อง การสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการถึงปัญหาของผลติภณัฑ์เดิม การใช้แบบสอบถามเกบ็ข้อมลูความต้องการในการออกแบบตราสนิค้า 

และบรรจภุณัฑ์จากกลุม่ผูบ้รโิภคตวัอย่าง จ�านวน 100 คน และให้ผูบ้ริโภคประเมนิความพงึพอใจผลติภณัฑ์ ซึง่มกีารวเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้

สถติแิจกแจงความถีร้่อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ผลการวจิยัพบว่า การออกแบบตราสนิค้าเป็นประเภทเครือ่งหมายแบบ

สญัลกัษณ์ภาพผสมตวัอกัษร ในรปูแบบกราฟิกเรยีบง่าย จงึออกแบบให้ตราสนิค้าออกมาในสไตล์ญีปุ่น่ โดยใช้รปูทรงของผลมงัคดุ ซึง่เป็น

วตัถดิุบหลกัของสนิค้า ส่วนการออกแบบบรรจภุณัฑ์ผลติภณัฑ์มงัคดุกวนบ้านครีวีง ได้ออกแบบให้วสัดเุป็นฟิล์มพลาสตกิทีฉ่าบด้วยไอขอ

งอลมูเีนยีม ซึง่เป็นวสัดทุีเ่หมาะสมกับการห่อทอฟฟ่ี จงึน�ามาห่อผลติภณัฑ์มงัคดุกวนเป็นชิน้พอดคี�า ส�าหรบับรรจภุณัฑ์ภายนอกให้เป็นรปู

ทรงทีไ่ด้ถอดแบบมาจากรปูทรงผลมงัคดุ โดยใช้หลกัการทางคณติศาสตร์ เรือ่งรปูทรงเรขาคณติ เพือ่สร้างจดุเด่น ดึงดดูสายตาให้กบัผูบ้รโิภค 

สรุปผลการประเมนิความพงึพอใจของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอตราสนิค้า และบรรจภุณัฑ์มงัคดุกวนบ้านครีวีง ต�าบลก�าโลน อ�าเภอลานสกา จงัหวดั

นครศรีธรรมราช กรณศีกึษาร้านพีจ่ึง่มงัคดุกวน โดยการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยค่าเฉลีย่ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน พบว่าผลการประเมนิความพงึ

พอใจโดยรวมของผู้บรโิภคทีม่ต่ีอตราสนิค้าและบรรจภุณัฑ์ผลติภณัฑ์มงัคดุกวนบ้านครีวีง มค่ีาเฉลีย่ 3.89 (S.D. =0.74) อยูใ่นระดบัความ

พึงพอใจมาก

ค�ำส�ำคัญ: มังคุดกวน บรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า 

1 นิสิตปริญญาตรี สาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000 
2 อาจารย์สาขาทัศนศิลป์ (ศิลปะการออกแบบ) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000
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Design brand and packaging of stirring mangosteen products, Baan Kiri Wong,

Kam Lon Subdistrict, Lan Saka District, Nakhon Si Thammarat Province,

Case study from Pi Jueng stirring mangosteen products shop

Kittiya Khangkawanichakun1* and Chonthida Ketphet2

Abstract
The objective of this research is to 1) design the brand, 2) design the development of packaging, 3) 

design the public relations media, and 4) to assess the satisfaction of the brand, packaging and advertising 

media for the mangosteen stirred Ban Khiriwong. By studying relevant research Interviewing entrepreneurs about 

the problems of the original product. Using questionnaires to collect information on brand design requirements 

and packaging from a sample group of 100 consumers and allow consumers to evaluate product satisfaction 

which analyzed data by using statistics, frequency distribution, percentage, mean and standard deviation. The 

research found that creating the brand with the mark by combine between signs and symbols in the pattern 

of easy graphic, therefore created the outcome of the brand in to Japanese style by using the shape of the 

mangosteen fruit Which is the main raw material of the product and for the packaging of mangosteen paste 

products, Ban Kiri Wong had designed to be a plastic film that is coated with aluminum vapor which is the 

material used are suitable for wrapping toffee and very suitable to wrap the mango paste into a piece. For an 

external packaging to be shaped that has been reproduced from the mangosteen fruit shape by using math-

ematical principles Geometry to create the highlight visually appealing to consumers. In conclusion of the 

evaluation of consumer satisfaction with the brand and mangosteen paste packaging, after study from Pee 

Jueng mangosteen paste by analyzing data with mean Standard Deviation. It was found that the overall satis-

faction assessment of consumers towards the brand and packaging of mangosteen paste product, Ban Kiri Wong 

has an average of 3.89 (S.D. = 0.74) at the level of very satisfied.

Keyword : Stirring mangosteen products, Packaging, Brand.

Design brand and packaging of stirring mangosteen products, Baan Kiri Wong,  Kam Lon 
Subdistrict, Lan Saka District, Nakhon Si Thammarat Province, 
Case study from Pi Jueng stirring mangosteen products shop 

 

   Kittiya  Khangkawanichakun1* and Chonthida Ketphet2 
 

Abstract 

 

          The objective of this research is to 1) design the brand, 2) design the development of packaging, 3) 
design the public relations media, and 4) to assess the satisfaction of the brand, packaging and advertising 
media for the mangosteen stirred Ban Khiriwong. By studying relevant research Interviewing entrepreneurs 
about the problems of the original product. Using questionnaires to collect information on brand design 
requirements and packaging from a sample group of 100 consumers and allow consumers to evaluate 
product satisfaction which analyzed data by using statistics, frequency distribution, percentage, mean and 
standard deviation. 

                 The research found that creating the brand with the mark by combine between signs and symbols 
in the pattern of easy graphic, therefore created the outcome of the brand in to Japanese style by using the 
shape of the mangosteen fruit Which is the main raw material of the product and for the packaging of 
mangosteen paste products, Ban Kiri Wong had designed to be a plastic film that is coated with aluminum 
vapor which is the material used are suitable for wrapping toffee and very suitable to wrap the mango paste 
into a piece. For an external packaging to be shaped that has been reproduced from the mangosteen fruit 
shape by using mathematical principles Geometry to create the highlight visually appealing to consumers. 
          In conclusion of the evaluation of consumer satisfaction with the brand and mangosteen paste 
packaging, after study from Pee Jueng mangosteen paste by analyzing data with mean Standard Deviation. It 
was found that the overall satisfaction assessment of consumers towards the brand and packaging of 
mangosteen paste product, Ban Kiri Wong has an average of 3.89 (S.D. = 0.74) at the level of very satisfied. 

Keyword : Stirring mangosteen products, Packaging, Brand. 
 

บทนำ 

มังคุดเป็นผลไม้ของเอเชียท่ีได้รับความนิยมมาก จนมังคุดได้รับขนานนามว่าเป็นราชินีของผลไม้ ด้วยลักษณะภายนอก
ของผลที่มีกลีบเลี้ยงติดอยู่ที่หัวขั้วของผล คล้ายมงกุฎของพระราชินี ส่วนเนื้อในมีสีขาว มีรสชาติหวานอมเปรี้ยว มังคุดสามารถ
นำมาประกอบอาหารทั้งอาหารคาว เช่น แกง ยำ และอาหารหวาน เช่น มังคุดลอยแก้ว แยมมังคุด มังคุดกวน มังคุดแช่อิ่ม ใน
จังหวัดนครศรีธรรมราชมีการทำมังคุดคัด ด้วยการแกะเนื้อมังคุดห่ามออกมาเสียบไม้รับประทาน (นิดดา หงส์วิวัฒน์ และทวีทอง 
หงส์วิวัฒน์. 2550) ทีห่มู่บ้านคีรี  อำเภอลานสกา  จังหวัดนครศรีธรรมราช มีอาชีพหลักคือการทำสวนผลไม้ผสม เรียกว่าสวนสม
รม  คือปลูกทั้งมังคุด  ทุเรียน  ลองกอง  และสะตอ  (อารีรัตน์  ยอดสว่าง. 2557) และผลไม้ที่ขึ้นชื่อของคีรีวงคือมังคุดซึ่งเป็น
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มังคุดที่มีคุณภาพดีโดดเด่นกว่ามังคุดที่อื่น เพราะมีแหล่งปลูกมีสภาพแวดล้อมเหมาะสมต่อการให้ผลผลิตมังคุดที่มีคุณภาพ ไม่มี
การใช้สารเคมีไปกระตุ้นแต่อย่างใด มังคุดเขาส่วนใหญ่ จะถูกคัดเกรดเลือกมังคุดที่ดีลูกใหญ่มีคุณภาพ เพื่อส่งออกขายไปยัง
ต่างประเทศ ส่วนมังคุดที่ไม่ได้ขนาดก็จะถูกนำมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยการกวน ซึ่งมังคุดกวนเหล่านี้ได้นำมาจัดจำหน่ายเป็น
ผลิตภัณฑ์ของฝากที่ขึ้นชื่อของชุมชนบ้านคีรีวงอีกด้วย (ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลกำโลน. 
2560) โดยผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์พี่จึ่งมังคุดกวนบ้านคีรีวง ได้เริ่มทำผลิตภัณฑ์มังคุดกวนเมื่อปี พ.ศ. 2557 โดยเริ่มผลิตเพื่อส่ง
ขายตามร้านค้าในชุมชน ต่อมาได้มีการจัดจำหน่ายที่หน้าร้านของตัวเอง และได้เข้าร่วมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อปี พ.ศ. 2561 ผลิตภัณฑ์พี่จึ่งมังคุดกวนบ้านคีรีวงผลิตโดยการรับซื้อมังคุดมาจากชาวบ้านในชุมชน 
ทำให้ผลผลิตมังคุดที่ตกเกรดมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ผลิตภัณฑ์มังคุดกวนของผู้ประกอบการพี่จึ่งนั้น จะทำในรูปแบบของทอฟฟี่ และ
แบบแบ่งขายเป็นกิโลกรัม โดยผู้ประกอบการมีแนวคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์มังคุดกวนเพื่อผลักดันให้มังคุดกวนบ้านคีรีวงเป็น
สินค้าออกจำหน่ายสู่แหล่งตลาดใหม่ๆ เพื่อให้มียอดขายที่เพิ่มขึ้น ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับมังคุดตกเกรดของชุมชน ทำให้ชาวสวนมี
รายได้เพิ่มขึ้น แต่ปัญหาคือ รูปแบบบรรจุภัณฑ์เดิมที่ร้านยังไม่ดึงดูดผู้บริโภค ตราสินค้ายังไม่เป็นที่จดจำ และยังขาดสื่อ
ประชาสัมพันธ์สำหรับส่งเสริมการขาย อีกทั้งยังมีผู้ประกอบการผลิตมังคุดกวนจำนวนมากทำให้เกิดคู่แข่งทางการตลาดมากข้ึน 
การออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์จึงเป็นตัวแปรสำคัญเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์มังคุดกวนได้ ผู้วิจัยได้เล็งเห็น
ถึงความสำคัญของปัญหาจึงมีแนวทางในการพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์มังคุดกวนบ้านคีรีวง กรณีศึกษาจากร้าน
พี่จึ่งมังคุดกวน เนื่องจากตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์มังคุดกวนบ้านคีรีวง ยังมีรูปแบบท่ีธรรมดา ไม่ดึงดูดความสนใจของ
ผู้บริโภคได้ เพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์มังคุดกวนให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ดังนั้นจึงมีแนวคิดในการพัฒนาตราสินค้าและบรรจุ
ภัณฑ์ผลิตภัณฑ์มังคุดกวนบ้านคีรีวง เพื่อยกระดับสินค้าผลิตภัณฑ์มังคุดกวนบ้านคีรีวงให้มีความแตกต่าง โดดเด่น จากผลิตภัณฑ์
ใกล้เคียงในท้องตลาด 

 
วิธีการวิจัย 

          จากการวิจัยเรื่อง การออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์มังคุดกวนบ้านคีรีวง  ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช กรณีศึกษาร้านพ่ีจึ่งมังคุดกวน มีวัตถุประสงค์เพื่อการออกแบบและพัฒนาตลอดจนหาความพึงพอใจใน
การใช้งานจริงของผู้ประกอบการและผู้บริโภค โดยได้ศึกษาเอกสารและบทความที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการผู้วิจัยจึงได้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 1) การวางแผนและศึกษาท่ีมาของปัญหา 2) สำรวจพ้ืนท่ีและเก็บรวบรวมข้อมูล 
3) วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกระบวนการทางการออกแบบ 4) กระบวนการออกแบบโดยร่างแบบจากการวิเคราะห์ข้อมูลและออกแบบ
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Ps,Ai 5) ประเมินผลการออกแบบ (แบบร่าง) 6) การสร้างต้นแบบ    7) การนำเสนอผลงานต้นแบบ
ต่อกรรมการและแสดงนิทรรศการต่อสาธารณชน  และ 8) สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

          ผลการวิจัยเรื่อง การออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์มังคุดกวนบ้านคีรีวง ตำบลกำโลน   อำเภอลานสกา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช กรณีศึกษาจากร้านพี่จึ่งมังคุดกวน ได้นำผลจากการศึกษาและข้อเสนอแนะ มาวิเคราะห์ หาข้อสรุป
แนวทางในการออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์มังคุดกวนบ้านคีรีวง โดยมีผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการใน
การออกแบบต่างๆ รูปแบบและวัสดุที่ใช้ในการออกแบบ จากการศึกษาข้อมูลในเอกสารที่เกี่ยวข้อง การเลือกรูปแบบของตรา
สินค้าที่จะนำมาใช้ในการออกแบบตราสินค้าใหก้ับผลิตภณัฑม์ังคุดกวนบ้านคีรีวงนั้นจะออกแบบตราสินค้าเป็นประเภทเครื่องหมาย
แบบสัญลักษณ์ภาพผสมตัวอักษร ในรูปแบบกราฟิกเรียบง่าย จึงออกแบบให้ตราสินค้าออกมาในสไตล์ญี่ปุ่น โดยใช้รูปทรงของผลมังคุด 

ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของสินค้า ส่วนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์มังคุดกวนบ้านคีรีวง ได้ออกแบบให้วัสดุเป็นฟิล์มพลาสติกที่ฉาบ
ด้วยไอของอลูมีเนียม ซึ่งเป็นวัสดุที่เหมาะสมกับการห่อทอฟฟี่ จึงนำมาห่อผลิตภัณฑ์มังคุดกวนเป็นชิ้นพอดีคำ สำหรับบรรจุภัณฑ์
ภายนอกจะใช้วัสดุประเภทกล่องกระดาษแข็งซึ่งมีข้อดี คือความแข็งแรง เหนียว และยืดหยุ่น สะดวกในการขนส่งและสามารถ
พิมพ์สีที่สวยงามลงบนพ้ืนผิวและขึ้นรูปเป็นรูปทรงที่ได้ถอดแบบมาจากรูปทรงผลมังคุด เพื่อสร้างจุดเด่น ดึงดูดสายตาให้กับผู้บริโภค 

ผลการออกแบบตราสินค้า 
          แนวคิดในการออกแบบตราสินค้า ผู้วิจัยได้กำหนดรูปแบบตราสินค้าเป็นประเภท เครื่องหมายแบบสัญลักษณ์ภาพผสม
ตัวอักษร (combination mark) โดยใช้ชื่อตราสินค้าว่า “คีริ คีรี” ซึ่งเป็นการเล่นคำโดยการนำคำว่า “คีริ” มาซ้อนกับคำว่า 
“คีรี” ที่มาจากคำว่า “คีรีวง” เป็นการซ้อนคำเพื่อเสียง คือการนำคำที่มีเสียงคล้ายกันมาซ้อนกัน เพื่อให้ออกเสียงง่ายขึ้น ใช้
วิธีการสร้างคำซ้อนเสียง คือคำที่มีเสียงพยัญชนะต้นเหมือนกัน แต่เสียงสระต่างกันมาซ้อนกัน ดังนั้นจึงนำคำว่า คีริคีรี มา
ออกแบบเป็นโลโก้โดยใช้ภาพมังคุดมาผสมกับตัวอักษร และจัดรูปแบบโลโก้ให้เป็นสไตล์ญี่ปุ่น แต่ยังคงความเรียบง่าย 

    
ภาพที ่1 ตราสินค้าของผลิตภณัฑม์ังคุดกวนบ้านคีรีวง 
ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

     

 

ผลการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

บรรจุภัณฑ์มังคุดกวนบ้านคีรีวง ได้ออกแบบขึ้นมาใหม่ เป็นฟิล์มพลาสติกที่ฉาบด้วยไอของอลูมีเนียม ซึ่งเป็นวัสดุที่
เหมาะสมกับการห่อทอฟฟี่ จึงนำมาห่อผลิตภัณฑ์มังคุดกวนเป็นชิ้นพอดีคำ และออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์มังคุดกวน โดยการ
ออกแบบรูปทรงกล่องบรรจุภัณฑ์ได้ถอดแบบมาจากลูกมังคุด โดยใช้หลักการทางคณิตศาสตร์ เรื่องรูปทรงเรขาคณิตมาออกแบบ
รูปทรงของกล่องบรรจุภัณฑ์มังคุดกวน โทนสีบรรจุภัณฑ์เลียนแบบโทนสีธรรมชาติ เพื่อสร้างจุดเด่น ดึงดูดสายตาให้กับผู้ซื้อ 
สำหรับกล่องขนส่งออกแบบให้เป็นเหมือนลังไม้ที่ใส่ผลไม้ และสามารถพับให้เป็นช้ันวางผลิตภัณฑ์มังคุดกวน เพื่อขายหน้าร้านได้
อีกด้วย และอีกรูปแบบคือกล่องรูปทรงกระบอกที่สำหรับใส่บรรจุภัณฑ์มังคุดกวนขนาด 100 กรัม จำนวน 2 กล่อง เพื่อขายเป็น
ของฝาก 
 



781
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

มังคุดที่มีคุณภาพดีโดดเด่นกว่ามังคุดที่อื่น เพราะมีแหล่งปลูกมีสภาพแวดล้อมเหมาะสมต่อการให้ผลผลิตมังคุดที่มีคุณภาพ ไม่มี
การใช้สารเคมีไปกระตุ้นแต่อย่างใด มังคุดเขาส่วนใหญ่ จะถูกคัดเกรดเลือกมังคุดที่ดีลูกใหญ่มีคุณภาพ เพื่อส่งออกขายไปยัง
ต่างประเทศ ส่วนมังคุดที่ไม่ได้ขนาดก็จะถูกนำมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยการกวน ซึ่งมังคุดกวนเหล่านี้ได้นำมาจัดจำหน่ายเป็น
ผลิตภัณฑ์ของฝากที่ขึ้นชื่อของชุมชนบ้านคีรีวงอีกด้วย (ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลกำโลน. 
2560) โดยผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์พี่จึ่งมังคุดกวนบ้านคีรีวง ได้เริ่มทำผลิตภัณฑ์มังคุดกวนเมื่อปี พ.ศ. 2557 โดยเริ่มผลิตเพื่อส่ง
ขายตามร้านค้าในชุมชน ต่อมาได้มีการจัดจำหน่ายที่หน้าร้านของตัวเอง และได้เข้าร่วมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อปี พ.ศ. 2561 ผลิตภัณฑ์พี่จึ่งมังคุดกวนบ้านคีรีวงผลิตโดยการรับซื้อมังคุดมาจากชาวบ้านในชุมชน 
ทำให้ผลผลิตมังคุดที่ตกเกรดมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ผลิตภัณฑ์มังคุดกวนของผู้ประกอบการพี่จึ่งนั้น จะทำในรูปแบบของทอฟฟี่ และ
แบบแบ่งขายเป็นกิโลกรัม โดยผู้ประกอบการมีแนวคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์มังคุดกวนเพื่อผลักดันให้มังคุดกวนบ้านคีรีวงเป็น
สินค้าออกจำหน่ายสู่แหล่งตลาดใหม่ๆ เพื่อให้มียอดขายที่เพิ่มขึ้น ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับมังคุดตกเกรดของชุมชน ทำให้ชาวสวนมี
รายได้เพิ่มขึ้น แต่ปัญหาคือ รูปแบบบรรจุภัณฑ์เดิมที่ร้านยังไม่ดึงดูดผู้บริโภค ตราสินค้ายังไม่เป็นที่จดจำ และยังขาดสื่อ
ประชาสัมพันธ์สำหรับส่งเสริมการขาย อีกทั้งยังมีผู้ประกอบการผลิตมังคุดกวนจำนวนมากทำให้เกิดคู่แข่งทางการตลาดมากข้ึน 
การออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์จึงเป็นตัวแปรสำคัญเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์มังคุดกวนได้ ผู้วิจัยได้เล็งเห็น
ถึงความสำคัญของปัญหาจึงมีแนวทางในการพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์มังคุดกวนบ้านคีรีวง กรณีศึกษาจากร้าน
พี่จึ่งมังคุดกวน เนื่องจากตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์มังคุดกวนบ้านคีรีวง ยังมีรูปแบบท่ีธรรมดา ไม่ดึงดูดความสนใจของ
ผู้บริโภคได้ เพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์มังคุดกวนให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ดังนั้นจึงมีแนวคิดในการพัฒนาตราสินค้าและบรรจุ
ภัณฑ์ผลิตภัณฑ์มังคุดกวนบ้านคีรีวง เพื่อยกระดับสินค้าผลิตภัณฑ์มังคุดกวนบ้านคีรีวงให้มีความแตกต่าง โดดเด่น จากผลิตภัณฑ์
ใกล้เคียงในท้องตลาด 

 
วิธีการวิจัย 

          จากการวิจัยเรื่อง การออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์มังคุดกวนบ้านคีรีวง  ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช กรณีศึกษาร้านพ่ีจึ่งมังคุดกวน มีวัตถุประสงค์เพื่อการออกแบบและพัฒนาตลอดจนหาความพึงพอใจใน
การใช้งานจริงของผู้ประกอบการและผู้บริโภค โดยได้ศึกษาเอกสารและบทความที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการผู้วิจัยจึงได้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 1) การวางแผนและศึกษาท่ีมาของปัญหา 2) สำรวจพ้ืนท่ีและเก็บรวบรวมข้อมูล 
3) วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกระบวนการทางการออกแบบ 4) กระบวนการออกแบบโดยร่างแบบจากการวิเคราะห์ข้อมูลและออกแบบ
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Ps,Ai 5) ประเมินผลการออกแบบ (แบบร่าง) 6) การสร้างต้นแบบ    7) การนำเสนอผลงานต้นแบบ
ต่อกรรมการและแสดงนิทรรศการต่อสาธารณชน  และ 8) สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

          ผลการวิจัยเรื่อง การออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์มังคุดกวนบ้านคีรีวง ตำบลกำโลน   อำเภอลานสกา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช กรณีศึกษาจากร้านพี่จึ่งมังคุดกวน ได้นำผลจากการศึกษาและข้อเสนอแนะ มาวิเคราะห์ หาข้อสรุป
แนวทางในการออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์มังคุดกวนบ้านคีรีวง โดยมีผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการใน
การออกแบบต่างๆ รูปแบบและวัสดุที่ใช้ในการออกแบบ จากการศึกษาข้อมูลในเอกสารที่เกี่ยวข้อง การเลือกรูปแบบของตรา
สินค้าที่จะนำมาใช้ในการออกแบบตราสินค้าใหก้ับผลิตภณัฑม์ังคุดกวนบ้านคีรีวงนั้นจะออกแบบตราสินค้าเป็นประเภทเครื่องหมาย
แบบสัญลักษณ์ภาพผสมตัวอักษร ในรูปแบบกราฟิกเรียบง่าย จึงออกแบบให้ตราสินค้าออกมาในสไตล์ญี่ปุ่น โดยใช้รูปทรงของผลมังคุด 

ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของสินค้า ส่วนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์มังคุดกวนบ้านคีรีวง ได้ออกแบบให้วัสดุเป็นฟิล์มพลาสติกที่ฉาบ
ด้วยไอของอลูมีเนียม ซึ่งเป็นวัสดุที่เหมาะสมกับการห่อทอฟฟี่ จึงนำมาห่อผลิตภัณฑ์มังคุดกวนเป็นชิ้นพอดีคำ สำหรับบรรจุภัณฑ์
ภายนอกจะใช้วัสดุประเภทกล่องกระดาษแข็งซึ่งมีข้อดี คือความแข็งแรง เหนียว และยืดหยุ่น สะดวกในการขนส่งและสามารถ
พิมพ์สีที่สวยงามลงบนพ้ืนผิวและขึ้นรูปเป็นรูปทรงที่ได้ถอดแบบมาจากรูปทรงผลมังคุด เพื่อสร้างจุดเด่น ดึงดูดสายตาให้กับผู้บริโภค 

ผลการออกแบบตราสินค้า 
          แนวคิดในการออกแบบตราสินค้า ผู้วิจัยได้กำหนดรูปแบบตราสินค้าเป็นประเภท เครื่องหมายแบบสัญลักษณ์ภาพผสม
ตัวอักษร (combination mark) โดยใช้ชื่อตราสินค้าว่า “คีริ คีรี” ซึ่งเป็นการเล่นคำโดยการนำคำว่า “คีริ” มาซ้อนกับคำว่า 
“คีรี” ที่มาจากคำว่า “คีรีวง” เป็นการซ้อนคำเพื่อเสียง คือการนำคำที่มีเสียงคล้ายกันมาซ้อนกัน เพื่อให้ออกเสียงง่ายขึ้น ใช้
วิธีการสร้างคำซ้อนเสียง คือคำที่มีเสียงพยัญชนะต้นเหมือนกัน แต่เสียงสระต่างกันมาซ้อนกัน ดังนั้นจึงนำคำว่า คีริคีรี มา
ออกแบบเป็นโลโก้โดยใช้ภาพมังคุดมาผสมกับตัวอักษร และจัดรูปแบบโลโก้ให้เป็นสไตล์ญี่ปุ่น แต่ยังคงความเรียบง่าย 

    
ภาพที ่1 ตราสินค้าของผลิตภณัฑม์ังคุดกวนบ้านคีรีวง 
ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

     

 

ผลการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

บรรจุภัณฑ์มังคุดกวนบ้านคีรีวง ได้ออกแบบขึ้นมาใหม่ เป็นฟิล์มพลาสติกที่ฉาบด้วยไอของอลูมีเนียม ซึ่งเป็นวัสดุที่
เหมาะสมกับการห่อทอฟฟี่ จึงนำมาห่อผลิตภัณฑ์มังคุดกวนเป็นชิ้นพอดีคำ และออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์มังคุดกวน โดยการ
ออกแบบรูปทรงกล่องบรรจุภัณฑ์ได้ถอดแบบมาจากลูกมังคุด โดยใช้หลักการทางคณิตศาสตร์ เรื่องรูปทรงเรขาคณิตมาออกแบบ
รูปทรงของกล่องบรรจุภัณฑ์มังคุดกวน โทนสีบรรจุภัณฑ์เลียนแบบโทนสีธรรมชาติ เพื่อสร้างจุดเด่น ดึงดูดสายตาให้กับผู้ซื้อ 
สำหรับกล่องขนส่งออกแบบให้เป็นเหมือนลังไม้ที่ใส่ผลไม้ และสามารถพับให้เป็นช้ันวางผลิตภัณฑ์มังคุดกวน เพื่อขายหน้าร้านได้
อีกด้วย และอีกรูปแบบคือกล่องรูปทรงกระบอกที่สำหรับใส่บรรจุภัณฑ์มังคุดกวนขนาด 100 กรัม จำนวน 2 กล่อง เพื่อขายเป็น
ของฝาก 
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         ภาพที่ 2 ต้นแบบทอฟฟีแ่ละบรรจุภณัฑม์ังคุดกวนบ้านคีรีวง               

 
 

 
 

ภาพที่ 3 ภาพคลี่กล่องบรรจภุณัฑ์ผลติภณัฑ์มังคดุกวนบ้านคีรีวง 
 
 

 
ภาพที่ 4 ต้นแบบภาพกล่องบรรจภุัณฑ์ช้ันนอกสำหรับใส่บรรจุภณัฑ์ผลติภณัฑ์มังคดุกวนบ้านคีรีวง  

           
   ภาพที่ 5 ต้นแบบกล่องขนส่งผลิตภณัฑม์ังคุดกวนบ้านคีรีวง        ภาพที่ 6 ภาพคลี่กล่องขนส่งผลติภัณฑ์มังคุดกวนบ้านครีีวง 

          จากผลรวมการประเมินด้านบรรจุภณัฑ์ที่กลุ่มผูบ้ริโภคพึงพอใจอยู่ในระดับดี มีรูปแบบบรรจุภัณฑ์ทีส่วยงามและน่าสนใจ 
บรรจุภัณฑ์มีความแปลกใหม่ และมีความเป็นเอกลักษณ์ วัสดุของบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ การใช้งานบรรจุ
ภัณฑ์ เปิด – ปิด ง่ายอยู่ใน บรรจุภัณฑ์มีความพอดีกับผลิตภัณฑ์ภายใน  

 
ผลการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ 

สื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑม์ังคุดกวนบ้านคีรีวง มีแนวคิดในการออกแบบสื่อโปสเตอร์ออนไลน์ โดยจดัในรูปแบบของ
โปสการด์ที่ต้องการใหส้ื่อว่ามักคุดกวนบ้านคีรีวงเป็นของขึ้นช่ือท่ีไม่ควรพลาด เพื่อโฆษณาผลิตภัณฑม์งัคุดกวนบ้านคีรีวงให้เป็นที่
รู้จักมากยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสรมิการตลาดให้กับผลิตภณัฑม์ังคุดกวนบ้านคีรีวง มียอดขายที่เพิ่มขึ้น 

 
ภาพที่ 8 สื่อโปสเตอร์ประชาสัมพนัธอ์อนไลน์ (แบบท่ี 1 และ 2) 

        จากผลรวมการประเมินด้านสื่อประชาสัมพันธ์ที่กลุ่มผู้บริโภคพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายละเอียด 
พบว่าความเหมาะสมของการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง เนื้อหามีความน่าสนใจอยู่ในระดับดี การจัดวาง
ตำแหน่งองค์ประกอบภาพน่าสนใจอยู่ในระดับดี ความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง  
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สรุปผลการวิจัย 

สรุปผลการวิจัยพบว่า การออกแบบตราสินค้าเป็นประเภทเครื่องหมายแบบสัญลักษณ์ภาพผสมตัวอักษร ในรูปแบบกราฟิก
เรียบง่าย จึงออกแบบให้ตราสินค้าออกมาในสไตล์ญี่ปุ่นที่เรียบง่าย แต่ทันสมัย รูปทรงดัดแปลงจากธรรมชาติ คือรูปทรงของผลมังคุด 
ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของสินค้า ส่วนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์มังคุดกวนบ้านคีรีวง ได้ออกแบบให้วัสดุเป็นฟิล์มพลาสติกที่ฉาบ
ด้วยไอของอลูมีเนียม ซึ่งเป็นวัสดุที่เหมาะสมกับการห่อทอฟฟี่ จึงนำมาห่อผลิตภัณฑ์มังคุดกวนเป็นชิ้นพอดีคำ สำหรับบรรจุภัณฑ์
ภายนอกให้เป็นรูปทรงที่ได้ถอดแบบมาจากรูปทรงผลมังคุด โดยใช้หลักการทางคณิตศาสตร์ เรื่องรูปทรงเรขาคณิต เพื่อสร้างจุดเด่น 
ดึงดูดสายตาให้กับผู้บริโภค  และสื่อประชาสัมพันธ์โปสเตอร์ออนไลน์เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์มังคุดกวนบ้านคีรีวงให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น  

 
กิตติกรรมประกาศ 

          ศิลปะการออกแบบนิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จได้โดยความกรุณาอย่างยิ่ง อาจารย์ชลธิดา เกษเพชร อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปะการ
ออกแบบนิพนธ์  อาจารย์พลัฏฐ์ ยิ้มประเสริฐ  อาจารย์พัทรา ผดุงสุนทรารักษ์ อาจารย์อัฏฐพล เทพยา อาจารย์โชติพงษ์ บุญฤทธ์ิ 
อาจารย์ธีติ พฤกษ์อุดม  คุณอนันต์ ธำรงวิศว และว่าที่ร้อยตรีอณูวาร์ อะสัน กรรมการสอบประเมินผลงานศิลปะการออกแบบนิพนธ์ ที่
ได้กรุณาให้คำปรึกษา แนะนำ และข้อเสนอแนะ ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องอันเป็นประโยชน์ในการทำศิลปะการออกแบบนิพนธ์ ครั้งนี้
อย่างดียิ่ง นับตั้งแต่เริ่มต้นดำเนินการจนเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้ง จึงขอขอบพระคุณ เป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
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สรุปผลการวิจัยพบว่า การออกแบบตราสินค้าเป็นประเภทเครื่องหมายแบบสัญลักษณ์ภาพผสมตัวอักษร ในรูปแบบกราฟิก
เรียบง่าย จึงออกแบบให้ตราสินค้าออกมาในสไตล์ญี่ปุ่นที่เรียบง่าย แต่ทันสมัย รูปทรงดัดแปลงจากธรรมชาติ คือรูปทรงของผลมังคุด 
ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของสินค้า ส่วนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์มังคุดกวนบ้านคีรีวง ได้ออกแบบให้วัสดุเป็นฟิล์มพลาสติกที่ฉาบ
ด้วยไอของอลูมีเนียม ซึ่งเป็นวัสดุที่เหมาะสมกับการห่อทอฟฟี่ จึงนำมาห่อผลิตภัณฑ์มังคุดกวนเป็นชิ้นพอดีคำ สำหรับบรรจุภัณฑ์
ภายนอกให้เป็นรูปทรงที่ได้ถอดแบบมาจากรูปทรงผลมังคุด โดยใช้หลักการทางคณิตศาสตร์ เรื่องรูปทรงเรขาคณิต เพื่อสร้างจุดเด่น 
ดึงดูดสายตาให้กับผู้บริโภค  และสื่อประชาสัมพันธ์โปสเตอร์ออนไลน์เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์มังคุดกวนบ้านคีรีวงให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น  

 
กิตติกรรมประกาศ 

          ศิลปะการออกแบบนิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จได้โดยความกรุณาอย่างยิ่ง อาจารย์ชลธิดา เกษเพชร อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปะการ
ออกแบบนิพนธ์  อาจารย์พลัฏฐ์ ยิ้มประเสริฐ  อาจารย์พัทรา ผดุงสุนทรารักษ์ อาจารย์อัฏฐพล เทพยา อาจารย์โชติพงษ์ บุญฤทธิ์ 
อาจารย์ธีติ พฤกษ์อุดม  คุณอนันต์ ธำรงวิศว และว่าที่ร้อยตรีอณูวาร์ อะสัน กรรมการสอบประเมินผลงานศิลปะการออกแบบนิพนธ์ ที่
ได้กรุณาให้คำปรึกษา แนะนำ และข้อเสนอแนะ ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องอันเป็นประโยชน์ในการทำศิลปะการออกแบบนิพนธ์ ครั้งนี้
อย่างดียิ่ง นับตั้งแต่เริ่มต้นดำเนินการจนเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้ง จึงขอขอบพระคุณ เป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
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วงดุริยำงค์เครื่องลมแห่งมหำวิทยำลัยทักษิณ Parichat Wind Orchestra 

ภำยใต้ชื่องำน “Shades of Emotion”

ภานุมาส สุขเพชร1 และไกรศิลป์ โสดานิล2* 

บทคัดย่อ
 ผลงานสร้างสรรค์นีจ้ดัท�าขึน้เพือ่แสดงให้เหน็ถงึกระบวนการส�าคญัในการสร้างสรรค์งานด้านการแสดงดนตร ีโดยมแีนวคดิ

ที่จะถ่ายทอดผลงานเพลงภาพยนตร์ที่มีความหลากหลายของอารมณ์ที่เปรียบได้กับความหลากหลายของเฉดสี ในรูปแบบของวง

ดรุยิางค์เครือ่งลมโดยจะสือ่ถงึแนวคดิของนกัดนตรผีูจ้ดัการแสดงทีจ่ะถ่ายถอดความรูส้กึของอารมณ์ทีม่คีวามหลากหลายเปรยีบดัง่

เฉดสี ที่มีหลายเฉดสีทั้งสีเข้ม สีอ่อน ซึ่งสามารถบ่งบอกถึงความรู้สึกและอารมณ์ได้มาถ่ายทอดผ่านเสียงดนตรีและยังเป็นการฝึกให้

นสิติเรยีนรูบ้ทบาทในการจัดการวงดนตร ีทกัษะการแสดงดนตร ีการท�างานร่วมกนักบัหน่วยงานต่างๆ ทีบ่รูณาการกบัการเรยีนการ

สอนและยงัเป็นผลงานนสิติครัง้แรกทีไ่ด้จัดการแสดง ณ หอเปรมดนตร ีโดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่สร้างสรรค์ผลงานด้านการแสดงดนตรี

ของนิสิตในรูปแบบวงดุริยางค์เครื่องลมรวมถึงพัฒนาทักษะด้านการแสดงดนตรีและเผยแพร่ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยทักษิณ ซ่ึงมี

ขั้นตอนและวิธีการผลิตผลงานสร้างสรรค์เริ่มจากการจัดตั้งคณะท�างาน คัดเลือกนิสิตและศิษย์เก่า คณะครู อาจารย์และนักเรียนใน

เครือข่ายความร่วมมือรวมถึงการคัดเลือกบทเพลงเพื่อฝึกซ้อมตามแนวคิดและแผนที่เตรียมไว้ โดยจัดการแสดงในวันที่ 7 ธันวาคม 

2562 ณ หอเปรมดนตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เวลา 18.00 น. ถึง 21.00 น. โดยมีบทเพลงทั้งสิ้น 11 บทเพลง นัก

ดนตรี 131 คน แบ่งเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณ 1 คน นิสิตปัจจุบัน 36 คน ศิษย์เก่า 9 คน นักเรียน นักศึกษาในเครือข่ายความ

ร่วมมือ 81 คน ครูดนตรี 4 คน และทีมงาน 23 คน รวมทั้งสิ้น 154 คน ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมชมการแสดงที่มีรายชื่อลงทะเบียนทั้งสิ้น 

931 คน

ค�ำส�ำคญั : วงดุริยางค์เครื่องลม เฉดแห่งอารมณ์

1 นิสิต, สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา 90000 
2 อาจารย์, สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา 90000
1 Students, Music Program, Faculty of Fine Arts, Thaksin University, Songkhla 90000 
2 Lecturer, Music Program, Faculty of Fine Arts, Thaksin University, Songkhla 90000 

* Corresponding author: Tel.: 074-317600 ext. 1701. E-mail address: tpsolo13 @gmail.com
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Parichat Wind Orchestra in the name “Shades of Emotion”

Panumat Sukphet1 and Kraisil Sodanil2*

Abstract
This creative work was created to show the important process of creating music performance.The idea 

is to convey the music, movies with a variety of emotions that are comparable to the variety of colors in the 

form of a wind orchestra. This will convey the concepts of musicians; the show manager will express the feeling 

of emotions as a variety of color shade. Which has many shades, including dark colors and light colors, which 

can convey feelings and emotions to be conveyed through music and also train students to learn the role of 

band management, music performance skill, working with various departments, integrated with teaching and 

learning. This is the first student performance that has been performed at the Prem Music Hall. The Objective 

is to create the musical performance by students in the form of wind orchestra, as well as develop musical 

performance and spread the reputation of Thaksin University. Procedure and methods are Establish a working 

group, select students and alumni, teachers and students in the cooperative network, including selects songs 

for rehearsals according to the concepts and plans prepared. Exhibited on 7 December 2019 at Prem Music 

Hall, Thaksin University, Songkhla Campus from 6:00 pm to 9:00 pm with a total of 11 songs. There are 131 

musicians, divided into 1 Thaksin University teacher, 36 current students, 9 alumni, 81 students in the cooperative 

network, 4 music teachers and 23 peoples of the working team, a total of 154 people. There are 931 registered 

audiences.

Keywords: Wind Orchestra, Shades of Emotion
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ประเภทผลงานสร้างสรรค์ 

การแสดงดนตรี 
 

แนวความคิด 
ณัชชา พันธ์ุเจริญ (2559, น.2) ได้กล่าวไว้ว่า “มิติใหม่ของดนตรีสากลในประเทศไทย” คือ “ดนตรีสร้างสรรค์เชิง

วิชาการ” หมายถึง การสร้างงานดนตรีด้านปฏิบัติที่อิงความรู้ทางวิชาการ ดนตรีปฏิบัติในสาขาดนตรีสากลแบ่งออกได้เ ป็น 2 
สาขา ได้แก่ สาขาการแสดงดนตรี(music performance) ซ่ึงหมายรวมถึงการอ านวยเพลง (conducting) และสาขาการ
ประพันธ์เพลง (music composition) ซ่ึงหมายรวมถึงการเรียบเรียงเพลง (music arrangement) 

ศรียา นิยมธรรม (2550) ได้กล่าวว่า สีมีอยู่ทุกแห่งในการด าเนินชีวิต สีช่วยให้เรารู้สึกมีชีวิตชีวา ก่อให้เกิดอารมณ์
ส่งผลต่อพฤติกรรมและความรู้สึกที่มีต่อตนเองและผู้อ่ืน มีอิทธิพลต่อความคิด ทัศนคติ เป็นส่วนหน่ึงในชีวิตเรา หากเราเข้าใจ
ถึงเรื่องน้ีก็จะสามารถใช้สีมาช่วยให้การด าเนินชีวิตเป็นไปอย่างมีความสุข  

ทั้งน้ีผลงานสร้างสรรค์ด้านการแสดงน้ีจะแสดงให้เห็นถึงกระบวนการส าคัญในการสร้างสรรค์งานด้านการแสดงดนตรี 
โดยมีแนวคิดที่จะถ่ายทอดผลงานเพลงภาพยนตร์ที่มีความแตกต่างด้านจังหวะช้า – เร็ว ความดัง – เบา และการเรียบเรียง
เสียงประสานที่ละเอียดอ่อนที่สื่อถึงอารมณ์จากเน้ือหาการแสดงของภาพยนตร์ในแต่ละเรื่องท าให้เกิดความหลากหลายของ
อารมณ์ เช่นดนตรีที่มีท านองให้ความรู้สึกรัก โกรธ เศร้า รุนแรง ผ่านเน้ือหาการแสดงจากตัวละคร หรือดนตรีประกอบช่วงที่
บรรยายถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สดใสหรือแปรปรวน เป็นต้น เปรียบได้กับความหลากหลายของเฉดสีโดยถ่ายทอด
อารมณ์จากการแสดงในรูปแบบของวงดุริยางค์เครื่องลมซ่ึงสื่อถึงแนวคิดของนักดนตรีผู้จัดการแสดงที่จะถ่ายถอดความรู้สึกของ
อารมณ์ที่มีความหลากหลายเปรียบดั่งเฉดสี มีทั้งสีเข้มมากไปจนถึงระดับสีอ่อนมาก ซ่ึงสามารถบ่งบอกถึงความรู้สึกและอารมณ์
ได้มากมายมาถ่ายทอดผ่านเสียงดนตรีและยังเป็นการฝึกให้นิสิตเรียนรู้บทบาทในการจัดการวงดนตรี ทักษะการแสดงดนตรี 
การท างานรว่มกันกับหน่วยงานต่างๆ  
 

ความส าคัญของการท างานสร้างสรรค์ 
 คณะท างานมีความตั้งใจที่จะแสดงถึงความรู้ความสามารถทางดนตรีของคณะท างาน รวมถึงสมรรถนะของเยาวชน 
นักเรียน นิสิต นักศึกษาทางด้านดนตรีของภาคใต้ ในการจัดแสดงดนตรีวงดุริยางค์เครื่องลมแห่งมหาวิทยาลัยทักษิณ Parichat 
Wind Orchestra ภายใต้ชื่องาน “Shades of Emotion” ในการสร้างสรรค์ผลงานด้านการแสดงในรูปแบบของวงดุริยางค์
เครื่องลมที่ใช้เสน่ห์ของการผสมเสียง สีสันของเครื่องลมทองเหลืองและเครื่องลมไม้มาบรรเลงถ่ายทอดบทเพลงจากบทเพลง
เพลงประกอบภาพยนตร์ ที่คัดสรรค์จากความหลากหลายของอารมณ์ทางดนตรีและเกิดความซาบซ้ึงจากการฟังดนตรีที่มีความ
หลากหลายทางอารมณ์เปรียบดั่งเฉดสีที่มีความหลากหลายแต่ต่างกันที่รับรู้ได้ทางการมองเห็นมาถ่ายทอดต่อผู้ฟัง ทั้งน้ีนัก
ดนตรีทุกคนยังต้องใช้ทักษะในการฝึกฝนและเป็นการพัฒนาทักษะการบรรเลงดนตรีไปพร้อมๆกัน รวมถึงการสร้างค่านิยมที่ดี
ทางดนตรีการท างานร่วมกันไว้จนน าไปสู่ความรัก ความสามัคคี เพื่อให้งานน้ันบรรลุและส าเร็จไปด้วยกัน อีกทั้งจากการจัด
แสดงดนตรีในรูปแบบของวงดุริยางค์เครื่องลมแห่งมหาวิทยาลัยทักษิณ Parichat Wind Orchestra ที่เป็นผลงานของนิสิต
ตั้งแต่ประมาณ พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ.2562 ได้มีแนวทางพัฒนาทั้งคุณภาพของการแสดงรวมถึงความเหมาะสมของสถานที่ที่ได้
จัด จากการจัดแสดง ณ ห้อง IT มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลาเรื่อยมาจนถึงในเดือนกันยายน 2551 จนได้มีการจัด
แสดงโดยนิสิตครั้งแรกเม่ือมีการเปิดใช้หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ในปี 2552 ในชื่องาน “The 
music of the night” และได้จัดการแสดง ณ หอประชุมปาริชาต เรื่อยมาจนถึงปี 2561 จนกระทั่งในปี 2562 “หอเปรม
ดนตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา” ได้เริ่มมีการทดสอบระบบและเริ่มให้เปิดใช้ท าการแสดงครั้งแรกในภาพรวมของ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เม่ือวันที่ 11 กันยายน 2562 ซ่ึงเป็นการแสดงเต็มรูปแบบครั้ง
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แรก ทั้งน้ีในวันที่ 7 ธันวาคม 2562 ถือได้ว่าเป็นผลงานของนิสิตครั้งแรกที่ได้จัดการแสดง ภายใต้ชื่องาน “Shades of 
Emotion” ณ หอเปรมดนตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์ผลงานด้านการแสดง
ดนตรีของนิสิตในรูปแบบวงดุริยางค์เครื่องลม รวมถึงพัฒนาทักษะด้านการแสดงดนตรีและเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
ทักษิณ ต่อไป ให้สมกับแนวคิดที่ว่า “นิสิตสร้างสรรค์ เยาวชนรวมใจ ศูนย์กลางดนตรีในภาคใต้ สืบสาน สร้างสรรค์สู่สังคม” 
 

วัตถุประสงค์ของการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 
1. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานการแสดงของนิสิตด้านการจัดการการแสดงดนตรีในรูปแบบวงดุริยางค์เครื่องลม 
2. เพื่อพัฒนาวงดุริยางค์เครื่องลมแห่งมหาวิทยาลัยทักษิณสู่มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
3. เพื่อให้นิสิตได้ฝึกการท างานร่วมกันทั้งภายในและงานภายนอกซ่ึงเป็นรากฐานในการด าเนินชีวิต 
4. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ถึงศักยภาพทางด้านวิชาการดนตรีของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

 
กระบวนการของการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 

1. จัดตั้งคณะท างานด าเนินงานโดยมีคณะท างานคือนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล จ านวน 6 คน 
 ได้แก่ นายกฤติพงศ์ เขาทอง นายชยพล เปศรียะโร นายภานุมาส สุขเพชร นายสราวุธ พรมนิตย์ นายศุภณัฐ์ สุขมี และ
นางสาวรุจิกร พูลสวัสดิ์ โดยมีอาจารย์ไกรศิลป์ โสดานิล เป็นที่ปรึกษาและควบคุมการด าเนินงาน ซ่ึงคณะท างานจัดประชุมวาง
แผนการด าเนินงานด้านการแสดงดนตรีในรูปแบบของวงดุริยางค์เครื่องลมแห่งมหาวิทยาลัยทักษิณ Parichat Wind 
Orchestra ได้แนวคิดในการแสดงดนตรีภายใต้ชื่องาน “Shades of Emotion” ทั้งน้ีคณะท างานจึงได้ด าเนินการแบ่งเป็นฝ่าย
ต่างๆ คือฝ่ายด าเนินโครงการ ฝ่ายการฝึกซ้อม ฝ่ายประสานงานและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสวัสดิการ ฝ่ายสาราณียกร และฝ่าย
ประเมินผล โดยแต่ละฝ่ายจะท าหน้าที่และประสานงานกันอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการประชุมวางแผนรูปแบบงานและการ
เตรียมการรวมถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆ  
 “การแสดงในครั้งน้ีคณะผู้จัดงานสร้างสรรค์ด้านการแสดงดนตรีได้ถือเป็นโอกาสอันส าคัญโนการจัดการแสดงช่วงพิธี
การโดยการบรรเลงบทเพลงเพื่อร่วมร าลึกถึง พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ผู้มีคุณูปการอย่าง
ใหญ่หลวงกับมหาวิทยาลัยทักษิณ และเป็นผู้ริเริ่มให้จัดสร้างหอเปรมดนตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา” 

2. ด าเนินการคัดเลือกนิสิตที่มีทักษะและความรับผิดชอบในการฝึกซ้อมรวมถึงกระบวนการเชิญศิษย์เก่า คณะครู 
อาจารย์และนักเรียนโรงเรียนต่างๆในเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อร่วมกิจกรรมจ านวนทั้งสิ้น 154 คน  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

2.1  วาทยกรรับเชิญ อาจารย์ไกรศิลป์ โสดานิล อาจารย์สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรม- 
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  

2.2  นิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 36 คน 
2.3  ศิษย์เก่าสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 8 คน ซ่ึงปัจจุบัน 

ประกอบอาชีพได้แก่ คุณครูโรงเรียนพระแสงวิทยา  คุณครูโรงเรียนนราธิวาส คุณครูโรงเรียนสุไหงโกลก คุณครูโรงเรียน
คณะราษฎรบ ารุง จ.ยะลา คุณครูโรงเรียนทางพูนวิทยคาร จังหวัดนครศรีธรรมราช คุณครูโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 คุณครู
โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ 42 ค่ายเสนาณรงค์ 

2.4  ศิษย์เก่า คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 1 คน ปัจจุบันประกอบอาชีพ คุณครูโรงเรียนกาญจนา- 
ภิเษกวิทยาลัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

2.5  คุณครูและนักเรียนในเครือข่ายความร่วมมือรวมทั้งสิ้น 84 คน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา หมวดดุริยางค์ กองบินทหารอากาศโยธิน กองบิน 56 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 
โรงเรียนมหาวชิราวุธ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย2 โรงเรียนพระแสงวิทยา โรงเรียนนราสิกขาลัย  
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2.6  หมวดดุริยางค์ กองบินทหารอากาศโยธิน กองบิน 56 1 คน 
2.7  และนิสิตช่วยงาน 23 คน 

3. การคัดเลือกบทเพลงโดยพิจารณาถึงความยากง่ายของบทเพลง แนวเพลง ความนิยม ยุคสมัยรวมถึงช่องทาง 
และแหล่งที่มาของบทเพลง โดยมีบทเพลงทั้งสิ้น 11 บทเพลง โดยมีล าดับการแสดงดังน้ี 

3.1 ช่วงพิธีการ 
1) เพลงสรรเสริญพระบารมี ประพันธ์โดย ปโยตร์ ชูรอฟสกี   

เรียบเรียงเสียงประสานโดย อาจารย์วิจิตร์ จิตรรังสรรค์ : อ านวยเพลงโดย นายภานุมาส สุขเพชร 
2) มาร์ชมหาวิทยาลัยทักษิณ ค าร้อง ผศ.จ าเริญ แสงดวงแข ท านอง รศ.นพพร ด่านสกุล 

อ านวยเพลงโดย อาจารย์ไกรศิลป์ โสดานิล 
3) เพลงตอบแทนบุญแผ่นดิน ค าร้องโดยพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อ านวยเพลงโดยนายนายชยพล เปศรียะโร 
4) เพลงศรัทธาในดวงใจ (อัลบั้มกรุณา ขับร้องโดยอุเทน พรหมมินทร์) อ านวยเพลงโดยนายนายชยพล เปศรียะโร 

3.2 ช่วงการแสดงชุด “Shades of Emotion” 
การแสดงในช่วงน้ีผู้อ านวยเพลงทุกคนที่รับผิดชอบบทเพลงของตัวเองจะต้องตีความถึงเน้ือหาจากภาพยนตร์มาใช้ใน

แต่ละบทเพลงซ่ึงมีเน้ือหาประกอบการแสดงในแต่และช่วงของบทเพลงที่ต่างกัน โดยเฉพาะในบทเพลงผู้ประพันธ์จะประพันธ์
ท านองในแต่ละท่อนที่สื่อถึงอารมณ์ของภาพยนตร์ในแต่ละตอนส าคัญๆ ที่ต่างกัน ซ่ึงผู้อ านวยเพลงต้องตีความให้ได้ตามท านอง
เพลงที่สอดคล้องกับช่วงตอนของภาพยนตร์ด้วยเช่นกัน โดยมีล าดับการแสดง ดังน้ี 

1) ALADDIN ประพันธ์โดย Paul Jennings : อ านวยเพลงโดยนายกฤติพงศ์ เขาทอง 
2) Symphonic Highlights From FroZen ประพันธ์โดย Stephen Bulla:อ านวยเพลงโดยนายศุภณัฐ์ สุขมี 
3) How To Train Your Dragon ประพันธ์โดย Sean o’Loughlin :อ านวยเพลงโดยนายภานุมาส สุขเพชร 
4) The Lion King ประพันธ์โดย John Higgin : อ านวยเพลงโดย นายชยพล เปศรียะโร 
5) Pirates Of The Caribbean ประพันธ์โดย John wasson : อ านวยเพลงโดย นายสราวุธ พรมนิตย์ 
6) Sea Of Wisdom ประพันธ์โดย Daisuke Shimizu : อ านวยเพลงโดย นายชยพล เปศรียะโร 
7) Omens Of Love ประพันธ์โดย Toshio Mashima : อ านวยเพลงโดย นายศุภณัฐ์ สุขมี 

4. ขั้นตอนการฝึกซ้อม 
วางแผนการก าหนดตารางการฝึกซ้อมได้มีการจัดประชุมและหารือกับอาจารย์โดยจะมอบโน้ตเพลงให้กับนักดนตรี 

แต่ละคนตามเครื่องมือเอกของแต่ละคนรวมถึงส่งโน้ตเพลงที่จะใช้แสดงให้แก่ศิษย์เก่า อาจารย์ ครูและนักเรียนในเครือข่าย
ความร่วมมือ เพ่ือให้เป็นการน าไปฝึกซ้อมส่วนตัวก่อนที่จะก าหนดนัดหมายเพื่อท าการฝึกซ้อมรวมวงจริง โดยก าหนดให้
ด าเนินการฝึกซ้อมของนิสิตในสาขาวิชาฯตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2562 ถึงเดือน พฤศจิกายน 2562 โดยก าหนดให้ซ้อมทุกวัน
พฤหัสบดีและวันศุกร์ของสัปดาห์ เวลา 17.15 น.ถึง 21.00 น.โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลและอ านวยการฝึกซ้อมตลอดจนมี
เจ้าหน้าท่ีของสาขาวิชาวิชาดุริยางคศาสตร์อ านวยความสะดวกในการเบิกอุปกรณ์และเปิด-ปิดห้องซ้อมโดยการฝึกซ้อมจะ
เริ่มต้นด้วยการชี้แจงบทเพลงที่จะฝึกซ้อมในแต่ละวันและแบ่งช่วงเวลาการวอร์ม การฝึกซ้อมตามกลุ่มเครื่องดนตรีโดยมีนิสิตรุ่น
พี่ช่วยดูแลก ากับการฝึกซ้อม และรวมวงเพื่อฝึกซ้อมต่อไปตามล าดับ และจะมีการประเมินผลการฝึกซ้อมของแต่ละวัน รวมถึง
แนวทางการแก้ปัญหาเพื่อให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ ทั้งน้ีจะด าเนินการซ้อมวันเสาร์และอาทิตย์ รวมถึงเวลาในการฝึกซ้อม
เพื่อท าการฝึกซ้อมรวมวงตามจ านวนผู้เล่นที่ได้ก าหนดไว้จริงในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562 

5.  การเตรียมการแสดงด าเนินการขนอุปกรณ์จัดเตรียมสถานที่และฝึกซ้อมใหญ่ในวันที่ 5 - 6 ธันวาคม 2562  
โดยฝึกซ้อมและก ากับจัดล าดับการแสดงในสถานที่จริง ณ หอเปรมดนตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา รวมถึงการ
ปรับเพลงในบางส่วนเพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ ฝึกการบรรเลงเสมือนจริงเพื่อตรวจสอบหาปัญหาของการแสดงเพื่อแก้ไขและ
ปรับปรุงให้สมบูรณ์ และจัดแสดงในวันที่ 7 ธันวาคม 2562 ณ หอเปรมดนตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เวลา 
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18.00 น. ถึง เวลา 21.00 น. โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ช านิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานในพิธี  ทั้งน้ีมี
ผู้เข้าร่วมชมการแสดงที่มีรายชื่อลงทะเบียนทั้งสิ้น 931 คน 
 

อุปกรณ์ในการด าเนินการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 
วงดุริยางค์เครื่องลมแห่งมหาวิทยาลัยทักษิณ (Parichat Wind Orchestra (PWO)) ประจ าปี 2562 เป็นวงดุริยางค์

เครื่องลมที่รวมนิสิตที่เรียนด้านเครื่องลมและเครื่องกระทบ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล รวมถึงในเครือข่ายความร่วมมือ
ทางด้านดนตรี กว่า 100 ชีวิต รวมถึงโน้ตเพลงต่างๆที่ใช้ในการแสดง ทั้งน้ี กลุ่มเครื่องกระทบได้แก่ ฆ้อง ระฆังราว ไซโลโฟน 
ไวบราโฟน มาริมบา กลองคอนเสิร์ตทิมปานี และอุปกรณ์บางส่วนได้ประสานขอยืมจากโรงเรียนในเครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อให้การแสดงน้ันสมบูรณ์แบบที่สุดให้สมกับการแสดงดนตรี ณ หอเปรมดนตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

 
เทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน  

คณะท างานต้องรู้จักบทบาทและหน้าที่ของตนเองสามารถเรียงล าดับความส าคัญในการท างาน รวมถึงความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม มีความเป็นผู้น าและผู้ตาม คอยติดตามและแก้ปัญหาจากการประเมินผลการท างานอยู่เสมอ โดยในการ
แสดงดนตรีในครั้งน้ี จะมีเพียงภาพน่ิงของภาพยนตร์ประกอบในแต่ละบทเพลงขึ้นฉายเท่าน้ัน และไม่เน้นการใช้ระบบแสงสีบน
เวทีระหว่างท าการแสดงดนตรี เพราะรูปแบบการแสดงในครั้งน้ีจะเน้นให้ผู้เข้าร่วมชมได้รับรู้ถึงความหลากหลายอารมณ์และ
จินตนาการของบทเพลงจาก “การฟัง”เป็นหลักและการใช้แสงไฟหลากสีมากเกินไปหรือสลับสีไฟบ่อยและเร็วเกินไป
ประกอบการแสดงจะกระทบถึงสมาธิและการมองเห็นของนักดนตรีและผู้อ านวยเพลงซ่ึงต้องสื่ออารมณ์ถึงกันและถ่ายทอดถึง
ผู้ฟัง โดยแต่ละบทเพลงจะมีความสลับซับซ้อนต่างกันจนอาจท าให้ไม่สามารถบรรเลงออกมาได้อย่างเต็มที่และมีคุณภาพได้ 
 

ผลงานสร้างสรรค์ 
ผลงานสร้างสรรค์ด้านการแสดงดนตรี วงดุริยางค์เครื่องลมแห่งมหาวิทยาลัยทักษิณ (Parichat Wind Orchestra (PWO) 

ภายใต้ชื่องาน “Shades of Emotion” 
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การจัดแสดงดนตรี วงดุริยางค์เคร่ืองลมแห่งมหาวิทยาลัยทักษิณ Parichat Wind Orchestra “Shades of Emotion” 
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การจัดแสดงดนตรี วงดุริยางค์เคร่ืองลมแห่งมหาวิทยาลัยทักษิณ Parichat Wind Orchestra “Shades of Emotion” 
 

ค าขอบคุณ  
ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยทักษิณ ในการสนับสนุนอาคาร สถานที่และการด าเนินงานทุกกิจกรรมและผลงาน

สร้างสรรค์ด้านการแสดงดนตรีน้ีไม่อาจเกิดขึ้นได้หากขาดความร่วมมือด้านต่างๆเช่น อุปกรณ์เครื่องดนตรี โน้ตเพลงและการ
เป็นวิทยากรรวมถึงการสนับสนุนนักเรียนในเครือข่ายมาร่วมแสดง จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา สถาบันดนตรีกัลยานิวัฒนา  โรงเรียนมหาวชิราวุธ(จ.สงขลา) โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 
โรงเรียนวรนารีเฉลิม โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) โรงเรียน
พระแสงวิทยา(จ.สุราษฏร์ธานี) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย(จ.สุราษฏร์ธานี) โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม(จ.สุราษฏร์ธานี) 
โรงเรียนทางพูนวิทยคาร(จ.นครศรีธรรมราช) โรงเรียนสุไหงโกลก โรงเรียนนราธิวาส โรงเรียนนราสิกขาลัย โรงเรียน
คณะราษฎรบ ารุง โรงพยาบาลหาดใหญ่ หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ 42 ค่ายเสนาณรงค์ หมวดดุริยางค์ กองบินทหาร
อากาศโยธิน กองบิน 56 ศิษย์เก่าและนิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ รวมถึงทีมงานที่เก่ียวข้องทุกคน ซ่ึง
ทางคณะท างานต้องขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

 
เอกสารอ้างอิง  

ณัชชา พันธ์ุเจริญ. (2559). มิติใหม่ของดนตรีสากลในประเทศไทย: ดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ธนาเพรส. 
ศรียา นิยมธรรม. (2550). จิตวิทยาแห่งสี. ทัศนศิลป์เพื่อการศึกษาพิเศษ. (ออนไลน์). สืบค้นเม่ือวันที่ 29 เมษายน 2563. จาก 
 http://rise.swu.ac.th/Portals/184/documents/articles/The_Psychology_of_Color.pdf 
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ของฝำกจำกทะเล

ปทิตตา จุลรักษ์1* และมณี มีมาก2

บทคัดย่อ
ผลงานสร้างสรรค์ชุด“ของฝากจากทะเล” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบของขยะที่มีต่อ

สัตว์ในทะเล ซึ่งส่งผลต่อกายภาพ รูปทรง รูปร่าง ของสัตว์เพื่อน�ามาประกอบสร้างเป็นผลงานศิลปะสื่อสะท้อนปัญหามลภาวะที่เกิด

จากขยะในทะเลผ่านผลงานภาพพิมพ์ในรูปแบบ 3 มิติ โดยการน�าข้อมูลของรูปทรงขยะและรูปทรงของสัตว์ในทะเลมาคิด วิเคราะห์

ร่วมกับทัศนคติเฉพาะตนสร้างรูปทรงสัตว์ขึ้นใหม่ โดยการใช้ขยะจากทะเล เช่น อวน แห เอ็น พลาสติก น�ามาสร้างสรรค์เป็นของที่

ระลึก สะท้อนนัยยะของตัวผลงาน ของฝากจากทะเล ด้วยวิธีการเทคนิคภาพพิมพ์ซิลสกรีน ลงบนถุงขยะพลาสติกเป็นรูปทรงของ

ปลา 4 ชนิด และสัตว์อื่นๆเช่น เต่า ปู น�ามาสร้างเป็นรูปทรงโดยการเย็บแล้วใช้ขยะต่างๆ ที่เก็บมาจากทะเล ใส่ข้างในตัวรูปทรงดัง

กล่าว เป็นจ�านวน 600 ตัว แล้วน�ามาจัดในรูปแบบสื่อผสมเป็นศิลปะแบบจัดวาง ที่สามรถสื่อสารไปสู่ผู้ชมได้เข้าถึงนัยยะทางความ

คดิ ทีต้่องการสะท้อนปัญหาเรือ่งของขยะทีก่ระทบต่อสตัว์และสิง่แวดล้อม เพือ่ให้ตระหนกัถงึผลทีจ่ะเกดิขึน้ ไม่ใช่กบัสตัว์ทะเลเพยีง

อย่างเดียว แต่ยังส่งผลต่อมนุษย์ด้วยเช่นกัน เพราะเมื่อมีสารพิษที่ตกค้างเกาะติดอยู่ในตัวปลาจากการกินเศษพลาสติกเข้าไป และ

เมื่อขยะเหล่านั้นกลายเป็นของฝากอยู่ในเนื้อปลา คนบริโภคเข้าไปกลายเป็นของฝากจากทะเลสู่มนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผลงาน

สร้างสรรค์ชุด“ของฝากจากทะเล” จึงเป็นการน�าเสนอผลงานศิลปะ เพื่อให้มนุษย์ได้ตระหนักถึงปัญหาของขยะในทะเลว่าเมื่อใน

ที่สุดแล้วขยะเหล่านั้นก็จะกลับมาสู่ตัวมนุษย์เอง

ค�ำส�ำคัญ : ศิลปะภาพพิมพ์ ซิลสกรีน ของฝาก

1 นิสิตปริญญาตรี หลักสูตร ทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000
2 ผศ.ดร., หลักสูตร ทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000 
1 Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Visual Arts, Thaksin University, Songkhla,90000, Thailand 
2 Asist. Dr., Applied Arts Program in Visual Arts, Thaksin University, Songkhla,90000, Thailand 
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Souvenirs from the sea

Patitta Jullarak1* and Manee Meemak2

Abstract

The creative works of “Souvenirs from the sea” set are aimed at studying, researching information related 

to the impact of wastes on marine animals with effects on the physical characteristics, shapes of animals so as 

to create the artistic works, media reflecting the problems of pollution caused by marine wastes through 3 D 

printmaking works. Information on the wastes’ shapes and the shapes of animals in the sea is used for thinking, 

analyzing together with personal attitudes to create the new animal shapes by using marine wastes such as 

fishnet, net, plastic to create souvenirs reflecting the implication of the works, souvenirs from the sea. The 

method of silkscreen printing onto plastic waste bags into the shapes of 4 kinds of fish as well as other animals, 

e.g. turtle, crab is used to create the shapes by sewing. Next, various wastes collected from the sea are used 

to put inside such shapes, totaling 600 pieces, which are then arranged in the form of mixed media as installa-

tion art of being able to communicate to the viewers to access the connotations aimed at reflecting the prob-

lems of wastes affecting the animals and the environment. The objective is to raise awareness of the effects 

to occur not only on sea creatures, but also on humans. The reason is because when the toxins remain in the 

fish by eating plastic scraps and when those wastes become souvenirs in fish meat, people consume such 

things, which inevitably become souvenirs from the sea for humans. Therefore, the creative works of “Souvenirs 

from the sea” set present the artistic works in order for humans to realize the problems of such marine wastes, 

which will finally return to humans themselves.

Keywords: Graphic arts, silkscreen, souvenirs

ประเภทผลงานสร้างสรรค์ 

ภาพพิมพ์ 

แนวความคิด 

เนื่องด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นจากขยะอันเกิดจากมนุษย์ทิ้งลงสู่ทะเลส่งผลกระทบท าให้เกิดสภาวะน้ าเสีย  เป็นมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อมภายใต้ท้องทะเลอย่างมาก ซึ่งจากผลกระทบดังกล่าว ท าให้เห็นได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ปะการังฟอกขาว  มี
ลักษณะรูปทรงทางกายภาพของสัตว์ทะเลหลายชนิด เช่น ปลา เต่า ฯลฯ มีรูปทรงบิดเบี้ยว ไม่ได้รูปของลักษณะเดิมอย่างที่
เป็นอยู่ และนอกจากนี้ยังมีรายงานการวิจัยที่ท าให้เห็นถึงขยะพลาสติก ไมโครพลาสติก อยู่ในเนื้อปลาทูส่งผลกระทบมาสู่
มนุษย์โดยตรง ดังนั้นสภาวะเหล่านี้จึงเป็นเหตุส าคัญที่ท าให้ข้าพเจ้าซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของสังคมได้ตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าว 
น ามาเป็นแรงบันดาลใจส าคัญในการสร้างสรรค์งานชุด “ของฝากจากทะเล” โดยการน าเอาขยะมาเป็นวัสดุหลักของการ
สร้างสรรค์ เช่นน าขยะจากทะเลมาท าให้เป็นพวงกุญแจให้เป็นของฝากจากทะเลที่คืนกลับสู่มนุษย์และมาดัดแปลงรูปทรงใหม่ 
เพื่อสะท้อนผลกระทบจากสภาวะดังกล่าวผ่านรูปทรงสัตว์ท่ีบิดเบี้ยว  ซึ่งรูปทรงเหล่านี้เกิดจากการที่สัตว์โดนแห อวนรัด  ติดใน
ขวดพลาสติก โดนถุงพลาสติกครอบท าให้สัตว์ใช้ชีวิตอย่างยากล าบาก  และนอกจากนี้แล้วสัตว์ต่างๆเหล่านี้ยังได้กินขยะเข้าไป
ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงท าให้เสียชีวิต ให้ผู้ชมได้ตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับธรรมชาติจากขยะที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นมา ผ่านการ
ดัดแปลงรูปทรง โดยการน ารูปแบบของลักษณะเด่นของรูปทรงขยะแต่ละชนิดมาสร้างสรรค์เป็นปลาในแต่ละรูปแบบ ให้
เหมาะสมกับปลาชนิดนั้นๆ หรือ น าขยะที่มาจากทะเลมาสร้างเป็นผลงานศิลปะ เพื่อให้มนุษย์ได้เล็งเห็นปัญหาและผลกระทบ
ของขยะที่มีผลต่อสัตว์ในท้องทะเลสะท้อนไปสู่คนดูและสังคม 

จุดประสงค์ของการสร้างสรรค์ 

1. เพื่อน าเสนอเรื่องราวผลกระทบของขยะที่มีต่อสัตว์ในท้องทะเล 
2. เพื่อศึกษารูปทรง รูปร่าง ของสัตว์ที่สามารถน ามาประกอบสร้างเป็นผลงานศิลปะที่สะท้อนปัญหามลภาวะจากขยะในทะเล 
3. เพื่อศึกษา เทคนิคกระบวนการในการสร้างผลงานภาพพิมพ์ในรูปแบบ 3 มิติ ที่เกี่ยวกับรูปทรงของสัตว์ในทะเลที่มีความเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตน 
4. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานรูปแบบ ภาพพิมพ์สื่อผสม และศิลปะการจัดวาง 

กระบวนการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 

1. ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลหนังสือและบทความที่สนใจทางอินเตอร์เน็ต อีกทั้งศึกษาจากแหล่งข้อมูลส าคัญจากกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก เกี่ยวกับผลกระทบของขยะที่มีต่อสัตว์ทะเล  
2. ศึกษารูปแบบและเทคนิคการน าเสนอในการสร้างสรรค์ผลงานท่ีเหมาะสมกับเรื่องราวท่ีต้องการน าเสนอ 
3. สร้างภาพร่างตัวรูปทรงของปลาในรูปแบบผลงานท้ัง 2 มิติ และภาพร่างการติดตั้งงานในรูปแบบ 3 มิติ น ามาคิดวิเคราะห์ 
แนวความคิด เนื้อหา เพ่ือแก้ไขปรับปรุงรูปแบบในเรื่องรูปร่างและรูปทรงให้ได้ตามวัตถุประสงค์มากยิ่งข้ึน 
4. น าเสนองานในรูปแบบท่ีสมบูรณ์ และสรุปผล เขียนเอกสารประกอบงานสร้างสรรค์ 

 

 

 



795
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

ประเภทผลงานสร้างสรรค์ 

ภาพพิมพ์ 

แนวความคิด 

เนื่องด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นจากขยะอันเกิดจากมนุษย์ทิ้งลงสู่ทะเลส่งผลกระทบท าให้เกิดสภาวะน้ าเสีย  เป็นมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อมภายใต้ท้องทะเลอย่างมาก ซึ่งจากผลกระทบดังกล่าว ท าให้เห็นได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ปะการังฟอกขาว  มี
ลักษณะรูปทรงทางกายภาพของสัตว์ทะเลหลายชนิด เช่น ปลา เต่า ฯลฯ มีรูปทรงบิดเบี้ยว ไม่ได้รูปของลักษณะเดิมอย่างที่
เป็นอยู่ และนอกจากนี้ยังมีรายงานการวิจัยที่ท าให้เห็นถึงขยะพลาสติก ไมโครพลาสติก อยู่ในเนื้อปลาทูส่งผลกระทบมาสู่
มนุษย์โดยตรง ดังนั้นสภาวะเหล่านี้จึงเป็นเหตุส าคัญที่ท าให้ข้าพเจ้าซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของสังคมได้ตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าว 
น ามาเป็นแรงบันดาลใจส าคัญในการสร้างสรรค์งานชุด “ของฝากจากทะเล” โดยการน าเอาขยะมาเป็นวัสดุหลักของการ
สร้างสรรค์ เช่นน าขยะจากทะเลมาท าให้เป็นพวงกุญแจให้เป็นของฝากจากทะเลที่คืนกลับสู่มนุษย์และมาดัดแปลงรูปทรงใหม่ 
เพื่อสะท้อนผลกระทบจากสภาวะดังกล่าวผ่านรูปทรงสัตว์ท่ีบิดเบี้ยว  ซึ่งรูปทรงเหล่านี้เกิดจากการที่สัตว์โดนแห อวนรัด  ติดใน
ขวดพลาสติก โดนถุงพลาสติกครอบท าให้สัตว์ใช้ชีวิตอย่างยากล าบาก  และนอกจากนี้แล้วสัตว์ต่างๆเหล่านี้ยังได้กินขยะเข้าไป
ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงท าให้เสียชีวิต ให้ผู้ชมได้ตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับธรรมชาติจากขยะที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นมา ผ่านการ
ดัดแปลงรูปทรง โดยการน ารูปแบบของลักษณะเด่นของรูปทรงขยะแต่ละชนิดมาสร้างสรรค์เป็นปลาในแต่ละรูปแบบ ให้
เหมาะสมกับปลาชนิดนั้นๆ หรือ น าขยะที่มาจากทะเลมาสร้างเป็นผลงานศิลปะ เพื่อให้มนุษย์ได้เล็งเห็นปัญหาและผลกระทบ
ของขยะที่มีผลต่อสัตว์ในท้องทะเลสะท้อนไปสู่คนดูและสังคม 

จุดประสงค์ของการสร้างสรรค์ 

1. เพื่อน าเสนอเรื่องราวผลกระทบของขยะที่มีต่อสัตว์ในท้องทะเล 
2. เพื่อศึกษารูปทรง รูปร่าง ของสัตว์ที่สามารถน ามาประกอบสร้างเป็นผลงานศิลปะที่สะท้อนปัญหามลภาวะจากขยะในทะเล 
3. เพื่อศึกษา เทคนิคกระบวนการในการสร้างผลงานภาพพิมพ์ในรูปแบบ 3 มิติ ที่เกี่ยวกับรูปทรงของสัตว์ในทะเลที่มีความเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตน 
4. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานรูปแบบ ภาพพิมพ์สื่อผสม และศิลปะการจัดวาง 

กระบวนการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 

1. ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลหนังสือและบทความที่สนใจทางอินเตอร์เน็ต อีกทั้งศึกษาจากแหล่งข้อมูลส าคัญจากกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก เกี่ยวกับผลกระทบของขยะที่มีต่อสัตว์ทะเล  
2. ศึกษารูปแบบและเทคนิคการน าเสนอในการสร้างสรรค์ผลงานท่ีเหมาะสมกับเรื่องราวท่ีต้องการน าเสนอ 
3. สร้างภาพร่างตัวรูปทรงของปลาในรูปแบบผลงานท้ัง 2 มิติ และภาพร่างการติดตั้งงานในรูปแบบ 3 มิติ น ามาคิดวิเคราะห์ 
แนวความคิด เนื้อหา เพ่ือแก้ไขปรับปรุงรูปแบบในเรื่องรูปร่างและรูปทรงให้ได้ตามวัตถุประสงค์มากยิ่งข้ึน 
4. น าเสนองานในรูปแบบท่ีสมบูรณ์ และสรุปผล เขียนเอกสารประกอบงานสร้างสรรค์ 
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วัสดุและอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน 

1. อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่ออ านวยความสะดวกและเหมาะสมแก่การท าผลงานศิลปะได้แก่  คอมพิวเตอร์ 
โปรแกรมโฟโต้ชอป เมาส์ปากกา เครื่องปริ้น 
2. ขยะพลาสติกที่พบตามบริเวณชายฝั่งทะเล และตามท้องถนน เป็นวัสดุที่ไว้ส าหรับน ามาประกอบสร้างรูปทรง 
3. สีส าหรับสกรีน ประเภทสีลอย กับสีจม เพื่อสร้างค่าน้ าหนักสีและการก าหนดลักษณะของรูปทรง 
4. กาวอัด ใช้ในขั้นตอนแรกของการท าแม่พิมพ์ เพื่ออัดบล็อกแม่พิมพ์ซิลสกรีน 
5. บล็อกสกรีน  
6. ยางปาด ใช้ปาดสีให้ลงตามร่องของบล็อกสกรีน 
7. ภาชนะใส่สีที่ผสมขึ้นใหม่ ใช้ผสมสีให้ใกล้เคียงหรือตรงตามแบบภาพร่าง 
8. จักรเย็บผ้าไฟฟ้า ใช้เย็บพลาสติกสร้างรูปทรงสัตว์ ซึ่งมีความแน่นท่ีมั่นคงกว่าการเย็บด้วยมือ และท าความเร็วได้ดี ซึ่งท าให้
ตัวงานท าออกมาได้เร็วมีคุณภาพ 
9. ห่วงเหล็กวงกลมส าหรับท าเป็นพวงกุญแจ ใช้ในการสื่อสารผ่านตัวงานในรูปแบบของที่ระลึก  
10. ตะแกรงเหล็ก ใช้ในการจัดตั้งผลงานในรูปแบบการขายของฝาก ของที่ระลึก 

ขั้นตอนและเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน 
หลังจากท่ีศึกษาข้อมูลและคดิวิเคราะห์ สร้างสรรคร์ูปทรงต่างๆ เพือ่น าเสนอแนวความคดิได้แล้วก็น ามาสู่การสร้างสรรค์

ผลงานโดยมีขั้นตอนดังน้ี 
ขั้นตอนการสร้างภาพร่าง 

1. รวบรวมรูปทรงของสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากมลภาวะในท้องทะเลมาสร้างรูปทรงขึ้นใหม่ โดยการดัดแปลง
เพิ่มเติม และใช้จินตนาการในการผสานรูปทรงของขยะและสัตว์ หรือ ปลา เข้าด้วยกันแล้วคัดสรรค์รูปทรงที่ลงตัว และไม่
ขัดแย้งกับความเป็นจริงตามธรรมชาติมากเกินไป 

2. การออกแบบโมเดลจัดวางรูปทรงและการติดตั้งผลงาน พื้นที่ ความเหมาะสมของขนาด และการก าหนดทิศทาง
ของคนดู 

ขั้นตอนการสร้างรูปทรง 
1. เตรียมวสัดุในการพิมพ์ ใช้ถุงพลาสติกที่มีการลงพื้นที่จริงในบริเวณรอบๆทะเล เก็บขยะน ามาท าความสะอาดตาก

ให้แห้ง ตัดแต่งให้เป็นสีเ่หลีย่มผืนผ้า เพื่อใช้ส าหรับการสร้างรูปทรงสัตว์ด้วยการพิมพ์ซิลสกรีน 
2. แบ่งค่าน้ าหนักของรูปทรงแต่ละสีแล้วน าไปเขยีนบนแผ่นใส 
3. เตรียมบล็อกสกรีนโดยการปาดกาวอัด เป่าไดร์ให้แห้ง ด้วยการปดิไฟใช้แสงสีแดง เมื่อแห้งก็น าไปฉายแสงบนตู้

ฉายแสง ด้วยเวลา 2.35 นาที ครบเวลาก็น าไปฉีดน้ า  
4. เตรียมสีส าหรับสกรีน ในข้ันตอนการพิมพ์น้ี ผู้สร้างสรรค์ใช้สีทั้งเช้ือน้ าและเชื้อน้ ามัน แยกให้เหมาะกับวัสดุที่ใช้

แล้วน าสีมาปาดลงบนบล็อกสกรีนที่วางไว้ให้ได้รูปทรงตามที่ก าหนด 
5. น ารูปทรงท่ีได้จากการพิมพ์ซลิสกรีนมาเย็บประกอบเป็นรูปทรง 3 มิติ โดยการใช้ขยะที่เหลือยดัใสร่ะหว่างช่องว่าง

ของรูปทรงท าให้เกิดความหนาและมีปรมิาตร 
6. จัดวางรูปทรงในรูปแบบสื่อผสมแบบจัดวาง ทั้งรูปทรงใหญ่และรปูทรงย่อยเพื่อน ารูปทรงทั้งหมดมาประกอบเป็น

ผลงาน 1 ชุด 
 

ผลงานสร้างสรรค์ 
จากการสร้างสรรค์ผลงานที่ได้จากการศึกษาความเหมาะสมในการใช้ลักษณะของรูปทรงสัตว์และรูปทรงขยะมา

ผสมผสานรูปทรง ด้วยการดัดแปลงให้เกิดรูปทรงใหม่ สะท้อนมุมมองความคิดเรื่องขยะ ด้วยการศึกษาจากพ้ืนที่บริเวณรอบๆ
ทะเล และใช้อุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ในการเริ่มสร้างภาพต้นแบบ ใช้สีให้มีความเป็นธรรมชาติ เพื่อแสดงนัยยะของการได้รับ
ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม ออกมาเป็นรูปทรงของปลาหลากหลายชนิด แล้วน ามาแสดงให้เป็นกลุ่มก้อนของปลา ฝูงปลา ที่มี
รูปทรงขนาดแตกต่างกัน ผลของการติดตั้งงานแสดงให้เห็นถึงการจัดวางรูปทรงที่เลียนแบบธรรมชาติให้เหมือนท้องทะเลเป็น
หลัก รายละเอียดของสัตว์แต่ละตัวจะเห็นว่ามีความพิการบกพร่อง จึงท าให้ผลงานมีจุดเด่นอยู่ที่รูปทรงย่อย จนขมวดความคิด
และรูปแบบผลงานเพื่อสะท้อนเรื่องราวและเนื้อหาได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงาน 2 ชุดดังนี้ 

    
ภาพตัวอย่างผลงานชุดเริม่ต้น 

 ผลงานชุดที่ 1 ลักษณะผลงานเป็นภาพพิมพ์ในรูปแบบ 3 มิติ ท่ีน ามาจัดวางรูปทรงย่อยประกอบสร้างเป็นรูปทรงรวม 
โดยการน ามาจัดวางบนแผงติดกับผนังและจัดวางบนโต๊ะโดยไม่ค านึงถึงการเลียนแบบธรรมชาติ สร้างเป็นฝูงปลาเหมือนผลงาน
ในชุดก่อนหน้า เพื่อเน้นให้ผู้ดูให้ความส าคัญกับรูปทรงที่สร้างขึ้นมากกว่าการดูรูปทรงรวมของทั้งหมดโดยการเน้น  การศึกษา
และวิเคราะห์ลักษณะเด่นของขยะในทะเล ผ่านการส ารวจพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเล ท่าเรือ ต่างๆ แล้วน ารูปทรงของขยะเช่น 
ขวด กระป๋อง มาประกอบกับรูปทรงปลาและสัตว์ที่ได้รับผลกระทบ จินตนาการผสานรูปทรงขึ้นใหม่ สร้างรูปทรงที่มีความ
หลากหลาย มีทั้ง เต่า ปู และปลาชนิดต่างๆ รวมถึงมีขนาดเล็กใหญ่ต่างกัน    
 ผลงานสามารถแสดงนัยยะของสัตว์ที่โดนผลกระทบผ่านรูปทรงย่อยเป็นหลักรวมถึงมีสัตว์หลากหลายชนิดท าให้ 
ส่งผลต่อความรู้สึกของผู้ชมได้ ถึงแม้ว่าไม่ได้เน้นรูปทรงรวมและการจัดวางมากนัก  
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วัสดุและอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน 

1. อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่ออ านวยความสะดวกและเหมาะสมแก่การท าผลงานศิลปะได้แก่  คอมพิวเตอร์ 
โปรแกรมโฟโต้ชอป เมาส์ปากกา เครื่องปริ้น 
2. ขยะพลาสติกที่พบตามบริเวณชายฝั่งทะเล และตามท้องถนน เป็นวัสดุที่ไว้ส าหรับน ามาประกอบสร้างรูปทรง 
3. สีส าหรับสกรีน ประเภทสีลอย กับสีจม เพื่อสร้างค่าน้ าหนักสีและการก าหนดลักษณะของรูปทรง 
4. กาวอัด ใช้ในขั้นตอนแรกของการท าแม่พิมพ์ เพื่ออัดบล็อกแม่พิมพ์ซิลสกรีน 
5. บล็อกสกรีน  
6. ยางปาด ใช้ปาดสีให้ลงตามร่องของบล็อกสกรีน 
7. ภาชนะใส่สีที่ผสมขึ้นใหม่ ใช้ผสมสีให้ใกล้เคียงหรือตรงตามแบบภาพร่าง 
8. จักรเย็บผ้าไฟฟ้า ใช้เย็บพลาสติกสร้างรูปทรงสัตว์ ซึ่งมีความแน่นท่ีมั่นคงกว่าการเย็บด้วยมือ และท าความเร็วได้ดี ซึ่งท าให้
ตัวงานท าออกมาได้เร็วมีคุณภาพ 
9. ห่วงเหล็กวงกลมส าหรับท าเป็นพวงกุญแจ ใช้ในการสื่อสารผ่านตัวงานในรูปแบบของที่ระลึก  
10. ตะแกรงเหล็ก ใช้ในการจัดตั้งผลงานในรูปแบบการขายของฝาก ของที่ระลึก 

ขั้นตอนและเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน 
หลังจากท่ีศึกษาข้อมูลและคดิวิเคราะห์ สร้างสรรคร์ูปทรงต่างๆ เพือ่น าเสนอแนวความคดิได้แล้วก็น ามาสู่การสร้างสรรค์

ผลงานโดยมีขั้นตอนดังน้ี 
ขั้นตอนการสร้างภาพร่าง 

1. รวบรวมรูปทรงของสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากมลภาวะในท้องทะเลมาสร้างรูปทรงขึ้นใหม่ โดยการดัดแปลง
เพิ่มเติม และใช้จินตนาการในการผสานรูปทรงของขยะและสัตว์ หรือ ปลา เข้าด้วยกันแล้วคัดสรรค์รูปทรงที่ลงตัว และไม่
ขัดแย้งกับความเป็นจริงตามธรรมชาติมากเกินไป 

2. การออกแบบโมเดลจัดวางรูปทรงและการติดตั้งผลงาน พื้นที่ ความเหมาะสมของขนาด และการก าหนดทิศทาง
ของคนดู 

ขั้นตอนการสร้างรูปทรง 
1. เตรียมวสัดุในการพิมพ์ ใช้ถุงพลาสติกที่มีการลงพื้นที่จริงในบริเวณรอบๆทะเล เก็บขยะน ามาท าความสะอาดตาก

ให้แห้ง ตัดแต่งให้เป็นสีเ่หลีย่มผืนผ้า เพื่อใช้ส าหรับการสร้างรูปทรงสัตว์ด้วยการพิมพ์ซิลสกรีน 
2. แบ่งค่าน้ าหนักของรูปทรงแต่ละสีแล้วน าไปเขยีนบนแผ่นใส 
3. เตรียมบล็อกสกรีนโดยการปาดกาวอัด เป่าไดร์ให้แห้ง ด้วยการปดิไฟใช้แสงสีแดง เมื่อแห้งก็น าไปฉายแสงบนตู้

ฉายแสง ด้วยเวลา 2.35 นาที ครบเวลาก็น าไปฉีดน้ า  
4. เตรียมสีส าหรับสกรีน ในข้ันตอนการพิมพ์น้ี ผู้สร้างสรรค์ใช้สีทั้งเช้ือน้ าและเชื้อน้ ามัน แยกให้เหมาะกับวัสดุที่ใช้

แล้วน าสีมาปาดลงบนบล็อกสกรีนที่วางไว้ให้ได้รูปทรงตามที่ก าหนด 
5. น ารูปทรงท่ีได้จากการพิมพ์ซลิสกรีนมาเย็บประกอบเป็นรูปทรง 3 มิติ โดยการใช้ขยะที่เหลือยดัใสร่ะหว่างช่องว่าง

ของรูปทรงท าให้เกิดความหนาและมีปรมิาตร 
6. จัดวางรูปทรงในรูปแบบสื่อผสมแบบจัดวาง ทั้งรูปทรงใหญ่และรปูทรงย่อยเพื่อน ารูปทรงทั้งหมดมาประกอบเป็น

ผลงาน 1 ชุด 
 

ผลงานสร้างสรรค์ 
จากการสร้างสรรค์ผลงานที่ได้จากการศึกษาความเหมาะสมในการใช้ลักษณะของรูปทรงสัตว์และรูปทรงขยะมา

ผสมผสานรูปทรง ด้วยการดัดแปลงให้เกิดรูปทรงใหม่ สะท้อนมุมมองความคิดเรื่องขยะ ด้วยการศึกษาจากพ้ืนที่บริเวณรอบๆ
ทะเล และใช้อุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ในการเริ่มสร้างภาพต้นแบบ ใช้สีให้มีความเป็นธรรมชาติ เพื่อแสดงนัยยะของการได้รับ
ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม ออกมาเป็นรูปทรงของปลาหลากหลายชนิด แล้วน ามาแสดงให้เป็นกลุ่มก้อนของปลา ฝูงปลา ที่มี
รูปทรงขนาดแตกต่างกัน ผลของการติดตั้งงานแสดงให้เห็นถึงการจัดวางรูปทรงที่เลียนแบบธรรมชาติให้เหมือนท้องทะเลเป็น
หลัก รายละเอียดของสัตว์แต่ละตัวจะเห็นว่ามีความพิการบกพร่อง จึงท าให้ผลงานมีจุดเด่นอยู่ที่รูปทรงย่อย จนขมวดความคิด
และรูปแบบผลงานเพื่อสะท้อนเรื่องราวและเนื้อหาได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงาน 2 ชุดดังนี้ 

    
ภาพตัวอย่างผลงานชุดเริม่ต้น 

 ผลงานชุดที่ 1 ลักษณะผลงานเป็นภาพพิมพ์ในรูปแบบ 3 มิติ ท่ีน ามาจัดวางรูปทรงย่อยประกอบสร้างเป็นรูปทรงรวม 
โดยการน ามาจัดวางบนแผงติดกับผนังและจัดวางบนโต๊ะโดยไม่ค านึงถึงการเลียนแบบธรรมชาติ สร้างเป็นฝูงปลาเหมือนผลงาน
ในชุดก่อนหน้า เพื่อเน้นให้ผู้ดูให้ความส าคัญกับรูปทรงที่สร้างขึ้นมากกว่าการดูรูปทรงรวมของทั้งหมดโดยการเน้น  การศึกษา
และวิเคราะห์ลักษณะเด่นของขยะในทะเล ผ่านการส ารวจพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเล ท่าเรือ ต่างๆ แล้วน ารูปทรงของขยะเช่น 
ขวด กระป๋อง มาประกอบกับรูปทรงปลาและสัตว์ที่ได้รับผลกระทบ จินตนาการผสานรูปทรงขึ้นใหม่ สร้างรูปทรงที่มีความ
หลากหลาย มีทั้ง เต่า ปู และปลาชนิดต่างๆ รวมถึงมีขนาดเล็กใหญ่ต่างกัน    
 ผลงานสามารถแสดงนัยยะของสัตว์ที่โดนผลกระทบผ่านรูปทรงย่อยเป็นหลักรวมถึงมีสัตว์หลากหลายชนิดท าให้ 
ส่งผลต่อความรู้สึกของผู้ชมได้ ถึงแม้ว่าไม่ได้เน้นรูปทรงรวมและการจัดวางมากนัก  
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ภาพประกอบผลงานชุดที่ 1 ของฝากจากทะเล 

ผลงานชุดที่ 2 เนื่องด้วยเป็นผลงานที่ได้มีการพัฒนาต่อจากผลงานชุดที่1 ที่จากเน้นเรื่องรูปทรงของสัตว์ทะเลเป็น
หลัก ได้ต่อยอดด้วยการท าเพิ่มในรูปแบบของฝากของที่ระลึก เพื่อที่จะใช้สื่อถึงแนวความคิดได้เยอะขึ้นและมีการท าวิดีโอ
เพื่อให้เน้นถึงข้ันตอน วิธีการของการท างาน โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรกที่เริ่มจากการเก็บขยะจนถึงขั้นตอนสุดท้ายของการ
ท างาน รวมถึงมีการจัดกิจกรรมให้ผู้ชมได้เข้าร่วมกับผลงาน มีทั้งขาย แจกจ่ายแก่กับผู้ชม ซึ่งมีการเข้าร่วมกิจกรรมมีทั้ง ถ่ายรูป 
และรับของแจกให้กับผู้ชมได้รับกลับไป เพื่อให้ตัวงานศิลปะมีปฏิสัมพันธ์กับคนดูมากยิ่งขึ้นท าให้ผู้ชมได้เข้าใจถึงการส่งผล
กระทบต่อสัตว์ที่เกิดจากขยะ เป็นนัยยะที่ติดไปกับผลงานของที่ระลึกตามจุดประสงค์ของผู้สร้างสรรค์ผลงานชุด “ของฝากจาก
ทะเล”จึงสะท้อนเพื่อให้ผู้ชมได้ตระหนักผลกระทบที่กลับมาสู่ตัวมนุษย์เอง 

สรุปผลจากการสร้างสรรค์ผลงานทั้ง 2 ชุด จากแนวคิดของผู้สร้างสรรค์เกิดจากปัญหาขยะที่ส่งผลต่อสัตว์ในทะเล 
น ามาเป็นแนวคิดในสร้างสรรค์ โดยการน ารูปทรงของขยะและสัตว์ทะเล เช่น ปลา เต่า ปู ฯลฯ มาเป็นส่วนประกอบในการ
สร้างสรรค์ผลงานท่ีมีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างแยบคายผ่านกลวิธีสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะได้เป็นอย่างดี 

 

 

 

 

 

ภาพแสดงรปูทรงของปลาที่ผสานกับรูปทรงของขยะ 

 

   

                             

 

                          

        

      

 

 

 

ภาพแสดงรปูทรงของปลาที่ผสานกับรูปทรงของขยะ 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพแสดงรปูทรงรายละเอียดบนพลาสติกและถุงผา้ 
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ภาพประกอบผลงานชุดที่ 1 ของฝากจากทะเล 

ผลงานชุดที่ 2 เนื่องด้วยเป็นผลงานที่ได้มีการพัฒนาต่อจากผลงานชุดที่1 ที่จากเน้นเรื่องรูปทรงของสัตว์ทะเลเป็น
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มุมมองสะท้อนชีวิตผ่ำนภำพลักษณ์ที่อยู่อำศัย

ศึกษิต จันทรัตน์1* และมณี มีมาก2

บทคดัย่อ
การสร้างสรรค์ผลงานชุด “มุมมองสะท้อนชีวิตผ่านภาพลักษณ์ที่อยู่อาศัย” เพื่อน�าเสนอมุมมอง วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ใน

พืน้ทีช่มุชนเมอืงและชนบท ทีม่คีวามหลากหลายทางวฒันธรรมผ่านรปูลักษณ์ของอาคารบ้านเรอืนทีผ่สมผสานระหว่างบ้านเรอืนเก่า

และบ้านแบบใหม่เข้าด้วยกัน บ่งบอกถึงลักษณะเอกลักษณ์ วัฒนธรรม ความเป็นมาหรือเรื่องราวในอดีต รวมถึงการใช้ชีวิตประจ�า

วันในแต่ละครัวเรือน โดยน�าส่วนต่างๆของโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมมา ตัดทอน เพิ่มเติมสร้างรูปทรงใหม่ เพื่อสื่อให้เห็นถึงเรื่อง

ราว วิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม สะท้อนให้เห็นถึงความทรงจ�าและการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนเมือง 

โดยใช้เทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้รูปแบบกึ่งเหมือนจริงในการสร้างสรรค์ผลงาน. ด้วยวิธีการจัดวางภาพโดยน�าจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์

ของบ้านแต่ละยุคมาจัดวางรูปทรงท่ีกลมกลืนและมีความขัดแย้งระหว่างของรูปทรงอาคารเก่าและใหม่ให้เกิดความเป็นเอกภาพ 

สะท้อนให้เห็นถึงความงาม ลวดลาย สีสันที่เป็นเอกลักษณ์ของบ้านเรือนแต่ละยุคสมัย ประกอบกับการใช้ขั้นตอนการแกะที่สามารถ

แสดงพื้นผิว ร่องรอย รูปทรงและการสร้างจังหวะแสงเงา ที่เป็นเอกภาพ อันน�าไปสู่การแสดงออก ทางสุนทรียะ ตามวัตถุประสงค์

ของการสร้างสรรค์ผ่านผลงานภาพพิมพ์แกะไม้ที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของผู้สร้างสรรค์จ�านวน 8 ชิ้น

ค�ำส�ำคัญ : ภาพสะท้อน ที่อยู่อาศัย ภาพพิมพ์แกะไม้
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The life reflection though residence design

Suksit Chantharat1* and Manee Meemak2

Abstract
“The life reflection though residence design” for presence lifestyle, being and culture of city and 

hometown community via unique of architecture. Caused by the combination of ole houses and modern 

houses that shows the identity, culture, history, and stories from the past to the present. Including the daily se 

of households by conduction various past of the architectural structure to keep down, create a modern house 

to convey the story that happened. Moreover, this work shows the story and history of that region form the 

past to the present moment using by woodcut and use signature of each place to design the unity of work. In 

this work present the detail of shape, shadow, and shades for 8 residence design to combine in 1 woodcut 

printing. 

Keywords: The image reflect life, residence, woodcut

ประเภทผลงานสรา้งสรรค ์

ภาพพิมพ์ 
แนวความคิด 

เพื่อน าเสนอมุมมอง  วิถีชีวิต  ความเป็นอยู่ในพื้นที่ชุมชนเมืองและชนบท ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมผ่าน
รูปลักษณ์ของอาคารบ้านเรือน  การผสมผสานระหว่างบ้านเรือนเก่าและบ้านแบบใหม่เข้าด้วยกัน บ่งบอกถึงลักษณะเอกลกัษณ์  
วัฒนธรรม  ความเป็นมาหรือเรื่องราวในอดีต รวมถึงการใช้ชีวิตประจ าวันในแต่ละครัวเรือน โดยน ามาประกอบตัดทอนสร้างรูปทรง
ของอาคารบ้านเรือนส่วนต่าง ๆ  เพื่อสื่อให้เห็นถึงเรื่องราว  วิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม  สะท้อนให้เห็น
ถึงความทรงจ าและชุมชนเมือง  โดยใช้เทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ รูปแบบก่ึงเหมือนจริง ในการสร้างสรรค์ผลงานซ่ึงมีวิธีการจัดวาง
ภาพโดยเอาน าจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของบ้านแต่ละยุคมาจัดวางในรูปทรงที่กลมกลืนกันและผสมความขัดแย้งของรูปทรงใน
บางส่วนเพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ  สะท้อนให้เห็นถึงความงามของลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของบ้านเรือนแต่ละยุคสมัย 

วัตถปุระสงคข์องการสรา้งสรรค ์
1.  เพื่อศึกษาเน้ือหาเก่ียวกับลักษณะของบ้าน อาคาร และตึก โดยน าเอาส่วนต่าง ๆ ของบ้านมาประกอบสร้างทิวทัศน์

อาคารแบบใหม่ เพื่อสะท้อนคุณค่าความงามของลวดลายอาคารและความงามของวัฒนธรรมที่อยู่อาศัย 
2.  เพื่อศึกษาองค์ประกอบทางศิลปะโดยเน้นการจัดวางรูปทรง เพื่อให้เกิดผลงานที่สมบูรณ์แบบ 
3.  เพื่อศึกษากระบวนการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ เทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ (Wood cut) ที่มีความเป็นเอกลักษณ์

เฉพาะตน 
กระบวนการของการสรา้งสรรค ์

1.ศึกษาข้อมูลจากสถานที่จริงตามพื้นที่ต่าง ๆ จากบ้านชุมชนเมืองในจังหวัดสงขลา และบางส่วนในจังหวัดพัทลุง 
2.ศึกษาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตและหนังสือที ่มีเนื ้อหาเกี ่ยวกับลักษณะ และส่วนต่าง ๆ ของบ้าน  จากหอสมุด

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
3.ศึกษาข้อมูลผลงานศิลปะการจัดวางองค์ประกอบ การใช้สี การสร้างรูปทรงจากศิลปินที่สนใจและทฤษฏีทางศิลปะ 
4.วิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ภาพร่าง 
5.สร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ่านเทคนิคกระบวนการภาพพิมพ์แกะไม้ 
6.สรุปการสร้างสรรค์ จัดนิทรรศการ จัดท าเอกสารประกอบงานสร้างสรรค์ 

วสัดอุปุกรณใ์นการสรา้งสรรค ์
1.อุปกรณ์ในการท าภาพร่าง 

อุปกรณ์ในการท าภาพร่าง ได้แก่ กล้องถ่ายรูปส าหรับการถ่ายภาพเก็บข้อมูลพื้นที่ตามชุมชน ชนบท ที่ใกล้เคียง ท่ี
ต้องการจะศึกษา เมาส์ปากกา โปรแกรม Adobe Photoshop cs6 โปแกรมแต่งภาพ Lightroom เครื่องปริ้น 
2.อุปกรณ์ในการท าภาพพิมพ์ 

วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานจริง ได้แก่ สเปรย์แลคเกอร์ น ้ามันสน ดินสอ หมึกพิมพ์ กระดาษบรู๊ฟ กระดาษแคนสัน เกรียง แท่นพิมพ์
ระบบลูกกลิ้ง คัตเตอร์ ผ้ากันเป้ือน ไม้บรรทัดยาว กระดาษทิชชู ลูกกลิ้ง 
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อาคารแบบใหม่ เพื่อสะท้อนคุณค่าความงามของลวดลายอาคารและความงามของวัฒนธรรมที่อยู่อาศัย 
2.  เพื่อศึกษาองค์ประกอบทางศิลปะโดยเน้นการจัดวางรูปทรง เพื่อให้เกิดผลงานที่สมบูรณ์แบบ 
3.  เพื่อศึกษากระบวนการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ เทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ (Wood cut) ที่มีความเป็นเอกลักษณ์

เฉพาะตน 
กระบวนการของการสรา้งสรรค ์

1.ศึกษาข้อมูลจากสถานที่จริงตามพื้นที่ต่าง ๆ จากบ้านชุมชนเมืองในจังหวัดสงขลา และบางส่วนในจังหวัดพัทลุง 
2.ศึกษาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตและหนังสือที ่มีเนื ้อหาเกี ่ยวกับลักษณะ และส่วนต่าง ๆ ของบ้าน  จากหอสมุด

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
3.ศึกษาข้อมูลผลงานศิลปะการจัดวางองค์ประกอบ การใช้สี การสร้างรูปทรงจากศิลปินที่สนใจและทฤษฏีทางศิลปะ 
4.วิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ภาพร่าง 
5.สร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ่านเทคนิคกระบวนการภาพพิมพ์แกะไม้ 
6.สรุปการสร้างสรรค์ จัดนิทรรศการ จัดท าเอกสารประกอบงานสร้างสรรค์ 

วสัดอุปุกรณใ์นการสรา้งสรรค ์
1.อุปกรณ์ในการท าภาพร่าง 

อุปกรณ์ในการท าภาพร่าง ได้แก่ กล้องถ่ายรูปส าหรับการถ่ายภาพเก็บข้อมูลพื้นที่ตามชุมชน ชนบท ที่ใกล้เคียง ที่
ต้องการจะศึกษา เมาส์ปากกา โปรแกรม Adobe Photoshop cs6 โปแกรมแต่งภาพ Lightroom เครื่องปริ้น 
2.อุปกรณ์ในการท าภาพพิมพ์ 

วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานจริง ได้แก่ สเปรย์แลคเกอร์ น ้ามันสน ดินสอ หมึกพิมพ์ กระดาษบรู๊ฟ กระดาษแคนสัน เกรียง แท่นพิมพ์
ระบบลูกกลิ้ง คัตเตอร์ ผ้ากันเป้ือน ไม้บรรทัดยาว กระดาษทิชชู ลูกกลิ้ง 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

ขัน้ตอนและเทคนคิในการสรา้งสรรค ์
การสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์แกะไม้แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนหลักคือ 
1.ขั้นตอนการท าภาพร่าง 

ลงพื้นที่ในเขตชุมชน ชนบท ถ่ายบ้านและอาคาร ที่มีรูปทรงและลวดลายที่น่าสนใจประมาณ 100 รูป ต่อ 1 ผลงาน เพื่อ
คัดเลือกมุมมองจุดที่สนใจเพื่อน ามาเสนอมุมมองทางความคิดเน้ือหาในการสร้างภาพร่างด้วยการน าภาพที่ถ่ายหรือสเก็ตไว้มาลง 
โปรแกรม Adobe Photoshop cs6 มาตัดทอนท าให้เกิดรูปทรงเฉพาะตามที่ต้องการ จากน้ันน ารูปทรงมาจัดวางองค์ประกอบด้วย
การตัดส่วนของรูปทรงที่ต้องการหลาย ๆ  มุม มาวางทับซ้อนกันเพื่อให้เกิดเป็นภาพของทิวทัศน์อาคารที่แสดงความ ลึก ตื้น เกิด
ระยะสมจริง ถึงแม้จะเป็น2 มิติหรือระนาบเดียวกัน  

ใช้สคี่าน ้าหนักกลางควบคุมภาพรวมก่อนแล้วค่อยไปในบางจุดเพื่อสร้างค่าน ้าหนักอ่อนและค่าน ้าหนักเข้มท าให้เกิดความ
ชัดของระยะและแสดงรายละเอียดของรูปทรงภาพ เน้นจุดเด่นด้วยสีบรรยากาศสว่างเพื่อความน่าสนใจในการมองและจุดรองจะใช้
สีคุมโทนไม่ให้เกิดความขัดแย้ง ท าให้ภาพสมดุลกันเป็นเอกภาพ น าภาพร่างไปตกแต่งโดยใชโ้ปรแกรม Adobe Photoshop cs6 
เพื่อแยกเพลนสีซ่ึงจะท าให้ในขั้นตอนแกะไม้สามารถแกะได้ง่าย และสามารถปรับลดค่าน ้าหนักของสีในงาน ให้สว่างหรือมืด ตาม
ความเหมาะสม แล้วจึงน าภาพร่างกลับด้านซ้ายเป็นด้านขวา เพราะในการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์แม่พิมพ์ต้องกลับด้านทุกครั้ง 
และน ามาขยายขนาดที่ต้องการ แล้วปริ้นภาพร่างออกมาเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  ภาพขั้นตอนการท าภาพร่าง 
 
2.ขั้นตอนการท าภาพพิมพ์แกะไม้ (Wood cut) 

น ากระดาษส าหรับพิมพ์มาวัดและตัดตามขนาดของภาพร่างโดยเว้นขอบงาน 3 นิ้ว ทั้ง 4 ด้าน เพื่อเตรียมส าหรับพิมพ์
งาน จากนั้นเตรียมไม้กระดานอัดเพื่อท าแม่พิมพ์ แล้วตัดตามขนาดของภาพร่าง 2 แม่พิมพ์ แล้วจึงน าภาพร่างมาวางบนแมพ่ิมพ์ 
เพื่อคัดลอกรายละเอียดของรูปทรงทั้งหมดของภาพทั้ง 2 แม่พิมพ์ เม่ือคัดลอกเสร็จก็ใช้เครื่องมือแกะสร้างภาพแกะค่าน ้าหนักสีที่

ต้องการจะพิมพ์ แล้วผสมสีตามต้องการโดยทุกสีจะต้องผสมสีขาวเป็นหลักเพื่อเกิดสีที่มีความสดน้อยลงและสีไม่ดิบเกินไป โดย
แม่พิมพ์แรกจะเป็นสีโทนสว่าง จากน้ันน าลูกกลิ้งมากลิ้งสี บนแม่พิมพ์ให้บางและเรียบเนียนเสมอกันไม่ควรกลิ้งสีหนาจะท าให้เกิด
ฟองอากาศของสี กลิ้งสีบนแม่พิมพ์ 1-2 รอบ ในส่วนที่ต้องการสร้างรูปทรงที่แกะไว้  

จะสังเกตุได้ว่ารอบแรกที่กลิ้งบนแม่พิมพ์เนื้อสีอาจจะซึมกับแม่พิมพ์จึงท าให้ต้องกลิ้ง สีเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความชัดขึ้น  
โดยแต่ละรอบในการท าภาพพิมพ์จะผสมสีเพื่อที่จะกลิ้งลงบนแม่พิมพ์ประมาณ 20 สี ต่อ 1 รอบ เม่ือกลิ้งเสร็จแล้วน าแม่พิมพ์แรก
วางลงบนแท่นพิมพ์แล้วตามด้วยการวางกระดาษพิมพ์ด้านบน เพื่อท าการพิมพ์สีในรอบที่ 1 จากนั้นก็เอาแม่พิมพ์แรกมาทาแป้ง
เพื่อให้แป้งได้ซึมกับสีจะท าให้สีแห้งไว ต่อการคัดลอกในครั้งต่อไป เม่ือแม่พิมพ์แห้งก็น าภาพร่างมาวางบนแม่พิมพ์เพื่อลอกลายส่วน
ที่เหลือแล้วจึงท าการแกะตามที่ต้องการ จากน้ันผสมสีแล้วน าไปกลิ้งบนแม่พิมพ์เหมือนกับรอบแรก และน ามาวางลงบนแท่นพิมพ์
ท าการพิมพ์ ท าแบบนี้ทุกครั้งจนกว่าได้ภาพผลงานตามภาพร่างหรือได้รูปทรงตามที่ก าหนดโดยในการท าภาพพิมพ์ 1 ชิ้นใช้สี
โดยประมาณ 70 สี จากน้ันน าภาพร่างมาลอกลายส่วนที่เป็นรายละเอียด พื้นหลังและส่วนอ่ืน ๆ เพิ่มเติมบนแม่พิมพ์ แล้วแกะส่วน
ที่คัดลอกไว้ เม่ือแกะเสร็จก็น าไปกลิ้งหมึกสีที่ผสมไว้ โดยหลัก ๆ แม่พิมพ์อันที่สองจะเป็นสีโทนสีเข้มเพื่อคัดค่าน ้าหนักลึกตื้น ไกล
ใกล้ ท าให้มองเห็นผลงานได้เป็นระยะและชัดขึ้น หลังจากพิมพ์แม่พิมพ์ที่ 2 เสร็จก็น าไปวางบนแท่นพิมพ์เพื่อท า 

การพิมพ์ภาพ ก็จะเสร็จกระบวนการในการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ต่อ 1 ผลงาน โดยผลงานที่สร้างขึ้นจะท า 3 ก๊อป
ปี้ แต่ละ 1 ชิ้นงาน เพราะผลงานมีขนาดใหญ่ จึงท าให้ต้องใช้เวลามากหากท าหลายก๊อปปี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2  ภาพขั้นตอนการท าภาพพิมพ์แกะไม้ 
ผลงานสรา้งสรรค ์

การสร้างสรรค์ผลงานชุด “มุมมองสะท้อนชีวิตผ่านภาพลักษณ์ที่อยู่อาศัย”ได้ทดลองและแก้ไขปรังปรุงผลงานในบางส่วน
เพื่อให้ผลงานน้ันพัฒนาขึ้นเป็นระดับ จ านวน 8 ชิ้น สามารถแยกออกเป็น 2 ระยะดังน้ี 

ผลงานระยะที่ 1 เสนอเรื่องราวของบ้านเรือนเก่าเน้นการสร้างระนาบของอาคารและบ้านเรือนด้วยผนัง บานประตู 
หน้าต่างหลายหลังมาประกอบสร้างเป็นอาคารเพื่อสื่อถึงความเป็นอยู่ในชนบท โดยใช้เทคนิคการแกะไม้ที่ใช้เส้นเป็นส าคัญ ร่องรอย
การแกะไม้จะท าให้รูปทรงดูหยาบ ในการสร้างรูปทรงดูไม่กลมกลืน บางส่วนของหน้าต่าง อาคาร สลับด้านไม่ถูกต้องท าให้เกิด
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

ขัน้ตอนและเทคนคิในการสรา้งสรรค ์
การสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์แกะไม้แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนหลักคือ 
1.ขั้นตอนการท าภาพร่าง 

ลงพื้นที่ในเขตชุมชน ชนบท ถ่ายบ้านและอาคาร ที่มีรูปทรงและลวดลายที่น่าสนใจประมาณ 100 รูป ต่อ 1 ผลงาน เพื่อ
คัดเลือกมุมมองจุดที่สนใจเพื่อน ามาเสนอมุมมองทางความคิดเน้ือหาในการสร้างภาพร่างด้วยการน าภาพที่ถ่ายหรือสเก็ตไว้มาลง 
โปรแกรม Adobe Photoshop cs6 มาตัดทอนท าให้เกิดรูปทรงเฉพาะตามที่ต้องการ จากน้ันน ารูปทรงมาจัดวางองค์ประกอบด้วย
การตัดส่วนของรูปทรงที่ต้องการหลาย ๆ  มุม มาวางทับซ้อนกันเพื่อให้เกิดเป็นภาพของทิวทัศน์อาคารทีแ่สดงความ ลึก ตื้น เกิด
ระยะสมจริง ถึงแม้จะเป็น2 มิติหรือระนาบเดียวกัน  

ใช้สคี่าน ้าหนักกลางควบคุมภาพรวมก่อนแล้วค่อยไปในบางจุดเพื่อสร้างค่าน ้าหนักอ่อนและค่าน ้าหนักเข้มท าให้เกิดความ
ชัดของระยะและแสดงรายละเอียดของรูปทรงภาพ เน้นจุดเด่นด้วยสบีรรยากาศสว่างเพื่อความน่าสนใจในการมองและจุดรองจะใช้
สีคุมโทนไม่ให้เกิดความขัดแย้ง ท าให้ภาพสมดุลกันเป็นเอกภาพ น าภาพร่างไปตกแต่งโดยใชโ้ปรแกรม Adobe Photoshop cs6 
เพื่อแยกเพลนสีซ่ึงจะท าให้ในขั้นตอนแกะไม้สามารถแกะได้ง่าย และสามารถปรับลดค่าน ้าหนักของสีในงาน ให้สว่างหรือมืด ตาม
ความเหมาะสม แล้วจึงน าภาพร่างกลับด้านซ้ายเป็นด้านขวา เพราะในการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์แม่พิมพ์ต้องกลับด้านทุกครั้ง 
และน ามาขยายขนาดที่ต้องการ แล้วปริ้นภาพร่างออกมาเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  ภาพขั้นตอนการท าภาพร่าง 
 
2.ขั้นตอนการท าภาพพิมพ์แกะไม้ (Wood cut) 

น ากระดาษส าหรับพิมพ์มาวัดและตัดตามขนาดของภาพร่างโดยเว้นขอบงาน 3 นิ้ว ทั้ง 4 ด้าน เพื่อเตรียมส าหรับพิมพ์
งาน จากนั้นเตรียมไม้กระดานอัดเพื่อท าแม่พิมพ์ แล้วตัดตามขนาดของภาพร่าง 2 แม่พิมพ์ แล้วจึงน าภาพร่างมาวางบนแมพ่ิมพ์ 
เพื่อคัดลอกรายละเอียดของรูปทรงทั้งหมดของภาพทั้ง 2 แม่พิมพ์ เม่ือคัดลอกเสร็จก็ใช้เครื่องมือแกะสร้างภาพแกะค่าน ้าหนักสีที่

ต้องการจะพิมพ์ แล้วผสมสีตามต้องการโดยทุกสีจะต้องผสมสีขาวเป็นหลักเพื่อเกิดสีที่มีความสดน้อยลงและสีไม่ดิบเกินไป โดย
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ภาพที่ 2  ภาพขั้นตอนการท าภาพพิมพ์แกะไม้ 
ผลงานสรา้งสรรค ์

การสร้างสรรค์ผลงานชุด “มุมมองสะท้อนชีวิตผ่านภาพลักษณ์ที่อยู่อาศัย”ได้ทดลองและแก้ไขปรังปรุงผลงานในบางส่วน
เพื่อให้ผลงานน้ันพัฒนาขึ้นเป็นระดับ จ านวน 8 ชิ้น สามารถแยกออกเป็น 2 ระยะดังน้ี 

ผลงานระยะที่ 1 เสนอเรื่องราวของบ้านเรือนเก่าเน้นการสร้างระนาบของอาคารและบ้านเรือนด้วยผนัง บานประตู 
หน้าต่างหลายหลังมาประกอบสร้างเป็นอาคารเพื่อสื่อถึงความเป็นอยู่ในชนบท โดยใช้เทคนิคการแกะไม้ที่ใช้เส้นเป็นส าคัญ ร่องรอย
การแกะไม้จะท าให้รูปทรงดูหยาบ ในการสร้างรูปทรงดูไม่กลมกลืน บางส่วนของหน้าต่าง อาคาร สลับด้านไม่ถูกต้องท าให้เกิด
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ความสับสน ขัดแย้งในสายตาของคนมอง ในบางส่วนค่าน ้าหนักเข้มมากเกินไปท าให้บรรยากาศสีดูไม่สมจริงประกอบกับการแกะ
ท าให้ภาพแข็งกระด้างและขาดความสมดุลของรูปทรง ท าให้ผลงานไม่ส่งผลต่อวัตถุประสงค์ของผู้สร้างสรรค์เท่าที่ควร 

ผลงานระยะที ่ 2 จะเน้นการจัดองค์ประกอบของภาพมากขึ ้นเพื ่อให้เกิดความน่าสนใจท าให้ภาพมีจุดเด่น สร้าง
บรรยากาศของภาพและเพิ่มความทับซ้อนของรูปทรง เกิดความสมดุลเป็นเอกภาพในผลงาน ผนวกกับการแกะไม้ให้ละเอียดมาก
ขึ้น การตัดทอนรูปทรงให้กลมกลืนในทางมุมมองด้านสถาปัตยกรรมและแทรกเรื่องราววิถีชีวิตความเป็นอยู่ด้วยรูปทรงรายละเอียด
การใช้ชีวิตเช่น ราวตากผ้า กระถ่างต้นไม้ เพื่อให้ดูมีเรื่องราวที่ตรงกับผลงานสร้างสรรค์ที่ต้องการ  

 
สรปุผลจากการศกึษา 

การสร้างสรรค์ผลงานชุดมุมมองสะท้อนชีวิตผ่านภาพลักษณ์ที่อยู่อาศัย ได้ศึกษากระบวนการทางความคิดและเทคนิค
การสร้างสรรค์ผลงานด้วยการใช้ภาพพิมพ์แกะไม้ในการน าเสนอโดยผ่านผลงานศิลปะ สามารถแสดงออกตามวัตถุประสงค์ของผู้
สร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี 
ผลงานระยะที่ 1 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3  ภาพผลงานสร้างสรรค์ 
ผลงานชื่อ ความทรงจ า 1 เทคนิค ภาพพิมพ์แกะไม้ ขนาด 90 x 130 เซนติเมตร 

 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 4  ภาพผลงานสร้างสรรค์ 
ผลงานชื่อ ความทรงจ า 2 เทคนิค ภาพพิมพ์แกะไม้ ขนาด 80 x 123 เซนติเมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5  ภาพผลงานสร้างสรรค์ 
ผลงานชื่อ ความทรงจ า 3 เทคนิค ภาพพิมพ์แกะไม้ ขนาด 85 x 123 เซนติเมตร 

ผลงานระยะที่ 2 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 6  ภาพผลงานสร้างสรรค์ 
ผลงานชื่อ มุมมองสะท้อนชีวิตผ่านภาพลักษณ์ที่อยู่อาศัย 1 เทคนิค ภาพพิมพ์แกะไม้ ขนาด 100 x 140 เซนติเมตร 
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ภาพที่ 7  ภาพผลงานสร้างสรรค์ 
ผลงานชื่อ มุมมองสะท้อนชีวิตผ่านภาพลักษณ์ที่อยู่อาศัย 2 เทคนิค ภาพพิมพ์แกะไม้ ขนาด 100 x 140 เซนติเมตร 

–           
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 8  ภาพผลงานสร้างสรรค์ 

ผลงานชื่อ มุมมองสะท้อนชีวิตผ่านภาพลักษณ์ที่อยู่อาศัย 3 เทคนิค ภาพพิมพ์แกะไม้ ขนาด 100 x 140 เซนติเมตร 
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ชิโนโปรตุกีส. สืบค้นเม่ือ 17 มกราคม พ.ศ.2563, จาก  
       https://mgronline.com/travel/detail/9500000029749 
พหุวัฒนธรรม.สืบค้นเม่ือ 17 มกราคม พ.ศ.2563, จาก     
       https://www.dailynews.co.th/article/236022 
ภาพสะท้อนค่านิยมของคนในสังคมไทย. สืบค้นเม่ือ 17 มกราคม พ.ศ.2563, จาก  
       https://arts.tu.ac.th/culture/010558.pdf 
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รูปทรงควำมงำมของพืชผักสวนครัว

อารียา หมีชุม1* และมณี มีมาก2

บทคัดย่อ
ผลงานสร้างสรรค์ เรื่อง “รูปทรงความงามของพืชผักสวนครัว” มีวัตถุประสงค์เพ่ือน�าเสนอเรื่องราวความรู้สึกของผู้

สร้างสรรค์ท่ีมีความผูกพันกับสภาพแวดล้อมชนบท มีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย ความรู้สึกอบอุ่นของคนในครอบครัว เห็นความ

งดงามของพืชพรรณและผักสวนครัวต่าง ๆที่สวยงามน�ามาสร้างผลงานศิลปะภาพพิมพ์ผ่านจินตนาการและการสร้างสรรค์รูปทรง

เพือ่ให้เกดิความงามเฉพาะตนข้ึน โดยการศกึษาสภาวะแวดล้อม ความงาม บรรยากาศ สสีนั รปูทรงของพชืสวนครวัแล้วน�ามาศกึษา

วิเคราะห์เพิ่มเติม ตัดทอนรูปทรงให้เกิดความหมาย ความรู้สึกถึงความอุดมสมบูรณ์ ประกอบการสร้างสีและบรรยากาศด้วยการใช้
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The beautiful shape of the backyard garden

Ariya Meechum1* and Manee Meemak2

Abstract

Abstract The creative work is “The beautiful shape of the backyard garden” the purpose need to 

present the story about creator’s feeling witch has a bound to the rural environment of the living in the simple 

life, the warmth of the family. The beauty of the backyard garden and the creation a shape become a beauty 

of the unique by learning an environment and your own imagination such as the beauty an atmosphere, colors, 

shapes of the backyard garden. Then bring an information to analyze. Shorten the shape to make with meaning. 

Feeling of abundance. Assemble the creation of colors and atmosphere by using cool and warm colors. In ratio 

70:30 to result in a feeling of comfort, quietness and relaxation. Along with create a shape that is simple but 

still able to communicate the meaning of different kinds of plants. By using the creative process technique 

woodcut combined with creative element of the Arts. Bring to object the purpose of the work in the form of 

2D woodcut. With the content that is consistent with my impression and happiness. Through the form of unified 

backyard garden. 

Keywords: Beauty shape, backyard garden, woodcut

ประเภทผลงานสรRางสรรคS 

ภาพพิมพS 

แนวความคิด 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล>อมส@งผลต@อ วิธีคิด และการดำเนินชีวิตไปตามสภาพของปMจจัยต@างๆ ที่เอื้อต@อ

การอยู@อาศัย จะสังเกตได>ว@าความเจริญก>าวหน>าของปMจจุบันที่ห>อมล>อมไปด>วย อาคารสถานที่ ชุมชนแออัดและ

สังคมเมืองที่ถอยห@างจากเป\นธรรมชาติแบบดั้งเดิมอย@างมาก แต@ผู>คนยังคงโหยหาและพยายามใกล>ชิดธรรมชาติ 

โดยการปลูกพืชประดับและการไปท@องเที่ยวเชิงระบบนิเวศ วิถีชีวิตแบบดังเดิมเพื่อได>เข>าใกล>ความเป\น

ธรรมชาติและความสุขตามแบบวิถีดั้งเดิม เช@นเดียวกับข>าพเจ>าท่ีประทับใจและเห็นความงดงามของธรรมชาติ 

ความสุขของวิถีชีวิตในชนบทที่ได>อาศัยท@ามกลางธรรมชาติ  ปลูกผัก  ทำสวน  เพื่อการดำเนินชีวิต  ทำให>เห็น

ถึงความอุดมสมบูรณb  ความงาม  สีสันของพืชผักต@างๆ ที่แสดงออกถึงความสุข ความเรียบง@ายผ@อนคลาย  จึง

เป\นแรงบันดาลใจในการสร>างสรรคbผลงาน  โดยการนำรูปทรง รูปร@าง รูปลักษณb สีสันต@างๆมาประกอบให>เกิด

ความสอดคล>องทางทัศนธาตุสะท>อนเนื้อหา  ความคิด  อารมณbความรู>สึกออกมาในรูปแบบผลงานศิลปะภาพ

พิมพb 

จุดประสงคSของการสรRางสรรคS 

1. เพ่ือสร>างสรรคbผลงานศิลปะภาพพิมพbท่ีมีเน้ือหาสอดคล>องกับความรู>สึกประทับใจ  และความสุข

ของข>าพเจ>าท่ีมีต@อรูปทรงของพืชพรรณ  สภาพแวดล>อมของธรรมชาติในชนบท 

2. เพ่ือนำเสนอถึงบรรยากาศ  สีสัน  ความงามผ@านรูปทรงของพืชผักสวนครัวโดยการ 

ตัดทอน  เพ่ิมเติม  สร>างทัศนธาตุทางศิลปะให>ปรากฎเป\นผลงานสร>างสรรคb 

3. เพ่ือศึกษากระบวนการสร>างสรรคbผลงานโดยใช>เทคนิคแม@พิมพbแกะไม>ให>  

มีลักษณะเอกลักษณbเฉพาะตน 
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บันทึกด>วยกล>อง ถ@ายภาพ  

2. นำข>อมูลท่ีได>จากการศึกษาในเบ้ืองต>น มาประกอบ วิเคราะหb จินตนาการสร>างสรรคbข้ึนใหม@จากความจำ
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ข้ันตอนการสร>างสรรคb 

ข้ันตอนการสร>างแม@พิมพb เม่ือได>แนวคิดแรงบันดาลใจในเร่ืองท่ีต>องการจะศึกษาผู>สร>างสรรคb ได>

ทำการศึกษาหาข>อมูลจากประสบการณbโดยตรงและสถานท่ีจริงจากธรรมชาติโดยผ@านมุมมองต@างๆ แล>วบันทึก

ข>อมูลเป\นรูปถ@าย และจึงนำแต@ละภาพมาวาดเป\นลายเส>นแต@ละชนิดจัดองคbประกอบเป\นภาพร@างโดยการเขียน

โครงสร>างหลักด>วยดินสอในการจัดวางองคbประกอบของผลงานแบบคร@าวๆ แล>วจึงลงรายละเอียดท่ีเหลือด>วย

ปากกาตัดเส>น และระบายสี เพ่ือให>ตรงกับความต>องการมากท่ีสุด แล>วนำมาศึกษาวิเคราะหbโดยสร>างสีน้ำหนัก

และรูปทรงตามสมบูรณbของภาพร@างแล>วนำไปสู@การสร>างสรรคbผลงานภาพพิมพb ดังน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

1. นำแผ@นไม>กระดานอัดมาตัดให>ได>ขนาดตามที่ต>องการจำนวน 4 แผ@นและนำต>นแบบกลับด>านด>วย 

เครื่องคอมพิวเตอรbแล>วจึงนำไปขยายให>ได>ขนาดตามต>องการจึงนำมาวางบนกระดาษคารbบอนที่วางบนแผ@นไม>

กระดานอัดทั้ง 4 แผ@น ใช>ปากกาเขียนลงบนภาพร@างต>นแบบ เมื่อออกแรงกดของปากกาจะทำให>เห็นลายเส>น

ข้ึนบนแผ@นไม>กระดาน 

2. ใช>เครื่องมือแกะไม> แกะแผ@นท่ี1และ2โดยแกะตามลายเส>นในส@วนที่เป\นเงาของใบ ดอก ผล ท่ีได>ร@าง

ไว> โดยเริ่มแกะเอาส@วนที่ไม@ต>องการออกเพื่อให>เห็นภาพเงาที่ชัดเจนขึ้น แผ@นท่ี3ใช>เครื่องมือแกะไม> แกะส@วนท่ี

เป\นเส>นใบ ดอก ผล ทั้งหมด เพื่อให>เห็นภาพองคbประกอบหลักทั้งหมด และแผ@นท่ี4แกะในส@วนที่เป\นเส>นตัด

ท้ังหมด 
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สร>างผลงานจริงตามกระบวนการภาพพิมพbแกะไม>  

3. นำผลงานภาพพิมพbมาศึกษาวิเคราะหbผลท่ีแสดงออกทางความรู>สึก รวมถึงเร่ืองราว เน้ือหา เทคนิคเพ่ือ

พัฒนาผลงานให>สามารถแสดงออกได>ตามวัตถุประสงคbของการ สร>างสรรคbมากย่ิงข้ึน  

อุปกรณSในการสรRางสรรคSผลงาน 

1.  อุปกรณbท่ีใช>ในการค>นคว>าข>อมูล ได>แก@ กล>องถ@ายรูป สมุดร@างภาพ   

2.  อุปกรณbในการสร>างภาพร@าง ได>แก@ กระดาษ 100 ปอนดb ดินสอ ยางลบ และสี 

3.  อุปกรณbในการสร>างสรรคbผลงานจริง ได>แก@ แผ@นไม>กระดานอัด คัตเตอรb ไม>บรรทัด 

อุปกรณbเครื่องมือแกะไม> (สำหรับการแกะไม>สร>างรูปทรง พื้นผิว)  น้ำมันสน (สำหรับการล>างทำความสะอาด

แม@พิมพb)  กระดาษบรุnฟ (ใช>รองช้ินงาน) กระดาษcanson (สำหรับพิมพbผลงานจริง) หมึกพิมพbออฟเซ็ท(offset) 

สกnอดเทป ลูกกล้ิงหมึกพิมพb  เกรียงตักสี  แท@นพิมพbระบบลูกกล้ิง 

เทคนิคในการสรRางสรรคSผลงาน 

ข้ันตอนการสร>างสรรคb 

ข้ันตอนการสร>างแม@พิมพb เม่ือได>แนวคิดแรงบันดาลใจในเร่ืองท่ีต>องการจะศึกษาผู>สร>างสรรคb ได>

ทำการศึกษาหาข>อมูลจากประสบการณbโดยตรงและสถานท่ีจริงจากธรรมชาติโดยผ@านมุมมองต@างๆ แล>วบันทึก

ข>อมูลเป\นรูปถ@าย และจึงนำแต@ละภาพมาวาดเป\นลายเส>นแต@ละชนิดจัดองคbประกอบเป\นภาพร@างโดยการเขียน

โครงสร>างหลักด>วยดินสอในการจัดวางองคbประกอบของผลงานแบบคร@าวๆ แล>วจึงลงรายละเอียดท่ีเหลือด>วย

ปากกาตัดเส>น และระบายสี เพ่ือให>ตรงกับความต>องการมากท่ีสุด แล>วนำมาศึกษาวิเคราะหbโดยสร>างสีน้ำหนัก

และรูปทรงตามสมบูรณbของภาพร@างแล>วนำไปสู@การสร>างสรรคbผลงานภาพพิมพb ดังน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

1. นำแผ@นไม>กระดานอัดมาตัดให>ได>ขนาดตามที่ต>องการจำนวน 4 แผ@นและนำต>นแบบกลับด>านด>วย 

เครื่องคอมพิวเตอรbแล>วจึงนำไปขยายให>ได>ขนาดตามต>องการจึงนำมาวางบนกระดาษคารbบอนที่วางบนแผ@นไม>

กระดานอัดทั้ง 4 แผ@น ใช>ปากกาเขียนลงบนภาพร@างต>นแบบ เมื่อออกแรงกดของปากกาจะทำให>เห็นลายเส>น

ข้ึนบนแผ@นไม>กระดาน 

2. ใช>เครื่องมือแกะไม> แกะแผ@นท่ี1และ2โดยแกะตามลายเส>นในส@วนที่เป\นเงาของใบ ดอก ผล ท่ีได>ร@าง

ไว> โดยเริ่มแกะเอาส@วนที่ไม@ต>องการออกเพื่อให>เห็นภาพเงาที่ชัดเจนขึ้น แผ@นท่ี3ใช>เครื่องมือแกะไม> แกะส@วนท่ี

เป\นเส>นใบ ดอก ผล ทั้งหมด เพื่อให>เห็นภาพองคbประกอบหลักทั้งหมด และแผ@นท่ี4แกะในส@วนที่เป\นเส>นตัด

ท้ังหมด 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

ข้ันตอนการพิมพb 

1. พิมพbสีค@าน้ำหนักเข>มของพื้นหลังชั้นท่ี1โดยใช>แผ@นไม>กระดานที่มีผิวเรียบ  แล>วนำมากลิ้งหมึกพิมพb

สีเขียวด>วยลูกกลิ้งหมึกบนแผ@นไม>กระดานที่เตรียมไว> กลิ้งหมึกสีให>สม่ำเสมอทั่วทั้งแผ@นแล>วนำไปพิมพbด>วยแท@น

พิมพbและทิ้งไว>ให>แห>งประมาณ4ชั่วโมงแล>วจึงนำแผ@นไม>มากลิ้งหมึกสีน้ำเงินในส@วนชั้นท่ี2 ทำซ้ำเหมือนพิมพb

หมึกสีเขียวแล>วท้ิงไว>ให>แห>งอีก6ช่ัวโมง 

2. พิมพbสีของเงาโดยผสมสีเขียว น้ำเงิน และขาว เข>าด>วยกันส@วนของเงาชั้นท่ี1กลิ้งหมึกสีของรูปทรงท่ี

เป\นค@าน้ำหนักเงาที่แกะแม@พิมพbไว> กลิ้งให>ได>สม่ำเสมอตามที่ต>องการแล>วนำไปพิมพbด>วยแท@นพิมพb แล>วทิ้งไว>ให>

แห>ง  

3. พิมพbสีของเงาชั้นท่ี2โดยผสมสีเขียว น้ำเงิน และขาว ให>สีอ@อนกว@าชั้นท่ี1แล>วกลิ้งหมึกสีบนรูปทรง

ของค@าน้ำหนักเงาท่ีแกะไว> กล้ิงให>ได>สม่ำเสมอตามท่ีต>องการแล>วนำไปพิมพbด>วยแท@นพิมพb แล>วท้ิงไว>ให>แห>ง  

4. พิมพbสีค@าน้ำหนักอ@อนหรือส@วนที่เป\นแสงในส@วนที่เป\นรายละเอียด ใบ กิ่ง ก>านทั้งหมดด>วยสีเขียวท่ี

ใช>ลูกกล้ิง กลิ้งสีตามค@าน้ำหนักอ@อนไปเข>มแล>วพิมพbบนพื้นหลังที่มีค@าน>าหนักเข>มทั่วท้ัง ภาพ ทิ้งไว>ให>แห>ง6

ชั่วโมงและพิมพbส@วนของดอกและผลที่มีค@าน้ำหนักอ@อนไปเข>มแล>วแล>วนำไปพิมพbด>วยแท@นพิมพb แล>วทิ้งไว>ให>

แห>ง6ช่ัวโมง 

5. พิมพ์สีเข้มสว่นรายละเอียดของเส้นทั 7งหมดโดยกลิ 7งสีหมกึลงบนแผน่ไม้แมพิ่มพ์ที@แกะสว่นอื@นออกหมด
เหลือไว้เพียงเส้นของรายละเอียดรูปทรงโดยกลิ้งให>ได>สม่ำเสมอตามที่ต>องการแล>วนำไปพิมพbด>วยแท@นพิมพb แล>ว

ท้ิงไว>ให>แห>ง6ช่ัวโมง  

 

ผลงานสรRางสรรคS 

ผลงานสร>างสรรคbชุด รูปทรงความงามของพืชผักสวนครัว ได>มีการทดลองและพัฒนาในทางเทคนิคและรูปแบบ 

เพื่อสะท>อนความหมายเพื่อแสดงออกทางอารมณbความรู>สึกส@วนตัวท่ีผูกพันกับสภาพแวดล>อมแบบชนบท 

จำนวน 8 ช้ิน สามารถแยกออกมาเป\น 2 ระยะดังน้ี  

ผลงานระยะที่ 1 เป\นการสร>างสรรคbเรื ่องราวของพืชพรรณต@าง ๆ เพื่อสื่อถึงความสุขความอุดม

สมบูรณbของพืชพรรณต@าง ๆ ที่มีความสวยงามตามธรรมชาติ ท่ีบริเวณรอบบ>านที่ได>อยู@อาศัย ซึ่งจัดว@างรูปทรง

หลักไว>กลางภาพโดยเน>นพื้นที่สีดำให>ล>อมรอบรูปทรงที่อิสระและมีการตัดทอนรูปทรงจากความเป\นจริงเส>นท่ี

ปรากฎในงานทำให>ภาพทดูแข็งซึ่งเป\นผลจากการแกะไม>ที่ขาดความชำนาญจึงทำให>เส>นและการสร>างรูปทรงดู 

หยาบไม@มีมิติรวมถึงการใช>สีที่มีความสดของสีมากเกินไปการสร>างค@าน้ำหนักแสงกับเงาจึงมีความแตกต@างกัน

มากทำให>ผลงานขาดความนุ@มนวลกลมกลืนขาดความสมดุลท้ังสีและรูปทรง 

ผลงานระยะที่ 2 ผลงานระยะนี้เน>นการสร>างรูปทรงการจัดองคbประกอบของภาพเป\นหลักเพื่อให>เกิด

ความน@าสนใจทำให>ภาพมีจุดเด@น เพ่ิมความทับซ>อนของรูปทรง ช@วยในการผลักระยะในตัวภาพให>ลึกข้ึน รวมถึง

เพิ่มเติมรายละเอียดรูปทรงที่เป\นโครงสร>างมากยิ่งขึ้น ช@วยให>พื้นที่ว@างของอากาศล>อมรอบช@องว@างระหว@าง

รูปทรงได>ดี ค@าน้ำหนักสีที่เป\นธรรมชาติมากขึ้น เพื่อให>ภาพมีมิติเกิดความสมดุลคัดระยะหน>ามากข้ึน มี

รายละเอียดมากขึ้นรูปภาพเริ่มกลมกลืนกันในบางส@วน โดยรวมของภาพ ส@งผลได>ตามวัตถุประสงคb ตามเนื้อหา

ท่ีต>องการ  

 สรุปผลจากการศึกษา การสร>างสรรคbผลงานรูปทรงความงามของพืชผักสวนครัว ท้ัง 2 ระยะ มีแนวคิด

จากการนำรูปทรงของพืชผักสวนครัวต@าง ๆ โดยการนำรูปร@าง รูปทรงมาตัดทอนและจัดองคbประกอบเป\น

รูปทรงใหม@ และอาศัยสีเข>มของสีพ้ืนหลังในการควบคุมบรรยากาศสี ผนวกกับการศึกษาเทคนิควิธีการทางภาพ

พิมพbทำให>ภาพมีมิติและเกิดความสมดุลทำให>ผลงานดูเห็นถึงความสุข ความอุดมสมบูรณb  

 

 

ผลงานระยะท่ี1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานช่ือ ความอุดมสมบูรณbของพืชพรรณ1 เทคนิค ภาพพิมพbแกะไม> ขนาด 70  x  90   
 

 



815
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

ข้ันตอนการพิมพb 

1. พิมพbสีค@าน้ำหนักเข>มของพื้นหลังชั้นท่ี1โดยใช>แผ@นไม>กระดานที่มีผิวเรียบ  แล>วนำมากลิ้งหมึกพิมพb

สีเขียวด>วยลูกกลิ้งหมึกบนแผ@นไม>กระดานที่เตรียมไว> กลิ้งหมึกสีให>สม่ำเสมอทั่วทั้งแผ@นแล>วนำไปพิมพbด>วยแท@น

พิมพbและทิ้งไว>ให>แห>งประมาณ4ชั่วโมงแล>วจึงนำแผ@นไม>มากลิ้งหมึกสีน้ำเงินในส@วนชั้นท่ี2 ทำซ้ำเหมือนพิมพb

หมึกสีเขียวแล>วท้ิงไว>ให>แห>งอีก6ช่ัวโมง 

2. พิมพbสีของเงาโดยผสมสีเขียว น้ำเงิน และขาว เข>าด>วยกันส@วนของเงาชั้นท่ี1กลิ้งหมึกสีของรูปทรงท่ี

เป\นค@าน้ำหนักเงาที่แกะแม@พิมพbไว> กลิ้งให>ได>สม่ำเสมอตามที่ต>องการแล>วนำไปพิมพbด>วยแท@นพิมพb แล>วทิ้งไว>ให>

แห>ง  

3. พิมพbสีของเงาชั้นท่ี2โดยผสมสีเขียว น้ำเงิน และขาว ให>สีอ@อนกว@าชั้นท่ี1แล>วกลิ้งหมึกสีบนรูปทรง

ของค@าน้ำหนักเงาท่ีแกะไว> กล้ิงให>ได>สม่ำเสมอตามท่ีต>องการแล>วนำไปพิมพbด>วยแท@นพิมพb แล>วท้ิงไว>ให>แห>ง  

4. พิมพbสีค@าน้ำหนักอ@อนหรือส@วนที่เป\นแสงในส@วนที่เป\นรายละเอียด ใบ กิ่ง ก>านทั้งหมดด>วยสีเขียวท่ี

ใช>ลูกกล้ิง กลิ้งสีตามค@าน้ำหนักอ@อนไปเข>มแล>วพิมพbบนพื้นหลังที่มีค@าน>าหนักเข>มทั่วท้ัง ภาพ ทิ้งไว>ให>แห>ง6

ชั่วโมงและพิมพbส@วนของดอกและผลที่มีค@าน้ำหนักอ@อนไปเข>มแล>วแล>วนำไปพิมพbด>วยแท@นพิมพb แล>วทิ้งไว>ให>

แห>ง6ช่ัวโมง 

5. พิมพ์สีเข้มสว่นรายละเอียดของเส้นทั 7งหมดโดยกลิ 7งสีหมกึลงบนแผน่ไม้แมพิ่มพ์ที@แกะสว่นอื@นออกหมด
เหลือไว้เพียงเส้นของรายละเอียดรูปทรงโดยกลิ้งให>ได>สม่ำเสมอตามที่ต>องการแล>วนำไปพิมพbด>วยแท@นพิมพb แล>ว

ท้ิงไว>ให>แห>ง6ช่ัวโมง  

 

ผลงานสรRางสรรคS 

ผลงานสร>างสรรคbชุด รูปทรงความงามของพืชผักสวนครัว ได>มีการทดลองและพัฒนาในทางเทคนิคและรูปแบบ 

เพื่อสะท>อนความหมายเพื่อแสดงออกทางอารมณbความรู>สึกส@วนตัวท่ีผูกพันกับสภาพแวดล>อมแบบชนบท 

จำนวน 8 ช้ิน สามารถแยกออกมาเป\น 2 ระยะดังน้ี  

ผลงานระยะที่ 1 เป\นการสร>างสรรคbเรื ่องราวของพืชพรรณต@าง ๆ เพื่อสื่อถึงความสุขความอุดม

สมบูรณbของพืชพรรณต@าง ๆ ที่มีความสวยงามตามธรรมชาติ ท่ีบริเวณรอบบ>านที่ได>อยู@อาศัย ซึ่งจัดว@างรูปทรง

หลักไว>กลางภาพโดยเน>นพื้นที่สีดำให>ล>อมรอบรูปทรงที่อิสระและมีการตัดทอนรูปทรงจากความเป\นจริงเส>นท่ี

ปรากฎในงานทำให>ภาพทดูแข็งซึ่งเป\นผลจากการแกะไม>ที่ขาดความชำนาญจึงทำให>เส>นและการสร>างรูปทรงดู 

หยาบไม@มีมิติรวมถึงการใช>สีที่มีความสดของสีมากเกินไปการสร>างค@าน้ำหนักแสงกับเงาจึงมีความแตกต@างกัน

มากทำให>ผลงานขาดความนุ@มนวลกลมกลืนขาดความสมดุลท้ังสีและรูปทรง 

ผลงานระยะที่ 2 ผลงานระยะนี้เน>นการสร>างรูปทรงการจัดองคbประกอบของภาพเป\นหลักเพื่อให>เกิด

ความน@าสนใจทำให>ภาพมีจุดเด@น เพ่ิมความทับซ>อนของรูปทรง ช@วยในการผลักระยะในตัวภาพให>ลึกข้ึน รวมถึง

เพิ่มเติมรายละเอียดรูปทรงที่เป\นโครงสร>างมากยิ่งขึ้น ช@วยให>พื้นที่ว@างของอากาศล>อมรอบช@องว@างระหว@าง

รูปทรงได>ดี ค@าน้ำหนักสีที่เป\นธรรมชาติมากขึ้น เพื่อให>ภาพมีมิติเกิดความสมดุลคัดระยะหน>ามากข้ึน มี

รายละเอียดมากขึ้นรูปภาพเริ่มกลมกลืนกันในบางส@วน โดยรวมของภาพ ส@งผลได>ตามวัตถุประสงคb ตามเนื้อหา

ท่ีต>องการ  

 สรุปผลจากการศึกษา การสร>างสรรคbผลงานรูปทรงความงามของพืชผักสวนครัว ท้ัง 2 ระยะ มีแนวคิด

จากการนำรูปทรงของพืชผักสวนครัวต@าง ๆ โดยการนำรูปร@าง รูปทรงมาตัดทอนและจัดองคbประกอบเป\น

รูปทรงใหม@ และอาศัยสีเข>มของสีพ้ืนหลังในการควบคุมบรรยากาศสี ผนวกกับการศึกษาเทคนิควิธีการทางภาพ

พิมพbทำให>ภาพมีมิติและเกิดความสมดุลทำให>ผลงานดูเห็นถึงความสุข ความอุดมสมบูรณb  

 

 

ผลงานระยะท่ี1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานช่ือ ความอุดมสมบูรณbของพืชพรรณ1 เทคนิค ภาพพิมพbแกะไม> ขนาด 70  x  90   
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ผลงานระยะท่ี2 
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วิกฤตของชาวนา

อดิศักดิ์ ศิรินุพงศ์1* และชัยรัตน์ แสงทอง2

บทคัดย่อ
 การสรา้งสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชดุ “วกิฤตของชาวนา” ได้ศกึษาค้นคว้าข้อมูลเกีย่วขอ้งกับปัญหาในดา้นต่าง ๆ  ที่ส่งผลก

ระทบต่ออาชีพชาวนาไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนความจริง จากความทุกข์ของชาวนาไทย ซึ่งเกิดจากปัญหาต่าง ๆ เช่นการ

เอารัดเอาเปรียบจากกลุ่มนายทุนและภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย ภัยแล้ง เป็นต้น โดยผ่านกระบวนการทางเทคนิคจิตรกรรม 2 มิติ 

ด้วยสีอะครีลิคบนผ้าใบ รูปแบบเหมือนจริง ด้วยการเน้นรูปทรงที่มีการผสมผสานท้ังมนุษย์และสัตว์ให้เกิดเป็นสัญลักษณ์ใหม่ทาง

ความคิด เช่นการน�ารูปทรงของวัว ควาย นกพิราบ ตั๊กแตน ปู หนู และแมลงต่าง ๆ  น�ามาประกอบกับการจัดองค์ประกอบทางศิลปะ 

ทีใ่ห้เกิดความเป็นเอกภาพและความงามทางสนุทรยีภาพท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตน ซึง่ผลงานทัง้หมดม ี4 ชิน้ โดยมกีารพฒันา วเิคราะห์ 

สังเคราะห์ จากชิ้นที่ 1 ไปจนถึงชิ้นที่ 4 ตามรูปแบบการสร้างสรรค์ ตั้งแต่การหาข้อมูล สร้างภาพร่าง และขยายเป็นผลงานจริง ให้

ผลสรุปถึงรูปทรงที่สะท้อนถึงตัวแทนชาวนา และตัวแทนของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อชาวนา
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The crisis of peasant

Adisak Sirinupong1* Chairat Sangthong2 

Abstract
Creative arts thesis “The crisis of farmer” has studied and researched information relating to various 

issues that affect the Thai farmer’s career. With the objective of reflecting the truth from the suffering of Thai 

farmers caused by many problems, such as exploitation from capitalist groups and natural disasters. Through 

the technical process 2D drawing with acrylic paint on canvas and realistic style. By emphasizing the shape that 

combines both humans and animals into a new symbol of thought, such as bringing the shape of cows, pigeons, 

grasshoppers, crabs, mice and various insects to be attributed to the elements of art that creates unity and 

express the aesthetics with unique characteristics. There are 4 pieces in total, which has been developed, analyzed, 

synthesized from item 1 to item 4 according to the creative style from researching, creating sketches and 

expanding into real works. Giving a summary of the shapes that reflect farmers’ representatives and 

representatives of the factors that affect to farmers.

Keywords : The crisis of peasant, Realistic portrait painting.

ประเภทผลงานสร้างสร้างสรรค์ 
จิตรกรรม 

แนวความคิด 
ในการสร้างสรรค์ผลงานเพ่ือสะท้อนปัญหาของชาวนาไทย  ต้องศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เป็นปัจจัยในด้านต่าง ๆ  ที่

ท าให้เกิดปัญหาของอาชีพชาวนาไทยน ามาเสนอโดยการน ารูปทรงของศีรษะควายและร่างกายของมนุษย์มาผสานกันให้เกิด
รูปทรงใหม่ทางความคิด  ผ่านเทคนิคจิตรกรรมสีอะครีลิก  รูปแบบเหมือนจริง  ด้วยการทับซ้อนของชั้นสีเพ่ือควบคุมน ้าหนัก
แสงเงาให้ใกล้ธรรมชาติความจริง  สื่อถึงอารมณ์แห่งความเศร้าหมองจากปัญหาด้านต่าง ๆ  ของชาวนาไทย  โดยผลงานในชุด
น้ีได้สะท้อนถึงความเป็นเอกภาพและสุนทรียะภาพตามเอกลักษณ์ของผู้สร้างสรรค์ 

 
จุดประสงค์ของการสร้างสรรค์ 

1.  เพ่ือศึกษาเรื่องราวเก่ียวกับผลกระทบของระบบทุนนิยมและปัญหาต่าง ๆ  ท่ีมีผลเสียและผลดีต่ออาชีพชาวนา  
เพ่ือน าข้อมูลมาสร้างรูปทรงที่สะท้อนปัญหาและความรู้สึกในประเด็นน้ี 

2.  เพ่ือศึกษาหลักการทางศิลปะโดยมุ่งเน้นรูปทรง  แสงเงา  บรรยากาศ  ที่สะท้อนถึงปัญหาของชาวนาไทย 
3.  เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานที่มีลักษณะความเป็นไทยในรูปแบบจิตรกรรมเหมือนจริงที่มีลักษณะเฉพาะตน  โดยการ

น ารูปทรงระหว่างสัตว์กับมนุษย์มาสร้างสรรค์รูปทรงใหม่  เพ่ือสะท้อนความรู้สึกในมุมมองของข้าพเจ้าที่มีต่อปัญหาของชาวนา 
4.  เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถน าไปพัฒนาในระดับสูงได้ 
 

กระบวนการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 
เริ่มต้นจากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากพ้ืนที่จริง  จัดล าดับความส าคัญของข้อมูลโดยเน้นสัตว์ที่แทนความเป็น

ชาวนา  มนุษย์วัยต่าง ๆ  ในอากัปกริยาต่าง ๆ   รวบถึงวัสดุอุปกรณ์การท านาและสิ่งแวดล้อมที่แทนความเป็นชาวนา  ตาม
ปัญหาในด้านต่าง ๆ  เช่น  การน ารูปทรงของศีรษะสัตว์มาผสานกับร่างกายของมนุษย์เพื่อแสดงถึงการเป็นชนชั้ นแรงงาน  
หรือการแฝงนัยยะเชิงประชดประชันและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออาชีพชาวนา ในการหาข้อมูลของศีรษะควายและสัตว์ต่าง ๆ  
ก็ต้องค านึงถึงอายุ มุมมอง ช่วงเวลาที่ถ่ายเพื่อทิศทางของแสงเงาที่ทอดไปในทิศทางเดียวกับแสงเงาของร่างกายมนุษย์เพ่ือ
ความกลมกลืนของรูปทรง  ส่วนของร่างกายมนุษย์นั้นได้ค านึงถึง  อายุ  เพศและชุดที่บ่งบอกถึงสถานะต่าง ๆ  มาจัดวาง
ท่าทางและต าแหน่งการยืนให้ตรงตามท่ีคิดไว้ และได้ใช้วัสดุต่าง ๆ  เช่นถุงพลาสติก  หญ้าท่ีมีลักษณะเน่าเปื่อย  บรรจุภัณฑ์ยา
ฆ่าแมลง  เป็นต้น มาจัดวางที่ร่างกายมนุษย์ และต้องเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้ได้แสงเงาที่สว่างจ้าและชัดเจน   เช่น  
การสร้างสรรค์ผลงานชื่อผู้ลี้ภัย เนื่องด้วยผลงานชิ้นนี้มีลักษณะการจัดรูปทรงที่เป็นกลุ่มมีการน ารูปทรงของศีรษะลูกควาย
ร่างกายมนุษย์ที่เป็นเด็ก  และศีรษะควายแก่และร่างกายผู้ใหญ่ที่ผสานกัน เพราะค านึงถึงความกลมกลืนระหว่างศีรษะและ
ล าตัวจึงให้ความส าคัญในขั้นการเก็บข้อมูล รวมถึงการใช้สัตว์  หญ้า และวัสดุอื่น ๆ  เข้าไปประกอบกับร่างกายมนุษย์  และ
จะต้องบันทึกภาพในช่วงเวลาท่ีเหมาะสมอย่างกลางวันเพราะจะได้แสงเงาท่ีชัดเจน และง่ายต่อการเขียนในตอนหลัง   
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แนวความคิด 
ในการสร้างสรรค์ผลงานเพ่ือสะท้อนปัญหาของชาวนาไทย  ต้องศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เป็นปัจจัยในด้านต่าง ๆ  ที่

ท าให้เกิดปัญหาของอาชีพชาวนาไทยน ามาเสนอโดยการน ารูปทรงของศีรษะควายและร่างกายของมนุษย์มาผสานกันให้เกิด
รูปทรงใหม่ทางความคิด  ผ่านเทคนิคจิตรกรรมสีอะครีลิก  รูปแบบเหมือนจริง  ด้วยการทับซ้อนของชั้นสีเพ่ือควบคุมน ้าหนัก
แสงเงาให้ใกล้ธรรมชาติความจริง  สื่อถึงอารมณ์แห่งความเศร้าหมองจากปัญหาด้านต่าง ๆ  ของชาวนาไทย  โดยผลงานในชุด
น้ีได้สะท้อนถึงความเป็นเอกภาพและสุนทรียะภาพตามเอกลักษณ์ของผู้สร้างสรรค์ 

 
จุดประสงค์ของการสร้างสรรค์ 

1.  เพ่ือศึกษาเรื่องราวเก่ียวกับผลกระทบของระบบทุนนิยมและปัญหาต่าง ๆ  ท่ีมีผลเสียและผลดีต่ออาชีพชาวนา  
เพ่ือน าข้อมูลมาสร้างรูปทรงที่สะท้อนปัญหาและความรู้สึกในประเด็นน้ี 

2.  เพ่ือศึกษาหลักการทางศิลปะโดยมุ่งเน้นรูปทรง  แสงเงา  บรรยากาศ  ที่สะท้อนถึงปัญหาของชาวนาไทย 
3.  เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานที่มีลักษณะความเป็นไทยในรูปแบบจิตรกรรมเหมือนจริงที่มีลักษณะเฉพาะตน  โดยการ

น ารูปทรงระหว่างสัตว์กับมนุษย์มาสร้างสรรค์รูปทรงใหม่  เพ่ือสะท้อนความรู้สึกในมุมมองของข้าพเจ้าที่มีต่อปัญหาของชาวนา 
4.  เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถน าไปพัฒนาในระดับสูงได้ 
 

กระบวนการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 
เริ่มต้นจากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากพ้ืนที่จริง  จัดล าดับความส าคัญของข้อมูลโดยเน้นสัตว์ที่แทนความเป็น

ชาวนา  มนุษย์วัยต่าง ๆ  ในอากัปกริยาต่าง ๆ   รวบถึงวัสดุอุปกรณ์การท านาและสิ่งแวดล้อมที่แทนความเป็นชาวนา  ตาม
ปัญหาในด้านต่าง ๆ  เช่น  การน ารูปทรงของศีรษะสัตว์มาผสานกับร่างกายของมนุษย์เพื่อแสดงถึงการเป็นชนชั้ นแรงงาน  
หรือการแฝงนัยยะเชิงประชดประชันและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออาชีพชาวนา ในการหาข้อมูลของศีรษะควายและสัตว์ต่าง ๆ  
ก็ต้องค านึงถึงอายุ มุมมอง ช่วงเวลาที่ถ่ายเพื่อทิศทางของแสงเงาที่ทอดไปในทิศทางเดียวกับแสงเงาของร่างกายมนุษย์เพ่ือ
ความกลมกลืนของรูปทรง  ส่วนของร่างกายมนุษย์นั้นได้ค านึงถึง  อายุ  เพศและชุดที่บ่งบอกถึงสถานะต่าง ๆ  มาจัดวาง
ท่าทางและต าแหน่งการยืนให้ตรงตามท่ีคิดไว้ และได้ใช้วัสดุต่าง ๆ  เช่นถุงพลาสติก  หญ้าท่ีมีลักษณะเน่าเปื่อย  บรรจุภัณฑ์ยา
ฆ่าแมลง  เป็นต้น มาจัดวางที่ร่างกายมนุษย์ และต้องเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้ได้แสงเงาที่สว่างจ้าและชัดเจน   เช่น  
การสร้างสรรค์ผลงานชื่อผู้ลี้ภัย เนื่องด้วยผลงานชิ้นนี้มีลักษณะการจัดรูปทรงที่เป็นกลุ่มมีการน ารูปทรงของศีรษะลูกควาย
ร่างกายมนุษย์ที่เป็นเด็ก  และศีรษะควายแก่และร่างกายผู้ใหญ่ที่ผสานกัน เพราะค านึงถึงความกลมกลืนระหว่างศีรษะและ
ล าตัวจึงให้ความส าคัญในขั้นการเก็บข้อมูล รวมถึงการใช้สัตว์  หญ้า และวัสดุอื่น ๆ  เข้าไปประกอบกับร่างกายมนุษย์  และ
จะต้องบันทึกภาพในช่วงเวลาท่ีเหมาะสมอย่างกลางวันเพราะจะได้แสงเงาท่ีชัดเจน และง่ายต่อการเขียนในตอนหลัง   
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ภาพร่างก่อนการสร้างสรรคผ์ลงาน 
 

เทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน 
 เป็นวิธีการสร้างสรรค์รูปทรงด้วยสีอะครีลิก  โดยการผสมเฉดสีแต่ละสีไว้เป็นกระปุก  แล้วน ามาระบายด้วยวิธีการ
ร่างโครงสร้างและทับซ้อนชั้นสีบาง ๆ และเพิ่มความเข้มข้นของสีขึ้นเรื่อย ๆ  เพื่อควบคุมค่าน ้าหนักของรูปทรงตามลักษณะ
ของรูปทรงนั้นจนสมบูรณ์  ในผลงานจะมีการแทรกสีต่าง ๆ ในขั้นตอนแรกจะมีการระบายเหมือนสีน ้าใส่สีของรูปทรงและ
แทรกสีตามความจริงลงไป  จากน้ันได้ใช้เทคนิคการวาดเส้นเข้ามาช่วงในการคัดรูปทรงให้เกิดมิติตามลักษณะของรูปทรงน้ัน ๆ  
เช่น ส่วนของศีรษะควาย ผลของการใช้เทคนิคการวาดเส้นเข้ามาช่วยท าให้เกิดเป็นขนที่เพ่ิมความสมจริงและมีความเป็นเอก
ลักษณะเฉพาะตัวมากข้ึน และใชวิ้ธีการเดียวกันกับร่างกายมนุษย์ และในภายหลังได้ทดลองน ารูปทรงของกระสอบมาใช้เป็น
รูปทรงหลักก็สามารถแทนความเป็นชาวนาได้ดีเหมือนกัน เป็นการเพิ่มความหลากหลายของผลงานทั้งนี้เพื่อสะท้อนให้เห็น
ปัจจัยที่ท าให้เกิดความทุกข์ของชาวนาซึ่งยืดเย้ือไม่มีการแก้ไขอย่างจรงิจัง จนเกิดเป็นวิกฤตของชาวไทยมาจนถึงปัจจุบันน้ี 
 

อุปกรณ์ในการด าเนินการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 
อุปกรณที่ใช้ในการร่างภาพและผลงานจริง 1 เฟรม 2 ผ้าใบ 3 สีอะครีลิก 4 พู่กันกลมและแบนขนาดต่าง ๆ 5 ผ้า

ส าหรับเช็ดสี 6 ไม้บรรทัด 7 ดินสอสี 8 มีดคัตเตอร์ 9 กล้องบันทึกภาพ  10 เกสโซ่  11  กระปุก 

 

 
 

อุปกรณ์ในการด าเนินการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 
 

ผลงานสร้างสรรค์ 
 ผลงานในชุด วิกฤตของชาวนา  มีลักษณะการสร้างสรรค์ในรูปแบบเหมือนจริง  2  ลักษณะ โดยมีเน้ือหาที่เกี่ยวเน่ือง
กัน เช่น ผลงานที่ใช้รูปทรงของมนุษย์และสัตว์ผสานกันเป็นหลัก และผลงานที่ใช้รูปทรงของกระสอบเป็นหลัก 
 ผลงานที่ใช้รูปทรงของมนุษย์และสัตว์ผสานกัน  เป็นการน าศีรษะของควายมาผสานกับร่างกายของมนุษย์ และจัด
รูปทรงทั้งเดี่ยวและรูปทรงที่เป็นกลุ่ม โดยแสดงออกถึงความเป็นชาวนาด้วยการแต่งตัว  ลักษณะรูปร่าง และอากัปกริยา
ท่าทางที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การสร้างสรรค์  เพ่ือสะท้อนถึงปัญหาที่ส่งผลให้เกิดความทุกข์ของชาวนาไทย    
 ผลงานที่ใช้รูปทรงของกระสอบเป็นหลัก  เป็นการน ารูปทรงของกระสอบปรับรูปทรงให้มีขนาดใหญ่เกินจริง แต่
อาการของกระสอบจะเป็นกระสอบท่ีเปื่อย ฉีกขาดและไม่สมบูรณ์  และมีสัตว์ต่าง ๆ  มารุมจิกกินและแย่งชิง เมล็ดข้าว  ซึ่ง
เป็นการน ารูปทรงกระสอบและสัตว์มาใช้เชิงสัญลักษณ์ที่แทนความเป็นชาวนาไทยที่ถูกเอารัดเอาปรียบและทั้งปัญหาในด้าน
ต่าง ๆซึ่งเป็นการสะท้อนปัญหาอย่างตรงไปตรงมาได้อีกรูปแบบหนึ่ง  
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ภาพร่างก่อนการสร้างสรรคผ์ลงาน 
 

เทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน 
 เป็นวิธีการสร้างสรรค์รูปทรงด้วยสีอะครีลิก  โดยการผสมเฉดสีแต่ละสีไว้เป็นกระปุก  แล้วน ามาระบายด้วยวิธีการ
ร่างโครงสร้างและทับซ้อนชั้นสีบาง ๆ และเพิ่มความเข้มข้นของสีขึ้นเรื่อย ๆ  เพื่อควบคุมค่าน ้าหนักของรูปทรงตามลักษณะ
ของรูปทรงนั้นจนสมบูรณ์  ในผลงานจะมีการแทรกสีต่าง ๆ ในขั้นตอนแรกจะมีการระบายเหมือนสีน ้าใส่สีของรูปทรงและ
แทรกสีตามความจริงลงไป  จากน้ันได้ใช้เทคนิคการวาดเส้นเข้ามาช่วงในการคัดรูปทรงให้เกิดมิติตามลักษณะของรูปทรงน้ัน ๆ  
เช่น ส่วนของศีรษะควาย ผลของการใช้เทคนิคการวาดเส้นเข้ามาช่วยท าให้เกิดเป็นขนที่เพ่ิมความสมจริงและมีความเป็นเอก
ลักษณะเฉพาะตัวมากข้ึน และใช้วิธีการเดียวกันกับร่างกายมนุษย์ และในภายหลังได้ทดลองน ารูปทรงของกระสอบมาใช้เป็น
รูปทรงหลักก็สามารถแทนความเป็นชาวนาได้ดีเหมือนกัน เป็นการเพิ่มความหลากหลายของผลงานทั้งนี้เพื่อสะท้อนให้เห็น
ปัจจัยที่ท าให้เกิดความทุกข์ของชาวนาซึ่งยืดเย้ือไม่มีการแก้ไขอย่างจริงจัง จนเกิดเป็นวิกฤตของชาวไทยมาจนถึงปัจจุบันน้ี 
 

อุปกรณ์ในการด าเนินการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 
อุปกรณที่ใช้ในการร่างภาพและผลงานจริง 1 เฟรม 2 ผ้าใบ 3 สีอะครีลิก 4 พู่กันกลมและแบนขนาดต่าง ๆ 5 ผ้า
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ผลงานสร้างสรรค์ 
 ผลงานในชุด วิกฤตของชาวนา  มีลักษณะการสร้างสรรค์ในรูปแบบเหมือนจริง  2  ลักษณะ โดยมีเน้ือหาที่เกี่ยวเน่ือง
กัน เช่น ผลงานที่ใช้รูปทรงของมนุษย์และสัตว์ผสานกันเป็นหลัก และผลงานที่ใช้รูปทรงของกระสอบเป็นหลัก 
 ผลงานที่ใช้รูปทรงของมนุษย์และสัตว์ผสานกัน  เป็นการน าศีรษะของควายมาผสานกับร่างกายของมนุษย์ และจัด
รูปทรงทั้งเดี่ยวและรูปทรงที่เป็นกลุ่ม โดยแสดงออกถึงความเป็นชาวนาด้วยการแต่งตัว  ลักษณะรูปร่าง และอากัปกริยา
ท่าทางที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การสร้างสรรค์  เพ่ือสะท้อนถึงปัญหาที่ส่งผลให้เกิดความทุกข์ของชาวนาไทย    
 ผลงานที่ใช้รูปทรงของกระสอบเป็นหลัก  เป็นการน ารูปทรงของกระสอบปรับรูปทรงให้มีขนาดใหญ่เกินจริง แต่
อาการของกระสอบจะเป็นกระสอบที่เปื่อย ฉีกขาดและไม่สมบูรณ์  และมีสัตว์ต่าง ๆ  มารุมจิกกินและแย่งชิง เมล็ดข้าว  ซึ่ง
เป็นการน ารูปทรงกระสอบและสัตว์มาใช้เชิงสัญลักษณ์ที่แทนความเป็นชาวนาไทยที่ถูกเอารัดเอาปรียบและทั้งปัญหาในด้าน
ต่าง ๆซึ่งเป็นการสะท้อนปัญหาอย่างตรงไปตรงมาได้อีกรูปแบบหนึ่ง  
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วิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ 
 ผลงาน  เรื่องเล่าจากทะเลน้อย  ได้แรงบันดาลใจจากสภาพพ้ืนที่ในทะเลน้อยที่มีขยะจากการท่องเที่ยวและการใช้
ชีวิตประจ าวันอย่างไม่สนใจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในผลงานเป็นภาพศีรษะควายร่างกายมนุษย์มีคราบน ้าตา ขยะ  โคลน  
และวัตถุต่าง ๆ ติดอยู่ตามตัว  เพ่ือสะท้อนปัญหาดังกล่าวซึ่งเป็นส่วนนึงในปัญหาของชาวนา 
 ผลงาน  ผู้ลี้ภัย  ได้แรงบันดาลใจจากเหตุการณ์น ้าท่วม เป็นภาพกลุ่มมนุษย์และสัตว์ที่ผสานรูปทรงกัน ทั้งเด็กและ
ผู้ใหญ่ ในท่าทางที่ก าลังแบกเด็กที่ดูไร้เดียงสา มีใบข้าวและหญ้าเน่าติดอยู่ตามร่างกาย  มีขยะและสัตว์ทั้งบินอยู่และลอยอยู่ใน
น ้า เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลกระทบของชาวนาที่ไม่ได้ส่งผลแค่ชาวนาแต่ลูก ๆ  หลาน ๆ  ก็ยังได้รับผลกระทบจากปัญหาของ
ชาวนาเหมือนกัน  
 ผลงาน  พื้นที่สีด า เป็นภาพกระสอบที่ฉีกขาดไม่สมบูรณ์ ในบรรยากาศที่มืดดูอึดอัด มีฝูงสัตว์มาจิกกินและแยง่ชิง
ข้าวเปลือกเพ่ือสะท้อนให้เห็นการถูกเอารัดเอาเปรียบจากกลุ่มนายทุนที่มีอิสระในการเอาเปรียบชาวนา   
 สรุปผลจากการศีกษา  การสร้างสรรค์ผลงานทั้งหมด  มีแนวคิดจากการสร้างรูปทรงใหม่ทางความคิดที่สะท้อนปัจจยั
ของปัญหาที่ส่งผลกระทบต่ออาชีพชาวนาไทย  ผ่านเทคนิคจิตรกรรมสีอะครีลิก  รูปแบบเหมือนจริง  ด้วยการทับซ้อนของชั้นสี
เพ่ือควบคุมน ้าหนักแสงเงาให้ใกล้ธรรมชาติความจริง  เพ่ือโน้มน้าวให้ผู้ชมเกิดความตระหนักและคล้อยตามในความเศร้าหมอง
ที่เป็นวิกฤตของชานาไทย 
 
 

 
 

ชื่อผลงาน  :  เรื่องเล่าจากทะเลน้อย  ขนาด  :  120 x 150  เซนติเมตร  เทคนิค  :  สีอะครีลิก 
 

 

 
ชื่อผลงาน  :  ผู้ลี้ภัย  ขนาด  :  145 x 175  เซนติเมตร  เทคนิค  :  สีอะครีลิก 

 
 

 

 

ชื่อผลงาน  :  พ้ืนที่สีด า  ขนาด  :  165 x 170  เซนติเมตร  เทคนิค  :  สีอะครีลิก 
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ค าขอบคุณ 

 ขอขอบคุณกองทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ศลิปะ  มูลนิธิรัฐบุรุษ  พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์  ท่ีได้มอบทุนสนับสนุน
ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ 

 
เอกสารอ้างอิง 

[1] ชลูด น่ิมเสมอ  (2559)  องค์ประกอบศิลปะ  พิมพ์ครั้งที่  10. กรุงเทพฯ : อมรินทร์ 

[2] สุรศักด์ิ  ชวยานันท์  (2552) ปัญหาของชาวนาไทย  สื่บค้นเมื่อ  19  มกราคม  2563  
 จาก http://oknation.nationtv.tv 
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ควำมงำมของทิวทัศน์ชนบท

ธนากร ละอองวรรณ1* และชัยรัตน์ แสงทอง2

บทคัดย่อ
 การสร้างสรรค์ผลงานชุด “ความงามของทิวทัศชนบท” มีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนคุณค่าความงามในพื้นที่ชนบทไทย 

ที่เป็นสัญลักษณ์ของความเรียบง่ายแบบพอเพียง แสดงออกถึงความสุขโดยผ่านกระบวนการ เทคนิค จิตรกรรมสีฝุ่นแบบเหมือนจริง 

2 มติ ิใช้เรือ่งราวเกีย่วกบัสภาพพืน้ที ่ความอดุมสมบรูณ์ของธรรมชาต ิภมูอิากาศแบบร้อนชืน้ทางภาคใต้ โดยการน�าเสนอรายละเอยีด

ของรูปทรงและทิศทางของเส้น จากการประกอบกันของทัศนธาตุทางศิลปะ สร้างบรรยากาศที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน 

สะท้อนความสุขภายในจิตใจที่มีต่อพื้นที โดยเน้นรูปทรงของพืชพรรณ เช่น ต้นข้าว ต้นหญ้า ทางเดิน ร่องรอยการเข้าไปจัดการกับ

พ้ืนทีข่องเกษตรกร แสดงสภาวะปัจจบุนัทีผ่สมผสานกบัธรรมชาตแิละวฒันธรรม การประกอบอาชีพแบบเดมิสร้างความเป็นเอกภาพ

ที่งดงาม โดยผลงานทั้งหมดจ�านวน 4 ชิ้น ที่พัฒนาการต่อเนื่อง โดยวิธีแก้ไขปัญหาจากชิ้นแรกน�ามาวิเคราะห์และเพิ่มเติมตามล�าดับ

จนได้ผลงานที่สามารถสะท้อนความสุขจากความเป็นพื้นที่ชนบทได้อย่างแท้จริง

ค�ำส�ำคัญ : จิตรกรรมสีฝุ่นแนวเหมือนจริง ความงามของทิวทัศน์ชนบท

1 นิสิต., คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000
2 ผศ., คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000
2 Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Visual Arts, Thaksin University, Songkhla,90000, Thailand 
2 Asist., Applied Arts Program in Visual Arts, Thaksin University, Songkhla,90000, Thailand 

* Corresponding author: Tel.: 095-0300207 E-mail laongwan2541@icloud.com
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The Beauty of the countryside scenery 

Thanakorn Laongwan1* and Chairat Sangthong2

Abstract
The creation of the series “The Beauty of the countryside scenery” aims to reflect the beauty value 

in Thai’s countryside that is a symbol of sufficiency simplicity. Expressing happiness through the technical process 

“Realistic 2D color powder painting”. Using stories about space conditions and the abundance of nature tropical 

climate in Southern of Thailand. By presenting the details of the shape and direction of the lines from the 

combination of artistic visual elements to create a work that is unique reflect the happiness within the mind 

towards the area. By emphasizing the shape of plant such as rice plants, grass, pathways. Shows the current 

conditions that blend with nature and culture. The traditional occupation creates a beautiful unity. With a total 

of 4 pieces of work that are continuously developed By solving the problems from the first piece, analyzed 

and added, respectively, until the results can truly reflect the happiness of being countryside.

Keywords : Realistic powder color painting, beauty of the countryside scenery.

 

ประเภทผลงานสร้างสรรค์ 

จิตรกรรม 

แนวความคิด 

ในพื้นที่ชนบทมีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรที่หลากหลาย  มีพืชพรรณนานาชนิด ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น  มี
ร่องรอยในการประกอบอาชีพก่อนและหลังฤดูกาลท าเกษตรกรรม  สิ่งเหล่านี้ล้วนปรากฏอยู่ในทิวทัศน์ตามชนบท  จึงท าให้มี
เรื่องราวความงาม  ความประทับใจมากมายซ่อนอยู่  เกิดเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน  โดยการถ่ายทอดผ่าน
มุมมองทิวทัศน์  เพื่อแสดงออกถึงชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย  ก่อให้เกิดความสุขภายในจิตใจ  อีกทั้งยังแทรกสาระความ
จริงความงามที่เกิดจากร่องรอยการท างาน  และการใช้ชีวิตบนพื้นที่  ที่เกิดจากมุมมองธรรมดาๆ  ที่มีอยู่ในบริเวณพื้นท่ีชนบท
และสิ่งส าคัญที่สามารถท าให้มนุษย์รู้สึกได้ถึงความสุข  ความสงบร่มเย็นของจิตใจภายใต้สังคมที่วุ่นวาย  ในปัจจุบันผ่าน
จินตนาการ  ความคิด   ประสบการณ์  ความประทับใจที่มีคุณค่าของข้าพเจ้า  โดยน าเสนอออกมาในรูปแบบจิตรกรรมแบบ
เหมือนจริงเทคนิคสีฝุ่นบนผ้าใบ 

 
วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 
 1.  เพื่อศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับสภาพพื้นที่  ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ  บรรยากาศ แสงเงา  วิถีชีวิต  อาชีพ  
ผ่านพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
 2.  เพื่อศึกษาการใช้ทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลป์  โดยเน้นไปในเรื่องของ  เส้น  สี   ระยะ  
ค่าน้ าหนัก ความงามในพ้ืนท่ีชนบท 
 3.  เพื่อสร้างสรรค์ผลงานท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว  ด้วยเทคนิคจิตรกรรมสีฝุ่นบนผ้าใบ 
 4.  เพื่อสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งความคิดและทักษะฝีมือควบคู่กันไปโดยมี
เอกลักษณ์เฉพะตัว ในระดับที่สูงขึ้นไป  

 
                             กระบวนการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 
เริ่มต้นจากการร่างองค์ประกอบไว้คร่าวๆ ไว้ในความคิด  จากนั้นก็ลงพื้นที่เพื่อไปศึกษาหาข้อมูลจากสถานที่จริงโดย

การไปถ่ายภาพ  ภาพร่าง  และไปซึมซับกับบรรยากาศจรงิเพื่อเก็บอารมณ์  ความรู้สึกความประทับใจมาจากสถานท่ีนั้นๆ  แล้ว
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ประเภทผลงานสร้างสรรค์ 

จิตรกรรม 

แนวความคิด 

ในพื้นที่ชนบทมีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรที่หลากหลาย  มีพืชพรรณนานาชนิด ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น  มี
ร่องรอยในการประกอบอาชีพก่อนและหลังฤดูกาลท าเกษตรกรรม  สิ่งเหล่านี้ล้วนปรากฏอยู่ในทิวทัศน์ตามชนบท  จึงท าให้มี
เรื่องราวความงาม  ความประทับใจมากมายซ่อนอยู่  เกิดเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน  โดยการถ่ายทอดผ่าน
มุมมองทิวทัศน์  เพื่อแสดงออกถึงชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย  ก่อให้เกิดความสุขภายในจิตใจ  อีกทั้งยังแทรกสาระความ
จริงความงามที่เกิดจากร่องรอยการท างาน  และการใช้ชีวิตบนพื้นที่  ที่เกิดจากมุมมองธรรมดาๆ  ที่มีอยู่ในบริเวณพื้นท่ีชนบท
และสิ่งส าคัญที่สามารถท าให้มนุษย์รู้สึกได้ถึงความสุข  ความสงบร่มเย็นของจิตใจภายใต้สังคมที่วุ่นวาย  ในปัจจุบันผ่าน
จินตนาการ  ความคิด   ประสบการณ์  ความประทับใจท่ีมีคุณค่าของข้าพเจ้า  โดยน าเสนอออกมาในรูปแบบจิตรกรรมแบบ
เหมือนจริงเทคนิคสีฝุ่นบนผ้าใบ 

 
วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 
 1.  เพื่อศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับสภาพพื้นที่  ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ  บรรยากาศ แสงเงา  วิถีชีวิต  อาชีพ  
ผ่านพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
 2.  เพื่อศึกษาการใช้ทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลป์  โดยเน้นไปในเรื่องของ  เส้น  สี   ระยะ  
ค่าน้ าหนัก ความงามในพ้ืนท่ีชนบท 
 3.  เพื่อสร้างสรรค์ผลงานท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว  ด้วยเทคนิคจิตรกรรมสีฝุ่นบนผ้าใบ 
 4.  เพื่อสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งความคิดและทักษะฝีมือควบคู่กันไปโดยมี
เอกลักษณ์เฉพะตัว ในระดับที่สูงขึ้นไป  

 
                             กระบวนการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 
เริ่มต้นจากการร่างองค์ประกอบไว้คร่าวๆ ไว้ในความคิด  จากนั้นก็ลงพื้นที่เพื่อไปศึกษาหาข้อมูลจากสถานที่จริงโดย

การไปถ่ายภาพ  ภาพร่าง  และไปซึมซับกับบรรยากาศจรงิเพื่อเก็บอารมณ์  ความรู้สึกความประทับใจมาจากสถานท่ีนั้นๆ  แล้ว



830
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

มาผ่านการจัดการทางศิลปะ  โดยน ามาจัดองค์ประกอบให้มีความลงตัวทางหลักองค์ประกอบมากขึ้น  ท าให้ได้ภาพร่างตาม
กระบวนการผลิตดังนี้ 

 

 

 
 

ภาพร่างผลงานช้ินท่ี 1 มีจ านวน ๔ ภาพ 

 

 
 

             
 

 

 
 

ภาพร่างผลงานช้ินท่ี 3 มีจ านวน 2 ภาพ 

 
เทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน 
ในการสร้างสรรค์ผลงานจะใช้สีฝุ่นมาใช้  เพราะจะท าให้รู้สึกถึงกลิ่นอายความเป็นชนบทได้มากขึ้น  เริ่มต้นด้วยการ

น าสีต่างๆ  มาระบายให้ทั่วลงบนเฟรม  เพื่อให้ผลงานเต็มไปด้วยสีที่หลากหลาย  จากนั้นก็เริ่มน าสีของเงามาระบายเพื่อกด
น้ าหนัก  เพื่อเป็นการสร้างรูปทรงและควบคุมน้ าหนัก แสงเงา ปริมาตร จากน้ันก็ใช้สีของแสงเพื่อเพิ่มความสว่าง  และเก็บลาย
ละเอียดจนเสร็จสมบูรณ์     

 

 อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน 

1. อุปกรณ์ในการศึกษาข้อมูลจากธรรมชาติ โดยใช้การบันทึกภาพ ด้วยกล้องถ่ายภาพ และคอมพิวเตอร์ เครื่อง
ถ่ายเอกสารสี 

2. อุปกรณ์ในการสร้างสรรคภ์าพร่างและผลงานจรงิ ได้แก่ เฟรมผ้าใบ  สีฝุ่น  พู่กัน  จานสี  ภาชนะใส่น้ า  กระบอก
ฉีดน้ า  ไม้บรรทัด  ดินสอ  ดินสอสี  สีโปสเตอร์  สีอครีลิค  ผ้าเช็ดสี   เป็นต้น 
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กระบวนการผลิตดังนี้ 

 

 

 
 

ภาพร่างผลงานช้ินท่ี 1 มีจ านวน ๔ ภาพ 

 

 
 

             
 

 

 
 

ภาพร่างผลงานช้ินท่ี 3 มีจ านวน 2 ภาพ 

 
เทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน 
ในการสร้างสรรค์ผลงานจะใช้สีฝุ่นมาใช้  เพราะจะท าให้รู้สึกถึงกลิ่นอายความเป็นชนบทได้มากขึ้น  เริ่มต้นด้วยการ

น าสีต่างๆ  มาระบายให้ทั่วลงบนเฟรม  เพื่อให้ผลงานเต็มไปด้วยสีที่หลากหลาย  จากนั้นก็เริ่มน าสีของเงามาระบายเพื่อกด
น้ าหนัก  เพื่อเป็นการสร้างรูปทรงและควบคุมน้ าหนัก แสงเงา ปริมาตร จากน้ันก็ใช้สีของแสงเพื่อเพิ่มความสว่าง  และเก็บลาย
ละเอียดจนเสร็จสมบูรณ์     

 

 อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน 

1. อุปกรณ์ในการศึกษาข้อมูลจากธรรมชาติ โดยใช้การบันทึกภาพ ด้วยกล้องถ่ายภาพ และคอมพิวเตอร์ เครื่อง
ถ่ายเอกสารสี 

2. อุปกรณ์ในการสร้างสรรคภ์าพร่างและผลงานจรงิ ได้แก่ เฟรมผ้าใบ  สีฝุ่น  พู่กัน  จานสี  ภาชนะใส่น้ า  กระบอก
ฉีดน้ า  ไม้บรรทัด  ดินสอ  ดินสอสี  สีโปสเตอร์  สีอครีลิค  ผ้าเช็ดสี   เป็นต้น 
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ผลงานสร้างสรรค์ 

ผลงานสร้างสรรค์ได้มีการทดลองและพัฒนาในทางเทคนิคและรูปแบบ  ที่มีลักษณะ  เทคนิค  มุมมอง  ที่แตกต่าง
กัน  เพื่อปรับรุ่ง  แก้ไข  ในจุดด้อย  เพื่อที่สามารถสะท้อนความหมายและค้นหาความลงตัว  และพัฒนาผลงานแต่ละช้ิน
ออกมาให้ดีที่สุด  ซึ่งผลงานจะมี 3 ช้ิน  มีความแตกต่างกันดังนี ้

 
ผลงานชิ้นที่ 1  

ข้าพเจ้ายังยึดแนวความคิดเติมจากผลงานก่อนศิลปนิพนธ์  แต่มีการเพิ่มเติมและหาความหมายของส่วนประกอบ
ในผลงาน  ให้มีความสอดคล้องกันทั้งด้านเนื้อหา  มุมมองและการจัดองค์ประกอบให้น่าสนใจ  และมีความลงตัวให้ดียิ่งขึ้น  
โดยมีภาพรวมให้รู้สึกถึงบรรยากาศของความเป็นชนบท  มีลักษณะของพื้นที่  ที่บ่งบอกถึงลักษณะอาชีพ  วิถีชีวิ ตของคนใน
พื้นที่  ภาพรวมสีในผลงานจะมีความเป็นวรรณะเย็น  เพื่อให้รู้สึกถึงความสดช่ืนของพื้นที่  และมีเเอ่งน้ า  ที่เป็นแสงเงาคมชัด
ท าให้น้ าดูใส  ต้นหญ้า  ที่ก าลังงอกแทรกมีทั้งสีเขียว  สีน้ าตาล  ทับซ้อนสลับไปมามากขึ้น  และในความรู้สึกส่วนตัวก็ชอบ
ผลงานช้ินนี้  แต่ในส่วนของด้านบนส่วนของถนนในผลงานนั้นอาจจะดูแข็งอยู่  ก็ได้ค าแนะน าจากอาจารย์ผู้สอน  จึงปรับแก้ไข
เพื่อให้ผลงานสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 
 
ผลงานชิ้นที่ 2 
 เป็นพื้นที่ที่มีลักษณะมุมมองแตกต่างไปจากช้ินแรก  ในเรื่องของช่วงเวลาที่แตกต่างกันท าให้อารมณ์ความรู้สึกที่
สัมผัสมีความแตกต่างกันไปเช่นกัน  ผลงานช้ินนี้จะเน้นในเรื่องของความสดใสของสีสันของ  พืชพรรณ  หรือดอกไม้  ดอกหญ้า  
ที่ข้ึนตามพื้นท่ีชนบท  อีกทั้งมีความน่าสนใจในเรื่องของกิ่งไม้  ใบไม้  ที่บ่งบอกถึงลักษณะของพื้นที่  ลักษณะอาชีพ  ฤดูกาล  สี
ภายในผลงานจะมีโทนเย็น  เพื่อแสดงอารมณ์ถึงความสดใสในบรรยากาศช่วงเวลาเช้า  ท าให้รู้สึกผ่อนคลาย  สดชื่น  สดใส  มี
แสงแดดอ่อนๆ  ต่างจากวรรณะเย็น  จะมีวรรณะอุ่นเข้ามาแทรก  
 
ผลงานชิ้นที่ 3 

ผลงานช้ินนี้  ได้มีการปรับเปลี่ยนมุมมองให้มีความหลากหลายขึ้นจากช้ินที่หนึ่ง  และช้ินที่สองโดยการลดบางส่วน
ในส่วนของเส้นน าสายตาด้านบน  และเพิ่มเติมสถาปัตยกรรมที่เป็นอาคารบ้านเรือน  เพื่อเน้นย้ าในส่วนของเนื้อหาให้มีความ
เด่นชัดขึ้น  ผลงานช้ินนี้จะมีความหลากหลายทางพืชพรรณ  แต่จะมีปัญหาเพราะข้อมูลที่ไปหามาอยู่ในช่วงฤดูฝน  เลยท าให้
ผลงานไม่มีแสง   สีของภาพรวมในผลงานก็มีความซ้ ากันไม่มีความแตกต่างกันมากนัก  ในระหว่างการสร้างสรรค์ผลงานช้ินนี้  
ก็ต้องมีความจ าเป็นต้องลงพื้นที่  เพื่อศึกษาเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อมาแก้ปัญหาตามจุดต่างๆ  เพื่อเป็นมีการพัฒนาและให้
ผลงานออกมีดีที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 

วิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ 
ผลงานช้ินที่ 1  ความประทับใจในบรรยากาศยามเช้าในชนบท  เป็นการถ่ายทอดถึงบรรยากาศโดยรวมจากความ

ประทับใจของความเป็นธรรมชาติที่ยังคงอุดมสมบูรณ์  อากาศที่บริสุทธ์ิ  แสง  สี  ของช่วงเวลา   เพื่อท่ีท าให้รู้สึกถึงความ  สุข
สงบ  ภายในจิตใจ 

ผลงานช้ินที่ 2  ความประทับใจจากสีสันในพืชพรรณในชนบท  ผลงานช้ินนี้มุ่งเน้นไปในเรื่องของ  สีสันของพืช
พรรณ  กิ่งไม้  ใบไม้  ดอกไม้  เพื่อสื่อถึงความงามของธรรมชาติที่ยังคงมีความหลากหลาย  มีแสงท าให้รู้สึกอบอุ่น  เพื่อท าให้
รู้สึกถึงความสดชื่น  ผ่อนคลาย  ของพืชพรรณ  สายลม  แสงแดด 

ผลงานช้ินที่ 3  ภาพจากความประทับใจในบรรยากาศของชนบท  เป็นการถ่ายทอดถึงอารมณ์ความรู้สึก  จาก
ประสบการณ์ที่มีความผูกพันกับสิ่งแวดล้อมเหล่านี้  ถ่ายทอดออกมาเพื่อให้รู้สึกถึงความสดช่ืน  ความสงบ  ของพื้นที่  
บรรยากาศ  แสงอาทิตย์ที่ส่องมาเล็กๆ  ท าให้รู้สึกถึงความสดชื่น  เย็นสบายของพื้นที่   
 สรุปผลจากการศึกษา  การสร้างสรรค์ผลงานทั้ง ๓ ช้ิน  มีแนวคิดจากการถ่ายทอดอารมณ์  ความรู้สึก  ความ
ประทับใจ  จากประสบการณ์ในอดีต  และสิ่งแวดล้อมท่ีได้ไปสัมผัสโดยตรง  ได้ถ่ายทอดออกมา  เพื่อสื่อความสุข  สงบ  เรียบ
ง่าย  ของบรรยากาศ  แสง  สี  ความงามของพื้นที่ในชนบท  ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ 
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ผลงานสร้างสรรค์ 

ผลงานสร้างสรรค์ได้มีการทดลองและพัฒนาในทางเทคนิคและรูปแบบ  ที่มีลักษณะ  เทคนิค  มุมมอง  ที่แตกต่าง
กัน  เพื่อปรับรุ่ง  แก้ไข  ในจุดด้อย  เพื่อที่สามารถสะท้อนความหมายและค้นหาความลงตัว  และพัฒนาผลงานแต่ละช้ิน
ออกมาให้ดีที่สุด  ซึ่งผลงานจะมี 3 ช้ิน  มีความแตกต่างกันดังนี ้

 
ผลงานชิ้นที่ 1  

ข้าพเจ้ายังยึดแนวความคิดเติมจากผลงานก่อนศิลปนิพนธ์  แต่มีการเพิ่มเติมและหาความหมายของส่วนประกอบ
ในผลงาน  ให้มีความสอดคล้องกันทั้งด้านเนื้อหา  มุมมองและการจัดองค์ประกอบให้น่าสนใจ  และมีความลงตัวให้ดียิ่งขึ้น  
โดยมีภาพรวมให้รู้สึกถึงบรรยากาศของความเป็นชนบท  มีลักษณะของพื้นที่  ที่บ่งบอกถึงลักษณะอาชีพ  วิถีชีวิ ตของคนใน
พื้นที่  ภาพรวมสีในผลงานจะมีความเป็นวรรณะเย็น  เพื่อให้รู้สึกถึงความสดช่ืนของพื้นที่  และมีเเอ่งน้ า  ที่เป็นแสงเงาคมชัด
ท าให้น้ าดูใส  ต้นหญ้า  ที่ก าลังงอกแทรกมีทั้งสีเขียว  สีน้ าตาล  ทับซ้อนสลับไปมามากขึ้น  และในความรู้สึกส่วนตัวก็ชอบ
ผลงานช้ินนี้  แต่ในส่วนของด้านบนส่วนของถนนในผลงานนั้นอาจจะดูแข็งอยู่  ก็ได้ค าแนะน าจากอาจารย์ผู้สอน  จึงปรับแก้ไข
เพื่อให้ผลงานสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 
 
ผลงานชิ้นที่ 2 
 เป็นพื้นที่ที่มีลักษณะมุมมองแตกต่างไปจากช้ินแรก  ในเรื่องของช่วงเวลาที่แตกต่างกันท าให้อารมณ์ความรู้สึกที่
สัมผัสมีความแตกต่างกันไปเช่นกัน  ผลงานช้ินนี้จะเน้นในเรื่องของความสดใสของสีสันของ  พืชพรรณ  หรือดอกไม้  ดอกหญ้า  
ที่ข้ึนตามพื้นท่ีชนบท  อีกทั้งมีความน่าสนใจในเรื่องของกิ่งไม้  ใบไม้  ที่บ่งบอกถึงลักษณะของพื้นที่  ลักษณะอาชีพ  ฤดูกาล  สี
ภายในผลงานจะมีโทนเย็น  เพื่อแสดงอารมณ์ถึงความสดใสในบรรยากาศช่วงเวลาเช้า  ท าให้รู้สึกผ่อนคลาย  สดชื่น  สดใส  มี
แสงแดดอ่อนๆ  ต่างจากวรรณะเย็น  จะมีวรรณะอุ่นเข้ามาแทรก  
 
ผลงานชิ้นที่ 3 

ผลงานช้ินนี้  ได้มีการปรับเปลี่ยนมุมมองให้มีความหลากหลายขึ้นจากช้ินที่หนึ่ง  และช้ินที่สองโดยการลดบางส่วน
ในส่วนของเส้นน าสายตาด้านบน  และเพิ่มเติมสถาปัตยกรรมที่เป็นอาคารบ้านเรือน  เพื่อเน้นย้ าในส่วนของเนื้อหาให้มีความ
เด่นชัดขึ้น  ผลงานช้ินนี้จะมีความหลากหลายทางพืชพรรณ  แต่จะมีปัญหาเพราะข้อมูลที่ไปหามาอยู่ในช่วงฤดูฝน  เลยท าให้
ผลงานไม่มีแสง   สีของภาพรวมในผลงานก็มีความซ้ ากันไม่มีความแตกต่างกันมากนัก  ในระหว่างการสร้างสรรค์ผลงานช้ินนี้  
ก็ต้องมีความจ าเป็นต้องลงพื้นที่  เพื่อศึกษาเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อมาแก้ปัญหาตามจุดต่างๆ  เพื่อเป็นมีการพัฒนาและให้
ผลงานออกมีดีที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 

วิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ 
ผลงานช้ินที่ 1  ความประทับใจในบรรยากาศยามเช้าในชนบท  เป็นการถ่ายทอดถึงบรรยากาศโดยรวมจากความ

ประทับใจของความเป็นธรรมชาติที่ยังคงอุดมสมบูรณ์  อากาศที่บริสุทธ์ิ  แสง  สี  ของช่วงเวลา   เพื่อท่ีท าให้รู้สึกถึงความ  สุข
สงบ  ภายในจิตใจ 

ผลงานช้ินที่ 2  ความประทับใจจากสีสันในพืชพรรณในชนบท  ผลงานช้ินนี้มุ่งเน้นไปในเรื่องของ  สีสันของพืช
พรรณ  กิ่งไม้  ใบไม้  ดอกไม้  เพื่อสื่อถึงความงามของธรรมชาติที่ยังคงมีความหลากหลาย  มีแสงท าให้รู้สึกอบอุ่น  เพื่อท าให้
รู้สึกถึงความสดชื่น  ผ่อนคลาย  ของพืชพรรณ  สายลม  แสงแดด 

ผลงานช้ินที่ 3  ภาพจากความประทับใจในบรรยากาศของชนบท  เป็นการถ่ายทอดถึงอารมณ์ความรู้สึก  จาก
ประสบการณ์ที่มีความผูกพันกับสิ่งแวดล้อมเหล่านี้  ถ่ายทอดออกมาเพื่อให้รู้สึกถึงความสดช่ืน  ความสงบ  ของพื้นที่  
บรรยากาศ  แสงอาทิตย์ที่ส่องมาเล็กๆ  ท าให้รู้สึกถึงความสดชื่น  เย็นสบายของพื้นที่   
 สรุปผลจากการศึกษา  การสร้างสรรค์ผลงานทั้ง ๓ ช้ิน  มีแนวคิดจากการถ่ายทอดอารมณ์  ความรู้สึก  ความ
ประทับใจ  จากประสบการณ์ในอดีต  และสิ่งแวดล้อมท่ีได้ไปสัมผัสโดยตรง  ได้ถ่ายทอดออกมา  เพื่อสื่อความสุข  สงบ  เรียบ
ง่าย  ของบรรยากาศ  แสง  สี  ความงามของพื้นที่ในชนบท  ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ 
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ผลงานชิ้นที่ 1 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  
ช่ือผลงาน  : ความประทับใจในบรรยากาศยามเช้าในชนบท 
เทคนิค  :  สีฝุ่นบนผ้าใบ 
ขนาด  :  230 x 150 เซนติเมตร 
ปีพุทธศักราช  : 2563 
 
 

ผลงานชิ้นที่ 2 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือผลงาน  : ความประทับใจจากสสีันของพืชพรรณในชนบท 

เทคนิค  :  สีฝุ่นบนผ้าใบ 
ขนาด  :  230 x 150 เซนติเมตร 
ปีพุทธศักราช  : 2563 

 

ผลงานชิ้นที่ 3 

 

 
ช่ือผลงาน  : ภาพจากความประทับใจในบรรยากาศของชนบท 
เทคนิค  :  สีฝุ่นบนผ้าใบ 
ขนาด  :  200 x 130 เซนติเมตร 
ปีพุทธศักราช  : 2563 
 

เอกสารอ้างอิง 

ชลูด  น่ิมเสมอ. (2559) องค์ประกอบของศิลปะ. กรุงเทพฯ :อมรินทร ์
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ผลงานชิ้นที่ 1 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  
ช่ือผลงาน  : ความประทับใจในบรรยากาศยามเช้าในชนบท 
เทคนิค  :  สีฝุ่นบนผ้าใบ 
ขนาด  :  230 x 150 เซนติเมตร 
ปีพุทธศักราช  : 2563 
 
 

ผลงานชิ้นที่ 2 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือผลงาน  : ความประทับใจจากสสีันของพืชพรรณในชนบท 

เทคนิค  :  สีฝุ่นบนผ้าใบ 
ขนาด  :  230 x 150 เซนติเมตร 
ปีพุทธศักราช  : 2563 

 

ผลงานชิ้นที่ 3 

 

 
ช่ือผลงาน  : ภาพจากความประทับใจในบรรยากาศของชนบท 
เทคนิค  :  สีฝุ่นบนผ้าใบ 
ขนาด  :  200 x 130 เซนติเมตร 
ปีพุทธศักราช  : 2563 
 

เอกสารอ้างอิง 

ชลูด  น่ิมเสมอ. (2559) องค์ประกอบของศิลปะ. กรุงเทพฯ :อมรินทร์ 
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วิถีแห่งควำมอยู่รอดของมนุษย์

เจนจิรา สุวรรณลอยล่อง1* และชัยรัตน์ แสงทอง2

บทคัดย่อ
การสร้างสรรค์ผลงานชดุ “ วถิแีห่งความอยูร่อดของมนษุย์ ” มวีตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาเรือ่งราวเกีย่วกบัการบรโิภคและซือ้

ขายเนือ้สตัว์ในการด�ารงชพีของมนษุย์ โดยใช้หลกัทศันธาตเุน้นคณุค่าความงามอกีด้านทีเ่ป็นความจรงิของห่วงโซ่อาหารทีธ่รรมชาติ

ก�าหนดผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ตามหลักขั้นตอนของเทคนิคจิตรกรรม 2 มิติ รูปแบบกึ่งเหมือนจริง ด้วยวิธีการลดทอนรูปทรงที่

มีรายละเอียดเกินความจ�าเป็น เช่น อวัยวะภายในของสัตว์ที่โดนฆ่าจากความจริง ที่บ่งบอกถึงความรุนแรงให้เหลือเพียงแต่ความ

เข้าใจและลดความน่ากลัว หดหู่ให้ดูเรียบง่ายเป็นสัญลักษณ์แทนค่าและความหมาย จนเกิดเป็นรูปแบบใหม่ของการแสดงออก ด้วย

หลักการวิเคราะห์ตั้งแต่การเก็บข้อมูลและสังเคราะห์เป็นภาพร่าง จนถึงขั้นตอนการขยายผลงาน ด้วยการใช้เทคนิคสีอะคริลิกและ

การใช้วัสดุยางพารา รวมถึงการตัดเส้นเน้นขอบเขตของรูปทรงอย่างชัดเจนสร้างมิติและความแบนแบบกึ่งนามธรรม โดยการศึกษา

ทั้งหมด 3 ชิ้นผลงาน ที่มีพัฒนาการต่อเนื่องจากการวิเคราะห์ปัญหามาปรับปรุงตั้งแต่ชิ้นที่ 1 ถึงชิ้นที่ 3 จนได้คุณค่าความงามแบบ

ใหม่ในการแสดงออกทางหลักวิชาทัศนศิลป์ที่แสดงความเป็นปัจเจกบุคคล

ค�ำส�ำคัญ : จิตรกรรมกึ่งเหมือนจริง วิถีชีวิต ความอยู่รอด

1 นิสิตปริญญาตรี หลักสูตรทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทกัษณิ สงขลา 90000 
2 ผศ. หลักสูตรทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000 
1 Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Visual Arts, Thaksin University, Songkhla,90000, Thailand 
2 Assistance Professor, Visual Arts, Faculty of Fine Arts, Thaksin University, Songkhla,90000, Thailand 

* Corresponding author: Tel.: 095-4315690 E-mail address:janejirasuwanloilong@gmail.com
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The Way of Human’s Survival

Janejira Suwanloilong1* and Chairat Sangthong2

Abstract
 This creation on “The Way of Human’s Survival” aims to study the story of meat consumption and 

trading for living of humans by applying visual elements focusing on another beauty that is the truth of food 

chains defined by nature through procedures of 2D painting techniques and realism. This creation was performed 

by reducing shapes with excessive details, for example, awfulness and sadness of animal’s internal organs 

obtained from killing conveying violence was reduced and turned to be understanding and simplicity that was 

considered as a symbol of meaning and value. Subsequently, this creation was expanded by using acrylic color 

techniques, rubber materials, and drawing lines bolding to bold the lines of shapes, create dimensions, and 

semi-abstract flatness. This creation was performed by studying 3 works that were developed and improved 

based on problem analysis to gain novel beauty for expression under the principles of visual art representing 

individuality. 

Keywords : semi-realistic painting, way of survival 
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ประเภทผลงานสร้างสรรค ์

จิตรกรรม 

แนวความคิด 

       การสร้างสรรค์ผลงานที่มีลักษณะเฉพาะ โดยมีการสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการวิธีคิดทางศิลปะในรูปแบบต่างๆใน
มุมมองความคิด ความรู้สึกที่มีความเป็นปัจเจก โดยเกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตการค้าขายสิ่งมีชีวิตภายในตลาด เพื่อเป็นการ
นำเสนอหัวข้อชุด ”วิถีแห่งความอยู่รอดของมนุษย์” ในการนำมาเป็นแนวทางในสร้างสรรค์ผลงานต่อโดยการไปพบเจอ
สิ่งต่างๆ จึงทำให้รู้สึกอยากจะทำสิ่งนั้น เพื่อถ่ายทอดให้คนที่ได้รับชมผลงานได้รู้สึกบางอย่างขึ้นภายในจิตใจ และสะท้อน
ความเป็นมาของวิถีชีวิตสังคมปัจจุบันในเรื่องของการบริโภคในชีวิตประจำวันของบุคคลทั่วๆไปได้  

จุดประสงค์ของการสร้างสรรค ์

       1. เพื่อศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับการบริโภคของมนุษย์ ที่มีการฆ่าสัตว์เพื่อนำไปเป็นอาหารและการซื้อขายในตลาดสด
ตามแหล่งชุมชน 

       2. เพื่อศึกษาหลักการทางทัศนศิลป์ โดยเน้นรูปทรงที่ได้ลดทอนให้เหลือแต่สาระสำคัญที่สะท้อนความเป็นห่วงโซ่
อาหารและความจำเป็นในการอยู่รอดของมนุษย ์

       3. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมรูปแบบกึ่งเหมือนจริง ที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน 

       4. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถนำไปพัฒนาสู่ระดับที่สูงขึ้นได้ 

กระบวนการผลิตผลงานสร้างสรรค ์

       จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการค้าขายเนื้อสัตว์ในแหล่งชุมชนตลาดสด ทำให้ได้รับแรงบันดาลใจเกี่ยวกับวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่สะท้อนในเรื่องการฆ่าสัตว์ เพื่อนำมาเป็นอาหารในชีวิตประจำวันอย่างปกติ โดยได้มีการรวบรวมข้อมูล
จากสถานที่จริงประกอบกับข้อมูลเชิงเอกสาร เพื่อค้นหารูปทรงที่เป็นเชิงสัญลักษณ์แทนความจริงในเรื่องวัฎจักรหรือห่วง
โซ่อาหารที่ไม่สามารถหลบเลี่ยงได้และนำมาสร้างเป็นภาพร่างที่มีมุมมองจากตลาดสดและพื้นที่การชำแหละ เนื้อสัตว์ 
เช่น หมู ไก่ เป็ด ปลา เป็นต้น ด้วยการจัดวางองค์ประกอบตามทัศนศิลป์ ซึ ่งมีจำนวนหลายชิ้นงาน เพื่อเป็นการ
เปรียบเทียบและปรับปรุงข้อบกพร่องนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานจริงที่ขยายจากภาพร่างดังกล่าว และมีการเพิ่มเติมใน
ผลงานจริงให้มีรายละเอียดมากขึ้น เพื่อความสมบูรณ์ของผลงานสร้างสรรค์ ทำให้ได้เสก็ตตามกระบวนการดังนี้ 
 
 

       

       ภาพร่างผลงานครั้งที่1มีจำนวน 6 ภาพ 
 

    

       ภาพร่างผลงานครั้งที่ 2 มีจำนวน 3 ภาพ 
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

ประเภทผลงานสร้างสรรค ์

จิตรกรรม 

แนวความคิด 

       การสร้างสรรค์ผลงานที่มีลักษณะเฉพาะ โดยมีการสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการวิธีคิดทางศิลปะในรูปแบบต่างๆใน
มุมมองความคิด ความรู้สึกที่มีความเป็นปัจเจก โดยเกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตการค้าขายสิ่งมีชีวิตภายในตลาด เพื่อเป็นการ
นำเสนอหัวข้อชุด ”วิถีแห่งความอยู่รอดของมนุษย์” ในการนำมาเป็นแนวทางในสร้างสรรค์ผลงานต่อโดยการไปพบเจอ
สิ่งต่างๆ จึงทำให้รู้สึกอยากจะทำสิ่งนั้น เพื่อถ่ายทอดให้คนที่ได้รับชมผลงานได้รู้สึกบางอย่างขึ้นภายในจิตใจ และสะท้อน
ความเป็นมาของวิถีชีวิตสังคมปัจจุบันในเรื่องของการบริโภคในชีวิตประจำวันของบุคคลทั่วๆไปได้  

จุดประสงค์ของการสร้างสรรค ์

       1. เพื่อศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับการบริโภคของมนุษย์ ที่มีการฆ่าสัตว์เพื่อนำไปเป็นอาหารและการซื้อขายในตลาดสด
ตามแหล่งชุมชน 

       2. เพื่อศึกษาหลักการทางทัศนศิลป์ โดยเน้นรูปทรงที่ได้ลดทอนให้เหลือแต่สาระสำคัญที่สะท้อนความเป็นห่วงโซ่
อาหารและความจำเป็นในการอยู่รอดของมนุษย ์

       3. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมรูปแบบกึ่งเหมือนจริง ที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน 

       4. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถนำไปพัฒนาสู่ระดับที่สูงขึ้นได้ 

กระบวนการผลิตผลงานสร้างสรรค ์

       จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการค้าขายเนื้อสัตว์ในแหล่งชุมชนตลาดสด ทำให้ได้รับแรงบันดาลใจเกี่ยวกับวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่สะท้อนในเรื่องการฆ่าสัตว์ เพื่อนำมาเป็นอาหารในชีวิตประจำวันอย่างปกติ โดยได้มีการรวบรวมข้อมูล
จากสถานที่จริงประกอบกับข้อมูลเชิงเอกสาร เพื่อค้นหารูปทรงที่เป็นเชิงสัญลักษณ์แทนความจริงในเรื่องวัฎจักรหรือห่วง
โซ่อาหารที่ไม่สามารถหลบเลี่ยงได้และนำมาสร้างเป็นภาพร่างที่มีมุมมองจากตลาดสดและพื้นที่การชำแหละ เนื้อสัตว์ 
เช่น หมู ไก่ เป็ด ปลา เป็นต้น ด้วยการจัดวางองค์ประกอบตามทัศนศิลป์ ซึ ่งมีจำนวนหลายชิ้นงาน เพื่อเป็นการ
เปรียบเทียบและปรับปรุงข้อบกพร่องนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานจริงที่ขยายจากภาพร่างดังกล่าว และมีการเพิ่มเติมใน
ผลงานจริงให้มีรายละเอียดมากขึ้น เพื่อความสมบูรณ์ของผลงานสร้างสรรค์ ทำให้ได้เสก็ตตามกระบวนการดังนี้ 
 
 

       

       ภาพร่างผลงานครั้งที่1มีจำนวน 6 ภาพ 
 

    

       ภาพร่างผลงานครั้งที่ 2 มีจำนวน 3 ภาพ 
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

         

       ภาพร่างผลงานครั้งที่ 3 มีจำนวน 3 ภาพ 

อุปกรณ์ในการดำเนินการผลิตผลงานสร้างสรรค ์

       อุปกรณ์ในการสร้างภาพร่าง 1 เฟรมผ้าใบ 2 ดินสอ 3 ยางลบ 4 ไม้บรรทัด 5 จานสี 6 เกรียง 7 พู่กัน 8 กระบอก
ใส่น้ำ 9 สีอะคริลิก 10 น้ำยางพารา 11 ปากกาดำ 12 กล้องบันทึกภาพ 

เทคนิคในการสร้างสรรคผ์ลงาน 

       ขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงาน เริ่มตั้งแต่การร่างภาพและขยายแบบจากภาพร่าง โดยวัสดุดินสอลงบนเฟรมผ้าใบ
ที่รองพื้นสีขาว หลังจากนั้นก็ใช้ปากกาสีดำหลายขนาด นำมาตัดเส้นขอบเขตของรูปทรงให้ชัดเจนขึ้น โดยมีวิธีการเน้น
เส้นขนาดต่างๆตามความสำคัญของรูปทรงให้มีระยะใกล้ไกลตามลำดับ เมื่อตัดเส้นเสร็จทั้งภาพก็ถึงขั้นตอนการลงสี
อะคริลิก ด้วยการทับซ้อนกันหลายชั้นเพื่อความหนาแน่นของเนื้อสี ทำให้ดูมีความสดใส โดยเฉพาะส่วนที่แสดงถึงควา ม
สดของรูปทรงเช่น บริเวณผิวหนังของสัตว์และเลือด เนื้อ ที่โดนชำแหละ และขั้นตอนสำคัญก็คือการเทน้ำยางพาราผสม
กับสีในบริเวณผิวหนังของชิ้นเนื้อสัตว์ สร้างความรู้สึกสมจริงมากขึ้น และใช้การหยดสีแดงเป็นคราบเลือด  โดยวิธีการ
สลัดและหยดลงไปในบริเวณที่ต้องการ หลังจากนั้นก็ทำการเก็บรายละเอียดด้วยพู่กันขนาดเล็กและปากกาสีดำเส้นเล็ก 

ผลงานสร้างสรรค์ 

ผลงานในชุดวิถีแห่งความอยู่รอดของมนุษย์ โดยการศึกษาทั้งหมด 3 ชิ้นผลงาน ที่มีพัฒนาการต่อเนื่องจากการวิเคราะห์
ปัญหามาปรับปรุงตั้งแต่ชิ้นที่ 1 ถึงชิ้นที่ 3 จนได้คุณค่าความงามแบบใหม่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตนในการแสดงออกทาง
หลักวิชาทัศนศิลป์ที่แสดงความเป็นวิถีชีวิตในการดำรงชีพในปัจจุบัน 

วิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค ์

       เส้น  เส้นโครงสร้างเส้นหลักเป็นเส้นที่เป็นเส้นตรงและเส้นเฉียงในงานอยู่ในปริมาณ 70% และก็จะมีเส้นแสดงถึง
ชีวิตการเคลื่อนไหวคือเส้นโครง ซึ่งจะอยู่ในรูปทรงของไก่ รูปทรงของเนื้อสัตว์และสิ่งของที่ว่างอยู่ เส้นพวกนี้จะมีความ
ขัดแย้งกับเส้นที่เป็นเส้นตรงในตอนแรก อยู่ในปริมาณ 30% เพื่อให้งานมีความน่าสนใจและมีความหลากหลายของการ
ใช้ลักษณะของเส้นส่งผลให้การมองมีความน่าสนใจภายในภาพมากขึ้นและดูไม่น่าเบื่อจนเกินไป และเส้นที่มีลักษณะ
เคลื่อนไหวในกลุ่มของรูปทรงของไก่และเนื้อสัตว์ เส้นจะเป็นจุดเด่น เพราะมีความแตกต่างจากบริเวณอื่นๆ เพราะมี
ความเคลื่อนไหวจากเส้นโค้ง เส้นหยัก ดูมีชีวิตกว่าเส้นตรงและเส้นเฉียง ซึ่งเส้นที่บ่งบอกถึงมิติและระยะในภาพอย่างเช่น 
เส้นเฉียง ก็จะบอกมิติระยะในภาพได้ ซึ่งผลงานจะไม่บอกถึงสีบอกระยะโดยตรงแต่ใช้ทิศทางของเส้นที่เป็นเส้นเฉียงและ
รูปทรงที่มีขนาดเล็กและใหญ่บ่งบอกถึงมิติของภาพได้ โดยรวมผลงานมีลักษณะแบนแต่ยังมีมิติจากทิศทางของเส้นและ
ขนาดของเส้นที่มีขนาดความบางความหนาที่แตกต่างกัน 

       สีและน้ำหนัก  สีในผลงานจากความเป็นจริงได้จากธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมที่เป็นตลาดจริงๆ แต่อาจจะมีการ
เพิ่มเติมหรือลดทอนลงไปในบางส่วนตามความเหมาะสม เช่น สีในวัตถุจริงอาจจะสด แต่สร้างให้เกิดความเก่าขึ้นมา 
เพื่อที่จะให้เกิดความรู้สึกถึงความเป็นตลาดที่ใช้การใช้งานมานานหรือวัสดุที่ใช้งานมานานหรือสี ของรูปทรงไก่ที่สภาพ
จริงอาจจะซีด แต่สามารถทำให้ดูสดขึ้น หรือรอยเลือดดูคล้ำทำให้ดูสดขึ้น เพื่อให้เกิดความรู้สึกถึงความรุนแรงในช่วง
ขณะนั้น โดยอิงจากสภาพความเป็นจริงแต่มีการเพิ่มเติมหรือลดทอนตามความเหมาะสม สีส่วนใหญ่จะอยู่ในวรรณะร้อน 
ทำให้เกิดความรู้สึกถึงความรุนแรง ความตื่นเต้นของบรรยากาศและในส่วนของวรรณะเย็นจะให้ความรู้สึกถึงความลึก
และไกลออกไป ทำให้สีมีความกลมกลืนกันภายในผลงาน ในส่วนของน้ำหนักอ่อนแก่ของแสงและเงา ความอ่อนแก่ของ
บริเวณที่ถูกแสงสว่างและบริเวณที่เป็นเงาของวัตถุ ใช้น้ำหนักตามลักษณะแสงเงาภาพ ค่าน้ำหนักขาว คือส่วนที่เป็นแสง
สว่างสุด ค่าน้ำหนักดำ คือส่วนที่ไม่ได้รับแสงซึ่งอยู่ในเงา ทำให้เกิดระยะความตื้นลึกสร้างระดับความแตกต่าง น้ำหนัก
เข้มก็จะมีรายละเอียดไม่ให้ภาพแบนเกินไป น้ำหนักกลางจะเป็นบรรยากาศโดยรวม น้ำหนักสว่างก็จะอยู่ในขอบเขตทั่ว
ทั้งภาพ ช่วยให้เกิดความรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวหรือพลุกพล่านหรือความมีชีวิตชีวาของความเป็นตลาดมากขึ้น น้ำหนัก
ทำให้ดูงานแล้วตื่นเต้นสนุกเพลิดเพลินในการชมผลงานมากขึ้น น้ำหนักสีอิงจากสภาพความเป็นจริง ทำให้นึกถึงสภาพ
ของตลาดได้ 

       รูปทรงและพื้นที่ว่าง  รูปทรงที่เป็นความจริงแต่มีการลดทอนเพื่อที่จะให้เห็นถึงแกนสาระสำคัญอย่างเช่น รูปทรง
ของไก่ รูปทรงของตะกร้า โต๊ะ หรือสิ่งของต่างๆล้วนจะมีรายละเอียดในสภาพความเป็นจริงตามธรรมชาติที่สลับซับซ้อน
ซึ่งสิ่งเหล่านั้นจะทำให้การมองภาพนำไปสู่เจตนาที่แท้จริง ก็เลยมีการตัดทอนรูปทรงให้กลายเป็นรูปทรงแบบกึ่งเหมือน
จริง เพื่อที่จะตอบโจทย์เรื่องของจุดประสงค์ในการสร้างผลงานและลดบทบาทของความรุนแรงและน่ากลัวของสภาพ
ความเป็นจริง ทำให้ผลงานมีความสมบูรณ์และตรงจุดประสงค์มากขึ ้น รูปทรงส่วนใหญ่จะเป็นรูปทรงที ่มาจาก
สภาพแวดล้อมทั้งรูปทรงธรรมชาติและรูปทรงเรขาคณิตปะะปนกันไป รูปทรงเรขาคณิตเช่น โต๊ะ พื้นที่สิ่งก่อสร้าง เสา 
กระเบื้อง รูปทรงธรรมชาติก็เกิดจากสัตว์ เช่นไก่ หมู ปลา เป็นต้นซึ่งจะมีสัดส่วนที่มีความแตกต่างกัน เพื่อที่จะไม่ให้เกิด
คาวมขัดแย้งกันมากเกินไปภายในงาน รูปทรงอิสระอาจะจะเกิดจากสิ่งของพวกพลาสติก พื้นดิน หรือรอยคราบต่างๆ ที่
เกิดจากการใช้งานรอยเลือดนำมาผสมผสานทำให้เกิดความน่าสนใจภายในภาพและในส่วนของพื้นที่ว่าง เป็นเรื่องของ
บรรยากาศให้ความรู้สึกจริงของตลาด การใช้รูปทรง การใช้สีเป็นระนาบแบนแต่ก็มีมิติเพื่อแสดงความใกล้และไกลทำให้
เกิดความรู้สึกของพื้นที่ว่างเกิดจากการใช้รูปทรงที่บ่งบอกถึงมิติ ระยะ ความลึกของพื้ นที่ทำให้เกิดช่องว่างเป็นไปตาม
สภาพของตลาดจริง 



841
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

         

       ภาพร่างผลงานครั้งที่ 3 มีจำนวน 3 ภาพ 

อุปกรณ์ในการดำเนินการผลิตผลงานสร้างสรรค ์

       อุปกรณ์ในการสร้างภาพร่าง 1 เฟรมผ้าใบ 2 ดินสอ 3 ยางลบ 4 ไม้บรรทัด 5 จานสี 6 เกรียง 7 พู่กัน 8 กระบอก
ใส่น้ำ 9 สีอะคริลิก 10 น้ำยางพารา 11 ปากกาดำ 12 กล้องบันทึกภาพ 

เทคนิคในการสร้างสรรคผ์ลงาน 

       ขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงาน เริ่มตั้งแต่การร่างภาพและขยายแบบจากภาพร่าง โดยวัสดุดินสอลงบนเฟรมผ้าใบ
ที่รองพื้นสีขาว หลังจากนั้นก็ใช้ปากกาสีดำหลายขนาด นำมาตัดเส้นขอบเขตของรูปทรงให้ชัดเจนขึ้น โดยมีวิธีการเน้น
เส้นขนาดต่างๆตามความสำคัญของรูปทรงให้มีระยะใกล้ไกลตามลำดับ เมื่อตัดเส้นเสร็จทั้งภาพก็ถึงขั้นตอนการลงสี
อะคริลิก ด้วยการทับซ้อนกันหลายชั้นเพื่อความหนาแน่นของเนื้อสี ทำให้ดูมีความสดใส โดยเฉพาะส่วนที่แสดงถึงควา ม
สดของรูปทรงเช่น บริเวณผิวหนังของสัตว์และเลือด เนื้อ ที่โดนชำแหละ และขั้นตอนสำคัญก็คือการเทน้ำยางพาราผสม
กับสีในบริเวณผิวหนังของชิ้นเนื้อสัตว์ สร้างความรู้สึกสมจริงมากขึ้น และใช้การหยดสีแดงเป็นคราบเลือด  โดยวิธีการ
สลัดและหยดลงไปในบริเวณที่ต้องการ หลังจากนั้นก็ทำการเก็บรายละเอียดด้วยพู่กันขนาดเล็กและปากกาสีดำเส้นเล็ก 

ผลงานสร้างสรรค์ 

ผลงานในชุดวิถีแห่งความอยู่รอดของมนุษย์ โดยการศึกษาทั้งหมด 3 ชิ้นผลงาน ที่มีพัฒนาการต่อเนื่องจากการวิเคราะห์
ปัญหามาปรับปรุงตั้งแต่ชิ้นที่ 1 ถึงชิ้นที่ 3 จนได้คุณค่าความงามแบบใหม่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตนในการแสดงออกทาง
หลักวิชาทัศนศิลป์ที่แสดงความเป็นวิถีชีวิตในการดำรงชีพในปัจจุบัน 

วิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค ์

       เส้น  เส้นโครงสร้างเส้นหลักเป็นเส้นที่เป็นเส้นตรงและเส้นเฉียงในงานอยู่ในปริมาณ 70% และก็จะมีเส้นแสดงถึง
ชีวิตการเคลื่อนไหวคือเส้นโครง ซึ่งจะอยู่ในรูปทรงของไก่ รูปทรงของเนื้อสัตว์และสิ่งของที่ว่างอยู่ เส้นพวกนี้จะมีความ
ขัดแย้งกับเส้นที่เป็นเส้นตรงในตอนแรก อยู่ในปริมาณ 30% เพื่อให้งานมีความน่าสนใจและมีความหลากหลายของการ
ใช้ลักษณะของเส้นส่งผลให้การมองมีความน่าสนใจภายในภาพมากขึ้นและดูไม่น่าเบื่อจนเกินไป และเส้นที่มีลักษณะ
เคลื่อนไหวในกลุ่มของรูปทรงของไก่และเนื้อสัตว์ เส้นจะเป็นจุดเด่น เพราะมีความแตกต่างจากบริเวณอื่นๆ เพราะมี
ความเคลื่อนไหวจากเส้นโค้ง เส้นหยัก ดูมีชีวิตกว่าเส้นตรงและเส้นเฉียง ซึ่งเส้นที่บ่งบอกถึงมิติและระยะในภาพอย่างเช่น 
เส้นเฉียง ก็จะบอกมิติระยะในภาพได้ ซึ่งผลงานจะไม่บอกถึงสีบอกระยะโดยตรงแต่ใช้ทิศทางของเส้นที่เป็นเส้นเฉียงและ
รูปทรงที่มีขนาดเล็กและใหญ่บ่งบอกถึงมิติของภาพได้ โดยรวมผลงานมีลักษณะแบนแต่ยังมีมิติจากทิศทางของเส้นและ
ขนาดของเส้นที่มีขนาดความบางความหนาที่แตกต่างกัน 

       สีและน้ำหนัก  สีในผลงานจากความเป็นจริงได้จากธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมที่เป็นตลาดจริงๆ แต่อาจจะมีการ
เพิ่มเติมหรือลดทอนลงไปในบางส่วนตามความเหมาะสม เช่น สีในวัตถุจริงอาจจะสด แต่สร้างให้เกิดความเก่าขึ้นมา 
เพื่อที่จะให้เกิดความรู้สึกถึงความเป็นตลาดที่ใช้การใช้งานมานานหรือวัสดุที่ใช้งานมานานหรือสี ของรูปทรงไก่ที่สภาพ
จริงอาจจะซีด แต่สามารถทำให้ดูสดขึ้น หรือรอยเลือดดูคล้ำทำให้ดูสดขึ้น เพื่อให้เกิดความรู้สึกถึงความรุนแรงในช่วง
ขณะนั้น โดยอิงจากสภาพความเป็นจริงแต่มีการเพิ่มเติมหรือลดทอนตามความเหมาะสม สีส่วนใหญ่จะอยู่ในวรรณะร้อน 
ทำให้เกิดความรู้สึกถึงความรุนแรง ความตื่นเต้นของบรรยากาศและในส่วนของวรรณะเย็นจะให้ความรู้สึกถึงความลึก
และไกลออกไป ทำให้สีมีความกลมกลืนกันภายในผลงาน ในส่วนของน้ำหนักอ่อนแก่ของแสงและเงา ความอ่อนแก่ของ
บริเวณที่ถูกแสงสว่างและบริเวณที่เป็นเงาของวัตถุ ใช้น้ำหนักตามลักษณะแสงเงาภาพ ค่าน้ำหนักขาว คือส่วนที่เป็นแสง
สว่างสุด ค่าน้ำหนักดำ คือส่วนที่ไม่ได้รับแสงซึ่งอยู่ในเงา ทำให้เกิดระยะความตื้นลึกสร้างระดับความแตกต่าง น้ำหนัก
เข้มก็จะมีรายละเอียดไม่ให้ภาพแบนเกินไป น้ำหนักกลางจะเป็นบรรยากาศโดยรวม น้ำหนักสว่างก็จะอยู่ในขอบเขตทั่ว
ทั้งภาพ ช่วยให้เกิดความรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวหรือพลุกพล่านหรือความมีชีวิตชีวาของความเป็นตลาดมากขึ้น น้ำหนัก
ทำให้ดูงานแล้วตื่นเต้นสนุกเพลิดเพลินในการชมผลงานมากขึ้น น้ำหนักสีอิงจากสภาพความเป็นจริง ทำให้นึกถึงสภาพ
ของตลาดได้ 

       รูปทรงและพื้นที่ว่าง  รูปทรงที่เป็นความจริงแต่มีการลดทอนเพื่อที่จะให้เห็นถึงแกนสาระสำคัญอย่างเช่น รูปทรง
ของไก่ รูปทรงของตะกร้า โต๊ะ หรือสิ่งของต่างๆล้วนจะมีรายละเอียดในสภาพความเป็นจริงตามธรรมชาติที่สลับซับซ้อน
ซึ่งสิ่งเหล่านั้นจะทำให้การมองภาพนำไปสู่เจตนาที่แท้จริง ก็เลยมีการตัดทอนรูปทรงให้กลายเป็นรู ปทรงแบบกึ่งเหมือน
จริง เพื่อที่จะตอบโจทย์เรื่องของจุดประสงค์ในการสร้างผลงานและลดบทบาทของความรุนแรงและน่ากลัวของสภาพ
ความเป็นจริง ทำให้ผลงานมีความสมบูรณ์และตรงจุดประสงค์มากขึ ้น รูปทรงส่วนใหญ่จะเป็นรูปทรงที ่มาจาก
สภาพแวดล้อมทั้งรูปทรงธรรมชาติและรูปทรงเรขาคณิตปะะปนกันไป รูปทรงเรขาคณิตเช่น โต๊ะ พื้นที่สิ่งก่อสร้าง เสา 
กระเบื้อง รูปทรงธรรมชาติก็เกิดจากสัตว์ เช่นไก่ หมู ปลา เป็นต้นซึ่งจะมีสัดส่วนที่มีความแตกต่างกัน เพื่อที่จะไม่ให้เกิด
คาวมขัดแย้งกันมากเกินไปภายในงาน รูปทรงอิสระอาจะจะเกิดจากสิ่งของพวกพลาสติก พื้นดิน หรือรอยคราบต่างๆ ที่
เกิดจากการใช้งานรอยเลือดนำมาผสมผสานทำให้เกิดความน่าสนใจภายในภาพและในส่วนของพื้นที่ว่าง เป็นเรื่องของ
บรรยากาศให้ความรู้สึกจริงของตลาด การใช้รูปทรง การใช้สีเป็นระนาบแบนแต่ก็มีมิติเพื่อแสดงความใกล้และไกลทำให้
เกิดความรู้สึกของพื้นที่ว่างเกิดจากการใช้รูปทรงที่บ่งบอกถึงมิติ ระยะ ความลึกของพื้ นที่ทำให้เกิดช่องว่างเป็นไปตาม
สภาพของตลาดจริง 
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       พื้นผิว  ช่วยให้เกิดความน่าสนใจภายในงาน เพื่อให้เกิดความสมจริง ในความเป็นกึ่งเหมือนจริง เป็นการนำ
สัญลักษณ์ความจริงของธรรมชาติมาใช้ เช่นบริเวณของรูปทรงไก่ จะใช้น้ำยางพาราราดลงไป เพื่อที่จะให้เกิดความรู้สึก
เหมือนกับผิวหนังของไก่ตามธรรมชาติหรือรอยคราบของสีแดงที่ทำให้เกิดความรู้สึกถึงคราบเลือด 

ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1 
       การพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1  เป็นการนำองค์ความรู้และความเข้าใจจากการสร้างสรรค์
ผลงานในช่วงก่อนศิลปนิพนธ์มาพัฒนาทางด้านรูปทรงของวัตถุต่าง ๆ  ที่มีผลต่อความรู้สึกของข้าพเจ้า  เช่น  เขียง มีด 
ถุงพลาสติก ตระกร้า ตาชั่งกล่องพัสดุ เป็นต้น  และมีจุดเด่นคือรูปของไก่และเป็ด โดยจุดรองนั้นกำหนด ให้เป็นกลุ่ม
สิ่งของที่รวมตัวกันและค่อย ๆ  กระจายอยู่ทั่วผลงาน  โดยในผลงานจะมีส่วนที่เป็นพื้นที่ว่างค่อนข้าง เยอะ และมีการใช้
ดินให้มีส่วนช่วยในเรื่องของพื้นผิว ทำให้ภาพดูเก่าขึ้น  

ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2 
       การพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ในชิ้นที่ 2  เป็นการนำข้อดีของงานชิ้นแรกและการแก้ไขมาปรับปรุงใน
ส่วนที่ยังมีความบกพร่องมาพัฒนาในเรื่องของรูปทรงและพื้นที่จะเจาะจงไปในสภาพของตลาดโดยมีวัตุวัสดุอุปกรณ์ที่
เกี่ยวของกับตลาดเช่น ร่ม โต๊ะ ขยะ ถัง ป้ายโฆษณา หนังสือพิมพ์ เป็นต้น เนื่องจากรูปทรงได้เปลี่ยนเป็นหมู พื้นผิวก็ต้อง
เปลี่ยนสภาพโดยการใช่เข็มปักลงบนส่วนที่เป็นตัวน้ำยางพาราเพื่อสร้างลักษณะผิวหนังของหมู 

ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3 
       การพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ในชิ้นท่ี 3  เป็นการนำรูปแบบของงานชิ้นที่ 2  มาต่อยอดในเรื่องของ
รูปแบบโดยยังคงรูปแบบของโครงสร้างหลักของสภาพความเป็นตลาด  แต่จะมีการจัดการกับรูปทรงหลักให้มีความ
แตกต่างไปจากเดิมเพื่อสร้างความน่าสนใจ  และจัดวางองค์ประกอบของสิ่งของให้กระจัดกระจายมากขึ้นเพื่อให้มีความ
แตกต่างจากชิ้นที่ 2  โดยในผลงานสร้างสรรค์ชิ้นที่ 3  มีการเพิ่มรายละเอียดในส่วนของระยะของรูปทรงเพื่อให้มีความ
ลึกมากขึ้น ในผลงานสร้างสรรค์ชิ้นนี้ได้มีการแยกระยะของรูปทรงบริเวณที่เทน้ำยางพาราคือจะมีการใช้สีทับในผิวหนัง
ของหมู แต่อีกส่วนจะใช้เนื้อของน้ำยางพาราไปเลยโดยไม่ลงสีทับ รูปทรงจึงมีลักษณะของสีผิวที่แตกต่างกันและมีระยะ
มากขึ้น มีความนูนมาก และในส่วนที่ไกลออกไปจะมีขนาดเล็กลงและไล่ระดับไปจนเรียบ 
 

 
 

ชื่อผลงาน : วิถีแห่งความอยู่รอดของมนุษย์ 1/2562 ขนาด : 130 x 170 เซนติเมตร เทคนิค : สีอะคริลิกยางพาราบน
ผ้าใบ 

 
 

ชื่อผลงาน : วัฏจักรความเป็นห่วงโซ่อาหาร 2/2563 ขนาด : 130 x 170 เซนติเมตร เทคนิค : สีอะคริลิกยางพาราบน
ผ้าใบ 
 

 
 

ชื่อผลงาน : ห่วงโซ่อาหารของมนุษย ์3/2563 ขนาด : 120 x 170 เซนติเมตร เทคนิค : สีอะคริลิกยางพาราบนผ้าใบ 

       สรุปผลการสร้างสรรค์ 

ผลจากการสร้างสรรค์ผลงานทั้ง 3 ชิ้นผลงาน ซึ่งแนวคิดของผู้สร้างสรรค์เกิดจากความประทับใจในเรื่องราวการบริโภค
ของมนุษย์ที่แฝงไว้ด้วยความรุนแรงซึ่งเกิดขึ้นตามเหตุผลของความจำเป็นในการบริโภคโดยมีมุมมองจากตลาดสดในชุม
ชมต่างๆด้วยการนำเสนอเป็นผลงานรูปแบบกึ่งเหมือนจริง เทคนิคสีอะคริลิกผสมวัสดุยางพาราด้วยการลดทอนรูปทรงให้
เหลือแต่สาระสำคัญของสัญลักษณ์และสะท้อนความเป็นห่วงโซ่อาหารที่มนุษย์ต้องบริโภค 
 
       เอกสารอ้างอิง 
[1] ชลูด  นิ่มเสมอ.(2557).องค์ประกอบศิลป์.(พิมพ์ครั้งที่9).กรุงเทพฯ:อมรินทร์. 
[2] ภาวะตลาดและการค้าสินค้าปศุสัตว์และสัตว์ปีกของโลก กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว์ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการ
ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ pdf เข้าถึงเมื่อ 8 มีนาคม พ.ศ.2563, เข้าถึงได้จาก
http://extension.dld.go.th/th1/images/stories/article/eco2013102201.pdf 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

       พื้นผิว  ช่วยให้เกิดความน่าสนใจภายในงาน เพื่อให้เกิดความสมจริง ในความเป็นกึ่งเหมือนจริง เป็นการนำ
สัญลักษณ์ความจริงของธรรมชาติมาใช้ เช่นบริเวณของรูปทรงไก่ จะใช้น้ำยางพาราราดลงไป เพื่อที่จะให้เกิดความรู้สึก
เหมือนกับผิวหนังของไก่ตามธรรมชาติหรือรอยคราบของสีแดงที่ทำให้เกิดความรู้สึกถึงคราบเลือด 

ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1 
       การพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1  เป็นการนำองค์ความรู้และความเข้าใจจากการสร้างสรรค์
ผลงานในช่วงก่อนศิลปนิพนธ์มาพัฒนาทางด้านรูปทรงของวัตถุต่าง ๆ  ที่มีผลต่อความรู้สึกของข้าพเจ้า  เช่น  เขียง มีด 
ถุงพลาสติก ตระกร้า ตาชั่งกล่องพัสดุ เป็นต้น  และมีจุดเด่นคือรูปของไก่และเป็ด โดยจุดรองนั้นกำหนด ให้เป็นกลุ่ม
สิ่งของที่รวมตัวกันและค่อย ๆ  กระจายอยู่ทั่วผลงาน  โดยในผลงานจะมีส่วนที่เป็นพื้นที่ว่างค่อนข้าง เยอะ และมีการใช้
ดินให้มีส่วนช่วยในเรื่องของพื้นผิว ทำให้ภาพดูเก่าขึ้น  

ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2 
       การพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ในชิ้นที่ 2  เป็นการนำข้อดีของงานชิ้นแรกและการแก้ไขมาปรับปรุงใน
ส่วนที่ยังมีความบกพร่องมาพัฒนาในเรื่องของรูปทรงและพื้นที่จะเจาะจงไปในสภาพของตลาดโดยมีวัตุวัสดุอุปกรณ์ที่
เกี่ยวของกับตลาดเช่น ร่ม โต๊ะ ขยะ ถัง ป้ายโฆษณา หนังสือพิมพ์ เป็นต้น เนื่องจากรูปทรงได้เปลี่ยนเป็นหมู พื้นผิวก็ต้อง
เปลี่ยนสภาพโดยการใช่เข็มปักลงบนส่วนที่เป็นตัวน้ำยางพาราเพื่อสร้างลักษณะผิวหนังของหมู 

ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3 
       การพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ในชิ้นท่ี 3  เป็นการนำรูปแบบของงานชิ้นที่ 2  มาต่อยอดในเรื่องของ
รูปแบบโดยยังคงรูปแบบของโครงสร้างหลักของสภาพความเป็นตลาด  แต่จะมีการจัดการกับรูปทรงหลักให้มีความ
แตกต่างไปจากเดิมเพื่อสร้างความน่าสนใจ  และจัดวางองค์ประกอบของสิ่งของให้กระจัดกระจายมากขึ้นเพื่อให้มีความ
แตกต่างจากชิ้นที่ 2  โดยในผลงานสร้างสรรค์ชิ้นที่ 3  มีการเพิ่มรายละเอียดในส่วนของระยะของรูปทรงเพื่อให้มีความ
ลึกมากขึ้น ในผลงานสร้างสรรค์ชิ้นนี้ได้มีการแยกระยะของรูปทรงบริเวณที่เทน้ำยางพาราคือจะมีการใช้สีทับในผิวหนัง
ของหมู แต่อีกส่วนจะใช้เนื้อของน้ำยางพาราไปเลยโดยไม่ลงสีทับ รูปทรงจึงมีลักษณะของสีผิวที่แตกต่างกันและมีระยะ
มากขึ้น มีความนูนมาก และในส่วนที่ไกลออกไปจะมีขนาดเล็กลงและไล่ระดับไปจนเรียบ 
 

 
 

ชื่อผลงาน : วิถีแห่งความอยู่รอดของมนุษย์ 1/2562 ขนาด : 130 x 170 เซนติเมตร เทคนิค : สีอะคริลิกยางพาราบน
ผ้าใบ 

 
 

ชื่อผลงาน : วัฏจักรความเป็นห่วงโซ่อาหาร 2/2563 ขนาด : 130 x 170 เซนติเมตร เทคนิค : สีอะคริลิกยางพาราบน
ผ้าใบ 
 

 
 

ชื่อผลงาน : ห่วงโซ่อาหารของมนุษย ์3/2563 ขนาด : 120 x 170 เซนติเมตร เทคนิค : สีอะคริลิกยางพาราบนผ้าใบ 

       สรุปผลการสร้างสรรค์ 

ผลจากการสร้างสรรค์ผลงานทั้ง 3 ชิ้นผลงาน ซึ่งแนวคิดของผู้สร้างสรรค์เกิดจากความประทับใจในเรื่องราวการบริโภค
ของมนุษย์ที่แฝงไว้ด้วยความรุนแรงซึ่งเกิดขึ้นตามเหตุผลของความจำเป็นในการบริโภคโดยมีมุมมองจากตลาดสดในชุม
ชมต่างๆด้วยการนำเสนอเป็นผลงานรูปแบบกึ่งเหมือนจริง เทคนิคสีอะคริลิกผสมวัสดุยางพาราด้วยการลดทอนรูปทรงให้
เหลือแต่สาระสำคัญของสัญลักษณ์และสะท้อนความเป็นห่วงโซ่อาหารที่มนุษย์ต้องบริโภค 
 
       เอกสารอ้างอิง 
[1] ชลูด  นิ่มเสมอ.(2557).องค์ประกอบศิลป์.(พิมพ์ครั้งที่9).กรุงเทพฯ:อมรินทร์. 
[2] ภาวะตลาดและการค้าสินค้าปศุสัตว์และสัตว์ปีกของโลก กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว์ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการ
ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ pdf เข้าถึงเมื่อ 8 มีนาคม พ.ศ.2563, เข้าถึงได้จาก
http://extension.dld.go.th/th1/images/stories/article/eco2013102201.pdf 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

กำรประพันธ์ทำงเดี่ยวจะเข้เพลง ลมหวน สำมชั้น

พีระชัย ปานสีใหม่1 และชาคริต เฉลิมสุข2* 

บทคัดย่อ
การประพันธ์ทางเดี่ยวจะเข้เพลงลมหวน สามชั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ท�านองหลักและโครงสร้างของเพลงลมหวน 

สามชั้น เพื่อประพันธ์เป็นทางเดี่ยวจะเข้ แล้วน�าเสนอผลงานการประพันธ์ในรูปแบบของเอกสารและการแสดง จากการวิจัยมีองค์

ประกอบและคุณสมบัติอยู่ด้วยกันหลายประการ ผลการวิจัยพบว่า เพลงลมหวน สามชั้น เป็นเพลงที่อยู่ในตับลมพัดชายเขา จัดอยู่

ในเพลงประเภทเพลงสองท่อนและมีสร้อยเพลงท่อนที่ ๒ ในอัตราจังหวะสามชั้น โดยใช้หน้าทับปรบไก่ ในท่อนที่ ๑ มี ๕ จังหวะหน้า

ทับ และในท่อนที่ ๒ มี ๓ จังหวะ หน้าทับ การประพันธ์ทางเดี่ยวในท่อนที่ ๑ เป็นการดีดสะบัดและการดีดขยี้ การประพันธ์ในเที่ยว

กลับมีความกระชับแนวในการบรรเลงและเป็นการอวดส�านวนกลอนที่มีการโอด-พัน ท่อนที่ ๒ จะเน้นการขยี้ การสะบัด ทั้งในเที่ยว

แรกและเทีย่วกลบัมคีวามเข้มข้นและมกีลวธิกีารบรรเลงมากกว่าท่อนที ่๑ ในส่วนของสร้อยเพลงทีอ่ยูใ่นท่อนที ่๒ รอบแรกจะเป็นการ

เดนิกลอนแบบดดีเกบ็ และในเทีย่วกลบัจะเป็นการบรรเลงแบบการกรอกล�า้เสยีงจะเป็นการดนัแนวเพลงให้มคีวามเร็วเพือ่ทีจ่ะออกลกู

หมดในท้ายเดีย่ว ท�าให้การบรรเลงในส่วนนีต้้องอาศยัความสามารถของผูบ้รรเลง เพ่ือให้เกดิเสยีงทีค่มชดัในการบรรเลงเดีย่วและยงั

เป็นการรวบรวมเอากลวิธีการบรรเลงจะเข้มาบูรณาการไว้ในเพลง โดยยึดหลักการประพันธ์เพลงเดี่ยวตามขนบโบราณอย่างชัดเจน

ค�ำส�ำคัญ : การประพันธ์ทางเดี่ยวจะเข้เพลง ลมหวน
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The Composition of Lom-huan for Chakhe Solo

Peerachai Panseemai1 Chakrit Chalermsuk2*

Abstract
The objectives of the composing Chakhe Solo in Lomhuan Sam Chanis to analyze melody and structure 

of LomhuanSam Chan to compose as Chakhe Soloin Lomhuan Sam Chan. The results of composing will then 

be presented in document and show. The thesis is consisted of many components and properties which the 

results can be summarized as follows.Composing Chakhe Solo in Lomhuan Sam Chan as the song in Lom Pad 

Chay Khao which is classified as twohooks song and there is harmony in the second hook with slow rhythm 

(Sam Chan), used Prob Khai drums. The first hook has five Prob Khai rhythms and there are three Prob Khai 

rhythms in the second hook. Sabad and Khayee techniques are used Composing Chakhe solo in the first hook. 

The first-half playing is concise and propose poem that there is used Ood Pan (slow tempo) and the second 

hook emphasize Khayee and Sabad techniques both the first and second-half playing strongly and there is 

much more technique than playing in the first hook. In the harmony in the second hook, the first-haft playing 

employs Deed Keb technique and Kro Klum technique is used in the second-half playing and the ability of 

composer will also control the song faster to end the song with a short melody. Playing of this part, Every 

melodies are controlled to play clearly beautiful sound by the performer. 

Keywords : Chake, Solo Song, Lom-huan
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แนวความคิด 

เพลงเดี่ยว เป็นเพลงที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อใช้บรรเลง เพื่อ เน้นเฉพาะเครื่องดนตรีเพียงชิ้นเดียว หรือประเภทเดี่ยว  
โดยคิดสร้างทำนองไว้เฉพาะ เพื่อเน้นความสามารถของนักดนตรีไว้เป็นสำคัญทั้งยังเป็นการแสดงความรู้ความสามารถระดับสูง 
จัดเป็น “วัฒนธรรมขั้นสูง” แห่งดนตรีการ ทั้งนี้เพื่อการ “อวด” ฝีมือผู้ประพันธ์ได้ประดิษฐ์ขึ้นมาเป็นพิเศษ นับเป็นเพลงที่
ศิลปินจะต้องมีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน (ปกรณ์ รอดช้างเผื่ อน. 2549 : 2)  เพลงเดี่ยว จึงเป็นเพลงที่ต้องใช้ทักษะความ
ชำนาญขั้นสูง และความรู้ของตัวผู้ประพันธ์ เพราะต้องอวดทำนองเพลงและต้องโชว์ลักษณะเด่นของเครื่องดนตรีเพื่อเป็นการ
แสดงถึงความสามารถของตัวผู้ประพันธ์และผู้บรรเลงอีกด้วย 

 การประพันธ์เพลง มีหลากหลายเป็นไปตามจินตนาการที่กว้างไกลของนักประพันธ์ แม้ว่าอาณาจักรแห่งจินตนาการ
จะไม่มีขอบเขต แต่กรอบที่เป็นรูปลักษณ์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บทเพลงมีลักษณะเฉพาะ (ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์.  2532 : 84) 
การประพันธ์จึงเป็นการแต่ง หรือการเรียบเรียงทำนองเพลงขึ้นมาใหม่ ซึ่งจะอยู่ที่ตัวของผู้ประพันธ์ว่าจะทำให้เพลงออกมาใน
รูปแบบไหนแต่ก็ยังคงซึ่งเอกลักษณ์ของเพลงนั้น ๆ เอาไว้ ด้วยเหตุปัจจัยนี้เองจึงทำให้เกิดการประพันธ์ “เพลงเดี ่ยว”  
ที่ได้ยอมรับว่าเป็นเพลงสำคัญขั้นสูงอย่างหนึ่ง  ผู้ประพันธ์ได้เลือกเครื่องดนตรีที่จะประพันธ์คือ “จะเข้” เป็นเครื่องมือที่ตัว
ผู้ประพันธ์มีความสามารถ ความเข้าใจและความถนัดในเครื่องดนตรีชิ้นนี้  โดยเพลงที่เลือกมาประพันธ์เป็นทางเดี่ยวจะเข้ใน
ครั้งนี้ คือเพลงลมหวน สามชั้น 

  เพลงลมหวน เดิมเป็นเพลงอัตราจังหวะสองช้ัน ทำนองเก่ามีจังหวะปานกลาง ใช้บรรเลงและขับร้องในวงมโหรีและ
ประกอบการแสดงละคร บางทีใช้ชื่อว่า ลมหวล ใน พ.ศ. 2547 นายมนตรี ตราโมท ได้นำเพลงนี้เข้าเป็นเพลงตับ เรียกว่าตับ
ลมพัดชายเขา มี  4 เพลง ค ือ ลมพัดชายเขา แขกมอญบางช้าง ลมหวน และเหราเล ่น น้ำ ในส ่วนของเพลงเถา 
 นายเจริญ แรงเพชร นำเพลงลมหวนสองชั้นมาขยายเป็นอัตราจังหวะสามชั้น และแต่งตัดเป็นอัตราจังหวะชั ้นเดียว  
ครบเป็นเพลงเถา ทั้งทำนองร้องและดนตรีทั้งได้เพิ่ม “ดอก” ในทุกอัตราจังหวะ บทร้องนำมาจากละครเรื่องอิเหนา เพลงนี้ผู้
แต่งมีความประสงค์ให้เป็นเพลงลาเช่นเดียวกับเพลงปลาทอง เพลงอกทะเล เป็นต้น (ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์.  2534 :  244-245) 

 จากการที่ผู ้ประพันธ์ได้วิเคราะห์โครงสร้างบทเพลงพบว่าเพลงลมหวน สามชั้น มี 8 จังหวะหน้าทับปรบไก่  
มีโครงสร้างทำนองเพลงที่น่าสนใจ มีกลอนซ้ำในท่อนที่ 1 และมีสำนวนการล้อในท่อนที่ 2 อีกทั้งยังมีสร้อย การที่มีสำนวน
กลอนซ้ำ มีลูกล้อ และสร้อยนี้เอง เป็นเหตุให้ตัวผู ้ประพันธ์มีความสนใจและยกเอาเพลงลมหวน สามชั้น มาประพันธ์  
เป็นทางเดี่ยวจะเข้ เพื่อเป็นการนำเอาความรู้ในเรื่องของจะเข้ ที่ตัวผู้ประพันธ์มี นำมาใช้ในการประพันธ์เป็นทางเดี่ยวจะเข้ใน
ครั้งนี ้ นอกจากความรู้ที่มีแล้วตัวผู ้ประพันธ์ต้องใช้ความสามารถตลอดจนการใช้เทคนิคเพื่อใช้ในการบรรเลงทางเดี่ยว  
และใช้สำนวนกลอนที่เหมาะสม ไพเราะ ประกอบด้วยกลวิธีต่าง ๆ  ที่แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญในตัวของผู้บรรเลง และ
ยังเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ด้านดนตรีไทยให้กับผู้ที่สนใจอีกด้วย 

 

 

กระบวนการของการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 
 

การประพันธ์ทางเดี่ยวจะเข้ เพลงลมหวน สามชั้น  ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
โดยศึกษาจากบุคคลข้อมูลซึ่งเป็นศิลปิน นักวิชาการ ตลอดจนศิลปินผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการดีดจะเข้ โดยผู้วิจัยได้เก็บ
รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ตำราวิชาการต่าง ๆ เพื่อนำมาประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยการพรรณนาวิเคราะห์ 
(Descriptive Analysis) โดยผู้วิจัยแบ่งขั้นตอนการดำเนินงานเป็นขั้นตอนการดำเนินงานดังต่อไปนี้ 

 1. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย โดยแบ่งประเภทของข้อมูล 

  1.1  ข้อมูลเอกสาร ผู้วิจัยได้รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย  โดยแบ่งเอกสารออกเป็นประเภท
ดังต่อไปนี้คือ หนังสือ วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนและเอกสารต่าง ๆ เป็นต้น  

  1.2  ข้อมูลสัมภาษณ์ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย  

 2. วิเคราะห์ทำนองหลักเพลงลมหวน สามชั้น โดยใช้หลักการวิเคราะห์ของรองศาสตราจารย์พิชิต ชัยเสรี ดังนี้  

2.1  สังคีตลักษณ์ (Form)  2.2  จังหวะ (Rhythm)  

2.3  บันไดเสียง (Penta/Centric) 2.4  ลักษณะการดำเนินทำนอง (Way of Melody) 

 3. การประพันธ์ทางเดี่ยวจะเข้เพลงลมหวน สามชั้น  

  3.1  ออกแบบให้ท่อนที่ 1 ของเพลงเป็นทางหวาน โดยใส่กลวิธีพิเศษต่าง ๆ ของจะเขท้ีเ่หมาะสมกับเพลง  

  3.2  ออกแบบให้ท่อนที่ 2 ของเพลงเป็นทางเก็บ โดยใส่กลวิธีพิเศษต่าง ๆ ของจะเขท้ีเ่หมาะสมกับเพลง 
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แนวความคิด 

เพลงเดี่ยว เป็นเพลงที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อใช้บรรเลง เพื่อ เน้นเฉพาะเครื่องดนตรีเพียงชิ้นเดียว หรือประเภทเดี่ยว  
โดยคิดสร้างทำนองไว้เฉพาะ เพื่อเน้นความสามารถของนักดนตรีไว้เป็นสำคัญทั้งยังเป็นการแสดงความรู้ความสามารถระดับสูง 
จัดเป็น “วัฒนธรรมขั้นสูง” แห่งดนตรีการ ทั้งนี้เพื่อการ “อวด” ฝีมือผู้ประพันธ์ได้ประดิษฐ์ขึ้นมาเป็นพิเศษ นับเป็นเพลงที่
ศิลปินจะต้องมีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน (ปกรณ์ รอดช้างเผื่ อน. 2549 : 2)  เพลงเดี่ยว จึงเป็นเพลงที่ต้องใช้ทักษะความ
ชำนาญขั้นสูง และความรู้ของตัวผู้ประพันธ์ เพราะต้องอวดทำนองเพลงและต้องโชว์ลักษณะเด่นของเครื่องดนตรีเพื่อเป็นการ
แสดงถึงความสามารถของตัวผู้ประพันธ์และผู้บรรเลงอีกด้วย 

 การประพันธ์เพลง มีหลากหลายเป็นไปตามจินตนาการที่กว้างไกลของนักประพันธ์ แม้ว่าอาณาจักรแห่งจินตนาการ
จะไม่มีขอบเขต แต่กรอบที่เป็นรูปลักษณ์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บทเพลงมีลักษณะเฉพาะ (ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์.  2532 : 84) 
การประพันธ์จึงเป็นการแต่ง หรือการเรียบเรียงทำนองเพลงขึ้นมาใหม่ ซึ่งจะอยู่ที่ตัวของผู้ประพันธ์ว่าจะทำให้เพลงออกมาใน
รูปแบบไหนแต่ก็ยังคงซึ่งเอกลักษณ์ของเพลงนั้น ๆ เอาไว้ ด้วยเหตุปัจจัยนี้เองจึงทำให้เกิดการประพันธ์ “เพลงเดี ่ยว”  
ที่ได้ยอมรับว่าเป็นเพลงสำคัญข้ันสูงอย่างหนึ่ง  ผู้ประพันธ์ได้เลือกเครื่องดนตรีที่จะประพันธ์คือ “จะเข้” เป็นเครื่องมือที่ตัว
ผู้ประพันธ์มีความสามารถ ความเข้าใจและความถนัดในเครื่องดนตรีชิ้นนี้  โดยเพลงที่เลือกมาประพันธ์เป็นทางเดี่ยวจะเข้ใน
ครั้งนี้ คือเพลงลมหวน สามชั้น 

  เพลงลมหวน เดิมเป็นเพลงอัตราจังหวะสองช้ัน ทำนองเก่ามีจังหวะปานกลาง ใช้บรรเลงและขับร้องในวงมโหรีและ
ประกอบการแสดงละคร บางทีใช้ชื่อว่า ลมหวล ใน พ.ศ. 2547 นายมนตรี ตราโมท ได้นำเพลงนี้เข้าเป็นเพลงตับ เรียกว่าตับ
ลมพัดชายเขา มี  4 เพลง ค ือ ลมพัดชายเขา แขกมอญบางช้าง ลมหวน และเหราเล ่น น้ำ ในส ่วนของเพลงเถา 
 นายเจริญ แรงเพชร นำเพลงลมหวนสองชั้นมาขยายเป็นอัตราจังหวะสามชั้น และแต่งตัดเป็นอัตราจังหวะชั ้นเดียว  
ครบเป็นเพลงเถา ทั้งทำนองร้องและดนตรีทั้งได้เพิ่ม “ดอก” ในทุกอัตราจังหวะ บทร้องนำมาจากละครเรื่องอิเหนา เพลงนี้ผู้
แต่งมีความประสงค์ให้เป็นเพลงลาเช่นเดียวกับเพลงปลาทอง เพลงอกทะเล เป็นต้น (ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์.  2534 :  244-245) 

 จากการที่ผู ้ประพันธ์ได้วิเคราะห์โครงสร้างบทเพลงพบว่าเพลงลมหวน สามชั้น มี 8 จังหวะหน้าทับปรบไก่  
มีโครงสร้างทำนองเพลงที่น่าสนใจ มีกลอนซ้ำในท่อนที่ 1 และมีสำนวนการล้อในท่อนที่ 2 อีกทั้งยังมีสร้อย การที่มีสำนวน
กลอนซ้ำ มีลูกล้อ และสร้อยนี้เอง เป็นเหตุให้ตัวผู ้ประพันธ์มีความสนใจและยกเอาเพลงลมหวน สามชั้น มาประพันธ์  
เป็นทางเดี่ยวจะเข้ เพื่อเป็นการนำเอาความรู้ในเรื่องของจะเข้ ที่ตัวผู้ประพันธ์มี นำมาใช้ในการประพันธ์เป็นทางเดี่ยวจะเข้ใน
ครั้งนี ้ นอกจากความรู้ที่มีแล้วตัวผู ้ประพันธ์ต้องใช้ความสามารถตลอดจนการใช้เทคนิคเพื่อใช้ในการบรรเลงทางเดี่ยว  
และใช้สำนวนกลอนที่เหมาะสม ไพเราะ ประกอบด้วยกลวิธีต่าง ๆ  ที่แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญในตัวของผู้บรรเลง และ
ยังเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ด้านดนตรีไทยให้กับผู้ที่สนใจอีกด้วย 

 

 

กระบวนการของการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 
 

การประพันธ์ทางเดี่ยวจะเข้ เพลงลมหวน สามชั้น  ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
โดยศึกษาจากบุคคลข้อมูลซึ่งเป็นศิลปิน นักวิชาการ ตลอดจนศิลปินผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการดีดจะเข้ โดยผู้วิจัยได้เก็บ
รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ตำราวิชาการต่าง ๆ เพื่อนำมาประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยการพรรณนาวิเคราะห์ 
(Descriptive Analysis) โดยผู้วิจัยแบ่งขั้นตอนการดำเนินงานเป็นขั้นตอนการดำเนินงานดังต่อไปนี้ 

 1. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย โดยแบ่งประเภทของข้อมูล 

  1.1  ข้อมูลเอกสาร ผู้วิจัยได้รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย  โดยแบ่งเอกสารออกเป็นประเภท
ดังต่อไปนี้คือ หนังสือ วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนและเอกสารต่าง ๆ เป็นต้น  

  1.2  ข้อมูลสัมภาษณ์ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย  

 2. วิเคราะห์ทำนองหลักเพลงลมหวน สามชั้น โดยใช้หลักการวิเคราะห์ของรองศาสตราจารย์พิชิต ชัยเสรี ดังนี้  

2.1  สังคีตลักษณ์ (Form)  2.2  จังหวะ (Rhythm)  

2.3  บันไดเสียง (Penta/Centric) 2.4  ลักษณะการดำเนินทำนอง (Way of Melody) 

 3. การประพันธ์ทางเดี่ยวจะเข้เพลงลมหวน สามชั้น  

  3.1  ออกแบบให้ท่อนที่ 1 ของเพลงเป็นทางหวาน โดยใส่กลวิธีพิเศษต่าง ๆ ของจะเขท้ีเ่หมาะสมกับเพลง  

  3.2  ออกแบบให้ท่อนที่ 2 ของเพลงเป็นทางเก็บ โดยใส่กลวิธีพิเศษต่าง ๆ ของจะเขท้ีเ่หมาะสมกับเพลง 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

เทคนิคการสร้างสรรค์ทางเดีย่วจะเข้ เพลง ลมหวน สามชั้น 
  ผู้ประพันธ์ได้ใช้กลวิธีพิเศษที่โดดเด่นและเป็นอัตลักษณ์ของบทเพลงที่ก่อให้เกิดความสมบูรณ์ในองค์ประกอบของ
เพลงเดี่ยวดังน้ี 
1. การใช้กลวิธีการขยี้ 

- มีการขยี้ในสำนวนเดิมแต่ใช้การเปลี่ยนเสียงในการขยี้ 
-รํมํรํดลํ ดํลซลซม มมม - ลดํลซม ซมรมรด ดดด ลซม ทลซ รํดํล มรํํด ํ ทลซ มํรดํ ํ - ดํรํมํรดํํทล 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 - มีการขยี้แบบเรียงเสียง จากเสียงสูงไปหาเสียงต่ำ ใน 4 ห้องหลังของประโยค 
- - - -  - -  -  ม - ซ - ล - ดํรํมํรดํํทร ํ ดํทลดํทลซท ลซฟลซฟมซ ฟมรฟมรดม 
- - - - - - - - ซลท ร - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- มีการขยี้แบบเรียงเสียง จากเสียงต่ำไปหาเสียงสูง ใน 4 ห้องหลังของประโยค 
- - - - - - ร ม ม ม ม ม - - - ม -มฟซลฟซล ทซลทดํลทด ํ รํทดํรํมดํํรมํ ํ มํดํรํมรํํดํทล 

- - ดทล ท ด - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - ม - -  - - - - - - - - - - - - - - - - 

 - มีการขยี้แบบ 2 เสียง ในห้องสุดท้ายของประโยค 
มํ รํ ซํ ม ํ รํ ท รํ ล ซ ม ซ ล ท ล รํ ท - 

ท
รํ - 

ซํ
ม ํ - 

ท
รํ   - 

มํ
ท - - - ร มรมรมร - ซ̃ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 - มีการขยี้ 5 เสียง 
- - ซลท รํ ทรํท -ล - - ทลซ ม ล ซ ม - - - - - ซ - ม ลซม ลทร ํ มํ มํรํท ล 
- - - - - - - - - - - - - - - - - ทลซลท - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2. การใช้กลวิธีการสะบัด 
 - มีการสะบัดโดยใช้กระสวนทำนองเดียวกันแต่ใช้การสลับสาย 

- - ซลท มํรํท - ล - - - - - - - - - - - - - - - - - - ซลท มํรํท - ล 
- - - - - - - - - - ซลท มรท - ล - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - ซลท มํรํท - ล - - - - - - - - 

 
ซลทมํรํท - - - - - - - - ซลททลซ ฟมรซฟม ลซฟทลซ ฟมรทลซ ล - ททท 
- - - - ซลทมรท - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - ซลทมํรํท - - - - - - - - - - - - - - - - - ท - - 

  

- มีการสะบัดยืนเสียงเดียวในจังหวะยกของแต่ละประโยค 
มมม ซ ม ซซซ ล ซ ลลล ดํ ล ดํดํดํ รํ ด ํ ลลล ดํ ล ดํดํดํ รํ ด ํ รํรํรํ มํ ร ํ มํมํมํ ซํ ม ํ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 - มีการสะบัดเพื่อเพ่ิมความเร็วของเพลง 
มํรํดํ รํ ม ํ รํ ดํ ท ล ซลทลทด ํ ท ล ซ ม ซลททลซ ม ลซม ร - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ท ล ซ ล ท ด ร ด 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

3. การใช้กลวิธีการดีดกรอกล้ำเสียง (เลียนแบบการคาบลูกคาบดอกของระนาดเอก) 
ร ด ม ร ซ ม ล ซ ล ม ล ซ ท ล รํ ท รํ ล รํ ท มํ รํ ซํ ม ํ ซํ ด ม ร ซ ม ล ซ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ม ร ซ ม ล ซ 

ร ล ร ท ม ร ซํ ม ํ ซํ ทํ มํ ร ํ ซํ มํ ลํ ซ ํ ลํ มํ ลํ ซ ํ ทํ ลํ รํ ทํ รํ ซ - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

4. การใช้กลวิธีการดีดกล้ำ 2 เสียง 
มํ รํ ซํ ม ํ รํ ท รํ ล ซ ม ซ ล ท ล รํ ท - 

ท
รํ - 

ซํ
ม ํ - 

ท
รํ   - 

มํ
ท - - - ร มรมรมร - ซ̃ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

5. การใช้กลวิธีหยุดเสียงเพื่อรอจังหวะในการตั้งแนวขยี้ 
- - - -  - -  -  ม - ซ - ล - ดํรํมํรดํํทร ํ ดํทลดํทลซท ลซฟลซฟมซ ฟมรฟมรดม 
- - - - - - - - ซลท ร - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

6. การใช้สำนวนกลอนจากเพลงเดี่ยวข้ันสูง 
- - ซลท มํรํท - ล - - - - - - - - - - - - - - - - - - ซลท มํรํท - ล 
- - - - - - - - - - ซลท มรท - ล - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - ซลท มํรํท - ล - - - - - - - - 

 
ซลทมํรํท - - - - - - - - ซลททลซ ฟมรซฟม ลซฟทลซ ฟมรทลซ ล - ททท 
- - - - ซลทมรท - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - ซลทมํรํท - - - - - - - - - - - - - - - - - ท - - 
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

เทคนิคการสร้างสรรค์ทางเดีย่วจะเข้ เพลง ลมหวน สามชั้น 
  ผู้ประพันธ์ได้ใช้กลวิธีพิเศษที่โดดเด่นและเป็นอัตลักษณ์ของบทเพลงที่ก่อให้เกิดความสมบูรณ์ในองค์ประกอบของ
เพลงเดี่ยวดังน้ี 
1. การใช้กลวิธีการขยี้ 

- มีการขยี้ในสำนวนเดิมแต่ใช้การเปลี่ยนเสียงในการขยี้ 
-รํมํรํดลํ ดํลซลซม มมม - ลดํลซม ซมรมรด ดดด ลซม ทลซ รํดํล มรํํด ํ ทลซ มํรดํ ํ - ดํรํมํรดํํทล 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 - มีการขยี้แบบเรียงเสียง จากเสียงสูงไปหาเสียงต่ำ ใน 4 ห้องหลังของประโยค 
- - - -  - -  -  ม - ซ - ล - ดํรํมํรดํํทร ํ ดํทลดํทลซท ลซฟลซฟมซ ฟมรฟมรดม 
- - - - - - - - ซลท ร - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- มีการขยี้แบบเรียงเสียง จากเสียงต่ำไปหาเสียงสูง ใน 4 ห้องหลังของประโยค 
- - - - - - ร ม ม ม ม ม - - - ม -มฟซลฟซล ทซลทดํลทด ํ รํทดํรํมดํํรมํ ํ มํดํรํมรํํดํทล 

- - ดทล ท ด - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - ม - -  - - - - - - - - - - - - - - - - 

 - มีการขยี้แบบ 2 เสียง ในห้องสุดท้ายของประโยค 
มํ รํ ซํ ม ํ รํ ท รํ ล ซ ม ซ ล ท ล รํ ท - 

ท
รํ - 

ซํ
ม ํ - 

ท
รํ   - 

มํ
ท - - - ร มรมรมร - ซ̃ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 - มีการขยี้ 5 เสียง 
- - ซลท รํ ทรํท -ล - - ทลซ ม ล ซ ม - - - - - ซ - ม ลซม ลทร ํ มํ มํรํท ล 
- - - - - - - - - - - - - - - - - ทลซลท - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2. การใช้กลวิธีการสะบัด 
 - มีการสะบัดโดยใช้กระสวนทำนองเดียวกันแต่ใช้การสลับสาย 

- - ซลท มํรํท - ล - - - - - - - - - - - - - - - - - - ซลท มํรํท - ล 
- - - - - - - - - - ซลท มรท - ล - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - ซลท มํรํท - ล - - - - - - - - 

 
ซลทมํรํท - - - - - - - - ซลททลซ ฟมรซฟม ลซฟทลซ ฟมรทลซ ล - ททท 
- - - - ซลทมรท - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - ซลทมํรํท - - - - - - - - - - - - - - - - - ท - - 

  

- มีการสะบัดยืนเสียงเดียวในจังหวะยกของแต่ละประโยค 
มมม ซ ม ซซซ ล ซ ลลล ดํ ล ดํดํดํ รํ ด ํ ลลล ดํ ล ดํดํดํ รํ ด ํ รํรํรํ มํ ร ํ มํมํมํ ซํ ม ํ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 - มีการสะบัดเพื่อเพ่ิมความเร็วของเพลง 
มํรํดํ รํ ม ํ รํ ดํ ท ล ซลทลทด ํ ท ล ซ ม ซลททลซ ม ลซม ร - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ท ล ซ ล ท ด ร ด 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

3. การใช้กลวิธีการดีดกรอกล้ำเสียง (เลียนแบบการคาบลูกคาบดอกของระนาดเอก) 
ร ด ม ร ซ ม ล ซ ล ม ล ซ ท ล รํ ท รํ ล รํ ท มํ รํ ซํ ม ํ ซํ ด ม ร ซ ม ล ซ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ม ร ซ ม ล ซ 

ร ล ร ท ม ร ซํ ม ํ ซํ ทํ มํ ร ํ ซํ มํ ลํ ซ ํ ลํ มํ ลํ ซ ํ ทํ ลํ รํ ทํ รํ ซ - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

4. การใช้กลวิธีการดีดกล้ำ 2 เสียง 
มํ รํ ซํ ม ํ รํ ท รํ ล ซ ม ซ ล ท ล รํ ท - 

ท
รํ - 

ซํ
ม ํ - 

ท
รํ   - 

มํ
ท - - - ร มรมรมร - ซ̃ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

5. การใช้กลวิธีหยุดเสียงเพื่อรอจังหวะในการตั้งแนวขยี้ 
- - - -  - -  -  ม - ซ - ล - ดํรํมํรดํํทร ํ ดํทลดํทลซท ลซฟลซฟมซ ฟมรฟมรดม 
- - - - - - - - ซลท ร - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

6. การใช้สำนวนกลอนจากเพลงเดี่ยวข้ันสูง 
- - ซลท มํรํท - ล - - - - - - - - - - - - - - - - - - ซลท มํรํท - ล 
- - - - - - - - - - ซลท มรท - ล - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - ซลท มํรํท - ล - - - - - - - - 

 
ซลทมํรํท - - - - - - - - ซลททลซ ฟมรซฟม ลซฟทลซ ฟมรทลซ ล - ททท 
- - - - ซลทมรท - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - ซลทมํรํท - - - - - - - - - - - - - - - - - ท - - 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

ผลงานการสร้างสรรค์ 

ผลงานการสร้างสรรค์ การประพันธ์ทางเดี่ยวจะเข้ เพลงลมหวน สามชั้น เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยรวบรวมข้อมลู
จากการค้นคว้า เก็บรวบรวมเอกสารจากสถานท่ีต่าง ๆ จากาสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ศิลปิน โดย มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์
โครงสร้างเพลง สำนวนกลอน และกลวิธีพิเศษในการบรรเลงขิม โดยนำองค์ความรู้จากทฤษฎีเกี่ยวกับโครงสร้างของเพลงคือ 
การแบ่งโครงสร้างของเพลง การเคลื่อนที่ของทำนอง ลูกตก บันไดเสียง จังหวะ สังคีตลักษณ์ และทฤษฎีเกี่ยวกับเทคนิคการ
บรรเลงเพลงเดี่ยว คือ การแปรทำนอง มาสรุปผลการสร้างสรรค์ได้ ดังนี ้

ผลจากการศึกษาเรื่องประพันธ์ทางเดี่ยวจะเข้เพลงลมหวน สามชั้น ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 พบว่าเพลงลมหวน  
สามชั้น เดิมเป็นเพลงอัตราจังหวะ 2 ชั้น ทำนองเก่ามีจังหวะปานกลางใช้บรรเลงขับร้องในวงมโหรี และประกอบการแสดง
ละคร เป็นเพลงที่อยู่ในตับลมพัดชายเขา โดยมีทั้งหมด 4 เพลง คือเพลงลมพัดชายเขา เพลงแขกมอญบางช้าง เพลงลมหวน 
และเพลงเหราเล่นน้ำ การบรรเลงในทางเดี่ยวนั้นพบในทางขลุ่ย จำเนียร ศรีไทยพันธุ์ เนื่องด้วยตัวเพลงเป็นเพลง 2 ท่อนมี
สำนวนกลอนการล้อในท่อนที่ 2 อีกทั้งยังมีสร้อยเพลงในท้ายของท่อนที่ 2 ทำให้ เพลงลมหวน สามชั้น มีความน่าสนใจที่จะ
นำมาประพันธ์เป็นทางเดี่ยว ข้อท่ี 2 ในการประพันธ์เป็นทางเดี่ยวจะเข้ ผู้วิจัยได้ประพันธ์ดังนี้ 
 1.  เดี่ยวจะเข้เพลงลมหวน  สามชั้น มีสร้อยเพลงในท่อนท่ี 2 ในอัตราจังหวะ สามชั้น ใช้หน้าทับปรบไก่ โดยในท่อน
ที่ 1 มี 5 จังหวะหน้าทับ และในท่อนท่ี 2 มี 3 จังหวะหน้าทับ 
 2.  เดี่ยวจะเข้เพลงลมหวน สามชั้น มีการเคลื่อนที่ของทำนองการประพันธ์ทางเดี่ยวโดยดูจาก ทำนองหลักทางฆ้อง 
แต่จะมีบางสำนวนกลอนที่เคลื่อนที่สวนทางกับทำนองหลักอยู่บ้างเนื่องจากเป็นการผูกสำนวนกลอนเพื่อให้ใช้ช่วงเสียงของ
จะเข้ครบถ้วน 
 3.  เดี ่ยวจะเข้ เพลงลมหวน สามชั้น มีการรวบรวมกลวิธีพิเศษของจะเข้ไว้ในเพลงมีการใช้กลวิธีพิเศษต่าง ๆ  
เช่น การใช้การสะบัด การสะบัด 3 เสียง การขยี้ การกรอกล้ำ  การหยุดเสียง 
 4.  เดี่ยวจะเข้เพลงลมหวน สามชั้น ในท่อนที่ 1 จะเป็นการดีดสะบัดและมีการขยี้การประพันธ์ในเที่ยวกลับมีความ
กระชับ มีแนวในการบรรเลง และเป็นการอวดสำนวนกลอนท่ีมีการโอด พัน และในท่อนท่ี 2 เน้นการขยี้ การสะบัด ท้ังในเที่ยว
แรกและเที่ยวกลับ เพราะในตัวเพลงของท่อนที่ 2 มีความยาว 2 จังหวะหน้าทับ ผู้ประพันธ์จึงทำให้ท่อนที่ 2 มีความเข้มข้น 
และมีเทคนิคในการบรรเลงมากกว่าท่อนที่ 1 อีกทั้งแนวในการบรรเลงที่ค่อนข้างเร็ว ทำให้ตัวเพลงลมหวน ในท่อนที่ 2  
เป็นการอวดศักยภาพของผู้บรรเลง ส่วนสร้อยเพลงท่ีอยู่ในท่อนที่ 2 รอบแรกเป็นการเดินกลอนแบบดีดเก็บ และในเที่ยวกลับ
เป็นการบรรเลงแบบการกรอกล้ำเสียง จะเป็นการดันแนวเพลงให้มีความเร็วเพื่อที่จะออกลูกหมด ทำให้การบรรเลงในส่วนน้ี
ต้องอาศัยความสามารถของผู้บรรเลง เพื่อให้เกิดเสียงท่ีคมชัดทุกเม็ดในการบรรเลง 
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ผลงานการสร้างสรรค์ 

ผลงานการสร้างสรรค์ การประพันธ์ทางเดี่ยวจะเข้ เพลงลมหวน สามชั้น เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยรวบรวมข้อมลู
จากการค้นคว้า เก็บรวบรวมเอกสารจากสถานท่ีต่าง ๆ จากาสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ศิลปิน โดย มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์
โครงสร้างเพลง สำนวนกลอน และกลวิธีพิเศษในการบรรเลงขิม โดยนำองค์ความรู้จากทฤษฎีเกี่ยวกับโครงสร้างของเพลงคือ 
การแบ่งโครงสร้างของเพลง การเคลื่อนที่ของทำนอง ลูกตก บันไดเสียง จังหวะ สังคีตลักษณ์ และทฤษฎีเกี่ยวกับเทคนิคการ
บรรเลงเพลงเดี่ยว คือ การแปรทำนอง มาสรุปผลการสร้างสรรค์ได้ ดังนี ้

ผลจากการศึกษาเรื่องประพันธ์ทางเดี่ยวจะเข้เพลงลมหวน สามชั้น ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 พบว่าเพลงลมหวน  
สามชั้น เดิมเป็นเพลงอัตราจังหวะ 2 ชั้น ทำนองเก่ามีจังหวะปานกลางใช้บรรเลงขับร้องในวงมโหรี และประกอบการแสดง
ละคร เป็นเพลงที่อยู่ในตับลมพัดชายเขา โดยมีทั้งหมด 4 เพลง คือเพลงลมพัดชายเขา เพลงแขกมอญบางช้าง เพลงลมหวน 
และเพลงเหราเล่นน้ำ การบรรเลงในทางเดี่ยวนั้นพบในทางขลุ่ย จำเนียร ศรีไทยพันธุ์ เนื่องด้วยตัวเพลงเป็นเพลง 2 ท่อนมี
สำนวนกลอนการล้อในท่อนที่ 2 อีกทั้งยังมีสร้อยเพลงในท้ายของท่อนที่ 2 ทำให้ เพลงลมหวน สามชั้น มีความน่าสนใจที่จะ
นำมาประพันธ์เป็นทางเดี่ยว ข้อท่ี 2 ในการประพันธ์เป็นทางเดี่ยวจะเข้ ผู้วิจัยได้ประพันธ์ดังนี้ 
 1.  เดี่ยวจะเข้เพลงลมหวน  สามชั้น มีสร้อยเพลงในท่อนท่ี 2 ในอัตราจังหวะ สามชั้น ใช้หน้าทับปรบไก่ โดยในท่อน
ที่ 1 มี 5 จังหวะหน้าทับ และในท่อนท่ี 2 มี 3 จังหวะหน้าทับ 
 2.  เดี่ยวจะเข้เพลงลมหวน สามชั้น มีการเคลื่อนที่ของทำนองการประพันธ์ทางเดี่ยวโดยดูจาก ทำนองหลักทางฆ้อง 
แต่จะมีบางสำนวนกลอนที่เคลื่อนที่สวนทางกับทำนองหลักอยู่บ้างเนื่องจากเป็นการผูกสำนวนกลอนเพื่อให้ใช้ช่วงเสียงของ
จะเข้ครบถ้วน 
 3.  เดี ่ยวจะเข้ เพลงลมหวน สามชั้น มีการรวบรวมกลวิธีพิเศษของจะเข้ไว้ในเพลงมีการใช้กลวิธีพิเศษต่าง ๆ  
เช่น การใช้การสะบัด การสะบัด 3 เสียง การขยี้ การกรอกล้ำ  การหยุดเสียง 
 4.  เดี่ยวจะเข้เพลงลมหวน สามชั้น ในท่อนที่ 1 จะเป็นการดีดสะบัดและมีการขยี้การประพันธ์ในเที่ยวกลับมีความ
กระชับ มีแนวในการบรรเลง และเป็นการอวดสำนวนกลอนท่ีมีการโอด พัน และในท่อนท่ี 2 เน้นการขยี้ การสะบัด ท้ังในเที่ยว
แรกและเที่ยวกลับ เพราะในตัวเพลงของท่อนที่ 2 มีความยาว 2 จังหวะหน้าทับ ผู้ประพันธ์จึงทำให้ท่อนที่ 2 มีความเข้มข้น 
และมีเทคนิคในการบรรเลงมากกว่าท่อนที่ 1 อีกทั้งแนวในการบรรเลงที่ค่อนข้างเร็ว ทำให้ตัวเพลงลมหวน ในท่อนที่ 2  
เป็นการอวดศักยภาพของผู้บรรเลง ส่วนสร้อยเพลงท่ีอยู่ในท่อนที่ 2 รอบแรกเป็นการเดินกลอนแบบดีดเก็บ และในเที่ยวกลับ
เป็นการบรรเลงแบบการกรอกล้ำเสียง จะเป็นการดันแนวเพลงให้มีความเร็วเพื่อที่จะออกลูกหมด ทำให้การบรรเลงในส่วนน้ี
ต้องอาศัยความสามารถของผู้บรรเลง เพื่อให้เกิดเสียงท่ีคมชัดทุกเม็ดในการบรรเลง 
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P1013

3DAlphabets: เทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตัวอักษรและค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ

หทัยชนก ส่งศรีจันทร์1 ณัฐมล แดงกุล1 และคณิดา สินใหม2*

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented Reality: AR) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตัวอักษร

ภาษาอังกฤษและคำาศัพท์ภาษาอังกฤษสำาหรับการฟัง การพูด การอ่าน และการจดจำาคำาศัพท์โดยใช้เทคโนโลยี AR เครื่องมือที่ใช้ใน

การออกแบบประกอบไปด้วยสองส่วนคือ ส่วนท่ี 1) การออกแบบ Marker โดยใช้โปรแกรม GIMP และโปรแกรม Adobe Photoshop 

ส่วนที่ 2) การสร้างโมเดลในรูปแบบ 3 มิติ โดยใช้โปรแกรม Unity และโปรแกรม Maya 2019 ผลลัพธ์ที่ได้จากการทดสอบระบบ 

1) บัตรคำาศัพท์ภาษาอังกฤษจำานวน 26 คำา ท่ีมีภาพตรงตามความหมายของคำาศัพท์ 2) โมเดลคำาศัพท์ภาษาอังกฤษในรูปแบบ 3 มิติ 

ที่มีการเคลื่อนไหวจำานวน 26 โมเดล 3) แอปพลิเคชันบนแอนดรอยด์ จำานวน 1 แอปพลิเคชันมีชื่อว่า 3DAlphabets และนำาไป

ทดสอบกับผู้ใช้จำานวน 20 คน ผู้เรียนสามารถเรียนรู้คำาศัพท์ภาพเสมือนจริงทำาให้เกิดการกระตุ้นในการเรียนรู้มีความน่าสนใจและ

ดึงดูดผู้เรียนได้มากยิ่งขึ้น จึงสรุปได้ว่าเทคโนโลยีเสมือนจริงส่งเสริมการเรียนรู้ตัวอักษรและคำาศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นอีกหนึ่งเครื่อง

มือที่ช่วยกระตุ้นและดึงดูดความสนใจผู้เรียนให้เรียนรู้ด้วยความสนุก และสามารถนำาความรู้ที่ได้ไปต่อยอดได้

ค�าส�าคัญ: เทคโนโลยีเสมือนจริง แอปพลิเคชันบนมือถือ เรียนรู้ภาษาอังกฤษ
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3DAlphabets: Augmented Reality for Learning English Alphabets and Vocabulary

Hathaichanok Songsrijan1 Nattamon Dangkul1 and Kanida Sinmai2*

Abstract
The objective of this research is to develop an Augmented reality application to promote learning En-

glish alphabets and vocabulary. This application provides listening, speaking, reading and memorizing skills. The 

study consists of two parts: 1) marker design using GIMP program and Adobe Photoshop and 2) create models 

in 3D using Unity and Maya 2019. The study shows three important results. Firstly, 26 English vocabulary cards 

with images were conducted. Secondly, 26 English vocabulary models in animated 3D models were created. 

Lastly, a 3DAlphabets application was developed from this research. The study was tested by 20 children. The 

results found that learners can learn vocabulary, visuals, and motivations better when using the application. 

It can be concluded that the design of this 3DAlphabets application will promote learning English for children. 

Keywords: Augmented Reality, Mobile Application, Learning English



854
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

บทนำ 

เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality: AR) เป็นเทคโนโลยีหนึ่งของเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน 

(Visual Reality: VR) ที่มีการนำระบบความจริงเสมือนมาผนวกกับเทคโนโลยีภาพเพื ่อสร้างสิ ่งที ่เสมือนจริงให้กับผู ้ใช้ 

เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมถูกนำมาประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ มากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษาเทคโนโลยี

ความเป็นจริงเสริมถูกนำมาพัฒนาเป็นสื่อการสอนและสื่อการเรียนรู้ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับมหาวิทยาลัย เช่น การ

พัฒนาหนังสือเรียนเรื่องตัวอักษรของนักเรียนระดับอนุบาล การสร้างสื่อเรียนเสมือนจริงช่วยสอนในรายวิชาเคมี รายวิชาฟิสิกส์ 

สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา [1] แม้กระทั่งการเรียนการสอนของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ทางด้านการแพทย์มีการนำ

เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมมาช่วยในการทำงานจริงและเพื่อการเรียนรู้ เช่น การประยุกต์ในการผ่าตัดเนื้องอกโดยการส่อง

กล้อง [2] จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมมีผลต่องานด้านการศึกษาในยุคปัจจุบัน 

ปัจจุบันเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน สามารถนำมาพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ของเด็ก โดยนำ

เทคโนโลยีเสมือนจริงสร้างเป็นโมเดล 3 มิติ ประกอบไปด้วย ภาพ เสียง และข้อความ เพื่อให้เด็กได้ศึกษาเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี

เสมือนจริงบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ที่แตกต่างจากหนังสือการ์ตูนทั่วไป 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้นำเทคโนโลยีเสมือนจริงมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบหนังสือด้วยเทคโนโลยี

เสมือนจริงเรื่อง เทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ (A-Z) และการเรียนรู้คำศัพท์ ซึ่งนำ

เนื้อหาเกี่ยวกับตัวอักษรภาษาอังกฤษ และคำศัพท์ภาษาอังกฤษของสัตว์ต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงแสดงผล ประกอบ

กับความรู้ที่แตกต่างไปจากเดิม เพื่อสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้ใหม้ากขึ้นอีกด้วย  

 

ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality: AR) 

เทคโนโลยี AR เป็นประเภทหนึ่งของเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน [3] (Virtual Reality Technology: VR) ซึ่ง VR 

เป็นวิวัฒนาการของเทคโนโลยีที ่เริ ่มจากการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการทหารและจำลองการบินของประเทศ

สหรัฐอเมริกา ระหว่างปี ค.ศ. 1960-1969 ปัจจุบันเทคโนโลยีความจริงเสมือนได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และได้นำมา

ประยุกต์ใช้กับงานด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านวิศวกรรม ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านบันเทิง เป็นต้น  

เทคโนโลยี AR มีหลักการทำงานประกอบด้วย 3 กระบวนการ คือ   

1. การวิเคราะห์ภาพ (Image Analysis) เป็นขั้นตอนการค้นหา Marker จากภาพที่ได้จากกล้องแล้วสืบค้นจาก

ฐานข้อมูล (Marker Database) ที่มีการเก็บข้อมูลขนาดและรูปแบบของ Marker  โดย Marker เป็น 3 ประเภท คือ 

1) Marker-based AR การใช้ Marker กำหนดบริเวณที่จะแสดงโมเดล 

2) Location-based คือ Marker ระบบพิกัดดาวเทียมกำหนดบริเวณที่จะแสดงโมเดล 

3) Marker less คือการใช้วัตถุกำหนดบริเวณที่จะแสดงโมเดล 

2. การคำนวณค่าตำแหน่งเชิง 3 มิติ (Pose Estimation) ของ Marker เพื่อนำมาวิเคราะห์รูปแบบของ Marker 

เทียบกับกล้อง 

3. กระบวนการสร้างภาพ 2 มิติ จากโมเดล 3 มิติ (3D Rendering) เป็นการเพิ่มข้อมูลเข้าไปในภาพ โดยใช้ค่า

ตำแหน่งเชิง 3 มิติ ที่คำนวณได้จนได้ภาพเสมือนจรงิ  
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แนวคิดหลักของ AR 

แนวคิดหลักของ AR คือการพัฒนาเทคโนโลยีที่ผสาน โลกแห่งความเป็นจริงและความเสมือนจริงเข้าด้วยกันผ่าน

ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อต่าง ๆ เช่น เว็บแคม คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งภาพเสมือนจริงนั้นจะแสดงผล

ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ หน้าจอ โทรศัพท์มือถือ บนเครื่องฉายภาพ หรือบนอุปกรณ์แสดงผลอื่น ๆ โดยภาพเสมือนจริงที่

ปรากฏขึ้นจะมี ปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ได้ทันที ทั้งในลักษณะที่เป็นภาพนิ่งสามมิติ ภาพเคลื่อนไหว หรืออาจจะเป็นสื่อที่มีเสียง 

ประกอบ ขึ้นกับการออกแบบสื่อแต่ละรูปแบบว่าให้ออกมาแบบใด โดยกระบวนการภายในของเทคโนโลยี 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

สารีนา อุมา ธวัชชัย ปราณขา และ มูนีเร๊าะ ผดุง (2560) [4] ได้ทำการพัฒนาหนังสือเสริมเทคโนโลยีเสมือนผสาน

โลกจริง เรื่องพยัญชนะไทยสำหรับนักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ้ถูกพัฒนาขึ้นโดยโปรแกรม Adobe Flash CS6 และ

โปรแกรม Aurama มีจุดประสงค์เพื่อออกแบบหนังสือด้วยเทคโนโลยีเสมือนผสานโลกจริงเรื่องพยัญชนะไทยสำหรับนักเรียนใน

สามจังหวัดชายแดนภาคใต ้และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสือเทคโนโลยีเสมือนผสานโลกจริง เรื่องพยัญชนะ

ไทยสำหรับนักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

พรทิพย์ ปริยวาทิต และวิชัย นภาพงศ์ [5] ได้ทำวิจัยผลของการใช้บทเรียน Augmented Reality Code เรื ่อง

คำศัพท์ภาษาจีนพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดตานีนรสโมสร ผลการวิเคราะห์

แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียน AR Code เรื่องคำศัพท์ภาษาจีนพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาล ๒ วัด

ตานีนรสโมสร พบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 คน มีความพึงพอใจต่อการเรียนที่เรียนด้วยบทเรียน AR Code ในการ

เรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนพื้นฐาน อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด 

วรุณนภา ศรีโสภาพ และคณะ [6] ได้ทำการวิจัยเรื่องการพัฒนาหนังสือเสริมบทเรียนสามมิติด้วยเทคนิคภาพเสมือน

ผสานโลกจริง เรื่อง อุปกรณ์ที่ใช้ในการเคลื่อนที่ของผู้ป่วยไขสันหลังบาดเจ็บหนังสือเสริมบทเรียนสามมิติถูกพัฒนาขึ้นโดย

โปรแกรม Photoshop โปรแกรม Google sketchup และโปรแกรม Amira ร่วมกับ เทคนิคภาพเสมือนผสานโลกจริง หลัง

การศึกษาพบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 10.17 คะแนน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p = 0.001) นิสิตส่วนใหญ่มีความ

พึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

 

ข้ันตอนและวิธีการดำเนินงาน 

ขอบเขตของระบบ 

ผู้ใช้สามารถศึกษาคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านแอปพลิเคชันนี้ โดยใช้โทรศัพท์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอย์ส่องที่

โมเดลภาพ ภาพการ์ตูน 3 มิติ จะปรากฎขึ้น ทำให้เด็กสามารถเรียนรูแ้ละจดจำคำศัพท์ภาษาองักฤษด้วยความเพลิดเพลิน  

ผู้พัฒนาระบบสามารถนำข้อมูลที่ได้จากการรวบรวม มาสร้างเป็นตัวการ์ตูนแอนิเมชัน และเพื่อให้ผู้ใช้ระบบได้นำ

ความรู้ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้ 

 

ความต้องการด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware) 

- เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการพัฒนาระบบ ที่มีความเร็ว CPU ตั้งแต่ Core i5 ขึ้นไป หน่วยความจำสำรอง 

(RAM) ตั้งแต ่8GB ขึ้นไป และหน่วยความจำหลักตั้งแต่ 500 GB ขึ้นไป 

- โทรศัพท์มือถือ (Smart Phone) ใช้ระบบปฏิบัติการ Android   
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ความต้องการด้านซอฟต์แวร์ (Software) 

- โปรแกรม Unity 2018 (5.3.5f1)  ใช้สำหรับในการออกแบบได้ทั้ง 2D และ 3D  

- โปรแกรม Maya 2019 ใช้สำหรับสร้างโมเดล 3 มิติ 

- โปรแกรม GIMP (2.8.22) ใช้สำหรับสร้าง AR การ์ดตกแต่งรูปภาพและปรับแต่งตัวอักษร 

- แพลตฟอร์ม Vuforia (7.0.40) ใช้สำหรับการเก็บข้อมูลการ์ด 

 

การออกแบบระบบ 

การออกแบบการ์ตูนแอนิมิชัน เรื่องเทคโนโลยีเสมือนจริงส่งเสริมการเรียนรู้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ (A-Z) และคำศัพท์

ภาษาอังกฤษ มีหลักการออกแบบของระบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 
  

รูปที่ 1 กระบวนการทำงานของข้อมูล 

 

จากรูปที่ 1 ระบบเทคโนโลยีเสมือนจริงส่งเสริมการเรียนรู้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ (A-Z) และคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดย

ผู้ใช้จะต้องทำการเปิดใช้งานแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นจากโปรแกรม Unity 3D ซึ่งโปรแกรมมีการจัดเก็บข้อมูลการ์ดใน

ฐานข้อมูล Vuforia จากนั้นผู้ใช้เปิด App 3DUnity และส่องไปยังการ์ด ข้อมูลใน AR Card ก็จะปรากฏรูปภาพเสมือนจริง

ส่งเสริมการเรียนรู้ตัวอักษรและคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เคลื่อนไหวและมีเสียงอ่านคำศัพท์   

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 

การสร้าง AR การ์ดตัวอักษรภาษาอังกฤษและคำศัพท์ภาษาอังกฤษจำนวน 26 ใบสร้างขึ้นโดยใช้ โปรแกรม Maya 

2019 และผ่านกระบวนการตัดต่อเสียงอีกครั้งด้วยโปรแกรม Unity 5.5.3f1 โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ 

1. ออกแบบตัวการ์ตูน 

2. ออกแบบ Marker จำนวน 26 คำ 

3. ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการ์ตูน 

4. สร้างโมเดล 3 มิติ  
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ผลการทดลอง 

เทคโนโลยีเสมือนจริงเพื ่อการส่งเสริมตัวอักษรภาษาอังกฤษ (A-Z) และการเรียนรู ้คำศัพท์ ได้ผลลัพธ์ 3 ส่วน 

ประกอบด้วย 

1) แอปพลิเคชันบนแอนดรอยด์ จำนวน 1 แอปพลิเคชันมีชื่อว่า 3DAlphabets 

2)  Marker สำหรับใช้ในเทคโนโลยีความจริงส่งเสริมการเรียนรู ้ต ัวอักษรภาษาอังกฤษ (A-Z) และคำศัพท์

ภาษาอังกฤษจำนวน 26 Marker การออกแบบ Marker ด้านหน้าโดยใช้รูปร่างเป็นภาพที่ตรงกับความหมายของคำศัพท์ และสี

บนตัวอักษรที่ชัดเจนโดนเด่น ดังรูปที่ 2  

              

       
 

รูปที่ 2 Marker 

 

         เมื่อออกแบบ Marker คำศัพท์จำนวน 26 คำศัพท์ครบถ้วนแล้วนำ Marker ที่สร้างแล้วทำการ generate ผ่านเว็บไซต์ 

Vuforia โดยเว็บไซต์ Vuforia จะตรวจสอบและให้คะแนนคุณภาพ Marker โดย Marker ทั้ง 26 ได้รับคะแนน 5 ดาว หมายถึง 

Marker มีคุณภาพดีมาก 

3) โมเดล 3 มิติ ที่มีการเคลื่อนไหวและรูปร่างตรงกับความหมายของคำศัพท์ จำนวน 26 โมเดล ดังรูปที่ 3  

 

 

          
 

รูปที่ 3 โมเดล 3 มิติ 

 

ผลการประเมิน 

ผู้วิจัยได้นำแอปพลิเคชันนี้ทดลองกับเด็กช่วงอายุ 3-5 ขวบ จำนวน 20 คน พบว่าการประสิทธิภาพของระบบงานอยู่

ในระดับดีมากเมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายด้านพบว่า ด้านการประยุกต์และนำไปใช้ได้จริง ด้านเนื้อหา และด้านการใช้สี

และความคมชัดของภาพอยู่ในระดับมากที่สุด เพราะว่าสื่อมีเนื้อหาที่เข้าใจง่าย มีความน่าสนใจ เนื้อหาไม่ยาวเกินไป และการ

นำสื่อไปทดลอง กับผู้ใช้ที่สนใจในหนังสือตัวอักษรภาษาอังกฤษ จึงทำให้สื่อมีคุณภาพ สามารถเข้าใจในเนื้อหา และจดจำได้ ทำ

ให้ผู้ใช้ ใช้อย่างมีความสุข มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น ดังแสดงในรูปที่ 4 ที่แสดงผลการประเมิน

ภาพรวมของแอปพลิเคชัน 3DAlphabets โดยแกน X แสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติของการทดสอบ แกน Y แสดงจำนวนผู้ตอบ
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แบบสอบถาม จากการทดลองกับเด็กช่วงอายุ 3-5 ขวบจำนวน 20 คน พบว่า ค่าเฉลี่ยการใช้แอปพลิเคชัน เท่ากับ 4.60 ค่า

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.23 

 
รูปที่ 4 กราฟเปรียบเทียบผลการประเมินภาพรวมของแอปพลิเคชัน 

 

สรุป และวิจารณ์ผลการทดลอง 

การพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงส่งเสริมการเรียนรู้ตัวอักษรภาษาอังกฤษและคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ผู้วิจัยได้ออกแบบ

ตามหลักโดยการสร้างภาพเคลื่อนไหวประกอบเสียงของสัตว์และเสียงประโยค โดยได้สร้าง Marker คำศัพท์จำนวน 26 คำ ซึ่ง

ตรงกับตัวอักษร A-Z การเลือกใช้สีที่สดใสเพื่อสร้างความชัดเจน ภาพวางตำแหน่งกึ่งกลางและมีขนาดใหญ่ การออกแบบโมเดล 

3 มิติ โดยใช้รูปร่างที่ตรงความหมายตามคำศัพท์จำนวน 26 โมเดล สามารถเคลื่อนไหวได้และการพัฒนาแอปพลิเคชันที่

สามารถโต้ตอบกับผู ้เล่นมีเสียงอ่านคำศัพท์ ช่วยกระตุ้นให้การเรียนรู ้ของเด็กดึงดูดความสนใจ สร้างความเพลิดเพลิน 

สนุกสนาน ดังนั ้น Marker โมเดล และแอปพลิเคชัน ที่พัฒนาขึ้นรวมกันเป็นเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมสอนคำศัพท์

ภาษาอังกฤษ จึงทำให้เด็ก ๆ สามารถจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีความเปน็จริงเสริม  

ผลวิจัยพบว่าแบบฝึกกิจกรรมเพิ่มพูนคำศัพท์ร่วมกับการอ่านนั้นสามารถทำให้เด็กมีการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธันยา นวลละออง และนงลักษณ์ ปรชีาดิเรก [7] ทีไ่ดท้ำงานวจิยัเรือ่งการสรา้งเกมการเรยีนรูส้ามมติิ

เพื่อสร้างทักษะภาษาอังกฤษตามทฤษฎีพหุปัญญาของนักเรียนผ่านเทคโนโลยี Augmented Reality บนอุปกรณ์แท็บแล็ต 

และสอดคล้องกับงานวิจัยส่งเสริมจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ [8] ที่ได้วิจัยโดยการใช้เทคโนโลยี AR ส่งเสริมความคงทนในการจำ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษกับนักเรียนอนุบาล 3 พบว่าแอปพลิเคชันสามารถทำให้นักเรียนมีความจำคำศัพท์ได้ดี 

การพัฒนาในอนาคต  จากการศึกษาการสร้างแอปพลิเคชันโดยใช้เทคโนโลย ีAR และ VR ทำให้ได้ต้นแบบสำหรับ

การสร้างแอปพลิเคชันอื่น ๆ เช่น การใช้งานได้การแพทย์ ด้านการศึกษา หรือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ทำให้สามารถ

จำลองภาพเสมือนจริงต่าง ๆ ได้โดยคาดหวังว่างานวิจัยชิ้นนี้จะทำให้ผู้วิจัยสามารถนำไปต่อยอดในสำหรับศาสตร์อื่น ๆ ที่

เกี่ยวข้องได้ และสามารถนำไปเป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการและการพาณิชย์ได้ 
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แบบสอบถาม จากการทดลองกับเด็กช่วงอายุ 3-5 ขวบจำนวน 20 คน พบว่า ค่าเฉลี่ยการใช้แอปพลิเคชัน เท่ากับ 4.60 ค่า

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.23 

 
รูปที่ 4 กราฟเปรียบเทียบผลการประเมินภาพรวมของแอปพลิเคชัน 

 

สรุป และวิจารณ์ผลการทดลอง 

การพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงส่งเสริมการเรียนรู้ตัวอักษรภาษาอังกฤษและคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ผู้วิจัยได้ออกแบบ

ตามหลักโดยการสร้างภาพเคลื่อนไหวประกอบเสียงของสัตว์และเสียงประโยค โดยได้สร้าง Marker คำศัพท์จำนวน 26 คำ ซึ่ง

ตรงกับตัวอักษร A-Z การเลือกใช้สีที่สดใสเพื่อสร้างความชัดเจน ภาพวางตำแหน่งกึ่งกลางและมีขนาดใหญ่ การออกแบบโมเดล 

3 มิติ โดยใช้รูปร่างที่ตรงความหมายตามคำศัพท์จำนวน 26 โมเดล สามารถเคลื่อนไหวได้และการพัฒนาแอปพลิเคชันที่

สามารถโต้ตอบกับผู ้เล่นมีเสียงอ่านคำศัพท์ ช่วยกระตุ้นให้การเรียนรู ้ของเด็กดึงดูดความสนใจ สร้างความเพลิดเพลิน 

สนุกสนาน ดังนั ้น Marker โมเดล และแอปพลิเคชัน ที่พัฒนาขึ้นรวมกันเป็นเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมสอนคำศัพท์

ภาษาอังกฤษ จึงทำให้เด็ก ๆ สามารถจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีความเปน็จริงเสริม  

ผลวิจัยพบว่าแบบฝึกกิจกรรมเพิ่มพูนคำศัพท์ร่วมกับการอ่านนั้นสามารถทำให้เด็กมีการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธันยา นวลละออง และนงลักษณ์ ปรชีาดิเรก [7] ทีไ่ดท้ำงานวจิยัเรือ่งการสรา้งเกมการเรยีนรูส้ามมติิ

เพื่อสร้างทักษะภาษาอังกฤษตามทฤษฎีพหุปัญญาของนักเรียนผ่านเทคโนโลยี Augmented Reality บนอุปกรณ์แท็บแล็ต 

และสอดคล้องกับงานวิจัยส่งเสริมจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ [8] ที่ได้วิจัยโดยการใช้เทคโนโลยี AR ส่งเสริมความคงทนในการจำ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษกับนักเรียนอนุบาล 3 พบว่าแอปพลิเคชันสามารถทำให้นักเรียนมีความจำคำศัพท์ได้ดี 

การพัฒนาในอนาคต  จากการศึกษาการสร้างแอปพลิเคชันโดยใช้เทคโนโลย ีAR และ VR ทำให้ได้ต้นแบบสำหรับ

การสร้างแอปพลิเคชันอื่น ๆ เช่น การใช้งานได้การแพทย์ ด้านการศึกษา หรือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ทำให้สามารถ

จำลองภาพเสมือนจริงต่าง ๆ ได้โดยคาดหวังว่างานวิจัยชิ้นนี้จะทำให้ผู้วิจัยสามารถนำไปต่อยอดในสำหรับศาสตร์อื่น ๆ ที่

เกี่ยวข้องได้ และสามารถนำไปเป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการและการพาณิชย์ได้ 
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มิวสิคัล คริพโทกราฟี (Musical Cryptography): รหัสลับแฝงในดนตรียุคโรแมนติก

สุภาพร ฉิมหนู1*

บทคัดย่อ
ดนตรีคลาสสิคเป็นงานศิลป์แขนงหน่ึงท่ีมีความเป็นมาอย่างช้านาน เอกลักษณ์การประพันธ์และความสามารถขั้นสูงของ

คีตกวีได้สร้างผลงานท่ีไพเราะและทรงคุณค่า อีกหน่ึงในหลายวิธีการประพันธ์เพลงที่ได้รับความนิยมในยุคโรแมนติก นั้นคือการใช้

มิวสิคัล คริพโทกราฟี บทความวิชาการนี้จึงมีวัตถุประสงค์อธิบายถึงความหมายของมิวสิคัล คริพโทกราฟี ศึกษาประวัติความเป็นมา 

รูปแบบการประพันธ์เพลงด้วยมิวสิคัล คริพโทกราฟี แหล่งที่มาของข้อมูล ได้แก่ หนังสือ โน้ตเพลง ตำารา เอกสารประกอบการสอน

และสื่อออนไลน์ ผลการศึกษาพบว่า มิวสิคัล คริพโทกราฟี หมายถึง การใส่รหัสแฝง หรือ รหัสลับซ่อนไว้ในบทเพลงปรากฏในยุคโร

แมนตกิ มลีกัษณะการประพนัธ์ คอื (1) กำาหนด Harmonic Alphabet หรอื (2) ใช้ตวัอกัษรภาษาองักฤษหรอืตวัอกัษรภาษาเยอรมนั

เรียกชื่อตัวโน้ตและกลุ่มเสียง เมื่อถอดรหัสแล้วมักพบข้อความสื่อสารถึงผู้ฟังหรือชื่อของคีตกวี โดยจะพบรหัสลับได้ที่วลีที่ 1 หรือ 

ท่อนใดท่อนหนึ่งในบทเพลง หรือ ชื่อบทเพลง เป็นต้น มิวสิคัล คริพโทกราฟี มักใช้ฆระบบโซฟา(Sol-fa Syllables) ผสมกับชื่อโน้ต

ภาษาเยอรมัน ทั้งนี้คีตกวีมักสร้างคู่มือเพื่อใช้ถอดรหัสไว้อีกด้วย 

ค�าส�าคัญ : มิวสิคัล คริพโทกราฟี 

1 อาจารย์., สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา 90000
1 Lecture, Music Department, Faculty of Fine Arts, Thaksin University, Songkhla, 90000
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Musical Cryptography: Secret Code in Romantic Music Era

Supaporn Chimnoo1*

Abstract
Classical music is the artwork had a long-time history. The identity of composing and the high poten-

tiality of the composer makes an artwork has melodious and have value. One of the most popular instrumen-

tality for composing music in the romantic era is used musical cryptography. An academic article aims to explain 

the meaning of musical cryptography, historical, style of composing music with musical cryptography. Source 

of Data is a book, sheet music, a document, and media online. Study Result, musical cryptography is meant to 

define the passive code in music in the Romantic Era. The character of composing is (1) set harmonic alphabet 

or (2) used English alphabet or German alphabet called notes name and figure notes. When analyzing and 

decoded often found the message hidden, which may refer to the abbreviation of the composer, Lovers, Family, 

or any message to the listener. A secret code or passive code appears at the first melodies line or first phrase 

or the name of the song or anywhere. Musical cryptography often used Sol-fa Syllables mixed with German 

music alphabets. Moreover, the composer often creates a manual as well.

Keywords: Musical Cryptography
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บทน า  
 

 ดนตรีคลาสสิคเป็นศิลป์ช้ันสูงเกิดขึ้นในกลุ่มชนตะวันตกเริ่มแรกเป็นดนตรใีนศาสนา (Sacred Music) มีไว้เพื่อใช้ประกอบ
พิธีกรรม จากนั้นในยุคกลาง (Medieval period) ดนตรีเริ่มมีบทบาทในสังคมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ท าให้เกิดดนตรีนอกศาสนา
Non-religious Music หรือ Secular music มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรัก (Love song)  การเสียดสีทางการเมือง (Political satire)  
การเต้นร า (dances), และนาฏกรรม (Dramatic works) เป็นต้น จนถึงยุคเรืองปัญญา (Enlightenment) นักปรัชญาใช้เหตุผล
อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติใช้ความคิดเป็นภววิสัย (Objectivity) คือสิ่งที่มีพื้นฐานอยู่บนข้อเท็จจริง เง่ือนไขที่เป็นความจริง  
ส่งผลให้ดนตรีมีกฎระเบียบเคร่งครัดเน้นรูปแบบที่แน่นอนลงตัว (Formality) และวิธีการประพันธ์เพลงที่ต้องยึดกฎเกณฑ์ด้านการ
ประสานเสียง แบ่งท่อนเพลงชัดเจน มุ่งเน้นให้ดนตรีมีความดีเลิศ ประพันธ์ดนตรีเพื่อดนตรี เรียกว่า ดนตรีบริสุทธิ์(Absolute 
music) ต่อมานักปรัชญาและคีตกวีบางกลุ่มเชื่อว่ากฎระเบียบและเหตุผลไม่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้ทุกอย่างท าให้เกิดความเป็น 
Romanticism เน้นและให้ความส าคัญกับอารมณ์ของปัจเจกบุคคล ตรงข้ามกับ Enlightenment  

ค าว่า Romantic เป็นงานวรรณกรรมประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยยุคกลาง “Romance” มีมาก่อนที่จะมี ค าว่า 
“Novel” ภาษาฝรั่งเศสและภาษาเยอรมัน แปลว่า นวนิยาย การประพันธ์ในยุคโรแมนติกสะท้อนถึงความเป็นปัจเจก เป็นตัวแทน
ของอัตวิสัย (Subjectivity) จะเน้นที่เนื้อหา(Content) เน้นที่อารมณ์ (Emotionalism) ส่งผลให้รากฐานและจุดเริ่มต้นในการ
ประพันธ์ดนตรีเปลี่ยนแปลง เช่น ผลงานของ Richard Strauss (1864-1949) เป็น Tone Poem ช่ือว่า “Einleitung oder 
sonnenaufgang (Introduction or sunrise) ได้รับแรงบัลดาลใจในการประพันธ์เพลงจากหนังสือปรัชญา Friedrich Nietzsche 
เขาจึงน าช่ือตอนจากหนังสือมาตั้งเป็นช่ือบทเพลง ดนตรีในยุคโรแมนติกจึ งเป็นดนตรีที่มีเรื่องราว สะท้อนอารมณ์ความรู้สึก  
แรงบัลดาลใจ บางครั้งคีตกวีได้ใส่รหัสแฝงในดนตรี เรียกว่า “มิวสิคัล คริพโทกราฟี” (Musical Cryptography) ไว้อีกด้วย 

 
วิธีการศึกษา  

 

บทความวิชาการนี้จึงมีวัตถุประสงค์อธิบายถึงความหมายของมิวสิคัล คริพโทกราฟี ศึกษาประวัติความเป็นมา รูปแบบ
การประพันธ์เพลงด้วยมิวสิคัล คริพโทกราฟี มีวิธีการศึกษาข้อมูลจาก หนังสือ โน้ตเพลง ต ารา เอกสารประกอบการสอนและสื่อ
ออนไลน์  

 

ผลการศึกษา  
 

มิวสิคัล คริพโทกราฟี หมายถึงการก าหนดรหัสแฝงในดนตรี ใช้ระบบโซฟา(Sol-fa Syllables) คือ โด (doh) เร (re)  
มี (mi) ผสมกับช่ือโน้ตเยอรมัน (German note-names) คือ A, B, C, D, E, F, G, H  เครื่องหมายระดับเสียงที่ต่ าลงจากปกติหรือ
เครื่องหมายแฟลต(Flat) ใช้ตัวอักษร S เครื่องหมายระดับเสียงที่สูงขึ้นจากปกติหรือเครื่องหมายชาร์ป(Sharp) ใช้แทนค าว่า is 
ระบบช่ือโน้ตเยอรมัน เสียง B คือเสียง Bb และ เสียง B เนเจอรัล ใช้ตัวอักษร H ดังภาพที่ 1 นอกจากนี้ยังใช้ระบบโซมิเซช่ัน 
(solmization) หมายถึงการใช้สัญลักษณ์แทนตัวอักษร ut (do), re, mi, fa, sol, la, si (ti) จากการศึกษาพบว่า มิวสิคัล คริพโท--
กราฟี สามารถสร้างได้ 2 แบบ ดังนี ้

   
 

 
 
 
 
        
 

 
รูปที่ 1 วิธีการอ่านโน้ตในภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมัน 

ที่มา: https://www.chorusofwesterly.org/solmization-article 
สืบค้นเมื่อ 13 มีนาคม 2563 

  
1.ใช้แนวคิดด้านดนตรี ศิลปะ ภาพวาด หรือ ใช้สัญลักษณ์ดนตรี (Music Notation) เป็นรหัสแฝงในดนตรี 

 

คีตกวีประพันธ์เพลง ใช้โมทีฟ (Motif) และสีสันของเสียง (Tone Colors) สื่อความหมายของเพลง พบในการประพันธ์
ประเภท Symphonic Poem ส าหรับวงออเคสตาร์ (Orchestra) ประกอบด้วย 1 ท่อน (Movement)  เป็นดนตรีพรรณนา 
(Program music) ตัวอย่างเช่น ผลงานของ Franz Liszt ช่ือ “Hunnenschlacht” (The Battle of the Huns) ได้แรงบัลดาลใจ
จากภาพวาด ช่ือว่า Die Hunnenschlanct วาดโดย  Wilhelm von Kaulbach เกี่ยวกับการต่อสู้ของชาวโรมัน ประพันธ์โน้ต
ในช่วงท่อน Plain Chant “Crux fidelis” ให้ขนานกันสื่อถึงล าแสงสองล าที่ก าลังต่อสู้ ดังภาพที่ 3 
 

 
 
 
 
 

 

                 
  
 

รูปที่ 3 Plain Chant “Crux fidelis”  
 

รูปที่ 2 Die Hunnenschlacht - Battle of the Huns 
ที่มา: https://www.pinterest.com/pin/571957221402294149/ 
สืบค้นเมื่อ: สืบค้นเมื่อ 13 มีนาคม 2563 
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บทน า  
 

 ดนตรีคลาสสิคเป็นศิลป์ช้ันสูงเกิดขึ้นในกลุ่มชนตะวันตกเริ่มแรกเป็นดนตรใีนศาสนา (Sacred Music) มีไว้เพื่อใช้ประกอบ
พิธีกรรม จากนั้นในยุคกลาง (Medieval period) ดนตรีเริ่มมีบทบาทในสังคมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ท าให้เกิดดนตรีนอกศาสนา
Non-religious Music หรือ Secular music มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรัก (Love song)  การเสียดสีทางการเมือง (Political satire)  
การเต้นร า (dances), และนาฏกรรม (Dramatic works) เป็นต้น จนถึงยุคเรืองปัญญา (Enlightenment) นักปรัชญาใช้เหตุผล
อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติใช้ความคิดเป็นภววิสัย (Objectivity) คือสิ่งที่มีพื้นฐานอยู่บนข้อเท็จจริง เง่ือนไขที่เป็นความจริง  
ส่งผลให้ดนตรีมีกฎระเบียบเคร่งครัดเน้นรูปแบบที่แน่นอนลงตัว (Formality) และวิธีการประพันธ์เพลงที่ต้องยึดกฎเกณฑ์ด้านการ
ประสานเสียง แบ่งท่อนเพลงชัดเจน มุ่งเน้นให้ดนตรีมีความดีเลิศ ประพันธ์ดนตรีเพื่อดนตรี เรียกว่า ดนตรีบริสุทธิ์(Absolute 
music) ต่อมานักปรัชญาและคีตกวีบางกลุ่มเชื่อว่ากฎระเบียบและเหตุผลไม่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้ทุกอย่างท าให้เกิดความเป็น 
Romanticism เน้นและให้ความส าคัญกับอารมณ์ของปัจเจกบุคคล ตรงข้ามกับ Enlightenment  

ค าว่า Romantic เป็นงานวรรณกรรมประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยยุคกลาง “Romance” มีมาก่อนที่จะมี ค าว่า 
“Novel” ภาษาฝรั่งเศสและภาษาเยอรมัน แปลว่า นวนิยาย การประพันธ์ในยุคโรแมนติกสะท้อนถึงความเป็นปัจเจก เป็นตัวแทน
ของอัตวิสัย (Subjectivity) จะเน้นที่เนื้อหา(Content) เน้นที่อารมณ์ (Emotionalism) ส่งผลให้รากฐานและจุดเริ่มต้นในการ
ประพันธ์ดนตรีเปลี่ยนแปลง เช่น ผลงานของ Richard Strauss (1864-1949) เป็น Tone Poem ช่ือว่า “Einleitung oder 
sonnenaufgang (Introduction or sunrise) ได้รับแรงบัลดาลใจในการประพันธ์เพลงจากหนังสือปรัชญา Friedrich Nietzsche 
เขาจึงน าช่ือตอนจากหนังสือมาตั้งเป็นช่ือบทเพลง ดนตรีในยุคโรแมนติกจึ งเป็นดนตรีที่มีเรื่องราว สะท้อนอารมณ์ความรู้สึก  
แรงบัลดาลใจ บางครั้งคีตกวีได้ใส่รหัสแฝงในดนตรี เรียกว่า “มิวสิคัล คริพโทกราฟี” (Musical Cryptography) ไว้อีกด้วย 

 
วิธีการศึกษา  

 

บทความวิชาการนี้จึงมีวัตถุประสงค์อธิบายถึงความหมายของมิวสิคัล คริพโทกราฟี ศึกษาประวัติความเป็นมา รูปแบบ
การประพันธ์เพลงด้วยมิวสิคัล คริพโทกราฟี มีวิธีการศึกษาข้อมูลจาก หนังสือ โน้ตเพลง ต ารา เอกสารประกอบการสอนและสื่อ
ออนไลน์  

 

ผลการศึกษา  
 

มิวสิคัล คริพโทกราฟี หมายถึงการก าหนดรหัสแฝงในดนตรี ใช้ระบบโซฟา(Sol-fa Syllables) คือ โด (doh) เร (re)  
มี (mi) ผสมกับช่ือโน้ตเยอรมัน (German note-names) คือ A, B, C, D, E, F, G, H  เครื่องหมายระดับเสียงที่ต่ าลงจากปกติหรือ
เครื่องหมายแฟลต(Flat) ใช้ตัวอักษร S เครื่องหมายระดับเสียงที่สูงขึ้นจากปกติหรือเครื่องหมายชาร์ป(Sharp) ใช้แทนค าว่า is 
ระบบช่ือโน้ตเยอรมัน เสียง B คือเสียง Bb และ เสียง B เนเจอรัล ใช้ตัวอักษร H ดังภาพที่ 1 นอกจากนี้ยังใช้ระบบโซมิเซช่ัน 
(solmization) หมายถึงการใช้สัญลักษณ์แทนตัวอักษร ut (do), re, mi, fa, sol, la, si (ti) จากการศึกษาพบว่า มิวสิคัล คริพโท--
กราฟี สามารถสร้างได้ 2 แบบ ดังนี ้

   
 

 
 
 
 
        
 

 
รูปที่ 1 วิธีการอ่านโน้ตในภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมัน 

ที่มา: https://www.chorusofwesterly.org/solmization-article 
สืบค้นเมื่อ 13 มีนาคม 2563 

  
1.ใช้แนวคิดด้านดนตรี ศิลปะ ภาพวาด หรือ ใช้สัญลักษณ์ดนตรี (Music Notation) เป็นรหัสแฝงในดนตรี 

 

คีตกวีประพันธ์เพลง ใช้โมทีฟ (Motif) และสีสันของเสียง (Tone Colors) สื่อความหมายของเพลง พบในการประพันธ์
ประเภท Symphonic Poem ส าหรับวงออเคสตาร์ (Orchestra) ประกอบด้วย 1 ท่อน (Movement)  เป็นดนตรีพรรณนา 
(Program music) ตัวอย่างเช่น ผลงานของ Franz Liszt ช่ือ “Hunnenschlacht” (The Battle of the Huns) ได้แรงบัลดาลใจ
จากภาพวาด ช่ือว่า Die Hunnenschlanct วาดโดย  Wilhelm von Kaulbach เกี่ยวกับการต่อสู้ของชาวโรมัน ประพันธ์โน้ต
ในช่วงท่อน Plain Chant “Crux fidelis” ให้ขนานกันสื่อถึงล าแสงสองล าที่ก าลังต่อสู้ ดังภาพที่ 3 
 

 
 
 
 
 

 

                 
  
 

รูปที่ 3 Plain Chant “Crux fidelis”  
 

รูปที่ 2 Die Hunnenschlacht - Battle of the Huns 
ที่มา: https://www.pinterest.com/pin/571957221402294149/ 
สืบค้นเมื่อ: สืบค้นเมื่อ 13 มีนาคม 2563 
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การประพันธ์แบบข้างต้นเป็นที่นิยมมากในยุคกลางและยุคโรแมนติกนับว่าเป็นการคริพโทกราฟีที่สื่อความหมาย 

ทางอ้อม นอกจากผลงานของ Franz Liszt แล้ว ยังมีคีตกวีอีกหลายคนท่ีใช้วิธีการประพันธ์ โดยมีแรงบัลดาลใจจาก ภาพวาด นิยาย 
เรื่องราว บทกลอนและอื่น ๆ ใช้สื่อความหมาย เช่น Felix Mendelssohn (1809-1847) ช่ือผลงาน“Overture to A Midsummer 
Night’s Dream (1826), Peter Tchaikovsky (1840-1893) ช่ือผลงาน“Remeo and Juliet; revised 1880  เป็นต้น นอกจากน้ี
ยังมีวิธีการท าคริพโทกราฟีด้วยการใช้ Harmonic Alphabet คือการประพันธ์โมทีฟ(Motif)แฝงในตัวอักษร เช่น ผลงานของ ไมเคิล 
ไฮเดน (Michael Haydn) เขาได้สร้างระบบเสียงใหม่ไม่ยึดตามไดอาโทนิคแต่ใช้แบบเอโทนอล (Atonal) (ภาพที่ 6), ผลงานของ  
เจ บัคกิล (J. Bücking) สร้าง Harmonic Alphabet มีแนวคิดว่าการใช้ตัวอักษรไม่จ าเป็นอีกต่อไป สามารถสื่อสารกันด้วยเสียง 
(ภาพที่ 7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

       รูปที่ 4 Michael Haydn’s musical cipher  
ที่มา: shorturl.at/yDOW5 สืบคน้เมื่อ 13 มีนาคม 2563 

 
 2. ใช้เนื้อหาบทเพลงเป็นรหัสแฝงเชื่อมโยง 
 

 Carnival op.9 (1835) “Sphinxes” ของ โรเบิร์ต ชูมานน์ (Robert Schumann) ประพันธ์โน้ตที่มีช่ือของเขาเป็นรหัส
แฝงไว้  เมื่ อถอดรหัสด้ วยใ ช้ระบบช่ือโ น้ตภาษาเยอรมัน ใน No.1 ประกอบด้วยโน้ต  Eb C H A  สัญลักษณ์แฟลต 
ในภาษาเยอรมันใช้ตัวอักษร S รวมตัวอักษร Es อ่านว่า เอส เมื่อถอดความหมายได้ ค าว่า “S-C-H-A” เป็นช่ือย่อของ 
โรเบิร์ต ชูมานน์ ใน No.2 และ No.3 ประกอบด้วยโน้ต Ab C H  โน้ต Ab เท่ากับ As อ่านว่า เอส เมื่อถอดความหมายได้ 
ค าว่า “A-S-C-H” เป็นบ้านเกิดของหญิงคนรัก ดังภาพที่ 4 และผลงาน Northern Song, Op.68, No.41 “Nordisches Lied, 
Album fur die Jugend ของโรเบิร์ต ชูมานน์ เขาได้ใส่ช่ือมิตรสหาย “G-A-D-E” ไว้ในท่อนแรกของเพลงอีกด้วย (ภาพท่ี5)  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 5 มิวสิคัล คริพโทกราฟี S-C-H-A และ A-S-C-H ใน “Sphinxes”  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 6 มิวสิคัล คริพโทกราฟี “G-A-D-E” ใน Northern Song, Op.68, No.41 
  
 
 
 
 

Es       C           H            A 
S-C-H-A ช่ือย่อ โรเบริ์ต ชูมานน ์

A-S-C-H บ้านเกิดของหญิงคนรัก 

AS           C            H 

A-S-C-H บ้านเกิดของหญิงคนรัก 

A            Es           C           H 
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 2. ใช้เนื้อหาบทเพลงเป็นรหัสแฝงเชื่อมโยง 
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รูปที่ 5 มิวสิคัล คริพโทกราฟี S-C-H-A และ A-S-C-H ใน “Sphinxes”  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 6 มิวสิคัล คริพโทกราฟี “G-A-D-E” ใน Northern Song, Op.68, No.41 
  
 
 
 
 

Es       C           H            A 
S-C-H-A ช่ือย่อ โรเบริ์ต ชูมานน ์

A-S-C-H บ้านเกิดของหญิงคนรัก 

AS           C            H 

A-S-C-H บ้านเกิดของหญิงคนรัก 

A            Es           C           H 
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  สรุปผลการศึกษาและอภิปรายผล    

 

 มิวสิคัล คริพโทกราฟี หมายถึงการก าหนดรหัสแฝงในดนตรี  แบ่งได้ 2 ประเภท คือ (1) ใช้แนวคิดด้านดนตรี ศิลปะ
ภาพวาด หรือ ใช้สัญลักษณ์ทางดนตรี เป็นรหัสแฝงในดนตรี (2) ใช้เนื้อหาบทเพลงเป็นรหัสแฝงเช่ือมโยง  สอดคล้องกับ งานวิจัย
ของ ณัฐพล ดีค า (2558:1) กล่าวว่า ชาร์ลส์ ไอฟส์ ได้ประพันธ์เพลงขึ้นมาชิ้นหนึ่งเรียกว่าThree Page Sonata โดยมีแนวความคิด
เป็นการล าดับตัวโน้ตเรียงเป็นชุดตามช่ือของ Bach (B-A-C-H) และการเรียงล าดับชุดโน้ตนี้สามารถเล่นถอยหลัง จากตัวสุดท้าย
ย้อนกลับมาตั วแรกได้ (Retrograde) และยั งมีการพลิกกลับของ ชุดโน้ต  ( Inversion)  การประพันธ์ เพลงโดยสร้ า ง 
มิวสิคัล คริพโทกราฟี เป็นอีกหนี่งในหลายวิธีการประพันธ์ท่ีเป็นรากฐานส าคัญท าให้การประพันธ์เพลงในปัจจุบันมีความหลากหลาย 
อนาคตส าหรับผู้ที่มีความช่ืนชอบการประพันธ์ดนตรสีามารถใช้วิธีการนี้เพื่อสร้างผลงานดนตร ีให้ดูแปลกใหมน่่าสนใจและมีเรื่องราว 
หรือสามารถใช้แนวคิดนี้สร้างสื่อเพื่อพัฒนาการศึกษาทั้งด้านดนตรีและวิชาการด้านอ่ืน ๆ ได้อีกด้วย 
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ศิลปะการแสดงสร้างสรรค์ ชุด เซนโซซิงกอร่า

ภูวรินทร์ อดทน1* อังคณา ทองศิริ1 ชลธิดา เกษเพชร2 และประภาพรรณ ภูเก้าล้วน3

บทคัดย่อ
ผลงานศลิปะการแสดงสร้างสรรค์ ชดุ เซนโซซงิกอร่า มวัีตถุประสงค์เพือ่ศกึษาประวตัศิาสตร์และผลกระทบจากสงครามโลก

ครั้งที่ 2 ที่เกิดข้ึนในจังหวัดสงขลา นำามาออกแบบและสร้างสรรค์เป็นผลงานทางด้านศิลปะการแสดงในรูปแบบนาฏศิลป์ร่วมสมัย 

ผู้สร้างสรรค์ศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณ์ และการลงพื้นที่ชุมชน นำาข้อมูลมาวิเคราะห์และสังเคราะห์สร้างสรรค์เป็นผลงาน 
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Creative Performing Art on Senso Zingora

Phuwarin Odthon1* Angkana Tongsri1 Chonthida Ketphet2 and Prapaphan Phukaoluna3

Abstract
A creative performing art, Senso Zingora, has an objective to study the history and the effect of World 

War 2 occurred in Songkhla province. Creators design and create as a work in the performing arts in contemporary 

dance styles. Creators studied information from the interview, documents, and observations from the community 

area, and use information from document studies to analyze and interpret in order to create this work. Creators 

use Isdora Duncan theoretical concept, which is the use of spiritual expression. Internal feelings expressed 

through body movement, and use body continuously which would make the gesture naturally by using live 

dance techniques and repeated gestures. From the study, creators found that the creative performing art, Senso 

Zingora, use the posture of western dance moves combined with Nohra Thai dance and natural movement to 

create a new posture. Designing the music of the performance uses international musical instruments combined 

with WongBheePhat Chatri (Thai folk instruments) and Japanese musical instruments. The costumes are well 

developed according to the popularity of Field Marshal Plaek Pibulsongkram. A woman dressed in a leotard 

Long skirts or sarong, men wearing round neck shirts, long trousers, Japanese soldiers dressed as Samurai. A creative 

performing art, Senso Zingora, is a performance that reflects the violence, Fear, and Feelings from the effects 

of World War 2 in Songkhla Province.

Keywords: Creative performing arts, World War 2, Zingora

ประเภทผลงานสร้างสรรค์ 

ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ร่วมสมัย) 

แนวความคิด 

               เซนโซซิงกอร่า มีแรงบันดาลใจมาจากเรื่องราวประวัติศาสตร์ของเมืองสงขลาที่เคยเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ขึ้นใน
เมื่อปีพุทธศักราช 2484 ญี่ปุ่นเปิดฉากการรบในสงครามมหาเอเชียบูรพาแบบสายฟ้าแลบ จู่โจมทุกจุดพร้อมกันในเวลาเดียวกัน 
ญี่ปุ่นสามารถยึดจุดยุทธศาสตร์ทางภาคใต้นั้น เพื่อเป็นเส้นทางเดินทัพสู่พม่าและมลายูได้อย่างรวดเร็วเพราะญี่ปุ่นได้วาง
แผนการล่วงหน้า โดยส่งแนวที่ห้ามาสืบราชการลับ และปลอมแปลงเปลี่ยนช่ือแซ่ใหม่ ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นหมอ ปฏิบัติการใต้
ดินล่วงหน้าในประเทศไทยเวลานานหลายปี 

ความส าคัญของการท างานสร้างสรรค์  

                 เซนโซซิงกอร่า เป็นผลงานการแสดงเพื่อบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ 2 ที่เกิดขึ้นในเมือง
สงขลา การแสดงที่ต้องการเล่าเรื่องราวของชาวเมืองสงขลาเมื่อครั้งสงครามโลกครั้งที่ 2  และทหารญี่ปุ่นที่แฝงตัวมาเป็น
สายลับในคราบอาชีพหมอ ได้สร้างความเจ็บปวดให้กับชาวสงขลาทั้งสภาพความเป็นอยู่และสภาพจิตใจ 

วัตถุประสงค์ของการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 

         เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์และผลกระทบจากสงครามโลกครั้งท่ี 2 ที่เกิดขึ้นในจังหวัดสงขลา น ามาออกแบบและ
สร้างสรรคเ์ป็นผลงานทางด้านศลิปะการแสดงในรูปแบบนาฏศิลปร์ว่มสมัย 

กระบวนการของการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 

        ผู้สร้างสรรค์ศึกษาหาข้อมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์ และการลงพื้นที่ชุมชน  น าข้อมูลมาวิเคราะห์และสังเคราะห์
สร้างสรรค์เป็นผลงาน และประเมินผลการออกแบบโดยน าแนวความคิดทฤษฎีของ Isadora Duncan คือใช้การแสดงออกทาง
จิตวิญญาณ ความรู้สึกภายในที่แสดงสื่อออกมาผ่านทางการเคลื่อนไหวร่างกาย  ใช้ร่างกายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะท าให้การ
เคลื่อนไหวเป็นไปอย่างธรรมชาติ ใช้เทคนิคการเต้นแบบด้นสดและการท าท่าซ ้า 

อุปกรณ์ในการด าเนินการผลติผลงานสร้างสรรค์ 

               ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์ และการลงพื้นที่ชุมชน แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์และสังเคราะห์สร้างสรรค์
เป็นผลงาน โดยน าหลักการของออกแบบโดยน าแนวความคิดทฤษฎีของ Isadora Duncan คือใช้การแสดงออกทางจิต
วิญญาณ ความรู้สึกภายในที่แสดงสื่อออกมาผ่านทางการเคลื่อนไหวร่างกาย  ใช้ร่างกายอย่างต่อเนื ่อง ซึ ่งจะท าให้การ
เคลื่อนไหวเป็นไปอย่างธรรมชาติ ใช้เทคนิคการเต้นแบบด้นสดและการท าท่าซ ้า  และแนวความคิดทฤษฎีของ ศาสตราจารย์
กิตติกุล ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ ตามกระบวนการออกแบบ 6 ขั้นตอน ดังนี้    
           1.ศึกษาประเด็นประวัติศาสตร์สงครามโลกคร้ังท่ี 2 ที่เกิดขึ้นในเมืองสงขลา 
                 ศึกษาประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งท่ี 2  ที่เกิดขั้นในจังหวัดสงขลา ในปีพุทธศักราช 2484  การเข้ามาของทหาร
ญี่ปุ่นที่แฝงตัวมาเป็นสายลับปลอมแปลงมาเป็นหมอ เพ่ือมาสืบราชการลับทางยุทธศาสตร์ทางภาคใตใ้นจังหวัดสงขลา ก่อนจะ
บุกรุกเมืองสงขลาไดส้ร้างความเสยีหายให้กับชาวสงขลา 
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            2.ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย น าเสนอผลงานต่อสาธารณะชน 
              น าเสนอผลงานสร้างสรรค์ชุดนี้เพื่อให้รบัรู้เรื่องราวเกี่ยวกับประเด็นประวตัิศาสตรส์งครามโลกครั้งท่ี 2 ที่เกิดขึ้นใน
เมืองสงขลา และทหารญี่ปุ่นที่แฝงตัวมาเป็นสายลับในคราบอาชีพหมอ ได้สร้างความเจ็บปวดให้กับชาวสงขลาทั้งสภาพความ
เป็นอยู่และสภาพจติใจ 
               3.ออกแบบท่าเต้นให้มีท่าเอกลักษณ์ ในการสื่อสารและการสื่ออารมณ์ 
                การก าหนดท่าร าผูส้ร้างสรรค์ออกแบบตามความคดิและจินตนาการของผูส้ร้างสรรค์ โดยการออกแบบร่าง
โครงสร้างของท่าเต้น เลือกใช้นาฏยลักษณ์ ดังนี ้
                นาฏยลักษณ์นาฏศลิป์ตะวันตกการใช้การเคลื่อนไหวรา่งกายในการแสดง  และใช้โครงสร้างท่าร าที่ได้จากโนรา 
นาฏยลักษณ์นาฏศิลปร์่วมสมัย เน้นการเคลื่อนไหวรา่งกายแบบนาฏศิลป์สากล ได้น าหลักในการสร้างสรรค์งานนาฏศลิป์ร่วม
สมัย โดยการออกแบบท่าโดยไม่ยดึติดกับนาฏศิลปร์ูปแบบเกา่ มีการน านาฏศลิป์พ้ืนบ้านภาคใต้(โนรา) มาออกแบบท่าร า
เพื่อให้เกิดเป็นท่าที่มีความเฉพาะมาออกแบบการแสดง 
               4.ออกแบบเคร่ืองแต่งกาย 
                การแสดงที่สื่อถึงชาวบ้านในสมัยจอมพล ป พิบูลสงคราม ในช่วงของสงครามโลกครั้งท่ี2 

                     4.1 นักแสดงผู้หญิงสวมเสื้อแขนสั้นรัดรูป นุ่งผ้าถุงคุมเข่าและกระโปรงคุมเข่า 
                4.2 นักแสดชายสวมเสื้อแขนสั้น สวมกางเกงขายาว 
               4.3 นักแสดงทหารญี่ปุ่น น าเอาแต่งกายของซามูไรมาออกแบบเป็นชุดทหารญี่ปุ่น 
 

                                                
             (1)                                                                                           (2) 
 

ภาพที่ 1 (1) ภาพการแต่งกายชาวบ้าน 
                                                              (2) ภาพการแตง่กายทหารญี่ปุ่น 

ที่มา : นาฏศลิป์ไทยรุ่น12 
 
 
            
 
 
 

 5.ออกแบบดนตรีประกอบการแสดง  
               ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอในรูปแบบนาฏศิลป์ร่วมสมัย โดยใช้ดนตรีสากลผสมผสานกับวงปี่พาทย์ชาตรี
ประกอบการแสดงเพื่อสื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์ภาคใต้และการใช้เครื่องดนตรีญี่ปุ่นเพื่อสื่อให้เห็นถึงการเข้ามาของถึงทหาร
ญี่ปุ่น 
               6.ประเมินผลงานโดยกลุ่มเป้าหมาย 

                ประเมินผลงานผา่นกลุม่เป้าหมาย โดยให้กลุ่มเป้าหมายประเมิในแบบประเมิน และน าเสนอต่อคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ทางด้านศลิปะ ทัศนศิลป์ ดนตรี ทางด้านมานุษยวิทยา นักปราชญ์ชาวบ้าน 
 

ผลงานสร้างสรรค์ 

                 เซนโซซิงกอร่า เป็นผลงานการแสดงเพื่อบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ 2 ที่เกิดขึ้นในเมือง
สงขลา การแสดงท่ีต้องการเล่าเรื่องราวของชาวเมืองสงขลาเมือ่ครั้งสงครามโลกครัง้ที2่  และทหารญี่ปุ่นท่ีแฝงตัวมาเป็นสายลับ
ในคราบอาชีพหมอ ได้สร้างความเจ็บปวดให้กับชาวสงขลาทั้งสภาพความเป็นอยู่และสภาพจิตใจ  ใช้เวลาในการแสดง 8นาที 
นักแสดงท้ังหมด16คน เป็นผู้ชาย 8คน ผู้หญิง8คน แบ่งช่วงการแสดงออกเป็น 3 ช่วงการแสดง คือ 
                 ช่วงที1่. สื่อให้เห็นถึงความเป็นอยู่ของคนสงขลาที่อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข และการเข้ามาของ ทหารญี่ปุ่นที่แฝง
ตัวมาเป็นหมอ  
                 ช่วงที2่. สื่อให้เห็นถึงการบุกรุกของทหารญี่ปุ่น และการเปิดเผยตัวตนของสายลับท่ีแฝงตัวมาเป็น หมอ  
                 ช่วงที3่. สื่อให้เห็นถึงชาวสงขลาที่ได้รับผลกระทบจากสงครามโลกครั้งท่ี2 ทั้งสภาพความเป็นอยู่และสภาพจิตใจ
ระหว่างครั้งเกิดสงครามโลกครั้งท่ี2 นักแสดงท้ังหมด16คน เป็นผู้ชาย 8คน ผู้หญิง8คน  
 

                    
                            (1)                                                                (2) 
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                                                                     (3) 

ภาพที่ 2 (1)(2)(3) การน าเสนอการแสดง 
ที่มา : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จ.สงขลา 

 
ค าขอบคุณ 

         ขอขอบคุณพระคุณอาจารย์อรวรรณ โภชนาธาร ประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
อาจารย์ประภาพรรณ  ภูเก้าล้วน อาจารย์ประจ าสาขาวิชาศิลปะการแสดง ที่ให้ค าปรึกษา อบรมสั่งสอนให้วิชาความรู้ตลอด
ระยะเวลา 4 ปี ขอขอบพระคุณ อาจารย์สายฝน  ไฝเส้ง อาจารย์ที่ปรึกษาผลงานสร้างสรรค ์ท่ีคอยให้ค าปรึกษาค าแนะน าในสิ่ง
ที่ควรปรับปรุงแก้ไขตลอดเวลาการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นก าลังใจ  
           ขอขอบพระคุณอาจารย์ชลธิดา  เกษเพชร ที่ให้ค าปรึกษา และค าแนะน าข้อมูลและเอกสารในผลงานการสร้างสรรค์ 
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                                                                     (3) 

ภาพที่ 2 (1)(2)(3) การน าเสนอการแสดง 
ที่มา : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จ.สงขลา 

 
ค าขอบคุณ 

         ขอขอบคุณพระคุณอาจารย์อรวรรณ โภชนาธาร ประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
อาจารย์ประภาพรรณ  ภูเก้าล้วน อาจารย์ประจ าสาขาวิชาศิลปะการแสดง ที่ให้ค าปรึกษา อบรมสั่งสอนให้วิชาความรู้ตลอด
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เอกสารอ้างอิง 

                        ดร.อาทร จันทวิมล. (2546).ประวัติของแผ่นดินไทย.กรุงเทพฯ :ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โรงพิมพ์อักษรไทย( 
น.ส.พ ฟ้าเมืองไทย) 
                           แถมสุข นุ่มนนท์. (2544).เมืองไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง.กรุงเทพฯ :ส านักพิมพ์สายธารบริษัท 
ส านักพิมพ์วิญญูชน จ ากัด 
                           ดร.วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร ราชบัณฑิต .(2552).สงครามทวงคืนดินแดน.กรุงเทพฯ :ส านักพิมพ์แสงดาว 
จ ากัด 
                           ถนอม พูนวงศ์.(๒๕๔๕).ประวัติศาสตร์เมืองสงขลา.กรุงเทพฯ :โอเดียนสโตร์ ศรีสมร ศรีเบญจพรางกูร. 
 
 

ศิลปะการแสดงสร้างสรรค์ ชุด รุจิระสงขลาปุราณ
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Creative Performing Arts on Rujira Songkhla Puran

Chawanluck Wichiankaew1* Saowalak Rattanakaew1 Anchittha Bunthong1 and Chonthida Ketphet2

Abstract
 The creation of Thai classical dance with the objective of the study of the history of Songkhla. From 

the statement of King Rama IV, which appeared in writing in the Annals of the Chronicles. When he traveled to 

Songkhla in the year. 1859 to create the creation in the form of creative Thai dance. The creators studied 

information from documents, interviews, and visits to community areas. The data are analyzed and synthesized 

into creative works according According to the design process, 5 steps are: 1. Analyze the article in the Chronicles 

Meeting. 2. Compose lyrics and Musical design. 3. Dance posture design and movement 4. Design the Costume. 

5. disseminate and Actor training practice Actress. Creative works on Rujira Songkhla Puran is a performance to 

tell the historical story of the royal visit of Songkhla of King Mongkut. The performance takes 7 minutes. The 

performers are 12 women, all dressed in a costume designer from the structure of the dress of a Songkhla 

woman during the early Rattanakosin period. Music using the Pi Chatree band and communicate the story with 

songs, design the dance moves from the Thai dance and dance together with the structure of the dance of 

Nora folk dance. It is another form of the show that occurs from the integration of historical evidence with the 

arts of performing arts which can reflect the beauty and prosperity of Songkhla.

Keywords : Creative Thai Dance, Rujira Songkhla Puran

ประเภทงานสร้างสรรค์ 

ศิลปะการแสดง (นาฏศิลปไ์ทยสรา้งสรรค์) 

แนวความคิด 

 ผลงานการแสดงชุด รุจิระสงขลาปุราณ เป็นการน าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของเมืองสงขลามาบอกเล่าผ่านผลงาน
การแสดง โดยหยิบยกเรื่องราวจากถ้อยความอันเป็นพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  4    
ซึ่งปรากฏหลักฐานไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในหนังสือประชุมพงศาวดาร ได้ตรัสชมสภาพบ้านเมืองสงขลาที่มีความเจริญรุ่งเรือง
และสวยงามน่าประทับใจ เมื่อครั้งเสด็จประพาสเมืองสงขลาในปี พ.ศ 2402 น ามาสร้างสรรค์การแสดง ในรูปแบบนาฏศิลป์
ไทยสร้างสรรค์  

ความส าคัญของการท างานสร้างสรรค์ 

 ประวัติศาสตร์เมืองสงขลา เป็นเมืองเก่าแก่ท่ีมีประวัติศาสตรอ์ันยาวนาน นับตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายจนก่อตั้งเปน็
เมืองใหญ่ในสมัยกรุงธนบุรี สืบต่อมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ โดยพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีพระองค์แรกที่เสด็จ       
ณ เมืองสงขลา คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงเสด็จประพาสหัวเมืองปักษ์ใต้ ณ เมืองสงขลา     
เพื่อสร้างความใกล้ชิดระหว่างราษฎรและพระมหากษัตริย์ ระหว่างวันที่ 20-28 สิงหาคม พ.ศ. 2402 เป็นเวลา 8 คืน 9 วัน 
และได้มีบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในประชุมพงศาวดารสงขลา 
 การแสดงสร้างสรรค์ ชุด รุจิระสงขลาปุราณ เป็นผลงานการแสดงที่ตีความจากถ้อยความที่มีการบันทึกไว้ใน
พงศาวดารเมืองสงขลา เมื่อครั้งท่ีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสเมืองสงขลา พระองค์ทรงประทับอยู่บน
ยอดเจดีย์เขาตังกวนจนอัสดงคต ทรงทอดพระเนตรไฟราษฎรตามไต้ตามโคมทั้งสี่ด้าน แล้วตรัสชมว่า “ดูงามประหลาดตา
เหมือนดาวนักขัตฤกษ์ในอากาศ” 

วัตถุประสงค์ของการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 

 เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์เมืองสงขลาจากถ้อยความอันเป็นพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจา้อยู่หัว 
รัชกาลที ่ 4 ซึ ่งปรากฎหลักฐานไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในประชุมพงศาวดาร เมื ่อครั ้งเสด็จประพาสเมืองสงขลาใน                 
ปี พ.ศ. 2402 มาสร้างสรรค์การแสดง ในรูปแบบนาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์ 

กระบวนการของการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 

 ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์ และการลงพื้นที่ชุมชน น าข้อมูลมาวิเคราะห์และสังเคราะห์สร้างสรรค์เป็น
ผลงานตามกระบวนการออกแบบ 5 ขั้นตอน คือ 1. วิเคราะห์บทความในประชุมพงศาวดาร 2. ประพันธ์บทร้องและบรรจุเพลง 
3. ออกแบบท่าร า แปรแถว และการเคลื่อนที่ 4. ออกแบบเครื่องแต่งกาย 5. น าไปถ่ายทอดและฝึกหัดนักแสดง 

อุปกรณ์ในการด าเนินการผลติผลงานสร้างสรรค์ 

 ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์ และการลงพื้นที่ชุมชน แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์และสังเคราะห์สร้างสรรค์
เป็นผลงาน โดยน าหลักการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะการแสดงของ  อาจารย์อรวรรณ  โภชนาธาร ตามกระบวนการ
ออกแบบ 5 ขั้นตอน ดังนี้   
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พงศาวดารเมืองสงขลา เมื่อครั้งท่ีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสเมืองสงขลา พระองค์ทรงประทับอยู่บน
ยอดเจดีย์เขาตังกวนจนอัสดงคต ทรงทอดพระเนตรไฟราษฎรตามไต้ตามโคมทั้งสี่ด้าน แล้วตรัสชมว่า “ดูงามประหลาดตา
เหมือนดาวนักขัตฤกษ์ในอากาศ” 

วัตถุประสงค์ของการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 

 เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์เมืองสงขลาจากถ้อยความอันเป็นพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจา้อยู่หัว 
รัชกาลที ่ 4 ซึ ่งปรากฎหลักฐานไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในประชุมพงศาวดาร เมื ่อครั ้งเสด็จประพาสเมืองสงขลาใน                 
ปี พ.ศ. 2402 มาสร้างสรรค์การแสดง ในรูปแบบนาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์ 

กระบวนการของการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 

 ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์ และการลงพื้นที่ชุมชน น าข้อมูลมาวิเคราะห์และสังเคราะห์สร้างสรรค์เป็น
ผลงานตามกระบวนการออกแบบ 5 ขั้นตอน คือ 1. วิเคราะห์บทความในประชุมพงศาวดาร 2. ประพันธ์บทร้องและบรรจุเพลง 
3. ออกแบบท่าร า แปรแถว และการเคลื่อนที่ 4. ออกแบบเครื่องแต่งกาย 5. น าไปถ่ายทอดและฝึกหัดนักแสดง 

อุปกรณ์ในการด าเนินการผลติผลงานสร้างสรรค์ 

 ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์ และการลงพื้นที่ชุมชน แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์และสังเคราะห์สร้างสรรค์
เป็นผลงาน โดยน าหลักการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะการแสดงของ  อาจารย์อรวรรณ  โภชนาธาร ตามกระบวนการ
ออกแบบ 5 ขั้นตอน ดังนี้   
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 1. วิเคราะห์บทความในประชุมพงศาวดาร โดยตีความจากถ้อยความที่มีการบันทึกไว้ในพงศาวดารเมืองสงขลา   
มาตีความก าหนดโครงสร้างของการแสดง 

 2. ประพันธ์บทร้องและบรรจุเพลง ประพันธ์บทร้องโดยใช้เพลงบอกจ านวน 3 บท เกริ่นเรื่องราวการเสด็จประพาส
เมืองสงขลาของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ออกแบบเพลงโดยใช้โครงสร้างท านองเพลงเวสสุกรรมมายกท านอง
ใหม่เป็นส านวนตะลุง และเข้าด้วยท านองเพลงรัวดึกด าบรรพ์ บรรเลงเพลงโดยวงปี่พาทย์ชาตรีประกอบการแสดงเพื่อสื่อถึง
ความเป็นเอกลักษณ์ภาคใต้ 
 3. ออกแบบท่าร า แปรแถว และการเคลื่อนที่ ได้น าโครงสร้างท่าร าจากเพลงพื้นฐานของนาฏศิลป์ไทย  เพลงช้า 
เพลงเร็ว แม่บทเล็ก แล้วน าท่าทางอันเป็นโครงสร้างท่าร าของนาฏศิลป์ไทยแบบราชส านัก คือ การเคลื่อนไหวมือ  เช่น มือจีบ 
มือวง การเคลื่อนไหวเท้า เช่น กระดกเท้า กระทุ้งเท้า ขยั่นเท้า เป็นต้น แล้วน าการทรงตัวที่เป็นลักษณะเฉพาะของโนรา เช่น 
หลังอาน คอตั้ง หน้าเชิด และลักษณะของวงเหลี่ยม หรือท่ีเรียกว่า ฉาก ที่แสดงให้เห็นถึงความแข็งแรงมั่นคงมาออกแบบท่าร า 
การประดิษฐ์หรือปรุงแต่งท่าร าให้เกิดความสง่างามและมีสุนทรียะ เพื่อสื่อความหมายของท่าร าใน เชิงสัญลักษณ์ และสื่อ
ความหมายตามเนื้อหาของการแสดง การแปรแถวและการเคลื่อนที่ใช้หลักทฤษฎีของ ศาสตราจารย์กิตติกุล ดร.สุรพล วิรุฬห์-
รักษ์ โดยยึดทฤษฎีทัศนศิลป์ ใช้องค์ประกอบทางทัศนศิลป์คือการใช้โครงสร้างจุดและเส้นมาออกแบบ การแสดงเพื่อให้
สอดคล้องและสื่อความรู้สึกของการแสดง 
 4. ออกแบบเครื่องแต่งกาย ได้ศึกษาการแต่งกายของสตรีในยุคสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 4 และศึกษาการแต่งกายของสตรีชาวสงขลา จากพิพิธภัณฑ์ผ้าสงขลา ท าให้ทราบถึงลักษณะการแต่งของสตรีชาว
สงขลาในยุคสมัยพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โดยสวมเสื้อแขนกระบอกผ่าหน้า คอตั้งแบบจีน นุ่งผ้าถุง และพาดสไบ 
 

 
ภาพที่ 1 การแต่งกายชุดรุจิระสงขลาปุราณ 

ที่มา : นาฏศิลป์ไทย รุ่นที่ 12 

  
 
 
 

 5. น าไปถ่ายทอดและฝึกหัดนักแสดง  
  5.1 การเลือกคัดนักแสดง โดยมีวิธีการคัดเลือกนักแสดงผู้หญิงล้วนจ านวน 12 คน จะต้องมีรูปร่างสรีระที่
ดีส่วนสูงเสมอกันมีรูปหน้ากลม และมีทักษะพื้นฐานการแสดง นาฏศิลป์ไทยเป็นอย่างดี   
  5.2 การถ่ายทอดกระบวนท่าร า เริ่มจากการชี้แจงรายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน ภูมิหลังของการแสดง                
           5.2.1 ใช้วิธีการสนทนาแบบกลุ่ม เพื่อบอกเล่าเรื่องราวภูมิหลังของการแสดง โดยน ารายละเอียด
ข้อมูลพื้นฐานของการแสดงชุด รุจิระสงขลาปุราณ ทั้งข้อมูลที่เป็นเอกสารและข้อมูลภาพ เพื่อให้นักแสดงได้ท าความเข้าใจและ
เปิดโอกาสให้นักแสดงพูดคุยเสนอความคิดเห็นและตอบข้อซักถามที่เกี่ยวข้องกับภูมิหลังของการแสดง เพื่อ ให้นักแสดงทุกคน
เข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน 
          5.2.2 ใช้วิธีการสาธิตให้นักแสดงฝึกปฏิบัติตาม ผู้สร้างสรรค์ได้ออกแบบท่าร าขึ้นหลาย ๆ ท่าแล้ว
ท าการบันทึกภาพนิ่งท่าร าแต่ละท่า แล้วทดลองน ามาฝึกปฏิบัติเพื่อปรับแต่งโครงสร้างของท่าร าที่ออกแบบให้มีความกลมกลืน 
และไม่ขัดกับการเคลื่อนไหวของร่างกาย แล้วให้นักแสดงปฏิบัติท่าร าตามที่ผูส้รา้งสรรค์ออกแบบไว้ในหลายรูปแบบ คัดเลือกท่า
ร าที่มีความสมบูรณ์และนักแสดงสามารถปฏิบัติท่าร าตามที่ออกแบบได้ทุกคน เนื่องจากท่าร าของการแสดงชุดนี้ เป็นการคิด
สร้างสรรค์นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ จึงจ าเป็นที่จะต้องให้นักแสดงทุกคนฝึกปฏิบัติท่าร าให้มีความคล่องแคล่ว และอาศัย
นักแสดงที่มีทักษะดีในการจดจ ารายละเอียดท่าร าเพื่อช่วยถ่ายทอดท่าร าให้กับนักแสดงคนอื่น ๆ  นอกจากนี้ผู้สร้างสรรค์เปิด
โอกาสให้นักแสดงได้เสนอแนะท่าร าจากความคิดของนักแสดงเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันท าให้ไดท้่าร าเพิ่มขึ้น
และเป็นท่าร าที่นักแสดงเองสามารถปฏิบัติได้เหมาะสมกับสรีระของตนเอง 
          5.2.3 ปฏิบัติท่าร าเข้ากับเพลง ปรับแต่งท่าร าให้สอดคล้องกับเพลง ในการฝึกปฏิบัติท่าร าเข้ากับ
เพลงผู้สร้างสรรค์ได้ให้นักแสดงฝึกท่าร าซึ่งเป็นท่าร าดิบให้เกิดความช านาญ แล้วจึงให้นักแสดงปฏิบัติท่าร าเข้ากับโครงร่างของ
เพลงเพื่อให้นักแสดงคุ้นชินกับจังหวะหน้าทับของเพลง และปฏิบัติท่าร าได้ถูกต้องตามจังหวะ เมื่อนักแสดงเกิดความช านาญ
และแม่นย าในเรื่องของการฟังจังหวะแล้ว จึงให้นักแสดงทดลองปฏิบัติท่าร าเข้ากับเพลงจริงเพื่อปรับแต่งท่าร าให้มีความ
สอดคล้องกับเพลงประกอบการแสดงและตรวจสอบรายละเอียด ความพร้อมเพรียง ความสมบูรณ์ของท่าร า 
           5.2.4  สร้างอารมณ์ความรู้ส ึกของนักแสดงให้ไปในทิศทางเดียวกันกับรูปแบบการแสดง        
เมื่อนักแสดงฝึกปฏิบัติท่าร าจนเกิดความช านาญและแม่นย าแล้วผู้สร้ างสรรค์ได้ก าหนดอารมณ์ความรู้สึกที่แตกต่างกันตาม
รูปแบบของการแสดง แล้วให้นักแสดงสร้างอารมณ์ความรู้สึกตามช่วงการแสดง โดยมีผู้สร้างสรรค์คอยเล่าเรื่องราวของการ
แสดงประกอบการสร้างอารมณ์ความรู้สึกเพื่อให้นักแสดงเกิดจินตนาการในการสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกผ่านตัวนักแสดงเอง 
           5.2.5 แก้ไขจุดบกพร่องที่เกิดขึ้นทันทีเมื่อพบว่านักแสดงเกิดข้อผิดพลาด  และแยกฝึกซ้อมเพื่อ
แก้ไขเป็นรายบุคคลโดยไม่ปล่อยผ่าน เมื่อพบข้อบกพร่อง หรือเกิดข้อผิดพลาดที่เกิดมาจากนักแสดง ผู้สร้างสรรค์จะต้องซ้อม
เพื่อค้นหาข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นแล้วหาวิธีการแก้ไขในทันที และอาศัยนักแสดงกลุ่มที่มีทักษะในการจดจ าท่าร าดีเป็นกลุ่มที่ช่วย
แก้ไขจุดบกพร่องที่เกิดขึ้นกับนักแสดงคนอ่ืน 
  5.3 การฝึกซ้อมนักแสดง ผู ้สร้างสรรค์วางแผนตารางการฝึกซ้อม  และก่อนการฝึกซ้อมการแสดง            
ผู้สร้างสรรค์ท าความเข้าใจกับนักแสดงได้เข้าใจในรูปแบบของการแสดงหรือโครงสร้างต่าง ๆ ที่มีส่วนส าคัญกับการแสดง       
จึงเริ่มท าการฝึกซ้อมย่อยและฝึกซ้อมใหญ่ หากพบข้อผิดพลาดจะแก้ไขข้อบกพร่องเป็นรายบุคคลทันที มีระบบใช้ระยะเวลาใน
การฝึกซ้อมวันละ 3 ชั่วโมง ในช่วงเวลาหลังจากกิจกรรมการเรียนการสอน ในการทบทวนท่าร าจัดรูปแบบแถวและฝึกซ้อม
หลายครั้งจนนักแสดงเกิดความช านาญจนสามารถสื่ออารมณ์ของการแสดงออกมาได้ตามเจตนารมณ์ของผู้สร้างสรรค์  แล้วจึง
ฝึกซ้อมทดลองใส่เครื่องแต่งกายเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย เมื่อนักแสดงฝึกซ้อมจนเกิดความช านาญแล้วจึงมีการบันทึกภาพ
วีดีทัศน์เพื่อจดบันทึกท่าร าชุดการแสดงที่ถูกต้องและสมบูรณ์เพื่อการสืบทอดท่าร าต่อไป 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 1. วิเคราะห์บทความในประชุมพงศาวดาร โดยตีความจากถ้อยความที่มีการบันทึกไว้ในพงศาวดารเมืองสงขลา   
มาตีความก าหนดโครงสร้างของการแสดง 

 2. ประพันธ์บทร้องและบรรจุเพลง ประพันธ์บทร้องโดยใช้เพลงบอกจ านวน 3 บท เกริ่นเรื่องราวการเสด็จประพาส
เมืองสงขลาของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ออกแบบเพลงโดยใช้โครงสร้างท านองเพลงเวสสุกรรมมายกท านอง
ใหม่เป็นส านวนตะลุง และเข้าด้วยท านองเพลงรัวดึกด าบรรพ์ บรรเลงเพลงโดยวงปี่พาทย์ชาตรีประกอบการแสดงเพื่อสื่อถึง
ความเป็นเอกลักษณ์ภาคใต้ 
 3. ออกแบบท่าร า แปรแถว และการเคลื่อนที่ ได้น าโครงสร้างท่าร าจากเพลงพื้นฐานของนาฏศิลป์ไทย  เพลงช้า 
เพลงเร็ว แม่บทเล็ก แล้วน าท่าทางอันเป็นโครงสร้างท่าร าของนาฏศิลป์ไทยแบบราชส านัก คือ การเคลื่อนไหวมือ  เช่น มือจีบ 
มือวง การเคลื่อนไหวเท้า เช่น กระดกเท้า กระทุ้งเท้า ขยั่นเท้า เป็นต้น แล้วน าการทรงตัวที่เป็นลักษณะเฉพาะของโนรา เช่น 
หลังอาน คอตั้ง หน้าเชิด และลักษณะของวงเหลี่ยม หรือท่ีเรียกว่า ฉาก ที่แสดงให้เห็นถึงความแข็งแรงมั่นคงมาออกแบบท่าร า 
การประดิษฐ์หรือปรุงแต่งท่าร าให้เกิดความสง่างามและมีสุนทรียะ เพื่อสื่อความหมายของท่าร าใน เชิงสัญลักษณ์ และสื่อ
ความหมายตามเนื้อหาของการแสดง การแปรแถวและการเคลื่อนที่ใช้หลักทฤษฎีของ ศาสตราจารย์กิตติกุล ดร.สุรพล วิรุฬห์-
รักษ์ โดยยึดทฤษฎีทัศนศิลป์ ใช้องค์ประกอบทางทัศนศิลป์คือการใช้โครงสร้างจุดและเส้นมาออกแบบ การแสดงเพื่อให้
สอดคล้องและสื่อความรู้สึกของการแสดง 
 4. ออกแบบเครื่องแต่งกาย ได้ศึกษาการแต่งกายของสตรีในยุคสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 4 และศึกษาการแต่งกายของสตรีชาวสงขลา จากพิพิธภัณฑ์ผ้าสงขลา ท าให้ทราบถึงลักษณะการแต่งของสตรีชาว
สงขลาในยุคสมัยพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โดยสวมเสื้อแขนกระบอกผ่าหน้า คอตั้งแบบจีน นุ่งผ้าถุง และพาดสไบ 
 

 
ภาพที่ 1 การแต่งกายชุดรุจิระสงขลาปุราณ 

ที่มา : นาฏศิลป์ไทย รุ่นที่ 12 

  
 
 
 

 5. น าไปถ่ายทอดและฝึกหัดนักแสดง  
  5.1 การเลือกคัดนักแสดง โดยมีวิธีการคัดเลือกนักแสดงผู้หญิงล้วนจ านวน 12 คน จะต้องมีรูปร่างสรีระที่
ดีส่วนสูงเสมอกันมีรูปหน้ากลม และมีทักษะพื้นฐานการแสดง นาฏศิลป์ไทยเป็นอย่างดี   
  5.2 การถ่ายทอดกระบวนท่าร า เริ่มจากการชี้แจงรายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน ภูมิหลังของการแสดง                
           5.2.1 ใช้วิธีการสนทนาแบบกลุ่ม เพื่อบอกเล่าเรื่องราวภูมิหลังของการแสดง โดยน ารายละเอียด
ข้อมูลพื้นฐานของการแสดงชุด รุจิระสงขลาปุราณ ทั้งข้อมูลที่เป็นเอกสารและข้อมูลภาพ เพื่อให้นักแสดงได้ท าความเข้าใจและ
เปิดโอกาสให้นักแสดงพูดคุยเสนอความคิดเห็นและตอบข้อซักถามที่เกี่ยวข้องกับภูมิหลังของการแสดง เพื่อ ให้นักแสดงทุกคน
เข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน 
          5.2.2 ใช้วิธีการสาธิตให้นักแสดงฝึกปฏิบัติตาม ผู้สร้างสรรค์ได้ออกแบบท่าร าขึ้นหลาย ๆ ท่าแล้ว
ท าการบันทึกภาพนิ่งท่าร าแต่ละท่า แล้วทดลองน ามาฝึกปฏิบัติเพื่อปรับแต่งโครงสร้างของท่าร าที่ออกแบบให้มีความกลมกลืน 
และไม่ขัดกับการเคลื่อนไหวของร่างกาย แล้วให้นักแสดงปฏิบัติท่าร าตามที่ผูส้รา้งสรรค์ออกแบบไว้ในหลายรูปแบบ คัดเลือกท่า
ร าที่มีความสมบูรณ์และนักแสดงสามารถปฏิบัติท่าร าตามที่ออกแบบได้ทุกคน เนื่องจากท่าร าของการแสดงชุดนี้ เป็นการคิด
สร้างสรรค์นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ จึงจ าเป็นที่จะต้องให้นักแสดงทุกคนฝึกปฏิบัติท่าร าให้มีความคล่องแคล่ว และอาศัย
นักแสดงที่มีทักษะดีในการจดจ ารายละเอียดท่าร าเพื่อช่วยถ่ายทอดท่าร าให้กับนักแสดงคนอื่น ๆ  นอกจากนี้ผู้สร้างสรรค์เปิด
โอกาสให้นักแสดงได้เสนอแนะท่าร าจากความคิดของนักแสดงเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันท าให้ไดท้่าร าเพิ่มขึ้น
และเป็นท่าร าที่นักแสดงเองสามารถปฏิบัติได้เหมาะสมกับสรีระของตนเอง 
          5.2.3 ปฏิบัติท่าร าเข้ากับเพลง ปรับแต่งท่าร าให้สอดคล้องกับเพลง ในการฝึกปฏิบัติท่าร าเข้ากับ
เพลงผู้สร้างสรรค์ได้ให้นักแสดงฝึกท่าร าซึ่งเป็นท่าร าดิบให้เกิดความช านาญ แล้วจึงให้นักแสดงปฏิบัติท่าร าเข้ากับโครงร่างของ
เพลงเพื่อให้นักแสดงคุ้นชินกับจังหวะหน้าทับของเพลง และปฏิบัติท่าร าได้ถูกต้องตามจังหวะ เมื่อนักแสดงเกิดความช านาญ
และแม่นย าในเรื่องของการฟังจังหวะแล้ว จึงให้นักแสดงทดลองปฏิบัติท่าร าเข้ากับเพลงจริงเพื่อปรับแต่งท่าร าให้มีความ
สอดคล้องกับเพลงประกอบการแสดงและตรวจสอบรายละเอียด ความพร้อมเพรียง ความสมบูรณ์ของท่าร า 
           5.2.4  สร้างอารมณ์ความรู้ส ึกของนักแสดงให้ไปในทิศทางเดียวกันกับรูปแบบการแสดง        
เมื่อนักแสดงฝึกปฏิบัติท่าร าจนเกิดความช านาญและแม่นย าแล้วผู้สร้ างสรรค์ได้ก าหนดอารมณ์ความรู้สึกที่แตกต่างกันตาม
รูปแบบของการแสดง แล้วให้นักแสดงสร้างอารมณ์ความรู้สึกตามช่วงการแสดง โดยมีผู้สร้างสรรค์คอยเล่าเรื่องราวของการ
แสดงประกอบการสร้างอารมณ์ความรู้สึกเพื่อให้นักแสดงเกิดจินตนาการในการสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกผ่านตัวนักแสดงเอง 
           5.2.5 แก้ไขจุดบกพร่องที่เกิดขึ้นทันทีเมื่อพบว่านักแสดงเกิดข้อผิดพลาด  และแยกฝึกซ้อมเพื่อ
แก้ไขเป็นรายบุคคลโดยไม่ปล่อยผ่าน เมื่อพบข้อบกพร่อง หรือเกิดข้อผิดพลาดที่เกิดมาจากนักแสดง ผู้สร้างสรรค์จะต้องซ้อม
เพื่อค้นหาข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นแล้วหาวิธีการแก้ไขในทันที และอาศัยนักแสดงกลุ่มที่มีทักษะในการจดจ าท่าร าดีเป็นกลุ่มที่ช่วย
แก้ไขจุดบกพร่องที่เกิดขึ้นกับนักแสดงคนอ่ืน 
  5.3 การฝึกซ้อมนักแสดง ผู ้สร้างสรรค์วางแผนตารางการฝึกซ้อม  และก่อนการฝึกซ้อมการแสดง            
ผู้สร้างสรรค์ท าความเข้าใจกับนักแสดงได้เข้าใจในรูปแบบของการแสดงหรือโครงสร้างต่าง ๆ ที่มีส่วนส าคัญกับการแสดง       
จึงเริ่มท าการฝึกซ้อมย่อยและฝึกซ้อมใหญ่ หากพบข้อผิดพลาดจะแก้ไขข้อบกพร่องเป็นรายบุคคลทันที มีระบบใช้ระยะเวลาใน
การฝึกซ้อมวันละ 3 ชั่วโมง ในช่วงเวลาหลังจากกิจกรรมการเรียนการสอน ในการทบทวนท่าร าจัดรูปแบบแถวและฝึกซ้อม
หลายครั้งจนนักแสดงเกิดความช านาญจนสามารถสื่ออารมณ์ของการแสดงออกมาได้ตามเจตนารมณ์ของผู้สร้างสรรค์  แล้วจึง
ฝึกซ้อมทดลองใส่เครื่องแต่งกายเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย เมื่อนักแสดงฝึกซ้อมจนเกิดความช านาญแล้วจึงมีการบันทึกภาพ
วีดีทัศน์เพื่อจดบันทึกท่าร าชุดการแสดงที่ถูกต้องและสมบูรณ์เพื่อการสืบทอดท่าร าต่อไป 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

เทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน 

 จากการศึกษาพบว่าเมืองสงขลาในยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น ได้มีการใช้แสงสว่างจากอุปกรณ์หลายรูปแบบ เช่น 
ตะเกียง โคม ไต้ โดยผู้สร้างสรรค์ได้หยิบยกลักษณะของโคมไฟจีนที่มีใช้ตามบ้านเรือนในยุคสมัยนั้นและยังคงมีหลักฐานให้เห็น
อยู่ในปัจจุบันจึงได้น ามาดัดแปลงตามความเหมาะสมเพื่อใช้ในการแสดง และมีการใช้เทคนิคเปิดปิดไฟด้วยสวิตช์จากดวงไฟ 
 
 

                                                                  
(1)            (2) 

ภาพที่ 2 (1) โคมไฟจีนในสมยัรตันโกสินทร์ตอนต้น 
(2) โคมไฟประกอบการแสดง 
ที่มา : อัญชิษฐา  บุญทอง 

ผลงานสร้างสรรค์ 

 รุจิระสงขลาปุราณเป็นการแสดงในรูปแบบนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ใช้เวลาในการแสดง 7 นาที นักแสดงเป็นผู้หญิง
ล้วนจ านวน 12 คน แบ่งช่วงการแสดงออกเป็น 2 ช่วงการแสดง  
  ช่วงที่ 1 สื ่อให้เห็นถึงพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที ่ได้กล่าวถึงความ
เจริญรุ่งเรืองของเมืองสงขลา  
  ช่วงที่ 2 เสนอให้เห็นถึงความสุขของประชาชนที่อยู่ภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
  

           
(1)                                                  (2) 

 
(3) 

ภาพที ่3 (1)(2)(3) การน าเสนอการแสดง 
ที่มา : เสาวลักษณ์  รตันแก้ว 

 เป็นการแสดงอีกรูปแบบหนึ่งที ่เกิดจากการบรูณาการเชื ่อมโยงหลักฐานทางประวัติศาสตร์กั บศาสตร์ทางด้าน
ศิลปะการแสดงท่ีสามารถสะท้อนให้เห็นความงามและความเจริญรุ่งเรืองของเมืองสงขลา 

ค าขอบคุณ 

 ขอบพระคุณทางมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัยทักษิณ กองทุน
วิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ประเภททุนวิจัยบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการท างาน ในครั้งนี้จะขาดบุคคล
ส าคัญที่อยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังเหล่านี้ไปเสียไม่ได้ 
 ขอขอบพระคุณอาจารย์อรวรรณ โภชนาธาร ประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
อาจารย์ประภาพรรณ  ภูเก้าล้วน และอาจารย์สายฝน  ไฝเส้ง อาจารย์ประจ าสาขาวิชาศิลปะการแสดง ที่ให้ค าปรึกษา อบรม
สั่งสอนให้วิชาความรู้ตลอดระยะเวลา 4 ปี ขอขอบพระคุณ อาจารย์เฉลิมพล  จันทรโชติ อาจารย์ที่ปรึกษาผลงานสร้างสรรค์ ที่
คอยให้ค าปรึกษาค าแนะน าในสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขตลอดเวลาการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นก าลังใจ  
 ขอขอบพระคุณอาจารย์ชลธิดา  เกษเพชร ที่ให้ค าปรึกษา และค าแนะน าข้อมูลและเอกสารในผลงานการสร้างสรรค์ 
 ขอขอบพระคุณอาจารย์กษมะ  กิ ้มเฉี ้ยง ที ่ให้ความช่วยเหลือในการท าดนตรีเพื ่อใช้ประกอบก ารแสดง                
และขอขอบพระคุณนายสุประดิษฐ์  สังข์สุวรรณ ที่ให้ข้อมูลและค าแนะน า  

เอกสารอ้างอิง 
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เทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน 

 จากการศึกษาพบว่าเมืองสงขลาในยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น ได้มีการใช้แสงสว่างจากอุปกรณ์หลายรูปแบบ เช่น 
ตะเกียง โคม ไต้ โดยผู้สร้างสรรค์ได้หยิบยกลักษณะของโคมไฟจีนที่มีใช้ตามบ้านเรือนในยุคสมัยนั้นและยังคงมีหลักฐานให้เห็น
อยู่ในปัจจุบันจึงได้น ามาดัดแปลงตามความเหมาะสมเพื่อใช้ในการแสดง และมีการใช้เทคนิคเปิดปิดไฟด้วยสวิตช์จากดวงไฟ 
 
 

                                                                  
(1)            (2) 

ภาพที่ 2 (1) โคมไฟจีนในสมยัรตันโกสินทร์ตอนต้น 
(2) โคมไฟประกอบการแสดง 
ที่มา : อัญชิษฐา  บุญทอง 

ผลงานสร้างสรรค์ 

 รุจิระสงขลาปุราณเป็นการแสดงในรูปแบบนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ใช้เวลาในการแสดง 7 นาที นักแสดงเป็นผู้หญิง
ล้วนจ านวน 12 คน แบ่งช่วงการแสดงออกเป็น 2 ช่วงการแสดง  
  ช่วงที่ 1 สื ่อให้เห็นถึงพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที ่ได้กล่าวถึงความ
เจริญรุ่งเรืองของเมืองสงขลา  
  ช่วงที่ 2 เสนอให้เห็นถึงความสุขของประชาชนที่อยู่ภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
  

           
(1)                                                  (2) 

 
(3) 

ภาพที ่3 (1)(2)(3) การน าเสนอการแสดง 
ที่มา : เสาวลักษณ์  รตันแก้ว 

 เป็นการแสดงอีกรูปแบบหนึ่งที ่เกิดจากการบรูณาการเชื ่อมโยงหลักฐานทางประวัติศาสตร์กั บศาสตร์ทางด้าน
ศิลปะการแสดงท่ีสามารถสะท้อนให้เห็นความงามและความเจริญรุ่งเรืองของเมืองสงขลา 

ค าขอบคุณ 

 ขอบพระคุณทางมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัยทักษิณ กองทุน
วิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ประเภททุนวิจัยบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการท างาน ในครั้งนี้จะขาดบุคคล
ส าคัญที่อยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังเหล่านี้ไปเสียไม่ได้ 
 ขอขอบพระคุณอาจารย์อรวรรณ โภชนาธาร ประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
อาจารย์ประภาพรรณ  ภูเก้าล้วน และอาจารย์สายฝน  ไฝเส้ง อาจารย์ประจ าสาขาวิชาศิลปะการแสดง ที่ให้ค าปรึกษา อบรม
สั่งสอนให้วิชาความรู้ตลอดระยะเวลา 4 ปี ขอขอบพระคุณ อาจารย์เฉลิมพล  จันทรโชติ อาจารย์ที่ปรึกษาผลงานสร้างสรรค์ ที่
คอยให้ค าปรึกษาค าแนะน าในสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขตลอดเวลาการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นก าลังใจ  
 ขอขอบพระคุณอาจารย์ชลธิดา  เกษเพชร ที่ให้ค าปรึกษา และค าแนะน าข้อมูลและเอกสารในผลงานการสร้างสรรค์ 
 ขอขอบพระคุณอาจารย์กษมะ  กิ ้มเฉี ้ยง ที ่ให้ความช่วยเหลือในการท าดนตรีเพื ่อใช้ประกอบก ารแสดง                
และขอขอบพระคุณนายสุประดิษฐ์  สังข์สุวรรณ ที่ให้ข้อมูลและค าแนะน า  
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P1018

ศิลปะกำรแสดงสร้ำงสรรค์ ชุด เบื้องดิน วิถีถิ่นเกำะยอ

จตุพร นานช้า1 นัฐพล จันทร์พิธาร2 พิพัฒน์พงศ์ คงเกิด3 และสายฝน ไฝเส้ง4

บทคัดย่อ
 ผลงานศิลปะการแสดงสร้างสรรค์ ชุด เบื้องดินวิถีถิ่นเกาะยอ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหัตถกรรมกระเบื้องดินเผาเกาะยอ 

ต�าบลเกาะยอ อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา น�ามาออกแบบสร้างสรรค์ผลงานการแสดงในรูปแบบนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคใต้ร่วมสมัย 

ผู้สร้างสรรค์ศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณ์ การลงพ้ืนที่ชุมชน น�าข้อมูลมาวิเคราะห์และสังเคราะห์และออกแบบการสร้างสรรค์ 

6 ขั้นตอน คือ การก�าหนดกรอบความคิด การก�าหนดกลุ่มเป้าหมาย การก�าหนดวิธีสื่อความหมายผ่านการแสดง การก�าหนดปัจจัย

ในการประกอบสร้างการประกอบสร้างการแสดง การประเมนิผลการออกแบบ ผลการศึกษาทีพ่บว่า เป็นผลงานการแสดงใช้เผยแพร่

เรื่องราวหัตถกรรมกระเบ้ืองดินเผาเกาะยอท่ีสร้างอาชีพและรายได้ให้กับชาวเกาะยอสมัยรัชกาลที่ 3 จนถึงปัจจุบัน ใช้เวลาในการ

แสดง 7 นาที โดยมีนักแสดงผู้หญิง 10 คน นักแสดงผู้ชาย 5 คน มีเนื้อหาการแสดงแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงที่ 1 น�าเสนอกรรมวิธี

ผลิตกระเบื้องดินเผาเกาะยอ ช่วงที่ 2 การน�ากระเบื้องดินเผามาสร้างภาพสัญลักษณ์ของต�าบลเกาะยอ ออกแบบท่าร�าโดยน�านาฏย

ลกัษณ์นาฏศลิป์พืน้บ้านภาคใต้โนราผสมผสานกบัท่าเต้นสือ่เรือ่งราว ออกแบบดนตรปีระกอบการแสดงก�าหนดให้ใช้วงป่ีพาทย์ชาตรี

ร่วมสมยั ออกแบบเครือ่งแต่งกายให้มกีารผสมผสานระหว่างชาวจนีกับชาวบ้านภาคใต้ โดยเลอืกใช้โทนสเีครือ่งแต่งกายจากดนิเหนยีว

ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลัก น�ากระเบื้องดินเผาเกาะยอมาขยายให้มีขนาดใหญ่ใช้เป็นอุปกรณ์การแสดง การแสดงชุด เบื้องดินวิถีถิ่นเกาะยอ 

สามารถสื่อถึงวิถีชีวิตของคนสงขลาที่สะท้อนภูมิปัญญาการน�าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ด�ารงชีวิต

ค�ำส�ำคัญ : นาฏศิลป์พื้นเมืองภาคใต้ร่วมสมัย เบื้องดิน, เกาะยอ

1  นิสิต, หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000
2  นิสิต, หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000
3  นิสิต, หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000
4  อ., หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000
1 A student, Bachelor of Arts Program, Faculty of Fine and Applied Arts, Thaksin University, Songkhla Province 90000 
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Performance Art: Bueang Din Withi Thin Ko Yo

Jatuporn Nancha1, Natthapon Chanphithanm2, Phipatphong Khongkoet3, and Saifon Faiseng4

Abstract
 The work of performance art: Bueang Din Withi Thin Ko Yo was created for the purpose of to study the 

handicraft: Ko Yo baked tile, Ko Yo Sub-district, Mueang District, Songkhla Province, in order to apply the knowledge 

to create the work of performance in the form of contemporary native dramatic art. The creator studied from 

the documents, interviews, and field surveys, and the data obtained was analyzed and synthesized to design 

the creativity consisting of 6 steps: prescribing conceptual framework, prescribing target group, prescribing how 

to imply through the performance, prescribing the factors of construction, performance construction, and design 

evaluation. The results of the study show people’s ways of live in creating earthenware in Koh Yo through the 

creative performing art “ways of live in Koh Yo, earthenware handicrafts”. It’s as the people’s occupation since 

king Rama III era until now. The performance presents the methods of creating earthenware as Koh Yo identity. 

7 minutes are spent through the performance by having 10 female performers and 5 male performers. Movement 

southern folk dance, Nora, combining with other dance which can express story. The contemporary Piphat 

Chatri ensemble is used as music of the performance. The dress is designed by combining Chinese and Thai 

dressing by using the color of cray which is the main material of the earthenware. Researchers use Koh Yo 

earthenware as the performance instrument. The performance can reflect the ways of live of people in Songkhla 

that they take natural resources into a part of their lives.

Keywords : contemporary southern native dramatic arts, beaung din, Ko Yo
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ประเภทผลงานแสดง 

ศิลปะการแสดง (นาฏศิลปรวมสมยั) 

 

แนวความคิด 

เบื้องดินวิถีถิ่นเกาะยอ นําเสนอเกี่ยวกับวีถีชีวิตหัตถกรรมกระเบื้องดินเผาของตําบลเกาะยอ เกาะยอเปนตาํบลหน่ึง   

ที่มีกลุมชาวจีนเชื้อสายฮกเกี้ยนอพยพเขามาอาศัย ซึ่งไดมองเห็นวาดินเกาะยอเปนเปนดินเหนียวนํ้าเค็มที่สามารถนํามาทํา

กระเบื้องดินเผาได จึงริเริ่มการทํากระเบื้องดินเผา ปรากฏวากระเบื้องดินเผาเกาะยอมีคุณภาพดี ทนทาน และสีสวย ไดรับ

ความนิยมในการสรางบาน วัดและมัสยิดในเมืองสงขลา ภายหลังกลายเปนเรื่องราชบรรณาการสงไปยังเมืองหลวงในสมัย

รัชกาลที่ 3 และรวมทั้งเปนสินคาสงออกตางประเทศ ทําใหชาวตําบลเกาะยอมีอาชีพและรายไดจนถึงปจจุบัน นํามาออกแบบ

สรางสรรคผลงานศิลปะการแสดง 

วัตถุประสงคของการผลิตผลงานสรางสรรค 

ศึกษาหัตถกรรมกระเบ้ืองดินเผาเกาะยอ ตําบลเกาะยอ อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา นํามาออกแบบสรางสรรคผลงาน 

การแสดงในรูปแบบนาฏศิลปพ้ืนเมืองภาคใตรวมสมัย  ชุด “เบ้ืองดินวิถีถ่ินเกาะยอ” 

กระบวนการของการผลิตผลงานสรางสรรค 

ศึกษาขอมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ และการลงพื้นที่ชุมชน นําขอมูลมาวิเคราะหและสังเคราะหสรางสรรคเปน

ผลงานตามกระบวนการออกแบบ 6 ขั ้นตอน คือ 1.ศึกษาประเด็นทําหัตถกรรมกระเบื ้องดินเผาเกาะยอ 2.กําหนด

กลุมเปาหมาย นําเสนอผลงานตอคนสงขลา เพ่ือใหรับรูเรื่องราวเก่ียวกับหัตถกรรมกระเบ้ืองดินเผาเกาะยอ 3.ออกแบบทารําให

มีทาเอกลักษณ โดยศึกษาจากกรรมวิธีการผลิตกระเบื้องดินเผาเกาะยอ 4.ออกแบบเครื่องแตงกายและอุปกรณการแสดงที่สื่อ

ถึงภาพลักษณของกระเบื้องดินเผาเกาะยอ 5.ออกแบบดนตรีใหผสมผสานความเปนพื้นบานภาคใตรวมสมัย 6.ประเมินผลงาน

โดยกลุมเปาหมาย 

อุปกรณในการดําเนินการผลิตผลงานสรางสรรค 

ศึกษาขอมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ และการลงพื้นที่ชุมชน แลวนําขอมูลมาวิเคราะหและสังเคราะหสรางสรรค

เปนผลงาน โดยนําหลักการสรางสรรคผลงานทางดานศิลปะการแสดงของของ ศาสตราจารยกิตติกุล ดร.สุรพล วิรุฬหรักษ  

ตามกระบวนการออกแบบ 6 ข้ันตอน ดังน้ี   

1.ศึกษาประเด็นการทําหตัถกรรมกระเบ้ืองดินเผาเกาะยอ 

จากการศึกษาขอมมูลพบวาการทําหัตถกรรมกระเบื้องดินเผาเกาะยอ ริเริ่มมาจากการอพยพของชาวจีนที่เขามา

อาศัยในเมืองสงขลา ตั้งแตสมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 3 ปพ.ศ. 2367 ตาํบลเกาะยอเปนตําบลหน่ึงท่ี

ชาวจีนเช้ือสายฮกเก้ียน อพยพเขามาอาศัย ไดมองเห็นวาดินเกาะยอเปนดินดี มีลักษณะเปนดินเหนียวน้ําเค็ม ท่ีสามารถนํามา

ทํากระเบื้องดินเผาได ดวยความสามารถและภูมิปญญาเดิมของกลุมคนจีนเชื้อสายฮกเกี้ยนในดานการทําหัตถกรรมกระเบื้อง

ดินเผา ทําใหเริ ่มมีการทํากระเบื้องดินเผาขึ ้นมาที่เกาะยอ ซึ ่งกระเบื้องมีทั ้งหมด 4 ลักษณะ คือ 1.กระเบื ้องหัวแหลม              

2.กระเบื้องหัวตัด 3.กระเบื้องหัวมน 4.กระเบื้องหลบ และอีกอยางหนึ่ง คือกระเบื้องปูพื้น ปรากฎวากระเบื้องเปนที่นิยมเปน

อยางมาก เพราะวากระเบื้องเกาะยอมีความแข็งแรงทนทาน สีสวย จนไดรับความนิยมในภาคใตรวมไปถึงประเทศเพื่อนบาน

ใกลเคียงและยังเปนสินคาตามบัญชีเรียกเกณฑจัดสิ่งของที่ตองการสงไปใหทางเมืองหลวง จนกลายเปนเครื่องราชบรรณาการ 

ทําใหกระเบ้ืองดินเผาในชวงสมัยรัชกาล 4 น้ันมีความเจริญรุงเรืองเปนอยางมาก 

2.กําหนดกลุมเปาหมาย นําเสนอผลงานตอคนสงขลา เพ่ือใหรับรูเรือ่งราวเก่ียวกับหัตถกรรมกระเบ้ืองดินเผาเกาะยอ 

ผูสรางสรรคกําหนดเปาหมาย กําหนดวัตถุประสงค ขอบเขตการสรางสรรคผลงาน กระบวนการวางแผนเปาหมาย

คํานึงถึงประโยชนที่จะไดรับจากการสรางสรรคผลงาน ที่สามารถถายทอดใหผูชมไดเห็นถึงความสําคัญ ของวิถีชีวิตการทํา

หัตถกรรมกระเบ้ืองดินเผาของเกาะยอ ท่ีสรางอาชีพและรายไดใหกับชาวตําบลเกาะยอ มาตั้งแตสมัยรัชกาลท่ี 3 จนถึงปจจุบัน 

ใชนักแสดง 15 คน กลุมเปาหมายที่จะนําเสนอผลงาน คือ กลุมเยาวชน ผูปกครอง คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ นักเรียน 

นักศึกษา และบุคคลท่ัวไป โดยการกําหนดเปาหมายในการใชงบประมาณครั้งน้ีไมเกิน 50,000 บาท 

3.ออกแบบทารําใหมีทาเอกลักษณ โดยศึกษาจากกรรมวิธีการผลติกระเบ้ืองดินเผาเกาะยอ 

การกําหนดทารําผูสรางสรรคออกแบบตามความคิดและจินตนาการของผูสรางสรรค โดยการออกแบบราง

โครงสรางของทารํา เลือกใชนาฏยลักษณ ดังนี้ นาฏยลักษณนาฏศิลปพื้นบานภาคใต  เนนใชโครงสรางทารําที่ไดจากโนรา 

นาฏยลักษณนาฏศิลปรวมสมัย  เนนการเคลื่อนไหวรางกายแบบนาฏศิลปสากล ไดนําหลักในการสรางสรรคงานนาฏศิลปรวม

สมัย โดยการออกแบบทาโดยไมยึดติดกับนาฏศิลปรูปแบบเกา มีการนํานาฏศิลปพื้นบานภาคใต (โนรา) มาออกแบบทารํา

เพ่ือใหเกิดเปนทารําท่ีมีความเฉพาะมาออกแบบการแสดง 

4.ออกแบบเครื่องแตงกายและอุปกรณการแสดงท่ีสื่อถึงภาพลักษณของกระเบ้ืองดินเผาเกาะยอ 

โดยนํารูปทรงเสื้อผาของชาวจีนและนําผาเกาะยอ ซึ่งเปนผาพื้นถิ่นมาตัดเย็บ เลือกใชโทนสีจากดินเหนียว ซึ่งเปน

วัตถุดิบหลักท่ียังไมผานกระบวนการเผา มีกระดุมจีนติดครึ่งตัว กางเกงไดออกแบบใหเปนกางเกงผาขางโดยซอนความพริ้วของ

ผาชีฟองสีเทาไวดานใน เมื่อนักแสดงเคลื่อนท่ีจะเห็นผาพริ้วขางในซึ่งเปรียบใหเห็นถึงดินเหนียวท่ีมีน้ําทะเลมาผสมกลายเปนดนิ

เหนียวน้ําเค็ม 

 

 
 

ภาพท่ี 1 เสื้อผาเครื่องแตงกาย 

ท่ีมา : พิพัฒนพงศ คงเกิด 

 

จากการศึกษารูปทรงของกระเบ้ืองเกาะยอ เปนรูปทรงหาเหลี่ยม ซึ่งในการทําอุปกรณจะทําใหมีลักษณะใหญกวาของ

จริง จะทําใหมีขนาดกวาง 55 เซนติเมตร ยาว 90 เซนติเมตรใชแผนฟวเจอรบอรด นํามาตัดประกอบเปนรูปทรงหาเหลี่ยมแบบ

กระเบ้ืองเกาะยอ โดยหัวกระเบ้ืองเปนสามเหลี่ยม ทอนลางจะเปนสี่เหลี่ยมผืนผา และใชกระดาษสาสีสมออน นํามาติดบนแผน

ฟวเจอรบอรด ดานหลังใชมือจับประตูมาติดสําหรับการใชถือ 



883
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

ประเภทผลงานแสดง 

ศิลปะการแสดง (นาฏศิลปรวมสมยั) 

 

แนวความคิด 

เบื้องดินวิถีถิ่นเกาะยอ นําเสนอเกี่ยวกับวีถีชีวิตหัตถกรรมกระเบื้องดินเผาของตําบลเกาะยอ เกาะยอเปนตาํบลหน่ึง   

ที่มีกลุมชาวจีนเชื้อสายฮกเกี้ยนอพยพเขามาอาศัย ซึ่งไดมองเห็นวาดินเกาะยอเปนเปนดินเหนียวนํ้าเค็มที่สามารถนํามาทํา

กระเบื้องดินเผาได จึงริเริ่มการทํากระเบื้องดินเผา ปรากฏวากระเบื้องดินเผาเกาะยอมีคุณภาพดี ทนทาน และสีสวย ไดรับ

ความนิยมในการสรางบาน วัดและมัสยิดในเมืองสงขลา ภายหลังกลายเปนเรื่องราชบรรณาการสงไปยังเมืองหลวงในสมัย

รัชกาลที่ 3 และรวมทั้งเปนสินคาสงออกตางประเทศ ทําใหชาวตําบลเกาะยอมีอาชีพและรายไดจนถึงปจจุบัน นํามาออกแบบ

สรางสรรคผลงานศิลปะการแสดง 

วัตถุประสงคของการผลิตผลงานสรางสรรค 

ศึกษาหัตถกรรมกระเบ้ืองดินเผาเกาะยอ ตําบลเกาะยอ อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา นํามาออกแบบสรางสรรคผลงาน 

การแสดงในรูปแบบนาฏศิลปพ้ืนเมืองภาคใตรวมสมัย  ชุด “เบ้ืองดินวิถีถ่ินเกาะยอ” 

กระบวนการของการผลิตผลงานสรางสรรค 

ศึกษาขอมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ และการลงพื้นที่ชุมชน นําขอมูลมาวิเคราะหและสังเคราะหสรางสรรคเปน

ผลงานตามกระบวนการออกแบบ 6 ขั ้นตอน คือ 1.ศึกษาประเด็นทําหัตถกรรมกระเบื ้องดินเผาเกาะยอ 2.กําหนด

กลุมเปาหมาย นําเสนอผลงานตอคนสงขลา เพ่ือใหรับรูเรื่องราวเก่ียวกับหัตถกรรมกระเบ้ืองดินเผาเกาะยอ 3.ออกแบบทารําให

มีทาเอกลักษณ โดยศึกษาจากกรรมวิธีการผลิตกระเบื้องดินเผาเกาะยอ 4.ออกแบบเครื่องแตงกายและอุปกรณการแสดงที่สื่อ

ถึงภาพลักษณของกระเบื้องดินเผาเกาะยอ 5.ออกแบบดนตรีใหผสมผสานความเปนพื้นบานภาคใตรวมสมัย 6.ประเมินผลงาน

โดยกลุมเปาหมาย 

อุปกรณในการดําเนินการผลิตผลงานสรางสรรค 

ศึกษาขอมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ และการลงพื้นที่ชุมชน แลวนําขอมูลมาวิเคราะหและสังเคราะหสรางสรรค

เปนผลงาน โดยนําหลักการสรางสรรคผลงานทางดานศิลปะการแสดงของของ ศาสตราจารยกิตติกุล ดร.สุรพล วิรุฬหรักษ  

ตามกระบวนการออกแบบ 6 ข้ันตอน ดังน้ี   

1.ศึกษาประเด็นการทําหตัถกรรมกระเบ้ืองดินเผาเกาะยอ 

จากการศึกษาขอมมูลพบวาการทําหัตถกรรมกระเบื้องดินเผาเกาะยอ ริเริ่มมาจากการอพยพของชาวจีนที่เขามา

อาศัยในเมืองสงขลา ตั้งแตสมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 3 ปพ.ศ. 2367 ตาํบลเกาะยอเปนตําบลหน่ึงท่ี

ชาวจีนเช้ือสายฮกเก้ียน อพยพเขามาอาศัย ไดมองเห็นวาดินเกาะยอเปนดินดี มีลักษณะเปนดินเหนียวน้ําเค็ม ท่ีสามารถนํามา

ทํากระเบื้องดินเผาได ดวยความสามารถและภูมิปญญาเดิมของกลุมคนจีนเชื้อสายฮกเกี้ยนในดานการทําหัตถกรรมกระเบื้อง

ดินเผา ทําใหเริ ่มมีการทํากระเบื้องดินเผาขึ ้นมาที่เกาะยอ ซึ ่งกระเบื้องมีทั ้งหมด 4 ลักษณะ คือ 1.กระเบื ้องหัวแหลม              

2.กระเบื้องหัวตัด 3.กระเบื้องหัวมน 4.กระเบื้องหลบ และอีกอยางหนึ่ง คือกระเบื้องปูพื้น ปรากฎวากระเบื้องเปนที่นิยมเปน

อยางมาก เพราะวากระเบื้องเกาะยอมีความแข็งแรงทนทาน สีสวย จนไดรับความนิยมในภาคใตรวมไปถึงประเทศเพื่อนบาน

ใกลเคียงและยังเปนสินคาตามบัญชีเรียกเกณฑจัดสิ่งของที่ตองการสงไปใหทางเมืองหลวง จนกลายเปนเครื่องราชบรรณาการ 

ทําใหกระเบ้ืองดินเผาในชวงสมัยรัชกาล 4 น้ันมีความเจริญรุงเรืองเปนอยางมาก 

2.กําหนดกลุมเปาหมาย นําเสนอผลงานตอคนสงขลา เพ่ือใหรับรูเรือ่งราวเก่ียวกับหัตถกรรมกระเบ้ืองดินเผาเกาะยอ 

ผูสรางสรรคกําหนดเปาหมาย กําหนดวัตถุประสงค ขอบเขตการสรางสรรคผลงาน กระบวนการวางแผนเปาหมาย

คํานึงถึงประโยชนที่จะไดรับจากการสรางสรรคผลงาน ที่สามารถถายทอดใหผูชมไดเห็นถึงความสําคัญ ของวิถีชีวิตการทํา

หัตถกรรมกระเบ้ืองดินเผาของเกาะยอ ท่ีสรางอาชีพและรายไดใหกับชาวตําบลเกาะยอ มาตั้งแตสมัยรัชกาลท่ี 3 จนถึงปจจุบัน 

ใชนักแสดง 15 คน กลุมเปาหมายที่จะนําเสนอผลงาน คือ กลุมเยาวชน ผูปกครอง คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ นักเรียน 

นักศึกษา และบุคคลท่ัวไป โดยการกําหนดเปาหมายในการใชงบประมาณครั้งน้ีไมเกิน 50,000 บาท 

3.ออกแบบทารําใหมีทาเอกลักษณ โดยศึกษาจากกรรมวิธีการผลติกระเบ้ืองดินเผาเกาะยอ 

การกําหนดทารําผูสรางสรรคออกแบบตามความคิดและจินตนาการของผูสรางสรรค โดยการออกแบบราง

โครงสรางของทารํา เลือกใชนาฏยลักษณ ดังนี้ นาฏยลักษณนาฏศิลปพื้นบานภาคใต  เนนใชโครงสรางทารําที่ไดจากโนรา 

นาฏยลักษณนาฏศิลปรวมสมัย  เนนการเคลื่อนไหวรางกายแบบนาฏศิลปสากล ไดนําหลักในการสรางสรรคงานนาฏศิลปรวม

สมัย โดยการออกแบบทาโดยไมยึดติดกับนาฏศิลปรูปแบบเกา มีการนํานาฏศิลปพื้นบานภาคใต (โนรา) มาออกแบบทารํา

เพ่ือใหเกิดเปนทารําท่ีมีความเฉพาะมาออกแบบการแสดง 

4.ออกแบบเครื่องแตงกายและอุปกรณการแสดงท่ีสื่อถึงภาพลักษณของกระเบ้ืองดินเผาเกาะยอ 
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วัตถุดิบหลักท่ียังไมผานกระบวนการเผา มีกระดุมจีนติดครึ่งตัว กางเกงไดออกแบบใหเปนกางเกงผาขางโดยซอนความพริ้วของ

ผาชีฟองสีเทาไวดานใน เมื่อนักแสดงเคลื่อนท่ีจะเห็นผาพริ้วขางในซึ่งเปรียบใหเห็นถึงดินเหนียวท่ีมีน้ําทะเลมาผสมกลายเปนดนิ

เหนียวน้ําเค็ม 

 

 
 

ภาพท่ี 1 เสื้อผาเครื่องแตงกาย 

ท่ีมา : พิพัฒนพงศ คงเกิด 

 

จากการศึกษารูปทรงของกระเบ้ืองเกาะยอ เปนรูปทรงหาเหลี่ยม ซึ่งในการทําอุปกรณจะทําใหมีลักษณะใหญกวาของ

จริง จะทําใหมีขนาดกวาง 55 เซนติเมตร ยาว 90 เซนติเมตรใชแผนฟวเจอรบอรด นํามาตัดประกอบเปนรูปทรงหาเหลี่ยมแบบ

กระเบ้ืองเกาะยอ โดยหัวกระเบ้ืองเปนสามเหลี่ยม ทอนลางจะเปนสี่เหลี่ยมผืนผา และใชกระดาษสาสีสมออน นํามาติดบนแผน

ฟวเจอรบอรด ดานหลังใชมือจับประตูมาติดสําหรับการใชถือ 
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ภาพท่ี 2 อุปกรณประกอบการแสดง 

ท่ีมา : นายนัฐพล จันทรพิธาร 

5.ออกแบบดนตรีใหผสมผสานความเปนพ้ืนบานภาคใตรวมสมยั 

ผูสรางสรรคไดกําหนดและออกแบบดนตรีประกอบการแสดง โดยการเขียนรายละเอียดเปนแบบราง ตามความคิด

และจินตนาการ โดยการ ใชทํานองเพลงท่ีออกแบบข้ึนใหม และใชเครื่องดนตรีโนรา ผสมผสานกับดนตรรีวมสมัยใหเกิดรปูแบบ

ท่ีนาสนใจ และสรางความสนุกใหกับการแสดงมากข้ึน  

6.ประเมินผลงานโดยกลุมเปาหมาย 

ประเมินผลงานผานกลุมเปาหมาย โดยใหกลุมเปาหมายประเมินในแบบประเมิน และนําเสนอตอคณะกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิ ทางดานศลิปะ ทัศนศิลป ดนตรี ทางดานมานุษยวิทยา นักปราชญชาวบาน 

 เทคนิคในการสรางสรรคผลงาน  

กระเบ้ืองดินเผาเกาะยอ เปนกระเบ้ืองท่ีมีคุณภาพดี ทนทาน และสสีวย ไดรับความนิยมในการสรางบาน วัดและ

มัสยดิในเมืองสงขลา จึงนํากระเบ้ืองมาขยายขนาดเพ่ือใชเปนอุปกรณในการประกอบการแสดงโดยนําอุปกรณมาประกอบสราง

เปนหลังคาบาน และเตาเผา ใชเทคนิคการประกอบสรางเปนรูปแบบตาง ๆ เพ่ือสื่อสารความหมาย 

                        
(1) (2) 

 

ภาพท่ี 3 (1)การประกอบสรางกระเบ้ืองดินเผาเปนหลังคา  

   (2)การประกอบสรางกระเบ้ืองเปนเตาเผา 

ท่ีมา : นัฐพล จันทรพิธาร 

 

 

 

ผลงานสรางสรรค 

เบ้ืองดินวิถีถ่ินเกาะยอ เปนผลงานการแสดงใชเผยแพรเรื่องราวหัตถกรรมกระเบ้ืองดินเผาเกาะยอท่ีสรางอาชีพและ

รายไดใหกับชาวเกาะยอสมัยรัชกาลท่ี 3 จนถึงปจจุบัน ใชเวลาในการแสดง 7 นาที มีนักแสดงท้ังหมด 15 คน นักแสดงผูหญิง 

11 คน ผูชาย 4 คน มีเน้ือหาการแสดงแบงออกเปน 2 ชวงการแสดง คือ 

ชวงท่ี 1 นําเสนอกรรมวิธีการผลิตกระเบ้ืองดินเผาเกาะยอ โดยนํา 

ชวงท่ี 2 การนํากระเบ้ืองดินเผามาสรางภาพสัญลักษณของตําบลเกาะยอ 

 

               
(1)                                                                  (2) 

 

ภาพท่ี 4 (1)การนําเสนอการแสดงชวงท่ี1  

           (2)การนําเสนอการแสดงชวงท่ี2 

ท่ีมา : นัฐพล จันทรพิธาร 

 

การแสดงชุด เบ้ืองดินวิถีถ่ินเกาะยอ สามารถสื่อถึงวิถีชีวิตของคนสงขลาท่ีสะทอนภมูิปญญาการนํา

ทรัพยากรธรรมชาตมิาใชดํารงชีวิต 

 

  

คําขอบคุณ 

ขอขอบคุณพระคุณอาจารยอรวรรณ โภชนาธาร ประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง 

อาจารยประภาพรรณ  ภูเกาลวน อาจารยประจําสาขาวิชาศิลปะการแสดง ท่ีใหคําปรึกษา อบรมสั่งสอนใหวิชาความรูตลอด

ระยะเวลา 4 ป  

ขอขอบพระคุณอาจารยเฉลิมพล จันทรโชติ ที่ปรึกษาผลงานสรางสรรค ที่คอยใหคําปรึกษาคําแนะนําในสิ่งที ่ควร

ปรับปรุงแกไขตลอดเวลาการดําเนินงาน ตลอดจนเปนกําลังใจ  

           ขอขอบพระคุณอาจารยสายฝย ไฝเสง ท่ีใหคําปรึกษา และคําแนะนําขอมูลและเอกสารในผลงานการสรางสรรค 
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ภาพท่ี 2 อุปกรณประกอบการแสดง 

ท่ีมา : นายนัฐพล จันทรพิธาร 

5.ออกแบบดนตรีใหผสมผสานความเปนพ้ืนบานภาคใตรวมสมยั 

ผูสรางสรรคไดกําหนดและออกแบบดนตรีประกอบการแสดง โดยการเขียนรายละเอียดเปนแบบราง ตามความคิด

และจินตนาการ โดยการ ใชทํานองเพลงท่ีออกแบบข้ึนใหม และใชเครื่องดนตรีโนรา ผสมผสานกับดนตรรีวมสมัยใหเกิดรปูแบบ
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ผูทรงคุณวุฒิ ทางดานศลิปะ ทัศนศิลป ดนตรี ทางดานมานุษยวิทยา นักปราชญชาวบาน 

 เทคนิคในการสรางสรรคผลงาน  

กระเบ้ืองดินเผาเกาะยอ เปนกระเบ้ืองท่ีมีคุณภาพดี ทนทาน และสสีวย ไดรับความนิยมในการสรางบาน วัดและ

มัสยดิในเมืองสงขลา จึงนํากระเบ้ืองมาขยายขนาดเพ่ือใชเปนอุปกรณในการประกอบการแสดงโดยนําอุปกรณมาประกอบสราง
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(1) (2) 

 

ภาพท่ี 3 (1)การประกอบสรางกระเบ้ืองดินเผาเปนหลังคา  

   (2)การประกอบสรางกระเบ้ืองเปนเตาเผา 

ท่ีมา : นัฐพล จันทรพิธาร 

 

 

 

ผลงานสรางสรรค 

เบ้ืองดินวิถีถ่ินเกาะยอ เปนผลงานการแสดงใชเผยแพรเรื่องราวหัตถกรรมกระเบ้ืองดินเผาเกาะยอท่ีสรางอาชีพและ

รายไดใหกับชาวเกาะยอสมัยรัชกาลท่ี 3 จนถึงปจจุบัน ใชเวลาในการแสดง 7 นาที มีนักแสดงท้ังหมด 15 คน นักแสดงผูหญิง 

11 คน ผูชาย 4 คน มีเน้ือหาการแสดงแบงออกเปน 2 ชวงการแสดง คือ 

ชวงท่ี 1 นําเสนอกรรมวิธีการผลิตกระเบ้ืองดินเผาเกาะยอ โดยนํา 
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(1)                                                                  (2) 

 

ภาพท่ี 4 (1)การนําเสนอการแสดงชวงท่ี1  

           (2)การนําเสนอการแสดงชวงท่ี2 

ท่ีมา : นัฐพล จันทรพิธาร 

 

การแสดงชุด เบ้ืองดินวิถีถ่ินเกาะยอ สามารถสื่อถึงวิถีชีวิตของคนสงขลาท่ีสะทอนภมูิปญญาการนํา
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ระยะเวลา 4 ป  
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ยอดชาย พรหมอินทร์1*

บทคัดย่อ
การสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายเป็นการสะท้อนให้สังคมทั้งในพื้นที่และต่างพื้นที่ได้เห็นถึงความงามของธรรมชาติ สภาพ

แวดล้อมวิถีชีวิตของคนในชุมชน ตลอดจนศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม โบราณสถาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งท่องเที่ยวบริเวณ

ลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลา โดยใช้ศิลปะภาพถ่ายเป็นสื่อกลาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเทคนิคและกระบวนการถ่ายภาพแบบใหม่ๆ ใน

ช่วงเวลาที่ต่างกันตลอดจนการสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายในมุมมองเชิงศิลปะอย่างมีคุณภาพ โดยยึดหลักความเป็นจริงของสิ่งเหล่า

นั้น และเพื่อรวบรวมข้อมูลวิถีชีวิต เป็นหลักฐานข้อมูลทางการศึกษา สร้างสุนทรียะ บันทึกความประทับใจและประชาสัมพันธ์สิ่ง

แวดล้อมของชุมชนให้เป็นที่รู้จัก เพื่อใช้ภาพถ่ายที่สวยงามเป็นสื่อสากลที่จะช่วยจูงใจบุคคลอื่น ๆ ที่ได้ชมภาพให้หันมาสนใจและ

ตระหนักถึงคุณค่าของธรรมชาติ กระตุ้นให้เกิดจิตส�านึกในการมีส่วนร่วมคิดหาแนวทางส่งเสริม อนุรักษ์ และพัฒนาอย่างเป็นระบบ 

มแีบบแผน ด้วยวธิกีารลงพืน้ทีจ่ริงในวนัทีอ่ากาศเปิดมแีสงแดดสดใส เลอืกมมุมองทีส่วยงามลงตวัทีส่ดุและสามารถแสดงจดุเด่นของ

แต่ละพื้นท่ีได้อย่างชัดเจน ซึมซับบรรยากาศ อารมณ์ความรู้สึกประทับใจ ท�าการบันทึกภาพตามเวลาที่เหมาะสมด้วยกล้องบันทึก

ภาพคณุภาพสงู จากนัน้น�าเข้าสูก่ารจดัภาพเป็นหมวดหมู ่เพือ่เข้าสูก่ระบวนการปรบัแต่งภาพ ผลของการสร้างสรรค์ท�าให้เกดิคุณค่า

ความงามทางด้านศิลปะก่อให้เกิดการรู้จักและเข้าใจตนเอง รวมทั้งสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ 

มนุษย์กับส่ิงแวดล้อม ผลสัมฤทธิ์ของศิลปะจึงมีบทบาทส�าคัญยิ่งต่อการมีส่วนร่วมในการสืบทอดและสืบสานวิถีแห่งวัฒนธรรม 

การปรับเปลี่ยนทัศนคติและการพัฒนาศักยภาพ เพื่อน�ามาซึ่งการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขให้กับสังคม 
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Aesthetic of the view through the lens : Way of life tradition art and culture and 

natural attractions around songkhla lake 

Yodchye Phrom-inn1*

Abstract
The creation of photography is a reflection of society in both the area and different areas. Can see the 

beauty of nature environment, way of life of people in the community. Including art, traditions, culture, ancient 

places, local wisdom and tourist attractions in the Songkhla Lake Basin. By using photographic media as a in-

termediate. The objective is to study new techniques and photography processes. At different times as well as 

creating quality works of art in an artistic perspective. Based on the reality of those things. And to collect lifestyle 

information Is evidence of educational information. Create aesthetic Record the impression and publicize the 

environment of the community to be known. In order to use beautiful images as a universal medium to en-

courage other people to view the images to pay attention and realize the value of nature. Stimulate awareness 

of participation in systematic thinking, promotion, conservation and development. Has a pattern with the meth-

od of installing the actual area on an open day with bright sunshine. Choose the most beautiful view and 

clearly show the strength of each area. Absorb the atmosphere Impressive emotions, record images at the right 

time with a high quality camera. Then imported into a category categorization to enter the image editing process. 

The result of creation creates artistic value. Causing to know and understand oneself as well as being able to 

reflect the relationship between humans and humans, humans and the environment, the achievement of art 

therefore plays a very important role in participation in the inheritance and heritage of culture. Changing atti-

tudes and potential development, to bring peaceful coexistence to society.
 

Keyword : Aesthetic Lens Way of life tradition art and culture Chapel Around Songkhla Lake

ประเภทผลงานสร้างสรรค์ 
ศิลปะภาพถ่าย 

แนวความคิด 
 สุนทรียภาพที่เกิดขึ้นจากการได้มองภาพถ่ายท่ีผ่านการสร้างสรรค์  มุมมองผ่านเลนส์ด้วยเทคนิคและประสบการณ์ในการ
บันทึกภาพในช่วงเวลาต่าง ๆ  ทำให้เกิดความประทับใจในความงามที่ปรากฏ  กระตุ้นให้เกิดความตระหนักและความดีงามขึ้นใน
จิตใจ  สามารถส่งต่อไปยังจิตสำนึกแห่งการหวงแหน อนุรักษ์สืบสานพัฒนาให้ยิ่งเจริญสืบต่อไป  ภายใต้กรอบแนวคิดการโน้มน้าว
จิตใจ  กระตุ้นความรู้สึกที่ดีงาม  ชี้นำให้เห็นด้านสวยงามของวิถีชีวิต ประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรม  สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ  
เพื่อนำไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน 

ความสำคัญของการทำงานสร้างสรรค์ 
ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เป็นพื้นที่ที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศิลปวัฒนธรรม  เป็นแหล่งที่มีความอุดมสมบูรณ์  ตั้งอยู่

บนชายฝั่งตะวันออกทางภาคใต้ของประเทศไทย  มีพื้นที่ครอบคลุม 3 จังหวัด ได้แก่ สงขลา พัทลุง และอำเภอชะอวด  อำเภอหัว
ไทรของจังหวัดนครศรีธรรมราช[๑] กำลังประสบปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เกิดจากปัญหา
การทิ้งขยะในแหล่งน้ำ  การสร้างที่อยู่อาศัยรุกล้ำลงไปในทะเลสาบเป็นการทำลายทัศนียภาพที่สวยงาม  การแก้ไขปัญหาอย่าง
ยั่งยืนจำเป็นต้องบูรนาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง โดยเฉพาะความร่วมมือของชุมชนในพื้นที่รอบลุ่มทะเลสาบท่ี
จะช่วยให้เกิดการเร่งฟื้นฟูสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และการปลุกจิตสำนึกให้ชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง นอกจากนี้ยังสร้างให้เป็นแหล่งที่เกิดการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในเชิงวัฒนธรรม
ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา  ด้วยวิธีการสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายวิถีชีวิตและทิวทัศน์ทาง
วัฒนธรรมเพื่อเป็นการบันทึกความประทับใจต่อสิ่งแวดล้อมและแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา  ใน
มุมมองผ่านเลนส์แบบศิลปะและการสร้างสรรค์  แสดงถึงความพยายามคงความงามของธรรมชาติไว้ด้วยกระบวนการทางการ
ถ่ายภาพ  ก่อนท่ีสิ่งเหล่านั้นจะเหลือเพียงภาพแห่งความทรงจำ   

การสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายเพื่อเป็นการสะท้อนให้สังคมทั้งในพื้นที่และต่างพื้นที่ได้เห็นถึงความงามของธรรมชาติ   
สภาพแวดล้อมวิถีชีวิตของคนในชุมชน ตลอดจนถึงศิลปวัฒนธรรม โบราณสถานภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งท่องเที่ยวบริเวณลุ่ม
น้ำทะเลสาบสงขลา  โดยใช้ศิลปะภาพถ่ายเป็นสื่อกลาง ทั้งนี้คุณค่าความงามทางด้านศิลปะก่อให้เกิดการรู้จักและเข้าใจตนเอง  
รวมทั้งสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  ผลสัมฤทธิ์ของศิลปะจึงมีบทบาท
สำคัญยิ่งต่อการปรับเปลี่ยนทัศนคติและการพัฒนาศักยภาพเพื่อนำมาซึ่งการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขให้กับสังคม  

ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนในพื้นที่  นอกจากเป็นการสร้างทัศนียภาพที่เกิดจากภาพถ่ายที่ได้เผยแพร่สู่สาธารณชน
แล้ว  ยังต้องหันกลับมาพัฒนาพื้นที่ของตนเองให้ดูสวยงามเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวท่ีจะมาเยือน  สภาพเศรษฐกิจในชุมชนก็จะขยบั
ตัวขึ้น  รายได้ครัวเรือนก็จะเพิ่มขึ้นเมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวจับจ่ายใช้สอย จะส่งผลในหลาย ๆ ด้าน เช่น  ร้านอาหาร 
การคมนาคม ของที่ระลึก เป็นต้นและทำให้สาธารณชนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างจริงจังและนับเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา  ให้คนใน
พื้นที่และนอกพ้ืนท่ีได้รับทราบข้อมูลของลุ่มน้ำทะเลสาบ  โดยการจัดพิมพ์สูจิบัตรเผยแพร่และแสดงนิทรรศการผลงานภาพถ่าย วิถี
ชีวิตและทิวทัศน์ทางวัฒนธรรมรอบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และเป็นการให้บริการวิชาการแก่สังคม   ชุมชน  ท้องถิ่น และจะไดน้ำ
ความรู้และประสบการณ์ในวิชาชีพมาใช้ในการเรียนการสอน และการวิจัยในโอกาสต่อไป 
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 สุนทรียภาพที่เกิดขึ้นจากการได้มองภาพถ่ายท่ีผ่านการสร้างสรรค์  มุมมองผ่านเลนส์ด้วยเทคนิคและประสบการณ์ในการ
บันทึกภาพในช่วงเวลาต่าง ๆ  ทำให้เกิดความประทับใจในความงามที่ปรากฏ  กระตุ้นให้เกิดความตระหนักและความดีงามขึ้นใน
จิตใจ  สามารถส่งต่อไปยังจิตสำนึกแห่งการหวงแหน อนุรักษ์สืบสานพัฒนาให้ยิ่งเจริญสืบต่อไป  ภายใต้กรอบแนวคิดการโน้มน้าว
จิตใจ  กระตุ้นความรู้สึกที่ดีงาม  ชี้นำให้เห็นด้านสวยงามของวิถีชีวิต ประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรม  สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ  
เพื่อนำไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน 

ความสำคัญของการทำงานสร้างสรรค์ 
ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เป็นพื้นที่ที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศิลปวัฒนธรรม  เป็นแหล่งที่มีความอุดมสมบูรณ์  ตั้งอยู่

บนชายฝั่งตะวันออกทางภาคใต้ของประเทศไทย  มีพื้นที่ครอบคลุม 3 จังหวัด ได้แก่ สงขลา พัทลุง และอำเภอชะอวด  อำเภอหัว
ไทรของจังหวัดนครศรีธรรมราช[๑] กำลังประสบปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เกิดจากปัญหา
การทิ้งขยะในแหล่งน้ำ  การสร้างที่อยู่อาศัยรุกล้ำลงไปในทะเลสาบเป็นการทำลายทัศนียภาพที่สวยงาม  การแก้ไขปัญหาอย่าง
ยั่งยืนจำเป็นต้องบูรนาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง โดยเฉพาะความร่วมมือของชุมชนในพื้นที่รอบลุ่มทะเลสาบท่ี
จะช่วยให้เกิดการเร่งฟื้นฟูสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และการปลุกจิตสำนึกให้ชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง นอกจากนี้ยังสร้างให้เป็นแหล่งที่เกิดการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในเชิงวัฒนธรรม
ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา  ด้วยวิธีการสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายวิถีชีวิตและทิวทัศน์ทาง
วัฒนธรรมเพื่อเป็นการบันทึกความประทับใจต่อสิ่งแวดล้อมและแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา  ใน
มุมมองผ่านเลนส์แบบศิลปะและการสร้างสรรค์  แสดงถึงความพยายามคงความงามของธรรมชาติไว้ด้วยกระบวนการทางการ
ถ่ายภาพ  ก่อนท่ีสิ่งเหล่านั้นจะเหลือเพียงภาพแห่งความทรงจำ   

การสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายเพื่อเป็นการสะท้อนให้สังคมทั้งในพื้นที่และต่างพื้นที่ได้เห็นถึงความงามของธรรมชาติ   
สภาพแวดล้อมวิถีชีวิตของคนในชุมชน ตลอดจนถึงศิลปวัฒนธรรม โบราณสถานภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งท่องเที่ยวบริเวณลุ่ม
น้ำทะเลสาบสงขลา  โดยใช้ศิลปะภาพถ่ายเป็นสื่อกลาง ทั้งนี้คุณค่าความงามทางด้านศิลปะก่อให้เกิดการรู้จักและเข้าใจตนเอง  
รวมทั้งสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  ผลสัมฤทธิ์ของศิลปะจึงมีบทบาท
สำคัญยิ่งต่อการปรับเปลี่ยนทัศนคติและการพัฒนาศักยภาพเพื่อนำมาซึ่งการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขให้กับสังคม  

ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนในพื้นที่  นอกจากเป็นการสร้างทัศนียภาพที่เกิดจากภาพถ่ายที่ได้เผยแพร่สู่สาธารณชน
แล้ว  ยังต้องหันกลับมาพัฒนาพื้นที่ของตนเองให้ดูสวยงามเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวท่ีจะมาเยือน  สภาพเศรษฐกิจในชุมชนก็จะขยบั
ตัวขึ้น  รายได้ครัวเรือนก็จะเพิ่มขึ้นเมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเท่ียวจับจ่ายใช้สอย จะส่งผลในหลาย ๆ ด้าน เช่น  ร้านอาหาร 
การคมนาคม ของที่ระลึก เป็นต้นและทำให้สาธารณชนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างจริงจังและนับเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา  ให้คนใน
พื้นที่และนอกพ้ืนท่ีได้รับทราบข้อมูลของลุ่มน้ำทะเลสาบ  โดยการจัดพิมพ์สูจิบัตรเผยแพร่และแสดงนิทรรศการผลงานภาพถ่าย วิถี
ชีวิตและทิวทัศน์ทางวัฒนธรรมรอบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และเป็นการให้บริการวิชาการแก่สังคม   ชุมชน  ท้องถิ่น และจะไดน้ำ
ความรู้และประสบการณ์ในวิชาชีพมาใช้ในการเรียนการสอน และการวิจัยในโอกาสต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 
1. เพื่อศึกษาเทคนิคและกระบวนการถ่ายภาพแบบใหม่ๆ ในช่วงเวลาที่ต่างกัน 
2. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายในมุมมองเชิงศิลปะอย่างมีคุณภาพ  โดยยึดหลักความเป็นจริงของสิ่งเหล่านั้น   
3. เพื ่อรวบรวมข้อมูลวิถีชีวิต  เป็นหลักฐานข้อมูลทางการศึกษา  สร้างสุนทรียะและบันทึกความประทับใจและ

ประชาสัมพันธ์สิ่งแวดล้อมของชุมชนให้เป็นท่ีรู้จัก 
 4. เพื่อใช้ภาพถ่ายท่ีสวยงามเป็นสื่อสากลที่จะช่วยจูงใจบุคคลอื่น ๆ ที่ได้ชมภาพให้หันมาสนใจและตระหนักถึงคุณค่าของ
ธรรมชาติ  กระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมคิดหาแนวทางส่งเสริม  อนุรักษ์  และพัฒนาอย่างเป็นระบบ  มีแบบแผน  ทำให้
มีส่วนร่วมในการสืบทอดและสืบสานวิถีแห่งวัฒนธรรม  ให้มั่นคงยืนยาวต่อไป 

กระบวนการของการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 
ผลงาน  “สุนทรียภาพจากมมุมองผ่านเลนส์  :  วิถีชีวิต  ประเพณี  ศิลปะวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  

รอบลุ่มทะเลสาบสงขลา” ใช้วิธีการสำรวจด้วยการลงพื้นที่จริง  บันทึกภาพเก็บข้อมูล  โดยกำหนดวิธกีารและขั้นตอนในการศึกษา
ค้นคว้าดังนี ้  
 1.  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและ
ข้อมูลแหล่งเรียนรู ้ทางวัฒนธรรมรอบลุ ่มทะเลสาบ
สงขลา  เช่น  ชุมชน  วัด  โบราณสถาน  เป็นต้น 
 2.  ขั้นการถ่ายภาพวิถีชีวิตและทิวทัศน์ทาง
วัฒนธรรม  ได้ดำเนินการดังนี้  ลงพ้ืนท่ีจริงในสถานท่ีได้
กำหนดไว้  โดยกำหนดเวลาในช่วงตอนเช้า และตอน
เย ็นโดยช่วงเช้าเร ิ ่มต้นตั ้งแต่ก ่อนพระอาทิตย์ข้ึน
ประมาณ 10 ถึง 15 นาที  และช่วงพระอาทิตย์ขึ้น
จนถึงหลังพระอาทิตย์ขึ้นประมาณครึ่งชั่วโมง  ขณะที่
ช่วงเย็นเริ ่มตั ้งแต่ก่อนพระอาทิตย์ตกประมาณหนึ่ง
ชั่วโมงจนถึงพระอาทิตย์ตก  และหลังพระอาทิตย์ตกไป
แล้วประมาณ  10 ถึง 15 นาที ในวันที่อากาศเปิดมี
แสงแดดสดใส  สำรวจพื้นที่โดยรอบ  เลือกมุมมองที่ดี
สวยงามลงตัวที่สุดและสามารถแสดงจุดเด่นของแต่ละที่ ได้อย่างชัดเจน  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์  อุปกรณ์เสริมสำหรับการ
บันทึกภาพ  และทำการถ่ายภาพจากสถานที่จริงตามเวลาที่เหมาะสม  และซึมซับบรรยากาศ  อารมณ์ความรู้สึกประทับใจ  และ
ทำการบันทึกภาพ  หลังจากน้ันนำเข้าสู่การจัดภาพเป็นหมวดหมู่  เพื่อเข้าสู่กระบวนการตกแต่งภาพ  และคัดเลือกภาพที่สมบูรณ์   
 3.  ขั้นการแสดงนิทรรศการ  ดำเนินการดังนี้  นำผลงานไปอัดขยายขนาด  24 x 36 นิ้ว ความละเอียด 300 dpi   
7952 x 5304 Pixel ใส่กรอบสีขาว  เว้นขอบเม้าท์บอร์ดสีขาวด้านละ 3 นิ้ว  จำนวนภาพทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 50 ภาพ  จัดพิมพ์สจูิ
บัตรแสดงผลงาน  จำนวน  200  เล่ม  และจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายเพื่อเผยแพร่ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ  และแสดง
ในหอศิลป์ที่เป็นท่ียอมรับในระดับสากล   

ภาพที่ 1  ถ่ายภาพจากสถานท่ีจรงิตามเวลาทีเ่หมาะสม 

 4.  ขั้นการประเมินความพึงพอใจ  โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจก่อนเข้าชมนิทรรศการและหลังจากชมนิทรรศการ
จากกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคคลในชุมชน นักเรียน  นักศึกษา ครู  อาจารย์  และบุคคลทั่วไป  โดยใช้แบบประเมินก่อนเข้าชม
นิทรรศการจำนวน 100 ชุด   
 5.  ขั้นการวิเคราะห์ข้อมูล  ดำเนินการดังนี้  วิเคราะห์ข้อมูลโดยสรุปผลจากแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าชม
นิทรรศการทั้งก่อนเข้าชมนิทรรศการและหลังชมนิทรรศการ  สรุป ประมวลผล และเสนอความรู้  ความคิดเห็นอันเป็นผลที่ได้จาก
การศึกษาวิจัย  ซึ่งแยกเป็นหมวดหมู่  ตามลำดับขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบ  ซึ่งสามารถปรับใช้องค์ความรู้ดังกล่าวในแผนการสอนของ
หลักสูตร  และการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ 

อุปกรณ์ในการดำเนินการผลติผลงานสร้างสรรค์ 
 

1.  กล้องบันทึกภาพ ที่มีความ  
   ละเอียดประมาณ 42 ล้านพิกเซล 
2.  เครื่องคอมพิวเตอร์ 
3.  ขาตั้งกล้อง 
4.  สายลั่นชัตเตอร์ 

 
เทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน 
          เทคนิคในการถ่ายภาพที ่ใช้ใน
การบันทึกภาพประทับใจ  ใช้โหมด M ตั้ง
ค่ารูรับแสงที่ f/11 และตั้งค่าคุณภาพการ
บ ันท ึกภาพไปท ี ่  RAW ซ ึ ่ งจะม ีข ้อมูล

เกี่ยวกับรายละเอียดต่าง ๆ เช่น ข้อมูลแสง (รวมทั้งข้อมูลสี) ที่ได้รับจากเซนเซอร์ภาพ แต่อาจไม่แสดงให้เห็นในภาพถ่าย การ
ประมวลผลไฟล์ช่วยให้คุณสามารถใช้ข้อมูลนี้ได้อย่างเต็มที่ เช่น ขับเน้นสีสันที่อาจ "ซุกซ่อนไว้" ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับ
ฉากท่ีมีความเปรียบต่างระหว่างพื้นท่ีสว่างกับมืดมาก  ใช้ความไวแสง ISO ต่ำ เพื่อเพ่ิมความสว่างให้แก่ส่วนเงา  เพื่อลดจุดรบกวน
ให้เหลือน้อยท่ีสุดโดยใช้ค่าความไวแสง ISO ที่ 100  โดยทั่วไปในเวลากลางวันก็จะปรับที่ 100-200 แต่ช่วงเช้าตรู่ พลบค่ำ หรือใน
พื้นที่ที่มีแสงน้อย โดยที่ไม่มีขาตั้งกล้อง ก็ปรับเพิ่มขึ้นสัก 300-800 อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพแสงในตอนนั้น  แต่อุปกรณ์ที่สำคัญอีก
อย่างคือ ขาตั้งกล้องและสายลั่นชัตเตอร์  ช่วยให้ภาพไม่สั่นไหวขณะที่บันทึกภาพในช่วงที่มีแสงน้อย   
  การใช้ฟิลเตอร์ CPL คือตัวเลือกสำหรับช่างภาพ Landscape เป็นฟิลเตอร์ตัดแสงโพลาไรซ์ ช่วยตัดแสงสะท้อนที่ไม่
ต้องการได้ และช่วยให้จับภาพท้องฟ้าเป็นสีฟ้า  การใช้ฟิลเตอร์ CPL ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี ต้องหาตำแหน่งโพลาไรซ์ก่อน โดยให้ทำมือ
เป็นรูปปืน ใช้นิ้วช้ีเป็นลำกล้อง นิ้วโป้งเป็นไกปืน ให้เล็งนิ้วช้ีไปท่ีดวงอาทิตย์ ตำแหน่งน้ิวโป้งคือทิศทางบอกมุมโพลาไรซ์ ซึ่งเวลาจะ
ถ่ายต้องยืนหันหลังให้ดวงอาทิตย์ เมื่อใส่ฟิลเตอร์ CPL เข้าไป แสงในภาพจะลดลงไป 2-3 stop ทำให้ถ่ายได้ตามปกติโดยไม่ต้อง
ชดเชยแสง แต่ถ้าต้องการจับภาพสายน้ำให้ดูเบลอและนุ่มนวล ต้องชดเชยแสงเพิ่มขึ้น  โดยปกติจะใช้ฟิลเตอร์ ND เพื่อให้สามารถ
ใช้ Long exposure ในเวลากลางวัน ช่วยให้จับภาพสายน้ำและท้องฟ้าท่ีมีการเคลื่อนที่ให้ออกมาดูนุ่มนวล ในการถ่ายภาพให้ใช้ค่า 
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วัตถุประสงค์ของการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 
1. เพื่อศึกษาเทคนิคและกระบวนการถ่ายภาพแบบใหม่ๆ ในช่วงเวลาที่ต่างกัน 
2. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายในมุมมองเชิงศิลปะอย่างมีคุณภาพ  โดยยึดหลักความเป็นจริงของสิ่งเหล่านั้น   
3. เพื ่อรวบรวมข้อมูลวิถีชีวิต  เป็นหลักฐานข้อมูลทางการศึกษา  สร้างสุนทรียะและบันทึกความประทับใจและ

ประชาสัมพันธ์สิ่งแวดล้อมของชุมชนให้เป็นท่ีรู้จัก 
 4. เพื่อใช้ภาพถ่ายท่ีสวยงามเป็นสื่อสากลที่จะช่วยจูงใจบุคคลอื่น ๆ ที่ได้ชมภาพให้หันมาสนใจและตระหนักถึงคุณค่าของ
ธรรมชาติ  กระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมคิดหาแนวทางส่งเสริม  อนุรักษ์  และพัฒนาอย่างเป็นระบบ  มีแบบแผน  ทำให้
มีส่วนร่วมในการสืบทอดและสืบสานวิถีแห่งวัฒนธรรม  ให้มั่นคงยืนยาวต่อไป 

กระบวนการของการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 
ผลงาน  “สุนทรียภาพจากมมุมองผ่านเลนส์  :  วิถีชีวิต  ประเพณี  ศิลปะวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  

รอบลุ่มทะเลสาบสงขลา” ใช้วิธีการสำรวจด้วยการลงพื้นที่จริง  บันทึกภาพเก็บข้อมูล  โดยกำหนดวิธกีารและขั้นตอนในการศึกษา
ค้นคว้าดังนี ้  
 1.  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและ
ข้อมูลแหล่งเรียนรู ้ทางวัฒนธรรมรอบลุ ่มทะเลสาบ
สงขลา  เช่น  ชุมชน  วัด  โบราณสถาน  เป็นต้น 
 2.  ขั้นการถ่ายภาพวิถีชีวิตและทิวทัศน์ทาง
วัฒนธรรม  ได้ดำเนินการดังนี้  ลงพ้ืนท่ีจริงในสถานท่ีได้
กำหนดไว้  โดยกำหนดเวลาในช่วงตอนเช้า และตอน
เย ็นโดยช่วงเช้าเร ิ ่มต้นตั ้งแต่ก ่อนพระอาทิตย์ข้ึน
ประมาณ 10 ถึง 15 นาที  และช่วงพระอาทิตย์ขึ้น
จนถึงหลังพระอาทิตย์ขึ้นประมาณครึ่งชั่วโมง  ขณะที่
ช่วงเย็นเริ ่มตั ้งแต่ก่อนพระอาทิตย์ตกประมาณหนึ่ง
ชั่วโมงจนถึงพระอาทิตย์ตก  และหลังพระอาทิตย์ตกไป
แล้วประมาณ  10 ถึง 15 นาที ในวันที่อากาศเปิดมี
แสงแดดสดใส  สำรวจพื้นที่โดยรอบ  เลือกมุมมองที่ดี
สวยงามลงตัวที่สุดและสามารถแสดงจุดเด่นของแต่ละที่ ได้อย่างชัดเจน  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์  อุปกรณ์เสริมสำหรับการ
บันทึกภาพ  และทำการถ่ายภาพจากสถานที่จริงตามเวลาที่เหมาะสม  และซึมซับบรรยากาศ  อารมณ์ความรู้สึกประทับใจ  และ
ทำการบันทึกภาพ  หลังจากน้ันนำเข้าสู่การจัดภาพเป็นหมวดหมู่  เพื่อเข้าสู่กระบวนการตกแต่งภาพ  และคัดเลือกภาพที่สมบูรณ์   
 3.  ขั้นการแสดงนิทรรศการ  ดำเนินการดังนี้  นำผลงานไปอัดขยายขนาด  24 x 36 นิ้ว ความละเอียด 300 dpi   
7952 x 5304 Pixel ใส่กรอบสีขาว  เว้นขอบเม้าท์บอร์ดสีขาวด้านละ 3 นิ้ว  จำนวนภาพทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 50 ภาพ  จัดพิมพ์สจูิ
บัตรแสดงผลงาน  จำนวน  200  เล่ม  และจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายเพื่อเผยแพร่ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ  และแสดง
ในหอศิลป์ที่เป็นท่ียอมรับในระดับสากล   

ภาพที่ 1  ถ่ายภาพจากสถานท่ีจรงิตามเวลาทีเ่หมาะสม 

 4.  ขั้นการประเมินความพึงพอใจ  โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจก่อนเข้าชมนิทรรศการและหลังจากชมนิทรรศการ
จากกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคคลในชุมชน นักเรียน  นักศึกษา ครู  อาจารย์  และบุคคลทั่วไป  โดยใช้แบบประเมินก่อนเข้าชม
นิทรรศการจำนวน 100 ชุด   
 5.  ขั้นการวิเคราะห์ข้อมูล  ดำเนินการดังนี้  วิเคราะห์ข้อมูลโดยสรุปผลจากแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าชม
นิทรรศการทั้งก่อนเข้าชมนิทรรศการและหลังชมนิทรรศการ  สรุป ประมวลผล และเสนอความรู้  ความคิดเห็นอันเป็นผลที่ได้จาก
การศึกษาวิจัย  ซึ่งแยกเป็นหมวดหมู่  ตามลำดับขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบ  ซึ่งสามารถปรับใช้องค์ความรู้ดังกล่าวในแผนการสอนของ
หลักสูตร  และการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ 

อุปกรณ์ในการดำเนินการผลติผลงานสร้างสรรค์ 
 

1.  กล้องบันทึกภาพ ที่มีความ  
   ละเอียดประมาณ 42 ล้านพิกเซล 
2.  เครื่องคอมพิวเตอร์ 
3.  ขาตั้งกล้อง 
4.  สายลั่นชัตเตอร์ 

 
เทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน 
          เทคนิคในการถ่ายภาพที ่ใช้ใน
การบันทึกภาพประทับใจ  ใช้โหมด M ตั้ง
ค่ารูรับแสงที่ f/11 และตั้งค่าคุณภาพการ
บ ันท ึกภาพไปท ี ่  RAW ซ ึ ่ งจะม ีข ้อมูล

เกี่ยวกับรายละเอียดต่าง ๆ เช่น ข้อมูลแสง (รวมทั้งข้อมูลสี) ที่ได้รับจากเซนเซอร์ภาพ แต่อาจไม่แสดงให้เห็นในภาพถ่าย การ
ประมวลผลไฟล์ช่วยให้คุณสามารถใช้ข้อมูลนี้ได้อย่างเต็มที่ เช่น ขับเน้นสีสันที่อาจ "ซุกซ่อนไว้" ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับ
ฉากท่ีมีความเปรียบต่างระหว่างพื้นท่ีสว่างกับมืดมาก  ใช้ความไวแสง ISO ต่ำ เพื่อเพ่ิมความสว่างให้แก่ส่วนเงา  เพื่อลดจุดรบกวน
ให้เหลือน้อยท่ีสุดโดยใช้ค่าความไวแสง ISO ที่ 100  โดยทั่วไปในเวลากลางวันก็จะปรับที่ 100-200 แต่ช่วงเช้าตรู่ พลบค่ำ หรือใน
พื้นที่ที่มีแสงน้อย โดยที่ไม่มีขาตั้งกล้อง ก็ปรับเพิ่มขึ้นสัก 300-800 อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพแสงในตอนนั้น  แต่อุปกรณ์ที่สำคัญอีก
อย่างคือ ขาตั้งกล้องและสายลั่นชัตเตอร์  ช่วยให้ภาพไม่สั่นไหวขณะที่บันทึกภาพในช่วงที่มีแสงน้อย   
  การใช้ฟิลเตอร์ CPL คือตัวเลือกสำหรับช่างภาพ Landscape เป็นฟิลเตอร์ตัดแสงโพลาไรซ์ ช่วยตัดแสงสะท้อนที่ไม่
ต้องการได้ และช่วยให้จับภาพท้องฟ้าเป็นสีฟ้า  การใช้ฟิลเตอร์ CPL ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี ต้องหาตำแหน่งโพลาไรซ์ก่อน โดยให้ทำมือ
เป็นรูปปืน ใช้นิ้วช้ีเป็นลำกล้อง นิ้วโป้งเป็นไกปืน ให้เล็งนิ้วช้ีไปท่ีดวงอาทิตย์ ตำแหน่งน้ิวโป้งคือทิศทางบอกมุมโพลาไรซ์ ซึ่งเวลาจะ
ถ่ายต้องยืนหันหลังให้ดวงอาทิตย์ เมื่อใส่ฟิลเตอร์ CPL เข้าไป แสงในภาพจะลดลงไป 2-3 stop ทำให้ถ่ายได้ตามปกติโดยไม่ต้อง
ชดเชยแสง แต่ถ้าต้องการจับภาพสายน้ำให้ดูเบลอและนุ่มนวล ต้องชดเชยแสงเพิ่มขึ้น  โดยปกติจะใช้ฟิลเตอร์ ND เพื่อให้สามารถ
ใช้ Long exposure ในเวลากลางวัน ช่วยให้จับภาพสายน้ำและท้องฟ้าท่ีมีการเคลื่อนที่ให้ออกมาดูนุ่มนวล ในการถ่ายภาพให้ใช้ค่า 

ภาพที่ 2  อุปกรณ์ถ่ายภาพในการผลิตผลงานสรา้งสรรค์ 



892
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

f มาก ๆ เวลาที่มีแดดจ้า สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังไว้เมื่อใช้ฟิลเตอร์ ND เมื่อใส่ฟิลเตอร์เข้าไปหน้าเลนส์ จะไม่สามารถใช้ Live View ได้ 
ดังนั้นก่อนลงมือถ่ายภาพ Long exposure ต้องจัดองค์ประกอบภาพให้ดีก่อน และใช้ขาตั้งกล้องในการถ่าย เพราะถ้าใช้สปีดชัต
เตอร์ช้า ๆ ซึ่งไวต่อการสั่นของกล้อง แม้กล้องสั่นเพียงนิดเดียว ภาพก็เบลอ นอกจากนี้ให้เปลี่ยนไปใช้ manual focus เพื่อไม่ให้
กล้องโฟกัสแบบอัตโนมัติ การเปลี่ยนไปใช้โหมด manual จะทำให้สะดวกเวลาตั้งค่ากล้อง สามารถตั้งค่ารูรับแสง ตรวจเช็คสปีดชัต
เตอร์ด้วยตนเองได้ แต่ควรระวังสำหรับคนท่ีใส่ฟิลเตอร์หลายๆ แผ่น ต้องตั้งค่าสปีดชัตเตอร์ให้ถูกต้องด้วย  ฟิลเตอร์บางรุ่นก็ทำให้
ภาพมีแสงเงา ดังนั้นก่อนถ่ายภาพควรตั้งค่าเป็นไฟล์ RAW แล้วไปแต่งภาพต่อจะดีกว่า เพื่อให้ได้ภาพที่มีสีสันสวยงาม 

สรุป 
 การถ่ายภาพทิวทัศน์ในธรรมชาติของแต่ละเวลา  นอกจากผู้ถ่ายต้องมีความเข้าใจในเรื่องของอุปกรณ์ เทคนิควิธีต่าง ๆ 
ตลอดจนประสบการณ์ในการเลือกสรรมุมมองดีแล้ว  สิ่งสำคัญที่สุดคือการเรียนรู้ทำความรู้จักกับธรรมชาติให้ดีพอ และก็อย่าลืม
เผื่อใจไว้หน่อย  บางทีสิ่งที่คาดหวังว่าเช้านี้ท้องฟ้าจะเป็นใจ  อาจจะไม่เกิดขึ้นหรือเป็นดังใจ  มีคำกล่าวไว้ว่า “ถ่ายภาพธรรมชาติ 
ไม่ใช่ว่าฝีมือดี อุปกรณ์พร้อม ก็จะได้ภาพสมใจ หากสุดท้ายมันก็อยู่ที่โชควาสนาเป็นสำคัญเพราะ ธรรมชาติเป็นผู้กำหนด 

ผลงานสร้างสรรค์ 

 

 

ภาพที ่2  เรือขึ้นหา้ง  Sony a7r3, iso 100, 16 mm. f 11 13 sec ภาพที ่3  สี่แยกพระพุทธ  Sony a7r3, iso 200, 16 mm. f 22 30 sec 

 

ภาพที ่4  เรียนรู ้ Sony a7r3, iso 200, 16 mm. f 9 1/25 sec 

 

ภาพที ่5  เรือยาวแดง  Sony a7r3, iso 400, 25 mm. f 2.8 1/640 sec 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

ภาพที ่6  พญานาคพ่นนำ้  Sony a7r3, iso 100, 16 mm. f 11 15 sec 

 

ภาพที ่7  นางเงือก  Sony a7r3, iso 100, 16 mm. f 11  5 sec 

 

ภาพที ่8  เขื่อนป่าบอน  Sony a7r3, iso 100, 16 mm. f 11 1/320 sec 

 

ภาพที ่9  ตอไม้ตาย  Sony a7r3, iso 100, 16 mm. f 11 1/125 sec 

 

ภาพที ่10  ลากอวน  Sony a7r3, iso 100, 23 mm. f 4 1/2000 sec 

 

ภาพที ่11  เรือหางยาว  Sony a7r3, iso 400, 16 mm. f 11 30 sec 
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f มาก ๆ เวลาที่มีแดดจ้า สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังไว้เมื่อใช้ฟิลเตอร์ ND เมื่อใส่ฟิลเตอร์เข้าไปหน้าเลนส์ จะไม่สามารถใช้ Live View ได้ 
ดังนั้นก่อนลงมือถ่ายภาพ Long exposure ต้องจัดองค์ประกอบภาพให้ดีก่อน และใช้ขาตั้งกล้องในการถ่าย เพราะถ้าใช้สปีดชัต
เตอร์ช้า ๆ ซึ่งไวต่อการสั่นของกล้อง แม้กล้องสั่นเพียงนิดเดียว ภาพก็เบลอ นอกจากนี้ให้เปลี่ยนไปใช้ manual focus เพื่อไม่ให้
กล้องโฟกัสแบบอัตโนมัติ การเปลี่ยนไปใช้โหมด manual จะทำให้สะดวกเวลาตั้งค่ากล้อง สามารถตั้งค่ารูรับแสง ตรวจเช็คสปีดชัต
เตอร์ด้วยตนเองได้ แต่ควรระวังสำหรับคนท่ีใส่ฟิลเตอร์หลายๆ แผ่น ต้องตั้งค่าสปีดชัตเตอร์ให้ถูกต้องด้วย  ฟิลเตอร์บางรุ่นก็ทำให้
ภาพมีแสงเงา ดังนั้นก่อนถ่ายภาพควรตั้งค่าเป็นไฟล์ RAW แล้วไปแต่งภาพต่อจะดีกว่า เพื่อให้ได้ภาพที่มีสีสันสวยงาม 

สรุป 
 การถ่ายภาพทิวทัศน์ในธรรมชาติของแต่ละเวลา  นอกจากผู้ถ่ายต้องมีความเข้าใจในเรื่องของอุปกรณ์ เทคนิควิธีต่าง ๆ 
ตลอดจนประสบการณ์ในการเลือกสรรมุมมองดีแล้ว  สิ่งสำคัญที่สุดคือการเรียนรู้ทำความรู้จักกับธรรมชาติให้ดีพอ และก็อย่าลืม
เผื่อใจไว้หน่อย  บางทีสิ่งที่คาดหวังว่าเช้านี้ท้องฟ้าจะเป็นใจ  อาจจะไม่เกิดขึ้นหรือเป็นดังใจ  มีคำกล่าวไว้ว่า “ถ่ายภาพธรรมชาติ 
ไม่ใช่ว่าฝีมือดี อุปกรณ์พร้อม ก็จะได้ภาพสมใจ หากสุดท้ายมันก็อยู่ที่โชควาสนาเป็นสำคัญเพราะ ธรรมชาติเป็นผู้กำหนด 

ผลงานสร้างสรรค์ 

 

 

ภาพที ่2  เรือขึ้นหา้ง  Sony a7r3, iso 100, 16 mm. f 11 13 sec ภาพที ่3  สี่แยกพระพุทธ  Sony a7r3, iso 200, 16 mm. f 22 30 sec 

 

ภาพที ่4  เรียนรู ้ Sony a7r3, iso 200, 16 mm. f 9 1/25 sec 

 

ภาพที ่5  เรือยาวแดง  Sony a7r3, iso 400, 25 mm. f 2.8 1/640 sec 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

ภาพที ่6  พญานาคพ่นนำ้  Sony a7r3, iso 100, 16 mm. f 11 15 sec 

 

ภาพที ่7  นางเงือก  Sony a7r3, iso 100, 16 mm. f 11  5 sec 

 

ภาพที ่8  เขื่อนป่าบอน  Sony a7r3, iso 100, 16 mm. f 11 1/320 sec 

 

ภาพที ่9  ตอไม้ตาย  Sony a7r3, iso 100, 16 mm. f 11 1/125 sec 

 

ภาพที ่10  ลากอวน  Sony a7r3, iso 100, 23 mm. f 4 1/2000 sec 

 

ภาพที ่11  เรือหางยาว  Sony a7r3, iso 400, 16 mm. f 11 30 sec 
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ผลงานวิจัยสร้างสรรค์ชุดนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุน เงินรายได้ มหาวิทยาลยัทักษิณ 

เอกสารอ้างอิง 
 [1] วิวัฒน์ สุทธิวิภากร. (2550). เลสาบเรา. สงขลา : o.s. พริ้นติ้งเฮ้าส์. 
 [2] วิรุณ  ตั้งเจริญ.  (2556).  สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต.  กรุงเทพฯ : สันติศิริการพิมพ์. 
 [3] ประสิทธ์ิ  จันเสรีกร.  (2542).  เทคนิคการถ่ายภาพฉบับสมบูรณ์.  กรุงเทพฯ : อิมเมจโฟกัส. 
 [4] สุรพงษ์  บัวเจริญ.  (2554).  องค์ประกอบศิลป์สำหรับนักถ่ายภาพ.  กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส. 
 [5] วีรนิจ  ทรรทรานนท์.  (2550).  เทคนิคการถ่ายภาพทิวทศัน.์  กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส.  
  

ภาพที ่12  หินทั้งสาม  Sony a7r3, iso 100, 16 mm. f 22 1/4 sec 

 

ภาพที ่13  สะพานไม้  Sony a7r3, iso 400, 16 mm. f 9 20 sec 

 

ภาพที ่14  บามโคกไร ่ Sony a7r3, iso 100, 16 mm. f 16 13 sec 

 

ภาพที ่15  สะพานโคกไร ่ Sony a7r3, iso 100, 16 mm. f 11 25 sec 
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ภาพที ่12  หินทั้งสาม  Sony a7r3, iso 100, 16 mm. f 22 1/4 sec 

 

ภาพที ่13  สะพานไม้  Sony a7r3, iso 400, 16 mm. f 9 20 sec 

 

ภาพที ่14  บามโคกไร่  Sony a7r3, iso 100, 16 mm. f 16 13 sec 

 

ภาพที ่15  สะพานโคกไร่  Sony a7r3, iso 100, 16 mm. f 11 25 sec 

 

พลังควำมเคลื่อนไหวของมโนรำห์

ศรีลัดดา หวานขัน1* และจิรโรจน์ ศรียะพันธุ์2

บทคัดย่อ
มโนราห์เป็นศิลปะการแสดงอย่างหน่ึงในท้องถิ่นทางภาคใต้ เกิดจากการผสมผสานทั้งทางด้านศาสนาและทางด้าน

วฒันธรรมทีเ่กีย่วโยงถึงพธิกีรรม ประเพณ ีความเช่ือและภมูปัิญญาท้องถิน่ของภาคใต้ ซึง่มคีวามผกูพนัธ์เกีย่วกบัการใช้ชวีติของคนใน

ท้องถิน่ทางภาคใต้ ศลิปะการแสดงมโนราห์เป็นการแสดงทีม่เีสน่ห์สร้างความสวยงามอย่างเป็นเอกลกัษณ์ทีม่คีวามโดดเด่นโดยเฉพาะ

เครือ่งแต่งกายและจงัหวะลลีาในการเคลือ่นไหวของการแสดงมโนราห์ ทีม่คีวามพลิว้ไหวและหนกัแน่น ในปัจจบุนัการแสดงมโนราห์

เริ่มพบเห็นและท�าการแสดงน้อยลงเรื่อย ๆ  เนื่องจากกระแสโลกาภิวัตน์และสังคมมีการรับวัฒนธรรมต่างชาติมากขึ้น ท�าให้มีผู้สนใจ

ในศิลปะการแสดงมโนราห์ลดน้อยลง และมีผู้สืบทอดลดน้อยลงไปเรื่อย ๆ จึงท�าให้การแสดงมโนราห์เกือบจะพบเห็นน้อยลงไปจาก

ปัจจบุนั ดงันัน้ข้าพเจ้าจงึเกิดความสนใจในการศกึษาค้นคว้าเกีย่วกบัศลิปะการแสดงมโนราห์ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ศลิปวฒันธรรมภาคใต้ 

จนกลายเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะที่สะท้อนผ่านผลงานจิตรกรรมส่ือผสมรูปแบบกึ่งนามธรรม ซึ่งมีความแปลก

ใหม่และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน โดยใช้กระจกสีท่ีมีสีสันหลากหลายมาประกอบให้เกิดเป็นรูปทรง และจัดองค์ประกอบให้เห็นถึง

จังหวะ ลีลา อารมณ์และความรู้สึกรวมถึงจิตวิญญาณของคนในภาคใต้

ค�ำส�ำคัญ : มโนราห์ จิตรกรรมสื่อผสม รูปแบบกึ่งนามธรรม ความเคลื่อนไหวของการแสดงมโนราห์

1 นิสิต, หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90110
2 ดร., หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90110
1 Scholars., Bachelor of educations in visual arts in collaboration of Faculty of Education and Fine Arts, Thaksin University, Songkhla 90110
2  Doctorate., Bachelor of educations in visual arts in collaboration of Faculty of Education and Fine Arts, Thaksin University, Songkhla 90110
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MANOHRA’S POWER OF MOVEMENT

Seeladda Hwankhan1* and Jirarot Sriyaphan2

Abstract
Manohra, one of the Southern performance arts, is a combination of locally religious, traditional and 

ritual beliefs which resemble to the Southern lives. The performance is distinctively fascinating, especially for 

its wavy and strong costumes and gestures. Nowadays, Manohra has rarely been seen due to the globalization 

and western culture domination, causing less attention and heritage successors. I therefore have found this 

intriguing to study about the unique Manohra art of the South. It also is the great inspiration for my art piece 

that reflects through semi-abstract painting giving a sense of deviance and uniqueness with the use of vivid 

mosaic to form shapes and compositions to express the trace, moods, feeling as well as spirits of the Southern 

people. 

Keywords: Manohra, mixed media art, semi-abstract, the movement of Manohra

บทนำ 

มโนราห์เป็นศิลปะการแสดงพื้นเมืองอย่างหนึ่งของภาคใต้ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อ และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน ซึ่งมโนราห์เป็นการละเล่นพ้ืนเมืองที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน และนิยมกันอย่างแพร่หลายในภาคใต้ เช่น พัทลุง สงขลา 
นครศรีธรรมราช เป็นต้น แต่ในปัจจุบันเน่ืองจากได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมต่างชาติเพ่ิมมากข้ึน จึงทำให้การแสดงมโนราห์เริ่มลด
น้อยลงไป จึงเป็นแรงบันดาลใจที่จะทำให้ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมสื่อผสม -ข้าพเจ้าจึงได้รับรับแรงบันดาลใจจากท่ารำ
ของมโนราห์ที่สื่อถึงจังหวะการเคลื่อนไหวของมโนราห์ที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ 

วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 

1. เพ่ือศึกษา ทดลอง ค้นคว้าหาแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมสื่อผสมที่แสดงออกถึงสีสัน จังหวะลีลาการ 

เคลื่อนไหวของมโนราห์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตน 

2. เพ่ือได้เห็นคุณค่าสุนทรียะของมโนราห์ในรูปแบบของผลงานจิตรกรรมสื่อผสมทีม่ีความเป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ 

3. เพ่ือนำเทคนิคจิตรกรรมสื่อผสม โดยนำกระจกมาสร้างสรรค์ผลงานเพ่ือให้เกิดเปน็รูปทรงการเคลื่อนไหวมโนราห์ 

4. เพ่ืออนุรักษ์ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของภาคใต้ ด้วยรูปแบบผลงานทางด้านศิลปะ 

แนวความคิดในการสร้างสรรค์ 
 มโนราห์เป็นศิลปะการแสดงที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนของภาคใต้ ที่ได้นำท่ารำของการแสดงมโนราห์มาใช้ในการ
สร้างสรรค์ จะเห็นได้ว่าชุดของมโนราห์มีสันที่เป็นเอกลักษณ์ และมีความโดดเด่น มีความแตกต่างจากสีอื่น ๆ ที่ทำให้ผู้ชมได้เห็นถึง
พลังความเคลื่อนไหวที่นักแสดงได้รำท่าต่าง ๆ และในแต่ละท่ารำจะให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวที่ต่างกัน และยังมีจังหวะที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะตน จนกลายเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมรูปแบบกึ่งนามธรรม โดยการนำเทคนิคกระบวนการ
ประดับกระจกสีมาใช้ผสมผสานให้เกิดเป็นรูปร่าง รูปทรง และจัดองค์ประกอบที่แสดงถึงสีสัน จังหวะ ลีลาการเคลื่อนไหวของ
มโนราห์ทีส่ื่อถึงความสนุกสนานเพลิดเพลินของวัฒนธรรมในภาคใต้ 
 

วิธีดำเนินการ 

1. ศึกษาจากหนังสืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมโนราห์ และศึกษาจากการลงพ้ืนที่จริงจากการแสดงมโนราห์ 

2. ศึกษาผลงานที่มีรูปแบบและเทคนิคที่มีการนำกระจกสีมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 

3. ลำดับข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้านเนื้อหาสาระในการแสดงศิลปะมโนราห์และทำแบบร่างนำเสนอ เพื่อรับการวิจารณ์
แก้ไขปัญหาพร้อมทั้งพัฒนาแบบโครงสร้างที่สมบูรณ์ 

4. ปฏิบัติงานจริง โดยใช้ดินสอไขร่างภาพจากแผ่นไม้กระดาษให้เป็นรูปทรงตามแบบที่ภาพร่าง และเตรียมกระจกที่ใช้
ก้อนทุบให้แตกเป็นแผ่นเล็กแผ่นใหญ่หลาย ๆ ขนาดและมีรูปแบบของรูปทรงของกระจกที่หลากหลายและแตกต่างกัน และนำ    
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บทนำ 
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3. เพ่ือนำเทคนิคจิตรกรรมสื่อผสม โดยนำกระจกมาสร้างสรรค์ผลงานเพ่ือให้เกิดเปน็รูปทรงการเคลื่อนไหวมโนราห์ 

4. เพ่ืออนุรักษ์ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของภาคใต้ ด้วยรูปแบบผลงานทางด้านศิลปะ 

แนวความคิดในการสร้างสรรค์ 
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อีพ็อกซี่มาติดกระจกเพ่ือนำมาติดตามภาพร่างที่วาดไว้บนแผ่นไม้ เพ่ือให้เกิดเป็นรูปทรงการเคลื่อนไหวของชุดมโนราห์ และมีการ
นำลูกปัดมาผสมผสานบนผลงานเพ่ือให้ผลงานแสดงความรู้สึกตรงตามเป้าหมายมากข้ึน 

 

5. วิเคราะห์ ปรับปรุงเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหาและการแก้ไขเพ่ือทำงานภาคเอกสาร 

6. ติดต้ังผลงานพร้อมจัดนิทรรศการการแสดงงานศิลปะ 

อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน 

อุปกรณ์ในการสร้างภาพร่างและผลงานจริง 1. กระจกสี 2. อีพ็อกซี่ 3. สีอะคริลิค 4.ค้อน 5.ลูกปัด 6.พู่กัน 
7. โครงเฟรม 8. แผ่นไม้ 9. ตะป ู10.แล็กเกอร์ 

ผลการสร้างสรรค์ 

 พลังความเคลื่อนไหวของมโนราห์ มีลักษณะการสร้างสรรค์แบ่งเป็น 3 รูปแบบ ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องกันทั้งเนื้อหา และ
เรื่องราวโดยแบ่งออกได้ดังน้ี 

1. ผลงานที่แสดงรูปร่าง รูปทรง ด้วยรูปแบบกึ่งนามธรรม โดยมีรูปทรงมีที่มาจากการแสดงมโนราห์ 
 2. ผลงานที่แสดงการนำกระจกมาเป็นวัสดุในการสร้างสรรค์ 
 3. ผลงานที่แสดงถึงพ้ืนผิวนูน 

ผลงานที่แสดงด้วยรูปแบบนามธรรมที่ใช้รูปร่าง รูปทรงที่เกิดจากจิตนาการหรือดูจากชุดของมโนราห์มาตัดแปลงให้เป็นร
รูปทรงที่แตกต่างจากเดิม และมีบางส่วนที่ตัดทอนออกไป แสดงออกด้วยเรื่องราวการเคลื่อนไหวการรำท่าต่าง ๆ ที่สามารถนำมา
ประยุกต์ใช้ในผลงาน เพ่ือที่จะกระตุ้นความรู้สึกจากรูปทรงต่าง ที่มีความเคลื่อนไหว 

ผลงานที่แสดงถึงการเลือกกระจกมาเป็นวัสดุในการสร้างสรรค์ เพราะกระจกสีสันที่เป็นเอกลักษณ์ และกระจกเป็นวัตถุมี
ในการสะท้อนจนสามารถเห็นภาพสะท้อนของวัตถุได้  

ผลงานที่แสดงถึงพื้นผิวนูน เกิดจากที่นำมาสร้างสรรค์ผลงานโดยกำหนดให้มีระยะหน้าระยะหลังและมีจุดเด่นที่นูน
ออกมามากท่ีสุด รองลงมาคือระยะหลัง 

วิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ 

ผลงานสีสันความเคลื่อนไหวของมโนราห์ 1 โดยนำรูปร่าง รูปทรงการเคลื่อนไหวของชุดมโนราห์มาสร้างสรรค์เพ่ือให้เกิด
ความรู้สึกเคลื่อนไหวของการแสดงมโนราห์ มีการนำรูปทรงของแต่ละท่ารำมาใช้ในการสร้างสรรค์และจัดองค์ประกอบใหม่เพ่ือให้
เกิดจินตนาการที่สื่อถึงความสนุกสนานสอดคล้องกับบุคลิกของคนในภาคใต้ 

ผลงานสีสันความเคลื่อนไหวของมโนราห์ 2 โดยนำรูปทรงที่มีความแตกต่างกันและมีรูปทรงที่เห็นได้ชัดเจนมากขึ้นของ
ชุดมโนราห์มาใช้ในการสร้างสรรค์ และนำสีสันที่หลากหลายมาใช้ในผลงาน เพ่ือทำให้ผลงานดูมีความน่าสนใจ มีรูปทรงที่มีขนาด
เล็กบ้างใหญ่บ้าง จนทำให้เกิดเป็นระยะหน้า ระยะหลัง จะให้ความรู้สึกเหมือนภาพนูนออกมาและมีความแตกต่างจากชิ้นก่อนที่นำ

รูปทรงมาเหมือนกัน แต่มีขนาดที่ต่างกันและมีแบบฟอร์มที ่ต่าง เพราะมีการตัดทอนจากสิ่งท่ี ไม่จำเป็นออกไปอีกเพื ่อให้สื่อ
ความหมายได้ตรงใจมากข้ึน 

 

ผลงานสีสันความเคลื่อนไหวของมโนราห์ 3 ผลงานชิ้นที่ 3 จะมีรูปทรงมโนราห์ที่เด่นชัดเจน และสามารถแยกเป็นระยะ
หน้า  ระยะหลังได้โดยนำจกเงามาใช้ในตัวจุดเด่นเพ่ือให้เห็นรูปทรงที่ชัดเจน การทำให้ระยะหน้ามีความเด่นข้ึนมาต้องใช้กระจกที่
หนากว่า และต้องนำสีของกระจกที่สว่างที่สุดมาใช้เพ่ือให้เห็นรูปทรงหรือเห็นท่ารำ ที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการสื่อออกให้เห็นเป็นรูปท่า
รำต่าง ๆ ท่ีสื่อถึงความเอกลักษณ์ของภาคใต้ 

 การนำทัศนธาตุทางทัศนศิลป์มาใช้ ได้แก่  

1. รูปทรง เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ ที่สุดในการสร้างสรรค์ผลงาน เป็นรูปทรงที่เกิดจากการแสดงหรือการรำมโนราห์ 
เป็นการเคลื่อนไหวของมโนราห์ ท่ีเกิดจากท่ารำต่าง ๆ ที่นักแสดงได้ถ่ายทอดออกมาให้ผู้ชมเห็น 

2. สี การใช้สีในองค์ประกอบเป็นไปตามลักษณะที่ข้าพเจ้าต้องการสื่อ ให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวของมโนราห์ คือใช้พ้ืน
หลังเป็นสีดำ เพ่ือทำให้ตัวสีของกระจกมีความเด่น และเห็นสีสันได้อย่างชัดเจน 

3. น้ำหนัก การที่เลือกใช้น้ำหนักอ่อนกว่าพ้ืนหลัง จะทำให้เห็นตัววัตถุได้อย่างชัดเจน และมีบางส่วนที่นำกระจกทำเป็น
น้ำหนักเข้มสุด และในส่วนที่ให้สว่างก็นำกระจกเงามาติดทับเพ่ือเกิดน้ำหนักที่สว่างสุด 

4. เส้น การนำกระจกมาเรียงต่อกันก็เหมือนกับการนำจุดหลาย ๆ จุดมาเรียงต่อกันไปในทิศทางใดทิศทางหน่ึงเป็นทาง
ยาวพอสมควรเป็นเส้นตามที่คิดไว้ เพราะเส้นเป็นพื้นฐานสำคัญของศิลปะทุกแขนงใช้ร่างภาพเพื่อถ่ายทอดสิ่งที่เห็นและสิ่งที่คิด  
จินตนาการของผู้ที่ถายทอดผลงานให้ปรากฏเป็นรูปภาพ 

5. พ้ืนผิวที ่ขรุขระ แข็ง จะทำให้ความรู้สึกไม่ชวนสัมผัส แต่ให้ความรู้สึกหนักแน่น คงทน และแข็งแรง 
            6. พื้นที่ว่าง การจัดวางผลงานในลักษณะ ที่นูนออกมาจากไม้กระดาษเพื่อให้เกิดเป็นระยะหน้า ระยะหลัง และให้
ความรู้สึกเคลื่อนไหวของมโนราห์ โดยข้ึนตามรูปแบบที่วางไว้ 
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อีพ็อกซีม่าติดกระจกเพ่ือนำมาติดตามภาพร่างที่วาดไว้บนแผ่นไม้ เพ่ือให้เกิดเป็นรูปทรงการเคลื่อนไหวของชุดมโนราห์ และมีการ
นำลูกปัดมาผสมผสานบนผลงานเพ่ือให้ผลงานแสดงความรู้สึกตรงตามเป้าหมายมากข้ึน 

 

5. วิเคราะห์ ปรับปรุงเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหาและการแก้ไขเพ่ือทำงานภาคเอกสาร 

6. ติดต้ังผลงานพร้อมจัดนิทรรศการการแสดงงานศิลปะ 

อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน 

อุปกรณ์ในการสร้างภาพร่างและผลงานจริง 1. กระจกสี 2. อีพ็อกซี่ 3. สีอะคริลิค 4.ค้อน 5.ลูกปัด 6.พู่กัน 
7. โครงเฟรม 8. แผ่นไม้ 9. ตะป ู10.แล็กเกอร์ 

ผลการสร้างสรรค์ 

 พลังความเคลื่อนไหวของมโนราห์ มีลักษณะการสร้างสรรค์แบ่งเป็น 3 รูปแบบ ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องกันทั้งเนื้อหา และ
เรื่องราวโดยแบ่งออกได้ดังน้ี 

1. ผลงานที่แสดงรูปร่าง รูปทรง ด้วยรูปแบบกึ่งนามธรรม โดยมีรูปทรงมีที่มาจากการแสดงมโนราห์ 
 2. ผลงานที่แสดงการนำกระจกมาเป็นวัสดุในการสร้างสรรค์ 
 3. ผลงานที่แสดงถึงพ้ืนผิวนูน 

ผลงานที่แสดงด้วยรูปแบบนามธรรมที่ใช้รูปร่าง รูปทรงที่เกิดจากจิตนาการหรือดูจากชุดของมโนราห์มาตัดแปลงให้เป็นร
รูปทรงที่แตกต่างจากเดิม และมีบางส่วนที่ตัดทอนออกไป แสดงออกด้วยเรื่องราวการเคลื่อนไหวการรำท่าต่าง ๆ ที่สามารถนำมา
ประยุกต์ใช้ในผลงาน เพ่ือที่จะกระตุ้นความรู้สึกจากรูปทรงต่าง ที่มีความเคลื่อนไหว 

ผลงานที่แสดงถึงการเลือกกระจกมาเป็นวัสดุในการสร้างสรรค์ เพราะกระจกสีสันที่เป็นเอกลักษณ์ และกระจกเป็นวัตถุมี
ในการสะท้อนจนสามารถเห็นภาพสะท้อนของวัตถุได้  

ผลงานที่แสดงถึงพื้นผิวนูน เกิดจากที่นำมาสร้างสรรค์ผลงานโดยกำหนดให้มีระยะหน้าระยะหลังและมีจุดเด่นที่นูน
ออกมามากท่ีสุด รองลงมาคือระยะหลัง 

วิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ 

ผลงานสีสันความเคลื่อนไหวของมโนราห์ 1 โดยนำรูปร่าง รูปทรงการเคลื่อนไหวของชุดมโนราห์มาสร้างสรรค์เพ่ือให้เกิด
ความรู้สึกเคลื่อนไหวของการแสดงมโนราห์ มีการนำรูปทรงของแต่ละท่ารำมาใช้ในการสร้างสรรค์และจัดองค์ประกอบใหม่เพ่ือให้
เกิดจินตนาการที่สื่อถึงความสนุกสนานสอดคล้องกับบุคลิกของคนในภาคใต้ 

ผลงานสีสันความเคลื่อนไหวของมโนราห์ 2 โดยนำรูปทรงที่มีความแตกต่างกันและมีรูปทรงที่เห็นได้ชัดเจนมากขึ้นของ
ชุดมโนราห์มาใช้ในการสร้างสรรค์ และนำสีสันที่หลากหลายมาใช้ในผลงาน เพ่ือทำให้ผลงานดูมีความน่าสนใจ มีรูปทรงที่มีขนาด
เล็กบ้างใหญ่บ้าง จนทำให้เกิดเป็นระยะหน้า ระยะหลัง จะให้ความรู้สึกเหมือนภาพนูนออกมาและมีความแตกต่างจากชิ้นก่อนที่นำ

รูปทรงมาเหมือนกัน แต่มีขนาดที่ต่างกันและมีแบบฟอร์มที ่ต่าง เพราะมีการตัดทอนจากสิ่งที่ ไม่จำเป็นออกไปอีกเพื ่อให้สื่อ
ความหมายได้ตรงใจมากข้ึน 

 

ผลงานสีสันความเคลื่อนไหวของมโนราห์ 3 ผลงานชิ้นที่ 3 จะมีรูปทรงมโนราห์ที่เด่นชัดเจน และสามารถแยกเป็นระยะ
หน้า  ระยะหลังได้โดยนำจกเงามาใช้ในตัวจุดเด่นเพ่ือให้เห็นรูปทรงที่ชัดเจน การทำให้ระยะหน้ามีความเด่นข้ึนมาต้องใช้กระจกที่
หนากว่า และต้องนำสีของกระจกที่สว่างที่สุดมาใช้เพ่ือให้เห็นรูปทรงหรือเห็นท่ารำ ที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการสื่อออกให้เห็นเป็นรูปท่า
รำต่าง ๆ ท่ีสื่อถึงความเอกลักษณ์ของภาคใต้ 

 การนำทัศนธาตุทางทัศนศิลป์มาใช้ ได้แก่  

1. รูปทรง เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ ที่สุดในการสร้างสรรค์ผลงาน เป็นรูปทรงที่เกิดจากการแสดงหรือการรำมโนราห์ 
เป็นการเคลื่อนไหวของมโนราห์ ท่ีเกิดจากท่ารำต่าง ๆ ที่นักแสดงได้ถ่ายทอดออกมาให้ผู้ชมเห็น 

2. สี การใช้สีในองค์ประกอบเป็นไปตามลักษณะที่ข้าพเจ้าต้องการสื่อ ให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวของมโนราห์ คือใช้พ้ืน
หลังเป็นสีดำ เพ่ือทำให้ตัวสีของกระจกมีความเด่น และเห็นสีสันได้อย่างชัดเจน 

3. น้ำหนัก การที่เลือกใช้น้ำหนักอ่อนกว่าพ้ืนหลัง จะทำให้เห็นตัววัตถุได้อย่างชัดเจน และมีบางส่วนที่นำกระจกทำเป็น
น้ำหนักเข้มสุด และในส่วนที่ให้สว่างก็นำกระจกเงามาติดทับเพ่ือเกิดน้ำหนักที่สว่างสุด 

4. เส้น การนำกระจกมาเรียงต่อกันก็เหมือนกับการนำจุดหลาย ๆ จุดมาเรียงต่อกันไปในทิศทางใดทิศทางหน่ึงเป็นทาง
ยาวพอสมควรเป็นเส้นตามที่คิดไว้ เพราะเส้นเป็นพื้นฐานสำคัญของศิลปะทุกแขนงใช้ร่างภาพเพื่อถ่ายทอดสิ่งที่เห็นและสิ่งที่คิด  
จินตนาการของผู้ที่ถายทอดผลงานให้ปรากฏเป็นรูปภาพ 

5. พ้ืนผิวที ่ขรุขระ แข็ง จะทำให้ความรู้สึกไม่ชวนสัมผัส แต่ให้ความรู้สึกหนักแน่น คงทน และแข็งแรง 
            6. พื้นที่ว่าง การจัดวางผลงานในลักษณะ ที่นูนออกมาจากไม้กระดาษเพื่อให้เกิดเป็นระยะหน้า ระยะหลัง และให้
ความรู้สึกเคลื่อนไหวของมโนราห์ โดยข้ึนตามรูปแบบที่วางไว้ 
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สรุปผลการวิจัย 

 จากความประทับใจศิลปวัฒนธรรมการแสดงมโนราห์ที่สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดจินตนาการในการสร้างสรรค์ผลงาน
ออกมาในรูปแบบกึ่งเหมือนจริง โดยผ่านกระบวนการเทคนิคการประดับจกสีผสมผสานกับเทคนิคทางจิตรกรรม เพ่ือแสดงถึงความ
เป็นเอกลักษณ์ที่ได้ถ่ายทอดผ่านการแสดงมโนราห์ โดยนำท่ารำของมโนราห์ เครื่องแต่งกายที่สื่อถึงความเลื่อนไหว มาใช้เป็นรูปทรง
ในการสร้างสรรค์ผลงาน และมีการดัดแปลงจากแบบฟอร์มเดิมให้สลายออกไป แต่ยังคงให้เห็นเป็นรูปทรงท่ารำของมโนราห์ เพ่ือ
สื่อให้เห็นถึงพลังความเคลื่อนไหวของมโนราห์ และส่วนวัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานมีสีสันที่โดดเด่นทำให้ผู้ชมผลงานได้เข้าถึง
ความสำคัญในคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมของภาคใต้ และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการแสดงมโนราห์ช่วยกันสืบทอดและพัฒนา
กันต่อไปอาจจะแสดงออกในรูปแบบต่าง ๆ 

กิตติกรรมประกาศ 

 ผลงานสร้างสรรค์ชุด “พลังความเคลื่อนไหวของมโนราห์” เป็นผลงานที่จำเป็นต้องอาศัยข้อมูลและส่วนประกอบที่สำคัญ
ต่าง ๆ ซึ ่งได้รับอนุเคราะห์จากบุคคลหลายท่านทั้งญาติ ครอบครัว ที ่ให้ความเมตตาเอื ้อข้อมูลสำคัญในสร้างสรรค์ผลงาน         
และขอขอบคุณ ดร.จิรโรจน์ ศรียะพันธ์ุ อาจารย์ที่ปรึกษา และคณาจารย์สาขาวิชาศิลปศึกษาที่ให้คำแนะนำในการทำศิลปศกึษา
นิพนธ์ครั้งน้ี 

 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บิดา มารดา ที่ให้ความอนุเคราะห์ในเรื่องทุนทุนทรัพย์ และกำลังใจในการทำงานศิลปศึกษานิพนธ์
ครั้งนี้ และรวมถึงเพื่อน ๆ สาขาวิชาศิลปศึกษาที่ช่วยเหลือในทุก ๆ ด้านรวมทั้งผู้ให้ความอนุเคราะห์ท่านอื่น ๆ ที่ได้กล่าวมา          
ณ ท่ีน้ีด้วย 
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สรุปผลการวิจัย 

 จากความประทับใจศิลปวัฒนธรรมการแสดงมโนราห์ที่สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดจินตนาการในการสร้างสรรค์ผลงาน
ออกมาในรูปแบบกึ่งเหมือนจริง โดยผ่านกระบวนการเทคนิคการประดับจกสีผสมผสานกับเทคนิคทางจิตรกรรม เพ่ือแสดงถึงความ
เป็นเอกลักษณ์ที่ได้ถ่ายทอดผ่านการแสดงมโนราห์ โดยนำท่ารำของมโนราห์ เครื่องแต่งกายที่สื่อถึงความเลื่อนไหว มาใช้เป็นรูปทรง
ในการสร้างสรรค์ผลงาน และมีการดัดแปลงจากแบบฟอร์มเดิมให้สลายออกไป แต่ยังคงให้เห็นเป็นรูปทรงท่ารำของมโนราห์ เพ่ือ
สื่อให้เห็นถึงพลังความเคลื่อนไหวของมโนราห์ และส่วนวัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานมีสีสันที่โดดเด่นทำให้ผู้ชมผลงานได้เข้าถึง
ความสำคัญในคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมของภาคใต้ และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการแสดงมโนราห์ช่วยกันสืบทอดและพัฒนา
กันต่อไปอาจจะแสดงออกในรูปแบบต่าง ๆ 

กิตติกรรมประกาศ 

 ผลงานสร้างสรรค์ชุด “พลังความเคลื่อนไหวของมโนราห์” เป็นผลงานที่จำเป็นต้องอาศัยข้อมูลและส่วนประกอบที่สำคัญ
ต่าง ๆ ซึ ่งได้รับอนุเคราะห์จากบุคคลหลายท่านทั้งญาติ ครอบครัว ที ่ให้ความเมตตาเอื ้อข้อมูลสำคัญในสร้างสรรค์ผลงาน         
และขอขอบคุณ ดร.จิรโรจน์ ศรียะพันธ์ุ อาจารย์ที่ปรึกษา และคณาจารย์สาขาวิชาศิลปศึกษาที่ให้คำแนะนำในการทำศิลปศกึษา
นิพนธ์ครั้งน้ี 

 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บิดา มารดา ที่ให้ความอนุเคราะห์ในเรื่องทุนทุนทรัพย์ และกำลังใจในการทำงานศิลปศึกษานิพนธ์
ครั้งนี้ และรวมถึงเพื่อน ๆ สาขาวิชาศิลปศึกษาที่ช่วยเหลือในทุก ๆ ด้านรวมทั้งผู้ให้ความอนุเคราะห์ท่านอื่น ๆ ที่ได้กล่าวมา          
ณ ท่ีน้ีด้วย 

เอกสารอ้างอิง 
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[2] บุปผาชาติ อุปถัมภ์นรากร. (2553). ศิลปะการแสดงโนรา.พิมพ์ครั้งที่ 1. นนทบุรี : สำนักพิมพ์สัมปชัญญะ. 

[3] ปติสร เพ็ญสุต. (2562). คริสตศิลป์กระสี โบสถ์ในไทย.พิมพ์ครั้งที่ 1. นนทบุรี : สำนักพิมพ์museum press . 
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สภำพของกำรเปลี่ยนแปลง

รัตติกาล หอมสูง1* และจิรโรจน์ ศรียะพันธุ์2

บทคัดย่อ
ในปัจจุบันสภาพแวดล้อมทางสังคมมีความเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตเป็นอย่างมาก เนื่องจากการย้ายถิ่นฐานของคนหลาก

หลายกลุ่มที่ย้ายจากพื้นที่ชนบทเข้าสู่สังคมเมือง เพื่อการศึกษาและประกอบอาชีพมากขึ้น ซึ่งความเจริญที่แตกต่างกันระหว่างเมือง

กับชนบทเป็นแรงดึงดูดประชากรจากชนบทสู่เมือง โดยการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ ความเจริญทางด้านเทคโนโลยีและการพัฒนา

ด้านอุตสาหกรรม ซึ่งท�าให้ทรัพยากรธรรมชาติเริ่มเสื่อมโทรมลง ในขณะเดียวกันมีการขยายตัวของสังคมเมืองที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ 

เกิดการสร้างสิ่งก่อสร้างและแหล่งอุตสาหกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น ท�าให้ทรัพยากรธรรมชาติ

เริ่มเสื่อมโทรมและท�าให้เกิดผลเสียหายมาจนถึงปัจจุบัน ด้วยข้าพเจ้าเห็นถึงปัญหาจึงเกิดความสนใจที่จะศึกษาความเปลี่ยนแปลง

ของสังคมไทยจึงน�าลักษณะความแตกต่างของที่อยู่อาศัยการด�ารงชีวิตของคนไทยในชนบทและสังคมเมืองที่ส่งผลต่อการด�ารงชีวิต 

โดยน�ารปูร่างรปูทรงโครงสร้างสถาปัตยกรรมมาถ่ายทอดผ่านการสร้างสรรค์เป็นผลงานศลิปะรปูแบบจติรกรรมสือ่ผสม เพือ่สะท้อน

วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของสังคมไทยในปัจจุบัน โดยการสร้างสรรค์ผลงานที่สื่อให้รับรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกในเชิงลบของสภาวะปัญหา

ในสังคม เพื่อให้คนในสังคมเห็นคุณค่าในการช่วยกันป้องกันและแก้ปัญหาในการน�าความรู้ ความเข้าใจ มาปรับปรุงพัฒนาการด�ารง

ชีวิตของมนุษย์ให้กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม ในการที่จะท�าให้มนุษย์สามารถด�ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคงทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

ค�ำส�ำคัญ : สังคมเมือง จิตรกรรมสื่อผสม รูปแบบกึ่งนามธรรม สภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย

1 นิสิต., หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90110
2 ดร., หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90110
1 Scholars., Bachelor of educations in visual arts in collaboration of Faculty of Education and Fine Arts, Thaksin University, Songkhla 90110
2 Doctorate., Bachelor of educations in visual arts in collaboration of Faculty of Education and Fine Arts, Thaksin University, Songkhla 

90110

* Corresponding author: Tel.: 093-6170530. E-mail address: kifrattikan2540@gmail.com
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Changes

Rattikan Homsung1* and Jirarot Siyaphan2

Abstract
Recently, there have been major changes from the past in social environments because of the migra-

tions of diverse people from the provincial areas to the cities for their education and careers, caused by the 

large gap of economy, technology and industrial development which ruin natural resources. Since there are 

persistent expansions in cities with construction of edifice and plants, the natural resources have been withered, 

causing disastrous impacts till these days. Been noticing the issues, I have a great interest in studying the chang-

es in Thai society. I then picked the different characteristics of population in provinces and cities that alter their 

lives. With the use of the architectural forms accompanying with mixed media arts, it reflects lives of Thais in 

the present day through the creation of negative emotion sensibility that can lead the viewers to see the val-

ue of problem prevention, solving and understanding so as to improve the quality of livings with environments 

for more stable lives of the presence and future.

Keywords : cities, mixed media art, semi-abstract, changes in Thai society
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บทนำ 
              ในปัจจุบันสภาพแวดล้อมทางสังคมมีความเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตเป็นอย่างมาก การพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ และ
ความเจริญทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ซึ่งทำให้การดำรงชีวิตที่มีความสะดวกสบายในทุก ๆ ด้าน  แต่กลับกันเหมือนความ
เจริญเข้ามาก็จะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตในด้านของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการดำรงชีวิตเป็นอย่างมาก ซึ่งปัญหา
สิ ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที ่ เก ิดข ึ ้นส่วนใหญ่จะมีมนุษย์ เป ็นปัจจัยสำคัญที ่ก ่อให้เก ิดขึ ้น  เนื ่องจากการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่ถูกวิธี ไม่เหมาะสม ไม่ดูแลรักษา จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดผลเสียหายตามมา 

วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค ์

1. เพื่อการศึกษาและค้นคว้าทดลองหาแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมสื่อผสม ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความ
แตกต่างของการดำรงชีวิตของคนในชนบทสู่สังคมเมือง  

2. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานท่ีแสดงออกให้เห็นถึงสภาพปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตในปัจจุบัน  
  3. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานเทคนิคจิตรกรรมสื่อผสม 

4. เพื่อให้คนในสังคมเห็นคุณค่าในการช่วยกันป้องกันและพัฒนาการดำรงชีวิตให้กลมกลืนเหมาะสมกับสิ่งแวดล้อม 
 

แนวความคิดในการสร้างสรรค์ 
 

การขยายตัวของสังคมเมืองส่งผลให้เกิดการสร้างแหล่งอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการใช้ทรัพยากรเพิ่มมากขึ้น 
ซึ่งหากมีการควบคุมดูแลที่ไม่เหมาะสม ย่อมจะก่อให้เกิดปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อมตามมาอย่างมาก ซึ่งปัญหาสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะมีมนุษย์เป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดขึ้น เนื่องจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่ถูกวิธี 
ไม่เหมาะสม  จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดผลเสียหายตามมา ข้าพเจ้าจึงนำลักษณะความแตกต่างของที่อยู่อาศัยการดำรงชีวิตของคน
ไทยในชนบทและสังคมเมืองที่ส่งผลต่อการดำรงชีวิต โดยนำโครงสร้างสถาปัตยกรรมมาถ่ายทอดผ่านการสร้างสรรค์เป็นผลงาน
ศิลปะรูปแบบจิตรกรรมสื่อผสม เพื่อสะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของสังคมไทยในปัจจุบัน โดยการสร้างสรรค์ผลงานที่สื่อให้รับรู้ถึง
อารมณ์ความรู้สึกในเชิงลบของสภาวะปัญหาในสังคม  

วิธีดำเนินการ 
1. ด้านการศึกษาข้อมูล ศึกษาข้อมูลจากหนังสือ บทความ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ข่าวที่เช่ือถือได้   และ การศึกษาจากการ

ลงพื้นที่จริง เพื่อศึกษาสภาพความเป็นอยู่ ลักษณะที่พักอาศัยบ้านเรือนต่าง ๆ เพื่อสำรวจสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริง 

2. ลำดับข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้านเนื้อหาสาระความแตกต่างของการดำรงชีวิตของคนในชนบทสู่สังคมเมืองที่ส่งผล
กระทบต่อการดำรงชีวิตในปัจจุบัน และนำมาสู่กระบวนการคิดสร้างสรรค์ให้อยู่ในรูปแบบการแสดงออกทางด้านศิลปะ 

3. ทำแบบร่าง แล้วนำเสนอผลงานเพื่อรับการวิจารณ์ และแก้ปัญหาพร้อมทั้งการพัฒนาเลือกแบบร่างโครงสร้างที่
สมบูรณ์ 

4. ปฏิบัติงานจริง สร้างสรรค์ด้วยเทคนิคจิตรกรรมสื่อผสมบนแผ่นไม้กระดาษ โดยการขยายแบบร่างให้มีขนาดเท่ากับ
ผลงานจริง มีการตัดแผ่นไม้เป็นรูปทรงอาคาร บ้านเรือน โรงงาน และสิ่งต่าง ๆ นำมาจัดองค์ประกอบให้เกิดระยะหน้าหลังจากนั้น
ลงสีเพื่อทำให้รูปทรงมีมิติ นำเศษไม้ไปเผาไฟ และนำมาจัดวางทับซ้อนตามความเหมาะสมของผลงาน จากนั้นตัดแผ่นสังกะสีและ
แผ่นอะลูมิเนียมติดลงบนรูปทรงของตึก อาคาร บ้านเรือน โรงงาน ให้เกิดเป็นแสงเงา ทั้งนี้เพื่อแสดงถึงเอกลักษณ์ของสถานที่ และ
ที่อยู่อาศัยเพื่อให้เกิดความรู้สึกจากสีและลักษณะความเป็นจริงของวัสดุที่นำมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน 

5. ติดตั้งผลงานพร้อมจัดนิทรรศการแสดงงานศิลปะ 

6. วิเคราะห์ ปรับปรุงผลงาน เก็บรวบรวมข้อมูลปัญหาและการแก้ไขเพื่อทำงานภาคเอกสาร 

                                    อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน 

1. ดินสอ 2. พู่กัน 3. กระดาษแข็ง 4. สีอะคริลิค เชือก 5. ลวด 6. กาว 7. ค้อน 8. ตะปู 9. แผ่นไม้  10. สังกะสี        
11. แผ่นอลูมิเนียม 12. สว่าน 13. จิ๊กซอว์ตัดไม้  14.ปืนกาว 15. ตลับเมตร 16. เลื่อยฉล ุ

 
ผลการสร้างสรรค์ 

การสร้างสรรค์ผลงานท้ัง 3 ช้ิน โดยการนำเรื่องราวของการดำรงชีวิตของคนในสังคมเมือง ณ ปัจจุบัน ที่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อม จึงนำลักษณะความแตกต่างของที่อยู่อาศัยการดำรงชีวิตของคนไทยในชนบท
และสังคมเมืองที่ส่งผลต่อการดำรงชีวิต โดยนำโครงสร้างสถาปัตยกรรมมาถ่ายทอดผ่านการสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะรูปแบบ
จิตรกรรมสื่อผสม เพื่อสะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของสังคมไทยในปัจจุบัน  โดยการสร้างสรรค์ผลงานที่สื่อให้รับรู้ถึงอารมณ์
ความรู้สึกในเชิงลบของสภาวะปัญหาในสังคม  

 

วิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ 
ผลงานการแปรเปลี่ยนของสังคม 1 สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้รูปทรงธรรมชาติ รูปหัวใจ ซึ่งสร้างสรรค์ผลงานเป็นหัวใจทีส่ือ่

ถึงการมีชีวิตอยู่ ที่เปรียบเสมือนการดำรงชีวิตในสังคมปัจจุบัน โดยในผลงานมีการนำวัสดุต่าง ๆ มาสร้างสรรค์ให้เห็นถึงสภาพความ
เป็นอยู่ของสังคมชนบทและสังคมเมือง โดยใช้เทคนิคจิตรกรรมสื่อผสมบนแผ่นไม้กระดาษ ด้วยวัสดุต่าง ๆ เช่น แผ่นไม้ เศษไม้ 
สังกะสี แผ่นอะลูมิเนียม ในการสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดความรู้สึกจากสีและลักษณะความเป็นจริงของวัสดุที่นำมาใช้ในการ
สร้างสรรค์ผลงาน  

ผลงานการแปรเปลี่ยนของสังคม 2 สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้รูปทรงของธรรมชาติ ที่เป็นรูปดอกไม้ โดยใช้รูปทรงดอกไม้ที่
สื่อถึงความสวยงามของธรรมชาติ มาสร้างสรรค์ให้มีความทรุดโทรมและผุพัง โดยภายในดอกไม้มี ตึก อาคาร บ้านเรือน โรงงาน
และสิ่งต่าง ๆ ที่สื่อถึงการทำลายธรรมชาติ นำมาจัดองค์ประกอบให้เกิดความทับซ้อน ความวุ่นวายของสังคมเมือง อุตสาหกรรม ซึ่ง
เปรียบเสมือนปัญหาในสังคมปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ  โดยในการสร้างสรรค์ผลงานใช้เทคนิค
จิตรกรรมสื่อผสมบนแผ่นไม้กระดาษ ด้วยการวัสดุต่าง ๆ เช่น แผ่นไม้ สังกะสี แผ่นอะลูมิเนียม เศษไม้ที่ผ่านการเผา ลวด มา
สร้างสรรค์ให้เห็นถึงผลในเชิงลบทางสังคม  

ผลงานการแปรเปลี่ยนของสังคม 3 สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้รูปทรงของธรรมชาติ ที่เป็นรูปต้นไม้ ซึ่งสื่อถึงสิ่งแวดล้อมการ
ดำรงชีวิตของคนในสังคมที่ทำลายธรรมชาติ ใช้ฟอร์มของต้นไม้เป็นตัวกลางสื่อถึงธรรมชาติที่ถูกทำลายลงไปด้วยการเผาป่า และมี
ความเป็นสังคมเมืองที่เต็มไปด้วยแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เข้ามาแทนท่ี โดยใช้เทคนิคจิตรกรรมสื่อผสมบนแผ่นไม้กระดาษ 
ด้วยการใช้วัสดุต่าง ๆ เช่น แผ่นไม้ สังกะสี แผ่นอะลูมิเนียม เศษไม้ที่ผ่านการเผา ลวด มาสร้างสรรค์เป็นผลงานกึ่งนามธรรมให้
สะท้อนถึงสภาพปัญหาในปัจจุบัน 

การนำทัศนธาตุทางทัศนศิลปม์าใช้ ได้แก่  
   1. เส้น (Line) ในการสร้างสรรค์ผลงานมีการใช้แผ่นสังกะสี แผ่นอะลูมิเนียมตัดเป็นเส้นตามรูปแบบและเอกลักษณ์ของ
สถาปัตยกรรมต่าง ๆ และใช้ลวดดัดเป็นเส้นทำเป็นสายไฟฟ้า โดยใช้เส้นลักษณะต่าง  ๆ ในการสร้างสรรค์ผลงาน เช่น มีการใช้
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

บทนำ 
              ในปัจจุบันสภาพแวดล้อมทางสังคมมีความเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตเป็นอย่างมาก การพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ และ
ความเจริญทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ซึ่งทำให้การดำรงชีวิตที่มีความสะดวกสบายในทุก ๆ ด้าน  แต่กลับกันเหมือนความ
เจริญเข้ามาก็จะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตในด้านของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการดำรงชีวิตเป็นอย่างมาก ซึ่งปัญหา
สิ ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที ่ เก ิดข ึ ้นส่วนใหญ่จะมีมนุษย์ เป ็นปัจจัยสำคัญที ่ก ่อให้เก ิดขึ ้น  เนื ่องจากการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่ถูกวิธี ไม่เหมาะสม ไม่ดูแลรักษา จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดผลเสียหายตามมา 

วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค ์

1. เพื่อการศึกษาและค้นคว้าทดลองหาแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมสื่อผสม ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความ
แตกต่างของการดำรงชีวิตของคนในชนบทสู่สังคมเมือง  

2. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานท่ีแสดงออกให้เห็นถึงสภาพปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตในปัจจุบัน  
  3. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานเทคนิคจิตรกรรมสื่อผสม 

4. เพื่อให้คนในสังคมเห็นคุณค่าในการช่วยกันป้องกันและพัฒนาการดำรงชีวิตให้กลมกลืนเหมาะสมกับสิ่งแวดล้อม 
 

แนวความคิดในการสร้างสรรค์ 
 

การขยายตัวของสังคมเมืองส่งผลให้เกิดการสร้างแหล่งอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการใช้ทรัพยากรเพิ่มมากขึ้น 
ซึ่งหากมีการควบคุมดูแลที่ไม่เหมาะสม ย่อมจะก่อให้เกิดปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อมตามมาอย่างมาก ซึ่งปัญหาสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะมีมนุษย์เป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดขึ้น เนื่องจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่ถูกวิธี 
ไม่เหมาะสม  จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดผลเสียหายตามมา ข้าพเจ้าจึงนำลักษณะความแตกต่างของที่อยู่อาศัยการดำรงชีวิตของคน
ไทยในชนบทและสังคมเมืองที่ส่งผลต่อการดำรงชีวิต โดยนำโครงสร้างสถาปัตยกรรมมาถ่ายทอดผ่านการสร้างสรรค์เป็นผลงาน
ศิลปะรูปแบบจิตรกรรมสื่อผสม เพื่อสะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของสังคมไทยในปัจจุบัน โดยการสร้างสรรค์ผลงานที่สื่อให้รับรู้ถึง
อารมณ์ความรู้สึกในเชิงลบของสภาวะปัญหาในสังคม  

วิธีดำเนินการ 
1. ด้านการศึกษาข้อมูล ศึกษาข้อมูลจากหนังสือ บทความ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ข่าวที่เช่ือถือได้   และ การศึกษาจากการ

ลงพื้นที่จริง เพื่อศึกษาสภาพความเป็นอยู่ ลักษณะที่พักอาศัยบ้านเรือนต่าง ๆ เพื่อสำรวจสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริง 

2. ลำดับข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้านเนื้อหาสาระความแตกต่างของการดำรงชีวิตของคนในชนบทสู่สังคมเมืองที่ส่งผล
กระทบต่อการดำรงชีวิตในปัจจุบัน และนำมาสู่กระบวนการคิดสร้างสรรค์ให้อยู่ในรูปแบบการแสดงออกทางด้านศิลปะ 

3. ทำแบบร่าง แล้วนำเสนอผลงานเพื่อรับการวิจารณ์ และแก้ปัญหาพร้อมทั้งการพัฒนาเลือกแบบร่างโครงสร้างที่
สมบูรณ์ 

4. ปฏิบัติงานจริง สร้างสรรค์ด้วยเทคนิคจิตรกรรมสื่อผสมบนแผ่นไม้กระดาษ โดยการขยายแบบร่างให้มีขนาดเท่ากับ
ผลงานจริง มีการตัดแผ่นไม้เป็นรูปทรงอาคาร บ้านเรือน โรงงาน และสิ่งต่าง ๆ นำมาจัดองค์ประกอบให้เกิดระยะหน้าหลังจากนั้น
ลงสีเพื่อทำให้รูปทรงมีมิติ นำเศษไม้ไปเผาไฟ และนำมาจัดวางทับซ้อนตามความเหมาะสมของผลงาน จากนั้นตัดแผ่นสังกะสีและ
แผ่นอะลูมิเนียมติดลงบนรูปทรงของตึก อาคาร บ้านเรือน โรงงาน ให้เกิดเป็นแสงเงา ทั้งนี้เพื่อแสดงถึงเอกลักษณ์ของสถานที่ และ
ที่อยู่อาศัยเพื่อใหเ้กิดความรู้สึกจากสีและลักษณะความเป็นจริงของวัสดุที่นำมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน 

5. ติดตั้งผลงานพร้อมจัดนิทรรศการแสดงงานศิลปะ 

6. วิเคราะห์ ปรับปรุงผลงาน เก็บรวบรวมข้อมูลปัญหาและการแก้ไขเพื่อทำงานภาคเอกสาร 

                                    อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน 

1. ดินสอ 2. พู่กัน 3. กระดาษแข็ง 4. สีอะคริลิค เชือก 5. ลวด 6. กาว 7. ค้อน 8. ตะปู 9. แผ่นไม้  10. สังกะสี        
11. แผ่นอลูมิเนียม 12. สว่าน 13. จิ๊กซอว์ตัดไม้  14.ปืนกาว 15. ตลับเมตร 16. เลื่อยฉล ุ

 
ผลการสร้างสรรค์ 

การสร้างสรรค์ผลงานท้ัง 3 ช้ิน โดยการนำเรื่องราวของการดำรงชีวิตของคนในสังคมเมือง ณ ปัจจุบัน ที่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อม จึงนำลักษณะความแตกต่างของที่อยู่อาศัยการดำรงชีวิตของคนไทยในชนบท
และสังคมเมืองที่ส่งผลต่อการดำรงชีวิต โดยนำโครงสร้างสถาปัตยกรรมมาถ่ายทอดผ่านการสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะรูปแบบ
จิตรกรรมสื่อผสม เพื่อสะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของสังคมไทยในปัจจุบัน  โดยการสร้างสรรค์ผลงานที่สื่อให้รับรู้ถึงอารมณ์
ความรู้สึกในเชิงลบของสภาวะปัญหาในสังคม  

 

วิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ 
ผลงานการแปรเปลี่ยนของสังคม 1 สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้รูปทรงธรรมชาติ รูปหัวใจ ซึ่งสร้างสรรค์ผลงานเป็นหัวใจทีส่ือ่

ถึงการมีชีวิตอยู่ ที่เปรียบเสมือนการดำรงชีวิตในสังคมปัจจุบัน โดยในผลงานมีการนำวัสดุต่าง ๆ มาสร้างสรรค์ให้เห็นถึงสภาพความ
เป็นอยู่ของสังคมชนบทและสังคมเมือง โดยใช้เทคนิคจิตรกรรมสื่อผสมบนแผ่นไม้กระดาษ ด้วยวัสดุต่าง ๆ เช่น แผ่นไม้ เศษไม้ 
สังกะสี แผ่นอะลูมิเนียม ในการสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดความรู้สึกจากสีและลักษณะความเป็นจริงของวัสดุที่นำมาใช้ในการ
สร้างสรรค์ผลงาน  

ผลงานการแปรเปลี่ยนของสังคม 2 สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้รูปทรงของธรรมชาติ ที่เป็นรูปดอกไม้ โดยใช้รูปทรงดอกไม้ที่
สื่อถึงความสวยงามของธรรมชาติ มาสร้างสรรค์ให้มีความทรุดโทรมและผุพัง โดยภายในดอกไม้มี ตึก อาคาร บ้านเรือน โรงงาน
และสิ่งต่าง ๆ ที่สื่อถึงการทำลายธรรมชาติ นำมาจัดองค์ประกอบให้เกิดความทับซ้อน ความวุ่นวายของสังคมเมือง อุตสาหกรรม ซึ่ง
เปรียบเสมือนปัญหาในสังคมปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ  โดยในการสร้างสรรค์ผลงานใช้เทคนิค
จิตรกรรมสื่อผสมบนแผ่นไม้กระดาษ ด้วยการวัสดุต่าง ๆ เช่น แผ่นไม้ สังกะสี แผ่นอะลูมิเนียม เศษไม้ที่ผ่านการเผา ลวด มา
สร้างสรรค์ให้เห็นถึงผลในเชิงลบทางสังคม  

ผลงานการแปรเปลี่ยนของสังคม 3 สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้รูปทรงของธรรมชาติ ที่เป็นรูปต้นไม้ ซึ่งสื่อถึงสิ่งแวดล้อมการ
ดำรงชีวิตของคนในสังคมที่ทำลายธรรมชาติ ใช้ฟอร์มของต้นไม้เป็นตัวกลางสื่อถึงธรรมชาติที่ถูกทำลายลงไปด้วยการเผาป่า และมี
ความเป็นสังคมเมืองที่เต็มไปด้วยแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เข้ามาแทนท่ี โดยใช้เทคนิคจิตรกรรมสื่อผสมบนแผ่นไม้กระดาษ 
ด้วยการใช้วัสดุต่าง ๆ เช่น แผ่นไม้ สังกะสี แผ่นอะลูมิเนียม เศษไม้ที่ผ่านการเผา ลวด มาสร้างสรรค์เป็นผลงานกึ่งนามธรรมให้
สะท้อนถึงสภาพปัญหาในปัจจุบัน 

การนำทัศนธาตุทางทัศนศิลปม์าใช้ ได้แก่  
   1. เส้น (Line) ในการสร้างสรรค์ผลงานมีการใช้แผ่นสังกะสี แผ่นอะลูมิเนียมตัดเป็นเส้นตามรูปแบบและเอกลักษณ์ของ
สถาปัตยกรรมต่าง ๆ และใช้ลวดดัดเป็นเส้นทำเป็นสายไฟฟ้า โดยใช้เส้นลักษณะต่าง  ๆ ในการสร้างสรรค์ผลงาน เช่น มีการใช้



908
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
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เส้นตรงแนวนอน เส้นตรงแนวตั้ง เส้นโค้ง เส้นเฉียง ทีห่ลากหลายขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของผลงานแต่ละช้ิน ซึ่งเส้นมีผลต่อการ
รับรู้ทำให้เกิดความรู้สึกต่ออารมณ์และจิตใจของมนุษย์  
 2. รูปทรง (Form) ในการสร้างสรรค์ผลงานมีการใช้ตดัไมเ้ป็นรูปทรงธรรมชาติ เช่น ต้นไม้ ดอกไม้ และรูปทรงของ
สถาปัตยกรรมต่าง ๆ เช่น ตึก อาคาร บ้านเรือน โรงงานอุตสาหกรรม 
 3. น้ำหนักอ่อน-แก่ (Value) ในการสรา้งสรรค์ผลงานมีการใช้สีดำเพือ่ไล่ระดับความเข้มความอ่อนของสี ทำให้เกิดมติิ
และเกดิระยะใกล้-ไกล  
            4. สี (Colour)  ในการสร้างสรรคผ์ลงานมีการใช้สีของวัสดุ เป็นสีที่เกดิขึ้นเองในธรรมชาติ และสีทีม่นุษย์สร้างขึ้น โดยใน
การสร้างสรรค์ผลงานมีการใช้สีโทนดำ น้ำตาล เป็นสีทำให้เกดิความรู้สึกแตกต่างมากมาย  เช่น  ทำให้รู้สึกหม่นหมองหรือเศร้าซมึ
ได ้
 5. บริเวณว่าง (Space) ในการสรา้งสรรคผ์ลงานมีการจดัองค์ประกอบให้มีบริเวณว่างในบางส่วนเพ่ือให้งานมีจุดพัก
สายตา และผลงานมคีวามสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น                
 6. พื้นผิว (Texture)  ในการสร้างสรรค์ผลงานมีการใช้ไม้ แผ่นสังกะสีที่ข้ึนสนิมมีพืน้ผิวขรุขระ และแผน่อะลูมิเนยีมมี
พื้นผิวมันวาว ที่เกิดจากธรรมชาตแิละมนุษยส์ร้างขึ้น พ้ืนผิวของวัสดุมีความแตกต่างกัน ทำให้ความรูส้ึกท่ีแตกต่างกัน  
 
 
 

 

 

รูปที่ 1 ช่ือผลงาน : การแปรเปลี่ยนของสังคม1 ขนาด 170 x 140 เซนติเมตร เทคนิค : จติรกรรมสื่อผสม 
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รูปที่ 2 ช่ือผลงาน : การแปรเปลี่ยนของสังคม 2 ขนาด 190 x 145 เซนติเมตร เทคนคิ : จิตรกรรมสื่อผสม 

 
 
 

รูปที่ 3 ช่ือผลงาน : การแปรเปลี่ยนของสังคม 3  ขนาด 202 x 170 เซนติเมตร เทคนิค : จติรกรรมสือ่ผสม 
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สรุปผลการวิจัย 
ในการทีศ่ึกษาค้นคว้าผลงานสร้างสรรค์ชุดนี้ ข้าพเจ้าได้รับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ก่อให้เกิดปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อม จึงนำลักษณะความแตกต่างของที่อยู่อาศัยการดำรงชีวิตของคนไทยในชนบทและสังคมเมือง
ที่ส่งผลต่อการดำรงชีวิต โดยนำโครงสร้างสถาปัตยกรรมมาถ่ายทอดผ่านการสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะรูปแบบจิตรกรรมสื่อผสม 
เพื่อสะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของสังคมไทยในปัจจุบัน โดยการสร้างสรรค์ผลงานที่สื่อให้รับรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกในเชิงลบของ
สภาวะปัญหาในสังคม โดยการนำวัสดุที่ไร้คุณค่าหมดประโยชน์ใช้สอดมาใช้ในการสร้างสรรค์ วัสดุที่ได้จากผลผลิตเหล่านี้คือสิ่งที่
แสดงจินตภาพของผู้คนกับดำรงอยู่ในสังคมและสภาพแวดล้อม เห็นได้จากวัสดุที่แสดงถึงความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม 
ข้าพเจ้านำวัสดุต่าง ๆ มาจัดองค์ประกอบให้เกิดความเชื่อมโยงร้อยเรียงจนเกิดเป็นความหมายใหม่ สะท้อนให้เห็นถึงสภาพความ
เป็นจริงของสภาพแวดล้อมกับการทำลายความสมดุล โดยการกระทำของมนุษย์ ผลงานในชุดนี้คงจะช่วยให้ผู้คนตระหนักถึงปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการดำรงชีวิต การสะท้อนให้เห็นถึงสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมในการใช้วัสดุที่สื่อความหมายรวมกัน ทำให้
ตอบสนองเรื่องราวและแนวความคิดได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

ผลที่ได้รับจากการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ นอกจากจะเห็นการพัฒนาเปลี่ยนแปลงทางด้านความคิดและการทำงานแล้ว 
การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างขั้นตอนการสร้างผลงาน คือ ประสบการณ์และความรู้ที่ได้รบั อันนำไปสู่แนวทางในการสร้างสรรค์
ผลงานต่อไปในอนาคต 

กิตติกรรมประกาศ 
ในการสร้างสรรค์เรื่อง สภาพของการเปลี่ยนแปลง จะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีไม่ได้ หากไม่ได้รับความกรุณาจากบุคคล

หลาย ๆ ท่าน ข้าพเจ้าขอขอบคุณบุคคลสำคัญดังที่ได้เอ่ยนามดังต่อไปนี้ เป็นอย่างยิ่งท่ีช่วยให้คำแนะนำ ช่วยแก้ไขปัญหา ตลอดจน
ช่วยให้การทำศิลปศึกษานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุลว่งไปได้ด้วยดี ซึ่งได้แก่ บิดามารดา ที่ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือในการออกค่าใช้จ่าย
มาโดยตลอด และ ดร.จิรโรจน์ ศรียะพันธ์ุ อาจารย์ที่ปรึกษาท่ีให้คำแนะนำในการทำศิลปศึกษานิพนธ์ครั้งนี้และยังรวมถึงคณาจารย์
ในสาขาวิชาศิลปศึกษาที่อบรมสั่งสอน ให้คำปรึกษาต่าง ๆ ยังรวมถึงเพื่อน ๆ สาขาวิชาศิลปศึกษาที่ช่วยเหลือ และร่วมมือกัน
ดำเนินการทำศิลปศึกษานิพนธ์ตั้งแต่ต้นจนเสร็จสิ้นกระบวนการทำงาน 
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[5] สามัคคี บณุยะวัฒน์ และคณะ. (2553). สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต.พิมพ์ครั้งท่ี 10.กรุงเทพมหานคร 

 : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
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สรุปผลการวิจัย 
ในการทีศ่ึกษาค้นคว้าผลงานสร้างสรรค์ชุดนี้ ข้าพเจ้าได้รับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ก่อให้เกิดปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อม จึงนำลักษณะความแตกต่างของที่อยู่อาศัยการดำรงชีวิตของคนไทยในชนบทและสังคมเมือง
ที่ส่งผลต่อการดำรงชีวิต โดยนำโครงสร้างสถาปัตยกรรมมาถ่ายทอดผ่านการสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะรูปแบบจิตรกรรมสื่อผสม 
เพื่อสะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของสังคมไทยในปัจจุบัน โดยการสร้างสรรค์ผลงานที่สื่อให้รับรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกในเชิงลบของ
สภาวะปัญหาในสังคม โดยการนำวัสดุที่ไร้คุณค่าหมดประโยชน์ใช้สอดมาใช้ในการสร้างสรรค์ วัสดุที่ได้จากผลผลิตเหล่านี้คือสิ่งที่
แสดงจินตภาพของผู้คนกับดำรงอยู่ในสังคมและสภาพแวดล้อม เห็นได้จากวัสดุที่แสดงถึงความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม 
ข้าพเจ้านำวัสดุต่าง ๆ มาจัดองค์ประกอบให้เกิดความเชื่อมโยงร้อยเรียงจนเกิดเป็นความหมายใหม่ สะท้อนให้เห็นถึงสภาพความ
เป็นจริงของสภาพแวดล้อมกับการทำลายความสมดุล โดยการกระทำของมนุษย์ ผลงานในชุดนี้คงจะช่วยให้ผู้คนตระหนักถึงปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการดำรงชีวิต การสะท้อนให้เห็นถึงสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมในการใช้วัสดุที่สื่อความหมายรวมกัน ทำให้
ตอบสนองเรื่องราวและแนวความคิดได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

ผลที่ได้รับจากการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ นอกจากจะเห็นการพัฒนาเปลี่ยนแปลงทางด้านความคิดและการทำงานแล้ว 
การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างขั้นตอนการสร้างผลงาน คือ ประสบการณ์และความรู้ที่ได้รบั อันนำไปสู่แนวทางในการสร้างสรรค์
ผลงานต่อไปในอนาคต 

กิตติกรรมประกาศ 
ในการสร้างสรรค์เรื่อง สภาพของการเปลี่ยนแปลง จะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีไม่ได้ หากไม่ได้รับความกรุณาจากบุคคล

หลาย ๆ ท่าน ข้าพเจ้าขอขอบคุณบุคคลสำคัญดังที่ได้เอ่ยนามดังต่อไปนี้ เป็นอย่างยิ่งท่ีช่วยให้คำแนะนำ ช่วยแก้ไขปัญหา ตลอดจน
ช่วยให้การทำศิลปศึกษานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุลว่งไปได้ด้วยดี ซึ่งได้แก่ บิดามารดา ที่ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือในการออกค่าใช้จ่าย
มาโดยตลอด และ ดร.จิรโรจน์ ศรียะพันธ์ุ อาจารย์ที่ปรึกษาท่ีให้คำแนะนำในการทำศิลปศึกษานิพนธ์ครั้งนี้และยังรวมถึงคณาจารย์
ในสาขาวิชาศิลปศึกษาที่อบรมสั่งสอน ให้คำปรึกษาต่าง ๆ ยังรวมถึงเพื่อน ๆ สาขาวิชาศิลปศึกษาที่ช่วยเหลือ และร่วมมือกัน
ดำเนินการทำศิลปศึกษานิพนธ์ตั้งแต่ต้นจนเสร็จสิ้นกระบวนการทำงาน 
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ควำมหวำดกลัวจำกจิตใต้ส�ำนึก

สุนันทา ขุนมณี1 และจิรโรจน์ ศรียะพันธุ์2

บทคัดย่อ
ความหวาดกลวั เป็นอารมณ์พืน้ฐานอย่างหนึง่ของมนษุย์และเป็นความรู้สึกทีอ่ยูคู่่กบัการด�าเนนิชวีติของมนษุย์ ทกุคนล้วน

มีความกลัวในบางสิ่งบางอย่างด้วยกันทั้งสิ้น ความหวาดกลัวส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นโดยที่ยังไม่รู้ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริง ๆ เป็นอย่างไร 

สมองจะสร้างภาพจนิตนาการไปล่วงหน้าว่าจะเป็นอย่างนัน้อย่างนี ้ทัง้ ๆ  ทีไ่ม่เคยได้สมัผสัมาก่อน การไม่กล้าพดูหรอืไม่กล้าแสดงออก

ของตนเอง ท�าให้ข้าพเจ้าสนใจที่จะศึกษาสภาวะเรื่องความหวาดกลัวที่เป็นเรื่องของความรู้สึก เป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้และมองไม่เห็น 

แต่สามารถเก็บอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างซับซ้อน และไร้ขอบเขต โดยใช้เทคนิควิธีการวาดเส้นด้วยปากกาด�า ดินสอ และผงถ่านลง

บนผ้า เป็นรูปแบบผลงานกึ่งนามธรรมที่สร้างสรรค์ออกมาตามอารมณ์ โดยใช้รูปร่าง รูปทรงจากหน้าตัวเองเป็นสัญลักษณ์สื่อให้เห็น

ถึงความหวาดกลัว ผ่านสีหน้า แววตา และลักษณะของหน้าตาของตัวเองแบบตรงไปตรงมา ซึ่งไม่อาจคาดเดาอารมณ์ของตนเองได้

ทั้งหมดขณะสร้างสรรค์จะถ่ายทอดความรู้สึกออกมาอย่างอิสระ ท�าให้เห็นได้ว่ากระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะสามารถถ่ายทอด

สภาพของความหวาดกลวัจากจติใต้ส�านกึทีแ่ท้จรงิได้ ลกัษณะของเส้นทีป่รากฏออกมาจะแสดงถงึวธิปีลดปล่อยความหวาดกลวัทีอ่ยู่

ในจิตใจออกมา ที่มีการท�างานสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ เพื่อแสดงให้เห็นถึงกิริยาอาการที่จิตใจเผชิญอยู่ในช่วงเวลา

นั้น ๆ การปลดปล่อย ผ่อนคลายอารมณ์ ความเก็บกดที่เกิดขึ้นอยู่ภายในจิตใจ ท�าให้มองเห็นสภาพความจริงของตนเองอันเป็นผล

มาจากจิตใต้ส�านึก
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Fear from subconscious

Sunanta Khunmanee1* and Jirarot Siyaphan2

Abstract
A fear is a very basic emotion of human, accompanying with lives of them. Everyone does have fears 

of something. Most of the fears are caused by unseen incidents that the brain system modifies the future 

imagination without clues. The fear of speaking and expressing appeals to me to study the conditions of fear 

which are intangible and invisible yet complex and borderless. This can be expressed with the use of pencil 

and coal drawing technics onto the canvas, portraying semi-abstract of emotions as a result. With the 

implementation of forms and shapes of self-face as a symbol to straightforwardly express fears through the 

facial expression, a gleam in the eyes and facial appearance. The artist cannot picture the entire emotions of 

his face, making the art freely expressed to reflect that the process of art creation can display subconscious 

fears. The strokes show the means of releasing fears from the bottom of the heart, containing the systematic 

emotional linkage, to illustrate the actions of confronting fears at the time being. Finally, the releasing, relieving 

and oppressing of the emotions let us see our true self as a result of the subconscious mind. 

 Keywords: fears, drawing, semi-abstract

บทน า 

 ความหวาดกลัว เป็นอารมณ์พื้นฐานอย่างหนึ่งของมนุษย์และเป็นความรู้สึกที่อยู่คู่กับการด าเนินชีวิตของมนุษย์ ทุกคน
ล้วนมีความกลัวในบางสิ่งบางอย่างด้วยกันทั้งสิ้น เช่น กลัวสัตว์ท่ีดุร้ายเพราะเกรงว่าจะถูกท าอันตราย กลัวภัยธรรมชาติเพราะเป็น
สิ่งที่ควบคุมไม่ได้ กลัวการเปลี่ยนแปลงเพราะไม่รู้อนาคต กลัวการพลัดพรากจากคนรัก กลัวความเจ็บปวดจากอุบัติเหตุและโรคภัย
ไข้เจ็บ หรือแม้กระทั่งกลัวความตาย ความหวาดกลัวส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นโดยที่ยังไม่รู้ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริง ๆ เป็นอย่างไร สมอง
จะสร้างภาพจินตนาการไปล่วงหน้าว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ทั้ง ๆ ท่ีไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน แต่ความหวาดกลัวท่ีสร้างขึ้นมานั้น มี
สาเหตุบางอย่างอยู่ ไม่ใช่การหวาดกลัวแบบไม่มีเหตุผล 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อต้องการศึกษาและค้นคว้าทดลองแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานวาดเส้นที่แสดงออกถึงเรื่องความหวาดกลัวจากจิต
ใต้ส านึก 

2. เพื่อแสดงสภาวะของจิตใจในเชิงศิลปะ ด้วยทัศนธาตุ รูปทรงที่แสดงออกในผลงานสะท้อนให้เห็นคุณค่าทางความรู้สึก
ชีวิตของมนุษย ์

3. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานเทคนิควิธีการวาดเส้นด้วยปากกาด า ดินสอ และผงถ่านลงบนผ้า 

 4. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานท่ีมีอัตลักษณ์เฉพาะตน 

แนวความคิดในการสร้างสรรค์ 

 การไม่กล้าพูด หรือไม่กล้าแสดงออกของตนเอง ท าให้ข้าพเจ้าสนใจเรื่อง ความหวาดกลัวจากจิตใต้ส านึก ความหวาดกลัว
เป็นความรู้สึกไม่มั่นคงทางอารมณ์ และจิตเป็นเรื่องของความรู้สึก เป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้และมองไม่เห็น แต่สามารถเก็บอารมณ์
ความรู้สึกได้อย่างซับซ้อน และไร้ขอบเขต  มีอ านาจที่เป็นอิทธิพลต่อชีวิต สามารถแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมรูปแบบต่าง ๆ จึง
น ามาเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงออกสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะรูปแบบกึ่งนามธรรม โดยเทคนิควิธีการวาดเส้น ด้วยปากกาด า ลง
บนผ้า อาศัยรูปร่าง รูปทรงของใบหน้าของตัวเอง ผ่านแววตา ท่าทาง เพื่อแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกหวาดกลัว วิตกกังวล อันเป็นผล
มาจากจิตใต้ส านึกเป็นการน าความรู้ด้านจิตวิทยาผสมผสานกับความเช่ือส่วนตัว เพื่อเป็นการถ่ายทอดความคิดออกมาอย่างอิสระ 
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บทน า 

 ความหวาดกลัว เป็นอารมณ์พื้นฐานอย่างหนึ่งของมนุษย์และเป็นความรู้สึกที่อยู่คู่กับการด าเนินชีวิตของมนุษย์ ทุกคน
ล้วนมีความกลัวในบางสิ่งบางอย่างด้วยกันทั้งสิ้น เช่น กลัวสัตว์ท่ีดุร้ายเพราะเกรงว่าจะถูกท าอันตราย กลัวภัยธรรมชาติเพราะเป็น
สิ่งที่ควบคุมไม่ได้ กลัวการเปลี่ยนแปลงเพราะไม่รู้อนาคต กลัวการพลัดพรากจากคนรัก กลัวความเจ็บปวดจากอุบัติเหตุและโรคภัย
ไข้เจ็บ หรือแม้กระทั่งกลัวความตาย ความหวาดกลัวส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นโดยที่ยังไม่รู้ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริง ๆ เป็นอย่างไร สมอง
จะสร้างภาพจินตนาการไปล่วงหน้าว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ทั้ง ๆ ท่ีไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน แต่ความหวาดกลัวท่ีสร้างขึ้นมานั้น มี
สาเหตุบางอย่างอยู่ ไม่ใช่การหวาดกลัวแบบไม่มีเหตุผล 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อต้องการศึกษาและค้นคว้าทดลองแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานวาดเส้นที่แสดงออกถึงเรื่องความหวาดกลัวจากจิต
ใต้ส านึก 

2. เพื่อแสดงสภาวะของจิตใจในเชิงศิลปะ ด้วยทัศนธาตุ รูปทรงที่แสดงออกในผลงานสะท้อนให้เห็นคุณค่าทางความรู้สึก
ชีวิตของมนุษย ์

3. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานเทคนิควิธีการวาดเส้นด้วยปากกาด า ดินสอ และผงถ่านลงบนผ้า 

 4. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานท่ีมีอัตลักษณ์เฉพาะตน 

แนวความคิดในการสร้างสรรค์ 

 การไม่กล้าพูด หรือไม่กล้าแสดงออกของตนเอง ท าให้ข้าพเจ้าสนใจเรื่อง ความหวาดกลัวจากจิตใต้ส านึก ความหวาดกลัว
เป็นความรู้สึกไม่มั่นคงทางอารมณ์ และจิตเป็นเรื่องของความรู้สึก เป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้และมองไม่เห็น แต่สามารถเก็บอารมณ์
ความรู้สึกได้อย่างซับซ้อน และไร้ขอบเขต  มีอ านาจที่เป็นอิทธิพลต่อชีวิต สามารถแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมรูปแบบต่าง ๆ จึง
น ามาเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงออกสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะรูปแบบกึ่งนามธรรม โดยเทคนิควิธีการวาดเส้น ด้วยปากกาด า ลง
บนผ้า อาศัยรูปร่าง รูปทรงของใบหน้าของตัวเอง ผ่านแววตา ท่าทาง เพื่อแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกหวาดกลัว วิตกกังวล อันเป็นผล
มาจากจิตใต้ส านึกเป็นการน าความรู้ด้านจิตวิทยาผสมผสานกับความเช่ือส่วนตัว เพื่อเป็นการถ่ายทอดความคิดออกมาอย่างอิสระ 
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

วิธีการด าเนินการ 

1. ด้านการศึกษาข้อมูล ศึกษาข้อมูลจากหนังสือ บทความ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับสภาวะจิตและเทคนิควิธีการสร้างสรรค์
งานทัศนศิลป์ 

2. ล าดับข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ด้านเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับความหวาดกลัว เพื่อน าข้อมูลมาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์
ผลงานให้อยู่ในรูปแบบการแสดงออกทางด้านศิลปะ 

3. ท าแบบร่าง น าเสนอผลงานเพื่อรับการวิจารณ์ และแก้ไขปัญหา พร้อมท้ังการพัฒนาเลือกแบบร่างโครงสร้างที่สมบูรณ์ 

4. ปฏิบัติงานจริง โดยการร่างเส้นรอบนอกของรูปทรง และลงน้ าหนักแสง-เงา โดยการใช้ลักษณะของเส้นท่ีแตกต่างกันมี
ขนาดเล็ก-ใหญ่ซ้อนทับกัน เพื่อไล่ระดับความเข้ม ความอ่อนของสี ท าให้ผลงานเกิดมิติ ต้ืนลึกและเกิดระยะใกล้-ไกล ด้วยเทคนิค
วิธีการวาดเส้นปากกาด าลงบนผ้า ใช้สีด าและผงถ่านเป็นบรรยากาศของผลงาน มีการจัดองค์ประกอบให้มีบริเวณว่างในบางส่วน
เพื่อให้งานมีจุดพักสายตา และผลงานมีความสมบูรณ์ เพื่อเช่ือมโยงแนวคิดให้เข้ากับความหวาดกลัวจากจิตใต้ส านึก 

5. ติดตั้งผลงานพร้อมจัดนิทรรศการแสดงงานศิลปะ 

6. วิเคราะห์ ปรับปรุงผลงาน เก็บรวบรวมข้อมูลปัญหาและการแก้ไขเพื่อท างานภาคเอกสาร 

อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน 

1.ผ้าดิบ 2.ปากกาด า 3.เกรยอง 4.สีอะคริลิค 5.พู่กัน 

ผลการสร้างสรรค์ 

การสร้างสรรค์ผลงานทั้ง 3 ช้ิน โดยการน าเรื่องของความหวาดกลัวจากจิตใต้ส านึกที่เป็นเรื่องของความรู้สึก เป็นสิ่งที่จับ
ต้องไม่ได้และมองไม่เห็น แต่สามารถเก็บอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างซับซ้อนและไร้ขอบเขต โดยใช้เทคนิควิธีการวาดเส้นด้วยปากกา
ด า ดินสอ และผงถ่านลงบนผ้า เป็นรูปแบบผลงานกึ่งนามธรรมที่สร้างสรรค์ออกมาตามอารมณ์ โดยใช้รูปร่าง รูปทรงจากหน้า
ตัวเองเป็นสัญลักษณ์สื่อให้เห็นถึงความหวาดกลัว ผ่านสีหน้า แววตา และลักษณะของหน้าตาของตัวเองแบบตรงไปตรงมา ซึ่งไม่
อาจคาดเดาอารมณ์ของตนเองได้ทั้งหมดขณะสร้างสรรค์จะถ่ายทอดความรู้สึกออกมาอย่างอิสระ  เพื่อแสดงให้ว่ากระบวนการ
สร้างสรรค์งานศิลปะสามารถถ่ายทอดสภาพความหวาดกลัวจากจิตใต้ส านึกท่ีแท้จริงได้ สามารถปลดปล่อยความความรู้สึ กที่อยู่
ภายในจิตใจออกมาผ่านลักษณะของเส้นที่ปรากฏในผลงาน โดยการสร้างสรรค์ผลงานสื่อให้รับรู้ถึงสภาวะของความหวาดกลัว 
หวาดระแวง กิริยาท่าทางความกดดัน วิตก กังวล และความรู้สึกท่ีหดหู่ แสดงให้เห็นสภาวะที่จิตใจเผชิญอยู่ในช่วงเวลานั้น ๆ  

 
 
 
 

วิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ 
สภาวะความหวาดกลัว หมายเลข 1 สร้างสรรค์ผลงานออกมาตามอารมณ์โดยใช้รูปร่าง รูปทรง จากใบหน้าตัวเอง 

รูปแบบกึ่งนามธรรม และมีสัญลักษณ์รูปคนในผลงานเพื่อสื่อให้เห็นถึงสภาวะความหวาดกลัวของการเลือกอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยของ
ตนเอง (Comfort Zone) โดยในผลงานมีการใช้ลักษณะของเส้นที่ขดหรือหยักทับซ้อนกัน มีขนาดเล็ก-ใหญ่ ไม่เท่ากัน มีน้ าหนัก
อ่อน-เข้ม ของเส้นท่ีแตกต่างกันตามแสงเงาจริง ๆ ในธรรมชาติ โดยใช้เทคนิควิธีการวาดเส้นด้วยปากกาด า ดินสอ และผงถ่านลงบน
ผ้า ในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อสื่อให้เห็นถึงความไม่แน่นอน และความซับซ้อนของความรู้สึก 

สภาวะความหวาดกลัว หมายเลข 2 สร้างสรรค์ผลงานออกมาตามอารมณ์ โดยใช้รูปร่าง รูปทรงจากใบหน้าตัวเองรูปแบบ
กึ่งนามธรรม เป็นสัญลักษณ์สื่อให้เห็นถึงสภาวะความหวาดกลัวจากการโดนแกล้ง โดนหัวเราะเยาะ และการโดนนินทาว่าร้ายจาก
คนรอบข้าง โดยในผลงานมีการใช้ลักษณะของเส้นที่ขดหรือหยักทับซ้อนกัน มีขนาดเล็ก-ใหญ่ ไม่เท่ากัน มีน้ าหนักอ่อน-เข้ม ของ
เส้นที่แตกต่างกันตามแสงเงาจริง ๆ ในธรรมชาติ มีการใช้เส้นรอบนอกรูปร่าง รูปทรงของคน ซ้อนทับกัน โดยใช้เทคนิควิธีการวาด
เส้นด้วยปากกาด า ดินสอ และผงถ่านลงบนผ้า ในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อสื่อให้เห็นถึงความไม่แน่นอนและความซับซ้อนของ
ความรู้สึก 

สภาวะความหวาดกลัว หมายเลข 3 สร้างสรรค์ผลงานออกมาตามอารมณ์ โดยใช้รูปร่าง รูปทรงจากใบหน้าตัวเองรูปแบบ
กึ่งนามธรรม เป็นสัญลักษณ์ที่สื่อให้เห็นถึงสภาวะความหวาดกลัวภายในที่มองไม่เห็น ผ่านสีหน้า แววตา ท่าทางและลักษณะของ
หน้าตาของตัวเองแบบตรงไปตรงมา โดยในผลงานมีการใช้ลักษณะของเส้นทีข่ดหรือหยักทับซ้อนกัน มีขนาดเล็ก-ใหญ่ ไม่เท่ากัน มี
น้ าหนักอ่อน-เข้ม ของเส้นที่แตกต่างกัน ตามแสงเงาจริง ๆ ในธรรมชาติ มีการใช้เส้นรอบนอกรูปร่าง รูปทรงของคน ซ้อนทับกัน 
โดยใช้เทคนิควิธีการวาดเส้นด้วยปากกาด า ดินสอ และผงถ่านลงบนผ้า ในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อสื่อให้เห็นถึงความไม่แน่นอน 
และความซับซ้อนของความรู้สึก 

 การน าทัศนธาตุทางทัศนศิลป์มาใช้ ได้แก่  
 1. เส้น (Line) ในการสร้างสรรค์ผลงานมีการใช้ลักษณะของเส้นที่ขดหรือหยักทับซ้อนกัน มีขนาดเล็ก ใหญ่ ไม่เท่ากัน มี
น้ าหนักอ่อน-เข้ม ของเส้นที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของผลงานแต่ละชิ้น ซึ่งเส้นมีผลต่อการรับรู้ ท าให้เกิดความรู้สึก
ต่ออารมณ์และจิตใจของมนุษย์ สื่อให้เห็นถึงความไม่แน่นอน และความซับซ้อนของความรู้สึก 
 2. รูปร่าง-รูปทรง (Shape-Form) ในการสร้างสรรค์ผลงานมีการใช้รูปร่าง รูปทรงจากหน้าตัวเองเป็นสัญลักษณ์สื่อให้เห็น
ถึงความหวาดกลัว ผ่านสีหน้า แววตา และลักษณะของหน้าตาของตัวเอง 
 3. น้ าหนักอ่อน-แก่ (Value) ในการสร้างสรรค์ผลงานมีการใช้สีด าเป็นหลัก โดยใช้ลักษณะของเส้นที่ซ้อนทับกัน และมี
ขนาดที่ แตกต่ างกัน เพื่ อ ไล่ ระดับความเข้ม ความอ่อนของสี  ท าให้ผลงานเกิดมิติ  ตื้ นลึกและเกิดระยะใกล้ -ไกล  
            4. สี (Color)  ในการสร้างสรรค์ผลงานมีการใช้สีโทนสีด าเป็นหลัก เป็นสีที่เกิดมาจากการทับซ้อนกันของเส้นที่มีขนาดที่
แตกต่างกัน โดยในการสร้างสรรค์ผลงาน สีด าเป็นสีที่ท าให้เกิดความรู้สึกหวาดกลัว หดหู่ ลึกลับ ซับซ้อนของความรู้สึก 
 5. บริเวณว่าง (Space) ในการสร้างสรรค์ผลงานมีการจัดองค์ประกอบให้มีบริเวณว่างในบางส่วนเพื่อให้งานมีจุดพัก
สายตา และผลงานมีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน                
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

วิธีการด าเนินการ 

1. ด้านการศึกษาข้อมูล ศึกษาข้อมูลจากหนังสือ บทความ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับสภาวะจิตและเทคนิควิธีการสร้างสรรค์
งานทัศนศิลป์ 

2. ล าดับข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ด้านเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับความหวาดกลัว เพื่อน าข้อมูลมาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์
ผลงานให้อยู่ในรูปแบบการแสดงออกทางด้านศิลปะ 

3. ท าแบบร่าง น าเสนอผลงานเพื่อรับการวิจารณ์ และแก้ไขปัญหา พร้อมท้ังการพัฒนาเลือกแบบร่างโครงสร้างที่สมบูรณ์ 

4. ปฏิบัติงานจริง โดยการร่างเส้นรอบนอกของรูปทรง และลงน้ าหนักแสง-เงา โดยการใช้ลักษณะของเส้นท่ีแตกต่างกันมี
ขนาดเล็ก-ใหญ่ซ้อนทับกัน เพื่อไล่ระดับความเข้ม ความอ่อนของสี ท าให้ผลงานเกิดมิติ ตื้นลึกและเกิดระยะใกล้-ไกล ด้วยเทคนิค
วิธีการวาดเส้นปากกาด าลงบนผ้า ใช้สีด าและผงถ่านเป็นบรรยากาศของผลงาน มีการจัดองค์ประกอบให้มีบริเวณว่างในบางส่วน
เพื่อให้งานมีจุดพักสายตา และผลงานมีความสมบูรณ์ เพื่อเช่ือมโยงแนวคิดให้เข้ากับความหวาดกลัวจากจิตใต้ส านึก 

5. ติดตั้งผลงานพร้อมจัดนิทรรศการแสดงงานศิลปะ 

6. วิเคราะห์ ปรับปรุงผลงาน เก็บรวบรวมข้อมูลปัญหาและการแก้ไขเพื่อท างานภาคเอกสาร 

อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน 

1.ผ้าดิบ 2.ปากกาด า 3.เกรยอง 4.สีอะคริลิค 5.พู่กัน 

ผลการสร้างสรรค์ 

การสร้างสรรค์ผลงานทั้ง 3 ช้ิน โดยการน าเรื่องของความหวาดกลัวจากจิตใต้ส านึกที่เป็นเรื่องของความรู้สึก เป็นสิ่งที่จับ
ต้องไม่ได้และมองไม่เห็น แต่สามารถเก็บอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างซับซ้อนและไร้ขอบเขต โดยใช้เทคนิควิธีการวาดเส้นด้วยปากกา
ด า ดินสอ และผงถ่านลงบนผ้า เป็นรูปแบบผลงานกึ่งนามธรรมที่สร้างสรรค์ออกมาตามอารมณ์ โดยใช้รูปร่าง รูปทรงจากหน้า
ตัวเองเป็นสัญลักษณ์สื่อให้เห็นถึงความหวาดกลัว ผ่านสีหน้า แววตา และลักษณะของหน้าตาของตัวเองแบบตรงไปตรงมา ซึ่งไม่
อาจคาดเดาอารมณ์ของตนเองได้ทั้งหมดขณะสร้างสรรค์จะถ่ายทอดความรู้สึกออกมาอย่างอิสระ  เพื่อแสดงให้ว่ากระบวนการ
สร้างสรรค์งานศิลปะสามารถถ่ายทอดสภาพความหวาดกลัวจากจิตใต้ส านึกที่แท้จริงได้ สามารถปลดปล่อยความความรู้สึ กที่อยู่
ภายในจิตใจออกมาผ่านลักษณะของเส้นที่ปรากฏในผลงาน โดยการสร้างสรรค์ผลงานสื่อให้รับรู้ถึงสภาวะของความหวาดกลัว 
หวาดระแวง กิริยาท่าทางความกดดัน วิตก กังวล และความรู้สึกท่ีหดหู่ แสดงให้เห็นสภาวะที่จิตใจเผชิญอยู่ในช่วงเวลานั้น ๆ  

 
 
 
 

วิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ 
สภาวะความหวาดกลัว หมายเลข 1 สร้างสรรค์ผลงานออกมาตามอารมณ์โดยใช้รูปร่าง รูปทรง จากใบหน้าตัวเอง 

รูปแบบกึ่งนามธรรม และมีสัญลักษณ์รูปคนในผลงานเพื่อสื่อให้เห็นถึงสภาวะความหวาดกลัวของการเลือกอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยของ
ตนเอง (Comfort Zone) โดยในผลงานมีการใช้ลักษณะของเส้นที่ขดหรือหยักทับซ้อนกัน มีขนาดเล็ก-ใหญ่ ไม่เท่ากัน มีน้ าหนัก
อ่อน-เข้ม ของเส้นท่ีแตกต่างกันตามแสงเงาจริง ๆ ในธรรมชาติ โดยใช้เทคนิควิธีการวาดเส้นด้วยปากกาด า ดินสอ และผงถ่านลงบน
ผ้า ในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อสื่อให้เห็นถึงความไม่แน่นอน และความซับซ้อนของความรู้สึก 

สภาวะความหวาดกลัว หมายเลข 2 สร้างสรรค์ผลงานออกมาตามอารมณ์ โดยใช้รูปร่าง รูปทรงจากใบหน้าตัวเองรูปแบบ
กึ่งนามธรรม เป็นสัญลักษณ์สื่อให้เห็นถึงสภาวะความหวาดกลัวจากการโดนแกล้ง โดนหัวเราะเยาะ และการโดนนินทาว่าร้ายจาก
คนรอบข้าง โดยในผลงานมีการใช้ลักษณะของเส้นที่ขดหรือหยักทับซ้อนกัน มีขนาดเล็ก-ใหญ่ ไม่เท่ากัน มีน้ าหนักอ่อน-เข้ม ของ
เส้นที่แตกต่างกันตามแสงเงาจริง ๆ ในธรรมชาติ มีการใช้เส้นรอบนอกรูปร่าง รูปทรงของคน ซ้อนทับกัน โดยใช้เทคนิควิธีการวาด
เส้นด้วยปากกาด า ดินสอ และผงถ่านลงบนผ้า ในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อสื่อให้เห็นถึงความไม่แน่นอนและความซับซ้อนของ
ความรู้สึก 

สภาวะความหวาดกลัว หมายเลข 3 สร้างสรรค์ผลงานออกมาตามอารมณ์ โดยใช้รูปร่าง รูปทรงจากใบหน้าตัวเองรูปแบบ
กึ่งนามธรรม เป็นสัญลักษณ์ที่สื่อให้เห็นถึงสภาวะความหวาดกลัวภายในท่ีมองไม่เห็น ผ่านสีหน้า แววตา ท่าทางและลักษณะของ
หน้าตาของตัวเองแบบตรงไปตรงมา โดยในผลงานมีการใช้ลักษณะของเส้นทีข่ดหรือหยักทับซ้อนกัน มีขนาดเล็ก-ใหญ่ ไม่เท่ากัน มี
น้ าหนักอ่อน-เข้ม ของเส้นที่แตกต่างกัน ตามแสงเงาจริง ๆ ในธรรมชาติ มีการใช้เส้นรอบนอกรูปร่าง รูปทรงของคน ซ้อนทับกัน 
โดยใช้เทคนิควิธีการวาดเส้นด้วยปากกาด า ดินสอ และผงถ่านลงบนผ้า ในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อสื่อให้เห็นถึงความไม่แน่นอน 
และความซับซ้อนของความรู้สึก 

 การน าทัศนธาตุทางทัศนศิลป์มาใช้ ได้แก่  
 1. เส้น (Line) ในการสร้างสรรค์ผลงานมีการใช้ลักษณะของเส้นที่ขดหรือหยักทับซ้อนกัน มีขนาดเล็ก ใหญ่ ไม่เท่ากัน มี
น้ าหนักอ่อน-เข้ม ของเส้นที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของผลงานแต่ละชิ้น ซึ่งเส้นมีผลต่อการรับรู้ ท าให้เกิดความรู้สึก
ต่ออารมณ์และจิตใจของมนุษย์ สื่อให้เห็นถึงความไม่แน่นอน และความซับซ้อนของความรู้สึก 
 2. รูปร่าง-รูปทรง (Shape-Form) ในการสร้างสรรค์ผลงานมีการใช้รูปร่าง รูปทรงจากหน้าตัวเองเป็นสัญลักษณ์สื่อให้เห็น
ถึงความหวาดกลัว ผ่านสีหน้า แววตา และลักษณะของหน้าตาของตัวเอง 
 3. น้ าหนักอ่อน-แก่ (Value) ในการสร้างสรรค์ผลงานมีการใช้สีด าเป็นหลัก โดยใช้ลักษณะของเส้นที่ซ้อนทับกัน และมี
ขนาดที่ แตกต่ างกัน เพื่ อ ไล่ ระดับความเข้ม ความอ่อนของสี  ท าให้ผลงานเกิดมิติ  ตื้ นลึกและเกิดระยะใกล้ -ไกล  
            4. สี (Color)  ในการสร้างสรรค์ผลงานมีการใช้สีโทนสีด าเป็นหลัก เป็นสีที่เกิดมาจากการทับซ้อนกันของเส้นที่มีขนาดที่
แตกต่างกัน โดยในการสร้างสรรค์ผลงาน สีด าเป็นสีที่ท าให้เกิดความรู้สึกหวาดกลัว หดหู่ ลึกลับ ซับซ้อนของความรู้สึก 
 5. บริเวณว่าง (Space) ในการสร้างสรรค์ผลงานมีการจัดองค์ประกอบให้มีบริเวณว่างในบางส่วนเพื่อให้งานมีจุดพัก
สายตา และผลงานมีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน                
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6. พื้นผิว (Texture) ในการสร้างสรรค์ผลงานมีการใช้ลักษณะของเส้นท่ีมีลักษณะที่แตกต่างกัน มีการใช้สีที่ด่างและเรียบ 
แสดงให้เห็นลักษณะพื้นผิวที่ปรากฏในผลงานเป็นพื้นผิวหยาบ ขรุขระ และเรียบ ตามลักษณะของเส้นและสีทีมีลักษณะและน้ าหนกั
ที่แตกต่างกัน 

 

 

 

รูปที่ 1 ช่ือผลงาน : สภาวะความหวาดกลัว หมายเลข 1 ขนาด 120 x 90 เซนติเมตร เทคนิค : วาดเส้น 

 

รูปที่ 2 ช่ือผลงาน : สภาวะความหวาดกลัว หมายเลข 2 ขนาด 240 x 120 เซนติเมตร เทคนิค : วาดเส้น 
 

 
รูปที่ 3 ช่ือผลงาน : สภาวะความหวาดกลัว หมายเลข 3 ขนาด 230 x 150 เซนติเมตร เทคนิค : วาดเส้น 
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6. พื้นผิว (Texture) ในการสร้างสรรค์ผลงานมีการใช้ลักษณะของเส้นท่ีมีลักษณะที่แตกต่างกัน มีการใช้สีที่ด่างและเรียบ 
แสดงให้เห็นลักษณะพื้นผิวที่ปรากฏในผลงานเป็นพื้นผิวหยาบ ขรุขระ และเรียบ ตามลักษณะของเส้นและสีทีมีลักษณะและน้ าหนกั
ที่แตกต่างกัน 

 

 

 

รูปที่ 1 ช่ือผลงาน : สภาวะความหวาดกลัว หมายเลข 1 ขนาด 120 x 90 เซนติเมตร เทคนิค : วาดเส้น 

 

รูปที่ 2 ช่ือผลงาน : สภาวะความหวาดกลัว หมายเลข 2 ขนาด 240 x 120 เซนติเมตร เทคนิค : วาดเส้น 
 

 
รูปที่ 3 ช่ือผลงาน : สภาวะความหวาดกลัว หมายเลข 3 ขนาด 230 x 150 เซนติเมตร เทคนิค : วาดเส้น 
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สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาค้นคว้าผลงานสร้างสรรค์ชุดนี้ ข้าพเจ้าได้แสดงออกถึงสภาวะความความหวาดกลัว ซึ่งเป็นอารมณ์พื้นฐานอย่าง
หนึ่งของมนุษย์และเป็นความรู้สึกท่ีอยู่คู่กับการด าเนินชีวิตของมนุษย์ ทุกคนล้วนมีความกลัวในบางสิ่งบางอย่างด้วยกันท้ังสิ้น ความ
หวาดกลัวส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นโดยที่ยังไม่รู้ว่าสิ่งทีจ่ะเกิดขึ้นจริง ๆ เป็นอย่างไร สมองจะสร้างภาพจินตนาการไปล่วงหน้าว่าจะเปน็
อย่างนั้นอย่างน้ี ท้ัง ๆ ที่ไม่เคยได้สัมผสัมาก่อน การไม่กล้าพูดหรือไม่กล้าแสดงออกของตนเอง ท าให้ข้าพเจ้าสนใจที่จะศึกษาสภาวะ
เรื่องความหวาดกลัวที่เป็นเรื่องของความรู้สึก เป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้และมองไม่เห็น แต่สามารถเก็บอารมณ์ความรู้สึกได้อย่าง
ซับซ้อน และไร้ขอบเขต โดยใช้เทคนิควิธีการวาดเส้นด้วยปากกาด า ดินสอ และผงถ่านลงบนผ้า เป็นรูปแบบผลงานกึ่งนามธรรมที่
สร้างสรรค์ออกมาตามอารมณ์ โดยใช้รูปร่าง รูปทรงจากหน้าตัวเองเป็นสัญลักษณ์สื่อให้เห็นถึงความหวาดกลัว ผ่านสีหน้า แววตา 
และลักษณะของหน้าตาของตัวเองแบบตรงไปตรงมา ซึ่งไม่อาจคาดเดาอารมณ์ของตนเองได้ท้ังหมดขณะสร้างสรรค์จะถ่ายทอด
ความรู้สึกออกมาอย่างอิสระ ท าให้เห็นได้ว่ากระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะสามารถถ่ายทอด สภาพของความหวาดกลัวจาก         
จิตใต้ส านึกจิตที่แท้จริงได้ ลักษณะของเส้นที่ปรากฏออกมาจะแสดงถึงวิธีปลดปล่อยความหวาดกลัวที่อยู่ในจิตใจออกมา ที่มีการ
ท างานสัมพันธ์และเช่ือมโยงกันอย่างเป็นระบบ ผลงานชุดนี้ต้องการแสดงออกของอาการความความหวาดกลัวที่มีอยู่ในจิตใจ 
ผลลัพธ์ที่ได้ออกมานี้ ได้แสดงให้เห็นถึงความรู้สึกหวาดกลัว กังวลที่ถูกปลดปล่อยท าให้เห็นกิริยา ท่าทางต่าง ๆ ที่แสดงออกมาเป็น
ผลงานศิลปะ และสามารถน าทัศนธาตุที่ปรากฏมาในผลงานวิเคราะห์แล้วน าไปเทียบเคียงกับหลักทฤษฎี จิตวิเคราะห์ของซิกมันด์ 
ฟรอยด์ได้ซึ่งเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น ท าให้ตอบสนองเรื่องราวและแนวความคิดได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ประสบการณ์และความรู้ที่
ได้รับจะน าไปสู่แนวทางในการพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานต่อไปในอนาคต 

กิตติกรรมประกาศ 

 การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเรื่อง ความหวาดกลัวจากจิตใต้ส านึก จะส าเร็จลุล่วงไปไดด้้วยดีไม่ได ้หากไม่ได้รับความกรณุา
จากบุคคลหลาย ๆ ท่าน ข้าพเจ้าขอขอบคุณบุคคลส าคัญดังที่ได้เอ่ยนามดังต่อไปนี้เป็นอย่างยิ่งที่ช่วยให้ค าแนะน า ช่วยแก้ไขปัญหา 
ตลอดจนช่วยให้การท าศิลปศึกษานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ซึ่งได้แก่ บิดา มารดา ที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือในการ
ออกค่าใช้จ่ายมาโดยตลอด ดร.จิรโรจน์ ศรียะพันธ์ุ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานสร้างสรรค์ศิลปศึกษานิพนธ์ ที่ให้ค าแนะน าในการท า
ศิลปศึกษานิพนธ์ครั้งนี้ และยังรวมถึงคณาจารย์ในสาขาวิชาศิลปศึกษาที่อบรมสั่งสอน ให้ค าปรึกษาต่าง ๆ ยังรวมถึงเพื่อน ๆ 
สาขาวิชาศิลปศึกษาที่ช่วยเหลือ และร่วมมือกันด าเนินการท าศิลปศึกษานิพนธ์ ตั้งแต่ต้นจนเสร็จสิ้นกระบวนการท างาน  

เอกสารอ้างอิง 
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สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาค้นคว้าผลงานสร้างสรรค์ชุดนี้ ข้าพเจ้าได้แสดงออกถึงสภาวะความความหวาดกลัว ซึ่งเป็นอารมณ์พื้นฐานอย่าง
หนึ่งของมนุษย์และเป็นความรู้สึกท่ีอยู่คู่กับการด าเนินชีวิตของมนุษย์ ทุกคนล้วนมีความกลัวในบางสิ่งบางอย่างด้วยกันท้ังสิ้น ความ
หวาดกลัวส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นโดยที่ยังไม่รู้ว่าสิ่งทีจ่ะเกิดขึ้นจริง ๆ เป็นอย่างไร สมองจะสร้างภาพจินตนาการไปล่วงหน้าว่าจะเปน็
อย่างนั้นอย่างน้ี ท้ัง ๆ ที่ไม่เคยได้สัมผสัมาก่อน การไม่กล้าพูดหรือไม่กล้าแสดงออกของตนเอง ท าให้ข้าพเจ้าสนใจที่จะศึกษาสภาวะ
เรื่องความหวาดกลัวที่เป็นเรื่องของความรู้สึก เป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้และมองไม่เห็น แต่สามารถเก็บอารมณ์ความรู้สึกได้อย่าง
ซับซ้อน และไร้ขอบเขต โดยใช้เทคนิควิธีการวาดเส้นด้วยปากกาด า ดินสอ และผงถ่านลงบนผ้า เป็นรูปแบบผลงานกึ่งนามธรรมที่
สร้างสรรค์ออกมาตามอารมณ์ โดยใช้รูปร่าง รูปทรงจากหน้าตัวเองเป็นสัญลักษณ์สื่อให้เห็นถึงความหวาดกลัว ผ่านสีหน้า แววตา 
และลักษณะของหน้าตาของตัวเองแบบตรงไปตรงมา ซึ่งไม่อาจคาดเดาอารมณ์ของตนเองได้ทั้งหมดขณะสร้างสรรค์จะถ่ายทอด
ความรู้สึกออกมาอย่างอิสระ ท าให้เห็นได้ว่ากระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะสามารถถ่ายทอด สภาพของความหวาดกลัวจาก         
จิตใต้ส านึกจิตที่แท้จริงได้ ลักษณะของเส้นที่ปรากฏออกมาจะแสดงถึงวิธีปลดปล่อยความหวาดกลัวที่อยู่ในจิตใจออกมา ที่มีการ
ท างานสัมพันธ์และเช่ือมโยงกันอย่างเป็นระบบ ผลงานชุดนี้ต้องการแสดงออกของอาการความความหวาดกลัวที่มีอยู่ในจิตใจ 
ผลลัพธ์ที่ได้ออกมานี้ ได้แสดงให้เห็นถึงความรู้สึกหวาดกลัว กังวลที่ถูกปลดปล่อยท าให้เห็นกิริยา ท่าทางต่าง ๆ ที่แสดงออกมาเป็น
ผลงานศิลปะ และสามารถน าทัศนธาตุที่ปรากฏมาในผลงานวิเคราะห์แล้วน าไปเทียบเคียงกับหลักทฤษฎี จิตวิเคราะห์ของซิกมันด์ 
ฟรอยด์ได้ซึ่งเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น ท าให้ตอบสนองเรื่องราวและแนวความคิดได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ประสบการณ์และความรู้ที่
ได้รับจะน าไปสู่แนวทางในการพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานต่อไปในอนาคต 

กิตติกรรมประกาศ 

 การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเรื่อง ความหวาดกลัวจากจิตใต้ส านึก จะส าเร็จลุล่วงไปไดด้้วยดีไม่ได ้หากไม่ได้รับความกรณุา
จากบุคคลหลาย ๆ ท่าน ข้าพเจ้าขอขอบคุณบุคคลส าคัญดังที่ได้เอ่ยนามดังต่อไปนี้เป็นอย่างยิ่งที่ช่วยให้ค าแนะน า ช่วยแก้ไขปัญหา 
ตลอดจนช่วยให้การท าศิลปศึกษานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ซึ่งได้แก่ บิดา มารดา ที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือในการ
ออกค่าใช้จ่ายมาโดยตลอด ดร.จิรโรจน์ ศรียะพันธ์ุ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานสร้างสรรค์ศิลปศึกษานิพนธ์ ที่ให้ค าแนะน าในการท า
ศิลปศึกษานิพนธ์ครั้งนี้ และยังรวมถึงคณาจารย์ในสาขาวิชาศิลปศึกษาที่อบรมสั่งสอน ให้ค าปรึกษาต่าง ๆ ยังรวมถึงเพื่อน ๆ 
สาขาวิชาศิลปศึกษาที่ช่วยเหลือ และร่วมมือกันด าเนินการท าศิลปศึกษานิพนธ์ ตั้งแต่ต้นจนเสร็จสิ้นกระบวนการท างาน  

เอกสารอ้างอิง 
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ทัศนียภาพแห่งชีวิตใต้ท้องทะเล

รัชดา พานชมภู1* และด�ารงค์ ชีวะสาโร2

บทคัดย่อ
ผลงานสร้างสรรค์ชุด “ทัศนียภาพแห่งชีวิตใต้ท้องทะเล” ชุดนี้น�าเสนอผลจากการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติใต้ท้องทะเล 

จากสภาวะปัญหาสิ่งแวดล้อมใต้ท้องทะเล จากแหล่งความอุดมสมบูรณ์ที่เลือนหายไปพร้อม ๆ  จ�านวนสัตว์น�้าที่ลดน้อยและสูญพันธุ์

ไป มีแต่จ�านวนปะการังฟอกขาวที่ยังคงเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อย ๆ ด้วยความหวังที่อยากจะท�าให้ความงามมีอยู่ก่อนหน้านี้ได้กลับมาอีกครั้ง 

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพื่อศึกษาเร่ืองราวเก่ียวกับสภาวะปัญหาของส่ิงแวดล้อมใต้ท้องทะเล 2) เพื่อศึกษาการใช้ทัศนธาตุและ

องค์ประกอบศิลป์ 3) เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่มีเอกลักษณ์ ด้วยเทคนิคจิตรกรรมผสม(บาติก) ในลักษณะกึ่งเหมือนจริง 4) เพื่อ

สร้างสรรค์ผลงานจติรกรรมให้มรีปูแบบเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตน ด้วยวธิกีารเทคนคิจติรกรรม การเขยีนบาตกิ การเย็บผ้า การบีบสี และ

การระบายสีอะครีลิค โดยมีการใช้รูปทรงจากธรรมชาติใต้ท้องทะเล สะท้อนให้เห็นถึงสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และ

ก่อให้เกดิการตระหนกัถงึความอดุมสมบรูณ์ใต้ท้องทะเล สรปุผลของการสร้างสรรค์ผลงานศลิปะแสดงออกผ่านสภาวะสิง่แวดล้อมท่ี

เกิดขึ้นในปัจจุบัน เนื้อหาภายในผลงานและรูปแบบที่ปรากฏสื่อถึงสภาพความจริงในปัจจุบัน น�ามาผ่านกระบวนการทางศิลปะและ

แสดงออกถึงความงามทางสุนทรียภาพท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตน เพื่อที่จะเป็นความหวังใหม่ให้กับท้องทะเลอีกครั้ง และเพื่อให้เกิด

คุณค่าความงามในทัศนียภาพแห่งชีวิตใต้ท้องทะเล 

ค�ำส�ำคัญ : จิตรกรรมผสม บาติก ทัศนียภาพแห่งชีวิตใต้ท้องทะเล

1 นิสิต., สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 9000
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The scenery of life under the sea

Radchada Panchompoo1* and Damrong Cheevasaro2

Abstract

This series of creative work “The scenery of life under the sea “ presents the result of the change of 

nature under the sea. From environmental problems under the sea, from the source of fertility that disappeared 

while the number of aquatic animals is reduced and extinct. Only the number of coral bleaching has been 

steadily increasing, with the hope of bringing beauty back to life before returning, with the objective of 1) to 

study the problem of environmental conditions under the sea 2) to study the use of visual elements and art 

compositions 3) to create an identity work with mixed painting techniques (batik) in a semi-realistic style 4) to 

creative painting to form a unique identity work with a 2D painting styles, Batik techniques, sewing techniques, 

squeezing paint and acrylic paint techniques. By using the shapes of nature under the sea. To reflect the pres-

ent and contributes to the awareness of the abundant under the sea. The result of the creation of art expressed 

through the current environmental conditions. The content in the work and the format appear to reflect the 

current reality. To process through the art process and express the aesthetics with unique characteristics. To 

becoming a new hope for the sea again. And create a new aesthetic value of the beauty in scenery of life 

under the sea. 

Keywords: Painting, Batik, The scenery of life under the sea.

ประเภทผลงานสร้างสรรค์ 
จิตรกรรม 

 
แนวความคิด 

 สภาพสิ่งแวดล้อมใต้ท้องทะเลในปัจจุบันนี้ เกิดจากการกระท าของมนุษย์ท่ีส่งผลต่อความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตใต้ท้อง
ทะเล จนสภาวะใต้ท้องทะเลเสื่อมโทรมลงในที่สุด เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานด้านจติรกรรมผสม โดยใช้ลักษณะ
รูปทรง พื้นผิว มุมมองและบรรยากาศที่ให้ความรู้สึกถึงความสะเทือนใจกับสภาวะสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน โดยน ามาสร้างสรรค์
เป็นผลงานในรูปแบบจิตรกรรม 2 มิติ ลักษณะกึ่งนามธรรม ด้วยการใช้เทคนิคบาติก ในการสร้างรูปทรงและพื้นผิว ใช้เทคนิค
การเย็บผ้าเพื่อสร้างปริมาตรรูปทรงของปะการัง และใช้เทคนคิสีอะครีลิคในการเก็บรายละเอียด เพื่อสะท้อนถึงสภาวะปัญหา
สิ่งแวดล้อม ที่จะเป็นความหวังใหม่ให้กับทะเลอีกครั้ง และเพื่อให้เกิดคุณค่าความงามในสุนทรียภาพแบบใหม่ของใต้ท้องทะเล 

 
วัตถุประสงค์ของการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 

 1. เพื่อศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับสภาวะปัญหาของสิ่งแวดล้อมใต้ท้องทะเล 
 2. เพื่อศึกษาการใช้ทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลป์ โดยมุ่งเน้นไปในเรื่องของจุด เส้น สี รูปทรง พื้นที่ว่าง และพื้นผิว 
 3. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานท่ีมีเอกลักษณ์ ด้วยเทคนิคจิตรกรรมผสม (บาติก)  ในลักษณะกึ่งนามธรรม 
 4. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมให้มีรูปแบบเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน และสามารถพัฒนาต่อเนื่องในระดับที่สูงขึ้น 

 
กระบวนการของการผลิตผลงานสร้างสรรค์  

 1. ศึกษาหาข้อมูล ข้าพเจ้าได้เริ่มศึกษาหาข้อมูลและลงพื้นที่หาข้อมูลและสังเกตจากแหล่งธรรมชาติทางทะเลภาคใต้
ทั้งบริเวณชายหาดและท้องทะเล ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างปะการังเทียม สัตว์น ้า ปะการัง หญ้าทะเล  ล้วนแต่เป็นองค์ประกอบส าคัญ
ทางความงามของระบบนิเวศทางทะเล แต่ในปัจจุบันสภาวะใต้ท้องทะเลถูกท าลายจากมนุษย์ ท้ังทางตรงและทางอ้อม ซึ่งท าให้
กลายเป็นปัญหาทางสิ่งแวดล้อม  
 

     
 

ภาพที่ 1 ข้อมูลและข่าวสารจากท้องทะเล 
(ซ้าย) ที่มา : สืบค้นเมื่อวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, จาก https://www.newtv.co.th 

(ขวา) ที่มา : สืบค้นเมื่อวันท่ี 2 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563, จาก https://world.kapook.com 
 

 2. น าข้อมูลจากการลงพื้นที่เก็บ มาประมวลและสร้างภาพร่างก่อนสร้างสรรค์ผลงาน 
 3. สร้างสรรค์ผลงานตามล าดับและขั้นตอนให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 4. ศึกษาวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาผลงานในช้ินถัดไป 
 

          
    

        
 

ภาพที่ 2 ภาพร่างและโครงสร้างของผลงานสรา้งสรรค์ ช้ินท่ี 1-3 ตามล าดับ 
 

วัสดุและอุปกรณ์ในการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 
 1. อุปกรณ์ในการหาข้อมูล ได้แก่ กล้องถ่ายรูป คอมพิวเตอร์ และสมุดร่างภาพ 
 2. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการท าภาพร่าง ได้แก่ ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด สีอะครีลิค กระดาษร้อยปอนด์ สีบาติก   
 3. วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน ได้แก่ ผ้ามัสลิน โครงไม้ ยางวงเล็ก เข็มกลัด เทียน หม้อต้มเทียน เตาไฟฟ้า  
ปากกาเขียนเทียน สีบาติก พูก่ันและแปรงระบายสี เกลือ กะละมัง น ้ายาเคลือบซิลิเกต ผ้าโทเร ผ้าซับใน ผ้าใยบัว เศษผ้าต่าง ๆ  
เม็ดโฟม ใยสังเคราะห์ กาวติดผ้า เข็ม ด้าย กรรไกร ผงสีผสมอาหาร ดินสอพอง ถุงบีบสี กาวลาเท็กซ์ เครื่องตีไข่ไฟฟ้า 
 

เทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน 
 1. ขั้นตอนการท าผ้าบาติกด้วยเทคนิคเขียนเทียน โดยการทาเทียนให้ทั่วบริเวณโครงไม้แล้วจึงน ามาผ้ามัสลินมาขึงบน
โครงไม้ให้ตึง ต้มเทียนให้ละลายและใช้ปากกาเขียนเทียน สร้างลวดลายด้วยเรื่องราวของใต้ท้องทะเล เทียนที่เขียนลงไปบนผ้า 
เมื่อสีบาติกลงไปแล้วจะกลายเป็นเส้นสีขาว โรยเกลือเพื่อสร้างพื้นผิวที่แตกต่างให้กับลวดลายผ้า หลังจากลงสีบาติกเสร็จแล้ว
รอให้สีที่ลงไปแห้งสนิท ลงน ้ายาเคลือบซิลิเกตให้ทั่วทั้งผืน รอให้ครบ 24 ชั่วโมง จึงน าผ้าไปล้างน ้าสะอาดเฉพาะเพียงผิวหน้า
ของผ้า ให้น ้ายาเคลือบซิลิเกตออก แล้วจึงน าผ้าไปต้มเอาเทียนออก 1–2 รอบ และซักล้างผ้าจนสะอาดตากให้แห้ง เป็นอันเสรจ็
ขั้นตอนการท าผ้าบาติกในเทคนิคการเขียนเทียน 
 

                 
 

ภาพที่ 3 ขั้นตอนการท าผ้าบาติกด้วยเทคนิคเขียนเทียน 
 
 2. ขั้นตอนการท าผ้าบาติกด้วยเทคนิคแตกลายเทียน เริ่มจากการทาเทียนให้ทั่วโครงไม้แล้วจึงน ามาผ้ามัสลินที่ท าไว้
ขั้นตอนเขียนเทียนในก่อนหน้า มาขึงบนโครงไม้ให้ตึงอีกครั้ง ต้มเทียนให้ละลายแล้วจึงใช้แปรงทาเทียนให้ทั่วทั้งผืนประมาณ  
2–3 รอบ ให้เทียนท่ีอยูบ่นผ้ามีความหนาพอที่จะน าไปขย า ในบริเวณที่ต้องการจะแตกลายเทียน เมื่อขย าเสร็จจึงน าผ้าไปแช่ลง
ในกะละมัง ที่ผสมสีบาติกกับน ้ายาเคลือบซิลิเกตอย่างเข้มข้น ให้ผ้าจมลงไปในน ้าสีบาติก แช่ไว้ประมาณ 24 ชั่วโมง เมื่อครบ
เวลาจึงน าผ้าไปล้างน ้าสะอาดเฉพาะเพียงผิวหน้าของผ้า แล้วจึงน าผ้าไปต้มเอาเทียนออก 2–3 รอบ และซักล้างผ้าจนสะอาด
ตากให้แหง้ เป็นอันเสร็จขั้นตอนการท าผ้าบาติกในเทคนิคแตกลายเทียน 
 

              
 

ภาพที่ 4 ขั้นตอนการท าผ้าบาติกด้วยเทคนิคแตกลายเทียน 
 
 3. ขั้นตอนการเย็บผ้า เมื่อท าขั้นตอนการท าผ้าบาติกเสร็จแล้ว น าผ้าไปขึงโครงเฟรมตามขนาดของผลงานที่ต้องการ  
แล้วจึงท าการเอาผ้าหรือเศษผ้าบาติก เศษผ้าปาเต๊ะ มาเย็บสร้างเป็นรูปทรงของปะการังต่าง ๆ แล้วจึงใช้ใยสังเคราะห์บรรจุใส่
ไปในรูปทรงท่ีเย็บไว้ เพื่อสร้างปริมาตรให้กับรูปทรงของกลุ่มปะการังตามแบบของภาพร่าง โดยปะการังกลุ่มที่เป็นจุดเด่นก็จะ
เลือกใช้สีผ้าที่มีโทนสีสว่าง และกลุ่มปะการังกลุ่มรองจะใช้ผ้าที่มีลวดลายโทนสีกลางจนกระทั่งมืดลงไป 
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โครงไม้ให้ตึง ต้มเทียนให้ละลายและใช้ปากกาเขียนเทียน สร้างลวดลายด้วยเรื่องราวของใต้ท้องทะเล เทียนที่เขียนลงไปบนผ้า 
เมื่อสีบาติกลงไปแล้วจะกลายเป็นเส้นสีขาว โรยเกลือเพื่อสร้างพื้นผิวที่แตกต่างให้กับลวดลายผ้า หลังจากลงสีบาติกเสร็จแล้ว
รอให้สีที่ลงไปแห้งสนิท ลงน ้ายาเคลือบซิลิเกตให้ทั่วทั้งผืน รอให้ครบ 24 ชั่วโมง จึงน าผ้าไปล้างน ้าสะอาดเฉพาะเพียงผิวหน้า
ของผ้า ให้น ้ายาเคลือบซิลิเกตออก แล้วจึงน าผ้าไปต้มเอาเทียนออก 1–2 รอบ และซักล้างผ้าจนสะอาดตากให้แห้ง เป็นอันเสรจ็
ขั้นตอนการท าผ้าบาติกในเทคนิคการเขียนเทียน 
 

                 
 

ภาพที่ 3 ขั้นตอนการท าผ้าบาติกด้วยเทคนิคเขียนเทียน 
 
 2. ขั้นตอนการท าผ้าบาติกด้วยเทคนิคแตกลายเทียน เริ่มจากการทาเทียนให้ทั่วโครงไม้แล้วจึงน ามาผ้ามัสลินที่ท าไว้
ขั้นตอนเขียนเทียนในก่อนหน้า มาขึงบนโครงไม้ให้ตึงอีกครั้ง ต้มเทียนให้ละลายแล้วจึงใช้แปรงทาเทียนให้ทั่วทั้งผืนประมาณ  
2–3 รอบ ให้เทียนท่ีอยูบ่นผ้ามีความหนาพอที่จะน าไปขย า ในบริเวณที่ต้องการจะแตกลายเทียน เมื่อขย าเสร็จจึงน าผ้าไปแช่ลง
ในกะละมัง ที่ผสมสีบาติกกับน ้ายาเคลือบซิลิเกตอย่างเข้มข้น ให้ผ้าจมลงไปในน ้าสีบาติก แช่ไว้ประมาณ 24 ชั่วโมง เมื่อครบ
เวลาจึงน าผ้าไปล้างน ้าสะอาดเฉพาะเพียงผิวหน้าของผ้า แล้วจึงน าผ้าไปต้มเอาเทียนออก 2–3 รอบ และซักล้างผ้าจนสะอาด
ตากให้แหง้ เป็นอันเสร็จขั้นตอนการท าผ้าบาติกในเทคนิคแตกลายเทียน 
 

              
 

ภาพที่ 4 ขั้นตอนการท าผ้าบาติกด้วยเทคนิคแตกลายเทียน 
 
 3. ขั้นตอนการเย็บผ้า เมื่อท าขั้นตอนการท าผ้าบาติกเสร็จแล้ว น าผ้าไปขึงโครงเฟรมตามขนาดของผลงานที่ต้องการ  
แล้วจึงท าการเอาผ้าหรือเศษผ้าบาติก เศษผ้าปาเต๊ะ มาเย็บสร้างเป็นรูปทรงของปะการังต่าง ๆ แล้วจึงใช้ใยสังเคราะห์บรรจุใส่
ไปในรูปทรงท่ีเย็บไว้ เพื่อสร้างปริมาตรให้กับรูปทรงของกลุ่มปะการังตามแบบของภาพร่าง โดยปะการังกลุ่มที่เป็นจุดเด่นก็จะ
เลือกใช้สีผ้าที่มีโทนสีสว่าง และกลุ่มปะการังกลุ่มรองจะใช้ผ้าที่มีลวดลายโทนสีกลางจนกระทั่งมืดลงไป 
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ภาพที่ 5 ขั้นตอนการเย็บผา้ 
 

 4. ขั้นตอนการบีบสี เมื่อท าขั้นตอนการเย็บสร้างรูปทรงปะการังแล้ว น าดินสอพอง น ้าเปล่าสะอาด ผงสีผสมอาหาร  
กาวลาเท็กซ์ มาผสมในอัตราที่พอเหมาะไม่ข้นหรือเหลวจนเกินไป แล้วตีด้วยเครื่องตีไข่ไฟฟ้าจนเป็นเนื้อเดียว ตักแบ่งบรรจุใส่
ถุงบีบพร้อมทีจ่ะน าไปบีบลงบนผลงานสรา้งสรรค์ ด้วยการเก็บรายละเอียดลวดลายตามโครงสร้างปะการังเทียมให้ครบสมบูรณ์ 
 

          
 

ภาพที่ 6 ขั้นตอนการบีบส ี
 

ผลงานสร้างสรรค์ 
 ผลงานช้ินท่ี1 เป็นการสร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิคบาติก ที่มีโครงสร้างปะการังเทียมขนาดเท่ากัน วางในลักษณะที่
เคียงกัน เกิดการเกื้อกูลกันระหว่างโครงสร้างกับธรรมชาติ  ที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน โดยมีโครงสร้างปะการังเทียมในระยะหน้า
เป็นจุดเด่นในการน าสายตาของภาพได้ดี ด้วยต าแหน่งของจุดที่อยู่ภายในผลงาน  และสีสันของปะการัง ที่เกิดจากการท าบาติก 
การเย็บผ้า การบีบสี กระจายค่าน ้าหนักสีทั่วผลงาน ด้วยองค์ประกอบและเทคนิคท่ีใช้สร้างสรรคจ์ึงท าให้ผลงานมีความสมบรูณ์
อย่างมาก 
  ผลงานช้ินท่ี 2 เป็นการสร้างสรรค์ผลงานที่มีที่มาและแรงบันดาลใจต่อยอดจากผลงานชิ้นที่ 1 โดยมีการพัฒนาและ
ปรับเปลี่ยนหลากหลายช้ิน แต่ยังคงมีเรื่องราวท่ีเกี่ยวข้องกับธรรมชาติใต้ท้องทะเล โดยมุ่งเน้นไปในเรื่องของโครงสร้างปะการัง
เทียม ที่มีขนาดโครงสร้างที่ต่างกันมาวางเคียงกัน ในลักษณะที่เกื้อกูลกันระหว่างโครงสร้าง เช่ือมโยงด้วยปะการังต่าง ๆ  ที่ช่วยสาน
สัมพันธ์การเจริญเติบโตให้กับท้องทะเลอีกครั้ง ด้วยสีสันภายในผลงานที่สดใสมากขึ้น ใช้จุดในการสร้างรูปทรงเป็นไปกระจาย
น ้าหนักให้ท่ัวผลงาน เปรียบเสมือนการแพร่ขยายพันธุ์ของปะการัง ท าให้เกิดการฟุ้งกระจายไปตามกระแสน ้า จนสามารถยึด
เกาะกับโขดหินได้ ก่อตัวจนเป็นปะการังที่สมบูรณ์ ท้ังหมดนี้สื่อให้เห็นถึงการเกิดใหม่ด้วยองค์ประกอบภายในผลงาน 
 ผลงานชิ้นที่ 3 เป็นการสร้างสรรค์ผลงานที่ได้เปลี่ยนมุมมองของผลงานต่างจากผลงานสร้างสรรค์ชิ้นที่ 2 แต่ยังคง
ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติใต้ท้องทะเล เปลี่ยนจากมุมมองจากภายนอกโครงสร้างปะการังเทียม มาเป็นมุมมองภายใน

โครงสร้างปะการังเทียม ให้ความรู้สึกมุมการมองเห็นของปลา ที่อาศัยหรือแหวกว่ายภายใต้โครงสร้างปะการังเทียม โดยมีการ
ใช้สีโทนเย็นเป็นหลักในการสร้างสรรค์ผลงาน ได้ใช้สีสันจากผ้าและลวดลายของผ้าปาเต๊ะในขั้นตอนเย็บมากขึ้น แต่ควบคุม
น ้าหนักสีด้วยการใช้น ้าสีอะครีลิคมาระบาย เพื่อลงค่าน ้าหนักให้กลมกลืนกับโทนสีของผลงาน และได้มีการพัฒนาในเรื่องของ
รูปทรงปะการังให้มีการเคลื่อนไหว ส าหรับผลงานชิ้นนี้ไม่ได้มีการท าน ้าหนักสีในระยะหลังที่มืดเหมือนทุก ๆ ชิ้นที่ผ่าน แต่
เลือกใช้ค่าน ้าหนักสีที่เข้มมากกว่าในการผลักระยะภายในผลงาน 
 
ผลงานสร้างสรรค์ 
 

 
 

ผลงานช้ินท่ี 1 ช่ือ ความหวังใหม่ใต้ท้องทะเล เทคนิค จิตรกรรมผสม(บาติก) ขนาด 150 x 120 ซม. 
 

 
 

ผลงานช้ินท่ี 2 ช่ือ พลิกฟื้นคืนความสุขสู่ใต้ท้องทะเล เทคนิค จิตรกรรมผสม(บาติก) ขนาด 180 x 120 ซม. 
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

             
  

ภาพที่ 5 ขั้นตอนการเย็บผา้ 
 

 4. ขั้นตอนการบีบสี เมื่อท าขั้นตอนการเย็บสร้างรูปทรงปะการังแล้ว น าดินสอพอง น ้าเปล่าสะอาด ผงสีผสมอาหาร  
กาวลาเท็กซ์ มาผสมในอัตราที่พอเหมาะไม่ข้นหรือเหลวจนเกินไป แล้วตีด้วยเครื่องตีไข่ไฟฟ้าจนเป็นเนื้อเดียว ตักแบ่งบรรจุใส่
ถุงบีบพร้อมทีจ่ะน าไปบีบลงบนผลงานสรา้งสรรค์ ด้วยการเก็บรายละเอียดลวดลายตามโครงสร้างปะการังเทียมให้ครบสมบูรณ์ 
 

          
 

ภาพที่ 6 ขั้นตอนการบีบส ี
 

ผลงานสร้างสรรค์ 
 ผลงานช้ินท่ี1 เป็นการสร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิคบาติก ที่มีโครงสร้างปะการังเทียมขนาดเท่ากัน วางในลักษณะที่
เคียงกัน เกิดการเกื้อกูลกันระหว่างโครงสร้างกับธรรมชาติ  ที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน โดยมีโครงสร้างปะการังเทียมในระยะหน้า
เป็นจุดเด่นในการน าสายตาของภาพได้ดี ด้วยต าแหน่งของจุดที่อยู่ภายในผลงาน  และสีสันของปะการัง ที่เกิดจากการท าบาติก 
การเย็บผ้า การบีบสี กระจายค่าน ้าหนักสีทั่วผลงาน ด้วยองค์ประกอบและเทคนิคท่ีใช้สร้างสรรคจ์ึงท าให้ผลงานมีความสมบรูณ์
อย่างมาก 
  ผลงานช้ินท่ี 2 เป็นการสร้างสรรค์ผลงานที่มีที่มาและแรงบันดาลใจต่อยอดจากผลงานชิ้นที่ 1 โดยมีการพัฒนาและ
ปรับเปลี่ยนหลากหลายช้ิน แต่ยังคงมีเรื่องราวท่ีเกี่ยวข้องกับธรรมชาติใต้ท้องทะเล โดยมุ่งเน้นไปในเรื่องของโครงสร้างปะการัง
เทียม ที่มีขนาดโครงสร้างที่ต่างกันมาวางเคียงกัน ในลักษณะที่เกื้อกูลกันระหว่างโครงสร้าง เช่ือมโยงด้วยปะการังต่าง ๆ  ที่ช่วยสาน
สัมพันธ์การเจริญเติบโตให้กับท้องทะเลอีกครั้ง ด้วยสีสันภายในผลงานที่สดใสมากขึ้น ใช้จุดในการสร้างรูปทรงเป็นไปกระจาย
น ้าหนักให้ท่ัวผลงาน เปรียบเสมือนการแพร่ขยายพันธุ์ของปะการัง ท าให้เกิดการฟุ้งกระจายไปตามกระแสน ้า จนสามารถยึด
เกาะกับโขดหินได้ ก่อตัวจนเป็นปะการังที่สมบูรณ์ ท้ังหมดนี้สื่อให้เห็นถึงการเกิดใหม่ด้วยองค์ประกอบภายในผลงาน 
 ผลงานชิ้นที่ 3 เป็นการสร้างสรรค์ผลงานที่ได้เปลี่ยนมุมมองของผลงานต่างจากผลงานสร้างสรรค์ชิ้นที่ 2 แต่ยังคง
ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติใต้ท้องทะเล เปลี่ยนจากมุมมองจากภายนอกโครงสร้างปะการังเทียม มาเป็นมุมมองภายใน

โครงสร้างปะการังเทียม ให้ความรู้สึกมุมการมองเห็นของปลา ท่ีอาศัยหรือแหวกว่ายภายใต้โครงสร้างปะการังเทียม โดยมีการ
ใช้สีโทนเย็นเป็นหลักในการสร้างสรรค์ผลงาน ได้ใช้สีสันจากผ้าและลวดลายของผ้าปาเต๊ะในขั้นตอนเย็บมากขึ้น แต่ควบคุม
น ้าหนักสีด้วยการใช้น ้าสีอะครีลิคมาระบาย เพื่อลงค่าน ้าหนักให้กลมกลืนกับโทนสีของผลงาน และได้มีการพัฒนาในเรื่องของ
รูปทรงปะการังให้มีการเคลื่อนไหว ส าหรับผลงานชิ้นนี้ไม่ได้มีการท าน ้าหนักสีในระยะหลังที่มืดเหมือนทุก ๆ ชิ้นที่ผ่าน แต่
เลือกใช้ค่าน ้าหนักสีที่เข้มมากกว่าในการผลักระยะภายในผลงาน 
 
ผลงานสร้างสรรค์ 
 

 
 

ผลงานช้ินท่ี 1 ช่ือ ความหวังใหม่ใต้ท้องทะเล เทคนิค จิตรกรรมผสม(บาติก) ขนาด 150 x 120 ซม. 
 

 
 

ผลงานช้ินท่ี 2 ช่ือ พลิกฟื้นคืนความสุขสู่ใต้ท้องทะเล เทคนิค จิตรกรรมผสม(บาติก) ขนาด 180 x 120 ซม. 
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ผลงานช้ินท่ี 3 ช่ือ ภายใต้โครงสรา้งปะการังเทียม เทคนิค จติรกรรมผสม(บาติก) ขนาด 170 x 150 ซม. 
 

สรุปผลการสร้างสรรค์ 
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สัญลักษณ์ที่ปรากฏในการออกแบบฉากละครเวทีเรื่อง วัยอะเฟร่ด

สายฝน ไฝเส้ง1∗ และทักษพร ด้วงนิล

บทคัดย่อ

 การออกแบบฉากมีความสำาคัญสำาหรับละครเวทีเพราะสามารถช่วยสื่อสารเรื่องราว บ่งบอกถึงสถานที่ เวลา ยุคสมัย และ

สภาพแวดล้อมในขณะนั้นได้ แต่ในขณะเดียวกันฉากก็ถูกนำามาใช้เพื่อสื่อความหมายในเชิงลึกหรือที่เรียกกันว่า “สัญลักษณ์”ของ

ละครได้เป็นอย่างดี ละครเวทีเรื่อง วัยอะเฟร่ด บทละครโดย ดารกา วงศ์ศิริ เป็นเรื่องราวที่สะท้อนสังคม และให้ความบันเทิงแก่ผู้

ชม มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ ตีความบทละคร ตัวละครหลักเพื่อเช่ือมโยงหาสัญลักษณ์นำามาสู่การออกแบบฉาก ปรากฏผลคือ 

ละครเวทีเรื่องวัยอะเฟร่ด สะท้อนให้เห็นถึงการที่มนุษย์ไร้ซึ่งการสื่อสารซึ่งกันและกัน คิดต่างกันไปคนละมุมตามคุณวุฒิ และวัยวุฒิ 

เกดิความไม่เข้าใจกนั ทำาให้การดำารงชวีติอยูด้่วยกนัจงึประสบแต่ปัญหา การออกแบบฉากมุง่นำาเสนอในรปูแบบเรยีลลิสม์ (Realism) 

ผูช้มสามารถสมัผสับรรยากาศ สถานที ่ด้วยภาพของฉากทีป่รากฏบนเวทไีด้อย่างชดัเจน กระบวนการพฒันาการออกแบบฉาก ไม้ไผ่

แห้งถกูนำามาใช้เป็นแนวทางในการนำาเสนอเชิงสญัลกัษณ์ทีส่ะท้อนให้เหน็ถงึสภาวะและสภาพจติใจของตวัละครหลกันำามาจดัวางใน

รูปแบบไล่ระดับ นำ้าทะเลยังถูกนำามาใช้สำาหรับการวิเคราะห์ถึงความรู้สึกของตัวละครหลัก กล่าวได้ว่าสัญลักษณ์ท่ีปรากฏในการ

ออกแบบฉากเป็นสญัลกัษณ์ทีส่ือ่ถงึอารมณ์และความรู้สึกของตวัละครมากกว่าการสร้างเพือ่ให้เกดิภาพบนเวท ีหากแต่การออกแบบ

ฉากไม่เพยีงแต่จะยงันำาเสนอด้วยภาพทีป่รากฏยงันำาเสนอถงึผลกระทบทางด้านอารมณ์และความรูส้กึของตวัละครผ่านการออกแบบ
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Symbols that appear in the stage play design of the story “Wai Afraid”.

Saifon Faiseng and Taksaporn Duangnil

Abstract
The scene design is important for stage play because it can communicate the story, indicate the place, 

time, era, and environment at that time but at the same time; the scene is used to communicate in depth 

meaning, known as “Symbols” of the drama very well. The stage play of “Wai Afraid” is scripted by Daraka 

Wongsiri. A story that reflects society and entertains the audience. This work is to study with analysis and interprets 

the main characters of actor in order to connect the symbols to bring to the scene design. Appears as follow; 

The stage play of “Wai Afraid” reflecting the human lack of communication with each other, think in different 

view according to qualifications and seniority, causing misunderstandings. This cause living together experiencing 

problems. The scenes design to be presented in realism way. The audience can experience the atmosphere 

with the image of the scene that appears on stage clearly. Scene design development process used dry bamboo 

as a symbolic presentation that reflects the state and mental state of the main characters, arranged in a sea 

level pattern, is also used for analysis of feel of main character. It can be said that the symbols that appear in 

the scene design are symbols that convey the emotions and feelings of the characters rather than creating 

them to create images on the stage. But the design of the scenes not only presented with visual images but 

also presented the emotional and emotional effects of the characters through scene design.

Keywords: Symbols, Scene design, Stage play
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ประเภทผลงานสร้างสรรค์ 

ศิลปะการแสดง (ละครเวที) 

 

แนวความคิด 

ต้องการออกแบบฉากละครโดยใช้ไม้ไผ่แห้งที่มีสีนํ้าตาลอ่อน ๆ เป็นสัญลักษณ์ในการสื่อสารความหมายของตัวละคร

หลัก ที่มีความรู้สึกถึงความว้าเหว่ ห่อเหี่ยว แห้งแล้ง ขาดความสมบูรณ์เหมือนชีวิตของรัศมีแขและเหตุการณ์ที่ทําให้เกิดแต่

ความโศกเศร้า ห่อเหี่ยว แถมยังแห้งแล้งเหมือนสภาพรีสอร์ทที่ไม่มีอะไรเลย  พยายามสร้างความสุขให้กับชีวิตของเธอและลูก

แต่แท้จริงแล้วตัวละครรัศมีแขไม่ได้มีชีวิตที่สมบูรณ์แบบและมีความสุขตามการกระทํานั้นเลย   

 

ความสําคัญของการทํางานสร้างสรรค์ 
ละครเวทีเปlนศาสตร9ที่รวมเอาศิลปะหลาย ๆ แขนงเขoาดoวยกันเพื่อสรoางใหoเกิดเปlนภาพบนเวทีที่สามารถถvายทอด

เรื่องราวและสิ่งที่ตoองการนำเสนอไดo เชvน การจัดวางตำแหนvง การใชoสีที่บvงบอกความหมาย ของฉาก แสง และเครื่องแตvงกาย 

ซึ่งทั้งหมดนี้จะตoองมีความสัมพันธ9เปlนอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อใหoเกิดภาพบนเวทีอยvางมีความหมาย มีการคัดสรรและวางแผน

ในการสื่อสารความหมายอยvางละเอียด และเมื่อภาพเหลvานี้ปรากฎบนเวทีจะสะทoอนใหoเห็นถึงความคิด ความรูoสึก ของตัว

ละคร ไดoเปlนดีกวvาการที่มีไวoเพื่อเปlนเครื่องประดับตกแตvงเพียงอยvางเดียว การออกแบบฉากในครั้งนี้ผู้สร้างสรรค์ได้ออกแบบ

รูปแบบเป็นฉากภายนอก นําเสนอในรูปแบบเรียลลิสม์ (Realism) ผู้ชมสามารถมองเห็นสิ่งแวดล้อมภายนอก ซึ่งฉากละคร

เรื่องนี้มีลักษณะเป็นฉากเดียวทั้งเรื่อง เป็นฉากรีสอร์ทในฝั่งทะเลอันดามัน เมื่อผู้สร้างสรรค์ผ่านการพูดคุยกับผู้กํากับแล้ว ไดน้ํา

ข้อมูลมาวิเคราะห์ ตีความ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสําหรับการนํามาออกแบบฉากให้มีความใกล้เคียงและสมจริงเหมือน         

รีสอร์ทมากที่สุด การออกแบบฉากละครเวทีเรื ่อง วัยอะเฟร่ด เป็นเรื่องราวที่สะท้อนสังคม และให้ความบันเทิงแก่ผู้ชม 

กล่าวถึงกลุ่มวัยรุ่นที่พากันมาเที่ยวบนเกาะ แต่ดันติดพายุทําให้กลับขึ้นฝั่งไม่ได้ ต้องจํายอมมาพักรีสอร์ทบนเกาะซึ่งมีแค่          

รีสอร์ทเดียว ภายในรีสอร์ทก็ดูรกร้างไร้ผู้คน ไม่มีไฟฟ้า ปั๊มนํ้าเสีย ไม่มีอาหาร รีสอร์ทนี้เป็นรีสอร์ทของรัศมีแขขี้งก เห็นแก่ตัว

และเอาแต่ใจตัวเองทําให้กลุ่มวัยรุ่นต้องวางแผนการเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับตนเองโดยแกล้งรัศมีแขจนช็อคตาย แต่

ในทางกลับกันรัศมีแขก็วางแผนเอาคืนกลุ่มวัยรุ่นเหมือนกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการที่มนุษย์ไร้ซึ่งการสื่อสารซึ่งกันและกัน คิด

ต่างกันไปคนละมุมตามคุณวุฒิ และวัยวุฒิ เกิดความไม่เข้าใจกัน ทําให้การดํารงชีวิตอยู่ด้วยกันจึงประสบแต่ปัญหา การ

ออกแบบฉากละครเวทีเรื่องนี้จึงมีความท้าทายทั้งที่ต้องทําให้ผู้ชมมองเห็นฉากแล้วสามารถรับรู้สถานที่ได้ในทันทีและอีกนัย

หนึ่งคือออกแบบและสื่อสารที่ผ่านการรับรู้ได้ด้วยการใช้สัญลักษณ์ 

 

วัตถุประสงค์ของการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 

วิเคราะห ์ตีความบทละคร ตัวละครหลักเพื่อเชื่อมโยงหาสัญลักษณ์นํามาสู่การออกแบบฉาก 

 

กระบวนการของการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 

 1.วิเคราะห์บทละครแก่นความคิดหลักของเรื่อง วิเคราะห์องค์ประกอบของเรื่อง   

2.วิเคราะห์ตัวละครหลักเพื่อหาภูมิหลังของตัวละคร ลักษณะทางกายภาพ และลักษณะทางจิตใจ  

 3.วิเคราะหฉ์ากเพื่อการการออกแบบ 
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  3.1 อารมณ์และสีของเรื่อง 

  อารมณ์และสีของเรื่อง ผู้สร้างสรรค์ต้องการออกแบบให้เป็นโทนสีนํ้าตาลเพื่อให้อารมณ์ความรู้สึกของ

ความห่อเหี่ยว เปล่าเปลี่ยว แห้งแล้งเหมือนสภาพรีสอร์ทส่วนตัวของรัศมีแขที่ขาดการดูแลเอาใจใส่จนทําให้ดูรกร้าง ซึ่งสะท้อน

มาจากตัวรัศมีแขที่ชีวิตไม่เหลืออะไร นอกจากลูกสาวคนเดียวกับชีวิตที่โดนสามีทิ้งไป 

  3.2 การออกแบบฉากละครเวทีเรื่อง วัยอะเฟร่ด 

   การออกแบบฉากรีสอร์ทประกอบไปด้วย  ชุดเก้าอี้โต๊ะสําหรับดื่มนํ้าชา 3 ชุด  เคาท์เตอร์บาร์เครื่องดื่ม 1 

ชุด ทางเข้าไปยังห้องพักจะเป็นประตูตกแต่งด้วยมู่ลี่เปลือกหอย ส่วนประตูทางเข้ารีสอร์ทจะประดับตกแต่งด้วย หน้ากาก 

หอกโล่ ของชนพื้นเมือง ฝั่งซ้ายมีประตูเข้า-ออก ๒ ทางคือทางนึงออกไปยังครัว อีกทางนึงออกไปทางห้องพัก ทางด้านขาวมือ

จะเป็นประตูสําหรับเข้ามาในรีสอร์ทและออกไปยังชายหาด 

 4.การออกแบบฉาก โดยใช้วัสดุที่เป็นธรรมชาติคือไม้ไผ่ เพราะไม้ไผ่สามารถบ่งบอกถึงความรู้สึกของตัวละครที่

อยากสร้างความสมบูรณ์แบบให้ชีวิตตัวเอง ไม้ไผ่ที่เลือกใช้เป็นสีเหลืองออกสีนํ้าตาลสามารถให้ความรู้สึกอารมณ์ห่อเหี่ยว แห้ง

แล้ง แต่ก็ยังแฝงไปด้วยความเข้มแข็งแข็งแรงคงทนเหมือนกับไม้ไผ่ โดยมีขั้นตอนในการออกแบบดังนี้  

  4.1 การออกแบบภาพร่าง เป็นการร่างเพื่อกําหนด จัดวางโครงสร้างขององค์ประกอบฉากรวมไปถึง

เฟอร์นิเจอร์ในฉากและเป็นจัดสรรพื้นที่ตามแปลนสถานที่จริงอย่างสมดุล 

 

      
    (1)      (2)  

ภาพที่ 1 (1) ภาพร่างมุมสูง (2)ภาพร่างจําลองแบบ 3 มิติ  

ที่มา : ทักษพร ด้วงนิล 

  4.2 การออกแบบภาพร่าง 3 มิติ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีความใกล้เคียงกับความเป็นจริงเห็นภาพ

วิวของทะเลมากขึ้นเห็นการจัดวางเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ในฉากอย่างชัดเจน  

 

 
ภาพที่ 2 ภาพร่าง 3 มิติ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ที่มา : ทักษพร ด้วงนิล 
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   4.3 การสร้างโมเดลจําลอง ซึ่งฉากจะเห็นรายละเอียดทั้งหมดของการแสดง ในภาพรวมจะประกอบไปด้วย

ชุดเก้าอี้หวายทั้งหมด ๓ ชุด แบ่งสัดส่วนตามภาพร่างทุกอย่างฝั่งซ้ายเป็นประตูทางเข้ารีสอร์ท ฝั่งขวาของฉากม ีประตูทางเข้า

รีสอร์ท ประตูห้องพักประตูครัวและตรงกลาง มีระเบียง 

 

 
ภาพที่ 3 ภาพโมเดลจําลองฉาก 

ที่มา : ทักษพร ด้วงนิล 

 

อุปกรณ์ในการดําเนินการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 

 การออกแบบฉากละครเวทีเรื่อง วัยอะเฟร่ด มีวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับการผลิตผลงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 

 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงรายการวสัดุและอุปกรณท์ี่ใช้สําหรับการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 

ลําดับที่ รายการ จํานวน 

วัสดุ 

1 ไม้กระดานอัดขนาด 4 มม. 20 แผ่น 

2 ไม้ไผ่ 90 ลํา 

3 ไม้ จ๊อยส์ 2 มัด 

4 จาก 3 มัด 

5 ไม้หน้าสามเนื้ออ่อน 15 ลํา 

6 ลูกแม็กตะปู F30 3 กล่อง 

7 กาว TOA 1 ขวด 

8 สีสเปรย์พ่น  2 กระป๋อง 

9 สีนํ้าอคริลิค 4 ถัง 

10 ตะปู 3 นิ้ว  2 กิโลกรัม 

11 ตะปู 5 นิ้ว 1 กล่อง 

12 เคเบิ้ลไทน์ 5 ถุง 

13 เชือกเรือขาว 3 ขด 

14 ผ้าด้ายดิบ 1 ผืน 

15 ท่อสายไฟสีขาว (งอได้) 2 ขด 
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16 กากเพชร 20 ขวด 

17 ยางในรถ 13 เส้น 

วัสดุ 

1 ถังลม 1 เครื่อง 

2 ปืนยิงแม็ก 2 ตัว 

3 เลื่อยฉลุ 1 อัน 

4 เลื่อยวงเดือนขนาดเล็ก 1 เครื่อง 

5 ค้อน 4 อัน 

6 แปรงทาสี 6 อัน 

7 แปรงลูกกลิ้ง 1 อัน 

 

ผลงานสร้างสรรค์  

 ในการสร้างสรรค์ฉากละครเวที เรื่อง วัยอะเฟร่ด ผู้สร้างสรรค์ต้องการออกแบบละครแนวสุขนาฏกรรม ฉากเป็นฉาก

เดียว รูปแบบฉากภายนอก นําเสนอในรูปแบบเสมือนจริง (Realism) โดยยึดรีสอร์ทฝั่งทะเลอันดามันเพื่อใช้ในการนํามาเป็น

แนวทาง การออกแบบและสร้างสรรค์ฉากรีสอร์ทบนเกาะให้มีความใกล้เคียงกับรีสอร์ทแถวฝั่งอันดามันมากที่สุด และ

ออกแบบให้สามารถสื่อความหมายในรูปแบบสัญลักษณ์ที่สะท้อนถึงความรู้สึกของตัวละครหลักได้  

 กระบวนการออกแบบฉากประกอบการแสดง ในละครเวทีเรื ่อง วัยอะเฟร่ด ผู้สร้างสรรค์ได้ออกแบบเป็นฉาก           

รีสอร์ทของตัวละครหลัก คือ รัศมีแข ซึ่งปรากฏสัญลักษณ์ที่ใช้สําหรับการออกแบบฉาก คือ ไม้ไผ่ เป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึง

สภาวะจิตใจของตัวละครหลักคือ รัศมีแข ที่มีความห่อเหี่ยวทั้งเรื่องที่โดนสามีทิ้ง ชีวิตเหลือเพียงแค่ลูกสาวที่คอยสร้างความสุข

ตามความต้องการของรศัมแีข ความรู้สึกของตัวละครที่ไม่มั่นคงทางสภาวะจิตใจ ฉากไม้ไผ่จึงมีการจัดวางไล่ระดับ เพื่อแสดงถึง

ตัวละครรัศมีแข โดยไม้ไผ่ที่เลือกใช้เป็นสีเหลืองออกสีนํ้าตาลสามารถให้ความรู้สึกอารมณ์ห่อเหี่ยว แห้งแล้ง แต่ก็ยังแฝงไปด้วย

ความเข้มแข็งแข็งแรงคงทนเหมือนกับไม้ไผ่เพราะไม้ไผ่สามารถบ่งบอกถึงความรู้สึกของตัวละครรัศมีแขได้เป็นอย่างดี 

นอกจากนี้ยังมีการใช้อุปกรณ์ประกอบฉากก็ยังคงใช้สีนํ้าตาล เพื่อบอกอารมณ์และสีของเรื่อง เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ที่นํามาวาง

ประกอบฉากช่วยส่งเสริมให้ฉากไม้ไผ่สื่อความหมายชัดเจนยิ่งขึ้น และโดยการออกแบบได้แบ่งพื้นที่บนเวที (Acting Area) 

เป็น 2 ส่วน คือเวทีส่วนล่างและส่วนบน เพื่อเอื้อให้พื้นที่การแสดงมีมิติและสื่อสารเรื่องราวได้อย่างหลากหลาย 

 

 
ภาพที่ 4 ภาพการจัดวางไม้ไผ่ไล่ระดับ 

ที่มา : ทักษพร ด้วงนิล 

 



935
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

        
   (1)              (2)  

ภาพที่ 5 (1) ภาพการแสดงพื้นเวทีส่วนล่าง (2) ภาพการแสดงพื้นเวทีส่วนบน 

ที่มา : ทักษพร ด้วงนิล 

 

สัญลักษณ์ที่ปรากฏในการออกแบบฉากเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงอารมณ์และความรู้สึกของตัวละครมากกว่าการสร้าง

เพื่อให้เกิดภาพบนเวที หากแต่การออกแบบฉากไม่เพียงแต่จะยังนําเสนอด้วยภาพที่ปรากฏยังนําเสนอถึงผลกระทบทางด้าน

อารมณ์และความรู้สึกของตัวละครผ่านการออกแบบฉากอีกด้วย 

 

คําขอบคุณ 

ผลงานสร้างสรรค์ในครั้งนี้ได้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาจากบุคคลหลายท่านดังต่อไปนี้ 

ขอขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณาจารย์สาขาวิชาศิลปะการแสดงทุกท่าน 

ที่ให้คําแนะนําในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์ผลงาน 

 ขอขอบพระคุณนิสิตชั้นปีที่ 4 และน้อง ๆ สาขาวิชาศิลปะการแสดงทุกคนที่คอยให้ความช่วยเหลือและ

เป็นกําลังใจกันมาตลอด นอกจากนี้ยังมีผู ้ที ่ให้ความช่วยเหลืออีกหลายท่าน ซึ่งผู้สร้างสรรค์ไม่อาจกล่าวนามได้หมด จึง

ขอขอบพระคุณทุกท่านเหล่านั้นไว้ ณ โอกาสนี้ 
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บทคัดย่อ
การใช้ชีวิตอยู่ในหมู่บ้านชาวประมงริมชายฝั่งทะเลจังหวัดสตูลท�าให้เห็นการด�ารงชีวิต ความเป็นอยู่ของคนในชุมชน 

ครอบครัว ซึ่งประกอบอาชีพหลักคือการท�าประมง จึงได้มีโอกาสสัมผัสถึง ความเรียบง่าย ความสุขสงบ ในการด�ารงชีวิตของคนใน

ชมุชน แสดงให้เหน็ถงึความเป็นเอกลกัษณ์ของชมุชนทีน่่าสนใจ โดยมวีตัถุประสงค์เพือ่ศึกษาหลักการทางทศันศิลป์ในการสร้างสรรค์

ผลงานสื่อผสม ผ่านกระบวนการเทคนิคอวนผสมกาวและสี ในรูปแบบจิตรกรรมสื่อผสม ท่ีเน้นรูปร่างรูปทรงของมนุษย์ในการน�า

เสนอ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตและคุณค่าความส�าคัญของการประกอบอาชีพประมง เริ่มจากศึกษาการลดทอนรายละเอียด น�้า

หนัก แสงและเงา ท่าทาง อากัปกริยา การแสดงออกจากการใช้ชีวิตของชาวประมงรวมทั้งการแต่งกายในชีวิตประจ�าวัน บันทึกภาพ

ในหลายๆมุมของการใช้ชีวิต จากนั้นคัดเลือกภาพที่มีเนื้อหาเรื่องราว องค์ประกอบภาพที่สมบูรณ์สามารถถ่ายทอดให้เห็นถึงวิถีชีวิต

ได้ตรงตามวตัถปุระสงค์ แล้วจงึน�าภาพมาจดัองค์ประกอบเพิม่เตมิ ก่อนน�ามาสร้างสรรค์เป็นผลงานจรงิต่อไป การสร้างสรรค์ผลงาน

มีทั้งหมด 3 ชิ้น ได้น�ารูปร่างรูปทรง ท่าทาง อากัปกริยาของชาวประมงในการประกอบอาชีพมาสร้างสรรค์เป็นผลงานผ่านอวนซึ่ง

เป็นวสัดหุลกัในการสร้างสรรค์ผลงาน บ่งบอกถงึเนือ้หาเรือ่งราวของชาวประมงรมิชายฝ่ังทะเลจงัหวดัสตลู สะท้อนอารมณ์ความรูส้กึ

ของผู้รับชมให้เห็นคุณค่า ความส�าคัญและสุนทรียะในการด�ารงชีวิตของชาวประมง

ค�ำส�ำคัญ : จิตรกรรมสื่อผสม วิถีชาวเล อวนผสมกาวและสี

1 นิสิต,หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90110
2 อ.,สาขาวิชาการสอนศิลปะศาสตร์ วิชาเอกศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90110
1 A student from bachelor of Education in art Education, Faculty of Education and Fine and Applied Arts, Thaksin University, 
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Fisherman Life

Khanittha Sitthichok1* Kittisak Thamaphiban2

Abstract
Living in a fisherman village by the seashore in Satun Province can see the ways of life of the villagers 

and family members whose main occupation is fishing. Therefore, it’s possible to have an opportunity to 

experience the simplicity and peace of the people’s way of life in the community. It shows the interesting 

uniqueness of the community. Objective To study the principles  of visual arts in creating mixed media works 

by using seine with glue and colors technique through mixed media painting which is presented to highlight 

human’ s shapes in order to express the ways of life and values of being a fisherman. Starting from Study the 

attenuation of details, weight, light and shadow, postures, gestures, expressions from the ways of life of the 

fishermen including dressing in daily life. Researchers capture people’s various facets of living. Then, select an 

image which has complete compositions and shows the story of people’s way of life that meets the objective. 

After that, arrange additional elements before creating the real artwork. There are 3 pieces of artwork which 

are created by taking shapes, postures, and gestures of the fishermen to create by using seine, which is the 

main material for creating works. The works show the story of fishermen by the seashore in Satun Province. 

They attract the viewers’ emotions to realize the values, importance, and aesthetics in the life of fishermen. 

Keywords: mixed media painting, fisherman life, seine with glue and colors 
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ประเภทผลงานสร ้างสรรค ์ 

จิตรกรรมส่ือผสม 

แนวความค ิด 

ความประทับใจและความทรงจ า จากการใช้ชีวิตในหมู่บ้านชาวประมงริมชายฝ่ังทะเลเป็นประสบการณ์ตรง ท่ีน ามา
แสดงออกในผลงานผ่านวัสดุและรูปร่างรูปทรงให้เห็นถึงวิถีชีวิต โดยน าท่าทางในการแสดงออกจากการประกอบอาชีพใน
ชีวิตประจ าวันมาสร้างสรรค์เป็นผลงาน ผ่านเทคนิคจิตรกรรมส่ือผสมรูปแบบเหมือนจริง ด้วยการลดทอนรายละเอียดของภาพ
ลง ให้เห็นเพียงรูปร่าง รูปทรงและน้ าหนักแสงเงาท่ีมีความคมชัด ผ่านการสร้างรูปทรงของอวนซ่ึงเป็นวัสดุหลักในการถ่ายทอด
อารมณ์ความรู้สึกในผลงงาน  

ความส าค ัญของการท างานสร ้างสรรค ์ 
การน าอวนซ่ึงเป็นวัสดุเหลือใช้จากการประกอบอาชีพประมงมาสร้างสรรค์เป็นผลงานทางศิลปะ ท าให้เห็นคุณค่าของ

วัสดุเหลือใช้ ผ่านการน าเสนอวิถีชีวิตความเป็นอยู่อาชีพประมงท่ีท าให้คนในชุมชนมีรายได้ สามารถน าองค์ความ รู้ท่ีไ ด้นี้มา
เช่ือมโยงกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศิลปะ ซ่ึงผู้เรียนสามารถน าวัสดุเหลือใ ช้จากการประกอบอาชีพในชุมชน 
ท้องถ่ินท่ีแสดงถึงคุณค่าความส าคัญของวิถีชีวิตมาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะในรูปแบบส่ือผสม ให้เกิดอารมณ์ความ รู้สึก 
สุนทรียะทางศิลปะ ยังเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการช่วยลดขยะในครัวเรือนหรือชุมชน ท้อง ถ่ิน และให้ผู้เ รียนได้เห็นคุณค่า
ความส าคัญของวัสดุวิถีชีวิต รวมท้ังประเพณี วัฒนธรรมในชุมชน ท้องถ่ินของตนเอง 
 

วัตถุประสงค ์ของการ ผลิตผลงานสร ้างสรรค ์ 
 1 เพื่อศึกษาวิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านริมชายฝ่ังทะเลจังหวัดสตูล 
 2 เพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะทีเสนอการด ารงชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านในรูปแบบงานจิตกรรมส่ือผสม โดยใช้
อวนเป็นวัสดุหลักในการสร้างสรรค์ผลงาน 
 3 เพื่อสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกของผู้รับชมให้เห็นคุณค่า และเกิดสุนทรียะในการด ารงชีวิตของชาวประมง 

 
กระบวนการของการผลิตผลงานสร ้างสรรค ์ 

 เร่ิมต้นจากกรศึกษาค้นคว้าข้อมูล และลงพื้นท่ีเก็บรวบรวมข้อมูล และบันทึกภาพในหลายๆมุมของวิถีชีวิต ท้ังท่าทาง 
อากัปกริยา การแสดงออกจากการใช้ชีวิตของชาวประมง การถักอวน แล่นเรือไปจับปลา วิธีการจับปลา ตลอดจนแสง เงา 
ช่วงเวลาเพื่อให้ได้ภาพท่ีมีเนื้อหาเร่ืองราว องค์ประกอบของภาพท่ีสมบูรณ์ สามารถถ่ายทอดวีถีชีวิตได้ตรงตามจุดประสงค์ ซ่ึง
ในข้ันตอนดังกล่าวนั้นต้องใช้ทักษะ และการคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นอย่างมาก เช่น ทิศทางของแสง ท่ีต้องระวัง ช่วง
ระยะเวลาในการออกทะเล เป็นต้น จากนั้นน าภาพถ่ายท่ีได้มาคัดเลือกเป็นแนวทางในการร่างภาพ โดยการจัดองค์ประกอบ 
เพิ่มเติม และเปล่ียนแปลงภาพร่างผลงานเช่น การแต่งกาย วัสดุอุปกรณ์ ปลาท่ีได้จากการออกทะเลเพื่อ ให้สะท้อนวิถีชีวิตมาก
ย่ิงข้ึน ลดทอนรายละเอียดของภาพให้เห็นเพียงรูปร่าง รูปทรงและน้ าหนักแสง เงา เช่น ภาพยายผูกอวน มีการปรับแต่งพื้นหลัง
ของภาพให้เห็นสภาพแวดล้อมท่ีบ่งบอกถึงวิถีชีวิต สภาพความเป็นอยู่ให้ชัดเจนมากย่ิงข้ึน โดยการตัดต่อภาพด้วยโปรแกรมทาง
คอมพิวเตอร์  และน าภาพท่ีได้มาลดทอนรายละเอียด และปรับแต่งสีให้มีความเหมาะสม ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกให้ได้มาก
ย่ิงข้ึน ซ่ึงในการสร้างสรรค์ผลงาน การร่างภาพบนไม้กระดานเป็นส่ิงส าคัญ ต้องมีความละเอียดและแม่นย า ช่วยให้การติดอวน
ลงบนไม้นั้นง่ายและลดการผิดพลาดในการท างานได้มากย่ิงข้ึน การผสมกาวกับอวนจะต้องระมัดระวังในเร่ืองการผสมสี หลาย

คร้ังกาวท่ีผสมสีและได้คลุกเคล้ากับอวนแล้ว เมื่อแห้งสีอาจจะเข้มหรืออ่อนไป ไม่ตรงกับสีท่ีต้องการ ด้วยอวนท่ีน ามาใช้นั้น เป็น
อวนท่ีผ่านการใช้งานมาแล้วท าให้สีอวนจะเป็นสีขาวเหลือง เมื่อคลุกกับกาวอาจท าให้สีเปล่ียนไป ต้องอาศัยการทดลองและ
ความช านาญในการผสมสีนั่นเอง 
 

อุปกรณ์ในการด าเนินการผลิตผลงานสร ้างสรรค ์ 

อุปกรณ์ในการร่างภาพและผลงานจริง 1 ดินสอสีขาว 2 พู่กัน 3 กาวTOA 4 อวน 5 กระปุก 6 จานผสมกาวและอวน 
7 สี 8 เฟรมไม้ 9 กล้องบันทึกภาพ 

เทคนิคในการสร ้างสรรค ์ผลงาน  

 เป็นการสร้างรูปทรงด้วยอวนผสมกาวและสี โดยการผสมสีลงในกาวแยกใส่กระปุกตามปริมาณท่ีต้องใช้ในผลงาน ร่าง
ภาพตามแบบร่างลงบนแผ่นไม้อย่างละเอียด ตัดอวนออกเป็นส่วนๆให้เล็กลง เพื่อง่ายต่อการคลุกเคล้ากับกาว แบ่งน้ าหนักเข้ม 
อ่อน ท่ีแตกต่างกันให้เป็นไปตามธรรมชาติและแบ่งระยะหน้าหลังสร้างรูปทรงและมิติในงาน ค่อยๆติดอวนไปตามรูปทรงท่ีวาด
ไว้ จะได้พื้นผิวท่ีไม่เรียบเป็นเส้นท่ีมีความขรุขระ  ช่วยให้เกิดความรู้สึกของการเคล่ือนไหว 

ผลงานสร ้างสรรค ์ 

 ผลงานในชุด วิถีชาวเลมีลักษณะการสร้างสรรค์แบบเหมือนจริงท่ีใช้รูปทรงของมนุษย์เป็นหลัก น าเอาท่าทาง   อากัป
กริยาของชาวประมงลดทอนเป็นรูปทรง แสดงออกด้วยการแต่งกาย รูปร่างหน้าตา ท่าทาง เพื่อสะท้อนถึงความเป็นชาวประมง
ได้อย่างชัดเจน 



939
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

ประเภทผลงานสร ้างสรรค ์ 

จิตรกรรมส่ือผสม 

แนวความค ิด 

ความประทับใจและความทรงจ า จากการใช้ชีวิตในหมู่บ้านชาวประมงริมชายฝ่ังทะเลเป็นประสบการณ์ตรง ท่ีน ามา
แสดงออกในผลงานผ่านวัสดุและรูปร่างรูปทรงให้เห็นถึงวิถีชีวิต โดยน าท่าทางในการแสดงออกจากการประกอบอาชีพใน
ชีวิตประจ าวันมาสร้างสรรค์เป็นผลงาน ผ่านเทคนิคจิตรกรรมส่ือผสมรูปแบบเหมือนจริง ด้วยการลดทอนรายละเอียดของภาพ
ลง ให้เห็นเพียงรูปร่าง รูปทรงและน้ าหนักแสงเงาท่ีมีความคมชัด ผ่านการสร้างรูปทรงของอวนซ่ึงเป็นวัสดุหลักในการถ่ายทอด
อารมณ์ความรู้สึกในผลงงาน  

ความส าค ัญของการท างานสร ้างสรรค ์ 
การน าอวนซ่ึงเป็นวัสดุเหลือใช้จากการประกอบอาชีพประมงมาสร้างสรรค์เป็นผลงานทางศิลปะ ท าให้เห็นคุณค่าของ

วัสดุเหลือใช้ ผ่านการน าเสนอวิถีชีวิตความเป็นอยู่อาชีพประมงท่ีท าให้คนในชุมชนมีรายได้ สามารถน าองค์ความ รู้ท่ีไ ด้นี้มา
เช่ือมโยงกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศิลปะ ซ่ึงผู้เรียนสามารถน าวัสดุเหลือใ ช้จากการประกอบอาชีพในชุมชน 
ท้องถ่ินท่ีแสดงถึงคุณค่าความส าคัญของวิถีชีวิตมาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะในรูปแบบส่ือผสม ให้เกิดอารมณ์ความ รู้สึก 
สุนทรียะทางศิลปะ ยังเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการช่วยลดขยะในครัวเรือนหรือชุมชน ท้อง ถ่ิน และให้ผู้เ รียนได้เห็นคุณค่า
ความส าคัญของวัสดุวิถีชีวิต รวมท้ังประเพณี วัฒนธรรมในชุมชน ท้องถ่ินของตนเอง 
 

วัตถุประสงค ์ของการ ผลิตผลงานสร ้างสรรค ์ 
 1 เพื่อศึกษาวิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านริมชายฝ่ังทะเลจังหวัดสตูล 
 2 เพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะทีเสนอการด ารงชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านในรูปแบบงานจิตกรรมส่ือผสม โดยใช้
อวนเป็นวัสดุหลักในการสร้างสรรค์ผลงาน 
 3 เพื่อสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกของผู้รับชมให้เห็นคุณค่า และเกิดสุนทรียะในการด ารงชีวิตของชาวประมง 

 
กระบวนการของการผลิตผลงานสร ้างสรรค ์ 

 เร่ิมต้นจากกรศึกษาค้นคว้าข้อมูล และลงพื้นท่ีเก็บรวบรวมข้อมูล และบันทึกภาพในหลายๆมุมของวิถีชีวิต ท้ังท่าทาง 
อากัปกริยา การแสดงออกจากการใช้ชีวิตของชาวประมง การถักอวน แล่นเรือไปจับปลา วิธีการจับปลา ตลอดจนแสง เงา 
ช่วงเวลาเพื่อให้ได้ภาพท่ีมีเนื้อหาเร่ืองราว องค์ประกอบของภาพท่ีสมบูรณ์ สามารถถ่ายทอดวีถีชีวิตได้ตรงตามจุดประสงค์ ซ่ึง
ในข้ันตอนดังกล่าวนั้นต้องใช้ทักษะ และการคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นอย่างมาก เช่น ทิศทางของแสง ท่ีต้องระวัง ช่วง
ระยะเวลาในการออกทะเล เป็นต้น จากนั้นน าภาพถ่ายท่ีได้มาคัดเลือกเป็นแนวทางในการร่างภาพ โดยการจัดองค์ประกอบ 
เพิ่มเติม และเปล่ียนแปลงภาพร่างผลงานเช่น การแต่งกาย วัสดุอุปกรณ์ ปลาท่ีได้จากการออกทะเลเพื่อ ให้สะท้อนวิถีชีวิตมาก
ย่ิงข้ึน ลดทอนรายละเอียดของภาพให้เห็นเพียงรูปร่าง รูปทรงและน้ าหนักแสง เงา เช่น ภาพยายผูกอวน มีการปรับแต่งพื้นหลัง
ของภาพให้เห็นสภาพแวดล้อมท่ีบ่งบอกถึงวิถีชีวิต สภาพความเป็นอยู่ให้ชัดเจนมากย่ิงข้ึน โดยการตัดต่อภาพด้วยโปรแกรมทาง
คอมพิวเตอร์  และน าภาพท่ีได้มาลดทอนรายละเอียด และปรับแต่งสีให้มีความเหมาะสม ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกให้ได้มาก
ย่ิงข้ึน ซ่ึงในการสร้างสรรค์ผลงาน การร่างภาพบนไม้กระดานเป็นส่ิงส าคัญ ต้องมีความละเอียดและแม่นย า ช่วยให้การติดอวน
ลงบนไม้นั้นง่ายและลดการผิดพลาดในการท างานได้มากย่ิงข้ึน การผสมกาวกับอวนจะต้องระมัดระวังในเร่ืองการผสมสี หลาย

คร้ังกาวท่ีผสมสีและได้คลุกเคล้ากับอวนแล้ว เมื่อแห้งสีอาจจะเข้มหรืออ่อนไป ไม่ตรงกับสีท่ีต้องการ ด้วยอวนท่ีน ามาใช้นั้น เป็น
อวนท่ีผ่านการใช้งานมาแล้วท าให้สีอวนจะเป็นสีขาวเหลือง เมื่อคลุกกับกาวอาจท าให้สีเปล่ียนไป ต้องอาศัยการทดลองและ
ความช านาญในการผสมสีนั่นเอง 
 

อุปกรณ์ในการด าเนินการผลิตผลงานสร ้างสรรค ์ 

อุปกรณ์ในการร่างภาพและผลงานจริง 1 ดินสอสีขาว 2 พู่กัน 3 กาวTOA 4 อวน 5 กระปุก 6 จานผสมกาวและอวน 
7 สี 8 เฟรมไม้ 9 กล้องบันทึกภาพ 

เทคนิคในการสร ้างสรรค ์ผลงาน  

 เป็นการสร้างรูปทรงด้วยอวนผสมกาวและสี โดยการผสมสีลงในกาวแยกใส่กระปุกตามปริมาณท่ีต้องใช้ในผลงาน ร่าง
ภาพตามแบบร่างลงบนแผ่นไม้อย่างละเอียด ตัดอวนออกเป็นส่วนๆให้เล็กลง เพื่อง่ายต่อการคลุกเคล้ากับกาว แบ่งน้ าหนักเข้ม 
อ่อน ท่ีแตกต่างกันให้เป็นไปตามธรรมชาติและแบ่งระยะหน้าหลังสร้างรูปทรงและมิติในงาน ค่อยๆติดอวนไปตามรูปทรงท่ีวาด
ไว้ จะได้พื้นผิวท่ีไม่เรียบเป็นเส้นท่ีมีความขรุขระ  ช่วยให้เกิดความรู้สึกของการเคล่ือนไหว 

ผลงานสร ้างสรรค ์ 

 ผลงานในชุด วิถีชาวเลมีลักษณะการสร้างสรรค์แบบเหมือนจริงท่ีใช้รูปทรงของมนุษย์เป็นหลัก น าเอาท่าทาง   อากัป
กริยาของชาวประมงลดทอนเป็นรูปทรง แสดงออกด้วยการแต่งกาย รูปร่างหน้าตา ท่าทาง เพื่อสะท้อนถึงความเป็นชาวประมง
ได้อย่างชัดเจน 
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ช่ือผลงาน : ยายผูกอวน ขนาด : 120 x 180 เซนติเมตร เทคนิค : อวนผสมกาวและสี 

 

ช่ือผลงาน : ออกเล ขนาด : 120 x 180 เซนติเมตร เทคนิค : อวนผสมกาวและสี 

 

ช่ือผลงาน : ปลดปลา ขนาด : 150 x 210 เซนติเมตร เทคนิค : อวนผสมกาวและสี 
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ช่ือผลงาน : ออกเล ขนาด : 120 x 180 เซนติเมตร เทคนิค : อวนผสมกาวและสี 

 

ช่ือผลงาน : ปลดปลา ขนาด : 150 x 210 เซนติเมตร เทคนิค : อวนผสมกาวและสี 
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ความสุขยุค 4.0

ชฎาภา รักขนาม1* และด�ารงค์ ชีวะสาโร2

บทคัดย่อ
ผลงานสร้างสรรค์ชุด “ความสุขยุค 4.0” ชุดนี้ น�าเสนอเรื่องราวของความสุขผ่านสิ่งของ ในยุคที่มีการพัฒนาในสังคมมี

เทคโนโลยีมาเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต โดยน�ามาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

1) ศึกษาเรื่องราวสิ่งของในชีวิตประจ�าวันและกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความสุข 2) ศึกษาการใช้ทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลป์ 

3) สร้างสรรค์ผลงานที่มีเอกลักษณ์ไทย 4) สร้างผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบกึ่งเหมือนจริง ผ่านเทคนิคจิตรกรรมผสม ด้วยวิธีการ

เย็บปักและวาดเส้นด้วยปากกาสีบนผ้า โดยใช้รูปทรงหลักเป็นรูปทรงของกล่องพัสดุและสิ่งของ สะท้อนให้เห็นถึงการใช้ชีวิตประจ�า

วันในปัจจุบันที่แตกต่างจากอดีตอย่างมีความสุข สรุปผลของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแสดงออกผ่านการประยุกต์จากการใช้ชีวิต

ประจ�าวันบางช่วงเวลาส่วนตัว เนื้อหาภายในผลงานและรูปแบบที่ปรากฏสื่อถึงสภาพความจริงในปัจจุบัน การใช้ชีวิตในยุค 4.0 ที่

ก่อให้เกดิความสมัพนัธ์ต่อข้าพเจ้าและสิง่ของโดยมคีวามก้าวหน้าทางเทคโนโลยเีป็นสือ่กลางในพืน้ทีใ่นอดุมคตทิีม่คีวามหลากหลาย 

น�ามาผ่านกระบวนการทางศิลปะและแสดงออกถึงความงามทางสุนทรยภาพที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตน เพื่อให้ผู้ที่ได้รับชมผลงานได้

รู้สึกมีความสุขและสนุกสนานกับการใช้ชีวิตในสังคมยุคปัจจุบัน

ค�ำส�ำคัญ : จิตรกรรมผสม เย็บปัก ยุค 4.0 ความสุขผ่านสิ่งของ

1  นิสิตปริญญาตรี., หลักสูตร ทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000
2 ผศ., หลักสูตร ทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000 
1  Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Visual Arts, Thaksin University, Songkhla,90000, Thailand 
2 Asist., Applied Arts Program in Visual Arts, Thaksin University, Songkhla,90000, Thailand 

* Corresponding author: Tel.: 091-7487371 E-mail Cp.poppycp@gmail.com
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The Happiness of industry 4.0

Chadapha Rakkanam1* and Damrong Cheevasaro2

Abstract
This series of creative work “The Happiness age 4.0” presents the story of happiness through things in 

the era of development in society, there is technology to increase convenience in living for being inspired to 

create works. With the objective to 1) study stories of daily life objects and activities that make the happiness. 

2) study the using by visual elements and artistic elements. 3) Creating works that are uniquely Thai. 4) create 

creative work in a semi-realistic style. Through mixed painting techniques with the method of sewing and drawing 

with color pens on the fabric by using the main shape as the shape of the parcel box. To reflecting the happy 

of present that is different from the past. Summary of the creation of works to expressed through applications 

from everyday life at certain times. The content within the work and the format appear to reflect the current 

reality. Living in the 4.0 age has created a relationship with me and things, with technological progress being 

the mediator in an ideal area that is variety. To process through the art process and express the aesthetics with 

unique characteristics. For that those who are watching the work feel happy and enjoy life today.

Keywords : Mixed Painting, Sewing, Age 4.0, Happiness through things.
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ประเภทผลงานสร้างสรรค์ 
สื่อผสม 

แนวความคิด 
 จากการที่ข้าพเจ้าได้สัมผัสการใช้ชีวิตในปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงจากอดีตมาก ในยุคที่สังคมมีการพัฒนาในสังคมมี
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี ที่ท าให้มีความสะดวกในการจับจ่ายใช้สอยเข้าถึงสิ่งอุปโภคและบริโภคนั้นง่ายขึ้น จากประเด็น
ดังกล่าวข้าพเจ้าได้น าเสนอความสุขผ่านสิ่งของและการใช้ชีวิตในปัจจุบัน โดยการสร้างสรรค์ผลงานสื่อผสม เย็บปักและวาดเส้นด้วย
ปากกาสี ประกอบด้วยรูปทรง สีสัน จากสิ่งของรอบตัว น าเสนอผ่านรูปแบบกึ่งนามธรรม ที่แสดงถึงความสุขและความสนุกสนาน  
เพื่อสะท้อนให้ผู้คนตระหนักถึงความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่มุมมองของเรา โดยหยิบยกสิ่งของและเรื่องราวในสิ่งที่ตนรักน ามาเป็น
แรงผลักดันในการใช้ชีวิตและแก้ปัญหา เพื่อให้ตนเองใช้ชีวิตอย่างมีความสุขต่อไป 

ความส าคัญของการท างานสร้างสรรค์ 
 เพื่อให้เห็นถึงทัศนคติของข้าพเจ้าต่อประสบการณ์ในชีวิตประจ าวันที่มีความประทับใจต่อการได้รับความรู้สึกที่ดี โดย
การได้หยิบยกเอารูปทรงกล่องพัสดุ ตุ๊กตา ของเล่น ของสะสม และของอุปโภคบริโภคต่าง ๆ มาผสมผสานกับรูปทรงอิสระ น ามา
สร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะที่จะสื่อสะท้อนให้ผู้คนในสังคม ได้ตระหนักถึงประสบการณ์ที่ดีในยุคที่สังคมมีความสับสนวุ่นวายในการ
ใช้ชีวิต ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีความส าคัญต่อการคิดและมีมุมมองที่ดีต่อสังคมปัจจุบันที่มีความวุ่นวายในหลาย ๆ ด้าน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ที่เป็น
รากฐานอีกประการหนึ่งของการที่จะใช้ชีวิตให้มีความสุข 

วัตถุประสงค์ของการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 
1. เพื่อศึกษาเรื่องราวของสิ่งของในชีวิตประจ าวันและกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความสุข ความสนุกสนานในปัจจุบัน น ามา

ถ่ายทอดผ่านมุมมองด้านศิลปะ 
2. เพื่อศึกษาการใช้ทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลป์ โดยเน้นไปในเรื่องของการจัดองค์ประกอบ ศึกษารูปทรงที่ตัดทอน

จากความจริง การใช้สี และเส้น เพื่อน ามาใช้ร่วมกันในงานอย่างเป็นเอกภาพ 
 3. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบกึ่งนามธรรม ด้วยเทคนิคจิตรกรรมผสม (เย็บปัก ,วาดเส้นด้วยปากกาสี) ที่เป็น
เอกลักษณ์ไทยท่ีมีความเป็นปัจเจกบุคคล  
 4. เพื ่อสะท้อนถึงสังคมไทยที่มีวิถีชีวิตในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไป มีความร่วมสมัยและก้าวหน้าไปพร้อมกับ
เทคโนโลยี 

กระบวนการของการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 
  1. การศึกษาหาข้อมูลจากประสบการณ์ตรงที่ข้าพเจ้าได้สัมผัสและรู้สึกจากการสั่งของออนไลน์ ท าให้ข้าพเจ้ามีความสุข

และสนุกสนาน เป็นผลให้สามารถแสดงออกในด้านอารมณ์ ความรู้สึกได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น  และได้ศึกษาข้อมูลจากการรวบรวม
เอกสารและการค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวกับการเย็บและการปักผ้า กระทั่งให้เกิดความเข้าใจในเรื่องราวและเทคนิควิธกีารที่
ข้าพเจ้าน ามาใช้ในกระบวนการสร้างสรรค์ และน ามาพัฒนาต่อยอดทางด้านเทคนิควิธีการที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

2. ขัน้ตอนการสร้างภาพร่าง น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งต่าง ๆ มาประมวลวิเคราะห์น ามาจัดองค์ประกอบ
ของผลงานตามทัศนธาตุ มีการเพิ่มและตัดทอนวัตถุท่ีเป็นความจริงออกไปเพื่อคลายรูปทรง   

3. ขั้นตอนในการสร้างสรรค์ 
ขั้นตอนการร่างภาพและเขียนลายเส้นและสร้างค่าน ้าหนักบนพื้นที่ว่าง น าภาพร่างท่ีผ่านการคัดเลอืกไปเป็นต้นแบบ โดยใช้

ปากกาสีในการร่างภาพ แล้วร่างภาพตามแบบที่ต้องการจากภาพร่างที่ผ่านการคัดเลือก จากนั้นเมื่อได้ขอบเขตของจุดเด่นและจุด
รองทั้งหมดจึงเขียนลายเส้นด้วยปากกาสีลงไปจนทั่งเฟรมผ้าใบหรือไม้กระดาน น าผ้าซับในมาวางทับลงไปแล้วน าเศษผ้าสีต่าง ๆ  
มาวางท้ังด้านบนและด้านล่างของผ้าซับในเป็นจังหวะเพื่อให้เกิดค่าน ้าหนักและการทับซ้อน 

 

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการร่างภาพและเขียนลายเส้นและสร้างค่าน ้าหนักบนพ้ืนท่ีว่าง 

ขั้นตอนการสร้างรูปทรง ร่างภาพด้วยสีไม้บนผ้าเป็นรูปต่าง ๆ จากนั้นตัดผ้าตามรูปทรงท่ีวาดไว้ น ามากลัดด้วยเข็มหมุด
ตามรูป เย็บด้วยจักรไฟฟ้าในส่วนที่เป็นเส้นโครงสร้างและขอบเขต ปักรายละเอียดส าคัญด้วยไหม เช่น ใบหน้าคนและรายละเอยีด
เล็ก ๆ เป็นต้น เมื่อได้ผ้าเป็นรูปร่างท่ีต้องการแล้วตัดผ้าให้มีขนาดเท่ากันกับรูปทรงส าเร็จ น าด้านหลังมาประกบกันแล้วเย็บด้วยจักร
ไฟฟ้าไปเรื่อย ๆ โดยเว้นช่องไว้ส าหรับบรรจุใยสังเคราะห์ให้เต็มทั่วท้ังรูปทรงแล้วเย็บปิดช่องให้สนิท 

 

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการสร้างรปูทรง 

 ขั้นตอนการประกอบรูปทรง น ารูปทรงที่ได้มาเรียงต่อกันตามภาพร่างที่วาดไว้  น าเข็มหมุดมากลัดให้ตัวรูปทรงต่าง ๆ  
ติดกับผ้าหลักที่เป็นฝืนใหญ่ที่ท าการสร้างค่าน ้าหนักพื้นที่ว่างให้เกิดมิติไว้ก่อนหน้า น ารูปทรงหลักและรูปทรงย่อยต่าง ๆ มาวัดวาง
และกลัดไว้ให้รู้ต าแหน่ง เย็บส่วนประกอบต่าง ๆ ให้ติดกับผ้าผืนหลักโดยใช้เข็มที่มีขนาดใหญแ่ละใช้ไหมพรมในการเย็บ โดยการเยบ็
ที่องค์ประกอบหลักจะใช้เส้นไหมพรมที่มีขนาดใหญ่ และลวดลายที่มีความถี่มากเพื่อให้เห็นลวดลายที ่ชัดเจน ในส่วนของ
องค์ประกอบรองนั้นจะใช้ไหมพรมที่มีขนาดเล็กและลวดลายที่มีความถี่น้อยกว่า โดยสีที่ใช้เย็บมักจะใช้สีคู่ตรงข้ามหรือสีที่ตัดกันเพื่อ
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ประเภทผลงานสร้างสรรค์ 
สื่อผสม 

แนวความคิด 
 จากการที่ข้าพเจ้าได้สัมผัสการใช้ชีวิตในปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงจากอดีตมาก ในยุคที่สังคมมีการพัฒนาในสังคมมี
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี ที่ท าให้มีความสะดวกในการจับจ่ายใช้สอยเข้าถึงสิ่งอุปโภคและบริโภคนั้นง่ายขึ้น จากประเด็น
ดังกล่าวข้าพเจ้าได้น าเสนอความสุขผ่านสิ่งของและการใช้ชีวิตในปัจจุบัน โดยการสร้างสรรค์ผลงานสื่อผสม เย็บปักและวาดเส้นด้วย
ปากกาสี ประกอบด้วยรูปทรง สีสัน จากสิ่งของรอบตัว น าเสนอผ่านรูปแบบกึ่งนามธรรม ที่แสดงถึงความสุขและความสนุกสนาน  
เพื่อสะท้อนให้ผู้คนตระหนักถึงความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่มุมมองของเรา โดยหยิบยกสิ่งของและเรื่องราวในสิ่งที่ตนรักน ามาเป็น
แรงผลักดันในการใช้ชีวิตและแก้ปัญหา เพื่อให้ตนเองใช้ชีวิตอย่างมีความสุขต่อไป 

ความส าคัญของการท างานสร้างสรรค์ 
 เพื่อให้เห็นถึงทัศนคติของข้าพเจ้าต่อประสบการณ์ในชีวิตประจ าวันที่มีความประทับใจต่อการได้รับความรู้สึกที่ดี โดย
การได้หยิบยกเอารูปทรงกล่องพัสดุ ตุ๊กตา ของเล่น ของสะสม และของอุปโภคบริโภคต่าง ๆ มาผสมผสานกับรูปทรงอิสระ น ามา
สร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะที่จะสื่อสะท้อนให้ผู้คนในสังคม ได้ตระหนักถึงประสบการณ์ที่ดีในยุคที่สังคมมีความสับสนวุ่นวายในการ
ใช้ชีวิต ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีความส าคัญต่อการคิดและมีมุมมองที่ดีต่อสังคมปัจจุบันที่มีความวุ่นวายในหลาย ๆ ด้าน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ที่เป็น
รากฐานอีกประการหนึ่งของการที่จะใช้ชีวิตให้มีความสุข 

วัตถุประสงค์ของการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 
1. เพื่อศึกษาเรื่องราวของสิ่งของในชีวิตประจ าวันและกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความสุข ความสนุกสนานในปัจจุบัน น ามา

ถ่ายทอดผ่านมุมมองด้านศิลปะ 
2. เพื่อศึกษาการใช้ทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลป์ โดยเน้นไปในเรื่องของการจัดองค์ประกอบ ศึกษารูปทรงที่ตัดทอน

จากความจริง การใช้สี และเส้น เพื่อน ามาใช้ร่วมกันในงานอย่างเป็นเอกภาพ 
 3. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบกึ่งนามธรรม ด้วยเทคนิคจิตรกรรมผสม (เย็บปัก ,วาดเส้นด้วยปากกาสี) ที่เป็น
เอกลักษณ์ไทยท่ีมีความเป็นปัจเจกบุคคล  
 4. เพื ่อสะท้อนถึงสังคมไทยที่มีวิถีชีวิตในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไป มีความร่วมสมัยและก้าวหน้าไปพร้อมกับ
เทคโนโลยี 

กระบวนการของการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 
  1. การศึกษาหาข้อมูลจากประสบการณ์ตรงที่ข้าพเจ้าได้สัมผัสและรู้สึกจากการสั่งของออนไลน์ ท าให้ข้าพเจ้ามีความสุข

และสนุกสนาน เป็นผลให้สามารถแสดงออกในด้านอารมณ์ ความรู้สึกได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น  และได้ศึกษาข้อมูลจากการรวบรวม
เอกสารและการค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวกับการเย็บและการปักผ้า กระทั่งให้เกิดความเข้าใจในเรื่องราวและเทคนิควิธกีารที่
ข้าพเจ้าน ามาใช้ในกระบวนการสร้างสรรค์ และน ามาพัฒนาต่อยอดทางด้านเทคนิควิธีการที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

2. ขัน้ตอนการสร้างภาพร่าง น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งต่าง ๆ มาประมวลวิเคราะห์น ามาจัดองค์ประกอบ
ของผลงานตามทัศนธาตุ มีการเพิ่มและตัดทอนวัตถุท่ีเป็นความจริงออกไปเพื่อคลายรูปทรง   

3. ขั้นตอนในการสร้างสรรค์ 
ขั้นตอนการร่างภาพและเขียนลายเส้นและสร้างค่าน ้าหนักบนพื้นที่ว่าง น าภาพร่างท่ีผ่านการคัดเลือกไปเป็นต้นแบบ โดยใช้

ปากกาสีในการร่างภาพ แล้วร่างภาพตามแบบที่ต้องการจากภาพร่างที่ผ่านการคัดเลือก จากนั้นเมื่อได้ขอบเขตของจุดเด่นและจุด
รองทั้งหมดจึงเขียนลายเส้นด้วยปากกาสีลงไปจนทั่งเฟรมผ้าใบหรือไม้กระดาน น าผ้าซับในมาวางทับลงไปแล้วน าเศษผ้าสีต่าง ๆ  
มาวางท้ังด้านบนและด้านล่างของผ้าซับในเป็นจังหวะเพื่อให้เกิดค่าน ้าหนักและการทับซ้อน 

 

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการร่างภาพและเขียนลายเส้นและสร้างค่าน ้าหนักบนพ้ืนท่ีว่าง 

ขั้นตอนการสร้างรูปทรง ร่างภาพด้วยสีไม้บนผ้าเป็นรูปต่าง ๆ จากนั้นตัดผ้าตามรูปทรงท่ีวาดไว้ น ามากลัดด้วยเข็มหมุด
ตามรูป เย็บด้วยจักรไฟฟ้าในส่วนที่เป็นเส้นโครงสร้างและขอบเขต ปักรายละเอียดส าคัญด้วยไหม เช่น ใบหน้าคนและรายละเอยีด
เล็ก ๆ เป็นต้น เมื่อได้ผ้าเป็นรูปร่างท่ีต้องการแล้วตัดผ้าให้มีขนาดเท่ากันกับรูปทรงส าเร็จ น าด้านหลังมาประกบกันแล้วเย็บด้วยจักร
ไฟฟ้าไปเรื่อย ๆ โดยเว้นช่องไว้ส าหรับบรรจุใยสังเคราะห์ให้เต็มทั่วท้ังรูปทรงแล้วเย็บปิดช่องให้สนิท 

 

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการสร้างรปูทรง 

 ขั้นตอนการประกอบรูปทรง น ารูปทรงที่ได้มาเรียงต่อกันตามภาพร่างที่วาดไว้  น าเข็มหมุดมากลัดให้ตัวรูปทรงต่าง ๆ  
ติดกับผ้าหลักที่เป็นฝืนใหญ่ที่ท าการสร้างค่าน ้าหนักพื้นที่ว่างให้เกิดมิติไว้ก่อนหน้า น ารูปทรงหลักและรูปทรงย่อยต่าง ๆ มาวัดวาง
และกลัดไว้ให้รู้ต าแหน่ง เย็บส่วนประกอบต่าง ๆ ให้ติดกับผ้าผืนหลักโดยใช้เข็มที่มีขนาดใหญแ่ละใช้ไหมพรมในการเย็บ โดยการเยบ็
ที่องค์ประกอบหลักจะใช้เส้นไหมพรมที่มีขนาดใหญ่ และลวดลายที่มีความถี่มากเพื่อให้เห็นลวดลายที ่ชัดเจน ในส่วนของ
องค์ประกอบรองนั้นจะใช้ไหมพรมที่มีขนาดเล็กและลวดลายที่มีความถี่น้อยกว่า โดยสีที่ใช้เย็บมักจะใช้สีคู่ตรงข้ามหรือสีที่ตัดกันเพื่อ
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แสดงให้เห็นถึงกระบวนการในการเย็บอย่างชัดเจน นอกเหนือจากการวาดเส้นด้วยปากกาสีและการทับซ้อนของผ้าแต่ละสี โดยจะ
เน้นในการติดเลื่อมท่ีมีลักษณะแวววาวในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อให้น าสายตาและน่าสนใจ 

 

ภาพที่ 3 ขั้นตอนการประกอบรูปทรง   

อุปกรณ์ในการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 
อุปกรณ์ในการสร้างภาพร่างและผลงานจริง ดินสอ กระดาษ ยางลบ เฟรมผ้าใบ ไม้กระดาน สีอะคริลิก ด้ายและไหมพรม

ขนาดต่าง ๆ ผ้าชนิดต่าง ๆ เข็มขนาดต่าง ๆ เข็มหมุด ปากกาสี กาว สะดึง สายวัด ชอล์กขีดผ้า เลื่อม กระบอกฉีดน ้า กล้อง
บันทึกภาพ 

เทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน 
 เป็นวิธีการสร้างรูปทรงด้วยเทคนิคเย็บปักผสมวาดเส้น โดยใช้จักรเย็บผ้าไฟฟ้าและการปักมือด้วยไหมชนิดต่าง ๆ เส้นที่
ปรากฎในผลงานเกิดขึ้นจาก 2 กระบวนการ โดยกระบวนการที่ 1 คือ เย็บด้วยจักรและปักด้วยมือ กระบวนการที่ 2 คือ วาดเส้น
ด้วยปากกาสีบนผ้า โดยผ้าที่ใช้มีหลายชนิดขึ้นอยู่กับพื้นผิวในแต่ละส่วนของผลงานสร้างสรรค์  ใช้สีและการทับซ้อนของผ้าในการ
คุมน ้าหนักอ่อนเข้ม  

ผลงานสร้างสรรค ์
 ผลงานในชุด ความสุขยุค 4.0 มีลักษณะสร้างสรรค์แบ่งเป็น 2 รูปแบบ ที่จะเชื่อมโยงต่อเนื ่องกันทั้งเนื ้อหา  และ
เรื่องราวโดยแบ่งออกได้ดังนี้ 
1. ผลงานท่ีแสดงด้วยรูปแบบก่ึงเหมือนจริงที่ใช้รูปทรงมนุษย์เป็นหลัก 
2. ผลงานท่ีแสดงด้วยรูปทรงแบบก่ึงเหมือนจริงที่ใช้รูปทรงของกล่องพัสดุเป็นหลัก 
 ผลงานที่แสดงด้วยรูปแบบกึ่งเหมือนจริงที่ใช้รูปทรงมนุษย์เป็นหลัก เป็นการน ารูปทรงมนุษย์ซึ่งคือตัวของข้าพเจ้าเป็น
หลัก และยังเป็นจุดเด่นของผลงานโดยแสดงออกถึงกิริยาและใบหน้าที่มีความสุข สนุกสนาน มีองค์ประกอบในส่วนย่อยเป็นสิ่งของ  
กล่องพัสดุและรูปทรงอิสระมาประกอบ ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ของการสร้างสรรค์ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายใน
สิ่งของยุคปัจจุบัน 
 ผลงานที่แสดงด้วยรูปทรงแบบกึ่งเหมือนจริงที่ใช้รูปทรงของกล่องพัสดุเป็นหลัก เป็นการน ารูปทรงของกล่องพัสดมุาใช้
เป็นรูปทรงหลัก น าเสนอในรูปแบบลอยตัวแบบ 2 มิติ โดยน ามาใช้ในผลงานสร้างสรรค์ชิ้นที่ 2 และ 3 มีลักษณะเป็นรูปทรงเดี่ยว
โดยก าหนดให้มีจุดเด่นจุดรองให้อยู่ในรูปทรงหลัก โดยผลงานสร้างสรรค์ในลักษณะนี้มุ่งเน้นในเรื่องราวของสิ่งของที่มาจากแหล่ง
ต่าง ๆ โดยสร้างจุดเด่นจาดจุดที่มีสิ่งของที่มีเอกลักษณ์ไทยมาสอดแทรก 

วิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ 
 ผลงาน สุขสั่งได้ เป็นภาพข้าพเจ้านั่งอยู่ในจินตนาการที่เปี่ยมไปด้วยใบหน้าแหง่ความสุข  ในจิตนาการของตนโดยเต็มไป
ด้วยสิ่งของมากมายที่สั่งซื้อมาจากแหล่งต่าง ๆ โดยมีเทคโนโลยีเป็นตัวกลางในการเข้าถึงกัน สื่อให้เห็นถึงการพัฒนาในสังคมที่มี
เทคโนโลยีมาเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต 
 ผลงาน ส่งสุข 1 เป็นภาพของรูปทรงกล่องพัสดุเป็นหลัก โดยตัดรูปทรงหลักเป็นรูปทรงของมนุษย์ในผลงาน  สุขสั่งได้ 
ออกไป และปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการน าเสนอที่แตกต่างจากเดิมเล็กน้อย เป็นรูปทรงลอยตัว มีขอบเขตผลงานที่ชัดเจน โดย
เนื้อหาได้มุ่งเน้นไปในเรื่องราวของกล่องพัสดุและสิ่งของ ที่มีความหลากหลายแสดงถึงความแตกต่างจากแหล่งท่ีมา และรสนิยมของ
ผู้รับได้เป็นอย่างดี 
 ผลงาน ส่งสุข 2 เป็นผลงานท่ีต่อเนื่องมาจาก ผลงาน ส่งสุข 1 โดยมีการใช้รูปทรงหลักเป็นกล่องพัสดุเป็นหลักและมีการ
จัดวางองค์ประกอบของสิ่งของให้แตกต่างและน่าสนใจขึ้น มีการน าเอาสิ่งของที่มีเอกลักษณ์ไทยมาใช้ เช่น กระเป๋ากระจูด  ตุ๊กตา
สวมเสื้อม่อฮ่อม เป็นต้น แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของสิ่งของไปจนถึงความหลากหลายในวัฒนธรรม ที่สามารถส่งถึงกันได้
โดยมีเทคโนโลยีเป็นสื่อกลางระหว่างมนุษย์และสิ่งของ สะท้อนให้เห็นถึงความสุขผ่านสิ่งของในยุค 4.0 

สรุปผลจากการศึกษา การสรา้งสรรคผ์ลงานท้ัง 3 ช้ิน มีแนวคิดจากการสร้างรูปทรงของสิ่งของและกล่องพัสดุเป็นหลัก 
ได้สื่อใหเ้ห็นถึงความสะดวกสบายในชีวิตประจ าวันท่ีมีเทคโนโลยีมาขับเคลื่อน  โดยน าชีวิตประจ าวันบางส่วนข้าพเจ้าน ามาถ่ายทอด
ผ่านสิ่งของที่ก่อให้เกิดความสุข   

ภาพร่างผลงานสร้างสรรค์ช้ินท่ี 1 มี 3 ภาพ 

     

 
ภาพที่ 4 ภาพร่างผลงานสร้างสรรค์ช้ินท่ี 1 เรียงตามล าดับ 
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แสดงให้เห็นถึงกระบวนการในการเย็บอย่างชัดเจน นอกเหนือจากการวาดเส้นด้วยปากกาสีและการทับซ้อนของผ้าแต่ละสี โดยจะ
เน้นในการติดเลื่อมท่ีมีลักษณะแวววาวในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อให้น าสายตาและน่าสนใจ 

 

ภาพที่ 3 ขั้นตอนการประกอบรูปทรง   

อุปกรณ์ในการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 
อุปกรณ์ในการสร้างภาพร่างและผลงานจริง ดินสอ กระดาษ ยางลบ เฟรมผ้าใบ ไม้กระดาน สีอะคริลิก ด้ายและไหมพรม

ขนาดต่าง ๆ ผ้าชนิดต่าง ๆ เข็มขนาดต่าง ๆ เข็มหมุด ปากกาสี กาว สะดึง สายวัด ชอล์กขีดผ้า เลื่อม กระบอกฉีดน ้า กล้อง
บันทึกภาพ 

เทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน 
 เป็นวิธีการสร้างรูปทรงด้วยเทคนิคเย็บปักผสมวาดเส้น โดยใช้จักรเย็บผ้าไฟฟ้าและการปักมือด้วยไหมชนิดต่าง ๆ เส้นที่
ปรากฎในผลงานเกิดขึ้นจาก 2 กระบวนการ โดยกระบวนการที่ 1 คือ เย็บด้วยจักรและปักด้วยมือ กระบวนการที่ 2 คือ วาดเส้น
ด้วยปากกาสีบนผ้า โดยผ้าที่ใช้มีหลายชนิดขึ้นอยู่กับพื้นผิวในแต่ละส่วนของผลงานสร้างสรรค์  ใช้สีและการทับซ้อนของผ้าในการ
คุมน ้าหนักอ่อนเข้ม  

ผลงานสร้างสรรค ์
 ผลงานในชุด ความสุขยุค 4.0 มีลักษณะสร้างสรรค์แบ่งเป็น 2 รูปแบบ ที่จะเชื่อมโยงต่อเนื ่องกันทั้งเนื ้อหา  และ
เรื่องราวโดยแบ่งออกได้ดังนี้ 
1. ผลงานท่ีแสดงด้วยรูปแบบก่ึงเหมือนจริงที่ใช้รูปทรงมนุษย์เป็นหลัก 
2. ผลงานท่ีแสดงด้วยรูปทรงแบบก่ึงเหมือนจริงที่ใช้รูปทรงของกล่องพัสดุเป็นหลัก 
 ผลงานที่แสดงด้วยรูปแบบกึ่งเหมือนจริงที่ใช้รูปทรงมนุษย์เป็นหลัก เป็นการน ารูปทรงมนุษย์ซึ่งคือตัวของข้าพเจ้าเป็น
หลัก และยังเป็นจุดเด่นของผลงานโดยแสดงออกถึงกิริยาและใบหน้าที่มีความสุข สนุกสนาน มีองค์ประกอบในส่วนย่อยเป็นสิ่งของ  
กล่องพัสดุและรูปทรงอิสระมาประกอบ ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ของการสร้างสรรค์ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายใน
สิ่งของยุคปัจจุบัน 
 ผลงานที่แสดงด้วยรูปทรงแบบกึ่งเหมือนจริงที่ใช้รูปทรงของกล่องพัสดุเป็นหลัก เป็นการน ารูปทรงของกล่องพัสดมุาใช้
เป็นรูปทรงหลัก น าเสนอในรูปแบบลอยตัวแบบ 2 มิติ โดยน ามาใช้ในผลงานสร้างสรรค์ชิ้นที่ 2 และ 3 มีลักษณะเป็นรูปทรงเดี่ยว
โดยก าหนดให้มีจุดเด่นจุดรองให้อยู่ในรูปทรงหลัก โดยผลงานสร้างสรรค์ในลักษณะนี้มุ่งเน้นในเรื่องราวของสิ่งของที่มาจากแหล่ง
ต่าง ๆ โดยสร้างจุดเด่นจาดจุดที่มีสิ่งของที่มีเอกลักษณ์ไทยมาสอดแทรก 

วิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ 
 ผลงาน สุขสั่งได้ เป็นภาพข้าพเจ้านั่งอยู่ในจินตนาการที่เปี่ยมไปด้วยใบหน้าแหง่ความสุข  ในจิตนาการของตนโดยเต็มไป
ด้วยสิ่งของมากมายที่สั่งซื้อมาจากแหล่งต่าง ๆ โดยมีเทคโนโลยีเป็นตัวกลางในการเข้าถึงกัน สื่อให้เห็นถึงการพัฒนาในสังคมที่มี
เทคโนโลยีมาเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต 
 ผลงาน ส่งสุข 1 เป็นภาพของรูปทรงกล่องพัสดุเป็นหลัก โดยตัดรูปทรงหลักเป็นรูปทรงของมนุษย์ในผลงาน  สุขสั่งได้ 
ออกไป และปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการน าเสนอที่แตกต่างจากเดิมเล็กน้อย เป็นรูปทรงลอยตัว มีขอบเขตผลงานที่ชัดเจน โดย
เนื้อหาได้มุ่งเน้นไปในเรื่องราวของกล่องพัสดุและสิ่งของ ที่มีความหลากหลายแสดงถึงความแตกต่างจากแหล่งท่ีมา และรสนิยมของ
ผู้รับได้เป็นอย่างดี 
 ผลงาน ส่งสุข 2 เป็นผลงานท่ีต่อเนื่องมาจาก ผลงาน ส่งสุข 1 โดยมีการใช้รูปทรงหลักเป็นกล่องพัสดุเป็นหลักและมีการ
จัดวางองค์ประกอบของสิ่งของให้แตกต่างและน่าสนใจขึ้น มีการน าเอาสิ่งของที่มีเอกลักษณ์ไทยมาใช้ เช่น กระเป๋ากระจูด  ตุ๊กตา
สวมเสื้อม่อฮ่อม เป็นต้น แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของสิ่งของไปจนถึงความหลากหลายในวัฒนธรรม ที่สามารถส่งถึงกันได้
โดยมีเทคโนโลยีเป็นสื่อกลางระหว่างมนุษย์และสิ่งของ สะท้อนให้เห็นถึงความสุขผ่านสิ่งของในยุค 4.0 

สรุปผลจากการศึกษา การสรา้งสรรคผ์ลงานท้ัง 3 ช้ิน มีแนวคิดจากการสร้างรูปทรงของสิ่งของและกล่องพัสดุเป็นหลัก 
ได้สื่อใหเ้ห็นถึงความสะดวกสบายในชีวิตประจ าวันท่ีมีเทคโนโลยีมาขับเคลื่อน  โดยน าชีวิตประจ าวันบางส่วนข้าพเจ้าน ามาถ่ายทอด
ผ่านสิ่งของที่ก่อให้เกิดความสุข   

ภาพร่างผลงานสร้างสรรค์ช้ินท่ี 1 มี 3 ภาพ 

     

 
ภาพที่ 4 ภาพร่างผลงานสร้างสรรค์ช้ินท่ี 1 เรียงตามล าดับ 
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ภาพร่างผลงานสร้างสรรค์ช้ินท่ี 2 มี 3 ภาพ 

 
ภาพที่ 5 ภาพร่างผลงานสร้างสรรค์ช้ินท่ี 2 เรียงตามล าดับ 

ภาพร่างผลงานสร้างสรรค์ชิ้นท่ี 3 มี 2 ภาพ 

    

 ผลงานสร้างสรรค ์

 
ภาพที่ 7 ผลงานสรา้งสรรค์ชิ้นท่ี 1 

ช่ือผลงาน : สุขสั่งได้  เทคนิค : จติกรรมผสม  (เย็บปัก)  ขนาด : 140 x 140  เซนติเมตร 

ภาพท่ี 6 ภาพร่างผลงานสร้างสรรค์ 
ชิน้ท่ี 3 เรียงตามล าดบั 

 
ภาพที่ 8 ผลงานสรา้งสรรค์ชิ้นท่ี 2 

ช่ือผลงาน : ส่งสุข 1 เทคนิค : จิตกรรมผสม  (เย็บปัก)  ขนาด : 145 x 150  เซนติเมตร 

 

ภาพที่ 9 ผลงานสรา้งสรรค์ชิ้นท่ี 3 

ช่ือผลงาน : ส่งสุข 2 เทคนิค : จิตกรรมผสม (เย็บปัก)  ขนาด :  140 x 170 เซนติเมตร 

เอกสารอ้างอิง 
ชลูด  น่ิมเสมอ.  (2559).  องค์ประกอบของศิลปะ. กรุงเทพฯ :  อมรินทร์. 
นักศึกษาสาขาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร.  (2561).  ระบบไทยแลนด์4.0กับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย Thailand                                                                                 
4.0.  สืบค้นเมื่อ  21 ธันวาคม 2562, จาก  https://sites.google.com/site/adecmju4608 
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รูปทรงสัญลักษณ์ทำงศำสนำ

บุษกร จันทร์เมือง1* และยอดชาย พรหมอินทร์2

บทคัดย่อ
ผลงานสร้างสรร์คชุด “รปูทรงสัญลกัษณ์ทางศาสนา” ได้ศึกษาค้นคว้าข้อมลูทีเ่กีย่วกบัความเชือ่และความศรทัธาทางศาสนา

พทุธ โดยเน้นไปในเรือ่งของปรชัญาทีม่วัีนเกิดและดบัไปหรอืเรยีกว่าสจัธรรมแห่งชวีติ รวมไปถงึการน้อมร�าลกึถงึบรรพบรุษุทีล่่วงลบั

ไปแล้ว จึงน�ามาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบประติมากรรม 3 มิติ โดยน�าเรื่องรูปร่างรูปทรงของโกศและบัว

ที่บรรจุอัฐิ น�ามาใช้เป็นรูปแบบการสร้างและวิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะตน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดองค์ประกอบและทัศน

ธาตุ โดยเน้นไปในเรื่องของเส้นและรูปทรง อีกทั้งยังสร้างสรรค์ผลงานที่มีลักษณะของความเป็นไทยและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนใน

รูปแบบกึ่งนามธรรม ใช้เทคนิคการต่อกิ่งไม้ น�ามาสร้างสรรค์เป็นผลงานรวมทั้งหมด 20 ชิ้น แล้วน�ามาจัดวางตามหลักองค์ประกอบ

ศิลป์ เพื่อให้ผู้ชมได้เข้าถึงผลงานที่แสดงนัยยะทางความคิดและสะท้อนถึงอารมณ์ความรู้สึกภายใต้จิตใจ ผ่านผลงานการสร้างสรรค์

ทางศลิปะ ผลสรุปของการสร้างสรรค์เป็นผลงานศลิปะทีส่ามารถสะท้อนถงึสัจธรรมของมนษุย์โดยการใช้รปูทรงของโกศและบวั(บรรจุ

อัฐิ) ที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา น�ามาลดทอนรูปร่างรูปทรงแล้วน�ามาสร้างสรรค์ผลงานโดยแฝงนัยยะและทัศนคติทาง

ความคดิ เพ่ือถ่ายทอดเรือ่งราวและอารมณ์ความรูส้กึเกีย่วกบัความเชือ่และความศรทัธาและการน้อมร�าลกึถงึบรรพบรุษุทีล่่วงลบัไป

แล้วเพือ่ให้ผูช้มเกดิความคดิและตระหนกัถงึการใช้ชีวติเพราะส่ิงทีค่ดิว่ายัง่ยนืกลับไม่คงทน ชีวติทกุชวิีตท้ายทีส่ดุแล้วกต้็องส้ินลงตาม

ธรรมชาติที่หนีไม่พ้นการเวียนว่ายตายเกิด

ค�ำส�ำคัญ : ความศรัทธาและความเชื่อ การต่อกิ่งไม้ สัจธรรม สัญลักษณ์ทางศาสนา

1 นิสิต., ปริญญาตรี สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000
2 ผศ., สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000
1 Student., Department of Visual Arts, Faculty of Arts. Thaksin University, Songkhla,90000
2 Asist. Prof., Visual Arts, Faculty of Art. Thaksin University, Songkhla, 90000 

* Corresponding author: Tel.: 096-8488948 E-mail address: Ormorm02@Hotmail.com
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The truth of life

Butsakorn Chanmueng1* and Yodchye Phrom-indra2

Abstract
The creation of the construct set “Religious symbolism” has researched information about beliefs 

and faith in Buddhism. With emphasis on the philosophy of birth and death, or the Truth of life. Including the 

remembrance of ancestors that have passed away. Therefore, be inspired to create works in the form of 3D 

sculpture by taking the shape, shape of the urn and product that containing the ashes using as a model for 

creating and analyzing personal data. With objective to study the composition and visual elements by focusing 

on the lines and shapes and also creating works that are Thai in nature and unique in semi-abstract form. I 

chose to use branching techniques by brought together a total of 20 pieces of work. Then placed in accordance 

with the artistic elements in order for the audience to access works that express their thoughts and reflect the 

emotions under their hearts through creative works of art. The conclusion of the creation is a work of art that 

can reflect the human truth by using the shape of an urn and pagoda (containing ashes) used in religious ceremonies. 

To reduce the shape, create the work with hidden connotations, also attitudes to convey stories, emotions 

about beliefs and faith, the remembrance of ancestors that have passed away and to give the audience an idea 

and awareness of living because of something that considered sustainable are not durable. Every life, must end 

naturally as escape cannot be revived.

Keywords: faith and belief, branching, truth, religious symbols
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ประเภทผลงานสร้างสรรค์ 
สื่อผสม 

 
แนวความคิด 

ความสัมพันธ์ทางความเชื่อ  ศาสนาและความศรัทธา  ปรัชญาที่มีวันเกิดและดับไป  วัฒนธรรมที่ส่งผลต่อวิถีชีวิต  จึง
น ามาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานด้านที่สัมพันธ์ด้วยรูปทรงประติมากรรม  โดยใช้ลักษณะของรูปทรง  พื้นผิว  
การทับซ้อนกันท าให้เกิดมิติใหม่ท่ีดูน่าสนใจ  ความแตกต่างของโครงสร้างภายนอกและภายใน  โดยน ามาสร้างสรรค์ผลงานใน
ลักษณะประติมากรรม 3 มิติ  รูปแบบกึ่งนามธรรม  โดยการต่อกิ่งไม้จากวัสดุธรรมชาติ  ซึ่งน าด้ายขนาดต่างๆ มาพันบนตัวกิ่ง
ไม้เพื่อให้เกิดความแตกต่าง  ในการสร้างรูปทรงและค่าน้ าหนักในผลงาน  เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงภายนอกและภายในที่มีความ
แตกต่างกันโดยแฝงความคิดในเรื่องของความไม่จีรังยั่งยืน 

 
                                      ความส าคัญของการท างานสร้างสรรค์ 
สังคมไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม  มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม  มีเอกลักษณ์เป็นของ

ตนเอง  ซึ่งในสมัยนั้นผู้คนต่างศรัทธาทางศาสนาจึงก่อให้เกิดรูปทรงที่เป็นตัวแทนของความเช่ือ  ความศรัทธา ท าให้รูปทรง
เหล่านี้เกิดจากความคิด  ความงามทางด้านจิตใจ  ซึ่งประกอบกับหลักค าสอนของพระพุทธศาสนาที่เช่ือมโยงกันบนพื้นฐานของ
ความเป็นธรรมชาติความเป็นมนุษย์และน ามาปรับใช้ให้เข้ากับวิถีชีวิต  คุณค่าเหล่านี้ล้วนเรียกว่าความสัมพันธ์ในสังคมไทยและ
ยังคงสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน  สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดความคิดและเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานที่แสดงให้เห็นถึง
คุณค่าทางความงาม  ที่มีต้นแบบมาจากบรรพบุรุษที่มีการคิดค้นไว้แล้ว  เ ช่น  เจดีย์  บัวบรรจุอัฐิ  น ามาเพิ่มเติมเพื่อให้เกิด
ความคิดที่สอดคล้องกับความเป็นปรัชญาทางศาสนาที่พูดถึงหลักความเป็นจริงของธรรมชาติ   
 

วัตถุประสงค์ของการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 
1.  เพื่อศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับโกศและบัวบรรจุอัฐิ  เป็นสัญลักษณ์ส่วนหนึ่งในทางศาสนาที่เกี่ยวเนื่องจากความเช่ือ

ความศรัทธาจนเกิดเป็นประเพณีที่สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 

 2.  เพื่อศึกษาหลักการจัดองค์ประกอบทางทัศนศิลป์และทัศนธาตุ  โดยเน้นไปในเรื่องของเส้นและรูปทรง 

 3.  เพื่อสร้างสรรค์ผลงานท่ีมีลักษณะไทยและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนในรูปแบบกึ่งนามธรรม 

 4.  เพื่อสร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิคการต่อก่ิงไม้ในรูปแบบของผลงานประติมากรรมและสามารถพัฒนาในระดับสูง
ขึ้นไป 
 

กระบวนการของการสร้างสรรค์ 
ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์  เทคนิคและวิธีการสร้างสรรค์มีความส าคัญยิ่ง  ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ  

การน าทัศนธาตุมาประกอบกัน  เพื่อให้เกิดรูปทรงท่ีมีความสมบูรณท์ั้งเรื่องราวและเนื้อหา โดยแสดงถึงลักษณะพิเศษเฉพาะตน  
สามารถล าดับขั้นตอนก่อนหลังดังต่อไปนี้ 

1. การศึกษาหาข้อมูล  ในการสร้างสรรค์ผลงานข้าพเจ้าได้ศึกษาหาข้อมูลจากวัดชลธาราสิงเห รวมไปถึงการหา 

ข้อมูลในอินเตอร์เน็ตเพื่อเก็บข้อมูล 
 

   
 

ภาพที่ 1 ภาพจากการศึกษาหาข้อมูล 
1. ขั้นตอนการสร้างภาพร่าง  จากการเก็บข้อมูลน าข้อมูลที่ได้บันทึกภาพมาวิเคราะห์ประมวลผลเพิ่มเติมจัดล าดับ 

ข้อมูล  โดยค านึงถึงความเหมาะสมของรูปทรงท้ังภายนอกและภายในตัวผลงาน เนื้อหาและแนวความคิดที่ตรงตามความรู้สึกที่
ต้องการถ่ายทอด  จึงหยิบยกรูปทรงท่ีมีความน่าสนใจน ามาจัดองค์ประกอบตามหลักทัศนธาตุ  ซึ่งได้มีการเพิ่มเติมและลดทอน
รูปทรง  เพื่อให้เนื้อหาได้สอดคล้องกับแนวความคิด   

 
 

           
 

ภาพที่ 2 ภาพร่างผลงาน 
 

2. ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน  ข้าพเจ้าได้น าเสนอผลงานประตมิากรรมรูปแบบกึ่งนามธรรม  ด้วยเทคนิคการต่อ 

กิ่งไม้  ที่ได้ประยุกตม์าจากการถักอวนของชาวประมง  สามารถน ามาสร้างเป็นรูปทรงและน้ าหนัก  เพือ่แสดงรายละเอียดของ
ผลงาน   

3. ศึกษาวิเคราะหผ์ลงานสร้างสรรค์  เพื่อพัฒนาผลงานในช้ินถัดไปให้สามารถแสดงออกได้ตามวัตถุประสงค์ของการ 

สร้างสรรคม์ากยิ่งข้ึน 

4. เขียนเอกสารประกอบผลการสร้างสรรค์ 
5. น าผลงานเผยแพร่นิทรรศการ 
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ประเภทผลงานสร้างสรรค์ 
สื่อผสม 

 
แนวความคิด 

ความสัมพันธ์ทางความเชื่อ  ศาสนาและความศรัทธา  ปรัชญาที่มีวันเกิดและดับไป  วัฒนธรรมที่ส่งผลต่อวิถีชีวิต  จึง
น ามาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานด้านที่สัมพันธ์ด้วยรูปทรงประติมากรรม  โดยใช้ลักษณะของรูปทรง  พื้นผิว  
การทับซ้อนกันท าให้เกิดมิติใหม่ท่ีดูน่าสนใจ  ความแตกต่างของโครงสร้างภายนอกและภายใน  โดยน ามาสร้างสรรค์ผลงานใน
ลักษณะประติมากรรม 3 มิติ  รูปแบบกึ่งนามธรรม  โดยการต่อกิ่งไม้จากวัสดุธรรมชาติ  ซึ่งน าด้ายขนาดต่างๆ มาพันบนตัวกิ่ง
ไม้เพื่อให้เกิดความแตกต่าง  ในการสร้างรูปทรงและค่าน้ าหนักในผลงาน  เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงภายนอกและภายในที่มีความ
แตกต่างกันโดยแฝงความคิดในเรื่องของความไม่จีรังยั่งยืน 

 
                                      ความส าคัญของการท างานสร้างสรรค์ 
สังคมไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม  มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม  มีเอกลักษณ์เป็นของ

ตนเอง  ซึ่งในสมัยนั้นผู้คนต่างศรัทธาทางศาสนาจึงก่อให้เกิดรูปทรงที่เป็นตัวแทนของความเช่ือ  ความศรัทธา ท าให้รูปทรง
เหล่านี้เกิดจากความคิด  ความงามทางด้านจิตใจ  ซึ่งประกอบกับหลักค าสอนของพระพุทธศาสนาที่เช่ือมโยงกันบนพื้นฐานของ
ความเป็นธรรมชาติความเป็นมนุษย์และน ามาปรับใช้ให้เข้ากับวิถีชีวิต  คุณค่าเหล่านี้ล้วนเรียกว่าความสัมพันธ์ในสังคมไทยและ
ยังคงสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน  สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดความคิดและเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานที่แสดงให้เห็นถึง
คุณค่าทางความงาม  ที่มีต้นแบบมาจากบรรพบุรุษที่มีการคิดค้นไว้แล้ว  เ ช่น  เจดีย์  บัวบรรจุอัฐิ  น ามาเพิ่มเติมเพื่อให้เกิด
ความคิดที่สอดคล้องกับความเป็นปรัชญาทางศาสนาที่พูดถึงหลักความเป็นจริงของธรรมชาติ   
 

วัตถุประสงค์ของการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 
1.  เพื่อศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับโกศและบัวบรรจุอัฐิ  เป็นสัญลักษณ์ส่วนหนึ่งในทางศาสนาที่เกี่ยวเนื่องจากความเช่ือ

ความศรัทธาจนเกิดเป็นประเพณีที่สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 

 2.  เพื่อศึกษาหลักการจัดองค์ประกอบทางทัศนศิลป์และทัศนธาตุ  โดยเน้นไปในเรื่องของเส้นและรูปทรง 

 3.  เพื่อสร้างสรรค์ผลงานท่ีมีลักษณะไทยและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนในรูปแบบกึ่งนามธรรม 

 4.  เพื่อสร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิคการต่อก่ิงไม้ในรูปแบบของผลงานประติมากรรมและสามารถพัฒนาในระดับสูง
ขึ้นไป 
 

กระบวนการของการสร้างสรรค์ 
ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์  เทคนิคและวิธีการสร้างสรรค์มีความส าคัญยิ่ง  ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ  

การน าทัศนธาตุมาประกอบกัน  เพื่อให้เกิดรูปทรงท่ีมีความสมบูรณท์ั้งเรื่องราวและเนื้อหา โดยแสดงถึงลักษณะพิเศษเฉพาะตน  
สามารถล าดับขั้นตอนก่อนหลังดังต่อไปนี้ 

1. การศึกษาหาข้อมูล  ในการสร้างสรรค์ผลงานข้าพเจ้าได้ศึกษาหาข้อมูลจากวัดชลธาราสิงเห รวมไปถึงการหา 

ข้อมูลในอินเตอร์เน็ตเพื่อเก็บข้อมูล 
 

   
 

ภาพที่ 1 ภาพจากการศึกษาหาข้อมูล 
1. ขั้นตอนการสร้างภาพร่าง  จากการเก็บข้อมูลน าข้อมูลที่ได้บันทึกภาพมาวิเคราะห์ประมวลผลเพิ่มเติมจัดล าดับ 

ข้อมูล  โดยค านึงถึงความเหมาะสมของรูปทรงท้ังภายนอกและภายในตัวผลงาน เนื้อหาและแนวความคิดที่ตรงตามความรู้สึกที่
ต้องการถ่ายทอด  จึงหยิบยกรูปทรงท่ีมีความน่าสนใจน ามาจัดองค์ประกอบตามหลักทัศนธาตุ  ซึ่งได้มีการเพิ่มเติมและลดทอน
รูปทรง  เพื่อให้เนื้อหาได้สอดคล้องกับแนวความคิด   

 
 

           
 

ภาพที่ 2 ภาพร่างผลงาน 
 

2. ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน  ข้าพเจ้าได้น าเสนอผลงานประตมิากรรมรูปแบบกึ่งนามธรรม  ด้วยเทคนิคการต่อ 

กิ่งไม้  ที่ได้ประยุกตม์าจากการถักอวนของชาวประมง  สามารถน ามาสร้างเป็นรูปทรงและน้ าหนัก  เพือ่แสดงรายละเอียดของ
ผลงาน   

3. ศึกษาวิเคราะหผ์ลงานสร้างสรรค์  เพื่อพัฒนาผลงานในช้ินถัดไปให้สามารถแสดงออกได้ตามวัตถุประสงค์ของการ 

สร้างสรรคม์ากยิ่งข้ึน 

4. เขียนเอกสารประกอบผลการสร้างสรรค์ 
5. น าผลงานเผยแพร่นิทรรศการ 
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

อุปกรณ์ในการด าเนินการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                              

 
เทคนิคในการสร้างสรรค์ 

1. ข้ันตอนการเตรียมวัสดุ  ข้ันตอนแรกเก็บก่ิงไม้สนและน ามาคัดเลือกกิ่งที่สามารถน ามาใช้งานได้และการเตรียมกิ่ง
ไม้มะขามที่ตัดเสร็จน ามาลอกเปลือกออกทันที  เพราะกิ่งไม้มะขามเมื่อตั้งไว้เป็นเวลานานเปลือกกับเนื้อไม้จะแห้งเวลาลอกจะ
ใช้เวลานานดังนั้นเมื่อตัดเสร็จน ามาลอกเปลือกออกทันที  น ากิ่งไม้มะขามมาแยกออกเป็นสองส่วน  ส่วนท่ีหนึ่งน ามาขึ้นรูปและ
อีกส่วนน ามาพันด้ายเตรียมไว้เพื่อที่จะไปใช้ในขั้นตอนต่อไป 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
            ภาพที่ 4  ขัน้ตอนการพันด้าย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

1.  วัสดุและอุปกรณ์ที่ ใช้ในการหาข้อมูล  
ได้แก่  กล้องถ่ายรูป  โทรศัพท์มือถือ  คอมพิวเตอร์  
และสมุดบันทึก 

2.  วัสดุและอุปกรณ์ที่ ใ ช้ในการร่างภาพ  
ได้แก่  ดินสอ  กระดาษร้อยปอนด์  ปากกาสีเมจิก 
ยางลบ   ไม้บรรทัด  และคัดเตอร์   

3.  วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์
ผลงาน  ได้แก่  ก่ิงไม้สน  ก่ิงไม้มะขาม สีไม้  กระดานด า  
ด้ายขนาดต่างๆ  คัดเตอร์  เลื่อยมือปากฉลาม  ลูกปัด
โนรา ลวดทองแดง  กรรไกร-กรรไกรตัดกิ่ง   คีมตัดลวด 
กาวลาเท็กซ์  ลวดและกาวร้อน   ภาพที่ 3 วัสดุและอุปกรณ ์

2. ขั้นตอนการขยายผลงานที่ใช้ในการสร้างสรรค์  เริ่มจากการร่างภาพแบบ ๒  มิติ  ลงบนกระดานร่างภาพและ
ก าหนดความกว้างยาวและสูง  แล้วเริ่มร่างตามแบบที่ก าหนดไว้  จากนั้นจึงน าลวดมาทาบและดัดตามแบบที่ร่างไว้ขั้นตอน
ต่อไปการขึ้นโครงสร้าง  น าลวดที่ดัดตามแบบมาขึ้นรูปแล้วใช้ด้ายผูกตามข้อต่อของโครงสร้างเพื่อให้โครงสร้างมีความมั่งคง
ก่อนท่ีจะน าไปติดกิ่งไม้ 

 

              
               
    
 

                 
 

     
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานสร้างสรรค์ 
ภ า พ ผ ล ง า น ชุ ด ที่   1  ก า ร

สร้างสรรค์ผลงานได้วิเคราะห์องค์ประกอบ 
 
 

            3. ขั้นตอนการติดกิ่งไม้  ซึ่งในส่วน
ของโครงสร้างนั้น  ใช้กิ่งไม้เป็นวัสดุหลัก  
จึงน าโครงสร้างที่ขึ้นตั้งไว้มาติด  กิ่งไม้  
โดยใช้กาวร้อนเป็นตัวยึดกิ่งไม้แต่ ละกิ่ง
จนรอบตัวโครงเพื่อให้ผลงานยึดติดเป็นช้ัน
เดียวกัน  ก่อนน าไปถอดโครง  โดยการ
ถอดโครงนั้น  น าโครงที่ติดกิ่งไม้มาตัด
ลวดออกทีละเส้น เพื่อป้องกันการเกิด
ความความช ารุดและความเสียหายของ
ผลงาน หลังจากนั้นน ามาเก็บรายละเอียด  
ในส่วนที่เป็นขอบของฐาน  ปลายยอด
และส่วนอื่นที่เห็นว่าสามารถเพิ่มเติมได้ก็
ท าในข้ันตอนน้ีให้แล้วเสร็จ 

ภาพที่ 5 กระบวนการในการขึ้นโครงสร้าง 

   ภาพที่  6 กระบวนการในการท างาน 
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อุปกรณ์ในการด าเนินการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                              

 
เทคนิคในการสร้างสรรค์ 

1. ข้ันตอนการเตรียมวัสดุ  ข้ันตอนแรกเก็บก่ิงไม้สนและน ามาคัดเลือกกิ่งที่สามารถน ามาใช้งานได้และการเตรียมกิ่ง
ไม้มะขามที่ตัดเสร็จน ามาลอกเปลือกออกทันที  เพราะกิ่งไม้มะขามเมื่อตั้งไว้เป็นเวลานานเปลือกกับเนื้อไม้จะแห้งเวลาลอกจะ
ใช้เวลานานดังนั้นเมื่อตัดเสร็จน ามาลอกเปลือกออกทันที  น ากิ่งไม้มะขามมาแยกออกเป็นสองส่วน  ส่วนท่ีหนึ่งน ามาขึ้นรูปและ
อีกส่วนน ามาพันด้ายเตรียมไว้เพื่อที่จะไปใช้ในขั้นตอนต่อไป 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
            ภาพที่ 4  ขัน้ตอนการพันด้าย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

1.  วัสดุและอุปกรณ์ที่ ใช้ในการหาข้อมูล  
ได้แก่  กล้องถ่ายรูป  โทรศัพท์มือถือ  คอมพิวเตอร์  
และสมุดบันทึก 

2.  วัสดุและอุปกรณ์ที่ ใ ช้ในการร่างภาพ  
ได้แก่  ดินสอ  กระดาษร้อยปอนด์  ปากกาสีเมจิก 
ยางลบ   ไม้บรรทัด  และคัดเตอร์   

3.  วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์
ผลงาน  ได้แก่  ก่ิงไม้สน  ก่ิงไม้มะขาม สีไม้  กระดานด า  
ด้ายขนาดต่างๆ  คัดเตอร์  เลื่อยมือปากฉลาม  ลูกปัด
โนรา ลวดทองแดง  กรรไกร-กรรไกรตัดกิ่ง   คีมตัดลวด 
กาวลาเท็กซ์  ลวดและกาวร้อน   ภาพที่ 3 วัสดุและอุปกรณ ์

2. ขั้นตอนการขยายผลงานที่ใช้ในการสร้างสรรค์  เริ่มจากการร่างภาพแบบ ๒  มิติ  ลงบนกระดานร่างภาพและ
ก าหนดความกว้างยาวและสูง  แล้วเริ่มร่างตามแบบที่ก าหนดไว้  จากนั้นจึงน าลวดมาทาบและดัดตามแบบที่ร่างไว้ขั้นตอน
ต่อไปการขึ้นโครงสร้าง  น าลวดที่ดัดตามแบบมาขึ้นรูปแล้วใช้ด้ายผูกตามข้อต่อของโครงสร้างเพื่อให้โครงสร้างมีความมั่งคง
ก่อนท่ีจะน าไปติดกิ่งไม้ 

 

              
               
    
 

                 
 

     
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานสร้างสรรค์ 
ภ า พ ผ ล ง า น ชุ ด ที่   1  ก า ร

สร้างสรรค์ผลงานได้วิเคราะห์องค์ประกอบ 
 
 

            3. ขั้นตอนการติดกิ่งไม้  ซึ่งในส่วน
ของโครงสร้างนั้น  ใช้กิ่งไม้เป็นวัสดุหลัก  
จึงน าโครงสร้างที่ขึ้นตั้งไว้มาติด  กิ่งไม้  
โดยใช้กาวร้อนเป็นตัวยึดกิ่งไม้แต่ ละกิ่ง
จนรอบตัวโครงเพื่อให้ผลงานยึดติดเป็นช้ัน
เดียวกัน  ก่อนน าไปถอดโครง  โดยการ
ถอดโครงนั้น  น าโครงที่ติดกิ่งไม้มาตัด
ลวดออกทีละเส้น เพื่อป้องกันการเกิด
ความความช ารุดและความเสียหายของ
ผลงาน หลังจากนั้นน ามาเก็บรายละเอียด  
ในส่วนที่เป็นขอบของฐาน  ปลายยอด
และส่วนอื่นที่เห็นว่าสามารถเพิ่มเติมได้ก็
ท าในข้ันตอนน้ีให้แล้วเสร็จ 

ภาพที่ 5 กระบวนการในการขึ้นโครงสร้าง 

   ภาพที่  6 กระบวนการในการท างาน 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

                                                   ผลงานสร้างสรรค ์
ภาพผลงานชุดที่ 1 การสร้างสรรค์ผลงานได้วิเคราะห์องค์ประกอบของการใช้รูปทรงโกศและบัวบรรจุอัฐิ  จุดเด่นของ

ผลงาน  รูปทรงมีทิศทางของเส้นท่ีเคลื่อนไหว หมุนเวียนอยู่ในตัวงานท าให้มีชีวิต  มีความเป็นกลุ่มก้อน ทึบและโปร่งด้วยความ
หนาแน่นของกิ่งไม้ที่ชัดเจนและความหนาแน่นของไม้ที่มีขนาดต่างกันในสัดส่วน 80 : 20  ด้วยการเลือกจากรูปทรงโกศและบัว  
น ามาลดทอนและเพิ่มเติมส่วนท่ีมีการทับซ้อนให้ดูน่าสนใจ  น ามาจัดองค์ประกอบซึ่งในรายละเอียดของผลงานได้เพิ่มเติมตาม
กระบวนการของการสร้างสรรค์  ภายในผลงานนั้นจะมีรายละเอียดในส่วนท่ีพันด้ายและมีการทับซ้อนกันของรูปทรงซึ่งผลงาน
ของข้าพเจ้าจะมีความสัมพันธ์ในเรื่องของเส้นและพื้นที่ว่าง  พื้นผิวในผลงานเป็นพ้ืนผิวที่เกิดขึ้นตามตวัของวัสดุ  ซึ่งรูปทรงนั้นมี
การลดทอนจากรูปแบบจริงแล้วน ามาสร้างสรรค์เป็นแบบก่ึงนามธรรม  จึงเลือกใช้กิ่งไม้ที่มีความเปราะบาง  เสื่อมสลายเร็วไม่
คงทน  มาประสานต่อกันจนเกิดเป็นโครงสร้าง  ซึ่งแต่ละโครงสร้างก็มีรูปทรงที่แตกต่างกันออกไป  บางช้ินงานก็เลือกใช้ด้าย
พัน บนตัวกิ่งไม้จนเกิดสี  เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันธุ์  ความรักความกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วให้เกิดความ
สมบูรณ์แบบในผลงาน 

 
สรุปผลการสร้างสรรค์ 

สรุปผลของการสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะทั้งหมด 20 ช้ิน  ที่สามารถสะท้อนถึงสัจธรรมของมนุษย์โดยการใช้
รูปทรงของโกศและบัว (บรรจุอัฐิ)  ที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา น ามาลดทอนรูปร่างรูปทรงแล้วน ามาสร้างสรรค์
ผลงานโดยแฝงนัยยะและทัศนคติทางความคิด  เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวและอารมณ์ความรู้สึกเกี่ยวกับความเชื่อและความศรัทธา
และการน้อมร าลึกถึงบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วเพื่อให้ผู้ชมเกิดความคิดและตระหนักถึงการใช้ชีวิตเพราะสิ่งที่คิดว่ายั่งยืนกลับ
ไม่คงทน ชีวิตทุกชีวิตท้ายท่ีสุดแล้วก็ต้องสิ้นลงตามธรรมชาติที่หนีไม่พ้นการเวียนว่ายตายเกิด 

 
รูปผลงานสร้างสรรค์  

 

         
 
 

 
 

ภาพที ่7 ผลงานบางส่วนท่ีเสร็จสมบรูณ ์

 

 
ภาพที ่8 ผลงานท่ีจัดวางเสร็จสมบรูณ ์

     ผลงานช่ือ รูปทรงสัญลักษณ์ทางศาสนา เทคนิค ต่อกิ่งไม้  ขนาด แปรผันตามพื้นท่ี 
 

เอกสารอ้างอิง 
 

ชลูด  น่ิมเสมอ. (2559). องค์ประกอบของศิลปะ. กรุงเทพฯ : อมรนิทร์ 
ชารีส.  (2555). ความรู้เกี่ยวกับพระโกศไทย.  สืบค้นเมื่อวันท่ี 7 มกราคม 2563, จาก.https://talk.mthai.com. 
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                                                   ผลงานสร้างสรรค ์
ภาพผลงานชุดที่ 1 การสร้างสรรค์ผลงานได้วิเคราะห์องค์ประกอบของการใช้รูปทรงโกศและบัวบรรจุอัฐิ  จุดเด่นของ

ผลงาน  รูปทรงมีทิศทางของเส้นท่ีเคลื่อนไหว หมุนเวียนอยู่ในตัวงานท าให้มีชีวิต  มีความเป็นกลุ่มก้อน ทึบและโปร่งด้วยความ
หนาแน่นของกิ่งไม้ที่ชัดเจนและความหนาแน่นของไม้ที่มีขนาดต่างกันในสัดส่วน 80 : 20  ด้วยการเลือกจากรูปทรงโกศและบัว  
น ามาลดทอนและเพิ่มเติมส่วนท่ีมีการทับซ้อนให้ดูน่าสนใจ  น ามาจัดองค์ประกอบซึ่งในรายละเอียดของผลงานได้เพิ่มเติมตาม
กระบวนการของการสร้างสรรค์  ภายในผลงานนั้นจะมีรายละเอียดในส่วนท่ีพันด้ายและมีการทับซ้อนกันของรูปทรงซึ่งผลงาน
ของข้าพเจ้าจะมีความสัมพันธ์ในเรื่องของเส้นและพื้นที่ว่าง  พื้นผิวในผลงานเป็นพ้ืนผิวที่เกิดขึ้นตามตวัของวัสดุ  ซึ่งรูปทรงนั้นมี
การลดทอนจากรูปแบบจริงแล้วน ามาสร้างสรรค์เป็นแบบก่ึงนามธรรม  จึงเลือกใช้กิ่งไม้ที่มีความเปราะบาง  เสื่อมสลายเร็วไม่
คงทน  มาประสานต่อกันจนเกิดเป็นโครงสร้าง  ซึ่งแต่ละโครงสร้างก็มีรูปทรงที่แตกต่างกันออกไป  บางช้ินงานก็เลือกใช้ด้าย
พัน บนตัวกิ่งไม้จนเกิดสี  เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันธุ์  ความรักความกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วให้เกิดความ
สมบูรณ์แบบในผลงาน 

 
สรุปผลการสร้างสรรค์ 

สรุปผลของการสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะทั้งหมด 20 ช้ิน  ที่สามารถสะท้อนถึงสัจธรรมของมนุษย์โดยการใช้
รูปทรงของโกศและบัว (บรรจุอัฐิ)  ที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา น ามาลดทอนรูปร่างรูปทรงแล้วน ามาสร้างสรรค์
ผลงานโดยแฝงนัยยะและทัศนคติทางความคิด  เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวและอารมณ์ความรู้สึกเกี่ยวกับความเชื่อและความศรัทธา
และการน้อมร าลึกถึงบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วเพื่อให้ผู้ชมเกิดความคิดและตระหนักถึงการใช้ชีวิตเพราะสิ่งที่คิดว่ายั่งยืนกลับ
ไม่คงทน ชีวิตทุกชีวิตท้ายท่ีสุดแล้วก็ต้องสิ้นลงตามธรรมชาติที่หนีไม่พ้นการเวียนว่ายตายเกิด 

 
รูปผลงานสร้างสรรค์  

 

         
 
 

 
 

ภาพที ่7 ผลงานบางส่วนท่ีเสร็จสมบรูณ ์

 

 
ภาพที ่8 ผลงานท่ีจัดวางเสร็จสมบรูณ ์

     ผลงานช่ือ รูปทรงสัญลักษณ์ทางศาสนา เทคนิค ต่อกิ่งไม้  ขนาด แปรผันตามพื้นท่ี 
 

เอกสารอ้างอิง 
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P1036

วีถีแห่งมุสลิม

อนิล บาบูมาเร๊าะ1* และยอดชาย พรหมอินทร์2

บทคัดย่อ
ผลงานสร้างสรรค์ชุด “วิถีแห่งมุสลิม” ได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวกับวิถีการด�าเนินชีวิตของชาวมุสลิม ถึงการปฏิบัติตน

ตามหลักศาสนาต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการน�าทางในการด�าเนินชีวิตให้มีความสุขและหลุดพ้นจากความทุกข์ โดยการได้

น�าเอาสัญลักษณ์และรูปทรงที่บ่งบอกถึงการเป็นมุสลิมมาสร้างสรรค์ผลงาน ผ่านลักษณะรูปทรง เส้น สี มุมมอง และบรรยากาศมาส

ร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบจิตรกรรม 2 มิติ รูปแบบนามธรรม โดยการน�าเอาหลักทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลป์ มาสร้างสรรค์ผ่าน

กระบวนการทางเทคนคิเยบ็ปักด้วยไหมพรม มกีารใช้ลกัษณะและรปูทรงจากเค้าโครงเดมิทีบ่่งบอกถงึการเป็นมสุลมิ มาเพิม่เติมและ

ลดทอนสร้างสรรค์ขึน้มาใหม่ เพือ่ให้เห็นถงึการด�าเนนิชวีติของชาวมสุลมิตามหลกัค�าสอน และสามารถเป็นบ่อเกดิความสามคัคแีละ

สร้างความมั่นใจในการด�าเนินชีวิตของชาวมุสลิมตามทางที่ถูกต้อง ผลสรุปของการสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะที่สะท้อนให้เห็นถึง

การด�าเนินชีวิตด้วยการปฏิบัติตนตามหลักธรรมค�าสอนต่างๆ ที่ดีงาม เพื่อเป็นการน�าทางให้เกิดความสงบสุข และการหลุดพ้นจาก
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Muslim Way of Life

Anil Babumaroh1* Yodchye Phrom-indra2

Abstract
Creative work “Muslim Way” has researched information about a Muslim way of life which is the practice 

following religion principles with the objective to be a guideline of how to live happily without suffering. Moreover, 

it is able to get the symbols and shapes to show being a Muslim to create the work through the shapes, line, 

color, viewpoint and atmosphere to create the 2D painting and abstract work by getting visual elements and 

the elements of arts to create the processes of embroider of crochet. There are the old symbols and shapes 

to show being a Muslim to add and decrease a new creative work to show the ways of Muslim life following 

the Islamic principles. And it occurs the unity and gets confident in the correct ways of Muslim life. The conclusion 

of creativity of the art work to reflect about the Muslim way with beautiful religion principles to lead to peace 

and stay away from suffering of life. Besides, It realizes Muslim about the practice to live in a good way for 

bringing them to the highest good point.

Important Word: abstract painting, sewing, and the way of Muslim life
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ประเภทผลงำนสร้ำงสรรค์ 
จิตรกรรม 

 
แนวควำมคิด 

 จุดมุ่งหมายของการด าเนินชีวิตของชาวมุสลิม  การปฏิบัติตามหลักค าสอนต่างๆ  เพื่อเป็นการน าทางให้ตนเกิดความ
สงบสุข  และหลุดพ้นจากความทุกข์ของชีวิต  โดยการน าเอาสัญลักษณ์และรูปทรงที่บ่งบอกถึงการเป็นมุสลิมมาสร้างสรรค์
ผลงานด้านจิตรกรรม  โดยใช้ลักษณะรูปทรง  เส้น  สี  มุมมอง  และบรรยากาศมาสร้างสรรค์ในรูปแบบลักษณะจิตรกรรม ๒  
มิติ  รูปแบบนามธรรม  โดยการใช้เทคนิคการเย็บปักด้วยไหมพรม  เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงจุดมุ่งหมายของการด าเนินชีวิตของ
ชาวมุสลิม  และให้ชาวมุสลิมตระหนักถึงการปฏิบัติตนให้อยู่ในบรรทัดฐานท่ีดีงามของศาสนา  เพื่อน าไปสู่จุดมุ่งหมายที่ดีงาม 
 

ควำมส ำคัญของกำรท ำงำนสร้ำงสรรค์ 
ศาสนาเป็นเรื่องของจิตใจและอารมณ์  ประกอบด้วยลักษณะส าคัญที่มีจุดมุ่งหมายคือ  การสอนให้ทุกคนเป็นคนดี  

อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข  ให้ผู้คนมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ  มีบรรทัดฐานในการปฏิบัติตน  ทั้งยังเป็นที่รวมแห่งความเชื่อและความ
เคารพนับถือของมนุษย์ให้อยู่ร่วมกัน 
 โดยจุดมุ่งหมายของการด าเนินชีวิตในค าสอนของศาสนาอิสลามคือ  การด าเนินชีวิตด้วยการกระท าความดตีามหลัก
ศรัทธาและหลักปฏิบัติ  รวมไปถึงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นบ่อเกิดแห่งความสามัคคีของชาวมุสลิม  สร้างความมั่นใจในการ
ด าเนินชีวิต  ท าให้ชาวมุสลิมด าเนินไปสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดคือ  การมีความสุขหรือความพ้นทุกข์  หรือพ้นจากความหวาดกลัวทั้ง
ในโลกนี้และโลกหน้า  ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน  โดยการน าเอารูปทรงหรือสัญลักษณ์ที่เป็นสิ่งที่บ่งบอก
ถึงการปฏิบัติตามหลักศาสนาของชาวมุสลิมมาสร้างสรรค์ผลงาน 

 
วัตถุประสงค์ของกำรสร้ำงสรรค ์

1. เพื่อศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวมุสลมิตามหลักค าสอน  เพื่อน าไปสู่เป้าหมายที่ดีงาม 
2. เพื่อศึกษารูปทรงหรือสัญลักษณ์ทางรูปแบบของมุสลมิ 
3. เพื่อศึกษาการใช้ทัศนธาตุ  และองค์ประกอบศลิป์  โดยมุ่งเน้นในเรื่องของเส้น  สี  และรูปทรง 
4. เพื่อสร้างสรรคผ์ลงานท่ีมเีอกลักษณ์เฉพาะตน  ด้วยเทคนิคการเย็บปักด้วยไหมพรม  
5. เพื่อสร้างสรรคผ์ลงานในรปูแบบนามธรรมออกมาได้บรรลุตามเป้าหมาย  และสามารถพัฒนาต่อเนื่องในระดับที่ 

สูงขึ้นไป 
กระบวนกำรของกำรสร้ำงสรรค์ 

1. ศึกษาหาข้อมูล  ข้าพเจ้าได้ศึกษาหาข้อมูลเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีการด าเนินชีวิตของชาวมุสลิมทีด่ าเนินชีวิตด้วย 
การปฏิบัตติามหลักค าสอนต่างๆ  ทางศาสนาเพื่อเป็นการน าทางของชีวิตให้มีความสมบรูณ์และทีด่ีงาม 

2.   ลงพื้นที่หาข้อมูล  ศึกษารูปทรง  โครงสรา้ง  องค์ประกอบ  และรายละเอียดตา่งๆ  ของโครงสร้างหรือ 
สัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงการเป็นมสุลิม 

3. น ามาประมวลสร้างสรรค์ข้ึนใหม่  จากความรู้  ความจ า  และความเข้าใจจากการศึกษาหาข้อมลูจริง 
4. ศึกษาวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาผลงานในช้ินถัดไปให้สามารถออกไดต้ามวตัถุประสงค์ของการ 

สร้างสรรคม์ากยิ่งข้ึน 
5. เขียนเอกสารประกอบผลการสร้างสรรค ์

6. น าผลงานเผยแพร่นิทรรศการ 
อุปกรณ์ในกำรผลิตผลงำนสร้ำงสรรค์ 

1. อุปกรณ์ในการศึกษาหาข้อมูล  ได้แก่  กล้องถ่ายภาพ  คอมพิวเตอร์ และสมุดบันทึก 
2. อุปกรณ์ในการสร้างภาพร่าง  ได้แก่  ดินสอ  สีไม้  ปากกาสีน ้า  ไม้บรรทัด  ยางลบ  เครื่องเหลาดินสอ 
3. อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน  ได้แก่  ไหมพรม  เข็มเย็บปัก  ผ้าตาข่าย  พู่กัน  ดินสอไข  โครงไม้   

กรรไกร 
เทคนิคในกำรสร้ำงสรรค์ 

1. การเตรียมวัสดุด้วยการน าผ้าตาข่ายขึงยึดติดกับโครงไม้ที่เตรียมไว้ให้แน่น 
2. ขั้นตอนการร่างภาพ  โดยการร่างภาพด้วยดินสอหรือสีไม้ลงบนผ้าตาข่ายท่ีขึงไว้บนโครงไม้ 
3. ขั้นตอนการเย็บปัก  โดยการปักด้วยไหมพรมในส่วนขององค์ประกอบหลักของภาพให้ท่ัวท้ังภาพแล้วค่อยๆปัก 

ด้วยไหมพรมเพิ่มค่าน ้าหนักในส่วนของอื่นๆ 
4. ขั้นตอนการเย็บปักด้วยไหมพรม ในส่วนขององค์ประกอบย่อย  ด้วยการแทรกสีของไหมพรม  เพื่อสร้างค่า 

น ้าหนักในผลงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่ 1  กระบวนการในการท างาน 
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ประเภทผลงำนสร้ำงสรรค์ 
จิตรกรรม 

 
แนวควำมคิด 

 จุดมุ่งหมายของการด าเนินชีวิตของชาวมุสลิม  การปฏิบัติตามหลักค าสอนต่างๆ  เพื่อเป็นการน าทางให้ตนเกิดความ
สงบสุข  และหลุดพ้นจากความทุกข์ของชีวิต  โดยการน าเอาสัญลักษณ์และรูปทรงที่บ่งบอกถึงการเป็นมุสลิมมาสร้างสรรค์
ผลงานด้านจิตรกรรม  โดยใช้ลักษณะรูปทรง  เส้น  สี  มุมมอง  และบรรยากาศมาสร้างสรรค์ในรูปแบบลักษณะจิตรกรรม ๒  
มิติ  รูปแบบนามธรรม  โดยการใช้เทคนิคการเย็บปักด้วยไหมพรม  เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงจุดมุ่งหมายของการด าเนินชีวิตของ
ชาวมุสลิม  และให้ชาวมุสลิมตระหนักถึงการปฏิบัติตนให้อยู่ในบรรทัดฐานท่ีดีงามของศาสนา  เพื่อน าไปสู่จุดมุ่งหมายที่ดีงาม 
 

ควำมส ำคัญของกำรท ำงำนสร้ำงสรรค์ 
ศาสนาเป็นเรื่องของจิตใจและอารมณ์  ประกอบด้วยลักษณะส าคัญที่มีจุดมุ่งหมายคือ  การสอนให้ทุกคนเป็นคนดี  

อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข  ให้ผู้คนมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ  มีบรรทัดฐานในการปฏิบัติตน  ทั้งยังเป็นที่รวมแห่งความเชื่อและความ
เคารพนับถือของมนุษย์ให้อยู่ร่วมกัน 
 โดยจุดมุ่งหมายของการด าเนินชีวิตในค าสอนของศาสนาอิสลามคือ  การด าเนินชีวิตด้วยการกระท าความดตีามหลัก
ศรัทธาและหลักปฏิบัติ  รวมไปถึงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นบ่อเกิดแห่งความสามัคคีของชาวมุสลิม  สร้างความมั่นใจในการ
ด าเนินชีวิต  ท าให้ชาวมุสลิมด าเนินไปสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดคือ  การมีความสุขหรือความพ้นทุกข์  หรือพ้นจากความหวาดกลัวทั้ง
ในโลกนี้และโลกหน้า  ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน  โดยการน าเอารูปทรงหรือสัญลักษณ์ที่เป็นสิ่งที่บ่งบอก
ถึงการปฏิบัติตามหลักศาสนาของชาวมุสลิมมาสร้างสรรค์ผลงาน 

 
วัตถุประสงค์ของกำรสร้ำงสรรค ์

1. เพื่อศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวมุสลมิตามหลักค าสอน  เพื่อน าไปสู่เป้าหมายที่ดีงาม 
2. เพื่อศึกษารูปทรงหรือสัญลักษณ์ทางรูปแบบของมุสลมิ 
3. เพื่อศึกษาการใช้ทัศนธาตุ  และองค์ประกอบศลิป์  โดยมุ่งเน้นในเรื่องของเส้น  สี  และรูปทรง 
4. เพื่อสร้างสรรคผ์ลงานท่ีมเีอกลักษณ์เฉพาะตน  ด้วยเทคนิคการเย็บปักด้วยไหมพรม  
5. เพื่อสร้างสรรคผ์ลงานในรปูแบบนามธรรมออกมาได้บรรลุตามเป้าหมาย  และสามารถพัฒนาต่อเนื่องในระดับที่ 

สูงขึ้นไป 
กระบวนกำรของกำรสร้ำงสรรค์ 

1. ศึกษาหาข้อมูล  ข้าพเจ้าได้ศึกษาหาข้อมูลเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีการด าเนินชีวิตของชาวมุสลิมทีด่ าเนินชีวิตด้วย 
การปฏิบัตติามหลักค าสอนต่างๆ  ทางศาสนาเพื่อเป็นการน าทางของชีวิตให้มีความสมบรูณ์และทีด่ีงาม 

2.   ลงพื้นที่หาข้อมูล  ศึกษารูปทรง  โครงสรา้ง  องค์ประกอบ  และรายละเอียดตา่งๆ  ของโครงสร้างหรือ 
สัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงการเป็นมสุลิม 

3. น ามาประมวลสร้างสรรค์ข้ึนใหม่  จากความรู้  ความจ า  และความเข้าใจจากการศึกษาหาข้อมลูจริง 
4. ศึกษาวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาผลงานในช้ินถัดไปให้สามารถออกไดต้ามวตัถุประสงค์ของการ 

สร้างสรรคม์ากยิ่งข้ึน 
5. เขียนเอกสารประกอบผลการสร้างสรรค ์

6. น าผลงานเผยแพร่นิทรรศการ 
อุปกรณ์ในกำรผลิตผลงำนสร้ำงสรรค์ 

1. อุปกรณ์ในการศึกษาหาข้อมูล  ได้แก่  กล้องถ่ายภาพ  คอมพิวเตอร์ และสมุดบันทึก 
2. อุปกรณ์ในการสร้างภาพร่าง  ได้แก่  ดินสอ  สีไม้  ปากกาสีน ้า  ไม้บรรทัด  ยางลบ  เครื่องเหลาดินสอ 
3. อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน  ได้แก่  ไหมพรม  เข็มเย็บปัก  ผ้าตาข่าย  พู่กัน  ดินสอไข  โครงไม้   

กรรไกร 
เทคนิคในกำรสร้ำงสรรค์ 

1. การเตรียมวัสดุด้วยการน าผ้าตาข่ายขึงยึดติดกับโครงไม้ที่เตรียมไว้ให้แน่น 
2. ขั้นตอนการร่างภาพ  โดยการร่างภาพด้วยดินสอหรือสีไม้ลงบนผ้าตาข่ายท่ีขึงไว้บนโครงไม้ 
3. ขั้นตอนการเย็บปัก  โดยการปักด้วยไหมพรมในส่วนขององค์ประกอบหลักของภาพให้ท่ัวท้ังภาพแล้วค่อยๆปัก 

ด้วยไหมพรมเพิ่มค่าน ้าหนักในส่วนของอื่นๆ 
4. ขั้นตอนการเย็บปักด้วยไหมพรม ในส่วนขององค์ประกอบย่อย  ด้วยการแทรกสีของไหมพรม  เพื่อสร้างค่า 

น ้าหนักในผลงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่ 1  กระบวนการในการท างาน 
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ผลงำนสร้ำงสรรค์ 

 ผลงานในชุดนี้มีลักษณะการสร้างสรรค์ในรูปแบบจิตรกรรม 2 มิติ  รูปแบบนามธรรม  โดยการน าเอารูปทรง  มุมมอง
และบรรยากาศของโครงสรา้งทางสถาปัตยกรรมมัสยดิที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ  สามารถบ่งบอกถึงการเป็นมุสลิม  มาสร้างสรรค์
ผลงาน  โดยการใช้โครงสร้างทางสถาปัตยกรรมมัสยิดเป็นองค์ประกอบหลัก  ให้สอดคล้องกับแนวความคิดของการสร้างสรรค์
งาน  เพื่อสะท้อนถึงให้เห็นถึงวิถีการด าเนินชีวิตที่มีการน าทางด้วยการปฏิบัติตามหลักต่างๆที่ดีทางศาสนา  เพื่อน าไปสู่
เป้าหมายสูงสุดของชีวิต  คือการมีความสุขและการพ้นทุกข์ 
 

วิเครำะห์ผลงำนสร้ำงสรรค์ 
 ผลงานสร้างสรรค์ได้มีการทดลองและพัฒนาในเรื่องของการแสดงออกถึงความรู้สึกให้มีความสมบูรณ์  โดยในผลงาน
นี้ได้มีการพัฒนารูปแบบและรูปทรงให้แสดงถึงการพัฒนาผลงานได้อย่างชัดเจน  สามารถแยกออกมาเป็น  4  ระยะดังนี ้
 ภาพผลงานชิ้นที่  1  เป็นการสร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิคการเย็บปักด้วยไหมพรม  ด้วยการน าเอารูปทรงหรือ
สัญลักษณ์  มุมมองและบรรยากาศที่บ่งบอกถึงการเป็นมุสลิม ซึ่งแนวความคิดที่ต้องการแสดงออกถึงวิถีการด าเนินชีวิตของชาว
มุสลิม  ด้วยการปฏิบัติตนตามหลักค าสอนต่างๆ  เพื่อเป็นการน าทางไปสู่เป้าหมายเดียวกัน  โดยการสร้างจุดเด่นในงานให้มี
ความรู้สึกถึงการน าทาง  ด้วยต ่าแหน่งจุดเด่นของงานอยู่ตรงกลางภายในของผลงาน  มีการใช้สีของไหมพรมกระจายค่าน ้าหนกั
ให้รู้สึกถึงความกลมกลืนกันของผลงาน  จึงท าให้ผลงานมีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 
 ภาพผลงานชิ้นที่  2  เป็นการสร้างสรรค์ผลงานด้วยกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะ  ด้วยเทคนิคการเย็บปักด้วยไหม
พรม  ซึ่งเทคนิคและแนวความคิดในผลงานชิ้นนี้ยังคงมีเนื้อหาเช่นเดียวกันกับผลงานชิ้นที่  1  แต่ส าหรับผลงานชิ้นนี้ได้น าเอา
รูปแบบและรูปทรงท่ีมีความซ ้ากันหรือเหมือนกันของรูปทรง  มีการใช้สีของไหมพรมที่มีค่าน ้าหนักที่แตกต่างกัน  เพื่อไล่ระดับ
จากสีที่มีความสว่างกว่าจนถึงสีที่มีความสว่างน้อยกว่า  ให้ดูกลมกลืนกันในผลงาน 
 ภาพผลงานชิ้นที่  3  เป็นการสร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิคการเย็บปักด้วยไหมพรม  โดยแนวความคิดและเทคนิค
ยังคงมีเนื้อหาเช่นเดียวกันกับชิ้นที่  1 และ 2  แต่ผลงานชิ้นนี้ได้น าเอารูปแบบ  มุมมอง  และบรรยากาศที่เป็นสัญลักษณ์บ่ง
บอกถึงการเป็นมุสลิมที่แตกต่างกัน  ด้วยการน าเอาหลายๆ  มุมมองของรูปทรงมาสร้างสรรค์  และได้ใช้ชนิดของไหมพรมที่มี
ความหลากหลายขึ้น  โดยการน าเอามาผสมผสานกับชนิดของไหมพรมที่ใช้อยู่เดิม  เพื่อให้เกิดมิติใหม่ในผลงานขึ้น 
 

สรุปผลงำนจำกกำรสร้ำงสรรค์ 
 จากการศึกษาการสร้างสรรค์ผลงานท้ัง  3 ช้ิน  มีแนวคิดการสร้างสรรค์ผลงานผา่นรูปทรง  สัญลักษณ์  มุมมอง  และ
บรรยากาศที่บ่งบอกถึงการเป็นมุสลิม  เพื่อให้เห็นถึงวิถีการด าเนินชีวิตของชาวมุสลิม  ที่มีการปฏิบัติตนตามหลักค าสอนต่างๆ  
เพื่อเป็นการน าทางในการด าเนินชีวิตของตนให้มีความสุขและหลุดพ้นจากความทุกข์  ผ่านลักษณะรูปทรง  เส้น  สี  ในรูปแบบ
นามธรรม  โดยการสร้างสรรค์ผลงานนี้เพื่อสะท้อนให้ถึงการน าทางของการใช้ชีวิตที่ดี  และตระหนักถึงการปฏิบัติตนให้อยู่ใน
บรรทัดฐาน  เพื่อการด าเนินชีวิตสู่จุดมุ่งหมายสมบูรณ์ 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพร่างผลงานสร้างสรรค์  ช้ินท่ี  1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพร่างผลงานสร้างสรรค์ชิ้นท่ี  2 

 

 
 
 
ภาพร่างผลงานสร้างสรรค์ชิ้นท่ี  3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  2  ภาพร่างผลงานสร้างสรรค์ชิ้นท่ี  1/1 -1/2 

ภาพที่  3  ภาพร่างผลงานสร้างสรรค์ชิ้นท่ี  2/1 -2/3 

ภาพที่  4  ภาพร่างผลงานสร้างสรรค์ชิ้นท่ี  3/1 -3/3 
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ผลงำนสร้ำงสรรค์ 

 ผลงานในชุดนี้มีลักษณะการสร้างสรรค์ในรูปแบบจิตรกรรม 2 มิติ  รูปแบบนามธรรม  โดยการน าเอารูปทรง  มุมมอง
และบรรยากาศของโครงสรา้งทางสถาปัตยกรรมมัสยดิที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ  สามารถบ่งบอกถึงการเป็นมุสลิม  มาสร้างสรรค์
ผลงาน  โดยการใช้โครงสร้างทางสถาปัตยกรรมมัสยิดเป็นองค์ประกอบหลัก  ให้สอดคล้องกับแนวความคิดของการสร้างสรรค์
งาน  เพื่อสะท้อนถึงให้เห็นถึงวิถีการด าเนินชีวิตที่มีการน าทางด้วยการปฏิบัติตามหลักต่างๆที่ดีทางศาสนา  เพื่อน าไปสู่
เป้าหมายสูงสุดของชีวิต  คือการมีความสุขและการพ้นทุกข์ 
 

วิเครำะห์ผลงำนสร้ำงสรรค์ 
 ผลงานสร้างสรรค์ได้มีการทดลองและพัฒนาในเรื่องของการแสดงออกถึงความรู้สึกให้มีความสมบูรณ์  โดยในผลงาน
นี้ได้มีการพัฒนารูปแบบและรูปทรงให้แสดงถึงการพัฒนาผลงานได้อย่างชัดเจน  สามารถแยกออกมาเป็น  4  ระยะดังนี ้
 ภาพผลงานชิ้นที่  1  เป็นการสร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิคการเย็บปักด้วยไหมพรม  ด้วยการน าเอารูปทรงหรือ
สัญลักษณ์  มุมมองและบรรยากาศที่บ่งบอกถึงการเป็นมุสลิม ซึ่งแนวความคิดที่ต้องการแสดงออกถึงวิถีการด าเนินชีวิตของชาว
มุสลิม  ด้วยการปฏิบัติตนตามหลักค าสอนต่างๆ  เพื่อเป็นการน าทางไปสู่เป้าหมายเดียวกัน  โดยการสร้างจุดเด่นในงานให้มี
ความรู้สึกถึงการน าทาง  ด้วยต ่าแหน่งจุดเด่นของงานอยู่ตรงกลางภายในของผลงาน  มีการใช้สีของไหมพรมกระจายค่าน ้าหนกั
ให้รู้สึกถึงความกลมกลืนกันของผลงาน  จึงท าให้ผลงานมีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 
 ภาพผลงานชิ้นที่  2  เป็นการสร้างสรรค์ผลงานด้วยกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะ  ด้วยเทคนิคการเย็บปักด้วยไหม
พรม  ซึ่งเทคนิคและแนวความคิดในผลงานชิ้นนี้ยังคงมีเนื้อหาเช่นเดียวกันกับผลงานชิ้นที่  1  แต่ส าหรับผลงานชิ้นนี้ได้น าเอา
รูปแบบและรูปทรงท่ีมีความซ ้ากันหรือเหมือนกันของรูปทรง  มีการใช้สีของไหมพรมที่มีค่าน ้าหนักที่แตกต่างกัน  เพื่อไล่ระดับ
จากสีที่มีความสว่างกว่าจนถึงสีที่มีความสว่างน้อยกว่า  ให้ดูกลมกลืนกันในผลงาน 
 ภาพผลงานชิ้นที่  3  เป็นการสร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิคการเย็บปักด้วยไหมพรม  โดยแนวความคิดและเทคนิค
ยังคงมีเนื้อหาเช่นเดียวกันกับชิ้นที่  1 และ 2  แต่ผลงานชิ้นนี้ได้น าเอารูปแบบ  มุมมอง  และบรรยากาศที่เป็นสัญลักษณ์บ่ง
บอกถึงการเป็นมุสลิมที่แตกต่างกัน  ด้วยการน าเอาหลายๆ  มุมมองของรูปทรงมาสร้างสรรค์  และได้ใช้ชนิดของไหมพรมที่มี
ความหลากหลายขึ้น  โดยการน าเอามาผสมผสานกับชนิดของไหมพรมที่ใช้อยู่เดิม  เพื่อให้เกิดมิติใหม่ในผลงานขึ้น 
 

สรุปผลงำนจำกกำรสร้ำงสรรค์ 
 จากการศึกษาการสร้างสรรค์ผลงานท้ัง  3 ช้ิน  มีแนวคิดการสร้างสรรค์ผลงานผา่นรูปทรง  สัญลักษณ์  มุมมอง  และ
บรรยากาศที่บ่งบอกถึงการเป็นมุสลิม  เพื่อให้เห็นถึงวิถีการด าเนินชีวิตของชาวมุสลิม  ที่มีการปฏิบัติตนตามหลักค าสอนต่างๆ  
เพื่อเป็นการน าทางในการด าเนินชีวิตของตนให้มีความสุขและหลุดพ้นจากความทุกข์  ผ่านลักษณะรูปทรง  เส้น  สี  ในรูปแบบ
นามธรรม  โดยการสร้างสรรค์ผลงานนี้เพื่อสะท้อนให้ถึงการน าทางของการใช้ชีวิตที่ดี  และตระหนักถึงการปฏิบัติตนให้อยู่ใน
บรรทัดฐาน  เพื่อการด าเนินชีวิตสู่จุดมุ่งหมายสมบูรณ์ 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพร่างผลงานสร้างสรรค์  ช้ินท่ี  1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพร่างผลงานสร้างสรรค์ชิ้นท่ี  2 

 

 
 
 
ภาพร่างผลงานสร้างสรรค์ชิ้นท่ี  3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  2  ภาพร่างผลงานสร้างสรรค์ชิ้นท่ี  1/1 -1/2 

ภาพที่  3  ภาพร่างผลงานสร้างสรรค์ชิ้นท่ี  2/1 -2/3 

ภาพที่  4  ภาพร่างผลงานสร้างสรรค์ชิ้นท่ี  3/1 -3/3 
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ผลงานสร้างสรรค์ช้ินท่ี  1   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานสร้างสรค์ช้ินท่ี  2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ช่ือผลงาน :  วิถีแห่งมุสลิม  เทคนคิ  :  เย็บปัก  ขนาด  :  141 x 180 เซนติเมตร 

 

ภาพที่  6  ผลงานสร้างสรรค์ช้ินท่ี  2 
 

ภาพที่  5  ผลงานสร้างสรรค์ช้ินท่ี  1 

 

  ช่ือผลงาน  :  เส้นทางแห่งมุสลิม  เทคนิค  :  เย็บปัก  ขนาด  :  144 x 156 เซนติเมตร 
 

ผลงานสร้างสรรค์ช้ินท่ี  3 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

เอกสารอ้างอิง 

ชลูด  น่ิมเสมอ. (2559).  องค์ประกอบของศลิปะ. กรุงเทพฯ : อมรินทร ์
นครเยอร.์ (2556).  ศาสนากับการด าเนินชีวิต.  สืบค้นเมื่อ 15  ธันวาคม  2562,  จาก https://tripopyun.blogspot.com. 
 

ภาพที่  7  ผลงานสร้างสรรค์ช้ินท่ี  3 
 ช่ือผลงาน  :  ทิศทางแห่งมุสลิม  เทคนิค  :  เย็บปัก  ขนาด  :  100 x 131  เซนติเมตร 
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ผลงานสร้างสรรค์ช้ินท่ี  1   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานสร้างสรค์ช้ินท่ี  2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ช่ือผลงาน :  วิถีแห่งมุสลิม  เทคนคิ  :  เย็บปัก  ขนาด  :  141 x 180 เซนติเมตร 
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ภาพที่  5  ผลงานสร้างสรรค์ช้ินท่ี  1 

 

  ช่ือผลงาน  :  เส้นทางแห่งมุสลิม  เทคนิค  :  เย็บปัก  ขนาด  :  144 x 156 เซนติเมตร 
 

ผลงานสร้างสรรค์ช้ินท่ี  3 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

เอกสารอ้างอิง 

ชลูด  น่ิมเสมอ. (2559).  องค์ประกอบของศลิปะ. กรุงเทพฯ : อมรินทร ์
นครเยอร์. (2556).  ศาสนากับการด าเนินชีวิต.  สืบค้นเมื่อ 15  ธันวาคม  2562,  จาก https://tripopyun.blogspot.com. 
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บ้านปลาหมายเลข 9: บริบทของการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเลแบบมีส่วนร่วม 

ด�ารงค์ ชีวะสาโร1*

บทคัดย่อ
 บ้านปลาเป็นทีอ่ยูอ่าศยั แหล่งอนบุาลให้กับปลาและสตัว์น�า้นานาชนดิในทะเลสาบสงขลาทีถ่กูสร้างขึน้ตามความต้องการของ

ชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเลแบบมีส่วนร่วม โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อออกแบบบ้านปลาให้มีรูปแบบ

เป็นเลขเก้าไทย ส�าหรบัให้เป็นทีอ่ยูอ่าศยัของปลาทะเลสาบสงขลาในเขตพืน้ทีอ่นรุกัษ์ของชมุชน 2) เพือ่เป็นการแสดงออก ซึง่ความจงรกั

ภกัดแีละถวายเป็นพระราชกศุลต่อพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดชบรมนาถบพติร ซึง่มวีธิกีารสร้างสรรค์สรปุได้ 4 ขัน้

ตอน คอื 1) การออกแบบ 2) การเขยีนแบบแสดงรายละเอยีด 3) การสร้างหุน่จ�าลอง 4) การสร้างบ้านปลา ผลการสร้างสรรค์ผลงานบ้าน

ปลาหมายเลข 9 เป็นผลงานกึ่งประติมากรรม กึ่งสถาปัตยกรรม ที่มีมิติ มีคุณค่าทางความงาม มีคุณค่าต่อชุมชนทั้งทางตรงและทาง

อ้อมและช่วยสร้างจิตส�านึกร่วมของสมาชิกในชุมชนต่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลสาบสงขลาหน้าบ้านของ

ตนเองให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์และส่งต่อถึงลูกหลานรุ่นหลังสืบไป สรุปผลจากการสร้างสรรค์ บ้านปลาตามความต้องการของชมุชนและ

สมาชกิภายในชมุชนร่วมกันคดิ ร่วมกันสร้างแบบมส่ีวนร่วมโดยเน้นการสร้างบ้านปลาเพ่ือให้ปลาได้อยูอ่าศยั และไม่มกีารท�าการประมง

ในพื้นที่รอบ ๆ บ้านปลา อีกท้ังชุมชนใช้ในการสื่อความหมายถึงการท�าความดีเพ่ือพ่ออันท่ีแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อพ่อ

หลวงของปวงชนชาวไทย และน�าไปสู่ความยั่งยืน มั่นคง ของทรัพยากรในทะเลสาบสงขลาสืบไป และเป็นแนวทางใหม่ส�าหรับการ

สร้างสรรค์ทางศิลปกรรมเพื่อที่จะน�าไปรับใช้สังคมและเกิดคุณค่าต่อสังคมโดยรวม

ค�ำส�ำคัญ : บ้านปลาหมายเลข 9, การอนุรักษ์ทรัพยากรแบบชุมชนมีส่วนร่วม, ทะเลสาบสงขลา

1 ผศ., สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000 
1 Assistance Professor, Visual Arts, Faculty of Fine Arts, Thaksin University, Songkhla, 90000 

* Corresponding author: Tel: 081-6084487. E-mail address: ronglinethai@gmail.com
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Fish House No. 9: Context of Conservation of Participatory Marine Resources and Environment

Damrong Cheevasaro1*

Abstract 

 Baan Pla Number 9 (BPN9) is a habitat and a nursery for fish and marine life in the Great Songkhla Lake 

(GSL) that was built to accommodate of the community in conservation of participatory marine resources and 

environment. The main objectives of BPN9 were 1) to design the fish house in the form of the ninth in Thai 

numbers and install for fish habitat in the GSL surrounding the community conservation area 2) to demonstra-

tion loyalty and a royal charity to His Majesty King Bhumibol Adulyadej Borommanathbophit. The creative art 

procedures for BPN9 were summarized in 4 steps: 1) design, 2) detailed drawing, 3) modeling, and 4) building 

a fish house respectively. The creative artwork of BP9 combined sculpture and architectural work that repre-

sented in dimensions of valuation and artistry to the community. BPN9 promoted awareness among the com-

munity members on the conservation of natural resources in the GSL in front of their homes to completely 

intact and pass on to future generations. The impact of creating BPN9 were focused on the community partic-

ipatory and emphasized on building fish houses for marine life habitat led to the community agreement for no 

fishery in the area surround Ban Pla. The community also symbol BPN9 as loving memory for the beloved King 

Bhumibol Adulyadej the Great while the community contribute to the sustainability and stability of marine 

resources in the GSL. BPN9 is a new approach for artistic creation in order to serve the society and create val-

ue for society.

Keywords: Baan Pla no. 9, Fish House No. 9, Community Participatory for Resources Conservation, The Great 

Songkhla Lake
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ประเภทผลงานสร้างสรรค์   
การออกแบบบ้านปลา 

 
แนวความคิด 

 บ้านปลา คือที่อยู่อาศัยจำลองของเหล่าปลาและสัตว์น้ำที่ทำขึ้นจากวัสดุธรรมชาติและวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่มีมลพิษใน   
ท้องทะเล  การออกแบบบ้านปลาหมายเลขเก้าเป็นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบกึ่งประติมากรรม กึ่งสถาปัตยกรรม  
ซึ่งในการออกแบบได้กำหนดรูปแบบของบ้านปลาให้มีลักษณะเป็นเลขเก้าไทยเพื่อที่จะสื่อถึง สัญลักษณ์ของรัชกาลที่เก้า  โดย
กำหนดให้มีเสาโครงสร้างหลักของบ้านปลาจำนวน  89 ต้น  ตามจำนวนพระชนมายุ 89 พรรษา และเพื่อแสดงออกถึงความ
จงรักภักดี  ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวาระครบรอบวันสิ้นพระชน 13 ตุลาคม และวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ 26  
ตุลาคม  อีกทั้งเพื่อใช้ในการปลุกจิตสำนึกร่วมของสมาชิกในชุมชนบ้านใหม่  ท่าเสา  หมู่ที่ 1  ตำบลสทิงหม้อ  อำเภอสิงหนคร  
จังหวัดสงขลา  ในการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลสาบสงขลาในบริเวณหน้าบ้านของตนเองให้มีความอุดม
สมบูรณ์  สร้างอาชีพ  สร้างรายได้ให้กับชุมชนและบุตรหลานรุ่นหลังได้อย่างยั่งยืน  ภายใต้กรอบแนวความคิดที่ว่า “ทำความดี
เพื่อพ่อ” 
 

ความสำคัญของการสร้างสรรค ์
 บ้านปลาหมายเลข 9 เป็นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อชุมชน เพื่อสิ ่งแวดล้อม ร่วมสร้างสรรค์ชุมชนผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนและและผู้สร้างสรรค์  เพื่อประโยชน์ของชุมชนโดยตรง  เพื่อความมั่นคง ยั่งยืนและ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติในทะเลสาบสงขลา และปลุกจิตสำนึกความคิดดี  ความสามัคคีและการเสียสละใน
การร่วมสร้างสิ่งดี ๆ ที่มีประโยชน์ต่อชุมชน  ต่อสังคมสืบไป  ซึ่งเป็นการนำองค์ความรู้ทางศิลปะมารับใช้สังคมอีกมิติหนึ่ง 
 

วัตถุประสงค์การสร้างสรรค ์
 1.  เพื่อออกแบบบ้านปลาให้มีรูปแบบเป็นเลขเก้าไทย ที่มีมิติ มีคุณค่าทางความงาม สำหรับให้เป็นที่อยู่อาศัยของ
ปลาในทะเลสาบสงขลาในเขตพื้นที่อนุรักษ์ของชุมชน  
 2.  เพื่อเป็นการแสองออกซึ่งความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  
อดุลยเดชบรมนาถบพิตร  
 

กระบวนการผลิตผลงานสร้างสรรค ์
 ในการออกแบบได้กำหนดกระบวนการสร้างสรรค์ไว้  4 ขั้นตอน  ได้แก่  การออกแบบ  การเขียนแบบ  การสร้าง
หุ่นจำลอง และการสร้างบ้านปลา  ดังนี้ 
 1.  การออกแบบ  เริ่มจากการลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลจากพื้นที่จริง  การกำหนดขนาดของพื้นที่  ศึกษาข้อจำกัดและ
ความต้องการของสมาชิกกลุ่มฯ และชุมชนบ้านใหม่  ท่าเสา  ตลอดถึงแนวความคิดในการที่จะสร้างบ้านปลา  แล้วจึงนำผล
การศึกษามาสรุป และออกแบบรูปแบบของบ้านปลาเป็นภาพร่างลายเส้นตามขนาดสัดส่วนของพื้นที่จริง   

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1  ภาพร่างลายเส้น 
 

 2. การเขียนแบบ  นำรูปแบบบ้านปลาหมายเลข 9  ที่ผ่านการคัดเลือกจากสมาชิกของกลุ่มฯ มาเขียนแสดง
รายละเอียด  กำหนดขนาดและสัดส่วนตามมาตราส่วนสำหรับที่จะนำไปขยายตามขนาดพื้นที่จริง  โดยเขียนแบบแสดง
รายละเอียดแยกตามลำดับขั้นตอนในการสร้างบ้านปลาจริง ๆ  ได้แก่ 
  2.1  การเขียนแบบบ้านปลาเป็นเลขเก้าไทย โดยกำหนดขอบเขตพื้นที่ 24 x 40 เมตร และให้มีพื้นที่ภายใน
เลข  9  กว้างระยะ 3 เมตร   
 
   
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2  แบบหมายเลข 9 
 
  2.2  การเขียนแบบตาราง  สำหรับขยายแบบในทะเลและการกำหนดจุดตำแหน่งที่จะปักเสาโครงสร้าง
หลักของบ้านปลาหมายเลข 9  จำนวน  89 ต้น 
 

 
  

 
 
 
 
                
           รูปที่ 3  แบบตารางและตำแหน่งเสา                           รูปที่ 4  ตำแหน่งการปักเสา 
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กำหนดให้มีเสาโครงสร้างหลักของบ้านปลาจำนวน  89 ต้น  ตามจำนวนพระชนมายุ 89 พรรษา และเพื่อแสดงออกถึงความ
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จังหวัดสงขลา  ในการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลสาบสงขลาในบริเวณหน้าบ้ านของตนเองให้มีความอุดม
สมบูรณ์  สร้างอาชีพ  สร้างรายได้ให้กับชุมชนและบุตรหลานรุ่นหลังได้อย่างยั่งยืน  ภายใต้กรอบแนวความคิดที่ว่า “ทำความดี
เพื่อพ่อ” 
 

ความสำคัญของการสร้างสรรค ์
 บ้านปลาหมายเลข 9 เป็นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อชุมชน เพื่อสิ ่งแวดล้อม ร่วมสร้างสรรค์ชุมชนผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนและและผู้สร้างสรรค์  เพื่อประโยชน์ของชุมชนโดยตรง  เพื่อความมั่นคง ยั่งยืนและ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติในทะเลสาบสงขลา และปลุกจิตสำนึกความคิดดี  ความสามัคคีและการเสียสละใน
การร่วมสร้างสิ่งดี ๆ ที่มีประโยชน์ต่อชุมชน  ต่อสังคมสืบไป  ซึ่งเป็นการนำองค์ความรู้ทางศิลปะมารับใช้สังคมอีกมิติหนึ่ง 
 

วัตถุประสงค์การสร้างสรรค ์
 1.  เพื่อออกแบบบ้านปลาให้มีรูปแบบเป็นเลขเก้าไทย ที่มีมิติ มีคุณค่าทางความงาม สำหรับให้เป็นที่อยู่อาศัยของ
ปลาในทะเลสาบสงขลาในเขตพื้นที่อนุรักษ์ของชุมชน  
 2.  เพื่อเป็นการแสองออกซึ่งความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  
อดุลยเดชบรมนาถบพิตร  
 

กระบวนการผลิตผลงานสร้างสรรค ์
 ในการออกแบบได้กำหนดกระบวนการสร้างสรรค์ไว้  4 ขั้นตอน  ได้แก่  การออกแบบ  การเขียนแบบ  การสร้าง
หุ่นจำลอง และการสร้างบ้านปลา  ดังนี้ 
 1.  การออกแบบ  เริ่มจากการลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลจากพื้นที่จริง  การกำหนดขนาดของพื้นที่  ศึกษาข้อจำกัดและ
ความต้องการของสมาชิกกลุ่มฯ และชุมชนบ้านใหม่  ท่าเสา  ตลอดถึงแนวความคิดในการที่จะสร้างบ้านปลา  แล้วจึงนำผล
การศึกษามาสรุป และออกแบบรูปแบบของบ้านปลาเป็นภาพร่างลายเส้นตามขนาดสัดส่วนของพื้นที่จริง   

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1  ภาพร่างลายเส้น 
 

 2. การเขียนแบบ  นำรูปแบบบ้านปลาหมายเลข 9  ที่ผ่านการคัดเลือกจากสมาชิกของกลุ่มฯ มาเขียนแสดง
รายละเอียด  กำหนดขนาดและสัดส่วนตามมาตราส่วนสำหรับที่จะนำไปขยายตามขนาดพื้นที่จริง  โดยเขียนแบบแสดง
รายละเอียดแยกตามลำดับขั้นตอนในการสร้างบ้านปลาจริง ๆ  ได้แก่ 
  2.1  การเขียนแบบบ้านปลาเป็นเลขเก้าไทย โดยกำหนดขอบเขตพื้นที่ 24 x 40 เมตร และให้มีพื้นที่ภายใน
เลข  9  กว้างระยะ 3 เมตร   
 
   
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2  แบบหมายเลข 9 
 
  2.2  การเขียนแบบตาราง  สำหรับขยายแบบในทะเลและการกำหนดจุดตำแหน่งที่จะปักเสาโครงสร้าง
หลักของบ้านปลาหมายเลข 9  จำนวน  89 ต้น 
 

 
  

 
 
 
 
                
           รูปที่ 3  แบบตารางและตำแหน่งเสา                           รูปที่ 4  ตำแหน่งการปักเสา 
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 3.  การสร้างหุ่นจำลอง  การสร้างหุ่นจำลองเป็นขั้นตอนที่ใช้ในการค้นหาความงดงาม  ทางด้านรูปทรง  มิติและ
ปริมาตร  และผลต่อการมองเห็นด้วยตาและความเข้าใจร่วมกันของสมาชิกในกลุ่มต่อรูปทรง  สัดส่วนและความงดงามของบ้าน
ปลา  เมื่อสร้างหุ่นจำลองเสร็จเรียบร้อยนำไปเข้าที่ประชุมของกลุ่มอนุรักษ์ฯ เพื่อพิจารณาสรุปรูปแบบที่สำเร็จของบ้านปลา 
และนำมาถอดแบบขนาดของโครงสร้างของเสา  เขียนแบบกำกับขนาดความสูงของเสาโครงสร้างหลักทุกเสาทั้ง  89 เสา โดย
กำหนดให้เสาด้านหลังสูง 3.30  เมตร เสาด้านหน้าสูง 0.30 เมตร จากระดับน้ำทะเล 
 

. 
 
 
 
 

     
  
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5  หุ่นจำลอง 
ซึ่งการเขียนแบบกำหนดความสูงของเสาโครงสร้างหลักแต่ละเสา  ที่มีขนาดความสูงที่แตกต่างกันอันจะส่งผลต่อมิติ  ปริมาตร  
รูปทรงของเลขเก้าไทย และการมองเห็นรูปแบบบ้านปลาหมายเลข 9  จากริมฝั่งทะเล 
 
  
  
 
 
 
 
 
             รูปที่ 6  แบบความสูงของเสา           รูปที่ 7  แบบการปักไม้ไผ่ระหว่างเสา 
 4.  การสร้างบ้านปลา   การสร้างบ้านปลาหมายเลข 9  ในทะเลสาบสงขลา  กำหนดพื้นที่ขนาด  24 x 40 เมตร 
สำหรับพื้นที่เลข 9  เป็นการปฏิบัติงานที่จะต้องมีการวางแผนกระบวนการในการสร้างอย่างละเอียด ตั้งแต่การขยายแบบ    
การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และเทคนิควิธีการในการปฏิบัติงาน  ซึ่งจะต้องอาศัยประสบการณ์ของสมาชิกในกลุ่มฯ  อาศัยการ
ระดมความคิดเห็น  การมีส่วนร่วมของสมาชิกเป็นสำคัญ  สรุปเป็นขั้นตอนในการสร้างบ้านปลาหมายเลข  9  ดังนี้  1) การ

เตรียมวัสดุและอุปกรณ์  2) การขยายแบบในพื้นที่จริง  3) การปักเสาโครงสร้าง  จำนวน  89 ต้น  และ 4) การปักเสารั้วระหว่าง
เสาโครงสร้างรอบเลขเก้าไทย  โดยกำหนดการเริ่มสร้างบ้านปลาในวันที่  13 - 26  ตุลาคม  2562  เนื่องด้วยสมาชิกของกลุ่ม
อนุรักษ์ชายฝั่งและฟาร์มทะเลชุมชนบ้านใหม่  มีความตั้งใจที่จะสร้างบ้านปลาหมายเลข 9  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร  ดังที่เขียนที่ป้ายสำหรับใช้ปักด้านหลังบ้านปลา  ไว้ว่า “ทำดี
เพื่อพ่อ”  
 

อุปกรณ์ในการสรา้งสรรค ์
 ในการดำเนินการสร้างสรรค์บ้านปลาหมายเลข 9  ได้จำแนกวัสดุและอุปกรณ์ไว้เป็น 2 กลุ่มตามกระบวนการการ
สร้างสรรค์  คือ 
 1.  กระบวนการออกแบบและสร้างหุ่นจำลอง  ได้แก่  กระดาษขาวขนาดเอสี่  ดินสอ  ปากกา  ยางลบ  ไม้บรรทัด 
อุปกรณ์เขียนแบบ  กระดาษขาวเทา  แผ่นโฟมหนาครึ่งนิ้ว  ไม้จิ้มฟัน และมีด 
 2.  กระบวนการสร้างบ้านปลา  ได้แก่  ท่อพีวีซีสีฟ้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  6 นิ้ว  ไม้ไผ่กลม  เชือกฟาง  เชือกไนล่อน  
เลื่อย  พร้า  ค้อน  ลวดเหล็ก  คีมตัดลวด  ถุงมือ และเรือหางยาว 
 

เทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน 
 การสร้างบ้านปลาหมายเลข 9  ซึ่งเป็นการสร้างในพื้นที่ริมทะเลสาบสงขลาในบริเวณที่เป็นพื้นน้ำ   ในการปฏิบัติการ
สร้างจะมีความซับซ้อนกว่าการจัดสร้างบนพื้นราบธรรมดา  ในการออกแบบเขียนแบบจะต้องคำนึงถึงการปฏิบัติงานในทุก ๆ 
ขั้นตอน  ตั้งแต่การขยายแบบตามมาตราส่วนในพื้นที่ทะเล  ด้วยเทคนิคการขยายมาตราส่วนแบบระบบตาราง  โดยการปักไม้ไผ่กลม
รอบพื้นที่  24 x 40 เมตร ให้มีระยะห่างที่ 2 เมตร แล้วจึงใช้เชือกไนล่อนขึงจากไม้ไผ่ที่ปักไว้จากด้านซ้ายไปสู่ด้านขวา  จาก
ด้านบนลงมาด้านล่าง  เสมือนกับการลากเส้นตีตารางนั่นเอง  ก็จะได้ตารางสี่เหลี่ยมเพื่อใช้ในการขยายแบบเลขเก้าไทยตาม
รูปแบบที่กำหนดไว้  แล้วจึงใช้เชือกฟางที่ตัดไว้มาผูกตามจุดที่ออกแบบไว้ให้ตามตำแหน่งโครงสร้างของเลขเก้าไทย  สำหรับปัก
เสาโครงสร้างจำนวน  89 ต้น ตามที่ออกแบบไว้  นำท่อพีวีซีมาปักตามตำแหน่งที่ผูกเชือกฟางทำเครื่องหมายไว้  เมื่อปักเสา
เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงใช้เลื่อยมาตัดท่อพีวีซีตามความสูงของเสาแต่ละต้นที่กำหนดไว้ ตามแบบโดยวัดจากระดับน้ำทะเลขึ้นมา  
นำไม้ไผ่ผ่าซีกแบนมาวางรอบขอบโครงเสาทั้งด้านบนและด้านล่าง  ผูกด้วยลวดก็จะได้ขอบเขตของเลขเก้าไทยตามที่ออกแบบ
ไว้  นำไม้ไผ่กลมมาปักเสริมระหว่างเสาโครงสร้างหลักระยะห่างประมาณ 20 เซนติเมตร  เป็นรั้วขอบเขตของเลขเก้าไทยจน
เต็มรอบโครงสร้างบ้านปลาหมายเลข 9 แล้วจึงใช้เลื่อยตัดไม้ไผ่ตามความสูงของขอบเลข 9 ไทย  แล้วจึงนำท่อพีวีซีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว มาผูกตามขอบด้านบนของบ้านปลา เพื่อช่วยทำให้ขอบเขตของบ้านปลามีความสมบูรณ์และมอง
ระยะไกลได้อย่างชัดเจน  
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 3.  การสร้างหุ่นจำลอง  การสร้างหุ่นจำลองเป็นขั้นตอนที่ใช้ในการค้นหาความงดงาม  ทางด้านรูปทรง  มิติและ
ปริมาตร  และผลต่อการมองเห็นด้วยตาและความเข้าใจร่วมกันของสมาชิกในกลุ่มต่อรูปทรง  สัดส่วนและความงดงามของบ้าน
ปลา  เมื่อสร้างหุ่นจำลองเสร็จเรียบร้อยนำไปเข้าที่ประชุมของกลุ่มอนุรักษ์ฯ เพื่อพิจารณาสรุปรูปแบบที่สำเร็จของบ้านปลา 
และนำมาถอดแบบขนาดของโครงสร้างของเสา  เขียนแบบกำกับขนาดความสูงของเสาโครงสร้างหลักทุกเสาทั้ง  89 เสา โดย
กำหนดให้เสาด้านหลังสูง 3.30  เมตร เสาด้านหน้าสูง 0.30 เมตร จากระดับน้ำทะเล 
 

. 
 
 
 
 

     
  
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5  หุ่นจำลอง 
ซึ่งการเขียนแบบกำหนดความสูงของเสาโครงสร้างหลักแต่ละเสา  ที่มีขนาดความสูงที่แตกต่างกันอันจะส่งผลต่อมิติ  ปริมาตร  
รูปทรงของเลขเก้าไทย และการมองเห็นรูปแบบบ้านปลาหมายเลข 9  จากริมฝั่งทะเล 
 
  
  
 
 
 
 
 
             รูปที่ 6  แบบความสูงของเสา           รูปที่ 7  แบบการปักไม้ไผ่ระหว่างเสา 
 4.  การสร้างบ้านปลา   การสร้างบ้านปลาหมายเลข 9  ในทะเลสาบสงขลา  กำหนดพื้นที่ขนาด  24 x 40 เมตร 
สำหรับพื้นที่เลข 9  เป็นการปฏิบัติงานที่จะต้องมีการวางแผนกระบวนการในการสร้างอย่างละเอียด ตั้งแต่การขยายแบบ    
การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และเทคนิควิธีการในการปฏิบัติงาน  ซึ่งจะต้องอาศัยประสบการณ์ของสมาชิกในกลุ่มฯ  อาศัยการ
ระดมความคิดเห็น  การมีส่วนร่วมของสมาชิกเป็นสำคัญ  สรุปเป็นขั้นตอนในการสร้างบ้านปลาหมายเลข  9  ดังนี้  1) การ

เตรียมวัสดุและอุปกรณ์  2) การขยายแบบในพื้นที่จริง  3) การปักเสาโครงสร้าง  จำนวน  89 ต้น  และ 4) การปักเสารั้วระหว่าง
เสาโครงสร้างรอบเลขเก้าไทย  โดยกำหนดการเริ่มสร้างบ้านปลาในวันที่  13 - 26  ตุลาคม  2562  เนื่องด้วยสมาชิกของกลุ่ม
อนุรักษ์ชายฝั่งและฟาร์มทะเลชุมชนบ้านใหม่  มีความตั้งใจที่จะสร้างบ้านปลาหมายเลข 9  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร  ดังที่เขียนที่ป้ายสำหรับใช้ปักด้านหลังบ้านปลา  ไว้ว่า “ทำดี
เพื่อพ่อ”  
 

อุปกรณ์ในการสรา้งสรรค ์
 ในการดำเนินการสร้างสรรค์บ้านปลาหมายเลข 9  ได้จำแนกวัสดุและอุปกรณ์ไว้เป็น 2 กลุ่มตามกระบวนการการ
สร้างสรรค์  คือ 
 1.  กระบวนการออกแบบและสร้างหุ่นจำลอง  ได้แก่  กระดาษขาวขนาดเอสี่  ดินสอ  ปากกา  ยางลบ  ไม้บรรทัด 
อุปกรณ์เขียนแบบ  กระดาษขาวเทา  แผ่นโฟมหนาครึ่งนิ้ว  ไม้จิ้มฟัน และมีด 
 2.  กระบวนการสร้างบ้านปลา  ได้แก่  ท่อพีวีซีสีฟ้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  6 นิ้ว  ไม้ไผ่กลม  เชือกฟาง  เชือกไนล่อน  
เลื่อย  พร้า  ค้อน  ลวดเหล็ก  คีมตัดลวด  ถุงมือ และเรือหางยาว 
 

เทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน 
 การสร้างบ้านปลาหมายเลข 9  ซึ่งเป็นการสร้างในพื้นที่ริมทะเลสาบสงขลาในบริเวณที่เป็นพื้นน้ำ   ในการปฏิบัติการ
สร้างจะมีความซับซ้อนกว่าการจัดสร้างบนพื้นราบธรรมดา  ในการออกแบบเขียนแบบจะต้องคำนึงถึงการปฏิบัติงานในทุก ๆ 
ขั้นตอน  ตั้งแต่การขยายแบบตามมาตราส่วนในพื้นที่ทะเล  ด้วยเทคนิคการขยายมาตราส่วนแบบระบบตาราง  โดยการปักไม้ไผ่กลม
รอบพื้นที่  24 x 40 เมตร ให้มีระยะห่างที่ 2 เมตร แล้วจึงใช้เชือกไนล่อนขึงจากไม้ไผ่ที่ปักไว้จากด้านซ้ายไปสู่ด้านขวา  จาก
ด้านบนลงมาด้านล่าง  เสมือนกับการลากเส้นตีตารางนั่นเอง  ก็จะได้ตารางสี่เหลี่ยมเพื่อใช้ในการขยายแบบเลขเก้าไทยตาม
รูปแบบที่กำหนดไว้  แล้วจึงใช้เชือกฟางที่ตัดไว้มาผูกตามจุดที่ออกแบบไว้ให้ตามตำแหน่งโครงสร้างของเลขเก้าไทย  สำหรับปัก
เสาโครงสร้างจำนวน  89 ต้น ตามที่ออกแบบไว้  นำท่อพีวีซีมาปักตามตำแหน่งที่ผูกเชือกฟางทำเครื่องหมายไว้  เมื่อปักเสา
เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงใช้เลื่อยมาตัดท่อพีวีซีตามความสูงของเสาแต่ละต้นที่กำหนดไว้ ตามแบบโดยวัดจากระดับน้ำทะเลขึ้นมา  
นำไม้ไผ่ผ่าซีกแบนมาวางรอบขอบโครงเสาทั้งด้านบนและด้านล่าง  ผูกด้วยลวดก็จะได้ขอบเขตของเลขเก้าไทยตามที่ออกแบบ
ไว้  นำไม้ไผ่กลมมาปักเสริมระหว่างเสาโครงสร้างหลักระยะห่างประมาณ 20 เซนติเมตร  เป็นรั้วขอบเขตของเลขเก้าไทยจน
เต็มรอบโครงสร้างบ้านปลาหมายเลข 9 แล้วจึงใช้เลื่อยตัดไม้ไผ่ตามความสูงของขอบเลข 9 ไทย  แล้วจึงนำท่อพีวีซีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว มาผูกตามขอบด้านบนของบ้านปลา เพื่อช่วยทำให้ขอบเขตของบ้านปลามีความสมบูรณ์และมอง
ระยะไกลได้อย่างชัดเจน  
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รูปที่ 8  การขยายแบบและการปักเสาโครงสร้าง  89 ต้น 

 

 
รูปที่ 9  การปักไม้ไผ่เสริมระหว่างเสาโครงสร้าง 

 

ผลงานสร้างสรรค ์

  
รูปที่ 10  บ้านปลาหมายเลข 9  
ที่มา :  รัฐนคร  ปิยะศิริโสฬส 

 
สรุปผลการสรา้งสรรค์   

 การสร้างสรรค์รูปแบบบ้านปลาหมายเลข 9  เป็นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมในมิติใหม่ของผู้สร้างสรรค์เอง     
ถือได้ว่าเป็นการนำองค์ความรู้ทางศิลปะและการออกแบบมาใช้ตอบสนองความต้องการของประชาชนในสังคมและการมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลของกลุ่มชาวประมงพื้นบ้าน  ซึ่งมีความแตกต่างจากการสร้างสรรค์งานศิลปะ
โดยทั่วไปที่เป็นการสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองความต้องการภายในของตัวศิลปินเอง   อีกทั้งบ้านปลาหมายเลข 9 ยังมีส่วนช่วย
ในการกระตุ้นสร้างจิตสำนึกให้ในการที่จะร่วมกันทำความดีเพื่อพ่อ  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลของสมาชิกในชุมชนและพื้นที่
ใกล้เคียงในการที่จะร่วมกันอนุรักษ์  ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลในพื้นที่หน้าบ้านของตนเองให้มีความอุดมสมบูรณ์  
จนถึงลูกหลานรุ่นหลังต่อไป  ดังเช่นชุมชนบ้านใหม่  ท่าเสา แห่งนี้กับการกลับมาของปลากดขี้ลิงจำนวนมากอีกครั้งนึงหลังจาก
ที่เคยหายไปจากทะเลสาบหน้าชุมชน และการได้สัมผัสสุนทรียะจากความงามของบ้านปลาหมายเลข 9 ในด้านรูปทรงและสีสัน
กับธรรมชาติพื้นที่หน้าบ้านของตนเองของผู้คนในชุมชนที่มีความงดงามแตกต่างกันในช่วงแต่ละวัน 

คำขอบคุณ 
นายหมัดอุเส็น  สนเส็ม ประธานกลุ่มอนุรักษ์ชายฝั่งและฟาร์มทะเลชุมชนบ้านใหม่  หมู่ที่ 1 ตำบลสทิงหม้อ  อำเภอสิงหนคร  
จังหวัดสงขลา และสมาชิกกลุ่มตลอดถึงสมาชิกในชุมชน และคุณรัฐนคร  ปิยะสิริโสฬส กับภาพถ่ายมุมสูงบ้านปลาหมายเลข 9 
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รูปที่ 8  การขยายแบบและการปักเสาโครงสร้าง  89 ต้น 

 

 
รูปที่ 9  การปักไม้ไผ่เสริมระหว่างเสาโครงสร้าง 

 

ผลงานสร้างสรรค์ 

  
รูปที่ 10  บ้านปลาหมายเลข 9  
ที่มา :  รัฐนคร  ปิยะศิริโสฬส 

 
สรุปผลการสรา้งสรรค์   

 การสร้างสรรค์รูปแบบบ้านปลาหมายเลข 9  เป็นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมในมิติใหม่ของผู้สร้างสรรค์เอง     
ถือได้ว่าเป็นการนำองค์ความรู้ทางศิลปะและการออกแบบมาใช้ตอบสนองความต้องการของประชาชนในสังคมและการมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลของกลุ่มชาวประมงพื้นบ้าน  ซึ่งมีความแตกต่างจากการสร้างสรรค์งานศิลปะ
โดยทั่วไปที่เป็นการสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองความต้องการภายในของตัวศิลปินเอง   อีกทั้งบ้านปลาหมายเลข 9 ยังมีส่วนช่วย
ในการกระตุ้นสร้างจิตสำนึกให้ในการที่จะร่วมกันทำความดีเพื่อพ่อ  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลของสมาชิกในชุมชนและพื้นที่
ใกล้เคียงในการที่จะร่วมกันอนุรักษ์  ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลในพื้นที่หน้าบ้านของตนเองให้มีความอุดมสมบูรณ์  
จนถึงลูกหลานรุ่นหลังต่อไป  ดังเช่นชุมชนบ้านใหม่  ท่าเสา แห่งนี้กับการกลับมาของปลากดขี้ลิงจำนวนมากอีกครั้งนึงหลังจาก
ที่เคยหายไปจากทะเลสาบหน้าชุมชน และการได้สัมผัสสุนทรียะจากความงามของบ้านปลาหมายเลข 9 ในด้านรูปทรงและสีสัน
กับธรรมชาติพื้นที่หน้าบ้านของตนเองของผู้คนในชุมชนที่มีความงดงามแตกต่างกันในช่วงแต่ละวัน 

คำขอบคุณ 
นายหมัดอุเส็น  สนเส็ม ประธานกลุ่มอนุรักษ์ชายฝั่งและฟาร์มทะเลชุมชนบ้านใหม่  หมู่ที่ 1 ตำบลสทิงหม้อ  อำเภอสิงหนคร  
จังหวัดสงขลา และสมาชิกกลุ่มตลอดถึงสมาชิกในชุมชน และคุณรัฐนคร  ปิยะสิริโสฬส กับภาพถ่ายมุมสูงบ้านปลาหมายเลข 9 
 
 



974
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

การประพันธ์เพลงตับเรื่องเมืองสงขลา

คฑาวุธ พรหมลิ1* 

บทคัดย่อ
งานวจิยันีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่บูรณการศาสตร์แขนงต่าง ๆ  เพือ่ประพนัธ์บทขบัร้องและท�านองเพลง “ตบัเรือ่งเมอืงสงขลา” 

ใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประวัติศาสตร์เมืองสงขลา และผู้ทรงคุณวุฒิด้านดุริยางคศิลป์ไทย 

เพื่อน�าข้อมูลมาใช้ในการประพันธ์บทขับร้องและแนวคิดการประพันธ์ท�านองเพลง ใช้วิธีการสร้างสรรค์เพลงโดยน�าข้อมูลจากการ

ศึกษาเอกสารและสัมภาษณ์ท่ีเสร็จแล้วมาสู่กระบวนการประพันธ์เพลงไทย น�าเสนอผลการวิจัยด้วยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์ ผล

การวิจัยพบว่าบทขับร้องแสดงถึงประวัติศาสตร์เมืองสงขลา 5 สมัย โดยค้นคว้าข้อมูลจากพงศาวดาร เอกสาร และบุคคล ท�านอง

เพลงสังเคราะห์ข้ึนจากท�านองสวดทางศาสนา เพลงพ้ืนบ้าน เพลงประกอบการแสดงงิ้ว เพลงประจ�าจังหวัดสงขลา ประพันธ์เป็น

ส�าเนียงต่าง ๆ ได้แก่ ส�าเนียงตะลุง ส�าเนียงแขก ส�าเนียงจีน และส�าเนียงไทย

ค�ำส�ำคัญ : เมืองสงขลา การประพันธ์เพลงไทย เพลงตับ

1 อาจารย์ หลักสูตรดุริยางคศาสตร์ไทย สาขาดุริยางคศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000
1 Lecturer, Thai Music program , Dipartment of music, Facculty of Art, Thaksin University, Songkhla 90000, Thailand
* Corresponding author : Tel. : 074-317600 ext. 1700. E-mail address : tata.wut@hotmail.com
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Composition Plengthap - Ruang Muang Songkhla 

Abstract
The objective of this research are : imtegration of various disciplines are composition and melodies 

“Plengthap - Ruang Muang Songkhla” use a qualitative research by interviewing an expert in the history of 

songkhla and expert Thai music. To use the information to compose the lyrics, chorus and music composition, 

use the melody creation method by using from the study of documents and interviews that have been com-

pleted into the process of Thai music composition. The research findings were analysed and presented as a 

descriptive analysis. The research finding include the lyric showing the history of 5 periods by research from the 

Chronicles Document and Personal synthetic melodies from Chant, Folk song, Song of Chinese opera, Provincial song 

of Songkhla. Composing melodies style include Talung style, Arabs style, Chinese style, and Thai style.

Keywords : Muang Songkhla, The composition of Thai Music, PlengThap
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 2. ยกร่างโครงสร้างของบทขับร้องให้สัมพันธ์กับเนื้อหาทางประวัติศาสตร์  จ านวนบทเพลงที่ใช้ขับร้อง   
ความสัมพันธ์ระหว่างท านองเพลงกับบทขับร้อง    

 3. วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อสังเคราะห์ขึ้นเป็นบทประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ และประพันธ์ท านอง
ดนตรีให้มีเนื้อหา อารมณ์ สอดคล้องตามบทประพันธ์   

4. บรรเลงให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประวัติศาสตร์ ด้านวรรณกรรมไทยและด้านการประพันธ์เพลงไทย         
วิพากษ์ วิจารณ์เพื่อปรับปรุงแก้ไข 

  5. แก้ไขตามผู้ทรงคุณวุฒิแนะน า แล้วจัดแสดงการบรรเลงต่อสารธารณชน 
ผลงานสรา้งสรรค ์
 การประพันธ์บทขับร้องและท านองเพลงตับเรื่องเมืองสงขลา ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร พงศาวดาร และ
บุคคล แบ่งเนื้อหาออกเป็น 6 ตอน ครอบคลุม 5 ยุคสมัยประวัติศาสตร์ ดังนี้ 
1. น าเรือ่ง   

ประกอบด้วย 2 เพลงได้แก่   
1.1 เพลงรัวต้นเรื่อง ประพันธ์ขึ้นโดยใช้เค้าโครงเพลงหัวปี่ ของครูอ านาจ นุ่นเอียด นายปี่หนัง - โนรา          

ผู้มีช่ือเสียงแห่งเมืองพัทลุงในปัจจุบัน โดยเหตุที่ใช้ลีลาเพลงปี่ของเมืองพัทลุงเป็นท านองต้นรากก็ด้วยเมืองพัทลุง          
มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเมืองสทิงพระมาแต่ครั้งโบราณนั่นเอง ก าหนดให้ท านองเพลงอยู่ในบันไดเสียง         
ทางเพียงออล่าง ( ซ ล ท x ร ม x ) มีลีลาอย่างเดียวกับเพลงหัวปี่เพื่อเป็นเพลงโหมโรงน าร้องเข้าเรื่อง ใช้กระบวน
หน้าทับเพลงหัวปี่ ของโนราบรรเลงก ากับจังหวะ ให้ช่ือเพลงว่า “เพลงรัวต้นเรื่อง” อันหมายถึงเพลงรัวที่บรรเลง  
เป็นเพลงแรกของเรื่อง 

ผลงานการประพนัธเ์พลงรวัตน้เรือ่ง 
- - - - - - - ร - - - -  - - - ม - - - ซ - - - ม - ร - ท ล ซ - ล 
- ล - ล - ล - ล ล ล ล ล ล ล ล ล - - - ท - - - ร  - - - ซ  - - - ม  
- - - ร  - - - ท - ล - ท ล ซ - ล - ล - ล - ล - ล ล ล ล ล ล ล ล ล 
- - - ซ - - - ม - ร - ม ร ทฺ - ร - ร - ร - ร - ร ร ร ร ร ร ร ร ร 
- ลฺ - ทฺ - - ด ร ม - ร - ซ - - - ซ  

 
 1.2 เพลงขานไข  บทขับร้องสื่อถึงการกล่าวน าเข้าเรื่องเมืองสงขลา ท านองเพลงประพันธ์ขึ้นโดยใช้      
เค้าโครงท านองต้นรากจากเพลงกล่อมลูกช่ือเพลงไก่เถื่อน ซึ่งร้องโดยนางสงวน สุวรรณรัตน์ อายุ 78 ปี ชาวบ้าน
คลองรี อ าเภอสทิงพระ ตั้งช่ือว่า “เพลงขานไข” ซึ่งมีความหมายถึงการกล่าวช้ีแจง ขับร้องออกส าเนียงภาษาตะลุง        
โดยท านองเอื้อนเลียนแบบการเอื้อนในเพลงกล่อมลูก ก าหนดให้ท านองเพลงอยู่ในบันไดเสียงทางเพียงออล่าง         
( ซ ล ท x ร ม x ) มีอัตราจังหวะสองช้ัน ใช้กระบวนหน้าทับของโนราชุดเพลงโคบรรเลงก ากับจังหวะ  

ผลงานการประพนัธเ์พลงขานไข 
- - - - - ม - ล - - - - ซ ม - ซ - - ร ม - ล - ซ - ล - ท ล ซ - ล 
- - - - - ม - ล - - - - ซ ม - ซ - - ร ม - ล - ซ ฟ ม ร ท ฺ ม ร - ม 
- - - - - ม - ล - - - - ซ ม - ซ - - ร ม - ล - ซ - ล - ท ล ซ - ล 
- - - - - ม - ล - - - - ซ ม - ซ - - ร ม - ล - ซ ฟ ม ร ท ฺ ร ม - ร 

 
 

ประเภทผลงานสรา้งสรรค์ 
การประพันธ์เพลงไทย 

แนวความคดิ 
 เป็นการประพันธ์เพลงไทยประเภทเพลงตับเรื่อง โดยน าเรื่องราวประวัติศาสตร์เมืองสงขลา 5 สมัย       
มาประพันธ์เป็นบทขับร้อง ท านองเพลงสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ใช้ต้นรากจากเพลงพื้นบ้าน ท านองสวดทางศาสนา     
เพลงประกอบการแสดงง้ิว เพลงประจ าจังหวัด บรรเลงด้วยวงปี่พาทย์ไม้นวม 
ความส าคญัของการท างานสรา้งสรรค์ 
 เมืองสงขลา เป็นเมืองส าคัญของภาคใต้มาแต่ครั้งโบราณ มีลักษณะทางภูมิศาสตร์ท่ีหลากหลายส่งผลให้   
เมืองสงขลามีความมั่งคั่งทางวัฒนธรรม ผู้คนหลากเช้ือชาติเคลื่อนย้ายมาอาศัยตั้งหลักแหล่งมีปฏิสัมพันธ์             
ทั้งชาวสยาม ชาวมุสลิม ชาวจีน อย่างกลมกลืนกลายเป็นเมืองพหุวัฒนธรรมและมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่
เข้มข้นด้วยลักษณะที่โดดเด่นดังกลา่วนี้จึงเป็นวัตถุดบิช้ันดีในการต่อยอดสรา้งมูลคา่และคุณคา่ส าหรับการสร้างสรรค์
งานศิลปกรรมที่จะน าเสนออัตลักษณ์ของเมืองสงขลาผ่านมิติการบรรเลงดนตรีไทย    
 มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นสถาบันอุดมศึกษาอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา มีพันธกิจส าคัญในการส่งเสริม 
สนับสนุน การท านุบ ารุงรักษา และพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม ดังปรากฏเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ชัดเจน        
ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ว่า “การเสริมสร้างความเป็นเลิศด้าน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาและการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาสังคมแห่งปัญญาและสันติสุขท่ียั่งยืน”    
 หลักสูตรดุริยางคศาสตร์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มีภารกิจในด้านการ          
ท านุบ ารุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรมด้านดนตรีไทยภารกิจหลักนอกจากการเรียนการสอน สืบทอด ถ่ายทอดองค์ความรู้
วิชาการดนตรีไทยตามวิถีแห่งโบรารณจารยแ์ล้ว ยังมีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการสร้างสรรค์พัฒนาดนตรไีทยเพื่อให้
บรรลุตามพันธกิจว่าด้วย “การพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม” ของมหาวิทยาลัยโดยใช้กระบวนการวิจัยสร้างสรรค์ทาง
ดนตรีบูรณการองค์ความรู้วิชาดนตรีไทยกับความรู้ทางประวัติศาสตร์ ประเพณี วิถีชีวิตในท้องถิ่น 
 การสร้างสรรค์ครั้งนี้น าเสนอเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ส าคัญด้านต่าง ๆ ได้แก่ สังคม การเมือง          
การปกครอง เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ร้อยเรียงขึ้นเป็นบทประพันธ์น ามาขับร้องและ
บรรเลงดนตรีด้วยท านองเพลงที่ประพันธ์ขึ้นใหม่โดยการค้นคว้าอิงหลักฐานทางโบราณคดีแต่ละยุคสมัยในรูปแบบ
เพลงตับเรื่อง โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 ช่วงยุคสมัย คือ 1. สมัยอาณาจักรโบราณ 2. สมัยพระเจ้าสงขลา(สุลัยมาน)  
3. สมัยเจ้าเมืองสงขลา(ตระกูล ณ สงขลา) 4. สมัยมณฑลเทศาภิบาล 5.หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง               
ถึงสมัยปัจจุบัน และให้ช่ือการสร้างสรรค์นี้ว่า “เพลงตับเรื่องเมืองสงขลา” 
วตัถปุระสงค์ของการผลติผลงานสร้างสรรค ์

 เพื่อประพันธ์บทขับร้องและท านองเพลงตับเรื่องเมืองสงขลา 
กระบวนการของการผลติผลงานสร้างสรรค์ 

 1. ศึกษาแนวคิดรูปแบบการประพันธ์เพลง การประพันธ์บทขับร้อง จากเอกสารต่าง ๆ ข้อมูลจาก         
การสัมภาษณ์ผู้เ ช่ียวชาญด้านประวัติศาสตร์  ด้านวรรณกรรม และด้านการประพันธ์เพลงไทย ข้อมูลด้าน
ประวัติศาสตร์ เมืองสงขลาจากหลักฐานประเภทต่าง ๆ ได้แก่ สมุดไทย จดหมายเหตุ หนังสือ วิเคราะห์ สังเคราะห์
ส าหรับแต่งบทประพันธ์ จากส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ สถาบันทักษิณคดี หอสมุดแห่งชาติ และศาสนสถาน
ต่าง ๆ ในจังหวัดสงขลาสัมภาษณ์ เก็บข้อมูลเสียงจาก ผู้รู้ ผู้เช่ียวชาญด้านการเห่กล่อม การขับ การร้อง การสวด 
ชุมชนนอกและในเมืองสงขลา   
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 2. ยกร่างโครงสร้างของบทขับร้องให้สัมพันธ์กับเนื้อหาทางประวัติศาสตร์  จ านวนบทเพลงที่ใช้ขับร้อง   
ความสัมพันธ์ระหว่างท านองเพลงกับบทขับร้อง    

 3. วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อสังเคราะห์ขึ้นเป็นบทประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ และประพันธ์ท านอง
ดนตรีให้มีเนื้อหา อารมณ์ สอดคล้องตามบทประพันธ์   

4. บรรเลงให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประวัติศาสตร์ ด้านวรรณกรรมไทยและด้านการประพันธ์เพลงไทย         
วิพากษ์ วิจารณ์เพื่อปรับปรุงแก้ไข 

  5. แก้ไขตามผู้ทรงคุณวุฒิแนะน า แล้วจัดแสดงการบรรเลงต่อสารธารณชน 
ผลงานสรา้งสรรค ์
 การประพันธ์บทขับร้องและท านองเพลงตับเรื่องเมืองสงขลา ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร พงศาวดาร และ
บุคคล แบ่งเนื้อหาออกเป็น 6 ตอน ครอบคลุม 5 ยุคสมัยประวัติศาสตร์ ดังนี้ 
1. น าเรือ่ง   

ประกอบด้วย 2 เพลงได้แก่   
1.1 เพลงรัวต้นเรื่อง ประพันธ์ขึ้นโดยใช้เค้าโครงเพลงหัวปี่ ของครูอ านาจ นุ่นเอียด นายปี่หนัง - โนรา          

ผู้มีช่ือเสียงแห่งเมืองพัทลุงในปัจจุบัน โดยเหตุที่ใช้ลีลาเพลงปี่ของเมืองพัทลุงเป็นท านองต้นรากก็ด้วยเมืองพัทลุง          
มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเมืองสทิงพระมาแต่ครั้งโบราณนั่นเอง ก าหนดให้ท านองเพลงอยู่ในบันไดเสียง         
ทางเพียงออล่าง ( ซ ล ท x ร ม x ) มีลีลาอย่างเดียวกับเพลงหัวปี่เพื่อเป็นเพลงโหมโรงน าร้องเข้าเรื่อง ใช้กระบวน
หน้าทับเพลงหัวปี่ ของโนราบรรเลงก ากับจังหวะ ให้ช่ือเพลงว่า “เพลงรัวต้นเรื่อง” อันหมายถึงเพลงรัวที่บรรเลง  
เป็นเพลงแรกของเรื่อง 

ผลงานการประพนัธเ์พลงรวัตน้เรือ่ง 
- - - - - - - ร - - - -  - - - ม - - - ซ - - - ม - ร - ท ล ซ - ล 
- ล - ล - ล - ล ล ล ล ล ล ล ล ล - - - ท - - - ร  - - - ซ  - - - ม  
- - - ร  - - - ท - ล - ท ล ซ - ล - ล - ล - ล - ล ล ล ล ล ล ล ล ล 
- - - ซ - - - ม - ร - ม ร ทฺ - ร - ร - ร - ร - ร ร ร ร ร ร ร ร ร 
- ลฺ - ทฺ - - ด ร ม - ร - ซ - - - ซ  

 
 1.2 เพลงขานไข  บทขับร้องสื่อถึงการกล่าวน าเข้าเรื่องเมืองสงขลา ท านองเพลงประพันธ์ขึ้นโดยใช้      
เค้าโครงท านองต้นรากจากเพลงกล่อมลูกช่ือเพลงไก่เถื่อน ซึ่งร้องโดยนางสงวน สุวรรณรัตน์ อายุ 78 ปี ชาวบ้าน
คลองรี อ าเภอสทิงพระ ตั้งช่ือว่า “เพลงขานไข” ซึ่งมีความหมายถึงการกล่าวช้ีแจง ขับร้องออกส าเนียงภาษาตะลุง        
โดยท านองเอื้อนเลียนแบบการเอ้ือนในเพลงกล่อมลูก ก าหนดให้ท านองเพลงอยู่ในบันไดเสียงทางเพียงออล่าง         
( ซ ล ท x ร ม x ) มีอัตราจังหวะสองช้ัน ใช้กระบวนหน้าทับของโนราชุดเพลงโคบรรเลงก ากับจังหวะ  

ผลงานการประพนัธเ์พลงขานไข 
- - - - - ม - ล - - - - ซ ม - ซ - - ร ม - ล - ซ - ล - ท ล ซ - ล 
- - - - - ม - ล - - - - ซ ม - ซ - - ร ม - ล - ซ ฟ ม ร ท ฺ ม ร - ม 
- - - - - ม - ล - - - - ซ ม - ซ - - ร ม - ล - ซ - ล - ท ล ซ - ล 
- - - - - ม - ล - - - - ซ ม - ซ - - ร ม - ล - ซ ฟ ม ร ท ฺ ร ม - ร 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

2. เมอืงสงขลาสมยัอาณาจกัรโบราณสทงิพระ   
 ประกอบด้วย 4 เพลงดังนี ้

2.1 เพลงสทงิพาราณส ีบทขับร้องกล่าวถึงเมืองสงขลาสมัยโบราณตั้งท่ีเมืองสทิงพระ ปรากฏช่ือในเอกสาร
โบราณว่า “เมืองสทิงพาราณสี” กล่าวถึงเจ้าเมืองผู้ครองนคร ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธ์ธัญญาหาร การติดต่อ
ค้าขายแลกเปลี่ยนกับบ้านเมืองอื่นทั้ง แขก จีน อินเดีย การประพันธ์ท านองเพลงใช้ท านองต้นรากจากท านอง     
ร้องโนราชุดบทครูสอน ในบทแรกของโนราคณะธรรมนิตย์ สงวนศิลป์ อันสืบสายมาจากส านักโนราขุนอุปถัมภ์    
นรากร (โนราพุ่ม เทวา) ลูกตกของเพลงยึดเสียงตกห้องที่ 4 ของการร้องโนรา โดยมีการเปลี่ยนแปลงเสียงลูกตกบาง
ช่วงเพื่อให้เกิดการหลากท านอง ลีลาของเพลงท่อน 1 มีความเรียบร้อย สื่อถึงความสงบสุข และท่อน 2 สื่อถึง 
ความสุข สนุกสนาน ครื้นเครง ก าหนดให้ท านองเพลงอยู่ในบันไดเสียงทางเพียงออล่าง ( ซ ล ท x ร ม x ) ทางนอก 
( ร ม ฟ x ล ท x ) มีอัตราจังหวะสองช้ัน ใช้กระบวนหน้าทับของโนราชุดเพลงโคบรรเลงก ากับจังหวะ  ให้ช่ือเพลง
ว่า “เพลงสทิงพาราณสี” ตามช่ือเมืองที่ปรากฏในพงศาวดาร 

2.2 เพลงพราหมณ์ถวายเวท บทขับร้องสื่อถึงการเข้ามาของศาสนาพราหมณ์ไศวะนิกายจากอินเดีย 
ประดิษฐานศาสนาบริเวณเขาคูหาเมืองสทิงพระ การประดิษฐานรูปเคารพและการสวดบูชาพระเป็นเจ้า            
การประพันธ์ท านองเพลงใช้ท านองสวดบูชาพระศิวะว่า “โอม นมัส ศิวายะ” ผสานเข้ากับท านองที่สร้างสรรค์ใหม่ให้
มีส าเนียงอินเดีย ก าหนดให ้ ม ี 3 บันไดเสียงได้แก่ ทางเพียงออล่าง ( ซ ล ท x ร ม x ) ทางนอก ( ร ม ฟ x ล ท x ) 
และทางเพียงออบน ( ด ร ม x ซ ล x ) ท านองเพลงให้อารมณ์ถึงความขลังความศักดิ์สิทธิ์ มีอัตราจังหวะสองช้ัน   
ใช้ตะโพนไทยตีก ากับจังหวะหน้าทับ ใช้สังข์และบัณเฑาะว์ร่วมบรรเลงด้วยให้ช่ือเพลงว่า “เพลงพราหมณ์ถวายเวท”        
ตามลักษณะบทบาทหน้าท่ีพราหมณ์สวดบูชาพระเป็นเจ้า    

2.3 เพลงพุทธสถิต บทขับร้องสื่อถึงการประดิษฐานพุทธศาสนานิกายลังกาวงศ์ในสมัยพระยาธัมรังคัล    
เจ้าเมืองสทิงพระ การก่อพระบรมรัตนมหาธาตุที่วัดหลวง การขอพระราชทานกัลปนาพระเจ้ากรุงศรีอยุธยา     
ท านองต้นรากจากท านองสวดบูชาพระรัตนตรัย มีการปรับเปลี่ยนลูกตกท านองต้นรากบางจุดเพื่อให้ท านองมีความ
หลากหลาย ท านองเพลงสื่อถึง ศานติรส ดื่มด่ า ด้วยความสุข ความสงบ ก าหนดใช้บันไดเสียงทางเพียงออล่าง        
( ซ ล ท x ร ม x ) มีอัตราจังหวะสองช้ัน ใช้ตะโพนไทยตีก ากับจังหวะหน้าทับ ใช้ฆ้องหุ่ยและระฆังร่วมบรรเลง 

2.4 เพลงเจ้าสามีราม บทขับร้องสื่อถึงประวัติพระราชมุนีสามีราม (หลวงพ่อทวด) การแสดงอิทธิวิธญาณ
เหยียบน้ าทะเลจืด การไขปริศนาพระอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์  การสถาปนาเจ้าสามีรามเป็นพระราชมุนี การกัลปนาวัด
พระราชประดิษฐานของพระเจ้ากรุงศรีอยุธยา การพระราชทานอิฐและยอดพระบรมธาตุเพื่อก่อพระมาลิกเจดีย์    
ท านองต้นรากจากท านองสวดบูชาหลวงพ่อทวด  มีการปรับเปลี่ยนลูกตกท านองต้นรากบางจุดเพื่อให้ท านองมีความ
หลากหลาย ก าหนดใช้บันไดเสียงทางเพียงออล่าง ( ซ ล ท x ร ม x ) ทางนอก( ร ม ฟ x ล ท x ) ให้ช่ือเพลงว่า 
“เจ้าสามีราม”เพื่อสื่อถึงพระราชมุมีสามีรามเมื่อครั้งมีช่ือว่า “เจ้าสามีราม” แสดงความสามารถไขปริศนาธรรม     
จนได้รับการยกย่องว่า “พระรามนักปราชญ์” ณ กรุงศรีอยุธยา 

ผลงานการประพนัธท์ านองเพลงสทิงพาราณส ี
ท่อน 1 

- - - - - - - - - ร ร ร ลฺ ร - ม - - ร ฟ - ม - - - ซ - - ม ซ - ล 
- - - - - - - - - ล - ท - ร  - ม  - - ม  ร  - ม  - - ร  ท ล ซ - ฟ - ม 

ท่อน 2 
- - - - - - - - ฟ ม ร ท ฺ ม ร - ม - - - - - - - - ร  ท - ล ท ร ฟ ม 
- - - - - - - - ลฺ ซฺ ลฺ ทฺ - - ร ม - - - - - - - - ล ท ล ซ - - ฟ ม 

- - - - - ร - ม - - - - - ฟ - ล - - - - - ท - ล - - - - - ฟ - ม 
- - - - ลฺ ทฺ ร ม - - - - ล ซ ฟ ม - - - - ร ม ฟ ล - - - - ท ล ฟ ม 
- - - ม - ม ม ม - ลฺ - ทฺ ม ร - ม - - ร ม ฟ ล - - ร  ท - ล - ซ ฟ ม 

 
3. เมอืงสงขลาสมยัปกครองโดยพระเจา้สงขลา 
 ประกอบด้วย 3 เพลงได้แก ่
 3.1 เพลงซงิกอรา บทขับร้องกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของดาโต๊ะโมกอล การย้ายถิ่นฐานจากเมืองสาลัย
เกาะชวา การสร้างบ้านแปงเมืองที่หัวเขาแดง การสวามิภักดิ์ต่อพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาได้รับแต่งตั้งเป็นข้าหลวงใหญ่ 
การประพันธ์ท านองเพลงใช้ท านองอาซาน น าสวดโดย นายยีหมีน ณ มัสยิดบ้านบน อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา    
ตอนข้ึนต้น 2 ประโยคเป็นท านองต้นรากในท่อน 1 ส่วนท่อน 2 ประพันธ์โดยไม่มีท านองต้นราก มีลีลาส าเนียงอย่าง
แขกอาหรับ ก าหนดใช้บันไดเสียงทางเพียงออล่าง ( ซ ล ท x ร ม x ) ใช้หน้าทับสดายงสองช้ันกลองแขกตีก ากับ
จังหวะหน้าทับ ให้ช่ือเพลงว่า“ซิงกอรา”อันหมายถึงเมืองสงขลาตามที่ปรากฏช่ือในบันทึกจดหมายเหตุของ
ชาวต่างชาติ 
 3.2 เพลงแขกสลุยัมาน บทขับร้องกล่าวถึงสุลัยมานสถาปนาตนขึ้นเป็นเจ้าปกครองเมืองสงขลาเป็นนครรัฐ
อิสระไม่ขึ้นต่ออ านาจของพระเจ้ากรุงศรีอยุธยา ความรุ่งเรืองด้านการค้า ด้านการทหาร การสร้างป้อมปราการ    
การหล่อปืนใหญ่ ความสุขส าราญของชาวเมือง การประพันธ์ท านองเพลงใช้ท านองเพลงรองเง็ง “อาฆูดูวอ”       
เป็นท านองต้นราก ประพันธ์ให้ท านองมีความสนุกสนานรื่นเริง เพื่อสื่อถึงความสุขกายสุขใจของชาวเมืองซิงกอรา 
ก าหนดใช้บันไดเสียงทางเพียงออล่าง ( ซ ล ท x ร ม x ) ใช้หน้าทับรองเง็งตีก ากับจังหวะหน้าทับ ให้ช่ือเพลงว่า 
“เพลงแขกสุลัยมาน” ตามนามของสุลต่านผู้ปกครองเมือง 
 3.3 เพลงแขกปอ้งเมอืง บทขับร้องกล่าวถึงความขัดแย้งระหว่างเมืองสงขลากับเมืองปัตตานใีนสมัยสุลต่าน
มุสตาฟา การต่อสู้รบพุ่งระหว่างทัพของพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาและทัพของสุลต่านสงขลา กองทัพเรือพระเจ้ากรุงศรี
อยุธยา การปิดล้อมเมืองสงขลา และการล่มสลายของเมืองสงขลาหัวเขาแดง การประพันธ์ท านองเพลงใช้วิธีการแต่ง
ขึ้นใหม่โดยไม่มีท านองต้นราก เป็นเพลงท่อนเดียวส าเนียงแขก มีเที่ยวเปลี่ยนส าเนียงไทย ส าเนียงตะลุง เพื่อสื่อ
อารมณ์ความขัดแย้งเหตุการณ์การรบพุ่งของกองทัพทั้งสองฝ่าย ก าหนดให้ใช้บันไดเสียงทางเพียงออล่าง( ซ ล ท x  
ร ม x ) และทางเพียงออบน ( ด ร ม x ซ ล x ) มีอัตราจังหวะสองช้ัน ใช้หน้าทับภาษาต่าง ๆ ตีก ากับจังหวะหน้าทับ 
ให้ช่ือเพลงว่า“แขกป้องเมือง” ตามลักษณะเนื้อหาเรื่องราวการสงครามปกป้องรักษาเมืองของสุลต่านสงขลา 

ผลงานการประพนัธเ์พลงชิงกอรา 
ท่อน 1 

- - - ทฺ - - - ม - - - ร - ม - - ฟ ม ร ม - ฟ - ซ - ท - ล ท ซ ล ฟ 
- - - - ม ฟ ซ ล - - ท ซ ล ฟ ซ ม ฟ ม ร ม - ฟ - ซ - ม - ฟ ม ร - ม 

ท่อน 2 
- - - - - - - ท - - - - - ด  ท ล - - - - ม ฟ ซ ล - ท - ร  - ด  - ท 
- - - - - - - ท - - - - - ด  ท ล - - - - ม ร ม ฟ - ล - ซ - ฟ - ม 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

2. เมอืงสงขลาสมยัอาณาจกัรโบราณสทงิพระ   
 ประกอบด้วย 4 เพลงดังนี ้

2.1 เพลงสทงิพาราณส ีบทขับร้องกล่าวถึงเมืองสงขลาสมัยโบราณตั้งท่ีเมืองสทิงพระ ปรากฏช่ือในเอกสาร
โบราณว่า “เมืองสทิงพาราณสี” กล่าวถึงเจ้าเมืองผู้ครองนคร ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธ์ธัญญาหาร การติดต่อ
ค้าขายแลกเปลี่ยนกับบ้านเมืองอื่นทั้ง แขก จีน อินเดีย การประพันธ์ท านองเพลงใช้ท านองต้นรากจากท านอง     
ร้องโนราชุดบทครูสอน ในบทแรกของโนราคณะธรรมนิตย์ สงวนศิลป์ อันสืบสายมาจากส านักโนราขุนอุปถัมภ์    
นรากร (โนราพุ่ม เทวา) ลูกตกของเพลงยึดเสียงตกห้องที่ 4 ของการร้องโนรา โดยมีการเปลี่ยนแปลงเสียงลูกตกบาง
ช่วงเพื่อให้เกิดการหลากท านอง ลีลาของเพลงท่อน 1 มีความเรียบร้อย สื่อถึงความสงบสุข และท่อน 2 สื่อถึง 
ความสุข สนุกสนาน ครื้นเครง ก าหนดให้ท านองเพลงอยู่ในบันไดเสียงทางเพียงออล่าง ( ซ ล ท x ร ม x ) ทางนอก 
( ร ม ฟ x ล ท x ) มีอัตราจังหวะสองช้ัน ใช้กระบวนหน้าทับของโนราชุดเพลงโคบรรเลงก ากับจังหวะ  ให้ช่ือเพลง
ว่า “เพลงสทิงพาราณสี” ตามช่ือเมืองที่ปรากฏในพงศาวดาร 

2.2 เพลงพราหมณ์ถวายเวท บทขับร้องสื่อถึงการเข้ามาของศาสนาพราหมณ์ไศวะนิกายจากอินเดีย 
ประดิษฐานศาสนาบริเวณเขาคูหาเมืองสทิงพระ การประดิษฐานรูปเคารพและการสวดบูชาพระเป็นเจ้า            
การประพันธ์ท านองเพลงใช้ท านองสวดบูชาพระศิวะว่า “โอม นมัส ศิวายะ” ผสานเข้ากับท านองที่สร้างสรรค์ใหม่ให้
มีส าเนียงอินเดีย ก าหนดให ้ ม ี 3 บันไดเสียงได้แก่ ทางเพียงออล่าง ( ซ ล ท x ร ม x ) ทางนอก ( ร ม ฟ x ล ท x ) 
และทางเพียงออบน ( ด ร ม x ซ ล x ) ท านองเพลงให้อารมณ์ถึงความขลังความศักดิ์สิทธิ์ มีอัตราจังหวะสองช้ัน   
ใช้ตะโพนไทยตีก ากับจังหวะหน้าทับ ใช้สังข์และบัณเฑาะว์ร่วมบรรเลงด้วยให้ช่ือเพลงว่า “เพลงพราหมณ์ถวายเวท”        
ตามลักษณะบทบาทหน้าท่ีพราหมณ์สวดบูชาพระเป็นเจ้า    

2.3 เพลงพุทธสถิต บทขับร้องสื่อถึงการประดิษฐานพุทธศาสนานิกายลังกาวงศ์ในสมัยพระยาธัมรังคัล    
เจ้าเมืองสทิงพระ การก่อพระบรมรัตนมหาธาตุที่วัดหลวง การขอพระราชทานกัลปนาพระเจ้ากรุงศรีอยุธยา     
ท านองต้นรากจากท านองสวดบูชาพระรัตนตรัย มีการปรับเปลี่ยนลูกตกท านองต้นรากบางจุดเพื่อให้ท านองมีความ
หลากหลาย ท านองเพลงสื่อถึง ศานติรส ดื่มด่ า ด้วยความสุข ความสงบ ก าหนดใช้บันไดเสียงทางเพียงออล่าง        
( ซ ล ท x ร ม x ) มีอัตราจังหวะสองช้ัน ใช้ตะโพนไทยตีก ากับจังหวะหน้าทับ ใช้ฆ้องหุ่ยและระฆังร่วมบรรเลง 

2.4 เพลงเจ้าสามีราม บทขับร้องสื่อถึงประวัติพระราชมุนีสามีราม (หลวงพ่อทวด) การแสดงอิทธิวิธญาณ
เหยียบน้ าทะเลจืด การไขปริศนาพระอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์  การสถาปนาเจ้าสามีรามเป็นพระราชมุนี การกัลปนาวัด
พระราชประดิษฐานของพระเจ้ากรุงศรีอยุธยา การพระราชทานอิฐและยอดพระบรมธาตุเพื่อก่อพระมาลิกเจดีย์    
ท านองต้นรากจากท านองสวดบูชาหลวงพ่อทวด  มีการปรับเปลี่ยนลูกตกท านองต้นรากบางจุดเพื่อให้ท านองมีความ
หลากหลาย ก าหนดใช้บันไดเสียงทางเพียงออล่าง ( ซ ล ท x ร ม x ) ทางนอก( ร ม ฟ x ล ท x ) ให้ช่ือเพลงว่า 
“เจ้าสามีราม”เพื่อสื่อถึงพระราชมุมีสามีรามเมื่อครั้งมีช่ือว่า “เจ้าสามีราม” แสดงความสามารถไขปริศนาธรรม     
จนได้รับการยกย่องว่า “พระรามนักปราชญ์” ณ กรุงศรีอยุธยา 

ผลงานการประพนัธท์ านองเพลงสทิงพาราณส ี
ท่อน 1 

- - - - - - - - - ร ร ร ลฺ ร - ม - - ร ฟ - ม - - - ซ - - ม ซ - ล 
- - - - - - - - - ล - ท - ร  - ม  - - ม  ร  - ม  - - ร  ท ล ซ - ฟ - ม 

ท่อน 2 
- - - - - - - - ฟ ม ร ท ฺ ม ร - ม - - - - - - - - ร  ท - ล ท ร ฟ ม 
- - - - - - - - ลฺ ซฺ ลฺ ทฺ - - ร ม - - - - - - - - ล ท ล ซ - - ฟ ม 

- - - - - ร - ม - - - - - ฟ - ล - - - - - ท - ล - - - - - ฟ - ม 
- - - - ลฺ ทฺ ร ม - - - - ล ซ ฟ ม - - - - ร ม ฟ ล - - - - ท ล ฟ ม 
- - - ม - ม ม ม - ลฺ - ทฺ ม ร - ม - - ร ม ฟ ล - - ร  ท - ล - ซ ฟ ม 

 
3. เมอืงสงขลาสมยัปกครองโดยพระเจา้สงขลา 
 ประกอบด้วย 3 เพลงได้แก ่
 3.1 เพลงซงิกอรา บทขับร้องกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของดาโต๊ะโมกอล การย้ายถิ่นฐานจากเมืองสาลัย
เกาะชวา การสร้างบ้านแปงเมืองที่หัวเขาแดง การสวามิภักดิ์ต่อพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาได้รับแต่งตั้งเป็นข้าหลวงใหญ่ 
การประพันธ์ท านองเพลงใช้ท านองอาซาน น าสวดโดย นายยีหมีน ณ มัสยิดบ้านบน อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา    
ตอนข้ึนต้น 2 ประโยคเป็นท านองต้นรากในท่อน 1 ส่วนท่อน 2 ประพันธ์โดยไม่มีท านองต้นราก มีลีลาส าเนียงอย่าง
แขกอาหรับ ก าหนดใช้บันไดเสียงทางเพียงออล่าง ( ซ ล ท x ร ม x ) ใช้หน้าทับสดายงสองช้ันกลองแขกตีก ากับ
จังหวะหน้าทับ ให้ช่ือเพลงว่า“ซิงกอรา”อันหมายถึงเมืองสงขลาตามที่ปรากฏช่ือในบันทึกจดหมายเหตุของ
ชาวต่างชาติ 
 3.2 เพลงแขกสลุยัมาน บทขับร้องกล่าวถึงสุลัยมานสถาปนาตนขึ้นเป็นเจ้าปกครองเมืองสงขลาเป็นนครรัฐ
อิสระไม่ขึ้นต่ออ านาจของพระเจ้ากรุงศรีอยุธยา ความรุ่งเรืองด้านการค้า ด้านการทหาร การสร้างป้อมปราการ    
การหล่อปืนใหญ่ ความสุขส าราญของชาวเมือง การประพันธ์ท านองเพลงใช้ท านองเพลงรองเง็ง “อาฆูดูวอ”       
เป็นท านองต้นราก ประพันธ์ให้ท านองมีความสนุกสนานรื่นเริง เพื่อสื่อถึงความสุขกายสุขใจของชาวเมืองซิงกอรา 
ก าหนดใช้บันไดเสียงทางเพียงออล่าง ( ซ ล ท x ร ม x ) ใช้หน้าทับรองเง็งตีก ากับจังหวะหน้าทับ ให้ช่ือเพลงว่า 
“เพลงแขกสุลัยมาน” ตามนามของสุลต่านผู้ปกครองเมือง 
 3.3 เพลงแขกปอ้งเมอืง บทขับร้องกล่าวถึงความขัดแย้งระหว่างเมืองสงขลากับเมืองปัตตานใีนสมัยสุลต่าน
มุสตาฟา การต่อสู้รบพุ่งระหว่างทัพของพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาและทัพของสุลต่านสงขลา กองทัพเรือพระเจ้ากรุงศรี
อยุธยา การปิดล้อมเมืองสงขลา และการล่มสลายของเมืองสงขลาหัวเขาแดง การประพันธ์ท านองเพลงใช้วิธีการแต่ง
ขึ้นใหม่โดยไม่มีท านองต้นราก เป็นเพลงท่อนเดียวส าเนียงแขก มีเที่ยวเปลี่ยนส าเนียงไทย ส าเนียงตะลุง เพื่อสื่อ
อารมณ์ความขัดแย้งเหตุการณ์การรบพุ่งของกองทัพทั้งสองฝ่าย ก าหนดให้ใช้บันไดเสียงทางเพียงออล่าง( ซ ล ท x  
ร ม x ) และทางเพียงออบน ( ด ร ม x ซ ล x ) มีอัตราจังหวะสองช้ัน ใช้หน้าทับภาษาต่าง ๆ ตีก ากับจังหวะหน้าทับ 
ให้ช่ือเพลงว่า“แขกป้องเมือง” ตามลักษณะเนื้อหาเรื่องราวการสงครามปกป้องรักษาเมืองของสุลต่านสงขลา 

ผลงานการประพนัธเ์พลงชิงกอรา 
ท่อน 1 

- - - ทฺ - - - ม - - - ร - ม - - ฟ ม ร ม - ฟ - ซ - ท - ล ท ซ ล ฟ 
- - - - ม ฟ ซ ล - - ท ซ ล ฟ ซ ม ฟ ม ร ม - ฟ - ซ - ม - ฟ ม ร - ม 

ท่อน 2 
- - - - - - - ท - - - - - ด  ท ล - - - - ม ฟ ซ ล - ท - ร  - ด  - ท 
- - - - - - - ท - - - - - ด  ท ล - - - - ม ร ม ฟ - ล - ซ - ฟ - ม 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

4. เมอืงสงขลาสมยัปกครองโดยเจา้เมอืงตระกลู ณ สงขลา 
 ประกอบด้วย 3 เพลงได้แก ่
 4.1 เพลงจีนแหลมสน บทขับร้องกล่าวถึงประวัติจีนเหยี่ยง แซ่เฮา สวามิภักดิ์พระเจ้ากรุงธนบุรีได้รับ
แต่งตั้งเป็นหลวงอินทคิรีสมบัติ นายอากรรังนกเกาะสี่เกาะห้า ต่อมาปฏิบัติราชการดีได้แต่งตั้งให้เป็นหลวงสุวรรณคิรี
สมบัติเจ้าเมืองสงขลา บุตรในตระกูล ณ สงขลา ที่เป็นเจ้าเมืองสงขลาปกครองฝั่งแหลมสน และการสงครามรบพุ่ง
กับหัวเมืองแขก การประพันธ์ท านองเพลง ใช้ท านองต้นรากจากท านองการบรรเลงขิมจีนบางส่วนในงานแสดงง้ิว
สมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลาประจ าปี 2563 โดยก าหนดให้เป็นเพลงท่อนเดียวส าเนียงจีน ใช้บันไดเสียง     
ทางเพียงออบน ( ด ร ม x ซ ล x ) ทางเพียงออล่าง ( ซ ล ท x ร ม x ) ทางนอก ( ร ม ฟ x ล ท x ) อัตราจังหวะ
สองช้ัน มีเที่ยวเปลี่ยน ใช้หน้าทับภาษาจีนตีก ากับจังหวะหน้าทับ  ให้ช่ือเพลงว่า “จีนแหลมสน” เพื่อสื่อถึงสถาน
ที่ตั้งเมืองครั้งแรกของเจ้าเมืองตระกูล ณ สงขลา 

4.2 เพลงจีนบ่อยาง บทขับร้องกล่าวถึงการย้ายเมืองสงขลาจากฝั่งแหลมสน มายังฝั่งบ่อยาง การปกครอง
บ้านเมืองของเจ้าเมืองสงขลาแต่ละท่าน ความรุ่งเรืองด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ด้านศาสนา การประพันธ์ท านอง
เพลงใช้ท านองต้นรากจากการบรรเลงขิมจีนบางส่วนในงานแสดงง้ิวสมโภชศาลเจ้ าพ่อหลักเมืองสงขลาประจ าปี 
2563 โดยก าหนดให้มี 2 ท่อน ส าเนียงจีน ใช้บันไดเสียงทางเพียงออบน ( ด ร ม x ซ ล x ) มีอัตราจังหวะสองช้ัน   
ใช้หน้าทับภาษาจีนตีก ากับจังหวะหน้าทับ ให้ช่ือเพลงว่า “จีนบ่อยาง” เพื่อสื่อถึงการย้ายเมืองสงขลาจากฝั่ง     
แหลมสนมาฝั่งบ่อยาง 

4.3 จีนสราญ บทขับร้องกล่าวถึงการเสด็จพระราชด าเนินประพาสเมืองสงขลาของพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว การประดิษฐานพระบรมธาตุเจดีย์บนยอดเขาตังกวน และการเสด็จประพาสเมืองสงขลา                  
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว การประพันธ์ท านองเพลง ใช้ท านองต้นรากจากการบรรเลงขิมจีน
บางส่วนในงานแสดงง้ิวสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลาประจ าปี 2563 โดยก าหนดให้มี 2 ท่อน ส าเนียงจีน       
มีแทรกส าเนียงไทยเพื่อสื่อถึงพระเจ้ากรุงสยาม ใช้บันไดเสียงทางเพียงออบน ( ด ร ม x ซ ล x ) มีอัตราจังหวะ    
สองช้ัน ใช้หน้าทับและเครื่องภาษาภาษาจีนตีก ากับจังหวะหน้าทับ ให้ช่ือเพลงว่า “จีนสราญ” เพื่อสื่อถึงความสงบ
สุขของเมืองสงขลาที่ปกครองโดยเจ้าเมืองตระกูล ณ สงขลาและพระบารมีของพระเจ้ากรุงสยาม ทั้งสองพระองค์ 

ผลงานการประพนัธเ์พลงจนีแหลมสน 
- - - - - - - ร  - - - ด   - ม  - ร  - - ร  ด  ม  ร  - - - ร  - ซ ล ท ร  ล 
- - - ม  - - ซ  ร  - ร  - - ร  ด  - ร  - - - ด  - - ร  ด  - ด  - - ด  ล - ด  
- ร  - - - ด  ท ล - ร  - ท ล ซ - ล - ร  - - - ด  ท ล - ร  - ท ล ซ - ล 
- - - ร  - - - ด  - - - ท - - ร  ล - - - - ร  ท - ล - - - ซ ล ซ ล ฟ 
- - - ล - - - ฟ - - - ม - ฟ - - - ล - ฟ - ม - ร - - - ม ซ ลฺ ด ร 

 
5. เมอืงสงขลาสมยัมณฑลเทศาภบิาล   

ประกอบด้วย 2 เพลง ดังนี ้
5.1 เพลงมณฑลนครศรีธรรมราช บทขับร้องกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของการตั้งมณฑล การรวมเมือง

ต่าง ๆ เข้าเป็นมณฑลนครศรีธรรมราช สถานที่ว่าการมณฑล ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นข้าหลวงมณฑล การปฏิรูปด้าน 
ต่าง ๆ ได้แก่ การเมืองการปกครอง ด้านศาล ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา การประพันธ์ท านองเพลงใช้ท านอง    
ต้นรากจากท านองเพลงบอกสร้อย เสียงเสนาะ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (การแสดงพื้นบ้าน - เพลง
บอก) พ.ศ. 2538 ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสื่อถึงความส าคัญของเมืองนครศรีธรรมราช ก าหนดให้ท านอง

เพลงอยู่ในบันไดเสียงทางเพียงออบน ( ด ร ม x ซ ล x ) มีการปรับเปลี่ยนเสียงลูกตกท านองต้นรากบางจุดเพื่อให้
เกิดการหลากของท านอง มีอัตราจังหวะสองช้ัน ออกลีลาส าเนียงตะลุงใช้กระบวนหน้าทับของโนราบรรเลงก ากับ
จังหวะ ให้ช่ือเพลงว่า “เพลงมณฑลนครศรีธรรมราช” ตามบทบาทความส าคัญของเมืองนครศรีธรรมราชท่ีเป็น   
เมืองเอกของปักษ์ใต้มาแต่โบราณกาล 

5.2 เพลงเขาน้อย บทขับร้องกล่าวถึงบทบาทของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร         
กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ ที่ได้ด ารงต าแหน่งสมุหเทศาภิบาลและอุปราชมณฑลภาคใต้ การบริหารงานด้านการเมือง
การปกครอง ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ด้านศิลปวัฒนธรรม การสร้างพระต าหนักท่ีประทับ การประพันธ์ท านอง
เพลงใช้ท านองต้นรากจากท านองร้องเพลงเรือแหลมโพธิ์ ต าบลคูเต่า อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อสื่อถึง   
เมืองสงขลาอันเป็นที่ตั้งมณฑลนครศรีธรรมราช ก าหนดให้ท านองเพลงอยู่ในบันไดเสียงทางเพียงออบน                
( ด ร ม x ซ ล x ) มีการปรับเปลี่ยนเสียงลูกตกท านองต้นรากบางจุดเพื่อให้เกิดการหลากของท านอง มีอัตราจังหวะ
สองช้ัน ออกลีลาส าเนียงตะลุงระคนส าเนียงไทยภาคกลาง ใช้หน้าทับสองไม้สองช้ันและกระบวนหน้าทับของโนรา
บรรเลงก ากับจังหวะให้ช่ือเพลงว่า “เพลงเขาน้อย” ตามที่ตั้งของพระต าหนักเขาน้อยอันเป็นที่ประทับของสมเด็จ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ ณ เมืองสงขลา 

ผลงานการประพนัธเ์พลงมณฑลนครศรธีรรมราช 
- - - ม - - ซ ล ด  ล ซ ล - ด  - - ซ  ม  - ร  - ด  - ร  ด  ล - ด  ล ซ - ล 
- - - - ซ ม - ร - ด ม ร ด ลฺ ซฺ ล ฺ - - ด ล ฺ ซฺ ลฺ - - - ด - ร - ม ด ร 
- - ซฺ ล ฺ ด ร - - ร ด ม ร ด ล ฺ- ด - - - - ด ลฺ - ด - ร - - ด ล ฺ- ด 
- - - - - ลฺ - ด - - - - - ร - ด ด  ล ซ ล - ด  - ร  - ม  - ร  ม  ซ  - ม  
- - - - - ม  - ร  - - - - - ล - ด  - - ล ซ - ม - ร - ด ม ร ด ล ฺ- ด 

 
6. เมอืงสงขลาสมยัหลงัเปลีย่นแปลงการปกครองถงึปจัจบุนั 
 ประกอบด้วย 2 เพลงดังนี ้

6.1 เพลงสงขลา บทร้องกล่าวถึงเมืองสงขลาสมัยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองที่ยกฐานะขึ้นเป็นจังหวัด
สงขลา พัฒนาการด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ด้านศิลปวัฒนธรรม การเสด็จเย่ียมราษฎรของ
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 การประพันธ์ท านองเพลงใช้ท านอง
ต้นรากจากท านองเพลงมาร์ชจังหวัดสงขลาในท่อนแรก ก าหนดให้ท านองเพลงอยู่ในบันไดเสียงทางเพียงออล่าง      
( ซ ล ท x ร ม x ) อัตราจังหวะสองช้ัน มีเที่ยวเปลี่ยนส าเนียงต่าง ๆ ได้แก่ ตะลุง ฝรั่ง จีน แขก ใช้หน้าทับปรบไก่ 
สองช้ันและหน้าทับภาษาตีก ากับจังหวะหน้าทับ ให้ช่ือเพลงว่า“สงขลา” เพื่อสื่อถึงความเป็นจังหวัดสงขลาอย่างเต็ม
รูปแบบ 

6.2 เพลงสงขลาใหม ่บทร้องกล่าวสงถึงเมืองสงขลาในยุคปัจจุบัน ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา 
ด้านศิลปวัฒนธรรม บุคคลส าคัญ แหล่งท่องเที่ยว ค าขวัญจังหวัดสงขลา การประพันธ์ท านองเพลง ใช้ท านองต้นราก
จากท านองบางส่วนของเพลงเสน่ห์สงขลา ก าหนดท านองเพลงอยู่ในบันไดเสียงทางเพียงออล่าง( ซ ล ท x ร ม x )  
อัตราจังหวะสองช้ัน มีเที่ยวเปลี่ยนส าเนียงต่าง ๆ ได้แก่ ตะลุง แขก จีน ใช้หน้าทับสองไม้สองช้ัน และหน้าทับภาษา       
ตีก ากับจังหวะหน้าทับ ให้ช่ือเพลงว่า “สงขลาใหม่” เพื่อสื่อถึงความเป็นจังหวัดสงขลาในศตวรรษท่ี 21 

 
 
 



981
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

4. เมอืงสงขลาสมยัปกครองโดยเจา้เมอืงตระกลู ณ สงขลา 
 ประกอบด้วย 3 เพลงได้แก ่
 4.1 เพลงจีนแหลมสน บทขับร้องกล่าวถึงประวัติจีนเหยี่ยง แซ่เฮา สวามิภักดิ์พระเจ้ากรุงธนบุรีได้รับ
แต่งตั้งเป็นหลวงอินทคิรีสมบัติ นายอากรรังนกเกาะสี่เกาะห้า ต่อมาปฏิบัติราชการดีได้แต่งตั้งให้เป็นหลวงสุวรรณคิรี
สมบัติเจ้าเมืองสงขลา บุตรในตระกูล ณ สงขลา ที่เป็นเจ้าเมืองสงขลาปกครองฝั่งแหลมสน และการสงครามรบพุ่ง
กับหัวเมืองแขก การประพันธ์ท านองเพลง ใช้ท านองต้นรากจากท านองการบรรเลงขิมจีนบางส่วนในงานแสดงง้ิว
สมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลาประจ าปี 2563 โดยก าหนดให้เป็นเพลงท่อนเดียวส าเนียงจีน ใช้บันไดเสียง     
ทางเพียงออบน ( ด ร ม x ซ ล x ) ทางเพียงออล่าง ( ซ ล ท x ร ม x ) ทางนอก ( ร ม ฟ x ล ท x ) อัตราจังหวะ
สองช้ัน มีเที่ยวเปลี่ยน ใช้หน้าทับภาษาจีนตีก ากับจังหวะหน้าทับ  ให้ช่ือเพลงว่า “จีนแหลมสน” เพื่อสื่อถึงสถาน
ที่ตั้งเมืองครั้งแรกของเจ้าเมืองตระกูล ณ สงขลา 

4.2 เพลงจีนบ่อยาง บทขับร้องกล่าวถึงการย้ายเมืองสงขลาจากฝั่งแหลมสน มายังฝั่งบ่อยาง การปกครอง
บ้านเมืองของเจ้าเมืองสงขลาแต่ละท่าน ความรุ่งเรืองด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ด้านศาสนา การประพันธ์ท านอง
เพลงใช้ท านองต้นรากจากการบรรเลงขิมจีนบางส่วนในงานแสดงง้ิวสมโภชศาลเจ้ าพ่อหลักเมืองสงขลาประจ าปี 
2563 โดยก าหนดให้มี 2 ท่อน ส าเนียงจีน ใช้บันไดเสียงทางเพียงออบน ( ด ร ม x ซ ล x ) มีอัตราจังหวะสองช้ัน   
ใช้หน้าทับภาษาจีนตีก ากับจังหวะหน้าทับ ให้ช่ือเพลงว่า “จีนบ่อยาง” เพื่อสื่อถึงการย้ายเมืองสงขลาจากฝั่ง     
แหลมสนมาฝั่งบ่อยาง 

4.3 จีนสราญ บทขับร้องกล่าวถึงการเสด็จพระราชด าเนินประพาสเมืองสงขลาของพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว การประดิษฐานพระบรมธาตุเจดีย์บนยอดเขาตังกวน และการเสด็จประพาสเมืองสงขลา                  
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว การประพันธ์ท านองเพลง ใช้ท านองต้นรากจากการบรรเลงขิมจีน
บางส่วนในงานแสดงง้ิวสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลาประจ าปี 2563 โดยก าหนดให้มี 2 ท่อน ส าเนียงจีน       
มีแทรกส าเนียงไทยเพื่อสื่อถึงพระเจ้ากรุงสยาม ใช้บันไดเสียงทางเพียงออบน ( ด ร ม x ซ ล x ) มีอัตราจังหวะ    
สองช้ัน ใช้หน้าทับและเครื่องภาษาภาษาจีนตีก ากับจังหวะหน้าทับ ให้ช่ือเพลงว่า “จีนสราญ” เพื่อสื่อถึงความสงบ
สุขของเมืองสงขลาที่ปกครองโดยเจ้าเมืองตระกูล ณ สงขลาและพระบารมีของพระเจ้ากรุงสยาม ทั้งสองพระองค์ 

ผลงานการประพนัธเ์พลงจนีแหลมสน 
- - - - - - - ร  - - - ด   - ม  - ร  - - ร  ด  ม  ร  - - - ร  - ซ ล ท ร  ล 
- - - ม  - - ซ  ร  - ร  - - ร  ด  - ร  - - - ด  - - ร  ด  - ด  - - ด  ล - ด  
- ร  - - - ด  ท ล - ร  - ท ล ซ - ล - ร  - - - ด  ท ล - ร  - ท ล ซ - ล 
- - - ร  - - - ด  - - - ท - - ร  ล - - - - ร  ท - ล - - - ซ ล ซ ล ฟ 
- - - ล - - - ฟ - - - ม - ฟ - - - ล - ฟ - ม - ร - - - ม ซ ลฺ ด ร 

 
5. เมอืงสงขลาสมยัมณฑลเทศาภบิาล   

ประกอบด้วย 2 เพลง ดังนี ้
5.1 เพลงมณฑลนครศรีธรรมราช บทขับร้องกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของการตั้งมณฑล การรวมเมือง

ต่าง ๆ เข้าเป็นมณฑลนครศรีธรรมราช สถานที่ว่าการมณฑล ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นข้าหลวงมณฑล การปฏิรูปด้าน 
ต่าง ๆ ได้แก่ การเมืองการปกครอง ด้านศาล ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา การประพันธ์ท านองเพลงใช้ท านอง    
ต้นรากจากท านองเพลงบอกสร้อย เสียงเสนาะ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (การแสดงพื้นบ้าน - เพลง
บอก) พ.ศ. 2538 ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสื่อถึงความส าคัญของเมืองนครศรีธรรมราช ก าหนดให้ท านอง

เพลงอยู่ในบันไดเสียงทางเพียงออบน ( ด ร ม x ซ ล x ) มีการปรับเปลี่ยนเสียงลูกตกท านองต้นรากบางจุดเพื่อให้
เกิดการหลากของท านอง มีอัตราจังหวะสองช้ัน ออกลีลาส าเนียงตะลุงใช้กระบวนหน้าทับของโนราบรรเลงก ากับ
จังหวะ ให้ช่ือเพลงว่า “เพลงมณฑลนครศรีธรรมราช” ตามบทบาทความส าคัญของเมืองนครศรีธรรมราชท่ีเป็น   
เมืองเอกของปักษ์ใต้มาแต่โบราณกาล 

5.2 เพลงเขาน้อย บทขับร้องกล่าวถึงบทบาทของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร         
กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ ที่ได้ด ารงต าแหน่งสมุหเทศาภิบาลและอุปราชมณฑลภาคใต้ การบริหารงานด้านการเมือง
การปกครอง ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ด้านศิลปวัฒนธรรม การสร้างพระต าหนักท่ีประทับ การประพันธ์ท านอง
เพลงใช้ท านองต้นรากจากท านองร้องเพลงเรือแหลมโพธิ์ ต าบลคูเต่า อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อสื่อถึง   
เมืองสงขลาอันเป็นที่ตั้งมณฑลนครศรีธรรมราช ก าหนดให้ท านองเพลงอยู่ในบันไดเสียงทางเพียงออบน                
( ด ร ม x ซ ล x ) มีการปรับเปลี่ยนเสียงลูกตกท านองต้นรากบางจุดเพื่อให้เกิดการหลากของท านอง มีอัตราจังหวะ
สองช้ัน ออกลีลาส าเนียงตะลุงระคนส าเนียงไทยภาคกลาง ใช้หน้าทับสองไม้สองช้ันและกระบวนหน้าทับของโนรา
บรรเลงก ากับจังหวะให้ช่ือเพลงว่า “เพลงเขาน้อย” ตามที่ตั้งของพระต าหนักเขาน้อยอันเป็นที่ประทับของสมเด็จ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ ณ เมืองสงขลา 

ผลงานการประพนัธเ์พลงมณฑลนครศรธีรรมราช 
- - - ม - - ซ ล ด  ล ซ ล - ด  - - ซ  ม  - ร  - ด  - ร  ด  ล - ด  ล ซ - ล 
- - - - ซ ม - ร - ด ม ร ด ลฺ ซฺ ล ฺ - - ด ล ฺ ซฺ ลฺ - - - ด - ร - ม ด ร 
- - ซฺ ล ฺ ด ร - - ร ด ม ร ด ลฺ - ด - - - - ด ลฺ - ด - ร - - ด ลฺ - ด 
- - - - - ลฺ - ด - - - - - ร - ด ด  ล ซ ล - ด  - ร  - ม  - ร  ม  ซ  - ม  
- - - - - ม  - ร  - - - - - ล - ด  - - ล ซ - ม - ร - ด ม ร ด ล ฺ- ด 

 
6. เมอืงสงขลาสมยัหลงัเปลีย่นแปลงการปกครองถงึปจัจบุนั 
 ประกอบด้วย 2 เพลงดังนี ้

6.1 เพลงสงขลา บทร้องกล่าวถึงเมืองสงขลาสมัยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองที่ยกฐานะขึ้นเป็นจังหวัด
สงขลา พัฒนาการด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ด้านศิลปวัฒนธรรม การเสด็จเยี่ยมราษฎรของ
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 การประพันธ์ท านองเพลงใช้ท านอง
ต้นรากจากท านองเพลงมาร์ชจังหวัดสงขลาในท่อนแรก ก าหนดให้ท านองเพลงอยู่ในบันไดเสียงทางเพียงออล่าง      
( ซ ล ท x ร ม x ) อัตราจังหวะสองช้ัน มีเที่ยวเปลี่ยนส าเนียงต่าง ๆ ได้แก่ ตะลุง ฝรั่ง จีน แขก ใช้หน้าทับปรบไก่ 
สองช้ันและหน้าทับภาษาตีก ากับจังหวะหน้าทับ ให้ช่ือเพลงว่า“สงขลา” เพื่อสื่อถึงความเป็นจังหวัดสงขลาอย่างเต็ม
รูปแบบ 

6.2 เพลงสงขลาใหม ่บทร้องกล่าวสงถึงเมืองสงขลาในยุคปัจจุบัน ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา 
ด้านศิลปวัฒนธรรม บุคคลส าคัญ แหล่งท่องเที่ยว ค าขวัญจังหวัดสงขลา การประพันธ์ท านองเพลง ใช้ท านองต้นราก
จากท านองบางส่วนของเพลงเสน่ห์สงขลา ก าหนดท านองเพลงอยู่ในบันไดเสียงทางเพียงออล่าง( ซ ล ท x ร ม x )  
อัตราจังหวะสองช้ัน มีเที่ยวเปลี่ยนส าเนียงต่าง ๆ ได้แก่ ตะลุง แขก จีน ใช้หน้าทับสองไม้สองช้ัน และหน้าทับภาษา       
ตีก ากับจังหวะหน้าทับ ให้ช่ือเพลงว่า “สงขลาใหม่” เพื่อสื่อถึงความเป็นจังหวัดสงขลาในศตวรรษท่ี 21 
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ผลงานการประพนัธเ์พลงสงขลา 
- - - ร - ร - ร - ม - ร - ม - ซ - ร - ซ - - ล ท - ม  ร  ท - ล - ซ 
- - - ซ - ซ - ซ - ม - ร - ม - ซ - ท ล ซ - ม - ร - - ทฺ ฟฺ ทฺ ทฺ - ล ฺ
- - - ล - ล - ล - ม - ร - ม - ซ - ร - ซ - - ล ท - ร - ม ล ซ - ล 
- - - ซ ซ ซ - ฟ ฟ ฟ - ม ม ม - ล ล ล - ซ ซ ซ - ฟ ฟ ฟ - ม ม ม - ร 

 
สรปุผลการวจิยั 
 การประพันธ์เพลงตับเรื่องเมืองสงขลา ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร พงศาวดาร และบุคคล สร้างสรรค์ขึ้น     
เป็นบทขับร้องที่เกี่ยวกับเมืองสงขลา 5 สมัย ได้แก่ สมัยอาณาจักรโบราณสทิงพระ สมัยพระเจ้าสงขลา(สุลัยมาน) 
สมัยตระกูล ณ สงขลา สมัยมณฑลเทศาภิบาล และสมัยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง โดยเนื้อหากล่าวถึง
ประวัติศาสตร์ด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการเมืองการปกครอง ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านศาสนา ด้านการศึกษา
และด้านศิลปวัฒนธรรม ท านองเพลงประพันธ์ขึ้นใหม่ใช้ท านองต้นรากจาก เพลงพื้นบ้าน ท านองสวดทางศาสนา
พราหมณ์ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม เพลงประจ าจังหวัด และแต่งข้ึนโดยไม่มีท านองต้นราก ในอัตราจังหวะสองช้ัน 
รวมทั้งสิ้น 16 เพลงได้แก่ เพลงรัวต้นเรื่อง เพลงขานไข เพลงสทิงพาราณสี เพลงพราหมณ์ถวายเวท เพลงพุทธสถิต 
เพลงเจ้าสามีราม เพลงซิงกอรา เพลงแขกสุลัยมาน เพลงแขกป้องเมือง เพลงจีนแหลมสน เพลงจีนบ่อยาง         
เพลงจีนสราญ เพลงมณฑลนครศรีธรรมราช เพลงเขาน้อย เพลงสงขลา และเพลงสงขลาใหม่ ตามล าดับ ก าหนดใช้
บันไดเสียงทางเพียงออล่าง ( ซ ล ท x ร ม x ) ทางเพียงออบน ( ด ร ม x ซ ล x ) และทางนอก( ร ม ฟ x ล ท x ) 
ใช้กระบวนหน้าทับโนรา หน้าทับปรบไก่สองช้ัน หน้าทับสองไม้สองช้ัน หน้าทับเฉพาะ หน้าทับสดายง หน้าทับ
รองเง็ง หน้าทับจีน หน้าทับฝรั่ง ตีก ากับจังหวะหน้าทับ บรรเลงตามรูปแบบของเพลงตับเรื่อง 
 
ค าขอบคณุ 
 ขอขอบคุณทุนวิจัย ประเภททุนวิจัยตามยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2561 จากกองทุนวิจัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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กระบวนการออกแบบและสร้างสรรค์แสงละครเวที เรื่อง อภินิหารแม่มดแฝด

อชิรญา ชินลาภา1และสายฝน ไฝเส้ง2

บทคัดย่อ
 การออกแบบและสร้างสรรค์แสงซ่ึงเป็นสิ่งหน่ึงที่สำาคัญในกระบวนการสร้างสรรค์ละครเวที เพราะนอกเหนือจากแสงจะ

ทำาให้แลเห็นแล้ว แสงยังทำาหน้าที่ประหนึ่งเป็นนักแสดงที่ถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกมายังคนดู การสร้างสรรค์ผลงานในครั้งนี้ มี

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการออกแบบและสร้างสรรค์แสงละครเวที เรื่อง อภินิหารแม่มดแฝด บทละครโดย ดารกา วงศ์ศิริ 

เป็นละครประเภทสุขนาฏกรรม นำาเสนอในรูปแบบละครสมัยใหม่ ออกแบบและสร้างสรรค์แสงจำานวน 6 ฉาก ได้แก่ ฉากลานชุมนุม

แม่มด ฉากลานในหมู่บ้าน ฉากห้องนอน ฉากนอกหมู่บ้าน ฉากป่าทึบ และฉากปราสาทแม่มด กระบวนการออกแบบและสร้างสรรค์

แสง มีแนวคิดการออกแบบและสร้างสรรค์แสงในรูปแบบไม่เหมือนจริง (Non-realism) ใช้แสงที่สื่อสารความรู้สึก อารมณ์ของเรื่อง 

และใช้แสงเพื่อบ่งบอกถึงสถานที่ไปด้วยในเวลาเดียวกัน อาทิเช่น การใช้แสงไฟหลากสี ในฉากลานในหมู่บ้าน เพื่อสื่อถึงความรู้สึก

สนกุสนาน และสือ่ถงึลานกว้างในหมูบ้่านในเวลาเดยีวกนั และการใช้แสงไฟหลากสเีฉพาะจดุของฉากแม่มดร่ายคาถา และการใช้ไฟ

สีนำ้าเงินบ่งบอกเวลาตอนกลางคืน และใช้เทคนิคอื่น ๆ เข้ามาช่วยให้เห็นการใช้แสงที่ชัดเจนขึ้น ได้แก่ ไฟหมุน (Moving head) 

เครื่องพ่นควัน (Smoke) และไฟส่องตามตัว (Follow) ใช้การออกแบบและสร้างสรรค์แสงเป็นตัวอย่างโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

เพื่อให้สามารถมองเห็นภาพรวมและการจัดวางไฟสำาหรับการออกแบบแสงได้อย่างชัดเจน การสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบแสง

ในละครเวทีเรื่องนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ แสงสามารถสร้างสีสันและอารมณ์ให้ละครดูน่าสนใจ ถ่ายทอดเรื่องราวและ

ความรู้สึกของตัวละครมายังผู้ชมได้เป็นอย่างดี 
 

ค�าส�าคัญ : สร้างสรรค์ ออกแบบแสง ละครเวที
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The process of design and create the stage lighting of “The miracle of twin witch”

Achiraya Chinlapa1* and Saifon Faiseng2

Abstract
 The light design and creative is a one of the important things in the stage play creation process. Aside 

from the light make thing visible but it also acts as an actor who expresses emotions and the feeling to the 

audiences.The creation of this work is to study the design and create lighting process for stage play of “The 

miracle of twin witch”. Scripted by Daraka Wongsiri. This is a drama comedy. Presented in a modern drama 

style. Design and create lighting, consisting of 6 scenes, including the courtyard gathering of witches, courtyard 

scene in the village, bedroom scene, outside village scene, dense forest scene and witch castle scene. Light 

design and creative process using ideas of non-realism way. Uses light to communicate feelings, story mood 

and use the light to indicate the place to go at the same time, such as using various colored lights in the court-

yard scene in the village. This to convey the feeling of fun and communicate to the courtyard in the village at 

the same time and the use of multi-colored lights on the spot of the witchcraft incantation scene. Using blue 

lights to indicate the night time. Also using other techniques to help visualize the use of clear light, such as the 

moving head light, smoke machine, and follow light. The design and creative lighting as a prototype by using 

Photoshop program in order to have a clear overview and lighting layout for lighting design. The creation of the 

light design in this play was based on the intended objectives. Light can create color and mood for the drama 

to look interesting. Can convey the story and feelings of the characters to the audience as well.

Keywords: Create, Light design, Stage play 
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ประเภทผลงานสรา้งสรรค ์

ศิลปะการแสดง (ละครเวที) 
 

แนวความคิด 
แนวคิดหลักในการออกแบบ คือ การออกแบบแสงส่วนใหญ่ให้ความไม่เหมือนธรรมชาติในชีวิตจริง เพื่อให้ผู้ชมเข้าใจ

ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน้ันเป็นเรื่องราวที่เหนือธรรมชาติ เป็นเรื่องราวที่เก่ียวกับเวทมนตร์ มีเพียงบางฉากที่ใช้แสงสว่างเหมือน
ตามธรรมชาติ ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มีการออกแบบแสงที่ตระการตา ให้อารมณ์ของเรื่องเป็นอารมณ์เหมือนฝันในเทพนิยาย 
โดยสีของแสงที่ใช้ส่วนใหญ่จะเน้นเป็นสีที่ให้อารมณ์ลึกลับ เช่น โทนสีม่วง ซ่ึงเป็นสีที่ให้ความรู้สึกลึกลับ สื่อถึงตัวละครแม่มด
และเวทมนตร์คาถา ผู้สร้างสรรค์ได้ออกแบบอารมณ์และสีของเรื่องให้เป็นสีที่แปลกตาและใช้เทคนิคพิเศษต่าง ๆ เพื่อสร้างจุด
สนใจ สร้างมิติ สร้างบรรยากาศและอารมณ์ในการแสดงเพื่อให้ผู้ชมมีอารมณ์คล้อยตามไปกับการแสดง 

ความส าคัญของการท างานสรา้งสรรค ์
การแสดงละครเวที ถือเป็นศูนย์รวมของศิลปะทุกแขนงที่น าเอาศิลปะการแสดงรูปแบบต่าง ๆ ดนตรี ทัศนศิลป์ รวม

ไปถึงช่างฝีมือ และการออกแบบในด้านต่าง ๆ มารวมเข้าด้วยกัน การออกแบบในแต่ละด้านล้วนมีความส าคัญต่อการแสดง
ละครเวที การออกแบบฉาก แสง สี เครื่องแต่งกาย และแต่งหน้า เป็นส่วนประกอบส าคัญในการน าเสนอละคร อันจะท าใ ห้
ละครมีความสมบูรณ์ สวยงาม อีกทั้งยังสื่อความหมายและอารมณ์ของการแสดงเพิ่มมากยิ่งขึ้น  

การออกแบบแสงส าหรับละครเวทีมีความส าคัญต่อการแสดงและการผลิตละคร เพราะแสงสว่างช่วยให้เราแลเห็น
ภาพที่เกิดขึ้นบนเวที จุดมุ่งหมายอันดับแรกของการแสดง คือ การน าเสนอ หรือการท าให้ผู้ชมแลเห็น หากไม่มีแสง การแสดง
บนเวทีก็ไม่สามารถด าเนินการได้อย่างมีความหมาย เพราะแสงคือสิ่งที่สามารถสร้างจินตนาการให้กับผู้ชมและสร้างภาพใน
ลักษณะต่าง ๆ ได้อย่างไม่มีขอบเขต ผู้สร้างสรรค์ได้เลือกออกแบบแสงละครเวทีเรื่อง อภินิหารแม่มดแฝด บทละครโดยคุณ
ดารกา วงศ์ศิริ เพราะมีความน่าสนใจในการออกแบบแสง เน้ือเรื่องกล่าวถึงความชั่วร้ายของแม่มดฝาแฝดที่ชั่วร้ายที่สุด ชื่อว่า 
ร้ายเหลือ และ เหลือร้าย แม่มดทั้งสองได้ท าการประลองเวทมนตร์กับแม่มดตนอ่ืนจนฝ่ายตนเองเป็นฝ่ายแพ้ แต่ทั้งคู่ไม่ยอมรับ
ผลการตัดสิน จึงต้องการกู้ศักดิ์ศรีและครอบครองความเป็นใหญ่เหนือทุกสิ่ง และได้วางแผนคิดค้นค้นน้ ายาอันตรายที่มีพิษท า
ให้ทุกอย่างหายไปในพริบตา โดยจับมนุษย์ที่เป็นเด็กเกเร นิสัยไม่ดี มาเป็นเครื่องมือในการท าน้ ายา แม่มดฝาแฝดประสบ
ความส าเร็จในการท าน้ ายา แต่แล้วก็เกิดเหตุไม่คาดฝัน เม่ือพี่สาวและพี่ชายของเด็กที่ถูกแม่มดฝาแฝดจับตัวมา สามารถฝ่า
ด่านอันตรายขึ้นมาถึงบนปราสาทแม่มดได้ ท าให้เกิดการต่อสู้และด้วยความประมาทของแม่มดฝาแฝด ท าให้ทั้งคู่ต้องหาย
สาบสูญไปจากน้ ายาที่ตนท าขึ้นมา ด้วยเน้ือเรื่องที่เก่ียวกับเวทมนตร์ สามารถใช้เทคนิคต่าง ๆ ที่แปลกตาในการน าเสนอ
ออกมาในรูปแบบละครเวทีและผู้สร้างสรรค์ยังได้เล็งเห็นถึงคุณค่าของบทละครที่เป็นสื่อกลางในการสะท้อนสังคม 

วัตถุประสงค์ของการผลิตผลงานสรา้งสรรค์ 
 1. ศึกษากระบวนการสร้างสรรค์ละครเวทีเรื่อง อภินิหารแม่มดแฝด 

2. ออกแบบและสร้างสรรค์แสงประกอบการแสดงละครเวทีเรื่อง อภินิหารแม่มดแฝด 
กระบวนการของการผลิตผลงานสรา้งสรรค์ 

ผู้สร้างสรรค์ได้แบ่งกระบวนการท างานออกเป็น ๖ ขั้นตอน ดังน้ี 
1. ศึกษาข้อมูลที่เก่ียวข้องกับละครเวทีเรื่อง อภินิหารแม่มดแฝด 

  1.1 บทละครเวทีเรื่อง อภินิหารแม่มดแฝด 
  1.2 ประวัติผู้แต่งบทละครเวทีเรื่อง อภินิหารแม่มดแฝด 
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2. ศึกษาหลักการวิเคราะห์ตีความบทละคร  
2.1 เรื่องย่อละครเวทีเรื่อง อภินิหารแม่มดแฝด 

 2.2 ประเภทและแนวการน าเสนอละครเวทีเรื่อง อภินิหารแม่มดแฝด 
 2.3 วิเคราะห์ตัวละครเรื่อง อภินิหารแม่มดแฝด 

 3. ศึกษาข้อมูลเก่ียวกับการออกแบบแสง 
  3.1 แนวคิดในการออกแบบแสงละครเวทีเรื่อง อภินิหารแม่มดแฝด เป็นละครประเภทสุขนาฏกรรม 
น าเสนอในรูปแบบละครสมัยใหม่ ออกแบบแสงทั้งหมด ๖ ฉาก แสงส่วนใหญ่ให้ความไม่เหมือนธรรมชาติในชีวิตจริง เพื่อให้
ผู้ชมเข้าใจว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน้ันเป็นเรื่องราวที่เหนือธรรมชาติ  ใช้เทคนิคพิเศษต่าง ๆ เพื่อสร้างจุดสนใจ สร้างมิติ สร้าง
บรรยากาศและอารมณ์ในการแสดงเพื่อให้ผู้ชมมีอารมณ์คล้อยตามไปกับการแสดง   
  3.2 อารมณ์และสีของเรื่อง อารมณ์ของเรื่องเป็นอารมณ์เหมือนฝันในเทพนิยาย โดยสีของแสงที่ใช้ส่วน
ใหญ่จะเน้นเป็นสีที่ให้อารมณ์ลึกลับ เช่น โทนสีม่วง สื่อถึงตัวละครแม่มดและเวทมนตร์คาถา สีน้ าเงินบ่งบอกเวลากลางคืน สี
แดงให้ความรู้สึกอันตราย น่ากลัว 
  3.3 อุปกรณ์เครื่องให้แสงสว่างส าหรับเวที อุปกรณ์ที่เป็นแหล่งก าเนิดแสงเลียนแบบแสงธรรมชาติที่ใช้ให้
ความสว่างแก่เวที และมีความส าคัญมากต่องานออกแบบแสง คือ โคมไฟชนิดต่าง ๆ (lanterns) ที่เป็นแบบเผาไหม้ไส้หลอดให้
เกิดแสงสว่าง (incandescent lamp) เป็นลักษณะการแปลงพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานในรูปของคลื่นแสงไปตกกระทบกับ
พื้นผิวของวัตถุต่าง ๆ  ที่ปรากฏบนเวทีได้ในบรรยากาศที่ผู้จัดแสงต้องการให้ผู้ชมแลเห็น โดยมีอุปกรณ์เสริมหลากหลายชนิด
ช่วยให้การควบคุมแสงประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ 
  3.4 อุปกรณ์ควบคุมระดับแสง การควบคุมระดับแสงเป็นสิ่งที่ช่วยให้นักจัดแสงสามารถควบคุมการสั่งการ 
ไม่ว่าจะเป็นการเปิดหรือปิด รวมถึงการสั่งจ่ายให้โคมไฟมีการส่องสว่างในระดับปริมาณของแสงที่แตกต่างกันตามที่ต้องการได้  
  3.5 สีของแสง เม่ือเราแบ่งสีตามแม่สีปฐมภูมิในทางศิลปะ เราจะแบ่งแม่สีออกเป็น สีแดง สีน้ าเงิน และสี
เหลือง แต่ในทางทฤษฎี แม่สีของแสง กลับมีแม่สีที่ไม่เหมือนกับแม่สีในทางศิลปะซ่ึงแม่สีของแสงจะประกอบไปด้วย สีแดง สี
เขียว และสีน้ าเงิน ซ่ึงสามารถเขียนย่อ ๆ  ในภาษาอังกฤษได้ว่า RGB (Red Green and blue) เพราะแม่สีของแสงเหล่าน้ีไม่
สามารถสร้างขึ้นมาได้ด้วยการผสมจากสีอ่ืน ๆ 
  3.6 มุมและทิศทางของแสง ท าให้ภาพของนักแสดงที่ปรากฏมีลักษณะแตกต่างกันออกไปตามต าแหน่ง
ของล าแสงที่ตกกระทบลงบนตัวนักแสดงหรือวัตถุ  
 4.การออกแบบและสร้างสรรค์แสงละครเวทีเรื่อง อภินิหารแม่มดแฝด มีขั้นตอนในการออกแบบดังน้ี  
  4.1 การออกแบบภาพร่างโครงสร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นการร่างเพื่อก าหนดขอบเขตและจัด
วางโครงสร้างของไฟ   

 
ภาพที่ 1 การออกแบบภาพร่างโครงสร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ที่มา : นางสาวอชิรญา ชินลาภา 



987
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

  4.2 การออกแบบแสงจ าลองด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เห็นสีของแสงท่ีใช้ส าหรับการสร้าง
บรรยากาศในแต่ละฉากของละครก่อนลงมือปฏิบัติจริง    
    
  
 
 
  
 
 

 
 
 

ภาพที่ 2 การออกแบบแสงจ าลองด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ที่มา : นางสาวอชิรญา ชินลาภา 

 
อุปกรณ์ในการด าเนนิการผลิตผลงานสร้างสรรค ์

 การออกแบบและสร้างสรรค์แสงละครเวทีเรื่อง อภินิหารแม่มดแฝด มีอุปกรณ์ในการด าเนินการผลิตผลงาน
สร้างสรรค์ ดังน้ี  

1. อุปกรณ์ควบคุมระดับแสง 
1.1 ดิจิตอล ดิมเมอร์ (Digital Dimmer) เป็นเครื่องหรี่แสงแบบใหม่ในปัจจุบันที่ได้รับความนิยมควบคู่มา 

กับอะนาลอก ดิมเมอร์ โดยจะใช้รหัสตัวเลขในการควบคุมความสว่างของโคมไฟ ข้อดีของดิจิตอล ดิมเมอร์ คือ ความคล่องตัว
สูง สามารถสั่งจ่ายกระแสไฟควบคู่ไปกับสายน า สัญญาณดิจิตอลที่เรียกว่า DMX ๕๑๒ ได้อย่างรวดเร็ว 
  1.2 ไลท์ติ้ง คอนโซล หรือบอร์ด คอนโทรล (Dimmer Board or Lighting Console or Board Control) 
แบบมีหน่วยความจ า ได้รับการพัฒนาขึ้นจากบอร์ดคอนโทรลแบบธรรมดา โดยเพิ่มขีดความสามาถให้สามารถบันทึกรูปแบบ
ของแสงได้โดยมีหน่วยความจ าอยู่ในตัว ซ่ึงเราเรียกบอร์ดคอนโทรลประเภทน้ีว่า Memory Dimmer Board บอร์ดประเภทน้ี
มีส่วนของการเก็บข้อมูลที่ท าหน้าที่เก็บค่าสว่างของแต่ละช่องไฟไว้เป็นคิว ๆ นอกจากน้ันยังมีคุณสมบัติที่พิเศษอ่ืน ๆ เพิ่มเข้า
มาอีกเพื่อให้มีฟังก์ชั่นการใช้งานสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 
  1.3 สายน าสัญญาณ DMX512 เป็นระบบสัญญาณทางดิจิตอลที่ใช้ในการสื่อสารเพื่อการควบคุมและการ
สั่งการกับบอร์ดคอนโทรลและเครื่องดิมเมอร์ซึงสามารถส่งข้อมูล ๕๑๒ แชนแนล ต่อการเชื่อมสาย ๑ ชุด 
 2. อุปกรณ์เครื่องให้แสงสว่างส าหรับเวที 
  2.1 ไฟ PAR 64 (PAR 1000) 
  2.2 ไฟ PAR LED  
  2.3 ไฟ Moving Beam 
  2.4 ไฟ Follow 
 3. โครงสร้างทรัสตัวยู สูง 4 เมตร ยาว 8 เมตร , T-Bar และ I-Bar สูง 4 เมตร จ านวน 4 เสา   
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เทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน 
 1. Strobe light คือ ไฟกระพริบ ท าให้เกิดภาพเทคนิคพิเศษที่เรียกว่า fast motion หรือ slow motion 
 2. Fog and smoke machine คือ เครื่องปล่อยควัน ควันที่ได้จะลอยอยู่ในอากาศตามอารมณ์ของเรื่อง หรือปล่อย
ควันเพื่อท าการปรับล าแสงไปตามส่วนต่าง ๆ ของเวทีได้ง่ายขึ้น  
 3. Ultraviolet effects หมายถึง โคมแบบ black light ซ่ึงเป็นหลอดแบบ fluorescent ที่สามารถสร้างสรรค์
บรรยากาศแบบแฟนตาซี หรือ glow-in-the-dark effect ใช้คู่กับเครื่องแต่งหน้าที่มีส่วนผสมที่สะท้อนแสง หรือสีสะท้อนแสง
หรือวัตถุอ่ืน ๆ 

ผลงานสร้างสรรค ์
 การออกแบบและสร้างสรรค์แสงละครเวทีเรื่อง อภินิหารแม่มดแฝด มีความใกล้เคียงกับแสงจ าลองที่ได้ออกแบบ
เอาไว้ โดยได้ออกแบบแสงทั้งหมด 6 ฉาก ซ่ึงในแต่ละฉากมีการเปลี่ยนแสงไปตามอารมณ์และเหตุการณ์ต่าง ๆ ดังน้ี 
 ฉากที่ 1 ฉากลานชุมนุมของเหล่าแม่มด แม่มดแฝดปรากฏตัวด้วยการร้องเพลง แสงที่ใช้ในฉากน้ี จะใช้แสงสีม่วง
และสีน้ าเงินเป็นหลัก และใช้แสงที่เคลื่อนไหว ให้ความรู้สึกลึกลับ ดูขลัง น่าค้นหา 
 

  
  (1)              (2)  

ภาพที่ 3 (1) ใช้ไฟ Moving Beam หลากส ี(2) ใช้แสงสีน้ าเงินและม่วงให้ความรู้สึกลึกลับ 
ที่มา : นางสาวอชิรญา ชินลาภา 

 
ฉากที่ 2 ฉากในหมู่บ้าน เวลาบ่าย ๆ เย็น ๆ คนขายลูกโป่งเดินเข้ามาขายลูกโป่ง เด็ก ๆ ในหมู่บ้านว่ิงออกมาดู 

คนขายลูกโป่งและเด็ก ๆ ร้องเพลงร่วมกัน และมีเด็กไม่ดี ออกมาท าลูกโป่งแตกจนหมด แสงที่ใช้ในฉากน้ีจะใช้แสงที่สว่างและ
ครอบคลุมเพื่อให้เห็นตัวละครทุกตัวอย่างชัดเจน ใช้แสงที่เคลื่อนไหวในตอนที่ร้องเพลงเพื่อให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ แสงสีฟ้า 
ชมพู ให้ความรู้สึกสดใส  

 

  
(1)          (2) 

 ภาพที่ 4 (1) ใช้ไฟ LED สีชมพูและฟ้าเป็นหลัก (2)ใช้ไฟ LED สีชมพูและฟ้าเป็นหลักและใช้ไฟ Moving Beam
หลากสี 

ที่มา : นางสาวอชิรญา ชินลาภา 
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ฉากที่ 3 ห้องนอนส้มจุก เวลากลางคืน ห้องของส้มจุกสกปรก รกรุงรัง หวานใจว่ิงตามส้มจุกเข้ามา แต่ไม่ทัน ส้มจุก
ปิดประตูใส่หวานใจ ทั้งสองถกเถียงกัน จนส้มจุกหลับไป แม่มดแฝดก็เข้ามาลักพาตัวส้มจุก แสงที่ใช้ในฉากน้ี จะเป็นแสงสลัว 
ๆ สีน้ าเงิน ให้เห็นบรรยากาศเวลากลางคืน และใช้แสงเคลื่อนไหวหลายสีตอนร่ายมนตร์  

 

  
          (1)               (2)      

ภาพที่ 5  (1)ใช้ไฟ LED สีน้ าเงินเป็นหลัก (2)ใช้ไฟ Moving Beam หลากสีตอนแม่มดร่ายมนตร์และเปิดปิดไฟสลับ
ฝั่ง 

ที่มา : นางสาวอชิรญา ชินลาภา 
ฉาก 4 หมู่บ้านตอนกลางคืน หวานใจและกล้าหาญออกตามหาน้อง ๆ แสงที่ใช้ในฉากน้ี ใช้แสงที่ให้บรรยากาศสลัว 

ค่อนข้างมืด แสงสีน้ าเงินบ่งบอกถึงเวลากลางคืน แสงสีชมพูให้ความรู้สึกอ่อนหวาน โรแมนติกในตอนที่ตัวละครร้องเพลง และ
ใช้ไฟส่องนักแสดงโดยเฉพาะเพื่อน าสายตาผู้ชมให้คล้อยตามไปกับเหตุการณ์  

 

  
(1)                 (2)  

ภาพที่ 6 (1)ใช้ไฟ LED สีน้ าเงินบริเวณด้านหลัง และใช้ LEDสีม่วงบริเวณด้านหน้า (2) เพิ่มไฟ Moving Beam สีขาวโฟกัสที่
นักแสดง และเพิ่มไฟ LED สีชมพูบริเวณด้านหน้า                    

ที่มา : นางสาวอชิรญา ชินลาภา 
ฉาก 5 ทุ่งหญ้าชายป่าก่อนเข้าถึงเขตแดนของแม่มด ทุ่งหญ้าชายป่าก่อนถึงเขตแดนแม่มด มีดอกไม้และต้นไม้อยู่

หลายต้น ทั้งหมดจะล้อมรอบซากต้นไม้ใหญ่อยู่ต้นหน่ึง แสงที่ใช้ในฉากน้ีจะเน้นแสงสีน้ าเงิน เขียว ให้บรรยากาศในป่าทึบตอน
กลางคืน บรรยากาศค่อนข้างวังเวง  

  
(1)               (2) 

ภาพที่ 7 (1)ใช้ไฟ Moving Beam สีฟ้าอ่อนโฟกัสทีละคน       (2)เพิ่มไฟ LED สีเขียว เปิดสลัว 
ที่มา : นางสาวอชิรญา ชินลาภา 
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ฉากที่ 6 ในปราสาทแม่มด มีกระจกบานใหญ่ ตามชั้นวางของเต็มไปด้วยขวดยาสีสันแปลก มีซากกบ งู จ้ิงจก 
จ้ิงเหลน หัวกะโหลก และอ่ืน ๆ ที่น่าเกลียดน่ากลัววางอยู่เต็ม หม้อยาพิษขนาดใหญ่วางอยู่ตรงซ้ายมือ แสงที่ใช้ในฉากน้ีจะใช้
แสงที่สว่างจากไฟเคลียร์ ให้มองเห็นนักแสดงทุกคน เน่ืองจากมีนักแสดงจ านวนหลายคนอยู่ในฉากน้ี และใช้สี ที่เน้นไปทางสี
ม่วง ชมพู แดง ย้อมบรรยากาศ 
 

  
          (1)          (2)          
ภาพที่ 8 1)ใช้ไฟ LED สีม่วง น้ าเงิน บริเวณข้างหลังใช้ไฟ Follow ส่องเป็นดวงจันทร์ และใช้ไฟ Moving Beam ส่องที่กระจก 
(2)ใช้ไฟ Moving Beam สีเขียวตอนแม่มดร่ายมนตร์ท าน้ ายา 

ที่มา : นางสาวอชิรญา ชินลาภา 
 

ค าขอบคณุ 
ผลงานสร้างสรรค์ในครั้งน้ีได้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เน่ืองจากได้รับความกรุณาจากบุคคลหลายท่านดังต่อไปน้ี 

ขอขอบพระคุณอาจารย์สายฝน ไฝเส้ง อาจารย์ที่ปรึกษา คณาจารย์สาขาวิชาศิลปะการแสดงและ
คณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ทุกท่าน ที่ให้ค าแนะน าในด้านต่าง  

ขอขอบพระคุณคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ได้ให้ค าแนะน า ปรึกษา 
ตรวจแก้ไขและให้ข้อเสนอแนะดี ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์ผลงานละครเวทีให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

 ขอขอบพระคุณครอบครัวชินลาภา เพื่อน ๆ นิสิตชั้นปีที่ 4 ทุกคน และน้อง ๆ สาขาวิชาศิลปะการแสดง
ทุกคนที่คอยให้ความช่วยเหลือและเป็นก าลังใจกันมาตลอด นอกจากน้ียังมีผู้ที่ให้ความช่วยเหลืออีกหลายท่าน ซ่ึงผู้สร้างสรรค์
ไม่อาจกล่าวนามได้หมด จึงขอขอบพระคุณทุกท่านเหล่าน้ันไว้ ณ โอกาสน้ี 
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ศิลปะการแสดงสร้างสรรค์ ชุด ตารีซีเปอตานี

สิริ สุขเกษม1* ชนิสรา สุขรมย์1 และวิระเดช ทองค�า2

บทคัดย่อ
ผลงานศิลปะการแสดงสร้างสรรค์ ชุดตารีซีเปอตานี ผู้สร้างสรรค์ได้รับแรงบันดาลใจจากการน�่าข้าว กล่าวถึงวิธีการท�านา

ของชาวใต้ ซึ่งมีมาแต่โบราณ โดยวิธีการท�านั้นแตกต่างจากการท�านาด�าเพราะพื้นที่ในการท�าน้ันเป็นที่ราบสูงจึงเรียกว่า การปลูก

ข้าวไร่ และต้องอาศัยฤดูกาลในการเพาะปลูก อีกทั้งยังมีวิธีการปลูกที่ต้องมีอุปกรณ์เสริมหลายอย่าง เนื่องด้วยปัจจุบันนี้การน�่าข้าว

ก�าลงัจะสญูหายไปแล้วผูส้ร้างสรรค์จงึเลง็เหน็ถงึความส�าคญัทีจ่ะศกึษาวธิกีารน�า่ข้าวของ อ�าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา น�ามาออกแบบ

สร้างสรรค์เป็นผลงานการแสดงในรูปแบบการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ตอนล่าง โดยศึกษาข้อมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์ และการ

ลงพื้นที่ชุมชน จึงน�าข้อมูลมาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อสร้างสรรค์เป็นผลงานการแสดงสู่สาธารณชน วิธีการน�่าข้าวมีเอกลักษณ์

โดดเด่น มีเนื้อหาการแสดงแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ บรรยากาศในการเตรียมพื้นดิน บรรยากาศของการปลูกข้าวไร่ และบรรยากาศ

ที่มีความสนุกสนานและการเกี้ยวพาราสีของหนุ่มสาว ออกแบบดนตรีประกอบการแสดงก�าหนดให้ใช้ดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ตอนล่าง 

จังหวะซาปิน อินังและโยเก็ต การออกแบบท่าร�าใช้ท่าร�าเลียนแบบธรรมชาติของชาวไร่โดยใช้ไม้สักเพื่อเตรียมดินและกระบอกไม้ไผ่

ส�าหรบัปลกูข้าวไร่ เป็นอปุกรณ์ประกอบการแสดง โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่สร้างสรรค์การแสดงชดุ ตารซีเีปอตาน ีในรปูแบบการแสดง

พื้นบ้านภาคใต้ตอนล่าง ศิลปะการแสดงสร้างสรรค์ ชุดตารีซีเปอตานี สามารถสะท้อนภาพวิถีชีวิตการประกอบอาชีพชาวไร่ อ�าเภอ

จะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่ค่อยเลือนหายไปในกิจวัตรประจ�าวันของชาวภาคใต้ 

ค�ำส�ำคัญ : ตารีซีเปอตานี การน�่าข้าว 
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Performing arts, creative, Tari Si Petani

Sirik Sukkasem1* Chanisara Sukarom 1 and Wiradej Thongkham2

Abstract

 Creative performance art Tari Si Petani the creators were inspired by rice plowing. Talking about the 

farming methods of the southern people which has since ancient times. The method of making is different from 

doing the transplantation because the area of   the operation is plateau. Rice plantation and requires seasons 

to cultivate. There are also methods of planting that require a lot of accessories. As the fields disappear, the 

creators have realized that it is important to study the methods of rice cultivation in Chana District, Songkhla 

Province, to design as a presentation in the form of performance of the southern people. By reviewing 

information from documents, interviews and visits to community areas. Therefore, the data is analyzed and 

synthesized to create performance for the public. The method of frying rice is unique. The content is divided 

into 3 stages, namely, the conditions in the preparation of land. The atmosphere of the rice fields and the fun 

and youthful atmosphere. The music design for the show requires the use of southern folk music, rhythm, 

Sapin, Inang and Joget. The design of the dance posture uses the imitation of the natural dance movement of 

the farmers using teak to provide soil and bamboo tubes for the cultivation of rice. As a tool to perform with 

the objective of creating a Farmer’s Dance performance in the form of folk performances in the lower southern 

region. This Tari Si Petani Dance’s creative arts reflect the livelihood of the farmers in Chana District, Songkhla 

Province, a way of life that gradually eliminates the everyday activities of southern people.

Keywords : Tari Si Petani, Farming

บทน า 

จากการศึกษาข้อมูลวิถีชีวิตการท านาโดยวิถีการน ่าข้าว ของชาวไทยภาคใต้ ในอ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ที่ปรากฏ
อยู่ในสองชุมชน คือ หมู่บ้านโพรงงู ต าบลท่าหมอไทร อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นชุมชนชาวไทยพุทธและ ไทยมุสลิมที่
ได้ปรากฏวิถีชีวิตการน ่าข้าว ทั้งสองชุมชนได้มีวีธีการน ่าข้าวที่ได้อยู่ในวัฒนธรรมการท านา ของชุมชนหลายครอบครัวและมี
อุปกรณ์ประกอบการน ่าข้าวที่ใช้ในวิธีการท านาอยู่ตามบ้านและชุมชนต่าง ๆแต่ก็มีปัญหาและอุปสรรคทั้ง สองชุมชน เพราะ
หลายครอบครัวได้เปลี่ยนการน ่าข้าวมาเป็นนาด า นาหว่าน ในพื้นที่ราบเป็นจ านวนมากจึงท าให้การน ่าข้าวได้ปรากฏการท าลด
น้อยลง ผู้ศึกษาได้เห็นถึงความส าคัญในวิธีการน ่าข้าว ซึ่งปรากฏอยู่น้อยมากในอ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จึงมาพัฒนาเป็น
รูปแบบการแสดง วิธีการการน ่าข้าวของชาวไทยมุสลิม ซึ่งชุดการแสดงที่ใช้ศิลปะการเต้นในรูปแบบต่าง ๆของชาวไทยมุสลิม 
เช่น อินัง ซาปินและโยเก็ต ซึ่งเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งผู้ศึกษาเป็นคนเชื้อสายไทยและเชื้อ
ชาติมาเลเซียในรัฐกลันตันได้น าศิลปะการแสดงชาวมุสลิม ในรัฐกลันตัน มาสร้างสรรค์ให้กลมกลืนกับศิลปะการเต้นของชาว
ไทยมุสลิมในประเทศไทย มาเล่าเรื่อง วิถีชีวิตการน ่าข้าวของชาวไทยมุสลิม อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ชุดตารีซีเปอตานี ซึ่ง
เป็นการอนุรักษ์วิธีการน ่าข้าวแบบโบราณและสร้างสรรค ์แสดงการเต้นของชาวไทยมุสลมิ สามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับ
วิถีชีวิตและสร้างสรรค์ความสนุกสนานเพื่อความบันเทิงให้กับชุมชนโดยใช้ศิลปะการแสดงของท้องถิ่น เป็นเครื่องมือสื่อสารใน
การเล่าเรื่อง 

วิธีการด าเนินงาน  

 จากศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณ์ และการลงพื ้นที ่ชุมชน น าข้อมูลมาวิเคราะห์และสังเคราะห์
สร้างสรรค์เป็นผลงาน มีกระบวนการสร้างสรรค์ 6 ข้ันตอน คือ 

 ๑. ศึกษาประเด็นวิธีการน ่าข้าว อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 

น ่าข้าว เป็นวิธีปลูกข้าว วิธีหนึ่งนิยมใช้การปลูกข้าวไร่หรือปลูกข้าวดอน ก่อนลงมือน ่าข้าวต้องเตรียมพื้นที่ให้พร้อม
โดย ถางป่า ถางหญ้าและกวาดผิวหน้าดินให้เตียนโล่ง ข้ันนี้จะท าตั้งแต่ช่วงหน้าแล้ง พอฝนเริ่มโปรยตอนต้นฤดูมา ก็น ่าข้าวได้ 
การน ่าข้าวนิยมท าที่ละเจ้าโดย “ออกปาก” หรือไหว้วานคนในละแวกใกล้เคียงมาช่วยกัน แบ่งแรงงานเป็นสองพวก พวกผู้ชาย 
“แทงสัก” เตรียมหลุมส าหรับหยอดเมล็ดพันธ์ ส่วนผู้หญิงให้ “หยอดหลุม” คือ เอาเมล็ดพันธ์ข้าว หยอดลงหลุมที่ฝ่ายชาย
เตรียมไว้ และปิดหลุมให้ มิดกันสัตว์จะมาคุ้ยเขี่ยกิน ในการแทงสัก ผู้แทงสัก ทุกคนใช้ไม้ขนาดเท่าข้อมือยาวพอเสมอศีรษะ 
ปลายแหลม คนละ ๒ ด้ามเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่า “ไม้สัก” ผู้แทงสัก คนหนึ่งจะเริ่มแทงก าหนดแนวและระยะถี่ ห่าง เต็มทั้ง
แปลง จากนั้นผู้แทงสักทุกคนจะแทงตามแนวและระยะที่ก าหนดไว้ โดยเดินหน้าไปเรื่อย ๆ จนสุดแปลง ในการแทงเนื่ องจาก
แต่ละคนถือไม้สักคู่ จึงแต่สลับมือซ้ายขวาขนาดหลุมที่แทงต้องให้ลึกพอเหมาะประมาณ ถ้าหลุมลึกเกินไปข้าวจะแทงหน่อขึ้น
เหนือพ้ืนดินไม่ได้ ถ้าหลุมตื้นเกินไปสัตว์จะคุ้ยเขี่ยเสียหายได้ เมื่อแทงสัก ท าหลุมไปได้พอประมาณฝ่ายหยอดหลุม ถือ “กระ
บอกน ่า” ซึ่งเป็นกระบอกไม้ไผ่ขนาดเท่าข้อมือคนละ ๑ กระบอก ภายในกระบอกใส่เมล็ดพันธุ์ข้าวเทเมล็ดพันธุ์ข้าวใส่
มืออีกข้างหนึ่ง แล้วหยอดพันธุ์ข้าวนั้นลงหลุม ประมาณหลุมละ ๕-๘ เมล็ด เมื่อหยอดเสร็จหลุมหนึ่งก็ใช้ก้น
กระบอกทิ่มดินปากหลุมให้ปิดหลุมให้มิด การหยอดหลุม ผู้หยอดเดินหน้าไปเรื่อยๆ จนสุดแปลง โดยปกติใน
แปลงหนึ่งๆจะน ่าข้าวให้เสร็จภายในวันเดียว  

๒. ก าหนดกลุ่มเป้าหมายน าเสนอผลงานต่อสาธารณะชน  
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บทน า 

จากการศึกษาข้อมูลวิถีชีวิตการท านาโดยวิถีการน ่าข้าว ของชาวไทยภาคใต้ ในอ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ที่ปรากฏ
อยู่ในสองชุมชน คือ หมู่บ้านโพรงงู ต าบลท่าหมอไทร อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นชุมชนชาวไทยพุทธและ ไทยมุสลิมที่
ได้ปรากฏวิถีชีวิตการน ่าข้าว ทั้งสองชุมชนได้มีวีธีการน ่าข้าวที่ได้อยู่ในวัฒนธรรมการท านา ของชุมชนหลายครอบครัวและมี
อุปกรณ์ประกอบการน ่าข้าวที่ใช้ในวิธีการท านาอยู่ตามบ้านและชุมชนต่าง ๆแต่ก็มีปัญหาและอุปสรรคทั้ง สองชุมชน เพราะ
หลายครอบครัวได้เปลี่ยนการน ่าข้าวมาเป็นนาด า นาหว่าน ในพื้นที่ราบเป็นจ านวนมากจึงท าให้การน ่าข้าวได้ปรากฏการท าลด
น้อยลง ผู้ศึกษาได้เห็นถึงความส าคัญในวิธีการน ่าข้าว ซึ่งปรากฏอยู่น้อยมากในอ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จึงมาพัฒนาเป็น
รูปแบบการแสดง วิธีการการน ่าข้าวของชาวไทยมุสลิม ซึ่งชุดการแสดงที่ใช้ศิลปะการเต้นในรูปแบบต่าง ๆของชาวไทยมุสลิม 
เช่น อินัง ซาปินและโยเก็ต ซึ่งเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งผู้ศึกษาเป็นคนเชื้อสายไทยและเชื้อ
ชาติมาเลเซียในรัฐกลันตันได้น าศิลปะการแสดงชาวมุสลิม ในรัฐกลันตัน มาสร้างสรรค์ให้กลมกลืนกับศิลปะการเต้นของชาว
ไทยมุสลิมในประเทศไทย มาเล่าเรื่อง วิถีชีวิตการน ่าข้าวของชาวไทยมุสลิม อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ชุดตารีซีเปอตานี ซึ่ง
เป็นการอนุรักษ์วิธีการน ่าข้าวแบบโบราณและสร้างสรรค ์แสดงการเต้นของชาวไทยมุสลมิ สามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับ
วิถีชีวิตและสร้างสรรค์ความสนุกสนานเพื่อความบันเทิงให้กับชุมชนโดยใช้ศิลปะการแสดงของท้องถิ่น เป็นเครื่องมือสื่อสารใน
การเล่าเรื่อง 

วิธีการด าเนินงาน  

 จากศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณ์ และการลงพื ้นที ่ชุมชน น าข้อมูลมาวิเคราะห์และสังเคราะห์
สร้างสรรค์เป็นผลงาน มีกระบวนการสร้างสรรค์ 6 ข้ันตอน คือ 

 ๑. ศึกษาประเด็นวิธีการน ่าข้าว อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 

น ่าข้าว เป็นวิธีปลูกข้าว วิธีหนึ่งนิยมใช้การปลูกข้าวไร่หรือปลูกข้าวดอน ก่อนลงมือน ่าข้าวต้องเตรียมพื้นที่ให้พร้อม
โดย ถางป่า ถางหญ้าและกวาดผิวหน้าดินให้เตียนโล่ง ข้ันนี้จะท าตั้งแต่ช่วงหน้าแล้ง พอฝนเริ่มโปรยตอนต้นฤดูมา ก็น ่าข้าวได้ 
การน ่าข้าวนิยมท าที่ละเจ้าโดย “ออกปาก” หรือไหว้วานคนในละแวกใกล้เคียงมาช่วยกัน แบ่งแรงงานเป็นสองพวก พวกผู้ชาย 
“แทงสัก” เตรียมหลุมส าหรับหยอดเมล็ดพันธ์ ส่วนผู้หญิงให้ “หยอดหลุม” คือ เอาเมล็ดพันธ์ข้าว หยอดลงหลุมที่ฝ่ายชาย
เตรียมไว้ และปิดหลุมให้ มิดกันสัตว์จะมาคุ้ยเขี่ยกิน ในการแทงสัก ผู้แทงสัก ทุกคนใช้ไม้ขนาดเท่าข้อมือยาวพอเสมอศีรษะ 
ปลายแหลม คนละ ๒ ด้ามเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่า “ไม้สัก” ผู้แทงสัก คนหนึ่งจะเริ่มแทงก าหนดแนวและระยะถี่ ห่าง เต็มทั้ง
แปลง จากนั้นผู้แทงสักทุกคนจะแทงตามแนวและระยะที่ก าหนดไว้ โดยเดินหน้าไปเรื่อย ๆ จนสุดแปลง ในการแทงเนื่ องจาก
แต่ละคนถือไม้สักคู่ จึงแต่สลับมือซ้ายขวาขนาดหลุมที่แทงต้องให้ลึกพอเหมาะประมาณ ถ้าหลุมลึกเกินไปข้าวจะแทงหน่อขึ้น
เหนือพ้ืนดินไม่ได้ ถ้าหลุมตื้นเกินไปสัตว์จะคุ้ยเขี่ยเสียหายได้ เมื่อแทงสัก ท าหลุมไปได้พอประมาณฝ่ายหยอดหลุม ถือ “กระ
บอกน ่า” ซึ่งเป็นกระบอกไม้ไผ่ขนาดเท่าข้อมือคนละ ๑ กระบอก ภายในกระบอกใส่เมล็ดพันธุ์ข้าวเทเมล็ดพันธุ์ข้าวใส่
มืออีกข้างหนึ่ง แล้วหยอดพันธุ์ข้าวนั้นลงหลุม ประมาณหลุมละ ๕-๘ เมล็ด เมื่อหยอดเสร็จหลุมหนึ่งก็ใช้ก้น
กระบอกทิ่มดินปากหลุมให้ปิดหลุมให้มิด การหยอดหลุม ผู้หยอดเดินหน้าไปเรื่อยๆ จนสุดแปลง โดยปกติใน
แปลงหนึ่งๆจะน ่าข้าวให้เสร็จภายในวันเดียว  

๒. ก าหนดกลุ่มเป้าหมายน าเสนอผลงานต่อสาธารณะชน  
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 ผู้สร้างสรรค์ก าหนดเป้าหมาย ก าหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขตการสร้างสรรค์ผลงาน กระบวนการวางแผน
เป้าหมายค านึงถึงประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการสร้างสรรค์ผลงาน ที่สามารถถ่ายทอดให้ผู้ชมได้เห็นถึงความส าคัญ ของวิถีชีวิต
การท าข้าวไร่ โดยมีจุดร่วมของกิจวัตรประจ าวัน ใช้นักแสดงทั้งหมด 12 คน กลุ่มเป้าหมายที่จะน าเสนอผลงาน คือ กลุ่ม
เยาวชน ผู้ปกครอง คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป โดยการก าหนดเป้าหมายในการใช้
งบประมาณครั้งนี้ไม่เกิน 50,000 บาท 

๓. ก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตในการสื่อความหมายผ่านการแสดง 

๓.๑ วัตถุประสงค์ 

  เพื่อสร้างสรรค์การแสดงชุด ตารีซีเปอตานี ในรูปแบบการแสดงพ้ืนบ้านภาคใต้ตอนล่าง 

  ๓.๒ ขอบเขตของการสร้างสรรค์ 

  ขอบเขตของเนื้อหา ศึกษาวิธีการน ่าข้าวของชาวบ้าน อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นชุมชน
ไทยพุทธและมุสลิม และศึกษาการแสดงพ้ืนเมือง ของประเทศมาเลเซีย โดยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศมาเลเซีย มูฮัมหมัด อัสลา
มีอารุณ สถาบัน ASSAWARA กรุงกัวลาลัมเปอร์  

  ขอบเขตของการแสดง ผู้สร้างสรรค์ต้องการน าเสนอผลงานในรูปแบบพื้นบ้านภาคใต้ตอนล่าง 
โดยก าหนดนักแสดง จ านวน ๑๒ คน ผู้ชาย ๖ คน ผู้หญิง ๖ คน ใช้ระยะเวลาประมาณ ๑๐ นาที  โดยแบ่งออกเป็น ๓ ช่วง 
ดังนี ้

ช่วงที่ ๑ สื่อให้เห็นถึงบรรยากาศในการเตรียมพื้นดิน และความสามัคคี 

ช่วงที่ ๒ สื่อให้เห็นถึงบรรยากาศการปลูกข้าวไร่ โดยวิธีการน ่าข้าวของคนภาคใต้ 

ช่วงที่ ๓ สื่อให้เห็นถึงบรรยากาศที่มีความสนุกสนานและการเกี้ยวพาราสีของหนุ่มสาว 

๔. โครงสร้างท่าร า โครงสร้างดนตรีโครงสร้างเครื่องแต่งกายและ อุปกรณ์ประกอบการแสดง 

  ผู้สร้างสรรค์ได้ก าหนดปัจจัย การประกอบสร้างการแสดงในระยะเวลาประมาณ ๑๐ นาที 
องค์ประกอบในการก าหนดปัจจัยในการออกแบบการแสดง ประกอบด้วย โครงสร้างกระบวนท่าร า โครงสร้างดนตรี โครงสร้าง
เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการแสดง ผู้สร้างสรรค์ก าหนดปัจจัยโดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

   ๔.๑ โครงสร้างท่าร า 

   การน าเสนอผลงานสร้างสรรค์ได้ก าหนดโครงสร้างท่าร าในรูปแบบระบ าพื้นบ้านภาคใต้ตอนล่าง 
โดยสื่อออกมาในรูปแบบการน าโครงสร้างท่าร าของซาปิน อินังโยเก็ตเลียนแบบท่าทางธรรมชาติมาร้อยเรียงเป็นกระบวน
ท่าร า โดยสื่อสารให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวนา  ตามจิตนาการของผู้สร้างสรรค์ โดยแบ่งลักษณะท่าร าออกเป็น 
๓ ช่วงคือ 

   ช่วงที่ ๑ ต้องการสื่อให้เห็นถึงการเตรียมพื้นที่ ท าความสะอาดพื้นดิน การถางหญ้า 
เผาป่า เพ่ือเตรียมที่จะน ่าข้าวและเห็นความสามัคคีของคนในชุมชน  

   ช่วงที่ ๒ ต้องการสื่อให้เห็นถึงวิธีการน ่าข้าว โดยการแทงสักและการน ่าข้าวโดยใช้อุปกรณ์ในการ
แสดง  เน้นกระบวนวิธีการน ่าข้าวโดยการใช้อุปกรณ์ในการสื่อสาร  

   ช่วงที่ ๓ ต้องการสื่อให้เห็นถึงความสนุกสนาน รื่นเริงของชาวบ้าน การเกี้ยวพาราสีของหนุ่มสาว  
เน้นกระบวนท่าเต้นร าเพื่อความสนุกสนานรื่นเริง เกี้ยวพาราสีของหนุ่มสาว 

   ๔.๒ โครงสร้างของดนตรี 

   กระบวนการออกแบบดนตรีประกอบการแสดง ผู้สร้างสรรค์ได้ก าหนดรูปแบบการแสดงใน
ลักษณะของการแสดงพ้ืนบ้านภาคใต้ตอนล่าง ดังนั้นกระบวนการออกแบบดนตรีประกอบการแสดง ผู้สร้างสรรค์ได้ก าหนดให้
ใช้ เพลงอินัง ซาปิน และโยเก็ต ซึ่งจังหวะของทั้งสามเพลงน้ีจะใช้เครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ตอนล่างผสมผสานกับดนตรีสากล 
คือ ร ามะนา มาราคัส แอคคอร์เดียน โหม่ง ระฆังราว ฟลูต คีย์บอร์ด แทมบูริน สื่อให้เห็นถึงส าเนียงของ ดนตรีชาวไทยมุสลิม 
ใช้การบรรเลงดนตรีที่มีความสนุกสนานและมีจังหวะช้าเร็ว เพื่อให้เห็นความอ่อนโยนและแข็งแรง 

   ๔.๓ โครงสร้างเครื่องแต่งกาย 

   กระบวนการออกแบบสร้างสรรค์เครื่องแต่งกาย ผู้สร้างสรรค์ได้มีการก าหนดชุดการแสดง ให้
ออกมาในรูปแบบ ของการแต่งกายชาวไทยมุสลิมซึ่งแบ่งออกเป็นสามช่วงดังนี้ 

   ช่วง ๑ และช่วง ๒ ผู้สร้างสรรค์ได้ออกแบบชุดการแสดง ลักษณะเครื่องแต่งกายของผู้ชาย ได้แก่ 
เสื้อแขนยาว กางเกงขายาวสีน ้าตาล ผ้าซอแก๊ะและผ้าพันศีรษะลายดอกไมส้ีเขียว ส่วนลักษณะเครื่องแต่งกายของผู้หญิง ได้แก่ 
เสื้อแขนยาวห้าส่วนสีเหลือง ผ้าถุงลายดอกไม้สีเขียว และผ้าโพกศีรษะลายดอกไม้สีเขียว 

 
ภาพที่ ๑ ภาพชุดการแสดง ตารีซีเปอตานี 

ที่มา : ธีรนุช ค าพินนท์ 

    ช่วง ๓ ผู้สร้างสรรคไ์ด้ก าหนดชุดการแสดงลักษณะเครื่องแต่งกายของผู้ชายได้แก่ เสื้อแขนยาว 
กางเกงขายาวสีเหลือง ผ้าซอแก๊ะสีเขียวและใส่หมวกแขกสีด า ส่วนลักษณะเครื่องแต่งกายของผู้หญิงได้แก่ เสื้อบานงแขนยาวสี
เหลือง ผ้าถุงสีเขียว ผูส้รา้งสรรคไ์ด้ออกแบบการแต่งกายในลักษณะนี้ เพื่อให้เห็นถึงกระบวนการเตรยีมพื้นดินและการน ่าข้าว
ในช่วงที่หน่ึงและช่วงที่สอง ในช่วงที่สามผูส้ร้างสรรคไ์ดเ้ปลีย่นชุดมาเพื่อสื่อให้เห็นถึงความสนุกสนานและเกี้ยวพาราสีของหนุ่ม
สาว 
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 ผู้สร้างสรรค์ก าหนดเป้าหมาย ก าหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขตการสร้างสรรค์ผลงาน กระบวนการวางแผน
เป้าหมายค านึงถึงประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการสร้างสรรค์ผลงาน ที่สามารถถ่ายทอดให้ผู้ชมได้เห็นถึงความส าคัญ ของวิถีชีวิต
การท าข้าวไร่ โดยมีจุดร่วมของกิจวัตรประจ าวัน ใช้นักแสดงทั้งหมด 12 คน กลุ่มเป้าหมายที่จะน าเสนอผลงาน คือ กลุ่ม
เยาวชน ผู้ปกครอง คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป โดยการก าหนดเป้าหมายในการใช้
งบประมาณครั้งนี้ไม่เกิน 50,000 บาท 

๓. ก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตในการสื่อความหมายผ่านการแสดง 

๓.๑ วัตถุประสงค์ 

  เพื่อสร้างสรรค์การแสดงชุด ตารีซีเปอตานี ในรูปแบบการแสดงพ้ืนบ้านภาคใต้ตอนล่าง 

  ๓.๒ ขอบเขตของการสร้างสรรค์ 

  ขอบเขตของเนื้อหา ศึกษาวิธีการน ่าข้าวของชาวบ้าน อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นชุมชน
ไทยพุทธและมุสลิม และศึกษาการแสดงพ้ืนเมือง ของประเทศมาเลเซีย โดยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศมาเลเซีย มูฮัมหมัด อัสลา
มีอารุณ สถาบัน ASSAWARA กรุงกัวลาลัมเปอร์  

  ขอบเขตของการแสดง ผู้สร้างสรรค์ต้องการน าเสนอผลงานในรูปแบบพื้นบ้านภาคใต้ตอนล่าง 
โดยก าหนดนักแสดง จ านวน ๑๒ คน ผู้ชาย ๖ คน ผู้หญิง ๖ คน ใช้ระยะเวลาประมาณ ๑๐ นาที  โดยแบ่งออกเป็น ๓ ช่วง 
ดังนี ้

ช่วงที่ ๑ สื่อให้เห็นถึงบรรยากาศในการเตรียมพื้นดิน และความสามัคคี 

ช่วงที่ ๒ สื่อให้เห็นถึงบรรยากาศการปลูกข้าวไร่ โดยวิธีการน ่าข้าวของคนภาคใต้ 

ช่วงที่ ๓ สื่อให้เห็นถึงบรรยากาศที่มีความสนุกสนานและการเกี้ยวพาราสีของหนุ่มสาว 

๔. โครงสร้างท่าร า โครงสร้างดนตรีโครงสร้างเครื่องแต่งกายและ อุปกรณ์ประกอบการแสดง 

  ผู้สร้างสรรค์ได้ก าหนดปัจจัย การประกอบสร้างการแสดงในระยะเวลาประมาณ ๑๐ นาที 
องค์ประกอบในการก าหนดปัจจัยในการออกแบบการแสดง ประกอบด้วย โครงสร้างกระบวนท่าร า โครงสร้างดนตรี โครงสร้าง
เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการแสดง ผู้สร้างสรรค์ก าหนดปัจจัยโดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

   ๔.๑ โครงสร้างท่าร า 

   การน าเสนอผลงานสร้างสรรค์ได้ก าหนดโครงสร้างท่าร าในรูปแบบระบ าพื้นบ้านภาคใต้ตอนล่าง 
โดยสื่อออกมาในรูปแบบการน าโครงสร้างท่าร าของซาปิน อินังโยเก็ตเลียนแบบท่าทางธรรมชาติมาร้อยเรียงเป็นกระบวน
ท่าร า โดยสื่อสารให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวนา  ตามจิตนาการของผู้สร้างสรรค์ โดยแบ่งลักษณะท่าร าออกเป็น 
๓ ช่วงคือ 

   ช่วงที่ ๑ ต้องการสื่อให้เห็นถึงการเตรียมพื้นที่ ท าความสะอาดพื้นดิน การถางหญ้า 
เผาป่า เพ่ือเตรียมที่จะน ่าข้าวและเห็นความสามัคคีของคนในชุมชน  

   ช่วงที่ ๒ ต้องการสื่อให้เห็นถึงวิธีการน ่าข้าว โดยการแทงสักและการน ่าข้าวโดยใช้อุปกรณ์ในการ
แสดง  เน้นกระบวนวิธีการน ่าข้าวโดยการใช้อุปกรณ์ในการสื่อสาร  

   ช่วงที่ ๓ ต้องการสื่อให้เห็นถึงความสนุกสนาน รื่นเริงของชาวบ้าน การเกี้ยวพาราสีของหนุ่มสาว  
เน้นกระบวนท่าเต้นร าเพื่อความสนุกสนานรื่นเริง เกี้ยวพาราสีของหนุ่มสาว 

   ๔.๒ โครงสร้างของดนตรี 

   กระบวนการออกแบบดนตรีประกอบการแสดง ผู้สร้างสรรค์ได้ก าหนดรูปแบบการแสดงใน
ลักษณะของการแสดงพ้ืนบ้านภาคใต้ตอนล่าง ดังนั้นกระบวนการออกแบบดนตรีประกอบการแสดง ผู้สร้างสรรค์ได้ก าหนดให้
ใช้ เพลงอินัง ซาปิน และโยเก็ต ซึ่งจังหวะของทั้งสามเพลงน้ีจะใช้เครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ตอนล่างผสมผสานกับดนตรีสากล 
คือ ร ามะนา มาราคัส แอคคอร์เดียน โหม่ง ระฆังราว ฟลูต คีย์บอร์ด แทมบูริน สื่อให้เห็นถึงส าเนียงของ ดนตรีชาวไทยมุสลิม 
ใช้การบรรเลงดนตรีที่มีความสนุกสนานและมีจังหวะช้าเร็ว เพื่อให้เห็นความอ่อนโยนและแข็งแรง 

   ๔.๓ โครงสร้างเครื่องแต่งกาย 

   กระบวนการออกแบบสร้างสรรค์เครื่องแต่งกาย ผู้สร้างสรรค์ได้มีการก าหนดชุดการแสดง ให้
ออกมาในรูปแบบ ของการแต่งกายชาวไทยมุสลิมซึ่งแบ่งออกเป็นสามช่วงดังนี้ 

   ช่วง ๑ และช่วง ๒ ผู้สร้างสรรค์ได้ออกแบบชุดการแสดง ลักษณะเครื่องแต่งกายของผู้ชาย ได้แก่ 
เสื้อแขนยาว กางเกงขายาวสีน ้าตาล ผ้าซอแก๊ะและผ้าพันศีรษะลายดอกไมส้ีเขียว ส่วนลักษณะเครื่องแต่งกายของผู้หญิง ได้แก่ 
เสื้อแขนยาวห้าส่วนสีเหลือง ผ้าถุงลายดอกไม้สีเขียว และผ้าโพกศีรษะลายดอกไม้สีเขียว 

 
ภาพที่ ๑ ภาพชุดการแสดง ตารีซีเปอตานี 

ที่มา : ธีรนุช ค าพินนท์ 

    ช่วง ๓ ผู้สร้างสรรคไ์ด้ก าหนดชุดการแสดงลักษณะเครื่องแต่งกายของผู้ชายได้แก่ เสื้อแขนยาว 
กางเกงขายาวสีเหลือง ผ้าซอแก๊ะสีเขียวและใส่หมวกแขกสีด า ส่วนลักษณะเครื่องแต่งกายของผู้หญิงได้แก่ เสื้อบานงแขนยาวสี
เหลือง ผ้าถุงสีเขียว ผูส้รา้งสรรคไ์ด้ออกแบบการแต่งกายในลักษณะนี้ เพื่อให้เห็นถึงกระบวนการเตรยีมพื้นดินและการน ่าข้าว
ในช่วงที่หน่ึงและช่วงที่สอง ในช่วงที่สามผูส้ร้างสรรคไ์ดเ้ปลีย่นชุดมาเพื่อสื่อให้เห็นถึงความสนุกสนานและเกี้ยวพาราสีของหนุ่ม
สาว 
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 
ภาพที่ ๒ ภาพชุดการแสดง ตารีซีเปอตานี 

ที่มา : ธีรนุช ค าพินนท์ 

   ๔.๔ อุปกรณ์ประกอบการแสดง 

  อุปกรณ์การแสดง ไม้สัก หรือ ไม้แทงสัก ลักษณะของไม้สัก จะมีความยาวเลยศีรษะของ
นักแสดง ไม้สักมีปลายแหลมทั้งสองด้านปลายด้านหนึ่งใช่ส าหรับปักบนพื้นดินอีกด้านหนึ่งใช้ส าหรับการแทงสัก และใช้
กระบอกไม้ไผ่ ท่ีใช้ส าหรับใส่เมล็ดพันธ์ุข้าว เรียกว่า กระบอกน ่าข้าวในช่วงที่๒ 

                   

 

                  

             

 

       ภาพที่ ๓ ภาพไม้แทงสัก                                               ภาพที่ ๔ ภาพกระบอกน ่าข้าว   
                        ทีม่า : ชนิสรา สุขรมย์                            ที่มา : ชนิสรา สุขรมย์ 
  
 ๕. การฝึกซ้อมการแสดงและการน าเสนอผลงาน 

   ๕๑  ประชุมนักแสดงเพื่อปรับความเข้าใจเกี่ยวกับการแสดง 

   ๕.๒  ปรับพื้นฐานทักษะของนักแสดงโดยใช้การแสดงของประเทศมาเลเซีย ซาปิน อินัง โยเก็ต   

   ๕.๓  ถ่ายทอดกระบวนท่าร าให้กับนักแสดงพร้อมสอนเทคนิคการใช้อุปกรณ์ประกอบการแสดง 

   ๕.๔ น าเสนอผลงานต่ออาจารย์ ๕๐ เปอร์เซ็นต์ 

   ๕.๕  ปรับปรุงการแสดงตามค าแนะน าของอาจารย์ 

   ๕.๖  น าเสนอผลงานต่ออาจารย์ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ 

   ๕.๗  น าเสนอผลงานต่อสาธารณชน  

 ๖. ประเมินผลงานการแสดง โดยกลุ่มเป้าหมาย 

   ประเมินผลงานผ่านกลุ่มเป้าหมาย โดยให้กลุ่มเป้าหมายประเมินในแบบประเมิน และน าเสนอ
ต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทางด้านศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านภาคใต้ ทางด้านดนตรี 

 

สรุปผลการวิจัย 

 ผลงานสร้างสรรค์ ชุด ตารีซีเปอตานี ผู้สร้างสรรค์ได้แรงบันดาลใจจากวิถีชีวิตคนในอ าเภอจะนะ จังหวัด
สงขลา ท่ีมีความผูกพันกับการท าข้าวไร่โดยวิธีการน ่าข้าว ผู้คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการท านา โดยมีอุปกรณ์เป็นมือในการ
ประกอบอาชีพคือ ไม้แทงสัก กระบกน ่าข้าว ท าให้ผู้สร้างสรรค์ได้มีกรอบแนวคิดที่จ าน าเสนอถึงภาพกิจกรรมวิถ๊ชีวิตและความ
สนุกสนานในการท านาของชาวบ้านอ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 

 ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี ่ยวข้องจากเอกสารทางวิชาการ สารอิเล็กทรอนิกส์ และการ
สัมภาษณ์มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อน ามาออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ตอนล่าง 
โดยน าหลักของการแสดงของประเทศมาเลเซีย ซาปิน อินังและโยเก็ต มาปรับใช้ในการแสดง ใช้นักแสดงจ านวนทั้งหมด ๑๒ 
คน ผู้ชาย ๖ คน ผู้หญิง ๖ คน แบ่งช่วงการแสดงออกเป็น ๓ ช่วง ดังนี ้

 ช่วงที่ ๑ ต้องการสื่อให้เห็นถึงการเตรียมพื้นที่ ท าความสะอาดพื้นดิน การถางหญ้า เผาป่า เพื่อเตรียมที่
จะน ่าข้าวและเห็นความสามัคคีของคนในชุมชน  เน้นการน าเสนอด้วยการใช้อุปกรณ์เล่าเรื่องราวโดยจะสื่อออกมาในรูปแบบ
ของท่าเต้นซาปิน เลียบแบบท่าทางจากธรรมชาติ 

  ช่วงที่ ๒ ต้องการสื่อให้เห็นถึงวิธีการน ่าข้าว โดยการแทงสักและการน ่าข้าวโดยใช้อุปกรณ์ในการแสดง  
เน้นกระบวนวิธีการน ่าข้าวโดยการใช้อุปกรณ์ในการสื่อสาร การแปรแถวและการเคลื่อนที่แปรแถวท่ีหลากหลายในรูปแบบของ
ท่าเต้น อินัง 

  ช่วงที่ ๓ ต้องการสื่อให้เห็นถึงความสนุกสนาน รื่นเริงของชาวบ้าน การเกี้ยวพาราสีของหนุ่มสาว  เน้น
กระบวนท่าเต้นร าเพื่อความสนุกสนานรื่นเริง เกี้ยวพาราสีของหนุ่มสาว มีการแปรแถวที่หลากหลายโดยจะสื่อออกมาใน
รูปแบบของท่าเต้นโยเก็ต 

 ผู้สร้างสรรค์ได้ออกแบบเครื่องแต่งกาย จากการที่ได้ศึกษาลักษณะการแต่งกายของชาวบ้านที่ประกอบ
อาชีพการท านาในอ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ผู้สร้างสรรค์ใช้หลักทฤษฏีการออกแบบเครื่องแต่งกายที่เกี่ยวกับจุดเด่นเฉพาะ
ชิ้นส่วนเครื่องแต่งกายคือ การโพกศีรษะ นอกจากนี้ยังน าอุปกรณ์ในการแสดงที่สื่อถึง วิธีการน ่าข้าว ผู้สร้างสรรค์จึงต้องใช้
เครื่องแต่งกายของชาวไทยมุสลิมและการแต่งกายที่เป็นธรรมชาติของขาวนา มาออกแบบเพื่อให้สอดคล้องกับการแสดง 
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ภาพที่ ๒ ภาพชุดการแสดง ตารีซีเปอตานี 

ที่มา : ธีรนุช ค าพินนท์ 

   ๔.๔ อุปกรณ์ประกอบการแสดง 

  อุปกรณ์การแสดง ไม้สัก หรือ ไม้แทงสัก ลักษณะของไม้สัก จะมีความยาวเลยศีรษะของ
นักแสดง ไม้สักมีปลายแหลมทั้งสองด้านปลายด้านหนึ่งใช่ส าหรับปักบนพื้นดินอีกด้านหนึ่งใช้ส าหรับการแทงสัก และใช้
กระบอกไม้ไผ่ ท่ีใช้ส าหรับใส่เมล็ดพันธ์ุข้าว เรียกว่า กระบอกน ่าข้าวในช่วงที่๒ 

                   

 

                  

             

 

       ภาพที่ ๓ ภาพไม้แทงสัก                                               ภาพที่ ๔ ภาพกระบอกน ่าข้าว   
                        ทีม่า : ชนิสรา สุขรมย์                            ที่มา : ชนิสรา สุขรมย์ 
  
 ๕. การฝึกซ้อมการแสดงและการน าเสนอผลงาน 

   ๕๑  ประชุมนักแสดงเพื่อปรับความเข้าใจเกี่ยวกับการแสดง 

   ๕.๒  ปรับพื้นฐานทักษะของนักแสดงโดยใช้การแสดงของประเทศมาเลเซีย ซาปิน อินัง โยเก็ต   

   ๕.๓  ถ่ายทอดกระบวนท่าร าให้กับนักแสดงพร้อมสอนเทคนิคการใช้อุปกรณ์ประกอบการแสดง 

   ๕.๔ น าเสนอผลงานต่ออาจารย์ ๕๐ เปอร์เซ็นต์ 

   ๕.๕  ปรับปรุงการแสดงตามค าแนะน าของอาจารย์ 

   ๕.๖  น าเสนอผลงานต่ออาจารย์ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ 

   ๕.๗  น าเสนอผลงานต่อสาธารณชน  

 ๖. ประเมินผลงานการแสดง โดยกลุ่มเป้าหมาย 

   ประเมินผลงานผ่านกลุ่มเป้าหมาย โดยให้กลุ่มเป้าหมายประเมินในแบบประเมิน และน าเสนอ
ต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทางด้านศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านภาคใต้ ทางด้านดนตรี 

 

สรุปผลการวิจัย 

 ผลงานสร้างสรรค์ ชุด ตารีซีเปอตานี ผู้สร้างสรรค์ได้แรงบันดาลใจจากวิถีชีวิตคนในอ าเภอจะนะ จังหวัด
สงขลา ท่ีมีความผูกพันกับการท าข้าวไร่โดยวิธีการน ่าข้าว ผู้คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการท านา โดยมีอุปกรณ์เป็นมือในการ
ประกอบอาชีพคือ ไม้แทงสัก กระบกน ่าข้าว ท าให้ผู้สร้างสรรค์ได้มีกรอบแนวคิดที่จ าน าเสนอถึงภาพกิจกรรมวิถ๊ชีวิตและความ
สนุกสนานในการท านาของชาวบ้านอ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 

 ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี ่ยวข้องจากเอกสารทางวิชาการ สารอิเล็กทรอนิกส์ และการ
สัมภาษณ์มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อน ามาออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ตอนล่าง 
โดยน าหลักของการแสดงของประเทศมาเลเซีย ซาปิน อินังและโยเก็ต มาปรับใช้ในการแสดง ใช้นักแสดงจ านวนทั้งหมด ๑๒ 
คน ผู้ชาย ๖ คน ผู้หญิง ๖ คน แบ่งช่วงการแสดงออกเป็น ๓ ช่วง ดังนี ้

 ช่วงที่ ๑ ต้องการสื่อให้เห็นถึงการเตรียมพื้นที่ ท าความสะอาดพื้นดิน การถางหญ้า เผาป่า เพื่อเตรียมที่
จะน ่าข้าวและเห็นความสามัคคีของคนในชุมชน  เน้นการน าเสนอด้วยการใช้อุปกรณ์เล่าเรื่องราวโดยจะสื่อออกมาในรูปแบบ
ของท่าเต้นซาปิน เลียบแบบท่าทางจากธรรมชาติ 

  ช่วงที่ ๒ ต้องการสื่อให้เห็นถึงวิธีการน ่าข้าว โดยการแทงสักและการน ่าข้าวโดยใช้อุปกรณ์ในการแสดง  
เน้นกระบวนวิธีการน ่าข้าวโดยการใช้อุปกรณ์ในการสื่อสาร การแปรแถวและการเคลื่อนที่แปรแถวท่ีหลากหลายในรูปแบบของ
ท่าเต้น อินัง 

  ช่วงที่ ๓ ต้องการสื่อให้เห็นถึงความสนุกสนาน รื่นเริงของชาวบ้าน การเกี้ยวพาราสีของหนุ่มสาว  เน้น
กระบวนท่าเต้นร าเพื่อความสนุกสนานรื่นเริง เกี้ยวพาราสีของหนุ่มสาว มีการแปรแถวที่หลากหลายโดยจะสื่อออกมาใน
รูปแบบของท่าเต้นโยเก็ต 

 ผู้สร้างสรรค์ได้ออกแบบเครื่องแต่งกาย จากการที่ได้ศึกษาลักษณะการแต่งกายของชาวบ้านที่ประกอบ
อาชีพการท านาในอ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ผู้สร้างสรรค์ใช้หลักทฤษฏีการออกแบบเครื่องแต่งกายที่เกี่ยวกับจุดเด่นเฉพาะ
ชิ้นส่วนเครื่องแต่งกายคือ การโพกศีรษะ นอกจากนี้ยังน าอุปกรณ์ในการแสดงที่สื่อถึง วิธีการน ่าข้าว ผู้สร้างสรรค์จึงต้องใช้
เครื่องแต่งกายของชาวไทยมุสลิมและการแต่งกายที่เป็นธรรมชาติของขาวนา มาออกแบบเพื่อให้สอดคล้องกับการแสดง 
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 ผลงานสร้างสรรค์ ชุดตารีซีเปอตานี ได้น าเสนอในรูปแบบการแสดงต่อสาธารณชน ในวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๓ ณ หับ โห้ หิ้น  
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ศิลปะการแสดงสร้างสรรค์ ชุด วิถีชนคนหาบน�้า

นันทิชา บุญวัง1* หัสพล งิ้วชน1 สายฝน ไฝเส้ง2 และ ประภาพรรณ ภูเก้าล้วน3 

บทคัดย่อ
ผลงานศิลปะการแสดงสร้างสรรค์ ชุด วิถีชนคนหาบน�้า มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวสงขลา ที่เกี่ยวกับ

การใช้น�้าบ่อและการประกอบอาชีพการหาบน�้าขายในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น น�ามาออกแบบสร้างสรรค์ ในรูปแบบนาฏศิลป์พื้น

บ้านภาคใต้ร่วมสมัย ผู้สร้างสรรค์ศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณ์ และการลงพื้นที่ชุมชน น�าข้อมูล มาวิเคราะห์และสังเคราะห์

สร้างสรรค์เป็นผลงานมีกระบวนการสร้างสรรค์ 6 ขั้นตอน คือ 1. ศึกษาประเด็นการหาบน�้าขายในจังหวัดสงขลา 2.ก�าหนดกลุ่มเป้า

หมายน�าเสนอผลงานต่อสาธารณะชน 3. ก�าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตในการสื่อความหมายผ่านการแสดง 4. ร่างโครงสร้างท่า

ร�า ดนตรีและเครื่องแต่งกายให้สอดคล้องกับเรื่องราวตามยุคสมัย 5. การฝึกซ้อมการแสดงและการน�าเสนอผลงาน 6. ประเมินผล

งานการแสดง โดยกลุ่มเป้าหมาย ผลการศึกษาพบว่า ศิลปะการแสดงสร้างสรรค์ ชุด วิถีชน คนหาบน�้า มีเนื้อหาการแสดง 2 ช่วง คือ 

ช่วงที่ 1 วิถีชีวิตในการใช้น�้าบ่อและหาบน�้าในรูปแบบต่างๆของชาวสงขลาในอดีต ช่วงที่ 2 สื่อถึงการเกี้ยวพาราสีกัน ระหว่างหนุ่ม

หาบน�้าขายกับสาวชาวบ้าน ใช้ระยะ เวลาประมาณ 8 นาที นักแสดงจ�านวน 12 คน การแต่งกายนักแสดงหญิงใส่ผ้ารัดอก ผ้านุ่งโจง

กระเบน นักแสดงชายไทย ใส่เสื้อแขนสั้นทรงคอฉีก ผ้านุ่งโจงกระเบน ผ้ารัดสะเอว นักแสดงชายจีนใส่เสื้อคอตั้งแขน 5 ส่วน นุ่ง

กางเกงแพรจีน ไว้ผมเปียยาว ใส่หมวกเปี้ยว ใช้ถังไม้ และไม้คานหาบเป็นอุปกรณ์ประกอบการแสดง ศิลปะการแสดงสร้างสรรค์ ชุด 

วิถีชน คนหาบน�้า สามารถสะท้อนภาพวิถีชีวิตการอยู่ร่วมกันของคนเมืองเก่า จังหวัดสงขลา ที่มีกิจวัตรประจ�าวันสัมพันธ์กับการใช้

บ่อน�้าสาธารณะ ในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

ค�ำส�ำคัญ : นาฏศิลป์พื้นบ้านภาคใต้ วิถีชน คนหาบน�้า 

1 นิสิต,หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000
2 อ.,หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000
3 อ.,หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000
1 Student, Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Performing Arts, Thaksin University, Songkhla Campus 90000 
2 Teacher, Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Performing Arts, Thaksin University, Songkhla Campus 90000 
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Creative Performing Arts “ Wi Thee Chon Kon Hab Nam”

Nanticha Bunwang1*, Hussapol Ngiwchon1, Saifon Faiseng2 and Praphaphan Phukaoluan3.

Abstract
The Chinese actors: the local living style and people carrying a bucket of water have an objective to 

study the local’s living style of Songkhla which is about using water from the pond and people who carry a 

bucket of water as their job in the era of the beginning of Rattanakosin. The creators create the modern creative 

local Thai dance. The creators studied from the documents, the interview, and making a survey. Then, analyze 

the data to create art. There are 6 steps which are, 1. Study the styles of carrying a bucket, 2. Scope of the 

target group and publicize 3. Specify the material used to convey the meaning, 4. Produce the dance action, 

music, and dresses, 5. Practice and present the performing, 6. Evaluate the result. The result shows that the art 

has divided into 2 parts: representing the local’s living style on using the water from the pound, and presenting 

the flirtation between a young man selling water with a girl. The show takes 8 minutes, and 12 performers. The 

women tighten a cloth at the chest and loincloth, and the men wear a short-sleeved t-shirt, loincloth, and tight 

a cloth at the heap. The Chinese actors: a shirt with long collar and long-sleeved, special pants, and a long 

braid warring China hat. Wi Thee Chon Kon Hab Nam presents the traditional way of life of old town people in 

Songkhla who have daily lives related to public well in early Rattanakosin period.

Keywords : Southern folk dance art, Traditional way, Water peddler.
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ประเภทผลงานสรา้งสรรค ์
ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์พื้นบ้านภาคใต้รอวมสมัย) 

 
แนวความคิด 

  วิถีชนคนหาบนํ ้า ได้แรงบันดาลใจมาจากภาพจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดมัชฌิมาวาส ภาพตรา         
วัดยางทอง ประติมากรรมคนหาบน้ําในบริเวณถนนนางงาม ภาพถอายจากโปสการ์ดชาวสงขลา พร้อมกับรอองรอยหลักฐาน
บออนํ ้าในบริเวณบ้านของตนเองและบริเวณที ่เป็นสาธารณะที ่ค้นพบใน ตําบลบออยาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา         
และคํากลอาวที่วอา พัทลุงมีดอน นครมีทอา ตรังมีนา สงขลามีบออ  ถือวอาบออน้ําเป็นวิถีชีวิตที่สําคัญของชาวสงขลาในชอวงสมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้น จึงนําเรื่องราววิถีชีวิตของบรรพชนคนสงขลามาสร้างสรรค์เป็นผลงานการแสดง 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่1 จิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถ วัดมัชฌิมาวาส (วัดกลาง)    ภาพที่ 2 ตราวัดยางทอง 
           ที่มา : นางสาวนันทิชา  บุญวัง                 ที่มา : นายหัสพล  งิ้วชน 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 โปสการ์ดชาวสงขลา ถอายราวยุค 2480               ภาพที่ 4 ประติมากรรมคนหาบน้ํา ในบริเวณถนนนางงาม 

ที่มา : หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา โรงเรียนมหาวชิราวุธ            ที่มา : นางสาวนันทิชา  บุญวัง 
 

   วัตถุประสงค์ของการผลิตผลงานสรา้งสรรค์    
 เพื่อศึกษาวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวสงขลา ที่เก่ียวกับการใช้น้ําบออและการประกอบอาชีพการหาบน้ําในสมัย

รัตนโกสินทร์ตอนต้น นํามาออกแบบสร้างสรรค์ ในรูปแบบนาฏศิลป์พื้นบ้านภาคใต้รอวมสมัย 
 
   กระบวนการของการผลิตผลงานสรา้งสรรค์ 
 ศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณ์ และการลงพื้นที่ชุมชน นําข้อมูลมาวิเคราะห์และสังเคราะห์สร้างสรรค์

เป็นผลงานมีกระบวนการสร ้างสรรค์ 6 ขั ้นตอน คือ  1. ศึกษาประเด็นการหาบนํ ้าขายในจังหวัดสงขลา  2.ก ําหนด
กลุอมเปูาหมายนําเสนอผลงานตออสาธารณะชน 3. กําหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตในการสื่อความหมายผอานการแสดง 4 รอาง
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โครงสร้างทอารํา ดนตรีและเครื่องแตองกายให้สอดคล้องกับเรื่องราวตามยุคสมัย 5. การฝึกซ้อมการแสดงและการนําเสนอ
ผลงาน 6. ประเมินผลงานการแสดง โดยกลุอมเปูาหมาย 

 
อุปกรณ์ในการด าเนนิการผลิตผลงานสร้างสรรค ์

  จากศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณ์ และการลงพื้นที่ชุมชน นําข้อมูลมาวิเคราะห์และสังเคราะห์
สร้างสรรค์เป็นผลงาน มีกระบวนการสร้างสรรค์ 6 ขั้นตอน คือ 
 1. ศึกษาประเด็นการหาบน้ําขายในจังหวัดสงขลา ศึกษาข้อมูลในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นน้ี จากหนังสือเอกสารและ
สารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถแสดงรายละเอียดได้ดังนี้  ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร 1.การศึกษาสถาป๎ตยกรรมในเขต
เมืองเกอาสงขลา ตําบลบออยาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อสะท้อนความเปลี่ยนแปลงวิถีชุมชน   2.ประวัติศาสตร์เมือง
สงขลา  3.การพัฒนาหัวเมืองสงขลาในสมัยกรุงธนบุร ีและสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (พ .ศ.2310 - 2444) 4.สารสนเทศ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลุอมน้ําทะเลสาบสงขลา 5.ความเชื่อที่เกี่ยวกับการค้าของชาวไทยเชื้อสายจีนในเขตตําบล
บออยาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา  ศึกษาข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาพถอายเกอาเมืองสงขลา อาจารย์จรัส  
จันทร์พรหมรัตน์ อาจารย์ประจําโรงเรียนมหาวชิราวุธ อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาวิถีชีวิต
เมืองสงขลา อาจารย์วุฒิชัย  เพชรสุวรรณ สมาชิกกลุอมภาคีคนรักเมืองสงขลา ผู้เชี่ยวชาญด้านการแตองกาย อาจารย์ป๎ญญา พูน
ศิลป์ วิศวกร ปตท. แผนกสํารวจและผลิต เจ้าของพิพิธภัณฑ์ผ้าและเครื ่องแตองกายโบราณสงขลา  พระภิกษุสงฆ์ที ่มี
ประสบการณ์ในเรื่องวิถีชีวิตจล. พระเทพสุธรรมญาณ(แฉล้ม เขม ปปํฺโญ ป.ธ.6) เจ้าอาวาสวัดชัยมงคลจร. พระครูประภัศร
ธรรมวิธาน (ม่ิง ปภสฺสโร ป.ธ.3) เจ้าอาวาสวัดสระเกษ จร. พระครูสุวรรณคีรีสถิต (มงคล)เจ้าอาวาสวัดสุวรรณคีรี จร. พระครู
สุเมธปริยัติสุนทร (สนอง ป.ธ.4)วัดหัวปูอมนอก จล. พระโสภณวราภรณ์ (บัณฑิต ปณฺฑิตญาโณ ป.ธ.7) เจ้าอาวาสโพธิ์ปฐมา
วาส พระนนท์ พระภิกษุสงฆ์วัดไทรงาม พระครูปาโมก  ธรรมกิจ พระภิกษุสงฆ์วัดแหลมทราย พระครูปลัดประสิทธิ์  รักศิตะ
ธรรมโม ผู้ชอวยเจ้าอาวาสวัดหัวปูอมใน พระมหาโชคดี  ปริปุณฺณสีโล เจ้าอาวาสวัดดอนแย้ พระครูอุทัย  วินัยกิจ พระภิกษุสงฆ์
วัดอุทัย ปราชญ์ชาวบ้าน นายจักรกฤษณ์  ภัทรนิตย์ ประธานชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีเก้าห้อง นางใบด๊ะ  หมุนทอง 
ชาวบ้านฝ๎่งแหลมสน อาชีพอิสระ นายโบต้า  ผู้ที่ดูแลศาลเจ้าไหหลําสงขลา นางพัน สุวรรณรัตน์ ชาวบ้านที่อยูอใกล้วัดไทรงาม 
อาชีพอิสระ มลฑา  แซออุ๊ย เจ้าหน้าที่ดูแลทําความสะอาดวัดมัชฌิมาวาส (วัดกลาง) นางวรรณะ  คริ่งเมือง แมอค้าขายข้าวยํา ที่
นครนอก นายเว้งกี ้  พิพัฒน์ธนาธร พออค้าขายก๋วยเตี ๋ยวเนื้อเปื ้อย พร้อมกับผู้ที่ดูแลศาลเจ้าแมอทับทิม นางอนุณี  แซอซิ้ว 
ชาวบ้านที่อยูอใกล้วัดไทรงาม อาชีพอิสระ นางอุสุมา  แซออ้ิง ชาวบ้านที่อยูอถนนนางงาม อาชีพอิสระ 
 2. กําหนดกลุอมเปูาหมายนําเสนอผลงานตออสาธารณะชน  
 ผู้สร้างสรรค์กําหนดเปูาหมาย กําหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขตการสร้างสรรค์ผลงาน กระบวนการวางแผนเปูาหมาย
คํานึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการสร้างสรรค์ผลงาน ที่สามารถถอายทอดให้ผู้ชมได้เห็นถึงความสําคัญ  ของวิถีชีวิตการอยูอ
รอวมกันของชาวสงขลา โดยมีจุดรอวมของกิจวัตรประจําวัน ที่มีความสัมพันธ์กับการใช้บออนํ้า จํานวนนักแสดงไมอเกิน 12 คน 
กลุอมเปูาหมายที่จะนําเสนอผลงาน คือ กลุอมเยาวชน ผู้ปกครอง คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นักเรียน นักศึกษา และบุคคล
ทั่วไป โดยการกําหนดเปูาหมายในการใช้งบประมาณครั้งน้ีไมอเกิน 50,000 บาท  
 3. กําหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตในการสื่อความหมายผอานการแสดง 
  3.1 วัตถุประสงค์ ศึกษาวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวสงขลา ที่เกี่ยวกับการใช้นํ้าบออและการประกอบอาชีพการ
หาบน้ําในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น นํามาออกแบบสร้างสรรค์ ในรูปแบบนาฏศิลป์พื้นบ้านภาคใต้รอวมสมัย 
  3.2 ขอบเขตของการสร้างสรรค์  
  ขอบเขตของเน้ือหา ศึกษาวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวสงขลาที่เก่ียวข้องกับการใช้นํ้าบออ และอาชีพการหาบนํ้า
ขาย ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ในชอวง พ.ศ.2385 ถึง 2411 
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 4.  รอางโครงสร้างทอารํา ดนตรีและเครื่องแตองกายให้สอดคล้องกับเรื่องราวตามยุคสมัย  
 องค์ประกอบในการกําหนดป๎จจัยในการออกแบบการแสดง ประกอบด้วย โครงสร้างกระบวนทอารํา โครงสร้างดนตรี 
โครงสร้างเสื้อผ้าเครื่องแตองกายและอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการแสดง ผู้สร้างสรรค์กําหนดป๎จจัยโดยมีองค์ประกอบ ดังน้ี 
  4.1  รอางโครงสร้างของทอารํา ได้นําหลักในการสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์รอวมสมัย โดยการออกแบบทอา       
ที่เป็นอิสระ มีการนํานาฏศิลป์พื้นบ้านภาคใต้มาออกแบบทอารํา โดยการออกแบบรอางโครงสร้างของทอารําผู้สร้างสรรค์เลือกใช้
นาฏยลักษณ์นาฏศิลป์รอวมสมัย เน้นการเคลื่อนไหวรอางกายแบบอิสระ และนาฏยลักษณ์นาฏศิลป์พื้นบ้านภาคใต้   
  4.2 รอางโครงสร้างเพลงดนตรีประกอบการแสดง ได้กําหนดและออกแบบดนตรีประกอบการแสดง โดยการ
เขียนรายละเอียดเป็นแบบรอาง ตามความคิดและจินตนาการ โดยการ ใช้ทํานองเพลงที่ออกแบบขึ้นใหมอ และใช้เครื่องดนตรี
พื ้นบ้านภาคใต้ ผสมผสานกับดนตรีร อวมสมัยให้เกิดรูปแบบที ่นอาสนใจ และสร้างความสนุกให้กับการแสดงมากขึ ้นโดย
กําหนดการประกอบสร้าง ดังน้ี 
  ชอวงที่ 1  เปิดด้วยเสียงธรรมชาติตอนรุองเช้า ดําเนินทํานองด้วยเสียงสัตว์จําพวกนกและไกอ ทํานองผสมกับ
ดนตรีโนรารอวมสมัย เพื่อสื่อให้เห็นการเดินทางเข้ามาทํากิจวัตรประจําวัน ที่มีความสัมพันธ์กับการใช้บออนํ้าสาธารณะของชาว
ไทย  
  ชอวงที่ 2 เปลี่ยนทํานองเป็นทํานองเพลงดนตรีจีนผสมกับโนราภาคใต้รอวมสมัย สื่อให้เห็นถึงการหาบนํ้าของ
ชาวจีนและชาวไทย 
  4.3 รอางโครงสร้างเครื่องแตองกาย ผู้สร้างสรรค์ได้ยึดแบบเครื่องแตองกายของนักแสดงตามลักษณะของ
ชาวบ้านภาคใต้ที่เป็นผูช้ายผู้หญิงไทย และผูช้ายจีนในยุคสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ดังน้ี 
 
 

 
 
 
 

    
ภาพที่ 5 การแตองกายนักแสดง 
ที่มา : เอกนาฏศิลป์ไทยรุอนที่12 

 
 4.4 รอางโครงสร้างอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบแสดง ได้นําอุปกรณ์ถังไม้สักมาดัดแปลงด้วยไม้กระดานอัดมาใช้เป็นอุปกรณ์
การแสดงความกว้าง32และความสูง 27 เซนติเมตร ใช้ไม้ไผอมาเหลาเป็นไม้คานหาบขนาดความยาว120 เซนติเมตร และใช้
เชือกสนมาเป็นตัวเชื่อมระหวอางกับไม้คานหาบกับถังไม้ โดยนําภูมิป๎ญญาชาวบ้านภาคใต้ในการทําเชือกผูกวัวมาใช้ในการผูกถัง
ให้แนอนและสวยงามที่เรียกกันวอา แทงบาด 
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      ภาพที่ 7 ไม้คานหาบทําจากไม้ไผอ                                ภาพที่ 8 เชือกสนทําเป็นลักษณะแทงบาด 
        ที่มา : นางสาวนันทิชา  บุญวัง                ที่มา : นางสาวนันทิชา  บุญวัง  
 
   
 
 
 
 
 
                                              

 
ภาพที่ 6 ถังไม้ทําจากไม้กระดานอัด 

ที่มา : นางสาวนันทิชา  บุญวัง   
 

5. การฝึกซ้อมการแสดงและการนําเสนอผลงาน  
5.1 ประชุมนักแสดงเพื่อปรับความเข้าใจเก่ียวกับการแสดง 
5.2 ปรับพื้นฐานทักษะของนักแสดงโดยใช้นาฏยลักษณ์นาฏศิลป์พื้นบ้านภาคใต้เป็นฐานสําคัญ 
5.3 ถอายทอดกระบวนทอารําให้กับนักแสดงพร้อมสอนเทคนิคการใช้อุปกรณ์ประกอบการแสดง 
5.4  ฝึกทักษะนักแสดงทางด้านความรู้สึกให้สอดคล้องกับการแสดง 
5.5 นําเสนอผลงานตอออาจารย์ 50 เปอร์เซ็นต์  
5.6 ปรับปรุงการแสดงตามคําแนะนําของอาจารย์ 
5.7 นําเสนอผลงานตอออาจารย์ 100 เปอร์เซ็นต์ 

 
6. ประเมินผลงานการแสดง โดยกลุอมเปูาหมาย 

 ประเมินผลงานผอานกลุอมเปูาหมาย โดยให้กลุอมเปูาหมายประเมินในแบบประเมิน และนําเสนอตออคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ทางด้านศิลปะ ทัศนศิลป์ ดนตรี ทางด้านมานุษยวิทยา นักปราชญช์าวบ้าน 
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ผลงานสร้างสรรค ์
 วิถีชนคนหาบน้ํา เป็นชุดการแสดงที่นําภาพวิถีชีวิตการอยูอรอวมกันของชาวสงขลา โดยมีจุดรอวมของกิจวัตรประจําวัน 
ที่มีความสัมพันธ์กับการใช้บออน้ําสาธารณะและการประกอบอาชีพหาบนํ้าขาย ในชอวงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น  ใช้ระยะเวลา
ประมาณ 8 นาที นักแสดงจํานวน 12 คน มีเน้ือหาการแสดง 2 ชอวง คือ 
  ชอวงที่ 1 วิถีชีวิตในการใช้น้ําบออและหาบน้ําในรูปแบบตอางๆของชาวสงขลาในอดีต  
 ชอวงที่ 2 สื่อถึงการเก้ียวพาราสีกัน ระหวอางหนุอมหาบน้ําขายกับสาวชาวบ้าน  
 การออกแบบการแตองกายของนักแสดง การแตองกายของชาวบ้านในเมืองสงขลาในชอวงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น โดย
นักแสดงหญิงใสอผ้ารัดอก ผ้านุองโจงกระเบน นักแสดงชายไทยใสอเสื้อคอฉีก ผ้านุองโจงกระเบน ผ้ารัดสะเอว นักแสดงชายจีน     
ใสอเสื้อคอตั้ง นุองกางเกงแพรจีน ไว้ผมเปียยาว ใสอหมวกเปี้ยว ใช้ถังไม้ และไม้คานหาบเป็นอุปกรณ์ประกอบการแสดง 
 

                                
                                    (1)      (2)  
   

                              
   (3)            (4) 
      

ภาพที่ 9 (1)(2) การแสดงชอวงที่ 1 (3)(4) การแสดงชอวงที่ 2 
ที่มา : พิพิธภัณฑสถานแหองชาติ สงขลา 

 
กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณพระคุณอาจารย์อรวรรณ โภชนาธาร ประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต ที่คอยให้คําปรึกษา 
อบรมสั่งสอนให้วิชาความรู้แกอผู้สร้างสรรค์มาตลอดระยะเวลา 4 ปี 
 ขอขอบพระคุณอาจารย์ประภาพรรณ  ภูเก้าล้วน อาจารย์ที่ปรึกษาผลงานสร้างสรรค์ที่คอยให้คําปรึกษาคําแนะนํา   
 ขอขอบพระคุณ อาจารย์เฉลิมพล  จันทรโชติ อาจารย์ที่ให้คําปรึกษา และคําแนะนํา 
 ขอขอบพระคุณอาจารย์สายฝน  ไฝเส้ง อาจารย์ที่ให้คําปรึกษา และคําแนะนํา 
 ขอขอบพระคุณนักวิชาการ พระภิกษุสงฆ์ ชาวบ้าน ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านวิถีชีวิตของสงขลาที่ให้ข้อมูล 
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ศิลปะการแสดงสร้างสรรค์ ชุด สุลต่านเมืองท่าซิงกอรานครม

จตุพร แสนบอโด1* ปานไพลิน อินทรพุฒกิจ1 อรวรรณ โภชนาธาร2 และเฉลิมพล จันทรโชติ3

บทคัดย่อ
ผลงานศิลปะการแสดงสร้างสรรค์ ชุด สุลต่านเมืองท่าซิงกอรานครม มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลุ่มชาติพันธุ์มลายูเชื้อสาย

เปอร์เซียสายตระกูลสุลต่านสุไลมาน ที่เข้ามาตั้งเมืองสงขลาฝั่งหัวเขาแดง น�ามาออกแบบและสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะการแสดง

ในรูปแบบนาฏศิลป์ร่วมสมัย โดยศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณ์ และลงพื้นที่ น�าข้อมูลมาวิเคราะห์และสังเคราะห์สร้างสรรค์เป็น

ผลงานศิลปะการแสดงมี 6 ขั้นตอน คือ 1.ศึกษาการตั้งถิ่นฐานของกลุ่มชาติพันธุ์มลายูเชื้อสายเปอร์เซียบริเวณเมืองสงขลาฝั่งหัวเขา

แดง 2.ก�าหนดกลุ่มเป้าหมายน�าเสนอต่อสาธารณะชน 3.ก�าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตในการสื่อความหมายผ่านการแสดง 

4.ก�าหนดท่าร�าดนตรีและเครื่องแต่งกาย 5.ฝึกซ้อมและน�าเสนอผลงาน 6.ประเมินผลงาน ผลการศึกษาพบว่าเป็นผลงานศิลปะการ

แสดงที่น�าเสนอเร่ืองราวของกลุ่มชาติพันธุ์มลายูเช้ือสายเปอร์เซียสายตระกูลสุลต่านสุไลมาน ที่เข้ามาตั้งถ่ินฐานบริเวณเมืองสงขลา

ฝั่งหัวเขาแดง ใช้เวลา 7 นาที นักแสดงจ�านวน 13 คน ใช้กระบวนท่าร�าจากการผสมผสานนาฏศิลป์อินโดนีเซีย นาฏศิลป์มาเลเซีย

และนาฏศิลป์ภาคใต้ตอนล่าง ใช้วงดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ตอนล่างผสมผสานกับดนตรีมลายู ออกแบบเครื่องแต่งกายตามโครงสร้าง

ของการแต่งกายเปอร์เซยีและมลาย ูผูช้ายใส่เสือ้แขนยาว กางเกงขายาว ผ้าโพกศรีษะ ผูห้ญงิใส่ผ้าพนัอก กระโปรงยาว ผ้าคลมุศรีษะ 

การแสดงชุด สุลต่านเมืองท่าซิงกอรานครม เป็นการสื่อสารอีกมิติหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงกลุ่มชาติพันธุ์มลายูเชื้อสายเปอร์เซียสาย

ตระกลูสลุต่านสไุลมานท่ีเข้ามามบีทบาทต่อการพฒันา การเมอืง การปกครองและการค้าของเมอืงสงขลาฝ่ังหวัเขาแดงให้เจรญิรุง่เรอืง

ในอดีต 

ค�ำส�ำคัญ : ศิลปะการแสดงสร้างสรรค์ สุลต่านสุไลมาน สงขลา
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The Creative Performing Arts “Sultan Mueang Tha Singora Nakarom”

Jatupon Sanbodo,1* Panpailin Intaraputkit1 Orawan Phochanatarn2 and chalermphon janthatachon3

Abstract
 The creative performing arts “Sultan Mueang Tha Singora Nakarom” has the purposes to study the 

Melayu-Persian lineage of Sultan Suleiman who established Songkhla in Hua Kao Daeng side, and to use the 

study to draft and create the creative performing arts in contemporary dance by studying documents, 

interviewing, and going to the community area. We analyzed and synthetized the information to create the arts 

by these six stages: To study the Melayu-Persian lineage of Sultan Suleiman who established Songkhla in Hua 

Kao Daeng side, presentation to public, determination the purpose and scope of communication through the 

show, determination the performing and costume, to practice for presentation, and evaluate the performance. 

Pursuant to the study, the performing about Melayu-Persian lineage of Sultan Suleiman who settled in Hua Kao 

Daeng, Songkhla. Uses seven minutes and thirteen performers who uses dance moves developed from the 

mixing of Indonesian dance, Malaysian dance, and Thai’s lower southern dance. The music is performed by 

lower southern Thai folk band with the music instruments of Melayu. The costumes are created following the 

costumes’construction of Persian and Melayu in which male wears long-sleeved shirt, long pants, and headdress; 

and females wear chest bandage, long skirt, and headscarf. The performing arts “Sultan Mueang Tha Singora 

Nakarom” is the another communicative way to display the Melayu-Persian lineage of Sultan Suleiman who 

played important roles in the development of the politics, dominance, and commerce of Songkhla in Hua Kao 

Daeng side in the past.

Keywords: Creative performing arts, Sultan Suleiman, Songkhla 

 

ประเภทผลงานแสดง 

ศิลปะการแสดง (นาฏศิลปร์่วมสมยั) 

แนวความคิด 

 ผลงานศิลปะการแสดงสร้างสรรค์ ชุด สุลต่านเมืองท่าซิงกอรานครม มีแนวคิดมาจากเรื่องราวการเข้ามาของกลุ่มผู้น าชาติ
พันธุ์มลายูเช้ือสายเปอร์เซียสายตระกูลสุลต่านสุไลมานที่น าวิทยาการ แนวความคิด ความสามารถในการตั้งถิ่นฐานสร้างเมือง  
และการค้ามาพัฒนาเมืองสงขลาฝั่งหัวเขาแดงให้เป็นเมืองท่าท่ีเจริญรุ่งเรืองในสมัยอยุธยา ผู้สร้างสรรค์จึงหยิบยกเรื่องราวการเขา้มา
ของกลุ่มชาติพันธ์ุมลายูเช้ือสายเปอร์เซีย น ามาออกแบบสร้างสรรค์ผลงานการแสดงในรูปแบบนาฏศิลป์ร่วมสมัยชุด สุลต่านเมืองท่า     
ซิงกอรานครม 

ความส าคัญของการท างานสร้างสรรค์ 

 จากหลักฐานข้อมูลที่ค้นพบในอดีต ในสมัยอยุธยาเมืองสงขลาได้มีชาติพันธุ์เมลายูเช้ือสายปอร์เซียสายตระกูลสุไลมาน  
จากชวาอพยพหนีภัยสงครามจากการล่าอาณานิคมของชาติยุโรปมายังฝั่งหัวเขาแดง น าโดย ดาโต๊ะ โมกอล สร้างบ้านเรือนเรียงราย
ตามเชิงเขาค่อยๆพัฒนาขึ้นเป็นหมู่บ้านมุสลิม ท่านได้เห็นถึงสภาพภูมิประเทศและสภาพแวดล้อมของพื้นที่ดังกล่าว เหมาะสม 
กับการเป็นเมืองท่าที่พักสินค้าและเป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ อันเป็นสินค้าที่ชาวต่างชาติต้องการ เช่น แร่ดีบุก 
พริกไทย รังนกและของป่าอื่นๆ จนกระทั่งเป็นเมืองท่าของการส่งออกน าเข้าของสินค้าที่กรุงศรีอยุธยาให้ความส าคัญ พระเจ้าทรง
ธรรมได้ แต่งตั้ง ท่านดาโต๊ะ โมกอล เป็นข้าหลวงปกครองเมืองสงขลาท าหน้าที่ต่างพระเนตรพระกรรณให้กับกรุงศรีอยุธยาสืบทอด
มาจนถึงบุตรชาย คือ ท่านสุลต่าน สุไลมาน ด าเนินการทางการค้าและปกครองมาอย่างต่อเนื่อง  ท่านสุลต่าน สุไลมาน มีความ
เคารพนับถือพระมหากษัตริย์ในสมัยอยุธยา (พระเจ้าทรงธรรม) และได้ดูแลปกครองเมืองสงขลาให้ร่มเย็นเป็นสุข พร้อมกับขยาย
กิจการท่าเรือให้กว้างใหญ่แข็งแรงมากขึ้น จนกระทั่งเมื่อพระกลาโหมสุริยวงศ์ท าการรัฐประหารยึดอ านาจของพระเจ้าทรงธรรม 
แล้วตั้งตนเป็นกษัตริย์มีพระนามว่า พระเจ้าปราสาททอง (พ.ศ.2712-2198) ท าให้ท่านสุลต่าน สุไลมาน มีความไม่พอใจพระเจ้า
ปราสาททอง จึงได้ประกาศแข็งเมืองไม่อยู่ใต้อ านาจการปกครองของกรุงศรีอยุธยาพร้อมกับสถาปนาตนเป็นพระเจ้าสงขลาที่ 1  
ยกเมืองสงขลาเป็นเมืองเอก ปกครองตามแบบสุลต่าน พร้อมทั้งงดส่งส่วยให้แก่กรุงศรีอยุธยาเป็นต้นมา ท าให้พระเจ้าปราสาททอง
ได้ส่งกองทัพเรือท าการโจมตีเมืองสงขลาที่ฝั่งหัวเขาแดงถึง 2 ครั้ง ก็ต้องประสบความพ่ายแพ้ให้กับเมืองสงขลา ต่อมาเมื่อสุลต่าน 
สุไลมาน ได้ถึงอสัญกรรมเมื่อปี พ.ศ.2211 บุตรชายของสุลต่าน สุไลมาน ก็ได้สืบต าแหน่งเป็นเจ้าเมืองสงขลาต่อ ช่ือ สุลต่าน  
มุสตาฟา ด าเนินการปกครองแทน ต่อมาในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ ได้ยกทัพเรือจากกรุงศรีอยุธยามาโจมตีเมืองสงขลา  
ท าให้เมืองสงขลาได้รับความพ่ายแพ้ สมเด็จพระนารายณ์ทรงมีพระบรมราชโองการให้ท าลายเมืองสงขลาฝั่งหัวเขาแดง แล้วกวาด
ต้อนกองก าลังและบริวารของ สุลต่าน มุสตาฟา ทั้งหมดออกจากพื้นที่แล้วลงเรืออพยพ แบ่งออกเป็น 2 พวกคือ พวกคนแก่ 
ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปให้ไปตั้งหลักแหล่งอยู่ที่หมู่บ้านสงขลา เมืองไชยา (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) ส่วนพวกคนหนุ่มให้อพยพไปยังกรุงศรี
อยุธยาเพื่อสอดส่องดูแลพระเนตรพระกรรณ 
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ประเภทผลงานแสดง 

ศิลปะการแสดง (นาฏศิลปร์่วมสมยั) 

แนวความคิด 

 ผลงานศิลปะการแสดงสร้างสรรค์ ชุด สุลต่านเมืองท่าซิงกอรานครม มีแนวคิดมาจากเรื่องราวการเข้ามาของกลุ่มผู้น าชาติ
พันธุ์มลายูเช้ือสายเปอร์เซียสายตระกูลสุลต่านสุไลมานที่น าวิทยาการ แนวความคิด ความสามารถในการตั้งถิ่นฐานสร้างเมือง  
และการค้ามาพัฒนาเมืองสงขลาฝั่งหัวเขาแดงให้เป็นเมืองท่าท่ีเจริญรุ่งเรืองในสมัยอยุธยา ผู้สร้างสรรค์จึงหยิบยกเรื่องราวการเขา้มา
ของกลุ่มชาติพันธ์ุมลายูเช้ือสายเปอร์เซีย น ามาออกแบบสร้างสรรค์ผลงานการแสดงในรูปแบบนาฏศิลป์ร่วมสมัยชุด สุลต่านเมืองท่า     
ซิงกอรานครม 

ความส าคัญของการท างานสร้างสรรค์ 

 จากหลักฐานข้อมูลที่ค้นพบในอดีต ในสมัยอยุธยาเมืองสงขลาได้มีชาติพันธุ์เมลายูเช้ือสายปอร์เซียสายตระกูลสุไลมาน  
จากชวาอพยพหนีภัยสงครามจากการล่าอาณานิคมของชาติยุโรปมายังฝั่งหัวเขาแดง น าโดย ดาโต๊ะ โมกอล สร้างบ้านเรือนเรียงราย
ตามเชิงเขาค่อยๆพัฒนาขึ้นเป็นหมู่บ้านมุสลิม ท่านได้เห็นถึงสภาพภูมิประเทศและสภาพแวดล้อมของพื้นที่ดังกล่าว เหมาะสม 
กับการเป็นเมืองท่าที่พักสินค้าและเป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ อันเป็นสินค้าที่ชาวต่างชาติต้องการ เช่น แร่ดีบุก 
พริกไทย รังนกและของป่าอื่นๆ จนกระทั่งเป็นเมืองท่าของการส่งออกน าเข้าของสินค้าที่กรุงศรีอยุธยาให้ความส าคัญ พระเจ้าทรง
ธรรมได้ แต่งตั้ง ท่านดาโต๊ะ โมกอล เป็นข้าหลวงปกครองเมืองสงขลาท าหน้าที่ต่างพระเนตรพระกรรณให้กับกรุงศรีอยุธยาสืบทอด
มาจนถึงบุตรชาย คือ ท่านสุลต่าน สุไลมาน ด าเนินการทางการค้าและปกครองมาอย่างต่อเนื่อง  ท่านสุลต่าน สุไลมาน มีความ
เคารพนับถือพระมหากษัตริย์ในสมัยอยุธยา (พระเจ้าทรงธรรม) และได้ดูแลปกครองเมืองสงขลาให้ร่มเย็นเป็นสุข พร้อมกับขยาย
กิจการท่าเรือให้กว้างใหญ่แข็งแรงมากขึ้น จนกระทั่งเมื่อพระกลาโหมสุริยวงศ์ท าการรัฐประหารยึดอ านาจของพระเจ้าทรงธรรม 
แล้วตั้งตนเป็นกษัตริย์มีพระนามว่า พระเจ้าปราสาททอง (พ.ศ.2712-2198) ท าให้ท่านสุลต่าน สุไลมาน มีความไม่พอใจพระเจ้า
ปราสาททอง จึงได้ประกาศแข็งเมืองไม่อยู่ใต้อ านาจการปกครองของกรุงศรีอยุธยาพร้อมกับสถาปนาตนเป็นพระเจ้าสงขลาที่ 1  
ยกเมืองสงขลาเป็นเมืองเอก ปกครองตามแบบสุลต่าน พร้อมทั้งงดส่งส่วยให้แก่กรุงศรีอยุธยาเป็นต้นมา ท าให้พระเจ้าปราสาททอง
ได้ส่งกองทัพเรือท าการโจมตีเมืองสงขลาที่ฝั่งหัวเขาแดงถึง 2 ครั้ง ก็ต้องประสบความพ่ายแพ้ให้กับเมืองสงขลา ต่อมาเมื่อสุลต่าน 
สุไลมาน ได้ถึงอสัญกรรมเมื่อปี พ.ศ.2211 บุตรชายของสุลต่าน สุไลมาน ก็ได้สืบต าแหน่งเป็นเจ้าเมืองสงขลาต่อ ช่ือ สุลต่าน  
มุสตาฟา ด าเนินการปกครองแทน ต่อมาในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ ได้ยกทัพเรือจากกรุงศรีอยุธยามาโจมตีเมืองสงขลา  
ท าให้เมืองสงขลาได้รับความพ่ายแพ้ สมเด็จพระนารายณ์ทรงมีพระบรมราชโองการให้ท าลายเมืองสงขลาฝั่งหัวเขาแดง แล้วกวาด
ต้อนกองก าลังและบริวารของ สุลต่าน มุสตาฟา ทั้งหมดออกจากพื้นที่แล้วลงเรืออพยพ แบ่งออกเป็น 2 พวกคือ พวกคนแก่ 
ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปให้ไปตั้งหลักแหล่งอยู่ที่หมู่บ้านสงขลา เมืองไชยา (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) ส่วนพวกคนหนุ่มให้อพยพไปยังกรุงศรี
อยุธยาเพื่อสอดส่องดูแลพระเนตรพระกรรณ 
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 

 จากการศึกษาข้อมูลพบว่าการเข้ามาของชาติพันธุ์มลายูเช้ือสายเปอร์เซีย สายตระกูลสุลต่านสุไลมาน ส่งผลต่อการพัฒนา
เมืองสงขลาฝั่งหัวเขาแดงให้มีความเจริญรุ่งเรืองผู้สร้างสรรค์จึงมีแรงบันดาลใจหยิบยกเรื่องราวน ามาออกแบบสร้างสรรค์ผลงาน  
การแสดงในรูปแบบนาฏศิลป์ร่วมสมัย 

วัตถุประสงค์ของการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 

 เพื่อศึกษากลุ่มชาติพันธุ์มลายูเช้ือสายเปอร์เซียสายตระกูลสุลต่านสุไลมาน ที่เข้ามาตั้งเมืองสงขลาฝั่งหัวเขาแดง  
น ามาสร้างสรรค์การแสดงในรูปแบบนาฏศิลป์ร่วมสมัย 

กระบวนการของการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 

 ศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณ์ และลงพื้นที่ น าข้อมูลมาวิเคราะห์และสังเคราะห์สร้างสรรค์เป็น ผลงานศิลปะการแสดง
โดยน าแนวคิดตามหลักทฤษฎีนาฏยประดิษฐ์ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล  วิรุฬรักษ์ มี 6 ขั้นตอน 1.ศึกษาการตั้งถิ่นฐานของ
กลุ่มชาติพันธุ์มลายูเช้ือสายเปอร์เซียบริเวณเมืองสงขลาฝั่ งหัวเขาแดง 2.ก าหนดกลุ่มเป้าหมายน าเสนอผลงาน 3.ออกแบบ
กระบวนการสร้างสรรคท์่าร า 4.ออกแบบกระบวนการสร้างสรรคเ์ครื่องแต่งกาย 5.ออกแบบกระบวนการสร้างสรรค์ดนตรี          6.
ประเมินผลงานโดยกลุ่มเป้าหมาย 

อุปกรณ์ในการด าเนินการผลติผลงานสร้างสรรค์ 

 การสร้างสรรค์ผลงานการแสดงชุดนี้ด าเนินการผลิตผลงานสร้างสรรค์ประกอบด้วย 6 ขั้นตอนดังน้ี 

 1. ศึกษาการตั้งถิ่นฐานของกลุ่มชาติพันธ์ุมลายูเช้ือสายเปอร์เซียบริเวณเมืองสงขลาฝั่งหัวเขาแดง 
  ผู้สร้างสรรค์ศึกษาจากหนังสือประวัติศาสตร์เมืองสงขลา เป็นการก าหนดกรอบความคิดในการหาแรงบันดาลใจ
การเปิดความคิดและสร้างแนวความคิด 
 2. ก าหนดกลุ่มเป้าหมายน าเสนอผลงาน 
  ก าหนดเป้าหมายน าเสนอผลงานต่อคนสงขลา เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องราวของกลุ่มชาติพันธุ์มลายูเช้ือสาย
เปอร์เซียที่พัฒนาเมืองสงขลาฝั่งหัวเขาแดง   
  3. ออกแบบกระบวนการสร้างสรรค์ท่าร า 
  กระบวนการออกแบบท่าร าผู้สร้างสรรค์ใช้กระบวนท่าร าเต้นจากการผสมผสานนาฏยลักษณ์ของนาฏศิลป์
อินโดนีเซีย นาฏศิลป์มาเลเซีย นาฏศิลป์ภาคใต้ตอนล่างและนาฏศิลป์ร่วมสมัย มาออกแบบเป็นนาฏยลักษณ์ใหม่เพื่อให้เกิดท่าร า  
ที่สวยงามและแปลกใหม่ยิ่งขึ้น 
 4. ออกแบบกระบวนการสร้างสรรค์เครื่องแต่งกาย 
  กระบวนการออกแบบเครื่องแต่งกายผู้สร้างสรรค์ได้ออกแบบตามโครงสร้างการแต่งกายท่ีผสมผสานกันระหว่าง
เปอร์เซียและมลายู เพื่อน ามาออกแบบสร้างสรรค์ประกอบการแสดงดังน้ี 

 

 

  1. ตัวเอกผู้ชาย ใส่เสื้อแขนยาวสีเทาน้ าตาล กางเกงขายาวสีน้ าตาลเข้ม ผ้าโพกศีรษะ ผ้ารัดสะเอวสีส้ม  
เสื้อคุลมช้ันนอกสีทอง 
  2. ตัวรองผู้ชาย ใส่เสื้อแขนยาวสีเทาบาง กางเกงขายาวลายตารางสีน้ าตาล ผ้าโพกศีรษะ ผ้ารัดสะเอวสีส้ม 

3. ผู้หญิงใส่ผา้พันอกสีสม้ กระโปรงยาวลายตารางสีน้ าตาล ผ้าคลุมศรีษะ ผ้ารัดสะเอวสสี้ม 
 

 
ภาพที่ 1 การแต่งกายชุดสลุต่านเมืองท่าซิงกอรานครม 

ที่มา : นาฏศิลปไ์ทย รุ่นที่ 12 
  
 5.ออกแบบกระบวนการสร้างสรรค์ดนตรี 
  ออกแบบสร้างสรรค์ดนตรีใช้วงดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ตอนล่างผสมผสานกับเครื่องดนตรีของชาติพันธ์ุมลายู 
  ช่วงที่ 1 สื่อให้เห็นถึงเดินทางเข้ามาเมืองสงขลาฝั่งหัวเขาแดง (ใช้เครื่องดนตรี ขลุ่ยสุริน แมนดาริน กลองแขก)  
  ช่วงที่ 2 สื่อให้เห็นถึงท าอาชีพค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้า (ใช้เครื่องดนตรี แอคคอเดียน ไวโอลีน ) 
  ช่วงที่ 3 สื่อให้เห็นถึงการสถาปนาผู้น ากลุ่มชาติพันธุ์มลายูเช้ือสายเปอร์เซียขึ้นเป็นสุลต่านครองเมืองสงขลา 
และการเฉลิมฉลองของชาวเมืองสงขลา (ใช้เครื่องดนตรี แอคคอเดียน ไวโอลีน)  
 6.ประเมินผลงานโดยกลุ่มเป้าหมาย 
  ประเมินผลงานผ่านกลุ่มเป้าหมาย โดยให้กลุ่มเป้าหมายประเมินในแบบประเมิน และน าเสนอต่อคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ทางด้านศิลปะ ดนตรี ทางด้านมานุษยวิทยา 
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 

 จากการศึกษาข้อมูลพบว่าการเข้ามาของชาติพันธุ์มลายูเช้ือสายเปอร์เซีย สายตระกูลสุลต่านสุไลมาน ส่งผลต่อการพัฒนา
เมืองสงขลาฝั่งหัวเขาแดงให้มีความเจริญรุ่งเรืองผู้สร้างสรรค์จึงมีแรงบันดาลใจหยิบยกเรื่องราวน ามาออกแบบสร้างสรรค์ผลงาน  
การแสดงในรูปแบบนาฏศิลป์ร่วมสมัย 

วัตถุประสงค์ของการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 

 เพื่อศึกษากลุ่มชาติพันธุ์มลายูเช้ือสายเปอร์เซียสายตระกูลสุลต่านสุไลมาน ที่เข้ามาตั้งเมืองสงขลาฝั่งหัวเขาแดง  
น ามาสร้างสรรค์การแสดงในรูปแบบนาฏศิลป์ร่วมสมัย 

กระบวนการของการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 

 ศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณ์ และลงพื้นที่ น าข้อมูลมาวิเคราะห์และสังเคราะห์สร้างสรรค์เป็น ผลงานศิลปะการแสดง
โดยน าแนวคิดตามหลักทฤษฎีนาฏยประดิษฐ์ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล  วิรุฬรักษ์ มี 6 ขั้นตอน 1.ศึกษาการตั้งถิ่นฐานของ
กลุ่มชาติพันธุ์มลายูเช้ือสายเปอร์เซียบริเวณเมืองสงขลาฝั่ งหัวเขาแดง 2.ก าหนดกลุ่มเป้าหมายน าเสนอผลงาน 3.ออกแบบ
กระบวนการสร้างสรรคท์่าร า 4.ออกแบบกระบวนการสร้างสรรคเ์ครื่องแต่งกาย 5.ออกแบบกระบวนการสร้างสรรค์ดนตรี          6.
ประเมินผลงานโดยกลุ่มเป้าหมาย 

อุปกรณ์ในการด าเนินการผลติผลงานสร้างสรรค์ 

 การสร้างสรรค์ผลงานการแสดงชุดนี้ด าเนินการผลิตผลงานสร้างสรรค์ประกอบด้วย 6 ขั้นตอนดังน้ี 

 1. ศึกษาการตั้งถิ่นฐานของกลุ่มชาติพันธ์ุมลายูเช้ือสายเปอร์เซียบริเวณเมืองสงขลาฝั่งหัวเขาแดง 
  ผู้สร้างสรรค์ศึกษาจากหนังสือประวัติศาสตร์เมืองสงขลา เป็นการก าหนดกรอบความคิดในการหาแรงบันดาลใจ
การเปิดความคิดและสร้างแนวความคิด 
 2. ก าหนดกลุ่มเป้าหมายน าเสนอผลงาน 
  ก าหนดเป้าหมายน าเสนอผลงานต่อคนสงขลา เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องราวของกลุ่มชาติพันธุ์มลายูเช้ือสาย
เปอร์เซียที่พัฒนาเมืองสงขลาฝั่งหัวเขาแดง   
  3. ออกแบบกระบวนการสร้างสรรค์ท่าร า 
  กระบวนการออกแบบท่าร าผู้สร้างสรรค์ใช้กระบวนท่าร าเต้นจากการผสมผสานนาฏยลักษณ์ของนาฏศิลป์
อินโดนีเซีย นาฏศิลป์มาเลเซีย นาฏศิลป์ภาคใต้ตอนล่างและนาฏศิลป์ร่วมสมัย มาออกแบบเป็นนาฏยลักษณ์ใหม่เพื่อให้เกิดท่าร า  
ที่สวยงามและแปลกใหม่ยิ่งขึ้น 
 4. ออกแบบกระบวนการสร้างสรรค์เครื่องแต่งกาย 
  กระบวนการออกแบบเครื่องแต่งกายผู้สร้างสรรค์ได้ออกแบบตามโครงสร้างการแต่งกายท่ีผสมผสานกันระหว่าง
เปอร์เซียและมลายู เพื่อน ามาออกแบบสร้างสรรค์ประกอบการแสดงดังน้ี 

 

 

  1. ตัวเอกผู้ชาย ใส่เสื้อแขนยาวสีเทาน้ าตาล กางเกงขายาวสีน้ าตาลเข้ม ผ้าโพกศีรษะ ผ้ารัดสะเอวสีส้ม  
เสื้อคุลมช้ันนอกสีทอง 
  2. ตัวรองผู้ชาย ใส่เสื้อแขนยาวสีเทาบาง กางเกงขายาวลายตารางสีน้ าตาล ผ้าโพกศีรษะ ผ้ารัดสะเอวสีส้ม 

3. ผู้หญิงใส่ผา้พันอกสีสม้ กระโปรงยาวลายตารางสีน้ าตาล ผ้าคลุมศรีษะ ผ้ารัดสะเอวสสี้ม 
 

 
ภาพที่ 1 การแต่งกายชุดสลุต่านเมืองท่าซิงกอรานครม 

ที่มา : นาฏศิลปไ์ทย รุ่นที่ 12 
  
 5.ออกแบบกระบวนการสร้างสรรค์ดนตรี 
  ออกแบบสร้างสรรค์ดนตรีใช้วงดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ตอนล่างผสมผสานกับเครื่องดนตรีของชาติพันธ์ุมลายู 
  ช่วงที่ 1 สื่อให้เห็นถึงเดินทางเข้ามาเมืองสงขลาฝั่งหัวเขาแดง (ใช้เครื่องดนตรี ขลุ่ยสุริน แมนดาริน กลองแขก)  
  ช่วงที่ 2 สื่อให้เห็นถึงท าอาชีพค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้า (ใช้เครื่องดนตรี แอคคอเดียน ไวโอลีน ) 
  ช่วงที่ 3 สื่อให้เห็นถึงการสถาปนาผู้น ากลุ่มชาติพันธุ์มลายูเช้ือสายเปอร์เซียขึ้นเป็นสุลต่านครองเมืองสงขลา 
และการเฉลิมฉลองของชาวเมืองสงขลา (ใช้เครื่องดนตรี แอคคอเดียน ไวโอลีน)  
 6.ประเมินผลงานโดยกลุ่มเป้าหมาย 
  ประเมินผลงานผ่านกลุ่มเป้าหมาย โดยให้กลุ่มเป้าหมายประเมินในแบบประเมิน และน าเสนอต่อคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ทางด้านศิลปะ ดนตรี ทางด้านมานุษยวิทยา 
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ผลงานสร้างสรรค์ 

 ผลงานสร้างสรรค์ ชุด สุลต่านเมืองท่าซิงกอรานครม เป็นผลงานการแสดงเพื่อเล่าเรื่องราวความเจริญรุ่งเรืองของเมือง
สงขลาในยุคการตั้งเมืองที่หัวเขาแดงภายใต้การปกครองของกลุ่มชาติพันธุ์มลายูเช้ือสายเปอร์เซีย สายตระกูลสุลต่านสุไล มาน  
ใช้เวลาในการแสดง 7 นาที นักแสดงเป็นผู้ชายและผู้หญิงจ านวน 13 คน คน มีเนื้อหาการแสดง 3 ช่วงคือ  

 ช่วงที่ 1 สื่อให้เห็นถึงเดินทางเข้ามาเมืองสงขลาฝั่งหัวเขาแดง และริเริ่มการตั้งถิ่นฐานของกลุ่มชาติพันธุ์มลายูเช้ือสาย
เปอร์เซีย  

 
ภาพที่ 2 การเดินทาง 

ที่มา : ประภาพรรณ  ภูเก้าล้วน 
 

 ช่วงที่ 2 สื่อให้เห็นถึงท าอาชีพค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าจนพัฒนาเมืองสงขลาให้เป็นเมืองท่าแห่งการค้าขายที่มี  
ความเจริญรุ่งเรือง  

 
ภาพที่ 3 การค้าขาย 

ที่มา : ประภาพรรณ  ภูเก้าล้วน 
 

 

 

 

 ช่วงที ่3 สื่อให้เห็นถึงการสถาปนาผู้น ากลุ่มชาติพันธุ์มลายูเช้ือสายเปอร์เซียขึ้นเป็นสุลต่านครองเมืองสงขลาและการเฉลิม
ฉลองของชาวเมืองสงขลา 

 
ภาพที่ 4 การเฉลิมฉลอง 

ที่มา : ประภาพรรณ  ภูเก้าล้วน 
 

 แต่งกายด้วยชุดที่ออกแบบมาจากโครงสร้างการแต่งกายของเปอร์เซียและมลายู ดนตรีใช้วงดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ตอนล่าง
ผสมผสานกับเครื่องดนตรีของชาติพันธุ์มลายู ออกแบบท่าร าเต้นที่พัฒนามาจากการผสมผสานนาฏยลักษณ์นาฏศิลป์อินโดนีเซีย 
นาฏศิลป์มาเลเซียและนาฏศิลป์ภาคใต้ตอนล่าง  

 การแสดงชุด สุลต่านเมืองท่าซิงกอรานครม เป็นการแสดงอีกรูปแบบหนึ่งที่เกิดจากการบรูณาการเช่ือมโยงหลักฐาน 
ทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มชาติพันธุ์ท่ีเข้ามามีบทบาทส าคัญกับเมืองสงขลาและศาสตร์ทางด้านศิลปะการแสดงที่สามารถ
สะท้อนให้เห็นความงามและความเจริญรุ่งเรืองของเมืองสงขลา 

ค าขอบคุณ 

 ศิลปะการแสดงนิพนธ์ชุด สุลต่านเมืองท่าซิงกอรานครม นี้จะส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณา ช่วยเหลือแนะน า  
และให้ค าปรึกษาอย่างดียิ่งจากบุคคลหลายท่านดังต่อไปนี้ 
 ขอบพระคุณมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัยทักษิณ กองทุนวิจัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ ประเภททุนวิจัยบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการท างาน  
 ขอขอบคุณพระคุณอาจารย์อรวรรณ โภชนาธาร ประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
อาจารย์ประภาพรรณ  ภูเก้าล้วน อาจารย์เฉลิมพล  จันทรโชติ อาจารย์จิราวรรณ  จันโยธา อาจารย์สายฝน  ไฝเส้ง อาจารย์ประจ า
สาขาวิชาศิลปะการแสดง ที่ให้ค าปรึกษา อบรมสั่งสอนให้วิชาความรู้ตลอดระยะเวลา 4 ปี ขอขอบพระคุณ 
 ขอชอบพระคุณอาจารย์ธีระ จันธิปะ อาจารย์ครองชัย หัตถา ท่ีให้ค าปรึกษา และค าแนะน าข้อมูลและเอกสารในผลงาน
การสร้างสรรค์ในครั้งนี้จะขาดบุคคลส าคัญที่อยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังเหล่านี้ไปเสียไม่ได้ 
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ใช้เวลาในการแสดง 7 นาที นักแสดงเป็นผู้ชายและผู้หญิงจ านวน 13 คน คน มีเนื้อหาการแสดง 3 ช่วงคือ  
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ภาพที่ 2 การเดินทาง 
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ภาพที่ 3 การค้าขาย 

ที่มา : ประภาพรรณ  ภูเก้าล้วน 
 

 

 

 

 ช่วงที ่3 สื่อให้เห็นถึงการสถาปนาผู้น ากลุ่มชาติพันธุ์มลายูเช้ือสายเปอร์เซียขึ้นเป็นสุลต่านครองเมืองสงขลาและการเฉลิม
ฉลองของชาวเมืองสงขลา 

 
ภาพที่ 4 การเฉลิมฉลอง 

ที่มา : ประภาพรรณ  ภูเก้าล้วน 
 

 แต่งกายด้วยชุดที่ออกแบบมาจากโครงสร้างการแต่งกายของเปอร์เซียและมลายู ดนตรีใช้วงดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ตอนล่าง
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นาฏศิลป์มาเลเซียและนาฏศิลป์ภาคใต้ตอนล่าง  
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สะท้อนให้เห็นความงามและความเจริญรุ่งเรืองของเมืองสงขลา 

ค าขอบคุณ 

 ศิลปะการแสดงนิพนธ์ชุด สุลต่านเมืองท่าซิงกอรานครม นี้จะส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณา ช่วยเหลือแนะน า  
และให้ค าปรึกษาอย่างดียิ่งจากบุคคลหลายท่านดังต่อไปนี้ 
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 ขอขอบคุณพระคุณอาจารย์อรวรรณ โภชนาธาร ประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
อาจารย์ประภาพรรณ  ภูเก้าล้วน อาจารย์เฉลิมพล  จันทรโชติ อาจารย์จิราวรรณ  จันโยธา อาจารย์สายฝน  ไฝเส้ง อาจารย์ประจ า
สาขาวิชาศิลปะการแสดง ที่ให้ค าปรึกษา อบรมสั่งสอนให้วิชาความรู้ตลอดระยะเวลา 4 ปี ขอขอบพระคุณ 
 ขอชอบพระคุณอาจารย์ธีระ จันธิปะ อาจารย์ครองชัย หัตถา ท่ีให้ค าปรึกษา และค าแนะน าข้อมูลและเอกสารในผลงาน
การสร้างสรรค์ในครั้งนี้จะขาดบุคคลส าคัญที่อยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังเหล่านี้ไปเสียไม่ได้ 
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ศิลปะการแสดงสร้างสรรค์ ชุด วิเรนทร์สิงขร

พงศธร อินพรม1* ฐานทัพ ขนอม1 ภานุวัฒน์ พงค์เกื้อ1 อรวรรณ โภชนาธาร2

บทคัดย่อ
ผลงานศิลปะการแสดงสร้างสรรค์ ชุด วิเรนทร์สิงขร มีวัตถุประสงค์เพื่อน�าเสนอลักษณะของชาติพันธุ์ไทย มลายู จีน ใน

สังคมพหุวัฒนธรรมของเมืองสงขลา ผ่านภาพลักษณ์ของนักรบโบราณ ผู้สร้างสรรค์ศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณ์ และลงพื้นที่ 

น�าข้อมูลมาสงัเคราะห์วิเคราะห์ และสร้างสรรค์เป็นผลงานการแสดง ม ี6 ชัน้ตอน คอื 1.ศึกษาบทบาทการปกครองการท�าศกึสงคราม

ของผู้น�าเมืองสงขลาทั้งสามชาติพันธุ์ 2.ก�าหนดกลุ่มเป้าหมายน�าเสนอผลงานต่อสาธารณะชน 3. ก�าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขต

ในการสื่อความหมายผ่านการแสดง 4.ออกแบบท่าร�าโดยใช้หลักของศิลปะการต่อสู้และออกแบบชุด อุปกรณ์ 5.ถ่ายทอดท่าร�าแก่

นกัแสดงและน�าเสนอผลงาน 6.สรปุผลการน�าเสนอ ผลงานการศกึษาพบว่า เป็นการแสดงทีส่ือ่ภาพลกัษณ์นกัรบเมอืงสงขลาโบราณ 

แบ่งการแสดงเป็น 2 ช่วง ช่วงที่ 1 น�าเสนอถึงการเตรียมความพร้อมของนักรบเมืองสงขลาก่อนการฝึกรบ ช่วงที่ 2 น�าเสนอถึงการ
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Creative performing art set of “WirenSingkhon” 

Phongsatorn Inprom1* Thantap Kanom1 Panuwat Pongkue1 and Orawan Pochanatan2

Abstract
 This study has an objective to present the character of Thai, Malaysian, and Chinese ethnic as the 

multicultural of Songkhla town and the ancestor combatant is used as a framework. The creator has studied 

from the document provided, the interview, and making a survey at the area. Then, analyze the data to create 

the art. There are 6 steps which are, 1. Study the styles of the war-making from 3 ethnicities, 2. Publicize to the 

target group, 3. Determine the objective ant the scope to pass the meaning through the performing, 4. Produce 

the dance from the martial arts principle and design the dresses, 5. Teach the dance to the performer, 6. Sum-

marize the project. The result shows this art can convey the image of Songkhla’s ancestor combatant. It is di-

vided into 2 parts; presenting the readiness of the combatant before the war practicing, and the defense of 

themselves by the use of swords. It takes 7 minutes and 10 actors in the show. WongBheePhat Chatri, Malaysia, 

and China music mixed are used. Design the dress of the fighter style by wearing a mystic shirt, the armor as 

Chinese, and a sarong as Malaysian. Lancer sword, Dab I Deng-, and dagger are used in the show. The Creative 

Performing Art, Wirian Singkhon, build the great image of the ancestor combatant and reflects the multicultural life 

of the multicultural group living in Songkhla, and including the use of swords in the war.

Keyword : Modern Thai Dancing Wirian Singkhon 

ประเภทผลงานสร้างสรรค์ 
ศิลปะการแสดง (นาฏศิลปร์่วมสมยั)  

 
 แนวความคิด 

 วิเรนทร์สิงขร ได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพจิตรกรรมลายรดน ้า ลงรัก ปิดทอง รูปทวารบาล มีลักษณะคล้าย  
นักรบจีน ในมือถือกริชมลายูสวมเสื้อเกราะไว้เครายาวเหมือนขุนนางชาวจีน สวมเครื่องประดับศีรษะมงกุฎแบบไทย ซึ่งปรากฏ
อยู่บนบานประตูพระอุโบสถวัดศิริวรรณาวาส วัดร้างสมัยกรุงธนบุรี อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา จากภาพจิตรกรรมมี
ลักษณะผสมผสานของสามกลุ่มชาติพันธุ์อย่างลงตัว เมื่อศึกษากลุ่มชาติพันธุ์เพิ่มเติมพบว่าเมืองสงขลาในอดีตมีกลุ่มชาติพันธุ์ที่
มีบทบาททางการเมืองการปกครอง ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มชาติพันธ์ุไทย มลายู จีน และมีการท าศึกสงคราม เพื่อปกป้องบ้านเมืองให้
เป็นปึกแผ่น ผู้สร้างสรรค์จึงต้องการสร้างภาพลักษณ์นักรบเมืองสงขลาโบราณ  ผ่านการผสมผสานระหว่างสามกลุ่มชาติพันธุ์
ตามความคิดและจินตนาการ 
 

วัตถุประสงค์ของการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 
 เพื่อน าเสนอลักษณะของชาติพันธุ์ไทย มลายู จีน ในสังคมพหุวัฒนธรรมของเมืองสงขลา ผ่านภาพลักษณ์นักรบ
โบราณ ผู้สร้างสรรค์ศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณ์ และลงพื้นที่ น าข้อมูลมาสังเคราะห์วิเคราะห์ และสร้างสรรค์เป็นผลงาน
การแสดง 
 

กระบวนการของการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 
 จากศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณ์ และการลงพื้นที่ชุมชน น าข้อมูลมาวิเคราะห์และสังเคราะห์สร้างสรรค์เ ป็น
ผลงาน มีกระบวนการสร้างสรรค์ 6 ขั้นตอน คือ 
 1.ศึกษาบทบาทการปกครองการท าศึกสงครามของผู้น าเมืองสงขลาทั้งสามชาติพันธุ์  
 2.ก าหนดกลุ่มเป้าหมายน าเสนอผลงานต่อสาธารณะชน  
 3. ก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตในการสื่อความหมายผ่านการแสดง  
 4.ออกแบบท่าร าโดยใช้หลักของศิลปะการต่อสู้และออกแบบชุด อุปกรณ์  
 5.ถ่ายทอดท่าร าแก่นักแสดงและน าเสนอผลงาน  
 6.สรุปผลการน าเสนอ 
 

อุปกรณ์ในการด าเนินการผลติผลงานสร้างสรรค์ 
 ผลงานสร้างสรรค์ชุดนีม้ีอุปกรณ์ในการด าเนินการผลิตผลงานสร้างสรรค์ ดังนี ้
 1. ศึกษากลุ่มชาติพันธ์ุที่มีบทบาทการปกครองเมืองสงขลา 
  ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาข้อมลูในการสร้างสรรคผ์ลงานจากประวตัิศาสตร์เมืองสงขลา เรื่องราวของกลุม่ชาติ
พันธุท์ี่มีบทบาทการปกครองเมืองสงขลา 
  1.1 ยุคสมัยสงขลาขึ้นอยู่กับพัทลุงและนครศรีธรรมราช 
  1.2 ยุคสมัยมลายู 
  1.3 ยุคสมัยจีน 
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 2. ก าหนดกลุ่มเป้าหมายน าเสนอผลงานต่อสาธารณะชน  
  ผู้สร้างสรรค์ก าหนดเป้าหมาย ก าหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขตการสร้างสรรค์ผลงาน กระบวนการวางแผน
เป้าหมายค านึงถึงประโยชน์ที ่จะได้รับจากการสร้างสรรค์ผลงาน ที่สามารถถ่ายทอดให้ผู ้ชมได้ เห็นนักรบเมืองสงขลาที่
ผสมผสานกลุ่มคนสามชาติพันธุ์เข้าด้วยกันตามจินตนาการของผู้สร้างสรรค์ และเห็นถึงการเตรียมความพร้อมของนักรบเมือง
สงขลา ก่อนการฝึกรบ รวมถึงการอวดฝีมือในการใช้อาวุธทวน ดาบไอเด้ง และกริช ประกอบการแสดง 

 ใช้นักแสดงไม่เกิน 10 คน กลุ่มเป้าหมายท่ีจะน าเสนอผลงาน คือ กลุ่มเยาวชน ผู้ปกครอง คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป โดยการก าหนดเป้าหมายในการใช้งบประมาณครั้งนี้ไม่เกิน 50.000 บาท  
 3. ก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตในการสื่อความหมายผ่านการแสดง 
  เพื่อน าเสนอลักษณะของชาติพันธ์ุไทย มลายู จีน ในสังคมพหุวัฒนธรรมของเมืองสงขลา ผ่านภาพลักษณ์
นักรบโบราณ 
 4. ร่างโครงสร้างท่าร า ดนตรีและเครื่องแต่งกายให้สอดคล้องกับเรื่องราว 
  ผู้สร้างสรรค์ได้ก าหนดปัจจัยการประกอบสร้างการแสดง ประกอบด้วย โครงสร้างกระบวนท่าร า โครงสร้าง
ดนตรี โครงสร้างเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการแสดง โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
   4.1 ร่างโครงสร้างของท่าร า การก าหนดท่าร าผู้สรา้งสรรค์ออกแบบตามความคิด และจินตนาการ
ของผู้สร้างสรรค์ โดยการออกแบบร่างโครงสร้างของท่าร า  ผู้สร้างสรรค์เลือกใช้นาฏยลักษณ์นาฏศิลป์ร่วมสมัย  เน้นการ
เคลื่อนไหวร่างกายแบบนาฏศิลป์สากล ศิลปะการต่อสู้  และน าหลักการสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ร่วมสมัย โดยการออกแบบท่า
และไม่ยึดติดกับนาฏศิลป์รูปแบบเก่า มีการน ากระบวนท่าการต่อสู้ มาเป็นโครงสร้างการออกแบบท่าร าเพื่อให้ท่าร าที ่มี
เอกลักษณ์เฉพาะมาออกแบบการแสดง  
   4.4 ร่างโครงสร้างเพลงดนตรีประกอบการแสดง ผู้สร้างสรรค์ได้ก าหนดและออกแบบดนตรี
ประกอบการแสดง โดยการเขียนรายละเอียดเป็นแบบร่าง ตามความคิดและจินตนาการ และใช้เครื่องดนตรีปี่พาทย์ชาตรีกับ
เครื่องดนตรีจีนและเครื่องดนตรีใต้ล่างมลายู ให้เกิดความร่วมสมัย น่าสนใจ และสร้างความสนุก ความร้าวใจให้กับการแสดง
มากขึ้นโดยก าหนดการประกอบสร้าง ดังนี้ 
    ช่วงที่ 1  เปิดด้วยเสียงกลองศึกเพื่อน าอารมณ์ผู้ชมเข้าสู่การแสดงและบรรเลงด้วยวงปี่
พาทย์ชาตรีผสมผสานด้วยเครื่องดนตรีมลายูและขั้นท านองด้วยดนตรีจีนให้เกิดความผสมผสานกันแลแสดงให้เห็นความ
แข็งแกร่งของนักรบนักรบด้วยท านองที่ให้เกิดอารมณ์ร้าวใจ 
    ช่วงที่ 2 บรรเลงเครื่องดนตรีผสมผสานให้เกิดความร่วมสมัยและจังหวะคมเหมาะสม
รวดเร็วสอดคล้องกับภาพการแสดงการประชันฝีมือ การใช้อาวุธของนักรบเมืองสงขลาที่ร่วมกันฝึกเพื่อเตรียมความพร้อมใน
การออกรบ 
   4.5 ร่างโครงสร้างเครื่องแต่งกาย ผู้สร้างสรรค์ได้ออกแบบเครื่องแต่งกายจากภาพลักษณ์ของ
นักรบของแต่ละเชื้อชาติ เนื่องจากประวัติศาสตร์เมืองสงขลานั้น ได้มีผู้ปกครองเมืองด้วยกันสามกลุ่มชาติพันธุ์คือ ไทย มลายู 
และจีน ผู้สร้างสรรค์จงึน าจุดเดน่ของชุดนักรบแต่ละกลุ่มชาติพันธ์ุมาออกแบบสร้างสรรค์ใหม้คีวามผสมผสานกันอย่างลงตัวของ
ทั้งสามกลุ่มชาติพันธุ์ใหม้ีลักษณ์เฉพาะที่สะท้อนความเป็นหนึ่งเดียวกันของสามกลุ่มชาติพันธุ์ 

ที่มา : http://www.thainationalmemorial.org/3_4.html 

 

 
ภาพที ่2 เครื่องแต่งกาย ศิลปะการต่อสู้ สิละ 

ที่มา : http://andaman.pkru.ac.th 

  

  
 

ภาพที ่1 เครื่องแต่งกายนักรบไทยโบราณ 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 2. ก าหนดกลุ่มเป้าหมายน าเสนอผลงานต่อสาธารณะชน  
  ผู้สร้างสรรค์ก าหนดเป้าหมาย ก าหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขตการสร้างสรรค์ผลงาน กระบวนการวางแผน
เป้าหมายค านึงถึงประโยชน์ที ่จะได้รับจากการสร้างสรรค์ผลงาน ที่สามารถถ่ายทอดให้ผู ้ชมได้ เห็นนักรบเมืองสงขลาที่
ผสมผสานกลุ่มคนสามชาติพันธุ์เข้าด้วยกันตามจินตนาการของผู้สร้างสรรค์ และเห็นถึงการเตรียมความพร้อมของนักรบเมือง
สงขลา ก่อนการฝึกรบ รวมถึงการอวดฝีมือในการใช้อาวุธทวน ดาบไอเด้ง และกริช ประกอบการแสดง 

 ใช้นักแสดงไม่เกิน 10 คน กลุ่มเป้าหมายท่ีจะน าเสนอผลงาน คือ กลุ่มเยาวชน ผู้ปกครอง คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป โดยการก าหนดเป้าหมายในการใช้งบประมาณครั้งนี้ไม่เกิน 50.000 บาท  
 3. ก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตในการสื่อความหมายผ่านการแสดง 
  เพื่อน าเสนอลักษณะของชาติพันธ์ุไทย มลายู จีน ในสังคมพหุวัฒนธรรมของเมืองสงขลา ผ่านภาพลักษณ์
นักรบโบราณ 
 4. ร่างโครงสร้างท่าร า ดนตรีและเครื่องแต่งกายให้สอดคล้องกับเรื่องราว 
  ผู้สร้างสรรค์ได้ก าหนดปัจจัยการประกอบสร้างการแสดง ประกอบด้วย โครงสร้างกระบวนท่าร า โครงสร้าง
ดนตรี โครงสร้างเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการแสดง โดยมอีงค์ประกอบ ดังนี้ 
   4.1 ร่างโครงสร้างของท่าร า การก าหนดท่าร าผู้สรา้งสรรค์ออกแบบตามความคิด และจินตนาการ
ของผู้สร้างสรรค์ โดยการออกแบบร่างโครงสร้างของท่าร า  ผู้สร้างสรรค์เลือกใช้นาฏยลักษณ์นาฏศิลป์ร่วมสมัย  เน้นการ
เคลื่อนไหวร่างกายแบบนาฏศิลป์สากล ศิลปะการต่อสู้  และน าหลักการสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ร่วมสมัย โดยการออกแบบท่า
และไม่ยึดติดกับนาฏศิลป์รูปแบบเก่า มีการน ากระบวนท่าการต่อสู้ มาเป็นโครงสร้างการออกแบบท่าร าเพื่อให้ท่าร าที ่มี
เอกลักษณ์เฉพาะมาออกแบบการแสดง  
   4.4 ร่างโครงสร้างเพลงดนตรีประกอบการแสดง ผู้สร้างสรรค์ได้ก าหนดและออกแบบดนตรี
ประกอบการแสดง โดยการเขียนรายละเอียดเป็นแบบร่าง ตามความคิดและจินตนาการ และใช้เครื่องดนตรีปี่พาทย์ชาตรีกับ
เครื่องดนตรีจีนและเครื่องดนตรีใต้ล่างมลายู ให้เกิดความร่วมสมัย น่าสนใจ และสร้างความสนุก ความร้าวใจให้กับการแสดง
มากขึ้นโดยก าหนดการประกอบสร้าง ดังนี้ 
    ช่วงที่ 1  เปิดด้วยเสียงกลองศึกเพื่อน าอารมณ์ผู้ชมเข้าสู่การแสดงและบรรเลงด้วยวงปี่
พาทย์ชาตรีผสมผสานด้วยเครื่องดนตรีมลายูและขั้นท านองด้วยดนตรีจีนให้เกิดความผสมผสานกันแลแสดงให้เห็นความ
แข็งแกร่งของนักรบนักรบด้วยท านองที่ให้เกิดอารมณ์ร้าวใจ 
    ช่วงที่ 2 บรรเลงเครื่องดนตรีผสมผสานให้เกิดความร่วมสมัยและจังหวะคมเหมาะสม
รวดเร็วสอดคล้องกับภาพการแสดงการประชันฝีมือ การใช้อาวุธของนักรบเมืองสงขลาที่ร่วมกันฝึกเพื่อเตรียมความพร้อมใน
การออกรบ 
   4.5 ร่างโครงสร้างเครื่องแต่งกาย ผู้สร้างสรรค์ได้ออกแบบเครื่องแต่งกายจากภาพลักษณ์ของ
นักรบของแต่ละเชื้อชาติ เนื่องจากประวัติศาสตร์เมืองสงขลานั้น ได้มีผู้ปกครองเมืองด้วยกันสามกลุ่มชาติพันธุ์คือ ไทย มลายู 
และจีน ผู้สร้างสรรค์จงึน าจุดเดน่ของชุดนักรบแต่ละกลุ่มชาติพันธ์ุมาออกแบบสร้างสรรค์ใหม้คีวามผสมผสานกันอย่างลงตัวของ
ทั้งสามกลุ่มชาติพันธุ์ใหม้ลีักษณ์เฉพาะที่สะท้อนความเป็นหนึ่งเดียวกันของสามกลุ่มชาติพันธุ์ 

ที่มา : http://www.thainationalmemorial.org/3_4.html 

 

 
ภาพที ่2 เครื่องแต่งกาย ศิลปะการต่อสู้ สิละ 

ที่มา : http://andaman.pkru.ac.th 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 
 

  ภาพที ่3 เครื่องแต่งกายนักรบจีน 
ที่มา : นายพงศธร อินพรม 

  4.5.1 ชุดนักแสดง ผู้สร้างสรรค์ ได้น าเอาเอกลักษณ์ของนักรบท้ังสามกลุ่มชาติพันธุ์ มาสร้างสรรค์ใหม่เพื่อ
สะท้อนให้เห็นการผสมผสานของสามชาติพันธุ์ในหนึ่งชุดการแสดง 
 

 
 

ภาพที ่4 เครื่องแต่งกายนักแสดง 
ที่มา : นาฏศิลป์ไทยรุ่น 12 

 
   
 

  4.6 ร่างโครงสร้างอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบแสดง ผูส้ร้างสรรค์ได้น าเอาอาวุธท่ีเข้ามาร่วมในการแสดง 3 ชนิด
ได้แก่ทวนจีน ดาบไอเด้ง และกริช โดยเรียงล าดับเรื่องราวจากการใช้อาวุธยาวไปอาวุธสั้น ซึ่งสอดคลอ้งและตรงกับการท าศึก
สงคราม ในอดีตการท าสงคราม  ต้องน าทัพด้วยอาวุธยาวหอกหรือทวนเพื่อเปิดพื้นท่ี ตามทัพด้วยดาบเพื่อต่อสู้กับศัตรู และ
กริชจะมีไวต้ิดตัวนักรบหรือจอมทพัทุกคนเพื่อประดับยศและใช้ในยามฉุกเฉิน 
 

 
ภาพทึ่ 5 ทวน 

ที่มา : ภานุวัฒน์ พงค์เกื้อ 

 
ภาพที่ 6 ดาบไอ้เด้ง 

ที่มา : ภานุวัฒน์ พงค์เกื้อ 
 

 
ภาพที ่7 กริช 

ที่มา : ฐานทัพ ขนอม  
 5. การฝึกซ้อมการแสดงและการน าเสนอผลงาน 
  5.1 ประชุมนักแสดงเพื่ออธิบายให้ทราบจุดประสงค์ของการแสดง 
  5.2 คัดเลือกนักแสดงให้เหมาะสมกับบทบาทการแสดง 
  5.3 ปรับพ้ืนฐานและฝึกทักษะของนักแสดงโดยใช้หลักโครงสร้างของศิลปะการต่อสู้ พร้อมฝึกเทคนิคการใช้
อุปกรณ์การแสดง 
  5.4 ฝึกทักษะนักแสดงทางด้านความรู้สึกใหส้อดคล้องกับการแสดง 
  5.5 น าเสนอผลงานต่ออาจารย์ 50 เปอร์เซ็นต ์
  5.6 ปรับปรุงการแสดงตามค าแนะน าของอาจารย ์
  5.7 น าเสนอผลงานต่ออาจารย์ 100 เปอร์เซ็นต ์  
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 
 

  ภาพที ่3 เครื่องแต่งกายนักรบจีน 
ที่มา : นายพงศธร อินพรม 

  4.5.1 ชุดนักแสดง ผู้สร้างสรรค์ ได้น าเอาเอกลักษณ์ของนักรบท้ังสามกลุ่มชาติพันธุ์ มาสร้างสรรค์ใหม่เพื่อ
สะท้อนให้เห็นการผสมผสานของสามชาติพันธุ์ในหนึ่งชุดการแสดง 
 

 
 

ภาพที ่4 เครื่องแต่งกายนักแสดง 
ที่มา : นาฏศิลป์ไทยรุ่น 12 

 
   
 

  4.6 ร่างโครงสร้างอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบแสดง ผูส้ร้างสรรค์ได้น าเอาอาวุธท่ีเข้ามาร่วมในการแสดง 3 ชนิด
ได้แก่ทวนจีน ดาบไอเด้ง และกริช โดยเรียงล าดับเรื่องราวจากการใช้อาวุธยาวไปอาวุธสั้น ซึ่งสอดคลอ้งและตรงกับการท าศึก
สงคราม ในอดีตการท าสงคราม  ต้องน าทัพด้วยอาวุธยาวหอกหรือทวนเพื่อเปิดพื้นท่ี ตามทัพด้วยดาบเพื่อต่อสู้กับศัตรู และ
กริชจะมีไวต้ิดตัวนักรบหรือจอมทพัทุกคนเพื่อประดับยศและใช้ในยามฉุกเฉิน 
 

 
ภาพทึ่ 5 ทวน 

ที่มา : ภานุวัฒน์ พงค์เกื้อ 

 
ภาพที่ 6 ดาบไอ้เด้ง 

ที่มา : ภานุวัฒน์ พงค์เกื้อ 
 

 
ภาพที่ 7 กริช 

ที่มา : ฐานทัพ ขนอม  
 5. การฝึกซ้อมการแสดงและการน าเสนอผลงาน 
  5.1 ประชุมนักแสดงเพื่ออธิบายให้ทราบจุดประสงค์ของการแสดง 
  5.2 คัดเลือกนักแสดงให้เหมาะสมกับบทบาทการแสดง 
  5.3 ปรับพ้ืนฐานและฝึกทักษะของนักแสดงโดยใช้หลักโครงสร้างของศิลปะการต่อสู้ พร้อมฝึกเทคนิคการใช้
อุปกรณ์การแสดง 
  5.4 ฝึกทักษะนักแสดงทางด้านความรู้สึกใหส้อดคล้องกับการแสดง 
  5.5 น าเสนอผลงานต่ออาจารย์ 50 เปอร์เซ็นต ์
  5.6 ปรับปรุงการแสดงตามค าแนะน าของอาจารย ์
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

6. ประเมินผลงานการแสดง โดยกลุ่มเป้าหมาย 
  ประเมินผลงานผ่านกลุ่มเป้าหมาย โดยให้กลุม่เป้าหมายประเมินในแบบประเมิน และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทางดา้นศิลปะ ดนตรี ทางด้านมานุษยวทิยา 
 

ผลงานสร้างสรรค์ 
 ผู้สร้างสรรค์ต้องการออกแบบสร้างสรรคผ์ลงานศลิปะการแสดง ในรูปแบบนาฏศิลป์ร่วมสมัย มุ่งน าเสนอเรื่องราว 
การฝึกรบเพื่อท าศึกสงครามของกลุ่มคนสามชาติพันธุไ์ทย มลายู จีน ท่ีร่วมกันปกป้องบ้านเมือง 

 ผู้สร้างสรรค์ต้องการน าเสนอผลงานในรูปแบบนาฏศลิป์ร่วมสมัย โดยก าหนดนักแสดงผู้ชาย 10 คน ใช้ระยะเวลา
ประมาณ 7 นาที 
 ช่วงที่ 1 ต้องการน าเสนอให้เห็นถงึการเตรยีมความพร้อมของนักรบเมืองสงขลาก่อนการฝึกรบ  
 ช่วงที่ 2 ต้องการน าเสนอให้เห็นถงึการฝึกรบ การป้องกันตัวและการอวดฝีมือการใช้อาวุธ ทวน ดาบไอ้เด้ง กริช 

 
ค าขอบคุณ  

             ศิลปะการแสดงนิพนธ์ ชุด วิเรนทร์สิงขร นี้ได้ส าเร็จลุลว่งได้ดว้ยความกรณุาช่วยเหลอื แนะน าและให้ค าปรึกษาอย่าง
ดียิ่งจากบุคคลหลายท่านดังต่อไปนี้ 
 ขอบพระคุณมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัยทักษิณ กองทุนวิจัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ ประเภททุนวิจัยบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ขอขอบพระคุณอาจารย์อรวรรณ โภชนาธาร ประธานสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณาจารย์ในสาขาวิชา
ศิลปะการแสดง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ อาจารย์ประภาพรรณ  ภูเก้าล้วน อาจารย์สายฝน ไฝเส้ง อาจารย์วิระ
เดช ทองค า อาจารย์เฉลิมพล จันทรโชติ ที่คอยให้วิชาความรู้แก่ข้าพเจ้า อีกทั้งชี้แนะแนวทางในการด าเนินงานรวมไปถึงการ
ฝึกซ้อม และให้ค าปรึกษารวมถึงให้ก าลังใจและข้อคิดต่างๆ ขอขอบคุณเพื่อนพ้องน้องพี่ในสาขาวิชาศิลปะการแสดงที่คอยให้
การสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือตลอดจนการท างานครั้งนี้ส าเร็จไปได้ด้วยดี 
 ขอขอบพระคุณอาจารย์ชลธิดา  เกษเพชร ที่ให้ค าปรึกษา และค าแนะน าข้อมูลและเอกสารในผลงานการสร้างสรรค์ 
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การประพันธ์เพลงบุหรงแลบา เถา

นรพิชญ์ เลื่องลือ1 ศรัทธา จันทมณีโชติ2* และคฑาวุธ พรหมลิ3

บทคัดย่อ
 การประพนัธ์เพลงบหุรงแลบา เถา เป็นงานวิจัยสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิด หลักการ และทฤษฎีดุริยางคศาสตร์ไทย โดยใช้

ระเบยีบวธิวีจิยัเชงิคณุภาพ (Qualitative Research) มวีตัถปุระสงค์เพือ่วเิคราะห์โครงสร้างเพลงฉิง่นกกิง้โครง ชัน้เดยีว และเพือ่ประพนัธ์

ท�านองเพลงและท�านองร้องเพลงบหุรงแลบา เถา โดยใช้เพลงฉิง่นกกิง้โครง ชัน้เดยีว ของส�านกัครพูุม่ บาปยุะวาทย์ มาเป็นท�านองต้นราก 

และใช้วงป่ีพาทย์เสภาในการน�าเสนอ ผลการวจัิยพบว่า เพลงฉิง่นกกิง้โครง ช้ันเดยีว เป็นเพลง 2 ท่อน ท่อน 1 มจี�านวน 10 ประโยค และ

ท่อน 2 มีจ�านวน 12 ประโยค อยูใ่นกลุม่เสยีงปัญจมลู ด ร ม x ซ ล x (ทางนอก) กลุม่เสยีงปัญจมลู ซ ล ท x ร ม x (ทางใน) กลุ่มเสยีงปัญจ

มลู ท ด ร x ฟ ซ x (ทางเพยีงออบน) และกลุม่เสยีงปัญจมูล ฟ ซ ล x ด ร x (ทางเพยีงออล่าง) มลีกัษณะการบรรเลงแบบซ�า้วรรค ซ�า้ประโยค 

ซึง่เป็นไปตามคณุสมบตัขิองเพลงฉิง่ การประพันธ์เพลงบุหรงแลบา เถา ใช้หน้าทับสองไม้ก�ากับจังหวะ โดยในอัตราจังหวะชั้นเดียว ผู้

วิจัยก�าหนดให้เป็นท�านองเดียวกับเพลงฉิ่งนกก้ิงโครง ชั้นเดียว แต่ไม่ต้องบรรเลงประโยคซ�้า จากนั้นจึงน�าท�านองอัตราจังหวะชั้น

เดยีวมาขยายขึน้เป็นอัตราจงัหวะสองช้ันและสามช้ันตามล�าดบั ทัง้นี ้ผู้วจิยัมีแนวคดิในการสร้างสรรค์ท�านองเพือ่สือ่ให้เหน็ถงึลักษณะ

การเลียนเสียงนกร้อง การเลียนแบบการเดิน การกระโดด และการบินเป็นฝูงของนก โดยใช้รูปแบบในการประพันธ์ ได้แก่ การล้อ 

การเหลื่อม การเก็บ การกรอ และการออกส�าเนียงภาษา นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังได้ประพันธ์ท�านองร้องขึ้นใหม่ โดยยดึท�านองฆ้องเป็น

ส�าคญั โดยความสมัพันธ์ระหว่างท�านองร้องกบัท�านองฆ้องเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

ค�ำส�ำคัญ : เพลงฉิง่ เพลงนกกิง้โครง เพลงเถา การประพนัธ์เพลงเถา เพลงบุหรงแลบา เถา 

1 บัณฑิต, หลักสูตร ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์ไทย) สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000
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The Composition of Pleng Buronglaba Tao

Norapit Leanglue1 Sattha Jantamaneechote2* and Katawut Promli3

Abstract
The Composition of Pleng Buronglaba Tao is the creative research under concept, principle and theo-

ry of Thai music by using methodology of qualitative research. The purposes of this study were to analyze 

structure of Pleng Ching-Nok-King-Krong Chan Diew and to compose melody of Pleng Buronglaba Tao by using 

Pleng Ching-Nok-King-Krong Chan Diew of Kru Phum Bapuyawad Music School to be root melody and using 

Pi-pat Saepa in performance. Research result is Pleng Ching-Nok-King-Krong Chan Diew has two parts. The first 

part has ten sentences and there are twelve sentences in the second part which is in Penta-Centric CDExGAx, 

GABxDEx, BCDxFGx and FGAxCDx which have a unique style following the quality of Pleng Ching. Pleng Buronglaba 

Tao plays Na-Tub-Song-Mai to control the melody. In Chan Diew range, the researcher sets the melody like 

Pleng Ching-Nok-King-Krong Chan Diew but it does not have to play repeated sentences. Then, compose from 

Chan Diew range to Song Chan range and San Chan range respectively. The researcher created the melody to 

see imitation of birds sing, waling, jumping and flying of a flock of bird by using authorship style such as Kan 

Law, Kan Luem, Kan Keb and Kan Kro. Besides, the researcher composes the new singing melody by using the 

melody of Gong importantly which the relationship between lyrics and the melody of the Gong go as the same 

one. 

Keywords : Pleng Ching, Nok-King-Krong Song, Pleng Tao, Composition of Pleng Toa, Pleng Buronglaba Tao 

ประเภทผลงานสร้างสรรค์ 
ดนตรไีทย 

 
แนวความคิด 

  ดนตรีไทยและเพลงไทยจัดเป็นศาสตร์ท่ีว่าด้วยความงาม มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับมนุษย์ ใช้สื่อสารทางด้านอารมณ์ 
และความรู้สึก ก่อให้เกิดมโนภาพ จินตภาพ และน ามาสู่การเกิดสุนทรียภาพในผู้ฟัง บุญธรรม ตราโมท [1] ได้กล่าวถึง การจ าแนกประเภท
เพลงไทยไว้ว่า เพลงไทยสามารถจ าแนกได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ  ได้แก่ 1) ประเภทเพลงหน้าพาทย์ 2) ประเภทเพลงเรื่อง 3) ประเภทเพลง
มโหรี ซึ่งจากที่ได้จ าแนกออกเป็น 3 ประเภทนั้น เพลงเรื่องถือเป็นเพลงที่มีความส าคัญอย่างมากต่อนักดนตรีไทย เป็นกลุ่มเพลงที่สะท้อนให้
เห็นถึงสติปัญญา ช่วยฝึกในเรื่องของก าลังและสติปัญญาในการจ าของผู้บรรเลง เป็นรากฐานของเพลงไทยทั้งมวล มีความซับซ้อนของท านอง
และส านวนเพลง โดยในบรรดาเพลงเรื่องนั้นมีหนึ่งประเภทที่มีความพิเศษกว่าเพลงเรื่องประเภทอื่น ๆ ได้แก่ เพลงเรื่องประเภทเพลงฉิ่ง      
ซึ่งเป็นกลุ่มเพลงที่มีความพิเศษ ไม่มีจังหวะหน้าทับก ากับจังหวะ  ในการสร้างสรรค์ผลงานการประพันธ์เพลงบุหรงแลบา เถา น้ี ผู้วิจัยจึงมี
แนวคิดในการน าท านองเพลงฉิ่งมาประพันธ์ขึ้นเป็นเพลงเถา เพื่อน าความรู้ที่ได้จากการศึกษามาบูรณาการใช้ในการประพันธ์เพลง อีกทั้ง 
เพื่อเป็นผลงานสร้างสรรค์เชิงอนุรักษ์ภายใต้แนวคิด ทฤษฎี หลักการประพันธ์เพลงไทย หลักการประพันธ์ท านองร้อง  
 

ความส าคัญของการท างานสร้างสรรค์ 
 การประพันธ์เพลงไทย ถือเป็นศาสตร์วิชาที่ต้องอาศัยความรู้ ความช านาญ ศักยภาพ ทักษะและการตกผลึกของหลักการ 
ทฤษฎี และฝีมือทางด้านการปฏิบัติของผู้ประพันธ์ ในการประพันธ์เพลงบุหรงแลบา เถา นั้น ผู้วิจัยได้น าเพลงฉิ่งนกกิ้งโครง ช้ันเดียว  
ซึ่งเป็นเพลงล าดับที่ 12 ของเพลงฉิ่งพระฉันเพลเรื่องจิ้งจกทอง ส านักครูพุ่ม บาปุยะวาทย์ มี 2 ท่อน จ านวน 21 ประโยค ไม่มีลูกโยน 
ปรากฏอยู่ในท านองเพลง [2] มีท านองสนุกสนานและถือเป็นเพลงฉิ่งส าคัญของส านักครูพุ่ม บาปุยะวาทย์ ซึ่งจะไม่พบในเพลงฉิ่งพระฉันเพล
ของส านักอื่น ในปัจจุบันมีผู้น ามาบรรเลงค่อนข้างน้อย อาจเป็นสาเหตุมาจากเพลงฉิ่งนกกิ้งโครง ช้ันเดียว เป็นเพลงเฉพาะของส านัก มีความ
วกวน ยากแก่การจดจ า จึงอาจส่งผลให้เลือนหายไปจากสังคมดนตรีไทยได้ ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความส าคัญของเพลงฉิ่งนกกิ้งโครง ช้ันเดียว 
จึงท าให้ผู้วิจัยมีแนวคิดในการน าท านองเพลงฉิ่งนกกิ้งโครง ช้ันเดียว มาประพันธ์ขึ้นเป็นเพลงเถา อันจะเป็นองค์ความรู้ส าคัญในด้านการ
ประพันธ์เพลงไทยประเภทเพลงเถาจากเพลงฉิ่งให้แก่ผู้ประพันธ์อ่ืน ๆ  ในอนาคต 

 
วัตถุประสงค์ของการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 

 1.  เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างเพลงฉิ่งนกก้ิงโครง ช้ันเดียว 
 2.  เพื่อประพันธ์ท านองเพลงและท านองร้องเพลงบุหรงแลบา เถา  
 

กระบวนการของการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 
 การประพันธ์เพลงบุหรงแลบา เถา เป็นการวิจัยสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิด หลักการ และทฤษฎีทางด้านดุริยางค์ไทย  
โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้งข้อมูลจาก
เอกสาร ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียวชาญทางด้านดนตรีไทยและคีตศิลป์ไทย ซึ่งหลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสาร  
ต ารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและข้อมูลสัมภาษณ์จากผู้ทรงคุณวุฒินั้น ผู้วิจัยได้น าข้อมูลดังกล่าวมาสังเคราะห์ วิเคราะห์ข้อมูล และเข้าสู่
กระบวนการประพันธ์เพลง โดยเริ่มจากการวิเคราะห์โครงสร้างของท านองต้นราก เพื่อหาการเคลื่อนที่ของท านองฆ้อง ท านองสารัตถะ  
ลูกตก และกลุ่มเสียงปัญจมูล เพื่อน าไปสู่การประพันธ์ท านองเพลงบุหรงแลบา เถา  



1025
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

ประเภทผลงานสร้างสรรค์ 
ดนตรไีทย 

 
แนวความคิด 

  ดนตรีไทยและเพลงไทยจัดเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยความงาม มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับมนุษย์ ใช้สื่อสารทางด้านอารมณ์ 
และความรู้สึก ก่อให้เกิดมโนภาพ จินตภาพ และน ามาสู่การเกิดสุนทรียภาพในผู้ฟัง บุญธรรม ตราโมท [1] ได้กล่าวถึง การจ าแนกประเภท
เพลงไทยไว้ว่า เพลงไทยสามารถจ าแนกได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ  ได้แก่ 1) ประเภทเพลงหน้าพาทย์ 2) ประเภทเพลงเรื่อง 3) ประเภทเพลง
มโหรี ซึ่งจากที่ได้จ าแนกออกเป็น 3 ประเภทนั้น เพลงเรื่องถือเป็นเพลงที่มีความส าคัญอย่างมากต่อนักดนตรีไทย เป็นกลุ่มเพลงที่สะท้อนให้
เห็นถึงสติปัญญา ช่วยฝึกในเรื่องของก าลังและสติปัญญาในการจ าของผู้บรรเลง เป็นรากฐานของเพลงไทยทั้งมวล มีความซับซ้อนของท านอง
และส านวนเพลง โดยในบรรดาเพลงเรื่องนั้นมีหนึ่งประเภทที่มีความพิเศษกว่าเพลงเรื่องประเภทอื่น ๆ ได้แก่ เพลงเรื่องประเภทเพลงฉิ่ง      
ซึ่งเป็นกลุ่มเพลงที่มีความพิเศษ ไม่มีจังหวะหน้าทับก ากับจังหวะ  ในการสร้างสรรค์ผลงานการประพันธ์เพลงบุหรงแลบา เถา นี้ ผู้วิจัยจึงมี
แนวคิดในการน าท านองเพลงฉิ่งมาประพันธ์ขึ้นเป็นเพลงเถา เพื่อน าความรู้ที่ได้จากการศึกษามาบูรณาการใช้ในการประพันธ์เพลง อีกทั้ง 
เพื่อเป็นผลงานสร้างสรรค์เชิงอนุรักษ์ภายใต้แนวคิด ทฤษฎี หลักการประพันธ์เพลงไทย หลักการประพันธ์ท านองร้อง  
 

ความส าคัญของการท างานสร้างสรรค์ 
 การประพันธ์เพลงไทย ถือเป็นศาสตร์วิชาที่ต้องอาศัยความรู้ ความช านาญ ศักยภาพ ทักษะและการตกผลึกของหลักการ 
ทฤษฎี และฝีมือทางด้านการปฏิบัติของผู้ประพันธ์ ในการประพันธ์เพลงบุหรงแลบา เถา นั้น ผู้วิจัยได้น าเพลงฉิ่งนกกิ้งโครง ช้ันเดียว  
ซึ่งเป็นเพลงล าดับที่ 12 ของเพลงฉิ่งพระฉันเพลเรื่องจิ้งจกทอง ส านักครูพุ่ม บาปุยะวาทย์ มี 2 ท่อน จ านวน 21 ประโยค ไม่มีลูกโยน 
ปรากฏอยู่ในท านองเพลง [2] มีท านองสนุกสนานและถือเป็นเพลงฉิ่งส าคัญของส านักครูพุ่ม บาปุยะวาทย ์ซึ่งจะไม่พบในเพลงฉ่ิงพระฉันเพล
ของส านักอื่น ในปัจจุบันมีผู้น ามาบรรเลงค่อนข้างน้อย อาจเป็นสาเหตุมาจากเพลงฉิ่งนกกิ้งโครง ช้ันเดียว เป็นเพลงเฉพาะของส านัก มีความ
วกวน ยากแก่การจดจ า จึงอาจส่งผลให้เลือนหายไปจากสังคมดนตรีไทยได้ ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความส าคัญของเพลงฉิ่งนกกิ้งโครง ช้ันเดียว 
จึงท าให้ผู้วิจัยมีแนวคิดในการน าท านองเพลงฉิ่งนกกิ้งโครง ช้ันเดียว มาประพันธ์ขึ้นเป็นเพลงเถา อันจะเป็นองค์ความรู้ส าคัญในด้านการ
ประพันธ์เพลงไทยประเภทเพลงเถาจากเพลงฉิ่งให้แก่ผู้ประพันธ์อ่ืน ๆ  ในอนาคต 

 
วัตถุประสงค์ของการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 

 1.  เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างเพลงฉิ่งนกก้ิงโครง ช้ันเดียว 
 2.  เพื่อประพันธ์ท านองเพลงและท านองร้องเพลงบุหรงแลบา เถา  
 

กระบวนการของการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 
 การประพันธ์เพลงบุหรงแลบา เถา เป็นการวิจัยสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิด หลักการ และทฤษฎีทางด้านดุริยางค์ไทย  
โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้งข้อมูลจาก
เอกสาร ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียวชาญทางด้านดนตรีไทยและคีตศิลป์ไทย ซึ่งหลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสาร  
ต ารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและข้อมูลสัมภาษณ์จากผู้ทรงคุณวุฒินั้น ผู้วิจัยได้น าข้อมูลดังกล่าวมาสังเคราะห์ วิเคราะห์ข้อมูล และเข้าสู่
กระบวนการประพันธ์เพลง โดยเริ่มจากการวิเคราะห์โครงสร้างของท านองต้นราก เพื่อหาการเคลื่อนที่ของท านองฆ้อง ท านองสารัตถะ  
ลูกตก และกลุ่มเสียงปัญจมูล เพื่อน าไปสู่การประพันธ์ท านองเพลงบุหรงแลบา เถา  
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 การประพันธ์เพลงบุหรงแลบา เถา ผู้วิจัยได้น าท านองต้นรากทั้งหมดเว้นแต่ประโยคซ้ ามาเป็นท านองอัตราจังหวะช้ันเดียว   
โดยมีจ านวน 2 ท่อน จากนั้นจึงขยายขึ้นเป็นอัตราจังหวะสองช้ันและสามช้ันตามล าดับ จนครบเถา ผู้วิจัยก าหนดให้ 
เพลงบุหรงแลบา เถา เป็นเพลงประเภทหน้าทับสองไม้ โดยในอัตราจังหวะสามช้ันก าหนดให้ท่อน 1 มีจ านวน 20 ประโยค ท่อน 2 มีจ านวน 
22 ประโยค อัตราจังหวะสองช้ันท่อน 1 มีจ านวน 10 ประโยค ท่อน 2 มีจ านวน 12 ประโยค และอัตราจังหวะช้ันเดียวท่อน 1 มีจ านวน       
5 ประโยค และท่อน 2 มีจ านวน 6 ประโยค 
 การประพันธ์ท านองร้องเพลงบุหรงแลบา เถา ผู้วิจัยได้ประพันธ์ท านองร้องโดยยึดลูกตกตามท านองฆ้อง และสร้างสรรค์ลีลา
การเอื้อนให้เข้ากับบทร้องและอารมณ์เพลง ในส่วนของบทร้องนั้นประพันธ์ขึ้นใหม่โดยนายสรรพวิทย์ พงศ์จันทรเสถียร คีตศิลปิน
ปฏิบัติงาน ส านักการสังคีต กรมศิลปากร โดยผู้วิจัยได้วางโครงเรื่องให้มีความเกี่ยวข้องกับวัฏจักรชีวิตของนกเอี้ยง ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
ลักษณะของท านองที่ได้ประพันธ์ข้ึนและมีความสอดคล้องกับช่ือของเพลงท านองต้นราก  
 

อุปกรณ์ในการด าเนินการผลติผลงานสร้างสรรค์ 
 การประพันธ์เพลงบุหรงแลบา เถา อุปกรณ์ที่ผู้วิจัยใช้ในการด าเนินการผลิตผลงานสร้างสรรค์นี้ เป็นอุปกรณ์ตามวิถี
แห่งชาติไทยท่ีใช้ในการประพันธ์เพลงไทย [3] มีดังนี ้1) การยืดยุบ 2) การล้อ-ขัด-เหลื่อม 3) การกรอ 4) เที่ยวกลับ-ทางเปลี่ยน 
5) ส าเนียง    
 

ผลงานสร้างสรรค์ 
 จากการวิเคราะห์โครงสร้างเพลงฉิ่งนกกิ้งโครงช้ันเดียวพบว่า เป็นเพลงที่มี 2 ท่อน ท่อนที่ 1 มีจ านวน 10 ประโยค   
ท่อนที่ 2 มีจ านวน 12 ประโยค อยู่ในบันไดเสียงนอก (ด ร ม x ซ ล x) บันไดเสียงใน (ซ ล ท x ร ม x) บันไดเสียงเพียงออบน  
(ท ด ร x ฟ ซ x) และบันไดเสียงเพียงออล่าง (ฟ ซ ล x ด ร) เมื่อน ามาสร้างสรรค์เป็นเพลงประเภทเพลงเถา จะมีโครงสร้าง 
ของท านองฆ้องดังนี ้

โน้ตท านองฆ้องเพลงบุหรงแลบา เถา 
สามชั้น ท่อน 1 

- - - ม - - - ซ - - - ด  - - - ซ - - - ด  - - - ม - - ล ด  - ด  - ด  
- - - ท ฺ - - - ซฺ - - - ด  - - - ซฺ - - - ด  - - - ทฺ - ซ - - - ม - ซ 

 

- - - ซ - - - ซ - - - ซ - - - ซ - - - ซ - - - ซ - ซ ซ ซ - ซ - ซ 
- - - ม - - - ร - - - ด - - - ซฺ - - - ลฺ - - - ด - ม ร ด - ลฺ - ซ 

 

(ซฺซมซ) - ซ - ซ (ซฺซมซ) - ซ - ซ (ซฺซมซ) - ซ - ซ ล ซ - ซ - ด  - ซ 
- - - - ซฺ - ม ร - - - - ซฺ - ม ร - - - - ซฺ - ม - - - ม - - ด - ร 

 

(ดด มซ) - ด  - ซ (ดด มซ) - ด  - ซ (ดด มซ) - ด  - ซ ล ซ - ซ - ด  - ซ 
- - - - ด - ม ร - - - - ด - ม ร - - - - ด - ม - - - ม - - ด - ร 

 

(ฟฟฺฟฟ) ฟ - ฟ ฟ (ซซฺซซ) ซ - ซ ซ (ลลฺลล) ล - ล ล (ดด ดด) ด  - ด  ด  
- - - - - ฟฺ - - - - - - - ซฺ - - - - - - - ลฺ - - - - - - - ด - - 

 

(ททฺทท) ท - ท ท (ลลฺลล) ล - ล ล (ซซฺซซ) ซ - ซ ซ - - ล - ล - - ซ 
- - - - - ทฺ - - - - - - - ลฺ - - - - - - - ซฺ - - - - - ซ - ฟ - ร 

 

- - - - ม ฟ - ฟ - - - - ซ ล - ล - - - - ซ ล - ล - - - - ท ด - ด  
- - ด ร - - ม ด - - ม ฟ - - ซ ม - - ม ฟ - - ซ ม - - ซ ล - - - ซ 

 
 
 
 

- - - - ซ ล - ล - - ด  ล - - ซ - - - ด  ล - - ซ - ซ ฟ - ฟ ซ ล - ซ 
- - ด ฟ - - ซ ม - - - - ซ ฟ - ฟ - - - - ซ ฟ - ฟ - - ด - - - - ร 

 

- ท - - - ล - - - ซ - ซ - - ด  ด  - ม  - ม  - ร  - - ด  ด  - - ร  ร  - ม  
- - ล ซ - - - ซฺ - - - ร - ด - - - ซ - ม - ร - ด - - - ร - - - ม 

 

- - ร ม - ซ - ล - ด  - ล - ซ - ม - ซ - ด  - ร  - ม  - ม  - ม  - ร  - ด  
- ด - - - ซฺ - ลฺ - ด  - ลฺ - ซฺ - ท ฺ - ร - ด - ร - ม - ซ - ม - ร - ด 

 

- - - ท - - ด  ด  - - - ร  - - ด  ด  - ด  - ล - ฟ - - - - ซ ล - - ท ด  
- - - ท ฺ - ด - - - - - ร - ด - - - ฟ - - ซ ม - ด - ฟ - - ซ ล - - 

 

- - ท ท ฺ - - ด  ด  - - ร  ร  - - ด  ด  - - - - ด  ท - - ด  ท - - ด  ร  - ด  
- - - ท ฺ - - - ด - - - ร - - -  ด - - - - - - ล ท - - ล ท - - - ซ 

 

- - - - - - - - - -ร  ด  ท - ล - ซ - ซ - ซ - ล ท - - - - ล - ล - ซ 
- - - - - - - - - ร ด ท ฺ - ม - ร - - ฟ ร - - -ฟ - - ซ - - ซ - ฟ ร 

 

- - - - ซ - - ซ - - - - ซ - - ซ - - - - ซ - - ซ - ซ ล - - - ท ด  
- - - - - ฟ - ร - - - - - ฟ - ร - - - - - ฟ - ร - - - - ซ ล - ซ 

 

- - - - ด  ร  - - - ล ซ - - ซ ล ท - ล - - - ล ท - ด  ท - - ด  ร  - ด  
- - - - - - ด  ท - -  ร - ฟ - - ฟ - - ซ - - - ฟ - - - ล ท - - ท ซ 

 

- - - - ท - ท ด  - ท - - - ล - ซ - ซ - ซ - ล ท - ด  ท - - ด  ร  - ด  
- - - - - ล - ซ - - ล - ซ - ฟ ร - - ฟ ร - - ฟ - - - ล ท - - ท ซ 

 

- - ด  ด  - - ด  ด  - - ด  ด  - - ด  ด  - - ท ท - - ด  ด  - - ร  ร  - - ม  ม  
- - - ด - - - ด - - - ด - - - ด - - - ทฺ - - - ด - - - ร - - - ม 

 

- - ม  ม  - - ม  ม  - - ม  ม  - - ร  ร  - - ซ ล - - ด  ร  ม  ร  - - ด  ร  - ด  
- - - ซ - - - ฟ - - - ม - - - ร - ม - - ซ ล - - - - ด  ล -  -  - ซ 

 

- ล - - ซ ม - - ด  ด  - - ร  ร  - ม  - ม  - ม  - ม  - - ม  ม  - - ร  ร  - ด  
- - ซ ม - - ร ด - - - ร - - - ม - ซ - ล - ซ - ม - - - ร - - - ด 

 

- ร  - ท - ล - - ซ ซ - - ล ล - ท - ร  - ม  - ร  - - ท ท - - ล ล - ซ 
- ร - ท ฺ - ลฺ - ซฺ - - - ลฺ - - - ทฺ - ร - ม - ร - ท ฺ - - - ลฺ - - - ซฺ 

กลับต้น 
สามชั้น ท่อน 2 

- - ร ร - - ม ม - - ฟ ฟ - - ซ ซ - - ฟ ฟ - ซ - - - ฟ - ล - - - - 
- - - ลฺ - - - ทฺ - - - ด - - - ร - - - ด - ร - - - ด - - ซ ฟ ม ร 

 

- - ด ด - - ร ร - - ด ด - - ม ม - - ร ร - - ฟ ฟ ซ - ร ม ฟ ซ - - 
- - - ซฺ - - - ลฺ - - - ซฺ - - - ทฺ - - - ลฺ - - - ด - ด - - - - - - 

 

- - - ซ ล ซ  - ซ - - - ซ ล ซ  - ซ - - - ซ ล ซ  - ท ล ซ - ร  ด  ท ล ซ 
- - ร - - - ร - ร - ร - - - ร - - - ร - - - ร - - - ร - - - - - 

 

- - - ฟ ซ ฟ  ฟ - - - ฟ ซ ฟ  ฟ - - - ฟ ซ ฟ - ท ล ซ - ร  ด  ท ล ซ 
- - ด - - - ด - ด - ด - - - ด - - - ด - - - ด - - - ร - - - - - 

 

- - ฟ - - ฟ - - - - ฟ - - ฟ - ท - - ฟ - - ฟ - ท - - ซ ล ท ด  - - 
- - ด - ด - - ด - - ด - ด - - ท ฺ - - ด - ด - - ท ฺ - ฟ - - -  ด  - ด 



1027
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 การประพันธ์เพลงบุหรงแลบา เถา ผู้วิจัยได้น าท านองต้นรากทั้งหมดเว้นแต่ประโยคซ้ ามาเป็นท านองอัตราจังหวะช้ันเดียว   
โดยมีจ านวน 2 ท่อน จากนั้นจึงขยายขึ้นเป็นอัตราจังหวะสองช้ันและสามช้ันตามล าดับ จนครบเถา ผู้วิจัยก าหนดให้ 
เพลงบุหรงแลบา เถา เป็นเพลงประเภทหน้าทับสองไม้ โดยในอัตราจังหวะสามช้ันก าหนดให้ท่อน 1 มีจ านวน 20 ประโยค ท่อน 2 มีจ านวน 
22 ประโยค อัตราจังหวะสองช้ันท่อน 1 มีจ านวน 10 ประโยค ท่อน 2 มีจ านวน 12 ประโยค และอัตราจังหวะช้ันเดียวท่อน 1 มีจ านวน       
5 ประโยค และท่อน 2 มีจ านวน 6 ประโยค 
 การประพันธ์ท านองร้องเพลงบุหรงแลบา เถา ผู้วิจัยได้ประพันธ์ท านองร้องโดยยึดลูกตกตามท านองฆ้อง และสร้างสรรค์ลีลา
การเอื้อนให้เข้ากับบทร้องและอารมณ์เพลง ในส่วนของบทร้องนั้นประพันธ์ขึ้นใหม่โดยนายสรรพวิทย์ พงศ์จันทรเสถียร คีตศิลปิน
ปฏิบัติงาน ส านักการสังคีต กรมศิลปากร โดยผู้วิจัยได้วางโครงเรื่องให้มีความเกี่ยวข้องกับวัฏจักรชีวิตของนกเอี้ยง ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
ลักษณะของท านองที่ได้ประพันธ์ข้ึนและมีความสอดคล้องกับช่ือของเพลงท านองต้นราก  
 

อุปกรณ์ในการด าเนินการผลติผลงานสร้างสรรค์ 
 การประพันธ์เพลงบุหรงแลบา เถา อุปกรณ์ที่ผู้วิจัยใช้ในการด าเนินการผลิตผลงานสร้างสรรค์นี้ เป็นอุปกรณ์ตามวิถี
แห่งชาติไทยท่ีใช้ในการประพันธ์เพลงไทย [3] มีดังนี ้1) การยืดยุบ 2) การล้อ-ขัด-เหลื่อม 3) การกรอ 4) เที่ยวกลับ-ทางเปลี่ยน 
5) ส าเนียง    
 

ผลงานสร้างสรรค์ 
 จากการวิเคราะห์โครงสร้างเพลงฉิ่งนกกิ้งโครงช้ันเดียวพบว่า เป็นเพลงที่มี 2 ท่อน ท่อนที่ 1 มีจ านวน 10 ประโยค   
ท่อนที่ 2 มีจ านวน 12 ประโยค อยู่ในบันไดเสียงนอก (ด ร ม x ซ ล x) บันไดเสียงใน (ซ ล ท x ร ม x) บันไดเสียงเพียงออบน  
(ท ด ร x ฟ ซ x) และบันไดเสียงเพียงออล่าง (ฟ ซ ล x ด ร) เมื่อน ามาสร้างสรรค์เป็นเพลงประเภทเพลงเถา จะมีโครงสร้าง 
ของท านองฆ้องดังนี ้

โน้ตท านองฆ้องเพลงบุหรงแลบา เถา 
สามชั้น ท่อน 1 

- - - ม - - - ซ - - - ด  - - - ซ - - - ด  - - - ม - - ล ด  - ด  - ด  
- - - ท ฺ - - - ซฺ - - - ด  - - - ซฺ - - - ด  - - - ทฺ - ซ - - - ม - ซ 

 

- - - ซ - - - ซ - - - ซ - - - ซ - - - ซ - - - ซ - ซ ซ ซ - ซ - ซ 
- - - ม - - - ร - - - ด - - - ซฺ - - - ลฺ - - - ด - ม ร ด - ลฺ - ซ 

 

(ซฺซมซ) - ซ - ซ (ซฺซมซ) - ซ - ซ (ซฺซมซ) - ซ - ซ ล ซ - ซ - ด  - ซ 
- - - - ซฺ - ม ร - - - - ซฺ - ม ร - - - - ซฺ - ม - - - ม - - ด - ร 

 

(ดด มซ) - ด  - ซ (ดด มซ) - ด  - ซ (ดด มซ) - ด  - ซ ล ซ - ซ - ด  - ซ 
- - - - ด - ม ร - - - - ด - ม ร - - - - ด - ม - - - ม - - ด - ร 

 

(ฟฟฺฟฟ) ฟ - ฟ ฟ (ซซฺซซ) ซ - ซ ซ (ลลฺลล) ล - ล ล (ดด ดด) ด  - ด  ด  
- - - - - ฟฺ - - - - - - - ซฺ - - - - - - - ลฺ - - - - - - - ด - - 

 

(ททฺทท) ท - ท ท (ลลฺลล) ล - ล ล (ซซฺซซ) ซ - ซ ซ - - ล - ล - - ซ 
- - - - - ทฺ - - - - - - - ลฺ - - - - - - - ซฺ - - - - - ซ - ฟ - ร 

 

- - - - ม ฟ - ฟ - - - - ซ ล - ล - - - - ซ ล - ล - - - - ท ด - ด  
- - ด ร - - ม ด - - ม ฟ - - ซ ม - - ม ฟ - - ซ ม - - ซ ล - - - ซ 

 
 
 
 

- - - - ซ ล - ล - - ด  ล - - ซ - - - ด  ล - - ซ - ซ ฟ - ฟ ซ ล - ซ 
- - ด ฟ - - ซ ม - - - - ซ ฟ - ฟ - - - - ซ ฟ - ฟ - - ด - - - - ร 

 

- ท - - - ล - - - ซ - ซ - - ด  ด  - ม  - ม  - ร  - - ด  ด  - - ร  ร  - ม  
- - ล ซ - - - ซฺ - - - ร - ด - - - ซ - ม - ร - ด - - - ร - - - ม 

 

- - ร ม - ซ - ล - ด  - ล - ซ - ม - ซ - ด  - ร  - ม  - ม  - ม  - ร  - ด  
- ด - - - ซฺ - ลฺ - ด  - ลฺ - ซฺ - ท ฺ - ร - ด - ร - ม - ซ - ม - ร - ด 

 

- - - ท - - ด  ด  - - - ร  - - ด  ด  - ด  - ล - ฟ - - - - ซ ล - - ท ด  
- - - ท ฺ - ด - - - - - ร - ด - - - ฟ - - ซ ม - ด - ฟ - - ซ ล - - 

 

- - ท ท ฺ - - ด  ด  - - ร  ร  - - ด  ด  - - - - ด  ท - - ด  ท - - ด  ร  - ด  
- - - ท ฺ - - - ด - - - ร - - -  ด - - - - - - ล ท - - ล ท - - - ซ 

 

- - - - - - - - - -ร  ด  ท - ล - ซ - ซ - ซ - ล ท - - - - ล - ล - ซ 
- - - - - - - - - ร ด ท ฺ - ม - ร - - ฟ ร - - -ฟ - - ซ - - ซ - ฟ ร 

 

- - - - ซ - - ซ - - - - ซ - - ซ - - - - ซ - - ซ - ซ ล - - - ท ด  
- - - - - ฟ - ร - - - - - ฟ - ร - - - - - ฟ - ร - - - - ซ ล - ซ 

 

- - - - ด  ร  - - - ล ซ - - ซ ล ท - ล - - - ล ท - ด  ท - - ด  ร  - ด  
- - - - - - ด  ท - -  ร - ฟ - - ฟ - - ซ - - - ฟ - - - ล ท - - ท ซ 

 

- - - - ท - ท ด  - ท - - - ล - ซ - ซ - ซ - ล ท - ด  ท - - ด  ร  - ด  
- - - - - ล - ซ - - ล - ซ - ฟ ร - - ฟ ร - - ฟ - - - ล ท - - ท ซ 

 

- - ด  ด  - - ด  ด  - - ด  ด  - - ด  ด  - - ท ท - - ด  ด  - - ร  ร  - - ม  ม  
- - - ด - - - ด - - - ด - - - ด - - - ทฺ - - - ด - - - ร - - - ม 

 

- - ม  ม  - - ม  ม  - - ม  ม  - - ร  ร  - - ซ ล - - ด  ร  ม  ร  - - ด  ร  - ด  
- - - ซ - - - ฟ - - - ม - - - ร - ม - - ซ ล - - - - ด  ล -  -  - ซ 

 

- ล - - ซ ม - - ด  ด  - - ร  ร  - ม  - ม  - ม  - ม  - - ม  ม  - - ร  ร  - ด  
- - ซ ม - - ร ด - - - ร - - - ม - ซ - ล - ซ - ม - - - ร - - - ด 

 

- ร  - ท - ล - - ซ ซ - - ล ล - ท - ร  - ม  - ร  - - ท ท - - ล ล - ซ 
- ร - ท ฺ - ลฺ - ซฺ - - - ลฺ - - - ทฺ - ร - ม - ร - ท ฺ - - - ลฺ - - - ซฺ 

กลับต้น 
สามชั้น ท่อน 2 

- - ร ร - - ม ม - - ฟ ฟ - - ซ ซ - - ฟ ฟ - ซ - - - ฟ - ล - - - - 
- - - ลฺ - - - ทฺ - - - ด - - - ร - - - ด - ร - - - ด - - ซ ฟ ม ร 

 

- - ด ด - - ร ร - - ด ด - - ม ม - - ร ร - - ฟ ฟ ซ - ร ม ฟ ซ - - 
- - - ซฺ - - - ลฺ - - - ซฺ - - - ทฺ - - - ลฺ - - - ด - ด - - - - - - 

 

- - - ซ ล ซ  - ซ - - - ซ ล ซ  - ซ - - - ซ ล ซ  - ท ล ซ - ร  ด  ท ล ซ 
- - ร - - - ร - ร - ร - - - ร - - - ร - - - ร - - - ร - - - - - 

 

- - - ฟ ซ ฟ  ฟ - - - ฟ ซ ฟ  ฟ - - - ฟ ซ ฟ - ท ล ซ - ร  ด  ท ล ซ 
- - ด - - - ด - ด - ด - - - ด - - - ด - - - ด - - - ร - - - - - 

 

- - ฟ - - ฟ - - - - ฟ - - ฟ - ท - - ฟ - - ฟ - ท - - ซ ล ท ด  - - 
- - ด - ด - - ด - - ด - ด - - ท ฺ - - ด - ด - - ท ฺ - ฟ - - -  ด  - ด 
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- - ฟ - - ฟ - ท -  -  -  ร  - - ด  ร  - - ฟ - - ฟ - ร  - - - ร  -  -  - ท 
- - - ด - - - - ล ซ ฟ - ด  ท - - - - - ด -  -  -  - ด  ท ด  - ด ท ฟ - 

 

- - ฟ ฟ - - ซ ซ - - ล ล - - ซ ซ - - ด  ด  - - ซ ซ - - ล ล - - ซ ซ 
- - - ด - - - ร - - - ลฺ - - - ซฺ - - - ด - - - ซฺ - - - ลฺ - - - ซฺ 

 

- - ฟ ฟ - - ด ด - - ฟ ฟ - - ซ ซ - - - ฟ ซ ล - ซ - ฟ - ซ - - - - 
- - - ฟ ฺ - - - ซฺ - - - ฟ ฺ - - - ซฺ - ฟฺ - - -  ลฺ - ซฺ - ฟฺ - ซฺ - - - - 

 

ล ซ ซ - ล ซ ซ - ล ซ ซ - ล ซ ซ - ล ซ ซ - ซ - ซ - ล ซ ซ - ซ ล - ซ 
-  ซฺ - ซฺ -  ซฺ - ด -  ซฺ - ซฺ -  ซฺ - ด -  ซฺ - ซฺ - ซฺ - ด -  ซฺ - ด - - ซฺ - 

 

ซ ฟ ฟ - ซ ฟ ฟ - ซ ฟ ฟ - ซ ฟ ฟ - ด  ท ท - ท ล ล - ล ซ ซ - ซ ฟ ฟ - 
- ฟฺ - ฟ ฺ - ฟฺ - ด - ฟฺ - ฟ ฺ - ฟฺ - ด - ทฺ - ทฺ - ลฺ - ลฺ - ซฺ - ซฺ - ฟฺ - ฟ ฺ

 

- - ด - - ด - - - - ด - - ด - - - - ด - - ด - - - - ด - - ด - ร 
- - - - ซฺ - - ซฺ - - - - ซฺ - - ซฺ - - - - ซฺ - - ซฺ - - - - ซฺ - - ลฺ 

 

- - ด - - ด - - - - ด - - ด - ร ม ร - - ด - ด ร ม ร - ร ม - ซ ซ 
- - - - ซฺ - - ซฺ - - - - ซฺ - - ลฺ - - ด ซฺ - ซฺ - - - - ด - - ซฺ - - 

 

ล ซ ซ - ล ซ ซ - ล ซ ซ - ล ซ ซ - ล ซ ซ - ซ - ซ - ล ซ ซ - ซ ล - ซ 
-  ซฺ - ซฺ -  ซฺ - ด -  ซฺ - ซฺ -  ซฺ - ด -  ซฺ - ซฺ - ซฺ - ด -  ซฺ - ด - - ซฺ - 

 

ซ ฟ ฟ - ซ ฟ ฟ - ซ ฟ ฟ - ซ ฟ ฟ - ด  ท ท - ท ล ล - ล ซ ซ - ซ ฟ ฟ - 
- ฟฺ - ฟ ฺ - ฟฺ - ด - ฟฺ - ฟ ฺ - ฟฺ - ด - ทฺ - ทฺ - ลฺ - ลฺ - ซฺ - ซฺ - ฟฺ - ฟ ฺ

 

- - ด - - ด - - - - ด - - ด - - - - ด - - ด - - - - ด - - ด - ร 
- - - - ซฺ - - ซฺ - - - - ซฺ - - ซฺ - - - - ซฺ - - ซฺ - - - - ซฺ - - ลฺ 

 

- - ด - - ด - - - - ด - - ด - ร ม ร - - ด ร ม ซ - - - ร ม ซ - - 
- - - - ซฺ - - ซฺ - - - - ซฺ - - ลฺ - - ด ซฺ - - - - ม ร ด - - ด - ด 

 

(ซ ล ซ ร ซ ล ซ ร ซ ล ซ ร - ซ - -) ซ ล ซ - ซ ล ซ - ซ ล ซ - - ซ - - 
เครื่องน า -  -  -  ร -  -  - ร -  -  -  ร - - - - 

 

(ด  ร  ด  ซ ด  ร  ด  ซ ด  ร  ด  ซ - ด  - -) ด  ร  ด  - ด  ร  ด  - ด  ร  ด  - -  ด  - - 
เครื่องน า -  -  -  ซ -  -  -  ซ -  -  -  ซ - - - - 

 

ท ล - - ซ ล ท ด  - - - ม  - - - - ท ล - - ซ ล ท ด  - - - ล ท ด  ร  - 
- - ซ ร - - - - ท ล ซ - ร  ด  ท ล - - ซ ร - - - - ท ล ซ - - - - ด  

 

ท ล - - ซ ล ท ด  - - - ม  - - - - ท ล - - ซ ล ท ด  - - ล ท ด  ร  ม  - 
- - ซ ร - - - - ท ล ซ - ร  ด  ท ล - - ซ ร - - - - ท ซ-  - - - - ร  

 

- - ซ ซ - - ด  ด  - - ร  ร  - - ด  ด  - - ซ ซ - - ด  ด  - - ร  ร  - - ม  ม  
- - - ร - - - ด - - - ร - - - ด  - - - ร - - - ด  - - - ร - - - ม 

 

- - ม  ม  - - ม  ม  - - ม  ม  - - ม  ม  - - ม  ม  - - ม  ม  - - ร  ร  - - ด  ด  
- - - ด  - - - ล - - - ซ - - - ม  - - - ซ - - - ม  - - - ร - - - ด 

 

- ล - - ซ ม - - ด  ด  - - ร  ร  - ม  - ม  - ม  - ม  - - ม  ม  - - ร  ร  - ด  
- - ซ ม - - ร ด - - - ร - - - ม - ซ - ล - ซ - ม - - - ร - - - ด 

 
 
 

- ร  - ท - ล - - ซ ซ - - ล ล - ท - ร  - ม  - ร  - - ท ท - - ล ล - ซ 
- ร - ท ฺ - ลฺ - ซฺ - - - ลฺ - - - ทฺ - ร - ม - ร - ท ฺ - - - ลฺ - - - ซฺ 

กลับต้น 
เท่ียวกลับต้น ประโยคที่ 20 ให้บรรเลงดังนี้ 

ม  ร  - ม  - - - ร  - - - ด  - - - ท - - - ล - - - ซ - - - -ฟ - - - ร 
- - ด - ร  ด  ท - ด  ท ล - ท ล ซ - ล ซ ฟ - ซ ฟ ม - ฟ ม ร - ม ร ด - 

 

สองชั้น ท่อน 1 
- - - ซ - ด  - ซ - ด  - ซ ล ซ - - - ม  - ร  - ด  - ซ - ด  - ซ ล ซ - - 
- ม - ร - ด - ร - - ม - -  ร - - - ม - ร - ด - ร - - ม - -  ร - - 

 

- - - ซ - ซ ล ซ - - - ด  - ซ ล ซ - - - ซ ล ซ - ซ ล ซ - ซ - ด  - ซ 
- - ซฺ - ม - - ร - - ด - ม - - ร - - ม - - - ม - - - ม - - ด - ร 

 

- - ฟ ฟ - - ซ ซ - - ล ล - - ด  ด  - - - - ด  ล - - ซ ฟ - - ซ ล - ซ 
- - - ด - - - ร - - - ลฺ - - - ด - - - - - - ซ ฟ -  -  ม ฟ -  -  -  ร 

 

- - ฟ ซ - - ซ ล - - ล ท - - ท ด  - - ล ท - - ท ด  - - - - ซ ล - ซ 
- ม - - - ฟ - - - ซ - - - ล - - - ซ - - - ล - - ท ล ซ ฟ -  -  -  ร 

 

- ล - - ซ ซ - - ด  ด  - - ร  ร  - ม  - ม  - ม  ม  ม  - - ม  ม  - - ร  ร  - ด  
- ม - ร - - - ด - - - ร - - - ม - ซ - ท ล ซ - ม - - - ร - - - ด 

 

- - ร  - ร  ร  - ด  - - ท - ท ท - ด  - ร  - ด  - ท - ด  - - ท - ด  ร  - ด  
- - - ร - - - ด - - - ทฺ -  -  - ด - ร - ด - ทฺ - ด - ทฺ - - - -ร - ด 

 

- - - - ซ - - ซ - - ล - - ล - ซ - - - - ซ ล ท ด  - ด  - - ด  ร  - ด  
- - - - - ร - ร - ซ - - ซ - ฟ ร - - - - ร ม ฟ ซ - - ท - - - ท ซ 

 

- - - - ด  - - ด  - - - - ด  - - ด  - - - - ด  - - ม  - - ม  - -  ร   -  ด  
- - - - - ซ - ซ - - - - - ซ - ซ - - - - - ซ - ท - ร  - - ด  - ท ซ 

 

- - - - ท ด  - ด  - - - - ร  ม  - ม  - - - - ด  ร  - ร  - - - - ท ด  - ด  
- - ซ ล -  -  ท ซ - - ท ด -  -  ร  ท - - ล ท - - ด  ล - - ซ ล -  -  ท ซ 

 

- ซ - ด  - - ร  ม - ม  ม  ม  - ร  - ด  - - - ซ - ล - ท - ร  - ท - ล - ซ 
- ร - ด - - - ม - ล ซ ม - ร - ด - ซฺ - - - ลฺ - ท ฺ - ร  - ท ฺ - ลฺ - ซฺ 

กลับต้น 
สองชั้น ท่อน 2 

- - ร ร - - ซ ซ - - - ล - - - - - - ซ ซ - - ร ร - - ซ - ร ม ฟ ซ 
- - - ลฺ - - - ร - - ฟ - ซ ฟ ม ร - - - ซฺ - - - ลฺ - - - ด - - - ซฺ 

 

- - - ซ ล ซ - ซ - - - ร  ด  ท ล ซ - - - ฟ ซ ฟ - ฟ - ฟ - ท ล ซ - ซ 
- - ร - -  - ร - ร - ร - - - - - - - ด - - - ด - ด - ด - - - ร - 

 

- - - - ด  - ด  ด  - - - - ด  - ด  ด  - - - - ร  - ร  ร  - ร  - ร  - ด  - ท 
- - - - - ด - - - - - - - ด - - - - - - - ร - - - ฟ - ร - ด - ท ฺ

 

- - ร  ร  - ด  - - ท ท - - ล ล - ซ - - - ฟ ซ ล - ซ - ฟ - ซ - - - - 
- ร - - - ด - ท ฺ - - - ลฺ - - - ซฺ - ฟฺ - - - ลฺ - ซฺ - ฟฺ - ซฺ - - - - 
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- - ฟ - - ฟ - ท -  -  -  ร  - - ด  ร  - - ฟ - - ฟ - ร  - - - ร  -  -  - ท 
- - - ด - - - - ล ซ ฟ - ด  ท - - - - - ด -  -  -  - ด  ท ด  - ด ท ฟ - 

 

- - ฟ ฟ - - ซ ซ - - ล ล - - ซ ซ - - ด  ด  - - ซ ซ - - ล ล - - ซ ซ 
- - - ด - - - ร - - - ลฺ - - - ซฺ - - - ด - - - ซฺ - - - ลฺ - - - ซฺ 

 

- - ฟ ฟ - - ด ด - - ฟ ฟ - - ซ ซ - - - ฟ ซ ล - ซ - ฟ - ซ - - - - 
- - - ฟ ฺ - - - ซฺ - - - ฟ ฺ - - - ซฺ - ฟฺ - - -  ลฺ - ซฺ - ฟฺ - ซฺ - - - - 

 

ล ซ ซ - ล ซ ซ - ล ซ ซ - ล ซ ซ - ล ซ ซ - ซ - ซ - ล ซ ซ - ซ ล - ซ 
-  ซฺ - ซฺ -  ซฺ - ด -  ซฺ - ซฺ -  ซฺ - ด -  ซฺ - ซฺ - ซฺ - ด -  ซฺ - ด - - ซฺ - 

 

ซ ฟ ฟ - ซ ฟ ฟ - ซ ฟ ฟ - ซ ฟ ฟ - ด  ท ท - ท ล ล - ล ซ ซ - ซ ฟ ฟ - 
- ฟฺ - ฟ ฺ - ฟฺ - ด - ฟฺ - ฟ ฺ - ฟฺ - ด - ทฺ - ท ฺ - ลฺ - ลฺ - ซฺ - ซฺ - ฟฺ - ฟ ฺ

 

- - ด - - ด - - - - ด - - ด - - - - ด - - ด - - - - ด - - ด - ร 
- - - - ซฺ - - ซฺ - - - - ซฺ - - ซฺ - - - - ซฺ - - ซฺ - - - - ซฺ - - ลฺ 

 

- - ด - - ด - - - - ด - - ด - ร ม ร - - ด - ด ร ม ร - ร ม - ซ ซ 
- - - - ซฺ - - ซฺ - - - - ซฺ - - ลฺ - - ด ซฺ - ซฺ - - - - ด - - ซฺ - - 

 

ล ซ ซ - ล ซ ซ - ล ซ ซ - ล ซ ซ - ล ซ ซ - ซ - ซ - ล ซ ซ - ซ ล - ซ 
-  ซฺ - ซฺ -  ซฺ - ด -  ซฺ - ซฺ -  ซฺ - ด -  ซฺ - ซฺ - ซฺ - ด -  ซฺ - ด - - ซฺ - 

 

ซ ฟ ฟ - ซ ฟ ฟ - ซ ฟ ฟ - ซ ฟ ฟ - ด  ท ท - ท ล ล - ล ซ ซ - ซ ฟ ฟ - 
- ฟฺ - ฟ ฺ - ฟฺ - ด - ฟฺ - ฟ ฺ - ฟฺ - ด - ทฺ - ท ฺ - ลฺ - ลฺ - ซฺ - ซฺ - ฟฺ - ฟ ฺ

 

- - ด - - ด - - - - ด - - ด - - - - ด - - ด - - - - ด - - ด - ร 
- - - - ซฺ - - ซฺ - - - - ซฺ - - ซฺ - - - - ซฺ - - ซฺ - - - - ซฺ - - ลฺ 

 

- - ด - - ด - - - - ด - - ด - ร ม ร - - ด ร ม ซ - - - ร ม ซ - - 
- - - - ซฺ - - ซฺ - - - - ซฺ - - ลฺ - - ด ซฺ - - - - ม ร ด - - ด - ด 

 

(ซ ล ซ ร ซ ล ซ ร ซ ล ซ ร - ซ - -) ซ ล ซ - ซ ล ซ - ซ ล ซ - - ซ - - 
เครื่องน า -  -  -  ร -  -  - ร -  -  -  ร - - - - 

 

(ด  ร  ด  ซ ด  ร  ด  ซ ด  ร  ด  ซ - ด  - -) ด  ร  ด  - ด  ร  ด  - ด  ร  ด  - -  ด  - - 
เครื่องน า -  -  -  ซ -  -  -  ซ -  -  -  ซ - - - - 

 

ท ล - - ซ ล ท ด  - - - ม  - - - - ท ล - - ซ ล ท ด  - - - ล ท ด  ร  - 
- - ซ ร - - - - ท ล ซ - ร  ด  ท ล - - ซ ร - - - - ท ล ซ - - - - ด  

 

ท ล - - ซ ล ท ด  - - - ม  - - - - ท ล - - ซ ล ท ด  - - ล ท ด  ร  ม  - 
- - ซ ร - - - - ท ล ซ - ร  ด  ท ล - - ซ ร - - - - ท ซ-  - - - - ร  

 

- - ซ ซ - - ด  ด  - - ร  ร  - - ด  ด  - - ซ ซ - - ด  ด  - - ร  ร  - - ม  ม  
- - - ร - - - ด - - - ร - - - ด  - - - ร - - - ด  - - - ร - - - ม 

 

- - ม  ม  - - ม  ม  - - ม  ม  - - ม  ม  - - ม  ม  - - ม  ม  - - ร  ร  - - ด  ด  
- - - ด  - - - ล - - - ซ - - - ม  - - - ซ - - - ม  - - - ร - - - ด 

 

- ล - - ซ ม - - ด  ด  - - ร  ร  - ม  - ม  - ม  - ม  - - ม  ม  - - ร  ร  - ด  
- - ซ ม - - ร ด - - - ร - - - ม - ซ - ล - ซ - ม - - - ร - - - ด 

 
 
 

- ร  - ท - ล - - ซ ซ - - ล ล - ท - ร  - ม  - ร  - - ท ท - - ล ล - ซ 
- ร - ท ฺ - ลฺ - ซฺ - - - ลฺ - - - ทฺ - ร - ม - ร - ท ฺ - - - ลฺ - - - ซฺ 

กลับต้น 
เท่ียวกลับต้น ประโยคที่ 20 ให้บรรเลงดังนี้ 

ม  ร  - ม  - - - ร  - - - ด  - - - ท - - - ล - - - ซ - - - -ฟ - - - ร 
- - ด - ร  ด  ท - ด  ท ล - ท ล ซ - ล ซ ฟ - ซ ฟ ม - ฟ ม ร - ม ร ด - 

 

สองชั้น ท่อน 1 
- - - ซ - ด  - ซ - ด  - ซ ล ซ - - - ม  - ร  - ด  - ซ - ด  - ซ ล ซ - - 
- ม - ร - ด - ร - - ม - -  ร - - - ม - ร - ด - ร - - ม - -  ร - - 

 

- - - ซ - ซ ล ซ - - - ด  - ซ ล ซ - - - ซ ล ซ - ซ ล ซ - ซ - ด  - ซ 
- - ซฺ - ม - - ร - - ด - ม - - ร - - ม - - - ม - - - ม - - ด - ร 

 

- - ฟ ฟ - - ซ ซ - - ล ล - - ด  ด  - - - - ด  ล - - ซ ฟ - - ซ ล - ซ 
- - - ด - - - ร - - - ลฺ - - - ด - - - - - - ซ ฟ -  -  ม ฟ -  -  -  ร 

 

- - ฟ ซ - - ซ ล - - ล ท - - ท ด  - - ล ท - - ท ด  - - - - ซ ล - ซ 
- ม - - - ฟ - - - ซ - - - ล - - - ซ - - - ล - - ท ล ซ ฟ -  -  -  ร 

 

- ล - - ซ ซ - - ด  ด  - - ร  ร  - ม  - ม  - ม  ม  ม  - - ม  ม  - - ร  ร  - ด  
- ม - ร - - - ด - - - ร - - - ม - ซ - ท ล ซ - ม - - - ร - - - ด 

 

- - ร  - ร  ร  - ด  - - ท - ท ท - ด  - ร  - ด  - ท - ด  - - ท - ด  ร  - ด  
- - - ร - - - ด - - - ทฺ -  -  - ด - ร - ด - ทฺ - ด - ทฺ - - - -ร - ด 

 

- - - - ซ - - ซ - - ล - - ล - ซ - - - - ซ ล ท ด  - ด  - - ด  ร  - ด  
- - - - - ร - ร - ซ - - ซ - ฟ ร - - - - ร ม ฟ ซ - - ท - - - ท ซ 

 

- - - - ด  - - ด  - - - - ด  - - ด  - - - - ด  - - ม  - - ม  - -  ร   -  ด  
- - - - - ซ - ซ - - - - - ซ - ซ - - - - - ซ - ท - ร  - - ด  - ท ซ 

 

- - - - ท ด  - ด  - - - - ร  ม  - ม  - - - - ด  ร  - ร  - - - - ท ด  - ด  
- - ซ ล -  -  ท ซ - - ท ด -  -  ร  ท - - ล ท - - ด  ล - - ซ ล -  -  ท ซ 

 

- ซ - ด  - - ร  ม - ม  ม  ม  - ร  - ด  - - - ซ - ล - ท - ร  - ท - ล - ซ 
- ร - ด - - - ม - ล ซ ม - ร - ด - ซฺ - - - ลฺ - ท ฺ - ร  - ท ฺ - ลฺ - ซฺ 

กลับต้น 
สองชั้น ท่อน 2 

- - ร ร - - ซ ซ - - - ล - - - - - - ซ ซ - - ร ร - - ซ - ร ม ฟ ซ 
- - - ลฺ - - - ร - - ฟ - ซ ฟ ม ร - - - ซฺ - - - ลฺ - - - ด - - - ซฺ 

 

- - - ซ ล ซ - ซ - - - ร  ด  ท ล ซ - - - ฟ ซ ฟ - ฟ - ฟ - ท ล ซ - ซ 
- - ร - -  - ร - ร - ร - - - - - - - ด - - - ด - ด - ด - - - ร - 

 

- - - - ด  - ด  ด  - - - - ด  - ด  ด  - - - - ร  - ร  ร  - ร  - ร  - ด  - ท 
- - - - - ด - - - - - - - ด - - - - - - - ร - - - ฟ - ร - ด - ท ฺ

 

- - ร  ร  - ด  - - ท ท - - ล ล - ซ - - - ฟ ซ ล - ซ - ฟ - ซ - - - - 
- ร - - - ด - ท ฺ - - - ลฺ - - - ซฺ - ฟฺ - - - ลฺ - ซฺ - ฟฺ - ซฺ - - - - 

 
 
 



1030
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

ซ - ซ ซ - ซ - - ซ - ซ ซ - ซ - - ล - ล ล - ซ - ล - -ร  ด  ล - ซ - ฟ 
- ซฺ - - - ซฺ - - - ซฺ - - - ซฺ - - - ลฺ - - - ซฺ - ลฺ - ร ด ล ฺ - ซฺ - ฟ ฺ

 

- - ด ด - - ร ร - - ม ม - ร - - - - ด ด - - ร ร - - ม ม - ซ - - 
- ซฺ - - - ลฺ - - - ทฺ - - - ลฺ - - - ซฺ - - - ลฺ - - - ทฺ - - - ซฺ - - 

 

ซ - ซ ซ - ซ - - ซ - ซ ซ - ซ - - ล - ล ล - ซ - ล - ร  ด  ล - ซ - ฟ 
- ซฺ - - - ซฺ - - - ซฺ - - - ซฺ - - - ลฺ - - - ซฺ - ลฺ - ร ด ล ฺ - ซฺ - ฟ ฺ

 

- - ด ด - - ร ร - - ม ม - ร - - ม ร - - - ด - ซ - - - ร ม ซ - - 
- ซฺ - - - ลฺ - - - ทฺ - - - ลฺ - - - - ด ซฺ - - - - ม ร ด - -  ด - ด 

 

- - -ฟ ฟ - - ซ ซ - - ล ล - - ซ ซ - ล - ซ - ฟ - ซ - - - ล - ท - ด  
-  -  - ด -  -  - ซฺ -  -  - ลฺ - - - ซฺ - ลฺ - ซฺ - ฟฺ - ซฺ - - - ลฺ - ทฺ - ด 

 

- - ท ท - - ด  ด  - - ร  ร  - - ด  ด  - ร  - ด  - ท - ด  - - - ร  - ม  - ร  
- - - ท ฺ - - - ด  - - - ร - - - ด - ร - ด  - ทฺ - ด - - - ร - ม - ร 

 

- ล - - ซ ม - - ด  ด  - - ร  ร  - ม  - ม  - ม  - ม  - - ม  ม  - - ร  ร  - ด  
- - ซ ม - - ร ด - - - ร - - - ม - ซ - ล - ซ - ม - - - ร - - - ด 

 

- ซ - ด  - - ร  ม - ม  ม  ม  - ร  - ด  - - - ซ - ล - ท - ร  - ท - ล - ซ 
- ร - ด - - - ม - ล ซ ม - ร - ด - ซฺ - - - ลฺ - ท ฺ - ร  - ท ฺ - ลฺ - ซฺ 

กลับต้น 
ชั้นเดียว ท่อน 1 

- ซ - ซ - ซ - ซ - ซ - ซ - ด  - ซ - ซ - ซ - ซ - ซ - ซ - ซ - ด  - ซ 
- - ม ร - - ม ร - - ม ร - - - ร - - ม ร - - ม ร - - ม ร - - - ร 

 

- - - ล - ด  - - - ฟ - - ซ ล - ซ - - - ล - ด  - - - ฟ - - ซ ล - ซ 
- - - ม - ด - - - ด - - - ม - ร - - - ม - ด - - - ด - - - ม - ร 

 

- - - - ม  - ม  ม  - ม  - ม  - ร  - ด  - ร  - ด  - ท - ด  - ท - - ด  ร  - ด  
- - - - - ม - - - ซ - ม - ร - ด - ร - ด - ทฺ - ด - ทฺ - - - ร - ด 

 

- - - - ซ - ซ ซ - ซ - ล - ท - ด  - ร  - ด  - ท - ด  - ท - - ด  ร  - ด  
- - - - - ซฺ - - - ซฺ - ลฺ - ทฺ - ด - ร - ด - ทฺ - ด - ทฺ - - - ร - ด 

 

- - - - ม  - ม  ม  - ม  - ม  - ร  - ด  - - ม  ม  - ร  - ด  - - ท ท - ล - ซ 
- - - - - ม - - - ซ - ม - ร - ด - ม - - - ร - ด - ทฺ - - - ลฺ - ซฺ 

กลับต้น 
ชั้นเดียว ท่อน 2 

- - - - - ร - ร ร - ร - ม - ฟ - ซ - ล - ซ - ฟ - ซ - ฟ - - ซ ล - ซ 
- - - - - ล - - - ลฺ - ท ฺ - ด - ร - ม - ร - ด - ร - ด - - - ม - ร 

 

- - - - ด  - ด  ด  - - - - - ร  - - ด  ท - - ล ซ - ซ - ฟ - - ซ ล - ซ 
- - - - - ด - - - - - - ท - ด  ท - - ล ซ - - ฟ - - ด - - - ม - ร 

 

- - - - ซ - ซ ซ - - - - - ล - - - ม - ร - ด - ซ - - - - ซ - ซ ซ 
- - - - - ซฺ - - - - - - ฟ - ซ ฟ - ทฺ - ลฺ - ซฺ - ซ - - - - - ซฺ - - 

 

- - - - - ล - - - ม - ร ม ซ - ซ - - - - - ร - ซ - - - ล - ท - ด  
- - - - ฟ - ซ ฟ - ทฺ - ลฺ - - - ด - - - - - ล - ซฺ - - - ลฺ - ทฺ - ด 

 

- ร  - ด  - ท - ด  - ด  - - ร  ม  - ร  - - - - ม  - ม  ม  - ม  - ม  - ร  - ด  
- ร - ด - ทฺ - ด - ด - - - ม - ร - - - - - ม - - - ซ - ม - ร - ด 

 

- - ม  ม  - ร  - ด  - - ท ท - ล - ซ 
- ม - - - ร - ด - ทฺ - - - ลฺ - ซฺ 

                 กลับต้น 
 

บทร้องเพลงบุหรงแลบา เถา 
สรรพวิทย์ พงศ์จันทรเสถียร บทรอ้ง 

นรพิชญ์ เลื่องลือ ท านอง  
สามชั้น ท่อน 1 

พระจันทรจรลาเวหาหาว       ดาราพราวเร้นจ ารัสรัศม ี
  สร่างสลัวเลือนฟ้าสิ้นราตร ี       รุ่งรังสีสรุิยันครรไลมา  

(สร้อย) โอ้ว่าดวงบุหลันเจ้าเอย 
  ปวงโกมุทบุษบันพลันผลิแย้ม   เกสรแซมยั่วภมรว่อนเวียนหา 
สามชั้น ท่อน 2 
  กระช้ันก้องซร้องเสียงสกณุา   ร่อนถลาสู่นาทุ่งมุ่งหากิน 
  เจ้าบุหรงแลบามาพร้อมเพื่อน   ไปท่ัวเถื่อนถ่ินแถวแนวทักษิณ 
  ถลันเลาะเลียบหญ้าเดินฝ่าดิน   เสาะถวลิกินเหยื่อเกื้อกายตน 

(สร้อย) โอ้ว่าเจ้าบหุรงแลบาเอย 
สองช้ัน ท่อน 1 
   บ้างจิกจับงับเหยื่อไปเผื่อเหย้า  เลี้ยงลูกเต้าในรังมาดหวังผล 
  ให้แกล้วกล้าเติบใหญ่แกร่งกายทน  เพื่อผจญด ารงเผ่าตราบเนานาน 

(สร้อย) แม่เอ๋ยแม่บุหรงแลบาเอย 
สองช้ัน ท่อน 2 
   บ้างร้องเรื่อยเจื้อยเสียงส าเนียงแจว้     ไซ้ขนแล้วบินมานัยตาหวาน 
  ชวนคู่เกาะกิ่งไมไ้พรพนานต ์   ต่างเคลียเคลา้เข้าประสานสัมพันธ์กัน 

(สร้อย) เจ้าบุหรงแลบาของพี่เอย 
ช้ันเดียว ท่อน 1  
   ครั้นเคลื่อนคล้อยแสงตะวันสายณัห์ใกล้  ปวงปักษาคลาไคลผายผัน 
  สรรพสัตว์นานาชนิดพันธ์ุ    กลับถิ่นมั่นคืนเหยา้เข้าที่นอน 
ช้ันเดียว ท่อน 2 
   เจ้าบุหรงแลบาก็โผผิน   ต้องอ าลาปฐพินไปเสียก่อน 
  จับกิ่งไม้นิทราพนาดอน    ไว้รุ่งแจ้งทินกรมาใหมเ่อย 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

ซ - ซ ซ - ซ - - ซ - ซ ซ - ซ - - ล - ล ล - ซ - ล - -ร  ด  ล - ซ - ฟ 
- ซฺ - - - ซฺ - - - ซฺ - - - ซฺ - - - ลฺ - - - ซฺ - ลฺ - ร ด ล ฺ - ซฺ - ฟ ฺ

 

- - ด ด - - ร ร - - ม ม - ร - - - - ด ด - - ร ร - - ม ม - ซ - - 
- ซฺ - - - ลฺ - - - ทฺ - - - ลฺ - - - ซฺ - - - ลฺ - - - ทฺ - - - ซฺ - - 

 

ซ - ซ ซ - ซ - - ซ - ซ ซ - ซ - - ล - ล ล - ซ - ล - ร  ด  ล - ซ - ฟ 
- ซฺ - - - ซฺ - - - ซฺ - - - ซฺ - - - ลฺ - - - ซฺ - ลฺ - ร ด ล ฺ - ซฺ - ฟ ฺ

 

- - ด ด - - ร ร - - ม ม - ร - - ม ร - - - ด - ซ - - - ร ม ซ - - 
- ซฺ - - - ลฺ - - - ทฺ - - - ลฺ - - - - ด ซฺ - - - - ม ร ด - -  ด - ด 

 

- - -ฟ ฟ - - ซ ซ - - ล ล - - ซ ซ - ล - ซ - ฟ - ซ - - - ล - ท - ด  
-  -  - ด -  -  - ซฺ -  -  - ลฺ - - - ซฺ - ลฺ - ซฺ - ฟฺ - ซฺ - - - ลฺ - ทฺ - ด 

 

- - ท ท - - ด  ด  - - ร  ร  - - ด  ด  - ร  - ด  - ท - ด  - - - ร  - ม  - ร  
- - - ท ฺ - - - ด  - - - ร - - - ด - ร - ด  - ทฺ - ด - - - ร - ม - ร 

 

- ล - - ซ ม - - ด  ด  - - ร  ร  - ม  - ม  - ม  - ม  - - ม  ม  - - ร  ร  - ด  
- - ซ ม - - ร ด - - - ร - - - ม - ซ - ล - ซ - ม - - - ร - - - ด 

 

- ซ - ด  - - ร  ม - ม  ม  ม  - ร  - ด  - - - ซ - ล - ท - ร  - ท - ล - ซ 
- ร - ด - - - ม - ล ซ ม - ร - ด - ซฺ - - - ลฺ - ท ฺ - ร  - ท ฺ - ลฺ - ซฺ 

กลับต้น 
ชั้นเดียว ท่อน 1 

- ซ - ซ - ซ - ซ - ซ - ซ - ด  - ซ - ซ - ซ - ซ - ซ - ซ - ซ - ด  - ซ 
- - ม ร - - ม ร - - ม ร - - - ร - - ม ร - - ม ร - - ม ร - - - ร 

 

- - - ล - ด  - - - ฟ - - ซ ล - ซ - - - ล - ด  - - - ฟ - - ซ ล - ซ 
- - - ม - ด - - - ด - - - ม - ร - - - ม - ด - - - ด - - - ม - ร 

 

- - - - ม  - ม  ม  - ม  - ม  - ร  - ด  - ร  - ด  - ท - ด  - ท - - ด  ร  - ด  
- - - - - ม - - - ซ - ม - ร - ด - ร - ด - ทฺ - ด - ทฺ - - - ร - ด 

 

- - - - ซ - ซ ซ - ซ - ล - ท - ด  - ร  - ด  - ท - ด  - ท - - ด  ร  - ด  
- - - - - ซฺ - - - ซฺ - ลฺ - ทฺ - ด - ร - ด - ทฺ - ด - ทฺ - - - ร - ด 

 

- - - - ม  - ม  ม  - ม  - ม  - ร  - ด  - - ม  ม  - ร  - ด  - - ท ท - ล - ซ 
- - - - - ม - - - ซ - ม - ร - ด - ม - - - ร - ด - ทฺ - - - ลฺ - ซฺ 

กลับต้น 
ชั้นเดียว ท่อน 2 

- - - - - ร - ร ร - ร - ม - ฟ - ซ - ล - ซ - ฟ - ซ - ฟ - - ซ ล - ซ 
- - - - - ล - - - ลฺ - ท ฺ - ด - ร - ม - ร - ด - ร - ด - - - ม - ร 

 

- - - - ด  - ด  ด  - - - - - ร  - - ด  ท - - ล ซ - ซ - ฟ - - ซ ล - ซ 
- - - - - ด - - - - - - ท - ด  ท - - ล ซ - - ฟ - - ด - - - ม - ร 

 

- - - - ซ - ซ ซ - - - - - ล - - - ม - ร - ด - ซ - - - - ซ - ซ ซ 
- - - - - ซฺ - - - - - - ฟ - ซ ฟ - ทฺ - ลฺ - ซฺ - ซ - - - - - ซฺ - - 

 

- - - - - ล - - - ม - ร ม ซ - ซ - - - - - ร - ซ - - - ล - ท - ด  
- - - - ฟ - ซ ฟ - ทฺ - ลฺ - - - ด - - - - - ล - ซฺ - - - ลฺ - ทฺ - ด 

 

- ร  - ด  - ท - ด  - ด  - - ร  ม  - ร  - - - - ม  - ม  ม  - ม  - ม  - ร  - ด  
- ร - ด - ทฺ - ด - ด - - - ม - ร - - - - - ม - - - ซ - ม - ร - ด 

 

- - ม  ม  - ร  - ด  - - ท ท - ล - ซ 
- ม - - - ร - ด - ทฺ - - - ลฺ - ซฺ 

                 กลับต้น 
 

บทร้องเพลงบุหรงแลบา เถา 
สรรพวิทย์ พงศ์จันทรเสถียร บทรอ้ง 

นรพิชญ์ เลื่องลือ ท านอง  
สามชั้น ท่อน 1 

พระจันทรจรลาเวหาหาว       ดาราพราวเร้นจ ารัสรัศม ี
  สร่างสลัวเลือนฟ้าสิ้นราตร ี       รุ่งรังสีสรุิยันครรไลมา  

(สร้อย) โอ้ว่าดวงบุหลันเจ้าเอย 
  ปวงโกมุทบุษบันพลันผลิแย้ม   เกสรแซมยั่วภมรว่อนเวียนหา 
สามชั้น ท่อน 2 
  กระช้ันก้องซร้องเสียงสกณุา   ร่อนถลาสู่นาทุ่งมุ่งหากิน 
  เจ้าบุหรงแลบามาพร้อมเพื่อน   ไปท่ัวเถื่อนถ่ินแถวแนวทักษิณ 
  ถลันเลาะเลียบหญ้าเดินฝ่าดิน   เสาะถวลิกินเหยื่อเกื้อกายตน 

(สร้อย) โอ้ว่าเจ้าบหุรงแลบาเอย 
สองช้ัน ท่อน 1 
   บ้างจิกจับงับเหยื่อไปเผื่อเหย้า  เลี้ยงลูกเต้าในรังมาดหวังผล 
  ให้แกล้วกล้าเติบใหญ่แกร่งกายทน  เพื่อผจญด ารงเผ่าตราบเนานาน 

(สร้อย) แม่เอ๋ยแม่บุหรงแลบาเอย 
สองช้ัน ท่อน 2 
   บ้างร้องเรื่อยเจื้อยเสียงส าเนียงแจว้     ไซ้ขนแล้วบินมานัยตาหวาน 
  ชวนคู่เกาะกิ่งไมไ้พรพนานต ์   ต่างเคลียเคลา้เข้าประสานสัมพันธ์กัน 

(สร้อย) เจ้าบุหรงแลบาของพี่เอย 
ช้ันเดียว ท่อน 1  
   ครั้นเคลื่อนคล้อยแสงตะวันสายณัห์ใกล้  ปวงปักษาคลาไคลผายผัน 
  สรรพสัตว์นานาชนิดพันธ์ุ    กลับถิ่นมั่นคืนเหยา้เข้าที่นอน 
ช้ันเดียว ท่อน 2 
   เจ้าบุหรงแลบาก็โผผิน   ต้องอ าลาปฐพินไปเสียก่อน 
  จับกิ่งไม้นิทราพนาดอน    ไว้รุ่งแจ้งทินกรมาใหมเ่อย 
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กำรออกแบบตรำสินค้ำและพัฒนำบรรจุภัณฑ์มะม่วงเบำแช่อิ่ม วิสำหกิจชุมชนพร้อมทรัพย์มำเก็ตติ้ง

อ�ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ

ณัฐวุฒิ ศรีนอง1* และอัฏฐพล เทพยา2

บทคัดย่อ

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบตราสินค้า พัฒนาบรรจุภัณฑ์ ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์มะม่วงเบาแช่อิ่ม ตรา ดีฟรุตส์ 

วิสาหกิจชุมชนพร้อมทรัพย์มาเก็ตติ้ง อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยจะมีการท�าแบบประเมินเพื่อให้ทราบถึงความพึงพอใจของ

ผู้บริโภคต่อตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ของมะม่วงเบาแช่อิ่ม ตรา ดีฟรุตส์ อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีการศึกษาข้อมูลจาก

การลงพื้นที่ส�ารวจสัมภาษณ์ ผู้ประกอบการ ก�าหนดใช้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 100 คน โดยแบ่งเป็นผู้บริโภคจ�านวน 70 คน และนัก

ท่องเทีย่วจ�านวน 30 คน ในการท�าแบบสอบถามเพือ่น�าไปวเิคราะห์ประเมนิความพงึพอใจ และน�าผลการประเมนิมาประมวลผลเพือ่

หาค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน ผลการศกึษาพบว่า ตราสนิค้าควรเป็นตวัอกัษรล้วน เรยีบง่าย และบรรจภุณัฑ์ควรเป็นรปูแบบใหม่ ทนัสมยั 

เปิดบริโภคง่าย สะดวกต่อการรับประทาน โดยวิสาหกิจชุมชนพร้อมทรัพย์มาเก็ตติ้ง อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เน้นความสด

ใหม่จากแหล่งผลิต ผู้วิจัยจึงออกแบบบรรจุภัณฑ์มีความสดใหม่จากสวนมะม่วงเบา เมื่อได้ข้อสรุปจากผลการประเมินความพึงพอใจ 

พบว่าความพึงพอใจต่อตราสินค้า D fruit’s ที่พัฒนาแล้ว อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย = 4.13) (S.D.= 0.52) และความพึงพอใจต่อบรรจุ

ภัณฑ์มะม่วงเบาแช่อิ่ม วิสาหกิจชุมชนพร้อมทรัพย์มาเก็ตติ้ง อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่พัฒนาแล้ว อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย = 

4.13) (S.D. = 0.74) และผลงานวิจัยครั้งนี้สามารถน�าไปประยุกต์ควบคู่กับการออกแบบตราสินค้าและพัฒนาบรรจุภัณฑ์มะม่วงเบา

แช่อิ่ม วิสาหกิจชุมชนพร้อมทรัพย์มาเก็ตติ้ง อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ต่อไปในอนาคต

ค�ำส�ำคัญ : ตราสินค้า วิสาหกิจชุมชน บรรจุภัณฑ์

1 นิสิตปริญญาตรี สาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000
2 อ.สาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000
1 Undergraduate Students, Visual Arts, Faculty of Arts, Thaksin University, Songkhla, 90000 Thailand
2 Advisors, Visual Arts, Faculty of Arts, Thaksin University, Songkhla, 90000 Thailand
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Branding Design and Packaging Development for Mango Pickled,

Products by Promsub marketing, Hatyai, Songkhla

Nattawut Srinong1* and Auttaphon Theppaya

Abstract
 The objective of this research is to design the brand. Packaging development Design of public relations 

media for Mango Crystallized, Dfruit Brand, Promsup Marketing Community Enterprise, Hat Yai District, Songkh-

la Province, with an evaluation form to determine the satisfaction of consumers on the brand and package of 

Mango Crystallized Dfruit brand, Hat Yai district, Songkhla province by using the method of data surveying, in-

terviewing entrepreneurs, using samples 100 people, divided into 70 consumers and 30 tourists in the ques-

tionnaire to be analyzed to assess satisfaction. And the evaluation results to be processed to find the standard 

deviation The study found that The brand should be plain, simple, and the packaging should be new, modern, 

and easy to open. Easy to eat By Promsup Marketing Community Enterprise, Hat Yai District, Songkhla Province, 

focusing on freshness from the production source The researcher then designed the packaging to be fresh from 

the light mango plantation. When concluding from the satisfaction assessment results It was found that the 

satisfaction with the developed D fruit’s brand was at a good level (mean = 4.13) (S.D. = 0.52) and satisfaction 

with the preserved mango packaging. Promsub Marketing Community Enterprise, Hat Yai District, Songkhla Prov-

ince, developed at a good level (mean = 4.13) (SD = 0.74) and this research can be applied in parallel with the 

brand design and packaging development. Mango Crystallized Promsap Marketing Community Enterprise, Hat 

Yai District, Songkhla Province in the future

Keyword : brand Community Enterprise Packaging
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บทนำ 

ต้นกำเนิดของมะม่วงเบาอยู่ในภาคใต้ของไทย นิยมปลูกและรับประทานมาตั้งแต่สมัยโบราณ มี
ปลูกกันมาก จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อยลงไปจนถึงจังหวัดยะลา แต่ละพื้นที่ผลของมะม่วงเบาก็จะ
แตกต่างกัน  ราว 20 ปีก่อนแทบทุกบ้านจะต้องปลูกมะม่วงเบาไว้ ส่วนชื่อพันธุ์ที่เรียกว่า ‘เบา’ นั้น 
หมายถึง ผลิตผลทางการเกษตรที่ให้ผลเร็ว (ธิติมา อุรพีพัฒนพงศ์ : 2018) ลักษณะพิเศษของ มะม่วง
เบา คือ ผลขณะยังดิบจะฉํ่านํ้า ให้นํ้าเยอะ รสชาติเปรี้ยวจัด ผลสุก รสหวานปนเปรี้ยว เป็นมะม่วงที่ติด
ผลง่าย ดกเป็นพวงตลอดทั้งปี แต่ในช่วงฤดูร้อนจะเป็นช่วงที่ผลออกมามากที่สุด นิยมนำไปแปรรูป
หลายอย่าง เช่น มะม่วงกวน มะม่วงแผ่น มะม่วงป่ัน มะม่วงแช่อิ่ม เป็นต้น 

    วิสาหกิจชุมชนพร้อมทรัพย์มาเก็ตติ้ง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เกิดจากการรวมตัวเป็น
วิสาหกิจชุมชน เมื่อ พ.ศ 2557 เป็นวิสาหกิจที่พัฒนาสินค้าของท้องถิ่นโดยคุณพร้อมสิน ชูนันท์กุลศรี 
ประธานวิสาหกิจชุมชนพร้อมทรัพย์มาเก็ตติ้ง  มีความรู้ทางด้านการแช่อิ่ม  ได้เล็งเห็นว่ามีมะม่วงเบาใน
จังหวัดสงขลา ในช่วงเดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคมเป็นช่วงฤดูของมะม่วงเบาทำให้มะม่วงเบาล้นตลาด
และราคาตกมาก จึงอยากเพิ่มมูลค่าให้เกษตรกร เป็นการถนอมอาหารโดยการผลิตที่มีมาตรฐานOTOP อย. 
Halal GMP เพื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้บริโภค โดยลักษณะเด่นของวิสาหกิจ    ชุมชนพร้อมทรัพย์มาเก็ตติ้ง 
คือ นำมะม่วงที่เก็บจากต้นโดยมะม่วงจะไม่ค้างคืน และนำมะม่วงเบา   มาแปรรูปวิธีการแช่อิ่ม ภายใต้ ตรา 
ดีฟรุตส์ 

     ผู้วิจัยฯจึงเห็นความสำคัญต้องการในการออกแบบพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ ของมะม่วง
เบาแช่อิ่ม ตรา ดีฟรุตส์ วิสาหกิจชุมชนพร้อมทรัพย์มาเก็ตติ้ง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อให้เป็นที่
จดจำ สร้างความน่าสนใจของผู้บริโภค สะดวกต่อการบริโภคมากขึ้น แตกต่างจากผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์
มะม่วงเบาแช่อิ่มรายอื่นๆ โดยการปรับเปล่ียนตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ใหม่ที่ให้เข้ากับ ยุคสมัยในปัจจุบัน 
พร้อมที่จะจำหน่ายภายใต้ประเทศและต่างประเทศ 
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วิธีดำเนินการวิจัย 

งานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยมุ่งเน้นการศึกษาตราสินค้าและพัฒนาบรรจุภัณฑ์มะม่วงเบาแช่อิ่ม     ตรา ดี
ฟรุตส์ วิสาหกิจชุมชุนพร้อมทรัพย์มาเก็ตติ้ง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ ผู้วิจัยจึงได้ดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้   

 

ภาพที่ 2 แผนการดําเนินงาน 

การวิจัยเรื่อง กาออกแบบตราสินค้าและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของมะม่วงเบาแช่อิ่ม ตรา ดีฟรุตส์ วิสาหกิจชุมชน
พร้อมทรพัย์มาเก็ตติ้ง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้  

แบบสัมภาษณ์  วิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจ สอบถามปัญหาและความต้องการใน ออกแบบตรา
สินค้าและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของมะม่วงเบาแช่อิ่ม ตรา ดีฟรุตส์ วิสาหกิจชุมชนพร้อมทรัพย์มาเก็ตติ้ง อำเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยแปรผลในรูปแบบการบรรยาย เพื่อนำความคิดเห็นมาเป็นแนวทางในการ
ออกแบบตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ และส่ือประชาสัมพันธ์ 

แบบสอบถามความคิดเห็น  วิเคราะห์ข้อมูลจากการสอบถามความคิดเห็นเบ้ืองต้น ซึ่งวิเคราะห์โดย
นำเสนอ ในรูปแบบของตารางพร้อมคำบรรยายประกอบ 
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แบบประเมินความพึงพอใจ  วิเคราะห์ความคิดเห็นตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ถึงความพึงพอใจโดย
ผ่านแบบประเมินความพึงพอใจ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาประมวลผล เพื่อหาค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ในเกณฑ์การุ-ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

            จากการสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการออกแบบตราสินค้าและพัฒนาบรรจุภัณฑ์มะม่วงเบาแช่
อิ่ม วิสาหกิจชุมชนพร้อมทรัพย์มาเก็ตติ้ง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่าผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่เห็นว่า บรรจุภัณฑ์ควรเป็นกระดาษคาดซอง และซองก้นตั้ง  มีรูปแบบที่ทันสมัย 
บริโภคง่าย              
            ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่สัมภาษณ์ และเก็บข้อมูลจากวิสาหกิจชุมชนพร้อมทรัพย์มาเก็ตติ้ง อำเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา โดยได้สัมภาษณ์นางพร้อมสิน ชูนันท์กุลศรี ผู้ประกอบการมะม่วงเบา แช่อิ่ม ตรา ดีฟรุตส์ ซึ่ง
วิสาหกิจชุมชนพร้อมทรัพย์มาเก็ตติ้ง ขึ้นช่ือเรื่องมะม่วงเบาแช่อิ่มมานานกว่า 5 ปี 
เนื่องด้วยต้องการช่วยเกษตรกร เพราะราคามะม่วงเบาราคาตกเป็นอย่างมาก จึงคิดวิธีถนอมอาหารมะม่วงเบา 
โดยการแช่อิ่ม วิสาหกิจชุมชนพร้อมทรัพย์มาเก็ตติ้งเป็นที่รู้จักของคนหาดใหญ่ ซึ่งมะม่วงเบาแช่อิ่มของวิสาหกิจ
ชุมชนพร้อมทรัพย์มาเก็ตติ้ง เน้นคุณภาพ  สดจากสวน รับมะม่วงจากสวนที่อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาเป็น
หลัก เพราะมะม่วงเบาของอำเภอ  สิงหนคร เนื้อแน่น มีความกรอบ น้ำน้อย ในแต่ละวันวิสาหกิจชุมชนพร้อม
ทรัพย์มาเก็ตติ้ง รับมะม่วงเบาจากอำเภอสิงหนคร 400-1,000 กิโลกรัมต่อวัน  
 

   
 

 
 

ภาพที่ 2 ลงพื้นที่สัมภาษณ์หัวหน้าประธานวิสาหกิจชุมชนพร้อมทรัพยม์าเก็ตติ้ง 
       อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
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ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์มะม่วงเบาแช่
อิ่ม วิสาหกิจชุมชนพร้อมทรพัย์มาเก็ตติ้ง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

 

ลำดับที ่ หัวข้อ ค่าเฉล่ีย S.D. ระดับความพึง
พอใจ 

1 ความพึงพอใจต่อตราสินค้า D fruit’s ที่พัฒนาแล้ว 4.13 0.52 ด ี

2 ความพึงพอใจต่อบรรจุภัณฑ์มะม่วงเบาแช่อิ่ม 
วิสาหกิจชุมชนพร้อมทรัพย์มาเก็ตติ้ง อำเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ท่ีพัฒนาแล้ว 

 

4.13 0.74 ด ี

3 บรรจุภัณฑ์มีข้อมูลครบและชัดเจนมากน้อง
เพียงใด 

 

4.2 0.56 ด ี

4 บรรจุภัณฑ์มีลักษณะทันสมัยมากน้อยเพียงใด 4.13 0.35 ด ี

5 บรรจุภัณฑ์ที่พัฒนา มีความนา่ซือ้มากนอ้ย
เพียงใด 

4.13 0.52 ด ี

 รวม 4.15 0.14 ด ี

 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์
มะม่วงเบาแช่อิ่ม วิสาหากิจชุมชนพร้อมทรัพยม์าเก็ตติ้งทีพ่ัฒนาแล้ว 

จากการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

1) ความพึงพอใจต่อตราสินค้า D fruit’s ที่พัฒนาแล้ว (ค่าเฉล่ีย = 4.13) (S.D.= 0.52)  

2) ความพึงพอใจต่อบรรจุภัณฑ์มะม่วงเบาแช่อิ่ม วิสาหกิจชุมชนพร้อมทรพัย์มาเก็ตติ้ง 

    อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่พัฒนาแล้ว (ค่าเฉล่ีย = 4.13) (S.D. = 0.74) 

3) บรรจุภัณฑ์มีข้อมูลครบและชัดเจนมากน้องเพียงใด (ค่าเฉล่ีย = 4.2) (S.D. = 0.56)  
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4) บรรจุภัณฑ์มีลักษณะทนัสมัยมากน้อยเพียงใด (ค่าเฉล่ีย = 4.13) (S.D. = 0.35) 

5) บรรจุภัณฑ์ที่พัฒนา มีความน่าซื้อมากนอ้ยเพียงใด (ค่าเฉล่ีย = 4.13) (S.D. = 0.52) 

    ผลรวมทั้งหมด ค่าเฉล่ีย = 4.15 อยู่ในระดับดี 

           ผู้วิจัยมีแนวทางการวิจัยโดยเริ่มต้นจากการศึกษาข้อมูลจากการลงพื้นที่สัมภาษณ์ ศึกษาจาก
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมุ่งเนน้การศึกษาข้อมูลการออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ เพื่อหา
แนวทางการออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ของมะม่วงเบาแช่อิ ่ม ตรา ดีฟรุตส์ และสร้างต้นแบบ 
จากนั ้นให้กลุ ่มตัวอย่างผู ้บริโภคและนักท่องเที่ยว ประเมินผลงานออกแบบ เพื ่อหาข้อบกพร่องและ
ข้อเสนอแนะ จากผลการวิจัยสามารถสรุปผลออกมาเป็นตัวอย่างผลงานออกแบบ 

ตราสินค้า D-fruit’s 

  สินค้า โดยใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษล้วน “D fruit’s” และในตราสินค้ามีภาษาไทย “ดี
ฟรุตส์” มีการใช้สีโทนเย็น ออกแบบเรียบง่ายเพื่อง่ายต่อการจดจำของผู้พบเห็น 

 

 

 

ภาพที่ 3 ตราสินคา้ดีฟรุตส์ (D fruit’s) 

 

บรรจุภัณฑ์มะม่วงเบาแช่อิ่ม จำนวน 3 แบบ 

                        ด้านบรรจุภัณฑ์ เป็นกระดาษคาดซองภายใน ซองกน้ตั้ง และกระป๋อง บรรจุภัณฑ์รูปแบบ
ใหม่ ทันสมัย และบรรจุภัณฑ์ใหม่ควรบริโภคง่ายและสะดวกต่อการรับประทาน 
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                ภาพที่ 4 บรรจุภัณฑ์มะม่วงเบาแช่อิ่ม ชั้นวางสินค้าและสื่อโปสเตอร์ 
 
  
 

     
 
                                  ภาพที่ 5 บรรจุภัณฑ์มะม่วงเบาแช่อิ่ม 1 
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                                 ภาพที่ 6 บรรจุภัณฑ์มะม่วงเบาแช่อิ่ม 2 

         

 

                                 ภาพที่ 7 บรรจุภัณฑ์มะม่วงเบาแช่อิ่ม 3 
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                                  ภาพที่ 8 บรรจุภัณฑ์มะม่วงเบาแช่อิ่ม 4 

 

 

 

       

 

                                   ภาพที่ 9 บรรจุภัณฑ์มะม่วงเบาแช่อิ่ม 5 
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การอภิปรายผลการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์และประเมินและ
ทราบถึงความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ของมะม่วงเบาแช่อิ่ม ตรา ดีฟรุตส์ วิสาหกิจชุมชนพร้อม
ทรัพย์มาเก็ตติ้ง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

โดยศึกษาข้อมูลที่เก ี่ยวกับการออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์มะม่วงเบาแช่อิ่ม ตรา ดีฟรุตส์ ศึกษาจากเอกสาร 
บทความจากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง และศึกษาข้อมูลจากการลงพื้นที่สำรวจและสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชนพร้อม
ทรัพย์มาเก็ตติ้ง โดยได้รวบรวมข้อมูลข้อคิดเห็นต่างๆ และทำการออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ นำข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์ สรุปและเผยแพร่ ซึ่งข้อสรุปมีรายละเอียดดังนี้  

            การสอบถามความคิดเห็นการออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์มะม่วงเบาแช่อิ่ม ตรา ดีฟรุตส์ ด้านตราสินค้า 
พบว่าความคิดเห็นคือใช้ตัวอักษรล้วน จดจำได้ง่าย โดยรวมอยู่ในระดับดี 

ด้านบรรจุภัณฑ์เป็นกระดาษคาดซองภายใน ซองก้นตั้ง และกระป๋อง บรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่ ทันสมัย และ
บรรจุภัณฑ์ใหม่ควรบริโภคง่ายและสะดวกต่อการรับประทาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับด ี
 
            จากผลการออกแบบที่ได้จากการวิจัย และนำเสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาศิลปะการออกแบบ
นิพนธ์ พบว่าทั้งด้านตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ส่ือถึงมะม่วงเบาแช่อิ่มได้อย่างชัดเจน รูปแบบทันสมัย จดจำได้
ง่าย บรรจุภัณฑ์มีหลากหลาย ทั้งกระดาษคาดซอง ซองก้นตั้งและกระป๋อง โดยภาพรวมคือ ส่วนใหญ่เห็นพ้องใน
ทิศทางเดียวกัน หากสามารถนำงานออกแบบบรรจุภัณฑ์มะม่วงเบาแช่อิ่ม 
ตรา ดีฟรุตส์ มาพัฒนาเป็นต้นแบบสำหรับการนำไปใช้ในอนาคตและอาจจะพัฒนาต่อไป เพื่อให้วิสาหกิจชุมขน
พร้อมทรัพย์มาเก็ตติ้งเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ และมีบรรจุภัณฑ์ที่โดดเด่น และหลากหลาย 
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การพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์กลุ่มเครื่องแกงตายาย 

บ้านทุ่งโชน ต�าบลโคกม่วง อ�าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

เสาวนีย์ สามชุม1* และพลัฏฐ์ ยิ้มประเสริฐ2

บทคัดย่อ
งานวจิยันีม้จีดุประสงค์เพือ่ออกแบบตราสนิค้าและพฒันารปูแบบบรรจภัุณฑ์ส่ือประชาสัมพนัธ์และประเมนิความพงึพอใจ

ของตราสนิค้า เพือ่การศกึษาปัญหารูปแบบตราสนิค้าและบรรจภุณัฑ์เดมิของผลติภณัฑ์เครือ่งแกงตายาย บ้านทุง่โชน ตำาบลโคกม่วง 

อำาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา โดยการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ การใช้แบบสอบถาม เก็บข้อมูล

ความต้องการในการพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ จากกลุ่มผู้บริโภคตัวอย่างในจังหวัดสงขลา จำานวน 100 คน และให้ผู้บริโภค

ประเมนิความพงึพอใจบรรจุภณัฑ์ ซึง่มกีารวเิคราะห์ข้อมลูโดยการหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ผลการวจิยัพบว่า รปูแบบ

ตราสินค้าที่มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์เครื่องแกงตายาย บ้านทุ่งโชน คือ ตราสินค้าแบบผสมระหว่างรูปภาพและตัวอักษร โดย

แนวคดิในการออกแบบตราสนิค้านัน้ได้มาจากชือ่ของเครือ่งแกง คอืเคร่ืองแกงตายาย ตดัทอนภาพของตากบัยายให้เป็นภาพกราฟิก

การ์ตูน เน้นการออกแบบให้ตราสินค้านั้นจดจำาได้ง่าย ในส่วนของวัสดุสำาหรับออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมกับเครื่องแกง

ตายาย คือ ถุงซีลพลาสติก ซึ่งผู้วิจัยได้ออกแบบให้มีรูปทรงที่แตกต่างออกไปจากเดิมที่มีอยู่ทั่วไป ในส่วนของกราฟิกบนฉลากบรรจุ

ภณัฑ์ และเลอืกใช้ลวดลายของผ้าปาเต๊ะเพือ่สือ่ถงึวถิชีวีติของชาวใต้ และด้านสือ่ประชาสมัพนัธ์ได้ออกแบบให้มคีวามทนัสมยั เนือ้หา

เข้าใจง่ายต่อกลุ่มผู้บริโภค

ค�าส�าคัญ : เครื่องแกง บรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า 
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Branding Design and Packaging Development for Curry paste by Ta-Yai 

Baan Thung chon, Khok Muang Sub-district, Khlong Hoi Khong District, Songkhla Province.

Saowanee Sarmchum1* and Phlat Yimprasert2

Abstract
The objective of this research is to create the brand and develop the pattern of the packaging, media 

advertising and to evaluate the satisfaction of the brand and to study about the problem of the brans pattern 

and the original packaging of Tayai’s curry, Ban Thung Chon, Khok Muang Subdistrict, Khlong Hoi Khong District, 

Songkhla Province by study from the relevant research and Entrepreneur interviewing. Using questionnaires to 

collect an information on the needs of brand development and packaging. From a sample group of 100 consumers 

in Songkhla Province and allow consumers to evaluate the packaging satisfaction which analyzed data by finding 

the mean and standard deviation. The research found that the brand pattern that suit with Tayai’s curry prod-

uct, Ban Thung Chon is the brand mark that combine between symbol picture and letters. The concept to 

create is from the name of the curry which is Tayai’s curry with the cartoon graphic picture of grandparents to 

Emphasizing the design to make the brand easily to recognize. And for the packaging material that suitable for 

the curry is plastic seal bag which is the researcher has designed to be different from the general. In term of 

graphic part of the packaging label, the pattern of the batik fabric will be used to convey the lifestyle of south-

ern people. And the public relations media are designed to be modern with the easy content for consumers 

to understand.

Keywords : Curry, Package, Brand 

บทนำ 
 การนำเทคโนโลยีมาใช้ทางด้านการศึกษาทำให้การเรียนรู ้ไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แต่ภายในห้องเรียน อีกทั้งยังสะดวก
สามารถทบทวนบทเรียนได้ทุกที่ตามต้องการ ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่ยากในการทำความเข้าใจ เน่ืองจาก
เน้ือหามีความซับซ้อนไม่สามารถอธิบายออกมาในรูปของนามธรรมได้ การสอนแบบบรรยายจึงไม่สามารถทำให้ผู้เรียนเข้าใจได้
อย่างลึกซึ้ง และจากการสร้างบทเรียนจากคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) อาจไม่ได้ตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานเท่าที่ควร 
เนื่องจากต้องใช้งานผ่านอุปกรณ์ที่พกพายาก ไม่ได้สะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูล ดังนั้นจึงมีการสร้างแอปพลิเคชันที่ช่วยในการ
เรียนการสอน เช่น แอปพลิเคชันส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กบกพร่องทางการได้ [1] การพัฒนารูปแบบ
การสอนโดยอาศัยแอปพลิเคชันการอ่านออกเสียงด้วยระบบรู้จำเสียงพูด และเกมทายคำศัพท์ภาษาอังกฤษ [2] การพัฒนาโม
บายเกมแอพพลิเคชันสำนวนสุภาษิตบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ [3] ปัจจุบันการสร้างแอปพลิเคชันทางการศึกษา สามารถ
สร้างได้จากโปรแกรมต่าง ๆ เช่น โปรแกรม  Android Studio มีเครื ่องมือที ่รวดเร็วที ่ส ุดในการสร้างแอปพลิเคชันที ่มี
ประสิทธิภาพและคุณภาพสูงที ่ใช้งานในอุปกรณ์ Android ทุกประเภท โปรแกรม Thukable เป็นการทำงาน MIT App 
Inventor รุ่นใหม่ เน้นความง่าย ต่อการเขียนและใช้หลักการการต่อแบบเลโก้คือ ต่อเป็นบล็อค [4] และโปรแกรม Construct 
2 เป็นโปรแกรมที่สร้างชิ้นงานมัลติมิเดียมาตรฐานภาษา HTML5 ประกอบการตัวโปรแกรมที่สามารถพัฒนาชิ้นงานได้อย่าง
หลากหลายด้วย [5] ที่สามารถผสมผสานรูปแบบสื่อต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ทั้งข้อความ กราฟฟิก วิดีทัศน์ เกมส์  จึงทำให้เกิดการ
ประยุกต์ใช้โปรแกรม Construct 2 สร้างแอปพลิเคชันในการจัดทำสื่อการสอนที่จะส่งผลให้ผู้เรียนที่สามารถเข้าถึงองค์ความรู้
ที่เสมือนการเรียนรู้ในห้องเรียนจริง และการเรียนรู้ผ่านแอปพลิเคชันเป็นอีกช่องทางที ่ทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้ 
ความสามารถของตนเองได้ตรงตามความต้องการ ความถนัด ความสนใจโดยไม่มีข้อจำกัดในด้านเวลา สถานที่และสามารถ
เข้าใจถึงบทเรียนได้อย่างแท้จริง 
 สมดุลเคมีเป็นบทเรียนในรายวิชาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่นำไปต่อยอดได้ในระดับอุดมศึกษาละใน
การสอบเข้ามหาวิทยาลัย โดยการสร้างแอปพลิเคชันเรื่อง สมดุลเคมีจากโปรแกรม Construct 2 เน่ืองจากการสร้างแอปพลิเค
ชันโดยทั่วไปจะเป็นจะเน้นในเน้ือหา ทฤษฎี หลักการ ไม่ได้ตอบโจทย์ในบทเรียนที่มีการทดลองและให้ผู้เรียนเข้าใจถึงหลักการ
ทดลองที่แท้จริง เน่ืองจากบทเรียนเรื่อง สมดุลเคมี น้ันเป็นบทเรียนที่เกี่ยวข้องกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี จึงยากต่อการทำความ
เข้าใจในการเรียนรู้เพียงครั้งเดียว  
 ด้วยเหตุน้ีจึงมีการสร้างแอปพลิเคชันเพ่ือการเรียนรู้ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง สมดุลเคมี เพ่ือให้รู้เรียน
สามารถเข้าใจบทเรียนสามารถในเห็นภาพในการทดลองได้ชัดเจน รวมทั้งทำให้สามารถเข้าถึงบทเรียนได้ง่าย ที่จะส่งผลให้การ
เรียนรู้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

 
วิธีการดำเนินงาน 

การจัดทำการสร้างแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง สมดุลเคมี มีการดำเนินการ
ดังต่อไปน้ี  
1. การเลือกข้อมูลการสร้างแอปพลิชันเรื่อง สมดุลเคมี มีข้ันตอนดังน้ี 
 1.1 นำข้อมูลการสร้างแอปพลิเคชัน 3 โปรแกรม ได้แก่ โปรแกรม Android Studio (free version) โปรแกรม 
Thukable (free version) และโปรแกรม Construct2 (free version r256) มาวิเคราะห์เปรียบเทียบการลักษณะการใช้งาน 
 1.2 ใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CC 2018 ในการออกแบบงานที่เป็นองค์ประกอบของแอปพลิเคชัน  
 1.3 วิเคราะห์เน้ือหาแลการทดลองเรื่อง สมดุลเคมี ที่จะนำมาสร้างแอปพลิเคชัน 
2. ออกแบบและวางแผนการสร้างแอปพลิเคชัน มีขั้นตอนดังน้ี 
 2.1 ออกแบบเน้ือหา การทดลองและแบบฝึกหัดที่นำเสนอ 
  2.1.1 สรุปเน้ือหาสาระสำคัญของเรื่อง สมดุลเคมี  
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บทนำ 
 การนำเทคโนโลยีมาใช้ทางด้านการศึกษาทำให้การเรียนรู ้ไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แต่ภายในห้องเรียน อีกทั้งยังสะดวก
สามารถทบทวนบทเรียนได้ทุกที่ตามต้องการ ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่ยากในการทำความเข้าใจ เน่ืองจาก
เน้ือหามีความซับซ้อนไม่สามารถอธิบายออกมาในรูปของนามธรรมได้ การสอนแบบบรรยายจึงไม่สามารถทำให้ผู้เรียนเข้าใจได้
อย่างลึกซึ้ง และจากการสร้างบทเรียนจากคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) อาจไม่ได้ตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานเท่าที่ควร 
เนื่องจากต้องใช้งานผ่านอุปกรณ์ที่พกพายาก ไม่ได้สะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูล ดังนั้นจึงมีการสร้างแอปพลิเคชันที่ช่วยในการ
เรียนการสอน เช่น แอปพลิเคชันส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กบกพร่องทางการได้ [1] การพัฒนารูปแบบ
การสอนโดยอาศัยแอปพลิเคชันการอ่านออกเสียงด้วยระบบรู้จำเสียงพูด และเกมทายคำศัพท์ภาษาอังกฤษ [2] การพัฒนาโม
บายเกมแอพพลิเคชันสำนวนสุภาษิตบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ [3] ปัจจุบันการสร้างแอปพลิเคชันทางการศึกษา สามารถ
สร้างได้จากโปรแกรมต่าง ๆ เช่น โปรแกรม  Android Studio มีเครื ่องมือที ่รวดเร็วที ่ส ุดในการสร้างแอปพลิเคชันที ่มี
ประสิทธิภาพและคุณภาพสูงที ่ใช้งานในอุปกรณ์ Android ทุกประเภท โปรแกรม Thukable เป็นการทำงาน MIT App 
Inventor รุ่นใหม่ เน้นความง่าย ต่อการเขียนและใช้หลักการการต่อแบบเลโก้คือ ต่อเป็นบล็อค [4] และโปรแกรม Construct 
2 เป็นโปรแกรมที่สร้างชิ้นงานมัลติมิเดียมาตรฐานภาษา HTML5 ประกอบการตัวโปรแกรมที่สามารถพัฒนาชิ้นงานได้อย่าง
หลากหลายด้วย [5] ที่สามารถผสมผสานรูปแบบสื่อต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ทั้งข้อความ กราฟฟิก วิดีทัศน์ เกมส์  จึงทำให้เกิดการ
ประยุกต์ใช้โปรแกรม Construct 2 สร้างแอปพลิเคชันในการจัดทำสื่อการสอนที่จะส่งผลให้ผู้เรียนที่สามารถเข้าถึงองค์ความรู้
ที่เสมือนการเรียนรู้ในห้องเรียนจริง และการเรียนรู้ผ่านแอปพลิเคชันเป็นอีกช่องทางที ่ทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้ 
ความสามารถของตนเองได้ตรงตามความต้องการ ความถนัด ความสนใจโดยไม่มีข้อจำกัดในด้านเวลา สถานที่และสามารถ
เข้าใจถึงบทเรียนได้อย่างแท้จริง 
 สมดุลเคมีเป็นบทเรียนในรายวิชาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่นำไปต่อยอดได้ในระดับอุดมศึกษาละใน
การสอบเข้ามหาวิทยาลัย โดยการสร้างแอปพลิเคชันเรื่อง สมดุลเคมีจากโปรแกรม Construct 2 เน่ืองจากการสร้างแอปพลิเค
ชันโดยทั่วไปจะเป็นจะเน้นในเน้ือหา ทฤษฎี หลักการ ไม่ได้ตอบโจทย์ในบทเรียนที่มีการทดลองและให้ผู้เรียนเข้าใจถึงหลักการ
ทดลองที่แท้จริง เน่ืองจากบทเรียนเรื่อง สมดุลเคมี น้ันเป็นบทเรียนที่เกี่ยวข้องกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี จึงยากต่อการทำความ
เข้าใจในการเรียนรู้เพียงครั้งเดียว  
 ด้วยเหตุน้ีจึงมีการสร้างแอปพลิเคชันเพ่ือการเรียนรู้ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง สมดุลเคมี เพ่ือให้รู้เรียน
สามารถเข้าใจบทเรียนสามารถในเห็นภาพในการทดลองได้ชัดเจน รวมทั้งทำให้สามารถเข้าถึงบทเรียนได้ง่าย ที่จะส่งผลให้การ
เรียนรู้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

 
วิธีการดำเนินงาน 

การจัดทำการสร้างแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง สมดุลเคมี มีการดำเนินการ
ดังต่อไปน้ี  
1. การเลือกข้อมูลการสร้างแอปพลิชันเรื่อง สมดุลเคมี มีข้ันตอนดังน้ี 
 1.1 นำข้อมูลการสร้างแอปพลิเคชัน 3 โปรแกรม ได้แก่ โปรแกรม Android Studio (free version) โปรแกรม 
Thukable (free version) และโปรแกรม Construct2 (free version r256) มาวิเคราะห์เปรียบเทียบการลักษณะการใช้งาน 
 1.2 ใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CC 2018 ในการออกแบบงานที่เป็นองค์ประกอบของแอปพลิเคชัน  
 1.3 วิเคราะห์เน้ือหาแลการทดลองเรื่อง สมดุลเคมี ที่จะนำมาสร้างแอปพลิเคชัน 
2. ออกแบบและวางแผนการสร้างแอปพลิเคชัน มีขั้นตอนดังน้ี 
 2.1 ออกแบบเน้ือหา การทดลองและแบบฝึกหัดที่นำเสนอ 
  2.1.1 สรุปเน้ือหาสาระสำคัญของเรื่อง สมดุลเคมี  
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

  2.1.2 ออกแบบการทดลองที่สามารถทำให้ผู้เรียนเข้าใจเรื่อง สมดุลเคมี 
  2.1.3 ออกแบบแบบฝึกหัดในรูปแบบของเกมส์ 
 2.2 ออกแบบแอปพลิเคชัน 
 ออกแบบการนำเสนอในรูปแบบของข้อความ กราฟฟิก วีดิทัศน์ เกมส์และจัดองค์ประกอบแต่ละประเภทและนำไป
จัดทำเป็นแบบสตอรี่บอร์ด (Storyboard) เพ่ือสร้างแอปพลิเคชัน 

2.3 ทำการทดลอง ตัดต่อวิดีโอ และอัดเสียงอธิบายในวิดีโอ 3 การทดลองได้แก่ ปฏิกิริยาการผันกลับได้ ปัจจัยของ
ความดันและอุณหภูมิที่มีผลต่อภาวะสมดุล และของอุณหภูมิที่มีผลต่อภาวะสมดุล  

2.4 ดำเนินการสร้างแอปพลิเคชันรวบรวมส่วนประกอบต่าง ๆ เข้าในโปรแกรม Construct 2 มีข้ันตอนดังน้ี 
2.4.1 สร้างหน้าหลักในการเข้าถึงองค์ประกอบส่วนต่าง ๆ 
2.4.2 สร้างหน้าแสดงเน้ือหา การทดลอง และเกมส์โดยมีแถบเครื่องมือย่อยเข้าสู่หัวข้อเรื่องต่าง ๆ และจัด

องค์ประกอบของเน้ือหาลงบนเฟรม 
2.4.3 สร้างหน้าการทดลองและเพ่ิมวิดีโอการทดลองลงไปในบทเรียน 
2.4.4 สร้างหน้าแบบฝึกหัดในรูปแบบของเกมส์  

2.5 การประเมินแอปพลิเคชัน 
2.5.1 จัดทำแบบประเมินคุณภาพการสร้างแอปพลิเคชันและแบบประเมินความพึงพอใจต่อการ ใช้ 

 แอปพลิเคชัน 
2.5.2 ตรวจสอบเนื้อหา และรายละเอียดของแอปพลิเคชันและให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพ จากน้ัน

 นำมาปรับปรุงแก้ไขก่อนการนำไปใช้จริง 
3. การดำเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.1 นำแอปพลิเคชันเรื่อง สมดุลเคมี ไปใช้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเคมี คณะศึกษาศาสตร์ 

3.2 ให้ผู้ใช้งานตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้แอปพลิเคชันเรื่อง สมดุลเคมี แล้วนำข้อมูลที่ได้ไปคำนวณ
โดยใช้หลักสถิติ 
 4. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล  

4.1 หาคุณภาพของแอปพลิเคชันเรื่อง สมดุลเคมี ให้ผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านเนื้อหาและสื่อการสอน
พิจารณาโดยใช้แบบประเมินคุณภาพบทเรียนของแอปพลิเคชันนำไปหาค่าเฉลี่ยหาค่าร้อยละและระดับความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  

4.2 หาความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อการเรียนรู้โดยใชแ้อปพลิเคชันเรื่อง สมดุลเคมี 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
1. ผลการเลือกข้อมูลการสร้างแอปพลิชันเรื่อง สมดุลเคมี 

1.1 จากการวิเคราะห์โปรแกรมในการสร้างแอปพลิเคชัน 3 โปรแกรม ได้แก่ โปรแกรม Android Studio โปรแกรม 
Thukable และโปรแกรม Construct 2 ผู้วิจัยเลือกใช้เป็นโปรแกรม Construct 2 (free version r256) ในการสร้างแอป
พลิเคชัน เน่ืองจากตัวโปรแกรมที่สามารถพัฒนาชิ้นงานได้อย่างหลากหลาย ซึ่งสามารถใส่องค์ประกอบของสื่อประเภทต่าง  ๆ 
เข้าไปด้วยกันได้ ทั้งเน้ือหา รูปภาพ วิดีโอ อีกท้ังสามารถสร้างเกมส์ที่ประยุกต์กับบทเรียนได้  

1.2 เลือกใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CC 2018 ในการออกแบบงาน เนื่องจากมีเครื่องมือให้เลือกใช้ได้อยา่ง
หลากหลาย ท้ังงานวาด การตัดต่อภาพ งานพิมพ์ 
 1.3 เลือกเน้ือหาและการทดลองจากเรื่อง สมดุลเคมี บทเรียนในเรื่องดังกล่าวมีความยากต่อการจะทำความเข้าใจใน
ครั้งเดียว มีการคำนวณและการทดลองเข้ามาเก่ียวข้อง จากการวิเคราะห์ในหลักสูตรแกนกลางแต่ละหัวข้อเรื่องจะมีรายเอียด

ค่อนข้างเยอะและในการเรียนในแต่ละครั้งไม่สามารถที่จะจดจำบทเรียนได้ทั้งหมด  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทบทวนบทเรียน
เพ่ิมเติมได้ จึงสนใจที่จะนำเรื่องนี้มาทำแอปพลิชัน เพื่อขยายความรู้เพิ่มความเข้าใจของผู้เรียนโดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้
ตลอดเวลา 
2. ผลการออกแบบและการสร้างแอปพลิชัน 

จากการสร้างแอปพลิเคชัน ได้แบ่งส่วนประกอบของแอปพลิเคชันออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนเนื้อหา ส่วนวิดีโอการ
ทดลอง และส่วนของเกมส์ การเข้าสู่องค์ประกอบทั้ง 3 ส่วน จะมีหน้าหลักในการเลือกเข้าไปยังส่วนต่าง ๆ ดังรูปที่ 1 

 

 
 
 
 
 
 
 

รปูที่ 1 หน้าหลักของแอปพลิชัน 
 2.1 ส่วนเน้ือหา 

การออกแบบเนื้อหาเรื ่อง สมดุลเคมี ได้มีการสรุปสาระสำคัญของแต่ละหัวข้อเรื่อง ซึ ่งได้แก่ การเปลี ่ยนแปลง
ปฏิกิริยาเคมี ภาวะสมดุล ค่าคงที่สมดุล และการรบกวนภาวะสมดุลของระบบ ให้มีความกระชับและสามารถทำความเข้าใจได้
ง่าย การเข้าศึกษาบทเรียนจะกดปุ่ม Content ในหน้าหลักเพ่ือเข้ามายังหน้าหลักของเน้ือหา ดังรูปที่ 2  

 

 

 

 

 

 

 

รปูที่ 2 หน้าหลักของเน้ือหา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที่ 3 ตัวอย่างบทเรียน 
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

  2.1.2 ออกแบบการทดลองที่สามารถทำให้ผู้เรียนเข้าใจเรื่อง สมดุลเคมี 
  2.1.3 ออกแบบแบบฝึกหัดในรูปแบบของเกมส์ 
 2.2 ออกแบบแอปพลิเคชัน 
 ออกแบบการนำเสนอในรูปแบบของข้อความ กราฟฟิก วีดิทัศน์ เกมส์และจัดองค์ประกอบแต่ละประเภทและนำไป
จัดทำเป็นแบบสตอรี่บอร์ด (Storyboard) เพ่ือสร้างแอปพลิเคชัน 

2.3 ทำการทดลอง ตัดต่อวิดีโอ และอัดเสียงอธิบายในวิดีโอ 3 การทดลองได้แก่ ปฏิกิริยาการผันกลับได้ ปัจจัยของ
ความดันและอุณหภูมิที่มีผลต่อภาวะสมดุล และของอุณหภูมิที่มีผลต่อภาวะสมดุล  

2.4 ดำเนินการสร้างแอปพลิเคชันรวบรวมส่วนประกอบต่าง ๆ เข้าในโปรแกรม Construct 2 มีข้ันตอนดังน้ี 
2.4.1 สร้างหน้าหลักในการเข้าถึงองค์ประกอบส่วนต่าง ๆ 
2.4.2 สร้างหน้าแสดงเน้ือหา การทดลอง และเกมส์โดยมีแถบเครื่องมือย่อยเข้าสู่หัวข้อเรื่องต่าง ๆ และจัด

องค์ประกอบของเน้ือหาลงบนเฟรม 
2.4.3 สร้างหน้าการทดลองและเพ่ิมวิดีโอการทดลองลงไปในบทเรียน 
2.4.4 สร้างหน้าแบบฝึกหัดในรูปแบบของเกมส์  

2.5 การประเมินแอปพลิเคชัน 
2.5.1 จัดทำแบบประเมินคุณภาพการสร้างแอปพลิเคชันและแบบประเมินความพึงพอใจต่อการ ใช้ 

 แอปพลิเคชัน 
2.5.2 ตรวจสอบเนื้อหา และรายละเอียดของแอปพลิเคชันและให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพ จากน้ัน

 นำมาปรับปรุงแก้ไขก่อนการนำไปใช้จริง 
3. การดำเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.1 นำแอปพลิเคชันเรื่อง สมดุลเคมี ไปใช้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเคมี คณะศึกษาศาสตร์ 

3.2 ให้ผู้ใช้งานตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้แอปพลิเคชันเรื่อง สมดุลเคมี แล้วนำข้อมูลที่ได้ไปคำนวณ
โดยใช้หลักสถิติ 
 4. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล  

4.1 หาคุณภาพของแอปพลิเคชันเรื่อง สมดุลเคมี ให้ผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านเนื้อหาและสื่อการสอน
พิจารณาโดยใช้แบบประเมินคุณภาพบทเรียนของแอปพลิเคชันนำไปหาค่าเฉลี่ยหาค่าร้อยละและระดับความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  

4.2 หาความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อการเรียนรู้โดยใชแ้อปพลิเคชันเรื่อง สมดุลเคมี 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
1. ผลการเลือกข้อมูลการสร้างแอปพลิชันเรื่อง สมดุลเคมี 

1.1 จากการวิเคราะห์โปรแกรมในการสร้างแอปพลิเคชัน 3 โปรแกรม ได้แก่ โปรแกรม Android Studio โปรแกรม 
Thukable และโปรแกรม Construct 2 ผู้วิจัยเลือกใช้เป็นโปรแกรม Construct 2 (free version r256) ในการสร้างแอป
พลิเคชัน เน่ืองจากตัวโปรแกรมที่สามารถพัฒนาชิ้นงานได้อย่างหลากหลาย ซึ่งสามารถใส่องค์ประกอบของสื่อประเภทต่าง  ๆ 
เข้าไปด้วยกันได้ ทั้งเน้ือหา รูปภาพ วิดีโอ อีกท้ังสามารถสร้างเกมส์ที่ประยุกต์กับบทเรียนได้  

1.2 เลือกใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CC 2018 ในการออกแบบงาน เนื่องจากมีเครื่องมือให้เลือกใช้ได้อยา่ง
หลากหลาย ท้ังงานวาด การตัดต่อภาพ งานพิมพ์ 
 1.3 เลือกเน้ือหาและการทดลองจากเรื่อง สมดุลเคมี บทเรียนในเรื่องดังกล่าวมีความยากต่อการจะทำความเข้าใจใน
ครั้งเดียว มีการคำนวณและการทดลองเข้ามาเก่ียวข้อง จากการวิเคราะห์ในหลักสูตรแกนกลางแต่ละหัวข้อเรื่องจะมีรายเอียด

ค่อนข้างเยอะและในการเรียนในแต่ละครั้งไม่สามารถที่จะจดจำบทเรียนได้ทั้งหมด  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทบทวนบทเรียน
เพ่ิมเติมได้ จึงสนใจที่จะนำเรื่องนี้มาทำแอปพลิชัน เพื่อขยายความรู้เพิ่มความเข้าใจของผู้เรียนโดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้
ตลอดเวลา 
2. ผลการออกแบบและการสร้างแอปพลิชัน 

จากการสร้างแอปพลิเคชัน ได้แบ่งส่วนประกอบของแอปพลิเคชันออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนเนื้อหา ส่วนวิดีโอการ
ทดลอง และส่วนของเกมส์ การเข้าสู่องค์ประกอบทั้ง 3 ส่วน จะมีหน้าหลักในการเลือกเข้าไปยังส่วนต่าง ๆ ดังรูปที่ 1 

 

 
 
 
 
 
 
 

รปูที่ 1 หน้าหลักของแอปพลิชัน 
 2.1 ส่วนเน้ือหา 

การออกแบบเนื้อหาเรื ่อง สมดุลเคมี ได้มีการสรุปสาระสำคัญของแต่ละหัวข้อเรื่อง ซึ ่งได้แก่ การเปลี ่ยนแปลง
ปฏิกิริยาเคมี ภาวะสมดุล ค่าคงที่สมดุล และการรบกวนภาวะสมดุลของระบบ ให้มีความกระชับและสามารถทำความเข้าใจได้
ง่าย การเข้าศึกษาบทเรียนจะกดปุ่ม Content ในหน้าหลักเพ่ือเข้ามายังหน้าหลักของเน้ือหา ดังรูปที่ 2  

 

 

 

 

 

 

 

รปูที่ 2 หน้าหลักของเน้ือหา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที่ 3 ตัวอย่างบทเรียน 



1050
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

2.2 ส่วนของการทดลอง 
การออกแบบการทดลอง เพื ่อให้เห็นภาพการเปลี ่ยนแปลงของปฏิกิร ิยาในเรื ่อง สมดุลเคมีได้ชัดเจนขึ ้น ใน  

แอปพลิเคชันประกอบ 3 การทดลองได้แก่ การทดลองปฏิกิริยาท่ีผันกลับได้ การทดลองปัจจัยของความดันและอุณหภูมิที่มีผล
ต่อภาวะสมดุล และการทดลองปัจจัยของความเข้มข้นที ่มีผลต่อภาวะสมดุล การตัดต่อวิดีโอจะใช้โปรแกรม Coral 
VideoStudio Pro X5 เน่ืองจากเป็นโปรแกรมที่สามารถใส่เสียง อัดคำบรรยายประกอบวิดีโอ และมีเอฟเฟกต์ต่าง ๆ ให้เลือก
ใส่ในวิดีโอได้ ซึ่งองค์ประกอบของวิดีโอการทดลองจะประกอบไปด้วยส่วนต่าง ๆ ได้แก่ สารเคมีที่ในการทดลอง อุปกรณ์ที่ใช้ใน
การทดลอง วิธีการทดลอง ผลการทดลอง และสรุปผลการทดลอง  

 

 
 

 
 

 
 

รปูที่ 4 หน้าหลักการของการทดลอง 

 

 

 

 

 

 

 
 

รปูที่ 5 ตัวอย่างการทดลอง 

2.3 ส่วนของเกมส์ 
 การเลือกออกแบบแบบฝึกหัดในรูปแบบเกมส์ เป็นการสร้างแบบฝึกหัดให้มีความน่าสนใจมากขึ้น นอกจากจะได้
ทบทวนบทเรียนได้ ซึ่งเกมส์ที่สร้างในแอปพลิเคชันน้ีประกอบด้วย 4 เกมส์ ได้แก่ 1) เกมส์ปฏิกิริยาผันกลับได้ 2) เกมส์ค่าคงที่
สมดุล 3) เกมส์ความเข้มข้นต่อภาวะสมดุล และ 4) เกมส์ความดันต่อภาวะสมดุล ดังรูปที่ 6 
 

 

 

 

 

 

รปูที่ 6 หน้าหลักของเน้ือหา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที่ 7 ตัวอย่างของเกมส์ 

3. การวิจัยคุณภาพแอปพลิเคชัน 
 แอปพลิเคชันเพ่ือการเรียนรู้ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เรื่อง สมดุลเคมี ได้ประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันทั้ง 
3 ด้าน ได้แก่ ด้านเน้ือหา ด้านภาพเสียงและการใช้ภาษา และด้านการออกแบบ จากผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน พบว่า ร้อยละ
ระดับความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิในภาพรวมทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับดีมาก แสดงว่าคุณภาพของแอปพลิชันเรื่อง สมดุลเคมี  
ประสิทธิภาพสามารถนำไปใช้ในการศึกษา และเรียนรู้ได้ 

ตารางที่ 1 ค่าร้อยละ ระดับความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละด้านและภาพรวมทั้ง 3 ด้าน 
ข้อที่ รายการประเมิน ร้อยละ ระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
1 ด้านเน้ือหา 94.67 ดีมาก 
2 ด้านภาพ เสียง และการใช้ภาษา 96.67 ดีมาก 
3 ด้านการออกแบบ 96.67 ดีมาก 

รวม 96 ดีมาก 
4. ความพึงพอใจต่อการใช้แอปพลิชันเรื่อง สมดุลเคมี 
 สอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการใช้แอปพลิเคชันเพ่ือการเรียนรู้ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เรื่อง สมดุลเคมี โดย
นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเคมี คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 28 คน พบว่า ผลการสำรวจในด้านเน้ือหา ด้านการออกแบบบทเรียน 
และด้านประโยชน์ที่ได้รับ โดยรวมอยู่ในระดับสูง 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของนิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเคมี คณะศึกษาศาสตร์ ในการ
ใช้งานแอปพลิชันเรื่อง สมดุลเคมีโดยรวมและรายด้าน (n = 28) 

ข้อที่ รายการประเมิน X  S.D. ระดับ 
1 ด้านเน้ือหา 4.43 0.30 สูง 
2 ด้านการออกแบบบทเรียน 4.36 0.41 สูง 
3 ด้านประโยชน์ที่ได้รับ 4.56 0.40 สูง 

รวม 4.45 0.37 สูง 
 

สรุปผลการวิจัย 
 การสร้างแอปพลิเคชันถูกสร้างขึ ้นโดยโปรแกรม Construct 2 มาดำเนินการสร้างและใช้โปรแกรม Adobe 
Photoshop CC 2018 ในด้านการออกแบบ โดยแอปพลิเคชันที่สร้างข้ึนเป็นแอปพลิชันเพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง สมดุลเคมี ซึ่งจะ
ประกอบด้วย 3 ส่วนหลักได้แก่ ส่วนของเน้ือหา ส่วนของการทดลอง และส่วนของเกม เมื่อนำแอปพลิเคชันไปประเมินคุณภาพ
โดยผู้เชี่ยวชาญใน 3 ด้าน คือ 1) ด้านเน้ือหา 2) ด้านภาพ เสียง และการใช้ภาษา และ 3) ด้านการออกแบบ ผลปรากฏว่า ทั้ง 
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

2.2 ส่วนของการทดลอง 
การออกแบบการทดลอง เพื ่อให้เห็นภาพการเปลี ่ยนแปลงของปฏิกิร ิยาในเรื ่อง สมดุลเคมีได้ชัดเจนขึ ้น ใน  

แอปพลิเคชันประกอบ 3 การทดลองได้แก่ การทดลองปฏิกิริยาท่ีผันกลับได้ การทดลองปัจจัยของความดันและอุณหภูมิที่มีผล
ต่อภาวะสมดุล และการทดลองปัจจัยของความเข้มข้นที ่มีผลต่อภาวะสมดุล การตัดต่อวิดีโอจะใช้โปรแกรม Coral 
VideoStudio Pro X5 เน่ืองจากเป็นโปรแกรมที่สามารถใส่เสียง อัดคำบรรยายประกอบวิดีโอ และมีเอฟเฟกต์ต่าง ๆ ให้เลือก
ใส่ในวิดีโอได้ ซึ่งองค์ประกอบของวิดีโอการทดลองจะประกอบไปด้วยส่วนต่าง ๆ ได้แก่ สารเคมีที่ในการทดลอง อุปกรณ์ที่ใช้ใน
การทดลอง วิธีการทดลอง ผลการทดลอง และสรุปผลการทดลอง  

 

 
 

 
 

 
 

รปูที่ 4 หน้าหลักการของการทดลอง 

 

 

 

 

 

 

 
 

รปูที่ 5 ตัวอย่างการทดลอง 

2.3 ส่วนของเกมส์ 
 การเลือกออกแบบแบบฝึกหัดในรูปแบบเกมส์ เป็นการสร้างแบบฝึกหัดให้มีความน่าสนใจมากขึ้น นอกจากจะได้
ทบทวนบทเรียนได้ ซึ่งเกมส์ที่สร้างในแอปพลิเคชันน้ีประกอบด้วย 4 เกมส์ ได้แก่ 1) เกมส์ปฏิกิริยาผันกลับได้ 2) เกมส์ค่าคงที่
สมดุล 3) เกมส์ความเข้มข้นต่อภาวะสมดุล และ 4) เกมส์ความดันต่อภาวะสมดุล ดังรูปที่ 6 
 

 

 

 

 

 

รปูที่ 6 หน้าหลักของเน้ือหา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที่ 7 ตัวอย่างของเกมส์ 

3. การวิจัยคุณภาพแอปพลิเคชัน 
 แอปพลิเคชันเพ่ือการเรียนรู้ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เรื่อง สมดุลเคมี ได้ประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันทั้ง 
3 ด้าน ได้แก่ ด้านเน้ือหา ด้านภาพเสียงและการใช้ภาษา และด้านการออกแบบ จากผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน พบว่า ร้อยละ
ระดับความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิในภาพรวมทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับดีมาก แสดงว่าคุณภาพของแอปพลิชันเรื่อง สมดุลเคมี  
ประสิทธิภาพสามารถนำไปใช้ในการศึกษา และเรียนรู้ได้ 

ตารางที่ 1 ค่าร้อยละ ระดับความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละด้านและภาพรวมทั้ง 3 ด้าน 
ข้อที่ รายการประเมิน ร้อยละ ระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
1 ด้านเน้ือหา 94.67 ดีมาก 
2 ด้านภาพ เสียง และการใช้ภาษา 96.67 ดีมาก 
3 ด้านการออกแบบ 96.67 ดีมาก 

รวม 96 ดีมาก 
4. ความพึงพอใจต่อการใช้แอปพลิชันเรื่อง สมดุลเคมี 
 สอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการใช้แอปพลิเคชันเพ่ือการเรียนรู้ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เรื่อง สมดุลเคมี โดย
นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเคมี คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 28 คน พบว่า ผลการสำรวจในด้านเน้ือหา ด้านการออกแบบบทเรียน 
และด้านประโยชน์ที่ได้รับ โดยรวมอยู่ในระดับสูง 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของนิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเคมี คณะศึกษาศาสตร์ ในการ
ใช้งานแอปพลิชันเรื่อง สมดุลเคมีโดยรวมและรายด้าน (n = 28) 

ข้อที่ รายการประเมิน X  S.D. ระดับ 
1 ด้านเน้ือหา 4.43 0.30 สูง 
2 ด้านการออกแบบบทเรียน 4.36 0.41 สูง 
3 ด้านประโยชน์ที่ได้รับ 4.56 0.40 สูง 

รวม 4.45 0.37 สูง 
 

สรุปผลการวิจัย 
 การสร้างแอปพลิเคชันถูกสร้างขึ ้นโดยโปรแกรม Construct 2 มาดำเนินการสร้างและใช้โปรแกรม Adobe 
Photoshop CC 2018 ในด้านการออกแบบ โดยแอปพลิเคชันที่สร้างข้ึนเป็นแอปพลิชันเพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง สมดุลเคมี ซึ่งจะ
ประกอบด้วย 3 ส่วนหลักได้แก่ ส่วนของเน้ือหา ส่วนของการทดลอง และส่วนของเกม เมื่อนำแอปพลิเคชันไปประเมินคุณภาพ
โดยผู้เชี่ยวชาญใน 3 ด้าน คือ 1) ด้านเน้ือหา 2) ด้านภาพ เสียง และการใช้ภาษา และ 3) ด้านการออกแบบ ผลปรากฏว่า ทั้ง 
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3 ด้านมีคะแนนในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 96.67 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก ถือได้ว่าแอปพลิเคชันเพ่ือการเรียนรู้เรื่อง สมดุลเคมี มี
ประสิทธิภาพสามารถนำไปใช้ในการเรียนรู้ได้ และเมื่อนำแอปพลิเคชันไปสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานกับนิสิตชั้นปีที่  1 
สาขาวิชาเคมี คณะศึกษาศาสตร์ โดยประเมินใน 3 ด้าน คือ 1) ด้านเนื้อหา มีระดับความพึงพอใจเท่ากับ 4.43 2) ด้านการ
ออกแบบบทเรียน มีระดับความพึงพอใจเท่ากับ 4.36 และ 3) ด้านประโยชน์ที่ได้รับ มีระดับความพึงพอใจเท่ากับ 4.56 ผลการ
ประเมินทั้ง 3 ด้านมีระดับความพึงพอใจเท่ากับ 4.45 ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจสูง ซึ่งถือได้ว่าแอปพลิเคชันเพ่ือการเรียนรู้
เรื่อง สมดุลเคมี ทำให้ผู้ใช้งานได้รับความรู้และความเข้าใจในบทเรียนมากข้ึน 
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมบ้าบิ่นโดยใช้แป้งกล้วยหินทดแทนแป้งข้าวเหนียว

สุเพ็ญ ด้วงทอง1* และสุพิชฌาย์ บุญกอง2 

บทคัดย่อ
การใช้แป้งกล้วยหินเพื่อเป็นส่วนผสมทดแทนแป้งข้าวเหนียวในผลิตภัณฑ์ขนมบ้าบิ่น เป็นการเพิ่มคุณค่าทางอาหารใน

ผลิตภัณฑ์ เน่ืองจากกล้วยหินมีใยอาหารสูง ซึ่งได้ท�าการทดแทนในอัตราส่วน 0 , 13 และ 30 กรัมของน�้าหนักแป้งข้าวเหนียว 

จากการศึกษาพบว่า แป้งกล้วยหินมีโปรตีน (9.65) ไขมัน (3.10) คาร์โบไฮเดรต (83.47) และใยอาหาร (1.39) ปริมาณทดแทนแป้ง

ข้าวเหนียวประมาณ 30 กรัม มีการยอมรับมากที่สุด และเมื่อน�าไปเก็บรักษาในถุงโพลีโพพิลีนในสภาวะสุญญากาศที่อุณหภูมิห้อง 

พบว่าสามารถเก็บขนมบ้าบิ่นได้นาน 3 วัน ดังนั้น แป้งกล้วยหินสามารถน�ามาใช้ทดแทนแป้งข้าวเหนียวในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนม

บ้าบิ่นได้

ค�าส�าคัญ : แป้งกล้วยหิน ขนมบ้าบิ่น อายุการเก็บรักษา

1 อาจารย์.,หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา สงขลา 90000
2 นักศึกษา.,หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา สงขลา 90000
1 lecturer., Department of Food Science and Technology , Faculty Agricultural and Technology Rajabhat Songkhla university 

Songkhla, 90000
2. Student., Department of Food Science and Technology , Faculty Agricultural and Technology Rajabhat Songkhla university 

Songkhla, 90000
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Product development of khanom Babin 

by using kluaiHin flour for replacement of glutinous Rice flour

Supen Doungthong1* and Supitcha Boongong2.

Abstract
 The use of kluaiHin flour in replacement of glutinous rice flour KluaiHin flour helped the increase nutritional 

value of products. This study applied three contents of KluaiHin flour in a product i.e. 0, 15 and 30 g per wet 

of glutinous rice flour. It was found that nutritional value of kluaiHin was composed of protein of 9.65 ,lipid of 

13.10,carbohydrate of 83.47 and fibre of 1.39. The replacement of 30 g per glutinous rice flour was the most 

acceptable quantity.   was preserved in polypropylene (PP) bag under vacuum packaging at room temperature. 

Shelf life of khanom Babin was 3 days. Therefore , the use of flour from kluaiHin can be replaced by glutinous 

rice flour in the development of khanom Babin. 

Keywords : KluaiHin flour, khanom Babin , shelf life storage
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3 
 

                                                      บทน า 

         กล้วยหินเป็นกล้วยพื้นเมืองท้องถิ่นของจังหวัดยะลาที่พัฒนาจากพันธุ์พืชป่า มี ช่ือทางวิทยาศาสตร์วา Musa 
sapientum ลักษณะผลของกล้วยหินเป็นรูปห้าเหลี่ยม เปลือกหนาค่อนข้างสมบูรณ์ ขนาดเส้นผาศูนย์กลาง 3 –5 เซนติเมตร 
ยาว 8– 12 เซนติเมตร ผลดิบมีเปลือกสี เขียว เนื้อแข็ง เมื่อสุ ก เปลือกสี เหลือง เนื้อสี ขาวอมเหลือง ถึงเหลือง เนื้อแข็ง ไม่ยุ่ย 
(กรมส่งเส ริ ม การเกษตร, 2553) [1]  และจากการวิเคราะห์คุณค่าทาง โภชนาการของกล้วยหินในส่วนที่กินได้ 100กรัม 
ประกอบด้วยไขมัน 0.37กรัม และคาร์โบไฮเดรต 31.9 กรัม ให้พลังงาน 122แคลอรี (นฤมล ลอยแก้ว และ ชิตสุดา  ชัยศักดานุ
กูล,2559 ) [ 2 ] ไม่มีคอเลสเตอรอล  โซเดี่ยม น้้าตาล และโปรตีน  (http://www.nutritionrank.com) เป็น กล้วยที่มี
ปริมาณ แป้งทนย่อย (Resistant Starch) กล้วยหินปัจจุบันนิยมน้ามาท้าผลิตภัณฑ์ต่างได้หลากหลายเช่น กล้วยต้ม กล้วยฉาบ 
กล้วยบวชชี  กล้วยอบ เป็นต้น ปัจจุบันในช่วงกล้วยที่มีราคาตกต่้าเกษตรกรนิยมซื้อไปเลี้ยงนกกรงหัวจุก น้ามาต้ม ขายราคา
ตามท้องตลาด เพื่อท่ีจะพัฒนาหรือน้ากล้วยหินมาเพิ่มมลูค่าจงึเพิ่มช่องทางการแปรรูปให้หลากหลาย ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้น้ากล้วย
หินดิบซึ่งเป็นวัตถุดิบหรือพืชในท้องถิ่นมาแปรรูปมาเป็นแป้งกล้วย  และน้ามาใช้ทดแทนแป้งข้าวเหนียวในผลิตภัณฑ์ขนมบ้าบิน่ 
เนื่องจากในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ขนมบ้าบิ่นเป็นขนมไทยโบราณที่นิยมรับประทานกันท่ัวไป เป็นการเพิ่มมูลค่าของกล้วยหิน และ
เป็นการน้าวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดโดยวัตถุประสงค์ใช้แป้งกล้วยหินทดแทนแป้งข้าวเหนียวใน
ผลิตภัณฑ์ขนมบ้าบิ่นและเพิ่มมูลค่าให้แก่กล้วยหิน โดยท้าการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและคุณภาพทางด้านกายภาพของ
แป้งกล้วยหิน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมบ้าบิ่นโดยการใช้แป้งกล้วยหินทดแทนแป้งข้าวเหนียวท่ีได้รับการยอมรับมากท่ีสุด
จากผู้บริโภคและศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ขนมบ้าบิ่นในระหว่างการเก็บรักษา ในสภาวะสุญญากาศและ
สภาวะบรรยากาศ                                              

                                                            วิธดี าเนินการ 

การเตรียมแป้งกล้วยหินส้าหรับใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตขนมบ้าบิ่น โดยใช้กล้วยหินที่มีลักษณะแก่จัดเปลือกสีเขียว
ระดับการสุกท่ี 1 ไม่มีมีสีเหลอืงปน ระยะกล้วยประมาณ 4 เดือน (Stage 2 of ripening : all green ) (Aurore., et al 2009) 
[4] และน้าลดการป้องกันปฏิกิริยาการเกิดสีน้้าตาล ได้แก่ สารละลายโซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ที่ระดับความเข้มข้นร้อยละ 0.1 
โดยมีขั้นตอนการเตรียม แสดงดังภาพท่ี 1 

 

                                                กล้วยหิน ระดับการสุกท่ี 1 (แก่จัดเปลือกสีเขียว) 
 
                                                 น ามาล้างท าความสะอาด 

                                          ลวกในน  าเดือด เป็นเวลา 2 นาที 

                     ปอกเปลือก/แช่ในน  าท่ีมีสารละลายโซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ 0.1% เป็นเวลา 30 นาที 

                                                   สไลด์เป็นชิ นบางๆ 

                                      อบที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส 6 ช่ัวโมง 

                                                     บดให้ละเอียด 

                                         ร่อนในตะแกรงที่มีความถี่ 80 เมช 

                                                         แป้งกล้วยหิน 

                                   ภาพที่ 1ขั นตอนการท าแป้งกล้วยหิน 

4 
 
                   ที่มา : ดัดแปลงจากวรัชยา คุ้มมี และคณะ (2560) 
 
ท าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมบ้าบิ่นจากแป้งกล้วยหินโดยการทดแทนแป้งข้าวเหนียวด้วยแป้งกล้วยหิน ในปริมาณที่

แตกต่างกัน 3 ระดับ คือ 0 15 และ 30 กรัม (ของน  าหนักแป้งข้าวเหนียว) ตรวจสอบคุณลักษณะของแป้งกล้วยหิน ทาง
กายภาพ : วัดค่าสีของแป้งกล้วยด้วย (เครื่องวัดค่าสี ) วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ ปริมาณความชื น โปรตีน ไขมัน 
คาร์โบไฮเดรต เถ้า และเยื่อใย (AOAC., 2005) 

ศึกษาปริมาณการใช้แป้งกล้วยหินทดแทนแป้งข้าวเหนียวในผลิตภัณฑ์ขนมบ้าบิ่นท าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมบ้าบิ่น
จากแป้งกล้วยหินโดยการทดแทนแป้งข้าวเหนียวด้วยแป้งกล้วยหิน ในปริมาณที่แตกต่างกัน 3 ระดับ คือ 0 15 และ 30 กรัม 
(ของน  าหนักแป้งข้าวเหนียว) 
 

  ตารางที ่2  ปริมาณการใช้แป้งกล้วยหินทดแทนแป้งข้าวเหนียวในผลิตภัณฑ์ขนมบ้าบิ่น  

วัตถุดิบ 
ระดับการใช้แป้งกล้วยหินทดแทนแป้งข้าวเหนียว (กรัม) 

0 15 30 

แป้งข้าวเหนียว  

            แป้งกล้วยหิน 

         มะพร้าวทึนทึกขูด 

น้้าตาลปี๊บ  

น้้าตาลทราย  

น้้าเปล่า  

เกลือป่น  

 ไขข่าว 

100 กรัม 

- 

360 กรัม 

120 กรัม 

10 กรัม 

100 กรัม 

2 กรัม 

35 กรัม 

85 กรัม 

15 กรัม 

360 กรัม 

120 กรัม 

10 กรัม 

100 กรัม 

2 กรัม 

35 กรัม 

70 กรัม 

30 กรัม 

360 กรัม 

120 กรัม 

10 กรัม 

100 กรัม 

2 กรัม 

35 กรัม 

  ที่มา : ดัดแปลงจาก วิมล เกียรติกังวานกิจ (2560) 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
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3 
 

                                                      บทน า 

         กล้วยหินเป็นกล้วยพื้นเมืองท้องถิ่นของจังหวัดยะลาที่พัฒนาจากพันธุ์พืชป่า มี ช่ือทางวิทยาศาสตร์วา Musa 
sapientum ลักษณะผลของกล้วยหินเป็นรูปห้าเหลี่ยม เปลือกหนาค่อนข้างสมบูรณ์ ขนาดเส้นผาศูนย์กลาง 3 –5 เซนติเมตร 
ยาว 8– 12 เซนติเมตร ผลดิบมีเปลือกสี เขียว เนื้อแข็ง เมื่อสุ ก เปลือกสี เหลือง เนื้อสี ขาวอมเหลือง ถึงเหลือง เนื้อแข็ง ไม่ยุ่ย 
(กรมส่งเส ริ ม การเกษตร, 2553) [1]  และจากการวิเคราะห์คุณค่าทาง โภชนาการของกล้วยหินในส่วนที่กินได้ 100กรัม 
ประกอบด้วยไขมัน 0.37กรัม และคาร์โบไฮเดรต 31.9 กรัม ให้พลังงาน 122แคลอรี (นฤมล ลอยแก้ว และ ชิตสุดา  ชัยศักดานุ
กูล,2559 ) [ 2 ] ไม่มีคอเลสเตอรอล  โซเดี่ยม น้้าตาล และโปรตีน  (http://www.nutritionrank.com) เป็น กล้วยที่มี
ปริมาณ แป้งทนย่อย (Resistant Starch) กล้วยหินปัจจุบันนิยมน้ามาท้าผลิตภัณฑ์ต่างได้หลากหลายเช่น กล้วยต้ม กล้วยฉาบ 
กล้วยบวชชี  กล้วยอบ เป็นต้น ปัจจุบันในช่วงกล้วยที่มีราคาตกต่้าเกษตรกรนิยมซื้อไปเลี้ยงนกกรงหัวจุก น้ามาต้ม ขายราคา
ตามท้องตลาด เพื่อท่ีจะพัฒนาหรือน้ากล้วยหินมาเพิ่มมลูค่าจงึเพิ่มช่องทางการแปรรูปให้หลากหลาย ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้น้ากล้วย
หินดิบซึ่งเป็นวัตถุดิบหรือพืชในท้องถิ่นมาแปรรูปมาเป็นแป้งกล้วย  และน้ามาใช้ทดแทนแป้งข้าวเหนียวในผลิตภัณฑ์ขนมบ้าบิน่ 
เนื่องจากในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ขนมบ้าบิ่นเป็นขนมไทยโบราณที่นิยมรับประทานกันท่ัวไป เป็นการเพิ่มมูลค่าของกล้วยหิน และ
เป็นการน้าวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดโดยวัตถุประสงค์ใช้แป้งกล้วยหินทดแทนแป้งข้าวเหนียวใน
ผลิตภัณฑ์ขนมบ้าบิ่นและเพิ่มมูลค่าให้แก่กล้วยหิน โดยท้าการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและคุณภาพทางด้านกายภาพของ
แป้งกล้วยหิน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมบ้าบิ่นโดยการใช้แป้งกล้วยหินทดแทนแป้งข้าวเหนียวท่ีได้รับการยอมรับมากท่ีสุด
จากผู้บริโภคและศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ขนมบ้าบิ่นในระหว่างการเก็บรักษา ในสภาวะสุญญากาศและ
สภาวะบรรยากาศ                                              

                                                            วิธดี าเนินการ 

การเตรียมแป้งกล้วยหินส้าหรับใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตขนมบ้าบิ่น โดยใช้กล้วยหินที่มีลักษณะแก่จัดเปลือกสีเขียว
ระดับการสุกท่ี 1 ไม่มีมีสีเหลอืงปน ระยะกล้วยประมาณ 4 เดือน (Stage 2 of ripening : all green ) (Aurore., et al 2009) 
[4] และน้าลดการป้องกันปฏิกิริยาการเกิดสีน้้าตาล ได้แก่ สารละลายโซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ที่ระดับความเข้มข้นร้อยละ 0.1 
โดยมีขั้นตอนการเตรียม แสดงดังภาพท่ี 1 

 

                                                กล้วยหิน ระดับการสุกท่ี 1 (แก่จัดเปลือกสีเขียว) 
 
                                                 น ามาล้างท าความสะอาด 

                                          ลวกในน  าเดือด เป็นเวลา 2 นาที 

                     ปอกเปลือก/แช่ในน  าท่ีมีสารละลายโซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ 0.1% เป็นเวลา 30 นาที 

                                                   สไลด์เป็นชิ นบางๆ 

                                      อบที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส 6 ช่ัวโมง 

                                                     บดให้ละเอียด 

                                         ร่อนในตะแกรงที่มีความถี่ 80 เมช 

                                                         แป้งกล้วยหิน 

                                   ภาพที่ 1ขั นตอนการท าแป้งกล้วยหิน 

4 
 
                   ที่มา : ดัดแปลงจากวรัชยา คุ้มมี และคณะ (2560) 
 
ท าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมบ้าบิ่นจากแป้งกล้วยหินโดยการทดแทนแป้งข้าวเหนียวด้วยแป้งกล้วยหิน ในปริมาณที่

แตกต่างกัน 3 ระดับ คือ 0 15 และ 30 กรัม (ของน  าหนักแป้งข้าวเหนียว) ตรวจสอบคุณลักษณะของแป้งกล้วยหิน ทาง
กายภาพ : วัดค่าสีของแป้งกล้วยด้วย (เครื่องวัดค่าสี ) วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ ปริมาณความชื น โปรตีน ไขมัน 
คาร์โบไฮเดรต เถ้า และเยื่อใย (AOAC., 2005) 

ศึกษาปริมาณการใช้แป้งกล้วยหินทดแทนแป้งข้าวเหนียวในผลิตภัณฑ์ขนมบ้าบิ่นท าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมบ้าบิ่น
จากแป้งกล้วยหินโดยการทดแทนแป้งข้าวเหนียวด้วยแป้งกล้วยหิน ในปริมาณที่แตกต่างกัน 3 ระดับ คือ 0 15 และ 30 กรัม 
(ของน  าหนักแป้งข้าวเหนียว) 
 

  ตารางที ่2  ปริมาณการใช้แป้งกล้วยหินทดแทนแป้งข้าวเหนียวในผลิตภัณฑ์ขนมบ้าบิ่น  

วัตถุดิบ 
ระดับการใช้แป้งกล้วยหินทดแทนแป้งข้าวเหนียว (กรัม) 

0 15 30 

แป้งข้าวเหนียว  

            แป้งกล้วยหิน 

         มะพร้าวทึนทึกขูด 

น้้าตาลปี๊บ  

น้้าตาลทราย  

น้้าเปล่า  

เกลือป่น  

 ไขข่าว 

100 กรัม 

- 

360 กรัม 

120 กรัม 

10 กรัม 

100 กรัม 

2 กรัม 

35 กรัม 

85 กรัม 

15 กรัม 

360 กรัม 

120 กรัม 

10 กรัม 

100 กรัม 

2 กรัม 

35 กรัม 

70 กรัม 

30 กรัม 

360 กรัม 

120 กรัม 

10 กรัม 

100 กรัม 

2 กรัม 

35 กรัม 

  ที่มา : ดัดแปลงจาก วิมล เกียรติกังวานกิจ (2560) 
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

5 
 
 การเตรียมส่วนผสม 

 
 

 

 

 

    

 

    ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ขนมบ้าบิ่น ด้วยวิธีการทดสอบแบบ 9 คะแนน (9-Point Hedonic 
Scales)  ด้านคุณลักษณะปรากฏ  กลิ่น รสชาติ ความเหนียว และความชอบโดยรวม โดยใช้ผู้ทดสอบจ้านวน 30 คน ในเขต
พื้นที่ อ้าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

    น้าผลิตภัณฑ์ขนมบ้าบิ่นจากสูตรที่ได้รับการยอมรับ  มาบรรจุถุงพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (PP)ใน
สภาวะสุญญากาศและสภาวะบรรยากาศเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิห้อง ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ขนม
บ้าบิ่น ทุกวันท่ี 1,3,5, และ 7 ในด้านต่างดังนี้ 

      ตรวจสอบคุณภาพทางเคมี ได้แก่ ปริมาณความช้ืน หาค่า Thiobarbituric acid (TBA) 
  คุณภาพทางเคมี : วิเคราะห์ปริมาณความช้ืนตามวิธี (AOAC., 2005) วิเคราะห์หาค่า Thiobarbituric 

acid (TBA) ตามวิธี (AOAC., 2005) [4] 
  คุณภาพทางจุลชีววิทยา : ตรวจสอบปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด ปริมาณยีสต์และ รา (AOAC., 2005)       

 
 
 
 
 
 
 
 

เตรียมส่วนผสม ผสมน้า้เปลา่ น้้าตาล
มะพร้าวน้้าตาลทราย 

เกลือ 
คนจนน้้าตาลละลาย 

ใส่แป้งข้าวเหนียว และ
แป้งกล้วยหิน ผสมให้

เข้ากัน 

ใส่มะพร้าวขูดลงไป
ผสมใหเ้ข้ากัน 

ผลิตภณัฑ์ขนม

มบ้าบิน่ 

ท้าให้สุกท้ังสอง
ด้าน  

น้าพิมพ์วางบนกระทะตัก
ส่วนผสมลงในพิมพ์ เตรียมกระทะตั้งไฟ 

6 
 

                                      ผลและอภิปรายผลการวิจัย 
 
1.จากการท้าการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของผลิตภัณฑ์ขนมบ้าบิ่นได้แก่ ปริมาณความช้ืน โปรตีน ไขมัน เยื่อ

ใย เถ้า และคาร์โบไฮเดรตมีผลการทดลองดังตารางที่ 2 

        ตารางที ่ 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของแป้งกล้วยหิน 
องค์ประกอบทางเคมี ปริมาณ(ร้อยละ) 

#ความช้ืน 
โปรตีน  
#ไขมัน  
#เถ้า  
#เยื่อใย 
#คาร์โบไฮเดรต 

9.65±0.42 
3.10±0.15 
0.31±0.08 
2.08±0.01 
1.39±0.20 
83.47 

           หมายเหตุ #หมายถึง การวิเคราะห์ร้อยละโดยน้้าหนักแห้ง ( ค่าเฉลี่ย± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจาการทดลอง 2 ซ้้า) 
 *หมายถึง การวิเคราะห์ร้อยละโดยน้้าหนักเปียก 
 

          เมื่อน้ากล้วยหินมาแปรรปูเป็นแป้งตามขั้นตอนต่างๆแล้ววิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี พบวา่ ปริมาณความช้ืน 
โปรตีน ไขมัน เยื่อใย เถ้า และคารโ์บไฮเดรตมคี่าเท่ากับร้อยละ 9.65, 3.10, 0.31 1.39, 2.08 และ 83.47 ตามล้าดับ และ
องค์ประกอบทางเคมีส่วนใหญ่ของแป้งกล้วยหิน ที่พบส่วนใหญ่ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต  มี ไฟเบอรส์ูง ค่าดัชนีน้้าตาลต่้า อุดม
ไปด้วยวิตามินจากธรรมชาตเิกลือแร่ เอนไซม์และไฟโตนิวเทรียนท์ชนิดต่างๆ ซึ่งช่วยป้องกันการเกิดโรคเรื้อรัง และลดไขมัน
ส่วนเกินในร่างกาย  

ตารางที่ 3 คะแนนความชอบ 9-Point Hedonic Scales ของผลิตภัณฑ์ขนมบ้าบิ่นโดยการใช้แป้งกล้วยหินทดแทน 
แป้งข้าวเหนียวในปริมาณที่แตกต่างกัน 3 ระดับ  

ระดับปริมาณการใช้
แป้งกล้วยหิน (กรัม) 

                           คะแนนความชอบ 

ลักษณะปรากฏ        กลิ่น รสชาติ ความเหนียว ความชอบรวม 

0 6.57±0.63c 6.87±0.63b 6.33±0.48c 6.67±0.71b 6.57±0.50c 
15 7.10±0.61b 7.00±0.66b 7.17±0.65b 7.00±0.46b 7.10±0.31b 
30 7.40±0.77a 7.33±0.74a 7.63±0.56a 7.53±0.68a 7.70±0.60a 

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานตัวอักษรเหมือนกันในแนวตั้งเดียวกันไม่มีความแตกต่างอย่างมี 
นัยส้าคัญทางสถิติ (p≥0.05) 

          จากการทดลองและน้ามาประเมินผลิตภัณฑ์ขนมบ้าบิ่นโดยใช้แป้งกล้วยหินทดแทนแป้งข้าวเหนียว ในปริมาณ 30 กรัม 
ผู้บริโภคให้คะแนนการยอมรับด้านลักษณะปรากฏมากท่ีสุด ในทุกๆคุณลักษณะ ได้แก่ ด้านลักษณะปรากฏกลิ่น รสชาติ ความ
เหนียว และเนื้อสัมผัสมีคะแนนเท่ากับ7.407.337.637.53และ 7.70 ตามล้าดับ 
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 การเตรียมส่วนผสม 

 
 

 

 

 

    

 

    ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ขนมบ้าบิ่น ด้วยวิธีการทดสอบแบบ 9 คะแนน (9-Point Hedonic 
Scales)  ด้านคุณลักษณะปรากฏ  กลิ่น รสชาติ ความเหนียว และความชอบโดยรวม โดยใช้ผู้ทดสอบจ้านวน 30 คน ในเขต
พื้นที่ อ้าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

    น้าผลิตภัณฑ์ขนมบ้าบิ่นจากสูตรที่ได้รับการยอมรับ  มาบรรจุถุงพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (PP)ใน
สภาวะสุญญากาศและสภาวะบรรยากาศเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิห้อง ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ขนม
บ้าบิ่น ทุกวันท่ี 1,3,5, และ 7 ในด้านต่างดังนี้ 

      ตรวจสอบคุณภาพทางเคมี ได้แก่ ปริมาณความช้ืน หาค่า Thiobarbituric acid (TBA) 
  คุณภาพทางเคมี : วิเคราะห์ปริมาณความช้ืนตามวิธี (AOAC., 2005) วิเคราะห์หาค่า Thiobarbituric 

acid (TBA) ตามวิธี (AOAC., 2005) [4] 
  คุณภาพทางจุลชีววิทยา : ตรวจสอบปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด ปริมาณยีสต์และ รา (AOAC., 2005)       

 
 
 
 
 
 
 
 

เตรียมส่วนผสม ผสมน้า้เปลา่ น้้าตาล
มะพร้าวน้้าตาลทราย 

เกลือ 
คนจนน้้าตาลละลาย 

ใส่แป้งข้าวเหนียว และ
แป้งกล้วยหิน ผสมให้

เข้ากัน 

ใส่มะพร้าวขูดลงไป
ผสมใหเ้ข้ากัน 

ผลิตภณัฑ์ขนม

มบ้าบิน่ 

ท้าให้สุกท้ังสอง
ด้าน  

น้าพิมพ์วางบนกระทะตัก
ส่วนผสมลงในพิมพ์ เตรียมกระทะตั้งไฟ 

6 
 

                                      ผลและอภิปรายผลการวิจัย 
 
1.จากการท้าการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของผลิตภัณฑ์ขนมบ้าบิ่นได้แก่ ปริมาณความช้ืน โปรตีน ไขมัน เยื่อ

ใย เถ้า และคาร์โบไฮเดรตมีผลการทดลองดังตารางที่ 2 

        ตารางที ่ 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของแป้งกล้วยหิน 
องค์ประกอบทางเคมี ปริมาณ(ร้อยละ) 

#ความช้ืน 
โปรตีน  
#ไขมัน  
#เถ้า  
#เยื่อใย 
#คาร์โบไฮเดรต 

9.65±0.42 
3.10±0.15 
0.31±0.08 
2.08±0.01 
1.39±0.20 
83.47 

           หมายเหตุ #หมายถึง การวิเคราะห์ร้อยละโดยน้้าหนักแห้ง ( ค่าเฉลี่ย± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจาการทดลอง 2 ซ้้า) 
 *หมายถึง การวิเคราะห์ร้อยละโดยน้้าหนักเปียก 
 

          เมื่อน้ากล้วยหินมาแปรรปูเป็นแป้งตามขั้นตอนต่างๆแล้ววิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี พบวา่ ปริมาณความช้ืน 
โปรตีน ไขมัน เยื่อใย เถ้า และคารโ์บไฮเดรตมคี่าเท่ากับร้อยละ 9.65, 3.10, 0.31 1.39, 2.08 และ 83.47 ตามล้าดับ และ
องค์ประกอบทางเคมีส่วนใหญ่ของแป้งกล้วยหิน ที่พบส่วนใหญ่ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต  มี ไฟเบอรส์ูง ค่าดัชนีน้้าตาลต่้า อุดม
ไปด้วยวิตามินจากธรรมชาตเิกลือแร่ เอนไซม์และไฟโตนิวเทรียนท์ชนิดต่างๆ ซึ่งช่วยป้องกันการเกิดโรคเรื้อรัง และลดไขมัน
ส่วนเกินในร่างกาย  

ตารางที่ 3 คะแนนความชอบ 9-Point Hedonic Scales ของผลิตภัณฑ์ขนมบ้าบิ่นโดยการใช้แป้งกล้วยหินทดแทน 
แป้งข้าวเหนียวในปริมาณที่แตกต่างกัน 3 ระดับ  

ระดับปริมาณการใช้
แป้งกล้วยหิน (กรัม) 

                           คะแนนความชอบ 

ลักษณะปรากฏ        กลิ่น รสชาติ ความเหนียว ความชอบรวม 

0 6.57±0.63c 6.87±0.63b 6.33±0.48c 6.67±0.71b 6.57±0.50c 
15 7.10±0.61b 7.00±0.66b 7.17±0.65b 7.00±0.46b 7.10±0.31b 
30 7.40±0.77a 7.33±0.74a 7.63±0.56a 7.53±0.68a 7.70±0.60a 

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานตัวอักษรเหมือนกันในแนวตั้งเดียวกันไม่มีความแตกต่างอย่างมี 
นัยส้าคัญทางสถิติ (p≥0.05) 

          จากการทดลองและน้ามาประเมินผลิตภัณฑ์ขนมบ้าบิ่นโดยใช้แป้งกล้วยหินทดแทนแป้งข้าวเหนียว ในปริมาณ 30 กรัม 
ผู้บริโภคให้คะแนนการยอมรับด้านลักษณะปรากฏมากท่ีสุด ในทุกๆคุณลักษณะ ได้แก่ ด้านลักษณะปรากฏกลิ่น รสชาติ ความ
เหนียว และเนื้อสัมผัสมีคะแนนเท่ากับ7.407.337.637.53และ 7.70 ตามล้าดับ 
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          2.การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ขนมบ้าบิ่นในระหว่างการเก็บรักษา ในสภาวะสุญญากาศและสภาวะ 
              บรรยากาศ  
  ตารางที่ 4 ปริมาณความช้ืนของผลิตภัณฑ์ขนมบ้าบิ่นโดยการใช้แป้งกล้วยหินทดแทนแป้งข้าวเหนียวในระหว่างการเก็บรักษา 

การเก็บรักษา(วัน)              ปริมาณความช้ืน(ร้อยละ) 
สภาวะสุญญากาศ สภาวะบรรยากาศ 

0 23.62±0.52a 25.50±0.91c 
3 23.76±0.50a 25.65±0.47c 
5 24.92±1.97a 27.08±0.18b 
7 26.36±0.40a 28.61±0.91a 

 
ในการศึกษาการเก็บรักษาขนมบ้าบ่ินความช้ืนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ตามระยะการเก็บรักษาทั้ง 2 สภาวะ ทั้งนี้เพราะขนม
บ้าบิ่นเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความช้ืนสูง จึงท้าให้ดูดความช้ืนจากบรรยากาศรอบๆได้ง่าย แม้จะท้าการบรรจุในถุงพลาสติกปิด
สนิทแล้ว แต่ความช้ืนจากภายนอกสามารถซึมผ่านถุงพลาสติกได้ [3] 

น้าผลิตภัณฑ์ที่เก็บรักษามาวิเคราะห์ปริมาณ TBA เพื่อประเมินวา่ลิพิดในผลิตภัณฑ์ว่า มีการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน   
มากน้อยเพียงใด ในการทดลองครั้งนี้โดยน้าผลิตภัณฑ์ขนมบ้าบิ่น มาบรรจุถุงพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน  (PP) ในสภาวะ
สุญญากาศและสภาวะบรรยากาศ เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิห้อง ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ขนมบ้าบิ่น เป็นเวลา 1 สัปดาห์  

 
ตารางที่ 5 ปริมาณ TBA ของผลิตภัณฑ์ขนมบ้าบิ่นโดยการใช้แป้งกล้วยหินทดแทนแป้งข้าวเหนียวในระหว่างการเก็บ 

                         รักษา 
การเก็บ   

รักษา (วัน) 
ปริมาณ TBA(มิลลิกรัมของมาโลนาลดีไฮด์ต่อกิโลกรัมของตัวอย่างไขมัน) 
สภาวะสุญญากาศ สภาวะบรรยากาศ 

0 0.720.00c 0.950.00d 
3 0.910.03c 1.380.01c 
5 1.270.00b 1.670.01b 
7 1.960.20a 2.280.12a 

หมายเหตุ : a b c ที่แตกต่างกันตามแนวตั้ง หมายถึง  มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ    
(p<0.05) 

  ตารางที่ 6 ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดและปริมาณยีสต์และรา ของผลิตภัณฑ์ขนมบ้าบิ่นโดยการใช้แป้งกล้วยหินทดแทนแป้ง 
               ข้าวเหนียวในระหว่างการเก็บรักษา 

 
 อายเุก็บรักษา    
      (วัน) 

ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด(CFU/g) ปริมาณยีสต์และรา(CFU/g) 

  สภาวะสุญญากาศ   สภาวะบรรยากาศ   สภาวะสุญญากาศ 
 
  สภาวะบรรยากาศ     
 

0 2.2102 6.5103 ไม่พบ ไม่พบ 
3 4.5103 9.7103 ไม่พบ 0.4102 
5* 9.6103 1.27104 1.6102 2.3102 
7 1.32104 2.12104 3.1102 3.6102 

 
       ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดและปริมาณยีสต์และราในผลิตภัณฑ์ขนมบ้าบิ่นในระหว่างการเก็บรักษามีปริมาณที่เพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ ตามระยะการเก็บรักษาทั้ง 2 สภาวะ และในวันที่ 5ของอายุการเก็บรักษา ปริมาณยีสต์และราเริ่มมีการเจริญเติบโต 
จ้านวน 160 และ 230 โคโลนี/กรัมอาหาร ซึ่งตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนก้าหนดไว้ให้มีปริมาณยีสต์และราไม่เกิน 100 
โคโลนี/ตัวอย่าง 1 กรัม (มผช.1046/2548) ท้าให้ผลิตภัณฑ์ขนมบ้าบิ่นมีอายุการเก็บรักษาได้เพียง 3 วัน 
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สรุปผลการวิจัย 
การศึกษาผลิตภัณฑ์ขนมบ้าบิ่นโดยใช้แป้งกล้วยหินทดแทนแป้งข้าวเหนียว ผู้บริโภคยอมรับการใช้แป้งกล้วยหิน

ทดแทนแป้งข้าวเหนียวในปริมาณที่ 30 กรัม ของแป้งข้าวเหนียว มากที่สุดในทุกๆคุณลักษณะ น้าผลิตภัณฑ์ขนมบ้าบิ่นมา
ศึกษาองค์ประกอบทางทางเคมี พบว่า ค่าปริมาณความช้ืน ค่าปริมาณ TBA ในระหว่างการเก็บรักษามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุก
สภาวะการวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาตรวจพบปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดเริ่มมีการเจริญเติบโตในผลิตภัณฑ์ขนมบ้าบิ่นตั้งแต่วันท่ี1  
แต่ปริมาณของยีสต์และรา เริ่มมีการเจริญเติบโตในผลิตภัณฑ์ขนมบ้าบิ่นตั้งแต่วันท่ี 3 ในสภาวะบรรยากาศ และในวันท่ี 5-7 มี
การเจริญเติบโตทุกสภาวะ และมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามระยะการเก็บรักษา ท้าให้ผลิตภัณฑ์ขนมบ้าบิ่นมีอายุการเก็บ
รักษาได้เพียง 3 วัน 

                        
                                    เอกสารอ้างอิง 
 

  [ 1 ] กรมส่งเสริมการเกษตร. (2553).กล้วยหิน. [ออนไลน์] เข้าถึงได้ จาก 
              htttp.www.yala.doae.go.th/data/stone%20banana%2000.htM  20 เมษายน 2563 
  [ 2 นฤมล ลอยแก้ว และ ชิตสุดา  ชัยศักดานุกูล .(2559).การศึกษาสมบัติของแป้งกล้วยหินและกล้วยหักมุกและการใช้  
              ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์บะหมี่สด  คณะเทคโนโลยีอาหาร วิททยาลัยนวตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพและอาหาร  
              มหาวิทยาลัยรังสิต  การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจ้าปี 2559 วันท่ี 29 เมษายน 2559. 
   [3 ]  วรัชยา คุ้มมี อภิญญา อัครเอกฒาลิน ชิษณุพงศ์ ลือราช และชนาธิป รุ่งเรือง. (2560). การพัฒนา 
               ผลิตภัณฑ์บราวนี่กรอบโดยใช้แป้งกล้วยน้้าว้า ทดแทนแป้งสาลี. บทความวิจัย  ศิลปศาสตรบัณฑิต 
               สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
   [ 4 ]  A.O.A.C. (2005). Official methods of analysis. Association of Official Agricultural  
              Chemists. 18th ed. USA.     
   [5]. Aurore, G., Parfait, B., Hrasmane, L. (2009). Bananas raw material for making  
             processed food product.  Trend in Food science Technology, Cambridge,  v.20  
             n.2,p.78-91. 
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7 
 

          2.การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ขนมบ้าบิ่นในระหว่างการเก็บรักษา ในสภาวะสุญญากาศและสภาวะ 
              บรรยากาศ  
  ตารางที่ 4 ปริมาณความช้ืนของผลิตภัณฑ์ขนมบ้าบิ่นโดยการใช้แป้งกล้วยหินทดแทนแป้งข้าวเหนียวในระหว่างการเก็บรักษา 

การเก็บรักษา(วัน)              ปริมาณความช้ืน(ร้อยละ) 
สภาวะสุญญากาศ สภาวะบรรยากาศ 

0 23.62±0.52a 25.50±0.91c 
3 23.76±0.50a 25.65±0.47c 
5 24.92±1.97a 27.08±0.18b 
7 26.36±0.40a 28.61±0.91a 

 
ในการศึกษาการเก็บรักษาขนมบ้าบ่ินความช้ืนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ตามระยะการเก็บรักษาทั้ง 2 สภาวะ ทั้งนี้เพราะขนม
บ้าบิ่นเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความช้ืนสูง จึงท้าให้ดูดความช้ืนจากบรรยากาศรอบๆได้ง่าย แม้จะท้าการบรรจุในถุงพลาสติกปิด
สนิทแล้ว แต่ความช้ืนจากภายนอกสามารถซึมผ่านถุงพลาสติกได้ [3] 

น้าผลิตภัณฑ์ที่เก็บรักษามาวิเคราะห์ปริมาณ TBA เพื่อประเมินวา่ลิพิดในผลิตภัณฑ์ว่า มีการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน   
มากน้อยเพียงใด ในการทดลองครั้งนี้โดยน้าผลิตภัณฑ์ขนมบ้าบิ่น มาบรรจุถุงพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน  (PP) ในสภาวะ
สุญญากาศและสภาวะบรรยากาศ เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิห้อง ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ขนมบ้าบิ่น เป็นเวลา 1 สัปดาห์  

 
ตารางที่ 5 ปริมาณ TBA ของผลิตภัณฑ์ขนมบ้าบิ่นโดยการใช้แป้งกล้วยหินทดแทนแป้งข้าวเหนียวในระหว่างการเก็บ 

                         รักษา 
การเก็บ   

รักษา (วัน) 
ปริมาณ TBA(มิลลิกรัมของมาโลนาลดีไฮด์ต่อกิโลกรัมของตัวอย่างไขมัน) 
สภาวะสุญญากาศ สภาวะบรรยากาศ 

0 0.720.00c 0.950.00d 
3 0.910.03c 1.380.01c 
5 1.270.00b 1.670.01b 
7 1.960.20a 2.280.12a 

หมายเหตุ : a b c ที่แตกต่างกันตามแนวตั้ง หมายถึง  มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ    
(p<0.05) 

  ตารางที่ 6 ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดและปริมาณยีสต์และรา ของผลิตภัณฑ์ขนมบ้าบิ่นโดยการใช้แป้งกล้วยหินทดแทนแป้ง 
               ข้าวเหนียวในระหว่างการเก็บรักษา 

 
 อายเุก็บรักษา    
      (วัน) 

ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด(CFU/g) ปริมาณยีสต์และรา(CFU/g) 

  สภาวะสุญญากาศ   สภาวะบรรยากาศ   สภาวะสุญญากาศ 
 
  สภาวะบรรยากาศ     
 

0 2.2102 6.5103 ไม่พบ ไม่พบ 
3 4.5103 9.7103 ไม่พบ 0.4102 
5* 9.6103 1.27104 1.6102 2.3102 
7 1.32104 2.12104 3.1102 3.6102 

 
       ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดและปริมาณยีสต์และราในผลิตภัณฑ์ขนมบ้าบิ่นในระหว่างการเก็บรักษามีปริมาณที่เพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ ตามระยะการเก็บรักษาทั้ง 2 สภาวะ และในวันที่ 5ของอายุการเก็บรักษา ปริมาณยีสต์และราเริ่มมีการเจริญเติบโต 
จ้านวน 160 และ 230 โคโลนี/กรัมอาหาร ซึ่งตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนก้าหนดไว้ให้มีปริมาณยีสต์และราไม่เกิน 100 
โคโลนี/ตัวอย่าง 1 กรัม (มผช.1046/2548) ท้าให้ผลิตภัณฑ์ขนมบ้าบิ่นมีอายุการเก็บรักษาได้เพียง 3 วัน 

8 
 
 

สรุปผลการวิจัย 
การศึกษาผลิตภัณฑ์ขนมบ้าบิ่นโดยใช้แป้งกล้วยหินทดแทนแป้งข้าวเหนียว ผู้บริโภคยอมรับการใช้แป้งกล้วยหิน

ทดแทนแป้งข้าวเหนียวในปริมาณที่ 30 กรัม ของแป้งข้าวเหนียว มากที่สุดในทุกๆคุณลักษณะ น้าผลิตภัณฑ์ขนมบ้าบิ่นมา
ศึกษาองค์ประกอบทางทางเคมี พบว่า ค่าปริมาณความช้ืน ค่าปริมาณ TBA ในระหว่างการเก็บรักษามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุก
สภาวะการวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาตรวจพบปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดเริ่มมีการเจริญเติบโตในผลิตภัณฑ์ขนมบ้าบิ่นตั้งแต่วันท่ี1  
แต่ปริมาณของยีสต์และรา เริ่มมีการเจริญเติบโตในผลิตภัณฑ์ขนมบ้าบิ่นตั้งแต่วันท่ี 3 ในสภาวะบรรยากาศ และในวันท่ี 5-7 มี
การเจริญเติบโตทุกสภาวะ และมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามระยะการเก็บรักษา ท้าให้ผลิตภัณฑ์ขนมบ้าบิ่นมีอายุการเก็บ
รักษาได้เพียง 3 วัน 

                        
                                    เอกสารอ้างอิง 
 

  [ 1 ] กรมส่งเสริมการเกษตร. (2553).กล้วยหิน. [ออนไลน์] เข้าถึงได้ จาก 
              htttp.www.yala.doae.go.th/data/stone%20banana%2000.htM  20 เมษายน 2563 
  [ 2 นฤมล ลอยแก้ว และ ชิตสุดา  ชัยศักดานุกูล .(2559).การศึกษาสมบัติของแป้งกล้วยหินและกล้วยหักมุกและการใช้  
              ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์บะหมี่สด  คณะเทคโนโลยีอาหาร วิททยาลัยนวตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพและอาหาร  
              มหาวิทยาลัยรังสิต  การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจ้าปี 2559 วันท่ี 29 เมษายน 2559. 
   [3 ]  วรัชยา คุ้มมี อภิญญา อัครเอกฒาลิน ชิษณุพงศ์ ลือราช และชนาธิป รุ่งเรือง. (2560). การพัฒนา 
               ผลิตภัณฑ์บราวนี่กรอบโดยใช้แป้งกล้วยน้้าว้า ทดแทนแป้งสาลี. บทความวิจัย  ศิลปศาสตรบัณฑิต 
               สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
   [ 4 ]  A.O.A.C. (2005). Official methods of analysis. Association of Official Agricultural  
              Chemists. 18th ed. USA.     
   [5]. Aurore, G., Parfait, B., Hrasmane, L. (2009). Bananas raw material for making  
             processed food product.  Trend in Food science Technology, Cambridge,  v.20  
             n.2,p.78-91. 
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ผลของสารให้ความคงตัวที่มีต่อคุณภาพของน�้าลูกหยีเข้มข้น

พรพิมล มะยะเฉียว1* ฐานิชยา เหลือนุ่นขาบ2 และนาตาชา มนูญดาหวี2 

บทคัดย่อ
ลูกหยีเป็นผลไม้ท้องถิ่นทางภาคใต้ที่ให้ผลผลิตตามฤดูกาล อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการสูง งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาผลของปริมาณเนื้อลูกหยีที่มีต่อการยอมรับของผลิตภัณฑ์น�้าลูกหยีเข้มข้นจากผู้บริโภค และเพื่อศึกษาผลของชนิด (กัวกัม 

(Guar gum) และโซเดียมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (Sodium carboxymethyl cellulose; CMC)) และความเข้มข้น (ร้อยละ 0, 

0.1, 0.3, 0.5 (w/v)) ของสารให้ความคงตัว ในระหว่างการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์น�้าลูกหยีเข้มข้นที่อุณหภูมิห้อง ระยะเวลา 14 วัน ที่

มีต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์น�้าลูกหยีเข้มข้น ผลการศึกษาพบว่าชนิดของสารให้ความคงตัวไม่มีผลต่อค่าความขุ่นและความหนืดของ

ผลิตภัณฑ์น�้าลูกหยีเข้มข้น เมื่อความเข้มข้นของสารให้ความคงตัวเพิ่มขึ้นส่งผลให้ค่าความขุ่นเพิ่มขึ้น (การตกตะกอนของเนื้อลูกหยี

ลดลง) และความหนืดเพิ่มข้ึนเล็กน้อย ชนิดและความเข้มข้นของสารให้ความคงตัวไม่มีผลต่อค่า pH ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ 

ปริมาณวิตามินซี ปริมาณกรดทั้งหมด และกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ (DPPH radical scavenging assay) ของผลิตภัณฑ์น�้า

ลกูหยเีข้มข้น ในขณะเดยีวกนัผลติภณัฑ์น�า้ลกูหยเีข้มข้นท่ีเตมิสารให้ความคงตัวชนดิ CMC มกีารกระจายตัวของเน้ือลกูหยทีีส่ม�า่เสมอ

กว่า Guar gum และการเติมสารให้ความคงตัวท่ีระดับความเข้มข้นร้อยละ 0.5 มีผลท�าให้การกระจายตัวของเนื้อลูกหยีมีความ

สม�่าเสมอมากที่สุด ผลิตภัณฑ์น�้าลูกหยีเข้มข้นที่มีปริมาณเนื้อลูกหยีร้อยละ 12.5 และเติมสารให้ความคงตัวชนิด CMC ร้อยละ 0.5 

มปีรมิาณของแขง็ทีล่ะลายได้ 60 °Brix ปรมิาณวิตามนิซเีท่ากบั 2.24 mg/100 ml ปรมิาณกรดทัง้หมด (ในรปูของกรดซติรกิ) เท่ากบั 

0.70 % (w/v) และเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการตกตะกอนของเนื้อลูกหยีต�่าที่สุด 

ค�าส�าคัญ: สารให้ความคงตัว น�้าลูกหยีเข้มข้น กัวกัม โซเดียมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส

1 ผศ.ดร., สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง 93210
2 นิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง 93210
* Corresponding author: Tel. 074-609600 ext. 3417. E-mail address: pornpimon_maya@yahoo.com 
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Effect of Stabilizer on Quality of Concentrated Tamarind Juice

Pornpimon Mayachiew1* Thanidchaya Luanunkarb2 and Natacha Manoondawee2

Abstract
Velvet tamarind is an indigenous Southern Thai fruit with high nutritional values that produce in season. 

The objective of this research is to investigate the effects of type and percentage of stabilizer (Guar gum and 

Sodium carboxymethyl cellulose; CMC) with concentration of 0, 0.1, 0.3, 0.5 % (w/v) during storage at room 

temperature for 14 days on the quality of concentrated velvet tamarind juice. It was found that type of stabilizer 

had no significant effect on turbidity and viscosity of concentrated velvet tamarind juice. The increasing of 

concentration of stabilizer resulted in significant increase of juice turbidity (lower sedimentation of velvet tamarind 

pulp) with slightly increase of viscosity. Type and percentage of stabilizer had no significant effect on pH, total 

soluble solid, vitamin C, total acidity and antioxidant activity (DPPH radical scavenging assay) of concentrated 

velvet tamarind juice. The juice with addition of CMC showed the higher consistency of colloidal dispersion 

than guar gum. In addition, juice incorporated with 0.5 % of stabilizer showed the best consistency of colloidal 

dispersion. The concentrated velvet tamarind juice with 12.5 % of pulp and 0.5 % of CMC had 60 °Brix, 2.24 

mg/100 ml of vitamin C, 0.70 % (w/v) of total acidity (in terms of citric acid) with the lowest sedimentation of 

the fruit pulp.

Keywords : Stabilizer, Concentrated Velvet Tamarind Juice, Guar Gum, Sodium Carboxymethyl Cellulose (CMC)
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บทน้า 
ลูกหยีเป็นผลไม้พื้นเมืองภาคใต้ชนิดหนึ่ง ปลูกอยู่ทั่วไปในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ยะลา 

ปัตตานี และนราธิวาส ต้นหยีให้ผลผลิตลูกหยี เพียงปีละ 1 ครั้ง ประมาณเดือนสิงหาคม-ธันวาคม ลูกหยีเป็นผลไม้ที่มี
เปลือกสีด้า เนื้อในสีแดงส้ม มีรสเปรี้ยวอมหวาน สามารถรับประทานสุก อุดมไปด้วยวิตามินซี รวมทั้งเบต้าแคโรทีนใน
ปริมาณสูง รวมทั้งสารต้านอนุมูลอิสระ [1] นอกจากนี้ลูกหยีมีสรรพคุณทางยา สามารถบรรเทาอาการเจ็บคอหรือรักษา
อาการไอได้ดี จากคุณประโยชน์และรสชาติเฉพาะตัวของลูกหยี จึงมีความเป็นไปได้ที่จะน้าลูกหยีมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
น้้าลูกหยีเข้มข้นที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ น้้าผลไม้เข้มข้นเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่ท้าให้เข้มข้นข้ึนจากการก้าจัดน้้าออกไป 
ซึ่งมีข้อดีหลายประการ เช่น ช่วยลดปริมาตรของผลิตภัณฑ์น้้าผลไม้ จึงช่วยลดพื้นที่ในการเก็บรักษาและค่าใช้จ่ายในการ
ขนส่ง ผลิตภัณฑ์ไม่ต้องแช่เย็น ลดการเจริญเติบโตของเช้ือจุลินทรีย์และมีอายุการเก็บรักษานานขึ้นเมื่อเทียบกับน้้าผลไม้
ทั่วไป [2]) ลูกหยีเป็นผลไม้ตามฤดูกาลที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการสูง ดังนั้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้้าลูกหยีเข้มข้นซึ่ง
เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปชนิดใหม่จากลูกหยีที่สามารถเก็บรักษาได้นานจะช่วยสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากลูกหยีได้ จาก
งานวิจัยของ [3] ท้าการศึกษาผลการเติมสารให้ความคงตัว คือ Guar gum ในน้้าส้ม พบว่าการเติม Guar gum ส่งผลต่อ
ความขุ่น การกระจายของอนุภาค และความหนืดของผลิตภัณฑ์  ในขณะที่การเติมสาร Sodium carboxymethyl 
cellulose ช่วยลดการตกตะกอนของเนื้อแอปเปิลในน้้าแอปเปิล [4] รวมทั้งเนื้อแครอทในน้้าแครอท [5] วัตถุประสงค์ของ
การวิจัยนี้เพื่อศึกษาผลของชนิดสารให้ความคงตัว ได้แก่ กัวกัม (Guar gum) และโซเดียมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส 
(Sodium carboxymethyl cellulose; CMC) และความเข้มข้นของสารให้ความคงตัว (ร้อยละ 0, 0.1, 0.3, 0.5 (w/v)) 
ในระหว่างการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์น้้าลูกหยีเข้มข้นท่ีอุณหภูมิห้อง ระยะเวลา 14 วัน ที่มีต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์น้้าลูกหยี
เข้มข้น 

วิธีการวิจัย 
1. วิธีการแปรรูปน ้าลูกหยีเข้มข้น 
 เติมเนื้อลูกหยีที่ผ่านการตากแห้งและเอาเมล็ดออก ในน้้าที่ต้มจนเดือด 100 mL โดยใช้ร้อยละของเนื้อลูกหยี 
12.5 (w/v) แช่ลูกหยีที่เอาเมล็ดออกทั้งเมล็ดในน้้าเดือดนาน 5 นาที น้าไปให้ความร้อน 1 นาที เติมน้้าตาลทราย 85 g 
และสารให้ความคงตัว ได้แก่  กัวกัม  (Guar gum; GG) หรือโซเดียม คาร์บอกซิล เมททิล เซลลู โลส (Sodium 
carboxymethyl cellulose; CMC) และความเข้มข้นของสารให้ความคงตัว ได้แก่ ร้อยละ 0, 0.1, 0.3, 0.5 (w/v) คนให้
ละลายประมาณ 1 นาที ให้ความร้อน 95 องศาเซลเซียส 1 นาที และบรรจุขวด เก็บรักษาผลิตภัณฑ์น้้าลูกหยีเข้มข้นเป็น
ระยะเวลา 14 วัน ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส  
2. การวิเคราะห์คุณภาพของน ้าลูกหยีเข้มข้น    
 วิเคราะห์คณุภาพต่างๆของน้้าลูกหยีเข้มข้น ดังนี ้

2.1 ความขุ่น : วิเคราะห์การดูดกลืนแสงด้วยเครื่อง Spectrophotometer โดยรายงานเป็นค่า % 
Transmittance ตามวิธีของ Tiwari et al. (2008) 

2.2 ความหนืด : วิเคราะห์ค่าความหนืด ด้วยเครื่อง Brookfield Viscometer ตามวิธีของ Umnat et al. 
(2009) 
2.3 ค่าพีเอช (pH) : วิเคราะห์ค่าพเีอชด้วยเครื่อง pH meter  
2.4 ปริมาณวิตามินซี :โดยวิธี 2,6-dichlorophenolindophenol ตามวิธีของ AOAC (2000) 
2.5 ปริมาณกรดทั้งหมดในรูปกรดซิตริก ตามวิธีของ AOAC (2000) 
2.6 กิจกรรมการต้านอนุมูลอสิระ : ด้วยวธีิ DPPH assay ตามวิธีของ Ibrahim et al. (2011) [4] 
2.7 ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ : ด้วยเครื่อง Hand Refractometer 
2.8 การกระจายตัวของเนื้อลูกหย:ี ด้วยวิธีการใช้กล้องจุลทรรศน์แบบ Light Microscope 

2.9 การออกแบบการทดลองแบบ CRD (Completely Randomized Design) การทดลองแต่ละการทดลอง 
ท้าการวิเคราะห์ 3 ซ้้า วิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูลโดยใช้ Analysis of Variance (ANOVA) และวิเคราะห์ความ
แตกต่างโดยใช้วิธี Duncan’ s New Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ด้วยโปรแกรมส้าเร็จรูป 
SPSS Version 14.0  

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

 จากการศึกษาผลของชนิดของสารให้ความคงตัว ได้แก่ กัวกัม (Guar gum; GG) และโซเดียม คาร์บอกซิลเมททิล 
เซลลูโลส (Sodium carboxymethyl cellulose; CMC) และความเข้มข้นของสารให้ความคงตัว 3 ระดับ ได้แก่ ร้อยละ 
0, 0.1, 0.3, 0.5 (w/v) เก็บรักษาผลิตภัณฑ์น้้าลูกหยีเข้มข้นเป็นระยะเวลา 14 วัน ณ อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ที่มีต่อ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์น้้าลูกหยีเข้มข้น ได้แก่ ความขุ่น, ความหนืด, ปริมาณของแข็งที่ละลายได้, pH, ปริมาณกรดทั้งหมด, 
ปริมาณวิตามินซี, กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ (DPPH assay) และการกระจายตัวของเนื้อลูกหยีในน้้าลูกหยีเข้มข้น ผล
การศึกษามีรายละเอียด ดังน้ี 
1. ความขุ่นและความหนืด 

 จากการศึกษาผลของชนิดและความเข้มข้นของสารให้ความคงตัวที่มีต่อความขุ่นของน้้าลูกหยีเข้มข้นที่เก็บรักษา
ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส 14 วัน พบว่า ชนิดของสารให้ความคงตัวไม่ส่งผลต่อค่าความขุ่น (p>0.05) ของน้้าลูกหยี 
เข้มข้น ในขณะที่ความเข้มข้นของสารให้ความคงตัวที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ค่าความขุ่นเพิ่มขึ้น  สารให้ความคงตัวท้าให้อนุภาค
เนื้อลูกหยีซึ่งมีลักษณะเป็นคอลลอยด์ในน้้าลูกหยีเข้มข้นเกิดการตกตะกอนช้าลง ช่วยให้เนื้อลูกหยีแขวนลอยในผลิตภัณฑ์
ได้ดี ผลิตภัณฑ์จึงมีลักษณะขุ่น ซึ่งความขุ่นขึ้นอยู่กับความสามารถในการจับอนุภาคคอลลอยด์ของสารให้ความคงตัวแต่ละ
ชนิด สาร CMC เป็นโพลิเมอร์สายตรงที่มีคุณสมบัติละลายน้้า มีประจุลบ และแรงผลักทางไฟฟ้า (Electrostatic 
repulsion) ช่วยเพิ่มความคงตัวให้กับน้้าผลไม้ แต่ส่งผลต่อความหนืด [5] 

จากการศึกษาผลของชนิดและความเข้มข้นของสารให้ความคงตัวที่มีต่อค่าความหนืดของน้้าลูกหยีเข้มข้นที่เก็บ
รักษาท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส 14 วัน (ภาพที่ 1) พบว่า ชนิดของสารให้ความคงตัวไม่ส่งผลต่อค่าความหนืด (p>0.05) 
ในขณะที่ความเข้มข้นของสารให้ความคงตัวที่ต่างกันมีผลท้าให้ความหนืดมีค่าที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ท้ังนี้อาจเป็นเพราะน้้าลูก
หยีเข้มข้นมีค่า pH อยู่ในช่วงประมาณ 2.70-2.79 ซึ่งค่า pH ในช่วงนี้ท้าให้เกิดความหนืดค่อนข้างน้อย โดย Guar gum 
เป็นสารที่เป็น nonionic polysaccharide มีโครงสร้างของโมเลกุลเป็นสายของ mannose ซึ่งจะมีค่าความหนืดที่สูงสุด
ในช่วง pH 6 ในขณะที่สาร CMC เป็นพอลิเมอร์ของเซลลูโลส เมื่อละลายน้้าจะได้ลักษณะข้นหนืดเล็กน้อย [4] 

 

 

 
 
                       

    (a)                                                                       (b) 

ภาพที่ 1 ค่าความขุ่น (a) และความหนืด (b) ของน้้าลูกหยีเข้มข้นที่เติมสารให้ความคงตัวทั้งชนิดและความเข้มข้นที่
แตกต่างกัน  

หมายเหตุ ตัวอักษรบนกราฟแท่งที่แตกต่างกันแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
(p<0.05) 
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บทน้า 
ลูกหยีเป็นผลไม้พื้นเมืองภาคใต้ชนิดหนึ่ง ปลูกอยู่ทั่วไปในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ยะลา 

ปัตตานี และนราธิวาส ต้นหยีให้ผลผลิตลูกหยี เพียงปีละ 1 ครั้ง ประมาณเดือนสิงหาคม-ธันวาคม ลูกหยีเป็นผลไม้ที่มี
เปลือกสีด้า เนื้อในสีแดงส้ม มีรสเปรี้ยวอมหวาน สามารถรับประทานสุก อุดมไปด้วยวิตามินซี รวมทั้งเบต้าแคโรทีนใน
ปริมาณสูง รวมทั้งสารต้านอนุมูลอิสระ [1] นอกจากนี้ลูกหยีมีสรรพคุณทางยา สามารถบรรเทาอาการเจ็บคอหรือรักษา
อาการไอได้ดี จากคุณประโยชน์และรสชาติเฉพาะตัวของลูกหยี จึงมีความเป็นไปได้ที่จะน้าลูกหยีมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
น้้าลูกหยีเข้มข้นที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ น้้าผลไม้เข้มข้นเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่ท้าให้เข้มข้นข้ึนจากการก้าจัดน้้าออกไป 
ซึ่งมีข้อดีหลายประการ เช่น ช่วยลดปริมาตรของผลิตภัณฑ์น้้าผลไม้ จึงช่วยลดพื้นที่ในการเก็บรักษาและค่าใช้จ่ายในการ
ขนส่ง ผลิตภัณฑ์ไม่ต้องแช่เย็น ลดการเจริญเติบโตของเช้ือจุลินทรีย์และมีอายุการเก็บรักษานานขึ้นเมื่อเทียบกับน้้าผลไม้
ทั่วไป [2]) ลูกหยีเป็นผลไม้ตามฤดูกาลที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการสูง ดังนั้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้้าลูกหยีเข้มข้นซึ่ง
เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปชนิดใหม่จากลูกหยีที่สามารถเก็บรักษาได้นานจะช่วยสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากลูกหยีได้ จาก
งานวิจัยของ [3] ท้าการศึกษาผลการเติมสารให้ความคงตัว คือ Guar gum ในน้้าส้ม พบว่าการเติม Guar gum ส่งผลต่อ
ความขุ่น การกระจายของอนุภาค และความหนืดของผลิตภัณฑ์  ในขณะที่การเติมสาร Sodium carboxymethyl 
cellulose ช่วยลดการตกตะกอนของเนื้อแอปเปิลในน้้าแอปเปิล [4] รวมทั้งเนื้อแครอทในน้้าแครอท [5] วัตถุประสงค์ของ
การวิจัยนี้เพื่อศึกษาผลของชนิดสารให้ความคงตัว ได้แก่ กัวกัม (Guar gum) และโซเดียมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส 
(Sodium carboxymethyl cellulose; CMC) และความเข้มข้นของสารให้ความคงตัว (ร้อยละ 0, 0.1, 0.3, 0.5 (w/v)) 
ในระหว่างการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์น้้าลูกหยีเข้มข้นท่ีอุณหภูมิห้อง ระยะเวลา 14 วัน ที่มีต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์น้้าลูกหยี
เข้มข้น 

วิธีการวิจัย 
1. วิธีการแปรรูปน ้าลูกหยีเข้มข้น 
 เติมเนื้อลูกหยีที่ผ่านการตากแห้งและเอาเมล็ดออก ในน้้าที่ต้มจนเดือด 100 mL โดยใช้ร้อยละของเนื้อลูกหยี 
12.5 (w/v) แช่ลูกหยีที่เอาเมล็ดออกทั้งเมล็ดในน้้าเดือดนาน 5 นาที น้าไปให้ความร้อน 1 นาที เติมน้้าตาลทราย 85 g 
และสารให้ความคงตัว ได้แก่  กัวกัม  (Guar gum; GG) หรือโซเดียม คาร์บอกซิล เมททิล เซลลู โลส (Sodium 
carboxymethyl cellulose; CMC) และความเข้มข้นของสารให้ความคงตัว ได้แก่ ร้อยละ 0, 0.1, 0.3, 0.5 (w/v) คนให้
ละลายประมาณ 1 นาที ให้ความร้อน 95 องศาเซลเซียส 1 นาที และบรรจุขวด เก็บรักษาผลิตภัณฑ์น้้าลูกหยีเข้มข้นเป็น
ระยะเวลา 14 วัน ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส  
2. การวิเคราะห์คุณภาพของน ้าลูกหยีเข้มข้น    
 วิเคราะห์คณุภาพต่างๆของน้้าลูกหยีเข้มข้น ดังนี ้

2.1 ความขุ่น : วิเคราะห์การดูดกลืนแสงด้วยเครื่อง Spectrophotometer โดยรายงานเป็นค่า % 
Transmittance ตามวิธีของ Tiwari et al. (2008) 

2.2 ความหนืด : วิเคราะห์ค่าความหนืด ด้วยเครื่อง Brookfield Viscometer ตามวิธีของ Umnat et al. 
(2009) 
2.3 ค่าพีเอช (pH) : วิเคราะห์ค่าพเีอชด้วยเครื่อง pH meter  
2.4 ปริมาณวิตามินซี :โดยวิธี 2,6-dichlorophenolindophenol ตามวิธีของ AOAC (2000) 
2.5 ปริมาณกรดทั้งหมดในรูปกรดซิตริก ตามวิธีของ AOAC (2000) 
2.6 กิจกรรมการต้านอนุมูลอสิระ : ด้วยวธีิ DPPH assay ตามวิธีของ Ibrahim et al. (2011) [4] 
2.7 ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ : ด้วยเครื่อง Hand Refractometer 
2.8 การกระจายตัวของเนื้อลูกหย:ี ด้วยวิธีการใช้กล้องจุลทรรศน์แบบ Light Microscope 

2.9 การออกแบบการทดลองแบบ CRD (Completely Randomized Design) การทดลองแต่ละการทดลอง 
ท้าการวิเคราะห์ 3 ซ้้า วิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูลโดยใช้ Analysis of Variance (ANOVA) และวิเคราะห์ความ
แตกต่างโดยใช้วิธี Duncan’ s New Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ด้วยโปรแกรมส้าเร็จรูป 
SPSS Version 14.0  

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

 จากการศึกษาผลของชนิดของสารให้ความคงตัว ได้แก่ กัวกัม (Guar gum; GG) และโซเดียม คาร์บอกซิลเมททิล 
เซลลูโลส (Sodium carboxymethyl cellulose; CMC) และความเข้มข้นของสารให้ความคงตัว 3 ระดับ ได้แก่ ร้อยละ 
0, 0.1, 0.3, 0.5 (w/v) เก็บรักษาผลิตภัณฑ์น้้าลูกหยีเข้มข้นเป็นระยะเวลา 14 วัน ณ อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ที่มีต่อ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์น้้าลูกหยีเข้มข้น ได้แก่ ความขุ่น, ความหนืด, ปริมาณของแข็งที่ละลายได้, pH, ปริมาณกรดทั้งหมด, 
ปริมาณวิตามินซี, กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ (DPPH assay) และการกระจายตัวของเนื้อลูกหยีในน้้าลูกหยีเข้มข้น ผล
การศึกษามีรายละเอียด ดังน้ี 
1. ความขุ่นและความหนืด 

 จากการศึกษาผลของชนิดและความเข้มข้นของสารให้ความคงตัวที่มีต่อความขุ่นของน้้าลูกหยีเข้มข้นที่เก็บรักษา
ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส 14 วัน พบว่า ชนิดของสารให้ความคงตัวไม่ส่งผลต่อค่าความขุ่น (p>0.05) ของน้้าลูกหยี 
เข้มข้น ในขณะที่ความเข้มข้นของสารให้ความคงตัวที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ค่าความขุ่นเพิ่มขึ้น  สารให้ความคงตัวท้าให้อนุภาค
เนื้อลูกหยีซึ่งมีลักษณะเป็นคอลลอยด์ในน้้าลูกหยีเข้มข้นเกิดการตกตะกอนช้าลง ช่วยให้เนื้อลูกหยีแขวนลอยในผลิตภัณฑ์
ได้ดี ผลิตภัณฑ์จึงมีลักษณะขุ่น ซึ่งความขุ่นขึ้นอยู่กับความสามารถในการจับอนุภาคคอลลอยด์ของสารให้ความคงตัวแต่ละ
ชนิด สาร CMC เป็นโพลิเมอร์สายตรงที่มีคุณสมบัติละลายน้้า มีประจุลบ และแรงผลักทางไฟฟ้า (Electrostatic 
repulsion) ช่วยเพิ่มความคงตัวให้กับน้้าผลไม้ แต่ส่งผลต่อความหนืด [5] 

จากการศึกษาผลของชนิดและความเข้มข้นของสารให้ความคงตัวที่มีต่อค่าความหนืดของน้้าลูกหยีเข้มข้นที่เก็บ
รักษาท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส 14 วัน (ภาพที่ 1) พบว่า ชนิดของสารให้ความคงตัวไม่ส่งผลต่อค่าความหนืด (p>0.05) 
ในขณะที่ความเข้มข้นของสารให้ความคงตัวที่ต่างกันมีผลท้าให้ความหนืดมีค่าที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ท้ังนี้อาจเป็นเพราะน้้าลูก
หยีเข้มข้นมีค่า pH อยู่ในช่วงประมาณ 2.70-2.79 ซึ่งค่า pH ในช่วงนี้ท้าให้เกิดความหนืดค่อนข้างน้อย โดย Guar gum 
เป็นสารที่เป็น nonionic polysaccharide มีโครงสร้างของโมเลกุลเป็นสายของ mannose ซึ่งจะมีค่าความหนืดที่สูงสุด
ในช่วง pH 6 ในขณะที่สาร CMC เป็นพอลิเมอร์ของเซลลูโลส เมื่อละลายน้้าจะได้ลักษณะข้นหนืดเล็กน้อย [4] 

 

 

 
 
                       

    (a)                                                                       (b) 

ภาพที่ 1 ค่าความขุ่น (a) และความหนืด (b) ของน้้าลูกหยีเข้มข้นที่เติมสารให้ความคงตัวทั้งชนิดและความเข้มข้นที่
แตกต่างกัน  

หมายเหตุ ตัวอักษรบนกราฟแท่งที่แตกต่างกันแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
(p<0.05) 
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

2. ค่า pH ปริมาณของแข็งท่ีละลายได้ ปริมาณวิตามินซี และปริมาณกรดทั งหมด 
 
    

 

 

   

    (a)                                                                        (b) 

   

  

 

 
  

    (c)                                                                      (d) 

ภาพท่ี 2 pH (a) ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ (b) ปริมาณวิตามินซี (c) และปริมาณกรดทั้งหมด (d) ของน้้าลูกหยีเข้มข้นที่
เติมสารให้ความคงตัวทั้งชนิดและความเข้มข้นที่แตกต่างกัน หมายเหตุ ตัวอักษรบนกราฟแท่งที่แตกต่างกันแสดงความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (p<0.05) 

จากการศึกษาผลของชนิดและความเข้มข้นของสารให้ความคงตัวท่ีมีต่อค่าความเป็นกรด-เบส (pH) ปริมาณกรด
ทั้งหมดของน้้าลูกหยีเข้มข้นที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส 14 วัน พบว่า ชนิดและความเข้มข้นของสารให้ความ
คงตัวไม่ส่งผลต่อค่า pH ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ ปริมาณวิตามินซี และปริมาณกรดทั้งหมด (p>0.05) โดยน้้าลูกหยี
เข้มข้นมีค่า pH ใกล้เคียงกัน อยู่ในช่วง 2.70-2.79 ปริมาณกรดทั้งหมดอยู่ในช่วงร้อยละ 0.65-0.70 (citric acid, w/v) 
ปริมาณของแข็งที่ละลายได้อยู่ในช่วง 58-59 Brix และปริมาณวิตามินซีอยู่ในช่วง 2.21-2.24 mg/100 mL  

3. กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ 

อนุมูลอิสระ (free radical) หมายถึง อะตอมหรือโมเลกุลที่มี unpaired electron อย่างน้อย 1 electron 
อนุมูลอิสระนั้นไม่เสถียรและไวต่อการเกิดปฏิกิริยากับโมเลกุลข้างเคียง ซึ่งสารต้านอนุมูลอิสระจะปรับสภาพอนุมูลอิสระ 
(Neutralize) ให้เสถียรแล้ว โดยการให้ไฮโดรเจนอะตอมกับอนุมูลอิสระ จากการศึกษาผลของชนิดและความเข้มข้นของ
สารให้ความคงตัวท่ีมีต่อกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระดว้ยวิธี DPPH radical scavenging assay ของน้้าลูกหยีเข้มข้นที่เก็บ
รักษาที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส 14 วัน (ภาพที่ 3) พบว่า การเติมสารให้ความคงตัวไม่ส่งผลต่อกิจกรรมการต้านอนุมูล
อิสระของน้้าลูกหยีเข้มข้น โดยกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ DPPH ของน้้าลูกหยีอยู่ในช่วง 0.07-0.10 mg (GAE)/mL 
อย่างไรก็ตามการเติม Guar gum และ CMC ที่ระดับความเข้มข้นร้อยละ 0.5 น้้าลูกหยีเข้มข้นมีแนวโน้มของกิจกรรมการ
ต้านอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

ภาพที่ 3 กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH radical scavenging assay ของน้้าลูกหยีเข้มข้นที่เติมสารให้ความ
คงตัวทั้งชนิดและความเข้มข้นทีแ่ตกต่างกัน  

หมายเหตุ ตัวอักษรบนกราฟแท่งที่แตกต่างกันแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
(p<0.05) 

4. การกระจายตัวของเนื อลูกหยใีนน ้าลูกหยีเขม้ขน้ 

จากการศึกษาผลของชนิดและความเข้มข้นของสารให้ความคงตัวท่ีมีต่อการกระจายตัวของเนื้อลูกหยีในน้้าลูกหยี
เข้มข้น (ภาพที่ 4) พบว่า การเติมสารให้ความคงตัวชนิด CMC ที่ระดับความเข้มข้นร้อยละ 0.5 ส่งผลให้เนื้อลูกหยีมีการ
กระจายตัวในในน้้าลูกหยีเข้มข้นที่สม่้าเสมอมากกว่าชุดควบคุม เมื่อเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 
14 วัน ซึ่งสอดคล้องกับความขุ่นของน้้าลูกหยีเข้มข้น (ภาพที่ 5) 

    น ้าลูกหยีเข้มข้นชุดควบคุม                                      น ้าลูกหยีเข้มข้นที่เติม CMC (0.5%) 

                 
                  0 วัน                         14 วัน                         0 วัน                        14 วัน               

ภาพที่ 4 การกระจายตัวของเนื้อลกูหยีในน้้าลูกหยเีข้มข้น ที่ไม่เติมสารให้ความคงตัว (ชุดควบคุม) และเติมสารใหค้วามคง
ตัวชนิด CMC (ร้อยละ 0.5) เมื่อเก็บรักษาท่ีอุณหภมูิ 30 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 14 วัน 

 
ภาพที่ 5 ลักษณะปรากฏของผลิตภัณฑ์น้้าลูกหยเีข้มข้น 
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

2. ค่า pH ปริมาณของแข็งท่ีละลายได้ ปริมาณวิตามินซี และปริมาณกรดทั งหมด 
 
    

 

 

   

    (a)                                                                        (b) 

   

  

 

 
  

    (c)                                                                      (d) 

ภาพท่ี 2 pH (a) ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ (b) ปริมาณวิตามินซี (c) และปริมาณกรดทั้งหมด (d) ของน้้าลูกหยีเข้มข้นที่
เติมสารให้ความคงตัวทั้งชนิดและความเข้มข้นที่แตกต่างกัน หมายเหตุ ตัวอักษรบนกราฟแท่งที่แตกต่างกันแสดงความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (p<0.05) 

จากการศึกษาผลของชนิดและความเข้มข้นของสารให้ความคงตัวท่ีมีต่อค่าความเป็นกรด-เบส (pH) ปริมาณกรด
ทั้งหมดของน้้าลูกหยีเข้มข้นที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส 14 วัน พบว่า ชนิดและความเข้มข้นของสารให้ความ
คงตัวไม่ส่งผลต่อค่า pH ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ ปริมาณวิตามินซี และปริมาณกรดทั้งหมด (p>0.05) โดยน้้าลูกหยี
เข้มข้นมีค่า pH ใกล้เคียงกัน อยู่ในช่วง 2.70-2.79 ปริมาณกรดทั้งหมดอยู่ในช่วงร้อยละ 0.65-0.70 (citric acid, w/v) 
ปริมาณของแข็งที่ละลายได้อยู่ในช่วง 58-59 Brix และปริมาณวิตามินซีอยู่ในช่วง 2.21-2.24 mg/100 mL  

3. กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ 

อนุมูลอิสระ (free radical) หมายถึง อะตอมหรือโมเลกุลที่มี unpaired electron อย่างน้อย 1 electron 
อนุมูลอิสระนั้นไม่เสถียรและไวต่อการเกิดปฏิกิริยากับโมเลกุลข้างเคียง ซึ่งสารต้านอนุมูลอิสระจะปรับสภาพอนุมูลอิสระ 
(Neutralize) ให้เสถียรแล้ว โดยการให้ไฮโดรเจนอะตอมกับอนุมูลอิสระ จากการศึกษาผลของชนิดและความเข้มข้นของ
สารให้ความคงตัวท่ีมีต่อกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระดว้ยวิธี DPPH radical scavenging assay ของน้้าลูกหยีเข้มข้นที่เก็บ
รักษาที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส 14 วัน (ภาพที่ 3) พบว่า การเติมสารให้ความคงตัวไม่ส่งผลต่อกิจกรรมการต้านอนุมูล
อิสระของน้้าลูกหยีเข้มข้น โดยกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ DPPH ของน้้าลูกหยีอยู่ในช่วง 0.07-0.10 mg (GAE)/mL 
อย่างไรก็ตามการเติม Guar gum และ CMC ที่ระดับความเข้มข้นร้อยละ 0.5 น้้าลูกหยีเข้มข้นมีแนวโน้มของกิจกรรมการ
ต้านอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

ภาพที่ 3 กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH radical scavenging assay ของน้้าลูกหยีเข้มข้นที่เติมสารให้ความ
คงตัวทั้งชนิดและความเข้มข้นทีแ่ตกต่างกัน  

หมายเหตุ ตัวอักษรบนกราฟแท่งที่แตกต่างกันแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
(p<0.05) 

4. การกระจายตัวของเนื อลูกหยใีนน ้าลูกหยีเขม้ขน้ 

จากการศึกษาผลของชนิดและความเข้มข้นของสารให้ความคงตัวท่ีมีต่อการกระจายตัวของเนื้อลูกหยีในน้้าลูกหยี
เข้มข้น (ภาพที่ 4) พบว่า การเติมสารให้ความคงตัวชนิด CMC ที่ระดับความเข้มข้นร้อยละ 0.5 ส่งผลให้เนื้อลูกหยีมีการ
กระจายตัวในในน้้าลูกหยีเข้มข้นที่สม่้าเสมอมากกว่าชุดควบคุม เมื่อเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 
14 วัน ซึ่งสอดคล้องกับความขุ่นของน้้าลูกหยีเข้มข้น (ภาพที่ 5) 

    น ้าลูกหยีเข้มข้นชุดควบคุม                                      น ้าลูกหยีเข้มข้นที่เติม CMC (0.5%) 

                 
                  0 วัน                         14 วัน                         0 วัน                        14 วัน               

ภาพที่ 4 การกระจายตัวของเนื้อลกูหยีในน้้าลูกหยเีข้มข้น ที่ไม่เติมสารให้ความคงตัว (ชุดควบคุม) และเติมสารใหค้วามคง
ตัวชนิด CMC (ร้อยละ 0.5) เมื่อเก็บรักษาท่ีอุณหภมูิ 30 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 14 วัน 

 
ภาพที่ 5 ลักษณะปรากฏของผลิตภัณฑ์น้้าลูกหยเีข้มข้น 
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สรุปผลการวิจัย 

ความเข้มข้นของสารให้ความคงตัวทั้ง Guar gum และ CMC ส่งผลต่อค่าความขุ่นและความหนืดของผลิตภัณฑ์
น้้าลูกหยีเข้มข้น ผลิตภัณฑ์น้้าลกูหยีเข้มข้นที่มีปริมาณเนื้อลูกหยรี้อยละ 12.5 และเติมสารให้ความคงตัวชนิด CMC ร้อยละ 
0.5 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการกระจายตัวของเนื้อลูกหยีในน้้าลูกหยีเข้มข้นที่สม่้าเสมอ เมื่อเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 30 องศา
เซลเซียส เป็นระยะเวลา 14 วัน ซึ่งมีปริมาณของแข็งที่ละลายได้ 60 °Brix ปริมาณวิตามินซีเท่ากับ 2.24 mg/100 mL 
ปริมาณกรดทั้งหมด (ในรูปของกรดซิตริก) เท่ากับร้อยละ 0.70 (w/v)  

ค้าขอบคุณ 
งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณเงินแผ่นดิน มหาวิทยาลัยทักษิณ ปี 2561 

 

เอกสารอ้างอิง 
[1] Osman M.F., Hassan N.M., Khatib, A., and Tolos, S.M. (2018). “Antioxidant Activities of Dialium indum 
 L. Fruit and Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS) of the Active Fractions” 
 Antioxidants (Basel). 11, 154. 
[2] Alves V.D., and Coelhoso I.M. (2006). “Orange juice concentration by osmotic evaporation and 
 membrane distillation: A comparative study” J. Food Eng. 74, 125–133. 
[3] Lv R., Kong Q., Mou H., and Fu X. (2017). “Effect of guar gum on stability and physical properties of 
 orange juice” Inter J. Biol Macromol. 98, 565-574. 
[4] Ibrahim G.E., Hassan I.M., Abd-Elrashid A.M., El-Massry K.F., Eh-Ghorab A.H., Manal M.R., Osman, F. 
 (2011). “Effect of clouding agents on the quality of apple juice during storage” Food 
 Hydrocolloid. 25, 91-97. 
[5] Liang C, Hu X, Ni Y, Wu J, Chen F, Liao X. (2006). “Effect of hydrocolloids on pulp sediment, white 

sediment, turbidity and viscosity of reconstituted carrot juice”, Food hydrocolloid. 1190-1197. 
[6] Hamdani A.M., Wani I.A., Bhat N.A., and Siddiqi R.A. (2018). “Effect of guar gum conjugation on 
 functional, antioxidant and antimicrobial activity of egg white lysozyme” Food Chem. 240, 
 1201-1209. 
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การคัดแยกเชื้อแบคทีเรียกรดแลกติกที่ยับยั้งเชื้อ Escherichia coli ATCC 25922 
จากผลิตภัณฑ์อาหารหมักดอง

ณัฐกาญจน์ แดงมณี1

บทคัดย่อ
โพรไบโอตกิ เป็นกลุม่จลุนิทรย์ีทีม่ชีีวติ เมือ่น�าเข้าไปในร่างกายในปรมิาณทีเ่หมาะสมจะส่งผลดต่ีอสขุภาพร่างกาย ซ่ึงแบคทเีรยี

กรดแลกตกิเป็นแบคทเีรยีกลุม่หนึง่ทีม่คีณุสมบตัเิป็นโพรไบโอตกิและสามารถพบได้ในผลติภณัฑ์อาหารหมกัดองประเภทต่าง ๆ  การ

ท�าวจิยัในครัง้นีจ้งึมวีตัถุประสงค์เพือ่คดัแยกเชือ้แบคทเีรยีกรดแลกตกิทีม่คีณุสมบตัเิป็นโพรไบโอตกิจากผลติภณัฑ์อาหารหมักดอง 6 

ตัวอย่าง คือ หอยดอง 2 ตัวอย่าง หน่อไม้ดอง 3 ตัวอย่าง และกิมจิ 1 ตัวอย่าง ซึ่งสามารถคัดแยกเชื้อแบคทีเรียกรดแลกติกได้ทั้งหมด 

7 ไอโซเลท คือ A11, B11, B21, B22, B31, C11 และ C12 จากการทดสอบลักษณะทางสัณฐานวิทยาและชีวเคมีของแบคทีเรียกรด

แลกติกทั้ง 7 ไอโซเลทพบว่า ติดสีแกรมบวก รูปร่างแท่งและกลม มีปฏิกิริยาคะตะเลสและออกซิเดสเป็นลบ ส�าหรับการทดสอบการ

สร้างแก๊สพบว่า 5 ไอโซเลทคือ A11, B11, B21, B22 และ C11ไม่สามารถสร้างแก๊สได้ จัดเป็นแบคทีเรียกลุ่ม homofermentative 

และอีก 2 ไอโซเลทที่สร้างแก๊สได้คือ B31 และ C12 จัดเป็นแบคทีเรียกลุ่ม heterofermentative และการทดสอบประสิทธิภาพ

การยบัยัง้เชือ้แบคทเีรยีก่อโรคในระบบทางเดินอาหารของแบคทเีรียกรดแลกติก พบว่าทัง้ 7 ไอโซเลทสามารถยับยัง้เชือ้ Escherichia 

coli ATCC 25922 ที่น�ามาทดสอบได้ โดยมีขนาดวงใส 60.00-72.00 มิลลิเมตร และสามารถยับยั้งได้ดีกว่ายา gentamicin อย่าง

มีนัยส�าคัญ (p<0.05) แสดงว่าเชื้อแบคทีเรียกรดแลกติกทั้ง 7 ไอโซเลทมีคุณสมบัติเบื้องต้นเป็นโพรไบโอติก คือ สามารถยับยั้งเชื้อ

ก่อโรคได้

ค�าส�าคัญ : แบคทีเรียกรดแลกติก โพรไบโอติก ผลิตภัณฑ์อาหารหมักดอง

1 ดร., หลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องส�าอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง 93210
1 Dr., Cosmetic Technology and Dietary Supplement Products Program, Faculty of Agro and Bio Industry, Thaksin University, 

Phatthalung, 93210, Thailand
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Isolation of lactic acid bacteria from fermented food products for probiotic properties

Nattakan Dangmanee1*

Abstract
Probiotic are live microorganisms which when administered in adequate amounts confer a health benefit 

on the host. Lactic acid bacteria were classified as one group of bacteria with probiotic property and found in 

many fermented food products. The aim of the present study was to isolate lactic acid bacteria from 6 

fermented food products, i.e. 2 pickled musses, 3 pickled bamboo shoots and Kimchi for probiotic property. 

The result showed that 7 isolates of lactic acid bacteria, i.e. A11, B11, B21, B22, B31, C11 and C12 were isolated. 

The morphological characterization and biochemical tests for lactic acid bacteria identification indicated that 7 

isolates were Gram-positive, rod and coccus bacteria. Their catalase and oxidase test were also negative. The 

isolates were investigated for ability of gas production. It was found that 5 isolates (A11, B11, B21, B22 and C11) 

were classified as homofermentative bacteria and 2 isolates (B31 and C12) were heterofermentative bacteria. 

The inhibitory activity against gastrointestinal bacterial pathogen of these 7 isolates was examined. All isolates 

inhibited Escherichia coli ATCC 25922 with clear zone 60.00-72.00 mm that significantly higher than gentamicin 

(p<0.05). The result provided that these lactic acid bacteria exhibited preliminary probiotic property that was 

the inhibition of pathogen.

Keywords : Lactic acid bacteria, Probiotic, Fermented food product

บทนำ 

โพรไบโอติก (probiotic) เปนจุลินทรียที่มีชีวิต เมื่อใหไปในปริมาณที่มากพอ จะกอใหเกิดประโยชนตอสุขภาพของ

โฮสต [1] ซึ่งปกติโพรไบโอติกเปนจุลินทรียประจำถิ่นในชองปาก ลำไส และชองคลอดของมนุษย นอกจากนี้ยังพบในอาหาร

หมักดองตาง ๆ จุลินทรียที่พบในอาหารหมักดองที่จัดเปนโพรไบโอติกสวนใหญคือ แบคทีเรียกรดแลกติก ซึ่งแบคทีเรียกลุมน้ี 

คือ กลุมของแบคทีเรียแกรมบวกท่ีสามารถหมักน้ำตาลกลโูคส (glucose) น้ำตาลแลกโตส (lactose) ใหเกิดกรดแลกติก (lactic 

acid) และกรดอินทรียอ่ืน ๆ ไดแก กรดแอซิติก (acetic acid) กรดโพรพิโอนิก (propionic acid) ซึ่งผลิตผลกรดตาง ๆ เหลาน้ี

ทำใหเกิดกลิ่นและรสเปรี้ยวของอาหารหมัก ความเปนกรดจะทำใหผลิตภัณฑที่ไดมีคา pH ต่ำ ซึ่งเปนจุดสำคัญในการปองกัน

การปนเปอนจากเชื้อจุลินทรียกอโรคและทำใหอาหารเนาเสีย อีกทั้งสามารถสราง  แบคเทอริโอซิน (bacteriocin) ยับยั้งการ

เจริญของจุลินทรียชนิดอื่น [2] นอกจากนี้แบคทีเรียกรดแลกติกยังไดการยอมรับวาเปนแบคทีเรียที่ปลอดภัย (generally 

recognized as safe bacteria; GRAS status) [3] ดังนั ้นในงานวิจัยนี ้จ ึงสนใจศึกษาแยกเชื ้อแบคทีเรียกรดแลกติกที่มี

คุณสมบัติเปนโพรไบโอติกจากผลิตภัณฑอาหารหมักดอง 

 

วิธีดำเนินการ 

การคัดแยกแบคทีเรียกรดแลกติกจากผลติภัณฑอาหารหมักดอง ตัวอยางผลิตภัณฑอาหารหมักดองจากสัตว ไดแก หอย

ดอง 2 ตัวอยาง ผลิตภัณฑอาหารหมกัดองจากพืช ไดแก หนอไมดอง 3 ตัวอยาง และกิมจิ 1 ตัวอยาง รวมท้ังสิ้น 6 ตัวอยาง นำ

ตัวอยางอาหารหั่นใหเปนชิ้นเล็ก ๆ แลวชั่งน้ำหนักใหได 25 กรัม ใสลงในสารละลาย phosphate buffer saline (PBS) 0.1 

เปอรเซ็นต ปริมาตร 225 มิลลิลิตร เขยาใหอาหารกระจายตัวเขากับสารละลายจะไดความเจือจาง  10-1 แลวดูดตัวอยางอาหาร

ที่ความเจือจาง 10-1 ปริมาตร 1 มิลลิลิตร ใสลงใน normal saline solution (NSS) 0.9 เปอรเซ็นต ปริมาตร 9 มิลลิลิตร จะ

ไดความเจือจางที่ 10-2 ทำ serial 10-fold dilution จนไดสารละลายที่มีความเจือจาง 10-4 ดูดตัวอยางที่ความเจือจาง 10-3 

และ 10-4 ความเจือจางละ 0.1 มิลลิลิตร ใสลงบนอาหาร Man Rogosa and Sharpe (MRS) agar ที ่มี bromocresol 

purple 0.04 เปอรเซ็นต เปนอินดิเคเตอร ทำการ spread plate ใหทั่วผิวอาหาร ทำความเจือจางละ 2 plate และบมท่ี

อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 48 ชั่วโมง ในสภาวะที่ไมมีอากาศโดยการใช candle jar หลักจากนั้นตรวจสอบการ

เจริญของเชื้อและคัดเลอืกโคโลนีท่ีมีการเปลี่ยนสีของอาหารจากสีมวงเปนสีเหลือง [4] จากนั้นนำโคโลนีดังกลาวมาเพาะเลี้ยง

บนอาหาร MRS agar ที่มี bromocresol purple 0.04 เปอรเซ็นต เปนอินดิเคเตอร จนไดโคโลนีเดี่ยวของเชื้อบริสุทธิ์ (pure 

culture) นำโคโลนีของเชื้อบริสุทธ์ิที่ไดมาศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและชีวเคมี ไดแก 1) การตรวจสอบการติดสีแกรม 

ลักษณะรูปราง และการจัดเรียงตัวของเซลลภายใตกลองจุลทรรศน 2) การทดสอบคะตะเลส โดยหยดสารละลายไฮโดรเจน

เปอรออกไซด (H2O2) ความเขมขน 3 เปอรเซ็นต ประมาณ 1-2 หยด ลงบนแผนสไลด จากนั้นใช loop เขี่ยโคโลนีของเช้ือ

บริสุทธิ์ที่แยกไดลงไปผสม สังเกตการเปลี่ยนแปลง ถามีฟองอากาศแสดงวาใหผลทดสอบเปนบวกหรือสรางเอนไซมคะตะเลส 

หากไมมีฟองอากาศแสดงวาผลการทดสอบเปนลบหรือไมสรางเอนไซมคะตะเลส 3) การทดสอบออกซิเดส โดยใช loop เข่ีย

เชื้อบริสุทธิ์ลงบนกระดาษกรองปลอดเชื้อ จากนั้นหยดสารละลายออกซิเดส ประมาณ 1-2 หยด ลงไปผสมกับเชื้อ ถามีการ

เปลี่ยนสีเปนสีน้ำเงินหรือสีมวงแสดงวาใหผลทดสอบเปนบวกหรือสรางเอนไซมออกซิเดส หากไมเปลี่ยนสีแสดงวาใหผลทดสอบ

เปนลบหรือไมสรางเอนไซมออกซิเดส 4) การทดสอบการสรางแกสคารบอนไดออกไซด (CO2) โดยนำเชื้อบริสุทธิ์ที่เลี้ยงใน

อาหาร MRS broth ปริมาตร 1 มิลลิลิตร ใสลงในหลอดทดลองที่มีอาหาร MRS broth 5 มิลลิลิตร และหลอดดักแกส แลว

นำไปบมท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 48 ช่ัวโมง ในสภาวะท่ีไมมีอากาศ สังเกตการเจริญของเช้ือในหลอดทดลอง ถา

มีฟองอากาศเกิดขึ ้นในหลอดดักแกสแสดงวามีการสรางแกสคารบอนไดออกไซด จัดเปนแบคทีเรียกรดแลกติกกลุม 

heterofermentative ถาไมมีฟองอากาศเกิดขึ ้นในหลอดดักแกสแสดงวาไมมีการสรางแกสคารบอนไดออกไซด จัดเปน

แบคทีเรียกรดแลกติกกลุม homofermentative [5] รวมทั้งทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียกอโรคทางเดิน
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บทนำ 

โพรไบโอติก (probiotic) เปนจุลินทรียที่มีชีวิต เมื่อใหไปในปริมาณที่มากพอ จะกอใหเกิดประโยชนตอสุขภาพของ

โฮสต [1] ซึ่งปกติโพรไบโอติกเปนจุลินทรียประจำถิ่นในชองปาก ลำไส และชองคลอดของมนุษย นอกจากนี้ยังพบในอาหาร

หมักดองตาง ๆ จุลินทรียที่พบในอาหารหมักดองที่จัดเปนโพรไบโอติกสวนใหญคือ แบคทีเรียกรดแลกติก ซึ่งแบคทีเรียกลุมน้ี 

คือ กลุมของแบคทีเรียแกรมบวกท่ีสามารถหมักน้ำตาลกลโูคส (glucose) น้ำตาลแลกโตส (lactose) ใหเกิดกรดแลกติก (lactic 

acid) และกรดอินทรียอ่ืน ๆ ไดแก กรดแอซิติก (acetic acid) กรดโพรพิโอนิก (propionic acid) ซึ่งผลิตผลกรดตาง ๆ เหลาน้ี

ทำใหเกิดกลิ่นและรสเปรี้ยวของอาหารหมัก ความเปนกรดจะทำใหผลิตภัณฑที่ไดมีคา pH ต่ำ ซึ่งเปนจุดสำคัญในการปองกัน

การปนเปอนจากเชื้อจุลินทรียกอโรคและทำใหอาหารเนาเสีย อีกทั้งสามารถสราง  แบคเทอริโอซิน (bacteriocin) ยับยั้งการ

เจริญของจุลินทรียชนิดอื่น [2] นอกจากนี้แบคทีเรียกรดแลกติกยังไดการยอมรับวาเปนแบคทีเรียที่ปลอดภัย (generally 

recognized as safe bacteria; GRAS status) [3] ดังนั ้นในงานวิจัยนี ้จ ึงสนใจศึกษาแยกเชื ้อแบคทีเรียกรดแลกติกที่มี

คุณสมบัติเปนโพรไบโอติกจากผลิตภัณฑอาหารหมักดอง 

 

วิธีดำเนินการ 

การคัดแยกแบคทีเรียกรดแลกติกจากผลติภัณฑอาหารหมักดอง ตัวอยางผลิตภัณฑอาหารหมักดองจากสัตว ไดแก หอย

ดอง 2 ตัวอยาง ผลิตภัณฑอาหารหมกัดองจากพืช ไดแก หนอไมดอง 3 ตัวอยาง และกิมจิ 1 ตัวอยาง รวมท้ังสิ้น 6 ตัวอยาง นำ

ตัวอยางอาหารหั่นใหเปนชิ้นเล็ก ๆ แลวชั่งน้ำหนักใหได 25 กรัม ใสลงในสารละลาย phosphate buffer saline (PBS) 0.1 

เปอรเซ็นต ปริมาตร 225 มิลลิลิตร เขยาใหอาหารกระจายตัวเขากับสารละลายจะไดความเจือจาง  10-1 แลวดูดตัวอยางอาหาร

ที่ความเจือจาง 10-1 ปริมาตร 1 มิลลิลิตร ใสลงใน normal saline solution (NSS) 0.9 เปอรเซ็นต ปริมาตร 9 มิลลิลิตร จะ

ไดความเจือจางที่ 10-2 ทำ serial 10-fold dilution จนไดสารละลายที่มีความเจือจาง 10-4 ดูดตัวอยางที่ความเจือจาง 10-3 

และ 10-4 ความเจือจางละ 0.1 มิลลิลิตร ใสลงบนอาหาร Man Rogosa and Sharpe (MRS) agar ที ่มี bromocresol 

purple 0.04 เปอรเซ็นต เปนอินดิเคเตอร ทำการ spread plate ใหทั่วผิวอาหาร ทำความเจือจางละ 2 plate และบมท่ี

อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 48 ชั่วโมง ในสภาวะที่ไมมีอากาศโดยการใช candle jar หลักจากนั้นตรวจสอบการ

เจริญของเชื้อและคัดเลอืกโคโลนีท่ีมีการเปลี่ยนสีของอาหารจากสีมวงเปนสีเหลือง [4] จากนั้นนำโคโลนีดังกลาวมาเพาะเลี้ยง

บนอาหาร MRS agar ที่มี bromocresol purple 0.04 เปอรเซ็นต เปนอินดิเคเตอร จนไดโคโลนีเดี่ยวของเชือ้บริสุทธิ์ (pure 

culture) นำโคโลนีของเชื้อบริสุทธ์ิที่ไดมาศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและชีวเคมี ไดแก 1) การตรวจสอบการติดสีแกรม 

ลักษณะรูปราง และการจัดเรียงตัวของเซลลภายใตกลองจุลทรรศน 2) การทดสอบคะตะเลส โดยหยดสารละลายไฮโดรเจน

เปอรออกไซด (H2O2) ความเขมขน 3 เปอรเซ็นต ประมาณ 1-2 หยด ลงบนแผนสไลด จากนั้นใช loop เขี่ยโคโลนีของเช้ือ

บริสุทธิ์ที่แยกไดลงไปผสม สังเกตการเปลี่ยนแปลง ถามีฟองอากาศแสดงวาใหผลทดสอบเปนบวกหรือสรางเอนไซมคะตะเลส 

หากไมมีฟองอากาศแสดงวาผลการทดสอบเปนลบหรือไมสรางเอนไซมคะตะเลส 3) การทดสอบออกซิเดส โดยใช loop เข่ีย

เชื้อบริสุทธิ์ลงบนกระดาษกรองปลอดเชื้อ จากนั้นหยดสารละลายออกซิเดส ประมาณ 1-2 หยด ลงไปผสมกับเชื้อ ถามีการ

เปลี่ยนสีเปนสีน้ำเงินหรือสีมวงแสดงวาใหผลทดสอบเปนบวกหรือสรางเอนไซมออกซิเดส หากไมเปลี่ยนสีแสดงวาใหผลทดสอบ

เปนลบหรือไมสรางเอนไซมออกซิเดส 4) การทดสอบการสรางแกสคารบอนไดออกไซด (CO2) โดยนำเชื้อบริสุทธิ์ที่เลี้ยงใน

อาหาร MRS broth ปริมาตร 1 มิลลิลิตร ใสลงในหลอดทดลองที่มีอาหาร MRS broth 5 มิลลิลิตร และหลอดดักแกส แลว

นำไปบมท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 48 ช่ัวโมง ในสภาวะท่ีไมมีอากาศ สังเกตการเจริญของเช้ือในหลอดทดลอง ถา

มีฟองอากาศเกิดขึ ้นในหลอดดักแกสแสดงวามีการสรางแกสคารบอนไดออกไซด จัดเปนแบคทีเรียกรดแลกติกกลุม 

heterofermentative ถาไมมีฟองอากาศเกิดขึ ้นในหลอดดักแกสแสดงวาไมมีการสรางแกสคารบอนไดออกไซด จัดเปน

แบคทีเรียกรดแลกติกกลุม homofermentative [5] รวมทั้งทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียกอโรคทางเดิน
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อาหาร ไดแก เช้ือ Escherichia coli ATCC 25922 ดวยวิธี agar spot โดยนำเช้ือบริสุทธ์ิท่ีแยกไดท่ีเลี้ยงใน MRS broth ครบ 

48 ชั่วโมง มาปริมาตร 5 ไมโครลิตร หยดลงบนอาหาร MRS agar บมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 48 ชั่วโมง ใน

สภาวะที่ไมมีอากาศ เลี้ยงเชื้อ E. coli ATCC 25922 ในอาหาร brain heart infusion (BHI) broth และนำไปบมที่อุณหภูมิ 

37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง ในสภาวะมีอากาศ จากนั้นปรับความขุนเชื้อใหเทากับ 0.5 McFarland โดยใช NSS 

0.9 เปอรเซ็นต นำเช้ือท่ีปรับความขุนแลว 1 เปอรเซ็นต (1.5 x 108 cfu/ml) ผสมกับอาหาร Mueller Hinton agar (MHA) ท่ี

มีวุน 1 เปอรเซ็นต ปริมาตร 5 มิลลิลิตร เททับบนโคโลนีของเช้ือบริสุทธ์ิท่ีแยกไดท่ีเลีย้งไวบนอาหาร MRS agar ครบ 48 ช่ัวโมง 

จากนั้นนำไปบมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง ในสภาวะมีอากาศ วัดขนาดของวงใสการยับยั้งที่เกิดข้ึน 

โดยใช gentamicin ความเขมขน 10 ไมโครกรัม เปน positive control [6] 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

จากการคัดแยกเช้ือในตัวอยางผลิตภัณฑอาหารหมักดองจำนวน 6 ตัวอยาง สามารถคัดแยกแบคทีเรียท่ีเจริญในอาหาร

เลี ้ยงเชื ้อ MRS agar ไดทั ้งหมด 7 ไอโซเลท ไดแก A11, B11, B21, B22, B31, C11 และ C12 ซึ่งมีลักษณะโคโลนีท่ีโซน

โดยรอบเปนสีเหลือง เมื่อตรวจสอบการติดสีแกรมท้ัง 7 ไอโซเลท พบวา เช้ือแบคทีเรียท้ังหมดติดสีมวง จึงเปนแบคทีเรียแกรม

บวก รูปรางแทงและกลม การเรียงตัวเปนแบบกลุมและสายยาว (รูปท่ี 1) และทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีท่ีพิสูจนเอกลักษณ

การจัดจำแนกเปนเชื ้อแบคทีเรียกรดแลกติก ซึ ่งผลการทดสอบคะตะเลสของทั้ง 7 ไอโซเลท พบวาใหผลลบ คือไมเกิด

ฟองอากาศ โดยเอนไซมคะตะเลสจะสลายพันธะทางเคมีของ H2O2 ใหไดเปนน้ำ (H2O) และกาซออกซิเจน (O2) แสดงวาเช้ือท้ัง 

7 ไอโซเลท ไมสามารถสรางเอนไซมคะตะเลส สำหรับการทดสอบออกซิเดส พบวาท้ัง 7 ไอโซเลทใหผลลบ โดยเช้ือแบคทีเรียท่ี

มีเอนไซมออกซิเดส จะออกซิไดส tetramethyl-p-phenylene-diamine dihydrochlorine ในสารละลายออกซิเดสที่ใชใน

การทดสอบ ไดเปนสารประกอบสีน้ำเงินหรือสีมวง แสดงวาเช้ือท้ัง 7 ไอโซเลท ไมสามารถสรางเอนไซมออกซิเดส นอกจากน้ีใน

การทดสอบการสรางแกส CO2 เพื่อจำแนกชนิดของแบคทีเรียกรดแลกติกตามการใชสารอาหารโดยการหมักน้ำตาลกลูโคส 

หรือน้ำตาลที่มีคารบอน 6 อะตอมอื่น ๆ และการสรางสารที่เปนผลผลิตจากการใชสารอาหารนั้น ผลการทดลองพบวามี

แบคทีเรียกรดแลกติก 5 ไอโซเลทที่ไมสรางแกส CO2 คือ A11, B11, B21, B22 และ C11 จัดเปนแบคทีเรียกรดแลกติกกลุม 

homofermentative และแบคทีเรียกรดแลกติก 2 ไอโซเลทท่ีสรางแกส CO2 ได คือ B31 และ C12 จัดเปนแบคทีเรียกรดแลก

ติกกลุม heterofermentative (ตารางท่ี 1) จากการทดสอบลักษณะทางสัณฐานวิทยาและชีวเคมีของแบคทีเรียท้ัง 7 ไอโซเลท 

พบวา แบคทีเรีย 6 ไอโซเลท คือ A11, B11, B21, B22, B31 และ C12 ติดสีมวง เปนแบคทีเรียแกรมบวก รูปรางแทง เรียงตัว

ท ั ้ ง เป นกล ุ  มและสายยาว  ให ผลคะตะเลสและออกซ ิ เดสเป นลบ  ม ีท ั ้ งท ี ่ เป นกล ุ ม  homofermentative และ 

heterofermentative ซึ่งตรงกับลักษณะของเชื้อ Lactobacillus สำหรับแบคทีเรียไอโซเลท C11 ติดสีมวง เปนแบคทีเรีย  

แกรมบวก รูปรางกลม เรียงตัวเปนกลุม ใหผลคะตะเลสและออกซิเดสเปนลบ เปนกลุม homofermentative ซึ่งตรงกับ

ลักษณะของเช้ือ Pediococcus ท่ีจัดเปนเช้ือในกลุมแบคทีเรียกรดแลกติก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 การติดสีแกรม ลักษณะรปูราง และการจัดเรียงตัวของแบคทีเรียกรดแลกติก  

 

ตารางท่ี 1 การทดสอบทางชีวเคมีของแบคทีเรียกรดแลกติกท่ีแยกไดจากผลิตภัณฑอาหารหมักดอง 

ตัวอยาง รหัสไอโซเลต การทดสอบคะตะเลส การทดสอบออกซิเดส การสรางแกส CO2 

หอยดอง A11 - - - 

หนอไมดอง 

B11 - - - 

B21 - - - 

B22 - - - 

B31 - - + 

กิมจ ิ
C11 - - - 

C12 - - + 

- คือ ไมสรางคะตะเลส, ไมสรางออกซิเดส, ไมสรางแกส CO2 

+ คือ สรางแกส CO2 

 

จากการทดลองนำเชื้อแบคทีเรียกรดแลกติก 7 ไอโซเลท มาทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียกอโรคใน

ทางเดินอาหาร พบวา เช้ือแบคทีเรียกรดแลกติกท้ัง 7 ไอโซเลท สามารถยับยั้งเช้ือ E. coli ATCC 25922 ท่ีนำมาทดสอบได มี

ขนาดวงใสการยับยั้งตั้งแต 60.00-72.00 มิลลิเมตร และสามารถยับยั้งไดดีกวายา gentamicin อยางมีนัยสำคัญท่ี p<0.05 

(ตารางท่ี 2) ซึ่งยา gentamicin เปนยาในกลุม Aminoglycosides ที่ออกฤทธิ์ไดดีตอเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ โดยรบกวนการ

สรางโปรตีนของเชื้อ และในการทดลองใชในความเขมขน 10 ไมโครกรัม เทากับความเขมขนของ antibiotic disc มาตรฐาน

A11 B11 B21 B22 

B31 C11 C12 
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อาหาร ไดแก เช้ือ Escherichia coli ATCC 25922 ดวยวิธี agar spot โดยนำเช้ือบริสุทธ์ิท่ีแยกไดท่ีเลี้ยงใน MRS broth ครบ 

48 ชั่วโมง มาปริมาตร 5 ไมโครลิตร หยดลงบนอาหาร MRS agar บมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 48 ชั่วโมง ใน

สภาวะที่ไมมีอากาศ เลี้ยงเชื้อ E. coli ATCC 25922 ในอาหาร brain heart infusion (BHI) broth และนำไปบมที่อุณหภูมิ 

37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง ในสภาวะมีอากาศ จากนั้นปรับความขุนเชื้อใหเทากับ 0.5 McFarland โดยใช NSS 

0.9 เปอรเซ็นต นำเช้ือท่ีปรับความขุนแลว 1 เปอรเซ็นต (1.5 x 108 cfu/ml) ผสมกับอาหาร Mueller Hinton agar (MHA) ท่ี

มีวุน 1 เปอรเซ็นต ปริมาตร 5 มิลลิลิตร เททับบนโคโลนีของเช้ือบริสุทธ์ิท่ีแยกไดท่ีเลีย้งไวบนอาหาร MRS agar ครบ 48 ช่ัวโมง 

จากนั้นนำไปบมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง ในสภาวะมีอากาศ วัดขนาดของวงใสการยับยั้งที่เกิดข้ึน 

โดยใช gentamicin ความเขมขน 10 ไมโครกรัม เปน positive control [6] 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

จากการคัดแยกเช้ือในตัวอยางผลิตภัณฑอาหารหมักดองจำนวน 6 ตัวอยาง สามารถคัดแยกแบคทีเรียท่ีเจริญในอาหาร

เลี ้ยงเชื ้อ MRS agar ไดทั ้งหมด 7 ไอโซเลท ไดแก A11, B11, B21, B22, B31, C11 และ C12 ซึ่งมีลักษณะโคโลนีท่ีโซน

โดยรอบเปนสีเหลือง เมื่อตรวจสอบการติดสีแกรมท้ัง 7 ไอโซเลท พบวา เช้ือแบคทีเรียท้ังหมดติดสีมวง จึงเปนแบคทีเรียแกรม

บวก รูปรางแทงและกลม การเรียงตัวเปนแบบกลุมและสายยาว (รูปท่ี 1) และทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีท่ีพิสูจนเอกลักษณ

การจัดจำแนกเปนเชื ้อแบคทีเรียกรดแลกติก ซึ ่งผลการทดสอบคะตะเลสของทั้ง 7 ไอโซเลท พบวาใหผลลบ คือไมเกิด

ฟองอากาศ โดยเอนไซมคะตะเลสจะสลายพันธะทางเคมีของ H2O2 ใหไดเปนน้ำ (H2O) และกาซออกซิเจน (O2) แสดงวาเช้ือท้ัง 

7 ไอโซเลท ไมสามารถสรางเอนไซมคะตะเลส สำหรับการทดสอบออกซิเดส พบวาท้ัง 7 ไอโซเลทใหผลลบ โดยเช้ือแบคทีเรียท่ี

มีเอนไซมออกซิเดส จะออกซิไดส tetramethyl-p-phenylene-diamine dihydrochlorine ในสารละลายออกซิเดสที่ใชใน

การทดสอบ ไดเปนสารประกอบสีน้ำเงินหรือสีมวง แสดงวาเช้ือท้ัง 7 ไอโซเลท ไมสามารถสรางเอนไซมออกซิเดส นอกจากน้ีใน

การทดสอบการสรางแกส CO2 เพื่อจำแนกชนิดของแบคทีเรียกรดแลกติกตามการใชสารอาหารโดยการหมักน้ำตาลกลูโคส 

หรือน้ำตาลที่มีคารบอน 6 อะตอมอื่น ๆ และการสรางสารที่เปนผลผลิตจากการใชสารอาหารนั้น ผลการทดลองพบวามี

แบคทีเรียกรดแลกติก 5 ไอโซเลทที่ไมสรางแกส CO2 คือ A11, B11, B21, B22 และ C11 จัดเปนแบคทีเรียกรดแลกติกกลุม 

homofermentative และแบคทีเรียกรดแลกติก 2 ไอโซเลทท่ีสรางแกส CO2 ได คือ B31 และ C12 จัดเปนแบคทีเรียกรดแลก

ติกกลุม heterofermentative (ตารางท่ี 1) จากการทดสอบลักษณะทางสัณฐานวิทยาและชีวเคมีของแบคทีเรียท้ัง 7 ไอโซเลท 

พบวา แบคทีเรีย 6 ไอโซเลท คือ A11, B11, B21, B22, B31 และ C12 ติดสีมวง เปนแบคทีเรียแกรมบวก รูปรางแทง เรียงตัว

ท ั ้ ง เป นกล ุ  มและสายยาว  ให ผลคะตะเลสและออกซ ิ เดสเป นลบ  ม ีท ั ้ งท ี ่ เป นกล ุ ม  homofermentative และ 

heterofermentative ซึ่งตรงกับลักษณะของเชื้อ Lactobacillus สำหรับแบคทีเรียไอโซเลท C11 ติดสีมวง เปนแบคทีเรีย  

แกรมบวก รูปรางกลม เรียงตัวเปนกลุม ใหผลคะตะเลสและออกซิเดสเปนลบ เปนกลุม homofermentative ซึ่งตรงกับ

ลักษณะของเช้ือ Pediococcus ท่ีจัดเปนเช้ือในกลุมแบคทีเรียกรดแลกติก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 การติดสีแกรม ลักษณะรปูราง และการจัดเรียงตัวของแบคทีเรียกรดแลกติก  

 

ตารางท่ี 1 การทดสอบทางชีวเคมีของแบคทีเรียกรดแลกติกท่ีแยกไดจากผลิตภัณฑอาหารหมักดอง 

ตัวอยาง รหัสไอโซเลต การทดสอบคะตะเลส การทดสอบออกซิเดส การสรางแกส CO2 

หอยดอง A11 - - - 

หนอไมดอง 

B11 - - - 

B21 - - - 

B22 - - - 

B31 - - + 

กิมจ ิ
C11 - - - 

C12 - - + 

- คือ ไมสรางคะตะเลส, ไมสรางออกซิเดส, ไมสรางแกส CO2 

+ คือ สรางแกส CO2 

 

จากการทดลองนำเชื้อแบคทีเรียกรดแลกติก 7 ไอโซเลท มาทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียกอโรคใน

ทางเดินอาหาร พบวา เช้ือแบคทีเรียกรดแลกติกท้ัง 7 ไอโซเลท สามารถยับยั้งเช้ือ E. coli ATCC 25922 ท่ีนำมาทดสอบได มี

ขนาดวงใสการยับยั้งตั้งแต 60.00-72.00 มิลลิเมตร และสามารถยับยั้งไดดีกวายา gentamicin อยางมีนัยสำคัญท่ี p<0.05 

(ตารางท่ี 2) ซึ่งยา gentamicin เปนยาในกลุม Aminoglycosides ที่ออกฤทธิ์ไดดีตอเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ โดยรบกวนการ

สรางโปรตีนของเชื้อ และในการทดลองใชในความเขมขน 10 ไมโครกรัม เทากับความเขมขนของ antibiotic disc มาตรฐาน

A11 B11 B21 B22 

B31 C11 C12 



1074
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

ของยาชนิดน้ีที่ใชในการทดสอบดวยวิธี disk diffusion method สอดคลองกับวิธี agar spot ที่ใชในการทดสอบฤทธิ์ยับยั้ง

เช้ือครั้งน้ีท่ีอานผลการทดสอบจากขนาดของวงใสการยับยั้งท่ีเกิดข้ึน  

 

ตารางท่ี 2 ประสิทธิภาพการยับยั้ง E. coli ATCC 25922 โดยแบคทีเรียกรดแลกติกท่ีแยกไดจากผลิตภัณฑอาหารหมักดอง 

ตัวอยาง รหัสไอโซเลท วงใสการยับย้ัง (มิลลิเมตร) ± S.D. 

หอยดอง A11 66.00±1.73* 

หนอไมดอง 

B11 71.00±1.00* 

B21 65.00±0.00* 

B22 67.00±2.65* 

B31 60.33±0.58* 

กิมจ ิ
C11 70.00±0.00* 

C12 60.67±1.15* 

gentamicin (10 ไมโครกรมั) 13.00±0.00 

* คาวงใสการยับยั้ง แตกตางอยางมีนัยสำคญัท่ี p<0.05 เมื่อเปรียบเทียบกับยา gentamicin  

 

ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับงานวิจัยที่ผานมา ซึ่งไดแยกเชื้อ Lactobacillus 13 ไอโซเลทจากโยเกิรตที่มคีุณสมบัติ

เปนโพรไบโอติกท่ีดีคือ ยอมติดสีแกรมบวก รูปรางแทง ไมสรางสปอร ไมสรางเอนไซมคะตะเลสและออกซิเดส รวมท้ังสามารถ

ยับย ั ้งเช ื ้อแบคทีเร ียก อโรคในทางเดินอาหารไดแก Staphylococcus aureus (MTCC 96), Enterococcus faecalis 

(MTCC439), Klebsiella pneumonia (MTCC 432), Pseudomonas aerugenosa (MTCC 7925), E. coli (MTCC443), 

Salmonella Typhi (MTCC734) และ Shigella spp. (MTCC 13313) [7] นอกจากนี ้มีบางสายพันธุ ของ Lactobacillus 

เชน L. fermentum ซึ่งคัดแยกไดจากนมเปรี้ยวมีคุณสมบัติเปนโพรไบโอติกที่ดีคือ ยอมติดสีแกรมบวก รูปรางแทงยาว มีการ

เรียงตัวเปนแบบกลุมและสายยาว ไมสรางเอนไซมคะตะเลส สามารถสรางแกส CO2 ได จัดเปนแบคทีเรียกรดแลกติกกลุม 

heterofermentative [8] และมีงานวิจัยท่ีไดคัดแยกเช้ือแบคทีเรียกรดแลกติกจากเน้ือหมักแหงของตุรกี ผลการทดลองพบวา

แยกไดเชื ้อ Pediococcus pentosaceus ที่มีคุณสมบัติเปนโพรไบโอติกคือ ยอมติดสีแกรมบวก รูปรางกลม ปฏิกิริยา         

คะตะเลสเปนลบ และเปนแบคทีเรียกลุม homofermentative [9] เชนเดียวกับอีกงานวิจัยท่ีคัดแยกไดเช้ือ P. pentosaceus 

จากผลิตภัณฑปลาหมักที ่มีคุณสมบัติเปนโพรไบโอติกคือ ยอมติดสีแกรมบวก รูปรางกลม ปฏิกิร ิยาคะตะเลสและ              

ออกซิเดสเปนลบ ไมสรางแกส CO2 และสามารถยับยั ้งแบคทีเรียกอโรคทางเดินอาหาร ไดแก แบคทีเรียแกรมลบ คือ 

Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, S. Typhimurium ATCC 13311, Vibrio cholera และ E. coli ATCC 25922 

และแบคทีเรียแกรมบวก คือ Bacillus cereus ATCC 11778 [10]  

 

สรุปผลการวิจัย 

เชื้อจำนวน 7 ไอโซเลทที่แยกไดจากผลิตภัณฑอาหารหมักดอง มีลักษณะทางสัณฐานวิทยาและคุณสมบัติทางชีวเคมี

ตรงกับเช้ือในกลุมแบคทีเรียกรดแลกติก และสามารถยับยั้งเช้ือกอโรคท่ีทดสอบได  
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ของยาชนิดน้ีที่ใชในการทดสอบดวยวิธี disk diffusion method สอดคลองกับวิธี agar spot ที่ใชในการทดสอบฤทธิ์ยับยั้ง

เช้ือครั้งน้ีท่ีอานผลการทดสอบจากขนาดของวงใสการยับยั้งท่ีเกิดข้ึน  

 

ตารางท่ี 2 ประสิทธิภาพการยับยั้ง E. coli ATCC 25922 โดยแบคทีเรียกรดแลกติกท่ีแยกไดจากผลิตภัณฑอาหารหมักดอง 

ตัวอยาง รหัสไอโซเลท วงใสการยับย้ัง (มิลลิเมตร) ± S.D. 

หอยดอง A11 66.00±1.73* 

หนอไมดอง 

B11 71.00±1.00* 

B21 65.00±0.00* 

B22 67.00±2.65* 

B31 60.33±0.58* 

กิมจ ิ
C11 70.00±0.00* 

C12 60.67±1.15* 

gentamicin (10 ไมโครกรมั) 13.00±0.00 

* คาวงใสการยับยั้ง แตกตางอยางมีนัยสำคญัท่ี p<0.05 เมื่อเปรียบเทียบกับยา gentamicin  

 

ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับงานวิจัยที่ผานมา ซึ่งไดแยกเชื้อ Lactobacillus 13 ไอโซเลทจากโยเกิรตที่มคีุณสมบัติ

เปนโพรไบโอติกท่ีดีคือ ยอมติดสีแกรมบวก รูปรางแทง ไมสรางสปอร ไมสรางเอนไซมคะตะเลสและออกซิเดส รวมท้ังสามารถ

ยับย ั ้งเช ื ้อแบคทีเร ียก อโรคในทางเดินอาหารไดแก Staphylococcus aureus (MTCC 96), Enterococcus faecalis 

(MTCC439), Klebsiella pneumonia (MTCC 432), Pseudomonas aerugenosa (MTCC 7925), E. coli (MTCC443), 

Salmonella Typhi (MTCC734) และ Shigella spp. (MTCC 13313) [7] นอกจากนี ้มีบางสายพันธุ ของ Lactobacillus 

เชน L. fermentum ซึ่งคัดแยกไดจากนมเปรี้ยวมีคุณสมบัติเปนโพรไบโอติกที่ดีคือ ยอมติดสีแกรมบวก รูปรางแทงยาว มีการ

เรียงตัวเปนแบบกลุมและสายยาว ไมสรางเอนไซมคะตะเลส สามารถสรางแกส CO2 ได จัดเปนแบคทีเรียกรดแลกติกกลุม 

heterofermentative [8] และมีงานวิจัยท่ีไดคัดแยกเช้ือแบคทีเรียกรดแลกติกจากเน้ือหมักแหงของตุรกี ผลการทดลองพบวา

แยกไดเชื ้อ Pediococcus pentosaceus ที่มีคุณสมบัติเปนโพรไบโอติกคือ ยอมติดสีแกรมบวก รูปรางกลม ปฏิกิริยา         

คะตะเลสเปนลบ และเปนแบคทีเรียกลุม homofermentative [9] เชนเดียวกับอีกงานวิจัยท่ีคัดแยกไดเช้ือ P. pentosaceus 

จากผลิตภัณฑปลาหมักที ่มีคุณสมบัติเปนโพรไบโอติกคือ ยอมติดสีแกรมบวก รูปรางกลม ปฏิกิร ิยาคะตะเลสและ              

ออกซิเดสเปนลบ ไมสรางแกส CO2 และสามารถยับยั ้งแบคทีเรียกอโรคทางเดินอาหาร ไดแก แบคทีเรียแกรมลบ คือ 

Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, S. Typhimurium ATCC 13311, Vibrio cholera และ E. coli ATCC 25922 

และแบคทีเรียแกรมบวก คือ Bacillus cereus ATCC 11778 [10]  

 

สรุปผลการวิจัย 

เชื้อจำนวน 7 ไอโซเลทที่แยกไดจากผลิตภัณฑอาหารหมักดอง มีลักษณะทางสัณฐานวิทยาและคุณสมบัติทางชีวเคมี

ตรงกับเช้ือในกลุมแบคทีเรียกรดแลกติก และสามารถยับยั้งเช้ือกอโรคท่ีทดสอบได  
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การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในระบบทางเดินอาหารของแบคทีเรีย

กรดแลกติกไอโซเลท B21, B22 และ B31

ณัฐกาญจน์ แดงมณี1*

บทคัดย่อ
แบคทีเรียกรดแลกติก เป็นแบคทีเรียที่ถูกน�ามาศึกษาคุณสมบัติการเป็นโพรไบโอติกเป็นจ�านวนมาก ซึ่งฤทธิ์ยับยั้งเชื้อก่อโรค

เป็นคุณสมบตัหินึง่ในการคดัเลอืกจลุนิทรย์ีทีจ่ะน�ามาใช้เป็นโพรไบโอติก การทดสอบนีจ้งึมวีตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาฤทธิแ์ละสารส�าคัญ

ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในระบบทางเดินอาหารของแบคทีเรียกรดแลกติกไอโซเลท B21, B22 และ B31 ที่แยกได้จาก

หน่อไม้ดอง ซ่ึงได้ท�าการทดสอบฤทธ์ิยับย้ังเชื้อ enteropathogenic Escherichai coli (EPEC) DMST 30546, Salmonella 

Typhimurium และ Shigella sonnei ผลการทดสอบพบว่า แบคทีเรียกรดแลกติกไอโซเลท B21, B22 และ B31 สามารถยับยั้ง

เชื้อที่ทดสอบได้ดีกว่ายา gentamicin อย่างมีนัยส�าคัญ และจากการตรวจสอบการสร้างสารยับย้ังในกลุ่มไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

และแบคเทอริโอซิน พบว่า แบคทีเรียกรดแลกติกทั้ง 3 ไอโซเลทไม่สร้างไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และแบคเทอริโอซิน แสดงว่าฤทธิ์

ยับยั้งเชื้อเกิดจากสารออกฤทธิ์ในกลุ่มกรดอินทรีย์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักที่ได้จากกระบวนการหมักน�้าตาลของแบคทีเรียกรดแลกติก

ค�าส�าคัญ : แบคทีเรียกรดแลกติก แบคทีเรียก่อโรคในระบบทางเดินอาหาร ฤทธิ์ยับยั้ง

1 ดร., หลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องส�าอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง 93210
1 Dr., Cosmetic Technology and Dietary Supplement Products Program, Faculty of Agro and Bio Industry, Thaksin University, 

Phatthalung, 93210, Thailand

* Corresponding author: Tel.: 085-8932795, E-mail: nattakan.d@tsu.ac.th 
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Study of inhibitory effect on bacterial gastrointestinal pathogens of 

lactic acid bacteria isolate B21, B22 and B31

Nattakan Dangmanee1*

Abstract
Lactic acid bacteria were examined probiotic property. Antimicrobial activity against pathogens was the 

property for the selected criteria of microorganisms used as probiotic strains. The aim of the experiment was 

to study the inhibitory effect and substances on bacterial gastrointestinal pathogens of lactic bacteria isolate 

B21, B22 and B31 from pickled bamboo shoots. Antibacterial activity was tested against enteropathogenic 

Escherichai coli (EPEC) DMST 30546, Salmonella Typhimurium and Shigella sonnei. The result showed that the 

isolate B21, B22 and B31 significantly inhibited EPEC DMST 30546, S. Typhimurium and S. sonnei better than 

gentamicin. Furthermore, detection of hydrogen peroxide and bacteriocin was evaluated. It was found that 

hydrogen peroxide and bacteriocin were not produced by these isolates. These results indicated that the 

antibacterial activity against the tested pathogens was affected by inhibition substance especially organic acids. 

This substance is the main product derived from fermentation process of lactic acid bacteria. 

Keywords : Lactic acid bacteria, Bacterial gastrointestinal pathogen, Inhibitory effect
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บทนำ 

แบคทีเรียกรดแลกติก เปนแบคทีเรียที่พบมากในอาหารประเภทอาหารหมัก เชน แหนม ผักดอง ผลไมดอง ไสกรอก

เปรี้ยว และผลิตภัณฑนม เปนแบคทีเรียแกรมบวก รูปรางกลม แทงสั้น หรือยาว ไมสรางสปอร ไมสรางเอนไซมคะตะเลส 

ตองการอากาศเล็กนอยในการเจริญ บางชนิดสามารถเจริญไดในที่ ๆ ไมมีอากาศ ใหผลผลิตหลักจากการหมักยอยน้ำตาล คือ 

กรดแลกติก การที่แบคทีเรียกรดแลกติกมีความสามารถในการยับยั้งจุลินทรียกอโรคและจุลินทรียที่ทำใหอาหารเนาเสียได 

เนื่องจากกรดแลกติกที่แบคทีเรียผลิตขึ้นทำใหความเปนกรด-ดางไมเหมาะสมตอจุลินทรียกอโรคหรือจุลินทรียท่ีปนเปอนมาใน

อาหาร [1] นอกจากนี้ยังสรางสารออกฤทธิ์ในกลุมอื่น ๆ ไดแก ไฮโดรเจนเปอรออกไซด แบคเทอริโอซิน ไดอะซิติล อะซิตัลดี

ไฮด อะซิโตอิน และรูเทริน ซึ่งมีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับฤทธิ์การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียกอโรคโดยแบคทีเรียกรดแลกติก พบวา

เชื้อ Lactobacillus ที่เปนแบคทีเรียกรดแลกติกที่แยกไดจากอาหารหมักของรัฐเมกะลายาในประเทศอินเดีย มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ 

Bacillus cereus ATCC 14459, Enterococcus faecalis NCDC 115, Shigella dysenteriae NCDC 107, 

Staphylococcus aureus MTCC 114, Escherichia coli ATCC 25922, Listeria monocytogenes แ ละ  Salmonella 

Typhi NCTC 5017 [2] นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยพบวา เชื้อ E. coli ATCC 25922, Salmonella Enteritidis ATCC 13076, 

Salmonella Typhimurium ATCC 14028, S. aureus ATCC 29213 และ L. monocytogenes EGD-e ถูกยับยั ้งไดโดย

เชื้อ Lactobacillus plantarum ไอโซเลท 430, 472 และ 445 ที่แยกไดจากขนมปงซาวรโดว (sourdough) ของจีน [3] จะ

เห็นไดวาเชื้อแบคทีเรียกรดแลกติกที่แยกไดจากอาหารหมักดองตางชนิดกันมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียกอโรคไดแตกตาง

กัน ซึ่งในประเทศไทยมีผลิตภัณฑอาหารหมักหลายชนิดและเปนแหลงของแบคทีเรียกรดแลกติกที่หลากหลาย และฤทธิ์ในการ

ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียกอโรคโดยแบคทีเรียกรดแลกติกเปนคุณสมบัติที่นาสนใจ สามารถนำแบคทีเรียกรดแลกติกที่มีฤทธิ์ยับย้ัง

เชื้อนั้นไปใชยับยั้งจุลินทรียกอโรคและจุลินทรียที่ทำใหอาหารเนาเสียไดในกระบวนการหมัก หรือนำไปทดสอบคุณสมบัติการ

เปนโพรไบโอติกเพ่ิมเติมในอนาคต ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงสนใจศึกษาฤทธิ์ยับย้ังเชื้อแบคทีเรียกอโรคในระบบทางเดินอาหารของ

แบคทีเรียกรดแลกติกไอโซเลท B21, B22 และ B31 ท่ีแยกไดจากหนอไมดอง 

 

วิธีดำเนนิการ 

นำเชื้อแบคทีเรียกรดแลกติกไอโซเลท B21, B22 และ B31 มาทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียกอโรคในระบบทางเดิน

อาหาร ไดแก EPEC DMST 30546, S. Typhimurium และ S. sonnei ดวยวิธี agar spot โดยเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียกรดแลกติก

ไอโซเลท B21, B22 และ B31 ใน Man Rogosa and Sharpe (MRS) broth บมท่ี 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 48 ชั่วโมง ใน

สภาวะไมมีอากาศ หยดเชื้อแบคทีเรียกรดแลกติกไอโซเลท B21, B22 และ B31 ที่เตรียมไว ลงบนอาหาร MRS agar เชื้อละ 5 

ไมโครลิตร บมท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 48 ชั่วโมง เตรียมเชื้อแบคทีเรียกอโรคในระบบทางเดินอาหารท่ีใชในการ

ทดสอบ โดยเลี้ยงเชื้อในอาหาร Brain Heart Infusion (BHI) broth เปนเวลา 24 ชั่วโมง ท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส จากนั้น

ปรับความขุนใหได 0.5 McFarland ซึ่งมีเชื ้อ 108 CFU ตอมิลลิลิตร นำเชื้อที่ไดมาผสมกับอาหาร Mueller-Hinton agar 

(MHA) ที่มีวุน 0.7% โดยใหไดความเขมขนสุดทายของเชื้อเทากับ 106 CFU ตอมิลลิลิตร เททับลงบนโคโลนีของแบคทีเรียกรด

แลกติกไอโซเลท B21, B22 และ B31 บนอาหาร MRS agar ที่เลี ้ยงไวจนครบ 48 ชั่วโมง จากนั้นบมที่อุณหภูมิ 37 องศา

เซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง ตรวจผลการยับย้ังดวยการวัดขนาดวงใสการยับย้ัง (clear zone) ซ่ึงจะใชยา gentamicin ความ

เขมขน 10 ไมโครกรัม เปน positive control สำหรับการศึกษาสารสำคัญท่ีมีฤทธิ์ยับย้ังเชื้อโดยการทดสอบการสรางไฮโดรเจน

เปอรออกไซด เริ่มดวยการเตรียมอาหาร MRS agar ที่มี tetramethylbenzidine (TMB) 0.05 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร และ 

horseradish peroxidase 0.01 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร นำเชื้อแบคทีเรียกรดแลกติกไอโซเลท B21, B22 และ B31 ที่เตรียมไว 

มา streak ลงบนอาหาร MRS agar ที่เตรียมไว บมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสเปนเวลา 48 ชั่วโมง ในสภาวะไมมีอากาศ นำ 

MRS agar ที่บมครบตามเวลาที่กำหนด มาสัมผัสอากาศเปนเวลา 20 นาที แลวสังเกตการเปลี่ยนสีของโคโลนี ถาโคโลนีเปนสี

น้ำเงิน สีน้ำตาล สีน้ำตาลออน และสีขาว แสดงวา สรางไฮโดรเจนเปอรออกไซดมาก ปานกลาง นอย และไมสราง ตามลำดับ 

และในการทดสอบการสรางแบคเทอริโอซิน นำแบคทีเรียกรดแลกติกไอโซเลท B21, B22 และ B31 ท่ีเลี้ยงไวในอาหาร MRS 

broth ครบ 48 ชั่วโมง มาปนแยกเอาเฉพาะสวนใส นำสวนใสท่ีไดมาปรับ pH ใหไดเทากับ 6.5 โดยใช 1 N NaOH  จากนั้นนำ

เชื้อแบคทีเรียกอโรคในระบบทางเดินอาหารที่ใชในการทดสอบใสใน MHA ที่มีวุน 0.7% โดยใหไดความเขมขนสุดทายเทากับ 

106 CFU/ml นำอาหารเลี้ยงเชื้อ MHA ดังกลาว มาเททับลงบน MHA ที่มีวุน 1.5% ใชปลายหลอดหยดที่ปราศจากเชื้อเจาะ

อาหาร แลวหยดสวนใสที่ปรับ pH แลวปริมาตร 70 µl ลงในหลุม โดยใชสวนใสที่ไมปรับ pH เปน positive control จากนั้น

นำไปบมท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง ตรวจผลการยับย้ังดวยการวัดขนาดวงใสการยับย้ัง ซ่ึงขอมูลผลการ

ทดลองจะแสดงเปน คาเฉลี่ย ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช Student’s t test ในการวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางกลุม

ทดสอบและกลุมควบคุม ซ่ึงผลการทดลองจะแตกตางอยางมีนัยสำคัญท่ีมีคา p<0.05 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

จากการทดสอบฤทธิ์ยับย้ังเชื้อแบคทีเรียกอโรคในระบบทางเดินอาหาร พบวาแบคทีเรียกรดแลกติกไอโซเลท B21, B22 

และ B31 สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียกอโรคในระบบทางเดินอาหารที่ทดสอบไดทุกตัว อีกทั้งสามารถยับยั้งไดดีกวายา 

gentamicin อยางมีนัยสำคัญ และยับยั้งเชื้อ EPEC DMST 30546 ไดดีที่สุด (ตารางที่ 1) แสดงใหเห็นวาเชื้อแบคทีเรีย           

กรดแลกติกไอโซเลท B21, B22 และ B31 มีคุณสมบัติเปนโพรไบโอติกท่ีดี คือ สามารถยับย้ังเชื้อกอโรคในระบบทางเดินอาหาร

ได สอดคลองกับงานวิจัยที่ทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียกอโรคในระบบทางเดินอาหารโดยวิธี agar spot  พบวา มีจำนวน 

14 ไอโซเลท ได แก   Lactobacillus acidophilus (PXN 35) , Lactobacillus rhamnosus (PXN 54) , Lactobacillus 

plantarum (PXN 47) , Lactobacillus delbrueckii (PXN 39) , Lactobacillus casei (PXN 37) , Lactococcus lactis 

(PXN 6 3 ) , Lactobacillus salivarius (PXN 57 ) , Lactobacillus fermentum (PXN 4 4 ) , Lactobacillus helveticus 

(PXN 45), Bifidobacterium bifidum (PXN 23), Bifidobacterium breve (PXN 25), Bifidobacterium infantis (PXN 

27) , Bifidobacterium longum (PXN 30), Streptococcus salivarius (PXN 66) และ Bacillus subtilis (PXN 21) ท่ี

สามารถยับย้ังเชื้อ S. Typhimurium, S. aureus, E. coli, E. faecalis และ Clostridium difficile โดยมีคาวงใสการยับย้ังอยู

ในชวงระหวาง 5-17 มิลลิเมตร [4] เชนเดียวกับอีกงานวิจัย ซึ่งไดแยกเชื้อ Lactobacillus pentosus CHIG จากพริกดอง มี

คุณสมบัติเปนโพรไบโอติก คือ สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียกอโรคในระบบทางเดินอาหาร ไดแก E. coli, Enterobacter 

aerogenes, Salmonella Typhi MTCC 98 และ Shigella sp.ท่ีทดสอบได [5] 

 

ตารางที่ 1 ฤทธิ์ยับย้ังเชื้อแบคทีเรียกอโรคในระบบทางเดินอาหารของแบคทีเรียกรดแลกติกไอโซเลท B21, B22 และ B31  

ไอโซเลท 
วงใสการยับย้ัง (มิลลิเมตร) ± S.D. 

EPEC DMST 30546 S. Typhimurium S. sonnei 

B21 50.00±0.00* 42.00±0.00* 45.00±0.00* 

B22 59.64±0.58* 45.00±0.00* 40.00±0.00* 

B31 60.00±0.00* 42.00±0.00* 40.00±0.00* 

Gentamicin (10 ไมโครกรัม)          20.00±0.00 9.33±0.58 10.00±0.00 

* คือ คาวงใสการยับย้ัง แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญท่ี p<0.05 เม่ือเปรียบเทียบกับยา gentamicin  
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บทนำ 

แบคทีเรียกรดแลกติก เปนแบคทีเรียที่พบมากในอาหารประเภทอาหารหมัก เชน แหนม ผักดอง ผลไมดอง ไสกรอก

เปรี้ยว และผลิตภัณฑนม เปนแบคทีเรียแกรมบวก รูปรางกลม แทงสั้น หรือยาว ไมสรางสปอร ไมสรางเอนไซมคะตะเลส 

ตองการอากาศเล็กนอยในการเจริญ บางชนิดสามารถเจริญไดในที่ ๆ ไมมีอากาศ ใหผลผลิตหลักจากการหมักยอยน้ำตาล คือ 

กรดแลกติก การที่แบคทีเรียกรดแลกติกมีความสามารถในการยับยั้งจุลินทรียกอโรคและจุลินทรียที่ทำใหอาหารเนาเสียได 

เนื่องจากกรดแลกติกที่แบคทีเรียผลิตขึ้นทำใหความเปนกรด-ดางไมเหมาะสมตอจุลินทรียกอโรคหรือจุลินทรียท่ีปนเปอนมาใน

อาหาร [1] นอกจากนี้ยังสรางสารออกฤทธิ์ในกลุมอื่น ๆ ไดแก ไฮโดรเจนเปอรออกไซด แบคเทอริโอซิน ไดอะซิติล อะซิตัลดี

ไฮด อะซิโตอิน และรูเทริน ซึ่งมีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับฤทธิ์การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียกอโรคโดยแบคทีเรียกรดแลกติก พบวา

เชื้อ Lactobacillus ที่เปนแบคทีเรียกรดแลกติกที่แยกไดจากอาหารหมักของรัฐเมกะลายาในประเทศอินเดีย มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ 

Bacillus cereus ATCC 14459, Enterococcus faecalis NCDC 115, Shigella dysenteriae NCDC 107, 

Staphylococcus aureus MTCC 114, Escherichia coli ATCC 25922, Listeria monocytogenes และ  Salmonella 

Typhi NCTC 5017 [2] นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยพบวา เชื้อ E. coli ATCC 25922, Salmonella Enteritidis ATCC 13076, 

Salmonella Typhimurium ATCC 14028, S. aureus ATCC 29213 และ L. monocytogenes EGD-e ถูกยับยั ้งไดโดย

เชื้อ Lactobacillus plantarum ไอโซเลท 430, 472 และ 445 ที่แยกไดจากขนมปงซาวรโดว (sourdough) ของจีน [3] จะ

เห็นไดวาเชื้อแบคทีเรียกรดแลกติกที่แยกไดจากอาหารหมักดองตางชนิดกันมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียกอโรคไดแตกตาง

กัน ซึ่งในประเทศไทยมีผลิตภัณฑอาหารหมักหลายชนิดและเปนแหลงของแบคทีเรียกรดแลกติกที่หลากหลาย และฤทธิ์ในการ

ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียกอโรคโดยแบคทีเรียกรดแลกติกเปนคุณสมบัติที่นาสนใจ สามารถนำแบคทีเรียกรดแลกติกที่มีฤทธิ์ยับย้ัง

เชื้อนั้นไปใชยับยั้งจุลินทรียกอโรคและจุลินทรียที่ทำใหอาหารเนาเสียไดในกระบวนการหมัก หรือนำไปทดสอบคุณสมบัติการ

เปนโพรไบโอติกเพ่ิมเติมในอนาคต ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงสนใจศึกษาฤทธิ์ยับย้ังเชื้อแบคทีเรียกอโรคในระบบทางเดินอาหารของ

แบคทีเรียกรดแลกติกไอโซเลท B21, B22 และ B31 ท่ีแยกไดจากหนอไมดอง 

 

วิธีดำเนนิการ 

นำเชื้อแบคทีเรียกรดแลกติกไอโซเลท B21, B22 และ B31 มาทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียกอโรคในระบบทางเดิน

อาหาร ไดแก EPEC DMST 30546, S. Typhimurium และ S. sonnei ดวยวิธี agar spot โดยเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียกรดแลกติก

ไอโซเลท B21, B22 และ B31 ใน Man Rogosa and Sharpe (MRS) broth บมท่ี 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 48 ชั่วโมง ใน

สภาวะไมมีอากาศ หยดเชื้อแบคทีเรียกรดแลกติกไอโซเลท B21, B22 และ B31 ที่เตรียมไว ลงบนอาหาร MRS agar เชื้อละ 5 

ไมโครลิตร บมท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 48 ชั่วโมง เตรียมเชื้อแบคทีเรียกอโรคในระบบทางเดินอาหารท่ีใชในการ

ทดสอบ โดยเลี้ยงเชื้อในอาหาร Brain Heart Infusion (BHI) broth เปนเวลา 24 ชั่วโมง ท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส จากนั้น

ปรับความขุนใหได 0.5 McFarland ซึ่งมีเชื ้อ 108 CFU ตอมิลลิลิตร นำเชื้อที่ไดมาผสมกับอาหาร Mueller-Hinton agar 

(MHA) ที่มีวุน 0.7% โดยใหไดความเขมขนสุดทายของเชื้อเทากับ 106 CFU ตอมิลลิลิตร เททับลงบนโคโลนีของแบคทีเรียกรด

แลกติกไอโซเลท B21, B22 และ B31 บนอาหาร MRS agar ที่เลี ้ยงไวจนครบ 48 ชั่วโมง จากนั้นบมที่อุณหภูมิ 37 องศา

เซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง ตรวจผลการยับย้ังดวยการวัดขนาดวงใสการยับย้ัง (clear zone) ซ่ึงจะใชยา gentamicin ความ

เขมขน 10 ไมโครกรัม เปน positive control สำหรับการศึกษาสารสำคัญท่ีมีฤทธิ์ยับย้ังเชื้อโดยการทดสอบการสรางไฮโดรเจน

เปอรออกไซด เริ่มดวยการเตรียมอาหาร MRS agar ที่มี tetramethylbenzidine (TMB) 0.05 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร และ 

horseradish peroxidase 0.01 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร นำเชื้อแบคทีเรียกรดแลกติกไอโซเลท B21, B22 และ B31 ที่เตรียมไว 

มา streak ลงบนอาหาร MRS agar ที่เตรียมไว บมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสเปนเวลา 48 ชั่วโมง ในสภาวะไมมีอากาศ นำ 

MRS agar ที่บมครบตามเวลาที่กำหนด มาสัมผัสอากาศเปนเวลา 20 นาที แลวสังเกตการเปลี่ยนสีของโคโลนี ถาโคโลนีเปนสี

น้ำเงิน สีน้ำตาล สีน้ำตาลออน และสีขาว แสดงวา สรางไฮโดรเจนเปอรออกไซดมาก ปานกลาง นอย และไมสราง ตามลำดับ 

และในการทดสอบการสรางแบคเทอริโอซิน นำแบคทีเรียกรดแลกติกไอโซเลท B21, B22 และ B31 ท่ีเลี้ยงไวในอาหาร MRS 

broth ครบ 48 ชั่วโมง มาปนแยกเอาเฉพาะสวนใส นำสวนใสท่ีไดมาปรับ pH ใหไดเทากับ 6.5 โดยใช 1 N NaOH  จากนั้นนำ

เชื้อแบคทีเรียกอโรคในระบบทางเดินอาหารที่ใชในการทดสอบใสใน MHA ที่มีวุน 0.7% โดยใหไดความเขมขนสุดทายเทากับ 

106 CFU/ml นำอาหารเลี้ยงเชื้อ MHA ดังกลาว มาเททับลงบน MHA ที่มีวุน 1.5% ใชปลายหลอดหยดที่ปราศจากเชื้อเจาะ

อาหาร แลวหยดสวนใสที่ปรับ pH แลวปริมาตร 70 µl ลงในหลุม โดยใชสวนใสที่ไมปรับ pH เปน positive control จากนั้น

นำไปบมท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง ตรวจผลการยับย้ังดวยการวัดขนาดวงใสการยับย้ัง ซ่ึงขอมูลผลการ

ทดลองจะแสดงเปน คาเฉลี่ย ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช Student’s t test ในการวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางกลุม

ทดสอบและกลุมควบคุม ซ่ึงผลการทดลองจะแตกตางอยางมีนัยสำคัญท่ีมีคา p<0.05 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

จากการทดสอบฤทธิ์ยับย้ังเชื้อแบคทีเรียกอโรคในระบบทางเดินอาหาร พบวาแบคทีเรียกรดแลกติกไอโซเลท B21, B22 

และ B31 สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียกอโรคในระบบทางเดินอาหารที่ทดสอบไดทุกตัว อีกทั้งสามารถยับยั้งไดดีกวายา 

gentamicin อยางมีนัยสำคัญ และยับยั้งเชื้อ EPEC DMST 30546 ไดดีที่สุด (ตารางที่ 1) แสดงใหเห็นวาเชื้อแบคทีเรีย           

กรดแลกติกไอโซเลท B21, B22 และ B31 มีคุณสมบัติเปนโพรไบโอติกท่ีดี คือ สามารถยับย้ังเชื้อกอโรคในระบบทางเดินอาหาร

ได สอดคลองกับงานวิจัยที่ทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียกอโรคในระบบทางเดินอาหารโดยวิธี agar spot  พบวา มีจำนวน 

14 ไอโซเลท ได แก   Lactobacillus acidophilus (PXN 35) , Lactobacillus rhamnosus (PXN 54) , Lactobacillus 

plantarum (PXN 47) , Lactobacillus delbrueckii (PXN 39) , Lactobacillus casei (PXN 37) , Lactococcus lactis 

(PXN 6 3 ) , Lactobacillus salivarius (PXN 57 ) , Lactobacillus fermentum (PXN 4 4 ) , Lactobacillus helveticus 

(PXN 45), Bifidobacterium bifidum (PXN 23), Bifidobacterium breve (PXN 25), Bifidobacterium infantis (PXN 

27) , Bifidobacterium longum (PXN 30), Streptococcus salivarius (PXN 66) และ Bacillus subtilis (PXN 21) ท่ี

สามารถยับย้ังเชื้อ S. Typhimurium, S. aureus, E. coli, E. faecalis และ Clostridium difficile โดยมีคาวงใสการยับย้ังอยู

ในชวงระหวาง 5-17 มิลลิเมตร [4] เชนเดียวกับอีกงานวิจัย ซึ่งไดแยกเชื้อ Lactobacillus pentosus CHIG จากพริกดอง มี

คุณสมบัติเปนโพรไบโอติก คือ สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียกอโรคในระบบทางเดินอาหาร ไดแก E. coli, Enterobacter 

aerogenes, Salmonella Typhi MTCC 98 และ Shigella sp.ท่ีทดสอบได [5] 

 

ตารางที่ 1 ฤทธิ์ยับย้ังเชื้อแบคทีเรียกอโรคในระบบทางเดินอาหารของแบคทีเรียกรดแลกติกไอโซเลท B21, B22 และ B31  

ไอโซเลท 
วงใสการยับย้ัง (มิลลิเมตร) ± S.D. 

EPEC DMST 30546 S. Typhimurium S. sonnei 

B21 50.00±0.00* 42.00±0.00* 45.00±0.00* 

B22 59.64±0.58* 45.00±0.00* 40.00±0.00* 

B31 60.00±0.00* 42.00±0.00* 40.00±0.00* 

Gentamicin (10 ไมโครกรัม)          20.00±0.00 9.33±0.58 10.00±0.00 

* คือ คาวงใสการยับย้ัง แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญท่ี p<0.05 เม่ือเปรียบเทียบกับยา gentamicin  



1080
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

สำหร ับการทดสอบการสร างไฮโดรเจนเปอร ออกไซด  โดยการส ังเกตการเปล ี ่ยนส ีของโคโลนี เน ื ่องจาก 

tetramethylbenzidine ในอาหาร MRS agar ที่ทดสอบ สามารถทำปฏิกิริยากับไฮโดรเจนเปอรออกไซด ในสภาวะที่มี

ออกซิเจนและมีเอนไซม horseradish peroxidase เปนตัวเรงปฏิกิริยา และเกิดเปนสีน้ำตาลออน สีน้ำตาล หรือสีน้ำเงิน ซ่ึง

ผลการทดลองพบวา แบคทีเรียกรดแลกติกไอโซเลท B21, B22 และ B31 มีลักษณะโคโลนีเปนสีขาว แสดงวา แบคทีเรียกรด

แลกติกทั้ง 3 ไอโซเลท ไมสามารถผลิตไฮโดรเจนเปอรออกไซด (รูปที่ 1) แตกตางจากงานวิจัยอื่น ๆ ที่พบวามีการสราง

ไฮโดรเจนเปอรออกไซด ไดแก งานวิจัยที่ทำการทดสอบความสามารถในการผลิตไฮโดรเจนเปอรออกไซดของแบคทีเรียกรด

แลกติกที่แยกไดจากอาหารหมักและลำไสเล็กของมนุษย ผลการทดสอบพบวา แบคทีเรียกรดแลกติกไอโซเลท CICC 20296, 

CICC 23174, CICC 6233, CGMCC 1.557, CGMCC 1.2625, CGMCC 1.2161, CGMCC 1.1854, CGMCC 1.1878 แ ล ะ 

LGG มีความสามารถในการผลิตไฮโดรเจนเปอรออกไซด [6] เชนเดียวกับงานวิจัยที่ทำการทดสอบความสามารถในการผลิต

ไฮโดรเจนเปอรออกไซดของแบคทีเรียกรดแลกติกท่ีแยกไดจากลูกวัว ท่ีมีคุณสมบัติเปนโพรไบโอติก ซ่ึงไดทดสอบแบคทีเรียกรด

แลกติกท้ังหมด 14 ไอโซเลท ผลการทดสอบพบวา แบคทีเรียกรดแลกติกท้ัง 14 ไอโซเลท มีความสามารถในการผลิตไฮโดรเจน

เปอรออกไซด [7] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 โคโลนีของแบคทีเรียกรดแลกติกไอโซเลท B21, B22 และ B31 มีสีขาว 

บนอาหาร MRS agar ท่ีใชทดสอบการสรางไฮโดรเจนเปอรออกไซด  
 

 การทดสอบการสรางแบคเทอริโอซิน โดยการนำน้ำเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียกรดแลกติกไอโซเลท B21, B22 และ B31 ท่ีผาน

การนำไปปนและปรับ pH ใหเปน 6.5 เพื่อกำจัดฤทธิ์การยับยั้งที่เกิดจากกรด มาทดสอบฤทธิ์การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียกอโรคใน

ระบบทางเดินอาหาร ไดแก EPEC DMST 30546, S. Typhimurium และ S. sonnei พบวาไมมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียกอ

โรคในระบบทางเดินอาหารที่ทดสอบ ในขณะที่ control (ตารางที่ 2) ของแบคทีเรียกรดแลกติกทั้ง 3 ไอโซเลท สามารถยับย้ัง

เชื้อที่ทดสอบได แสดงวา แบคทีเรียกรดแลกติกทั้ง 3 ไอโซเลท ไมสามารถสรางสารยับยั้งในกลุมแบคเทอริโอซิน แตฤทธิ์การ

ยับยั้งในกลุมที่เปน control เกิดจากสารออกฤทธิ์ในกลุมกรดอินทรียซึ่งเปนผลิตภัณฑหลักที่ไดจากกระบวนการหมักน้ำตาล

ของแบคทีเรียกรดแลกติก ซึ่งจะเห็นไดวาจากวิธีทดสอบแบบ agar sport เชื้อแบคทีเรียกรดแลกติกมีฤทธิ์ยับยั้งที่ดีกวาการ

B21 

B22 

B31 

ทดสอบโดยใชสวนใสที่ไดจากน้ำเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียกรดแลกติกที่ไมปรับ pH เนื่องจากระหวางการทดสอบดวยวิธี agar sport 

เชื้อแบคทีเรียกรดแลกติกยังคงมีการสรางออกฤทธิ์ในกลุมกรดอินทรียเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ในขณะท่ีการทดสอบโดยใชสวนใสซ่ึงไมมี

ตัวเชื้อแบคทีเรียกรดแลกติก จึงมีปริมาณของกรดอินทรียเทาเดิมจากการเลี้ยงเชื้อไวครบ 48 ชั่วโมง สอดคลองกับงานวิจัยท่ี

ทำการศึกษาฤทธิ์ยับยั้งของแบคเทอริโอซินที่สรางจากแบคทีเรียกรดแลกติกตอเชื้อกอโรคในระบบทางเดินอาหารที่ทดสอบ

จำนวน 3 ชนิด ไดแก S. sonnei, E. coli และ S. typhimurium พบวาแบคทีเรียกรดแลกติก 4 ไอโซเลท ไดแก M5-L, J10-L, 

Q8-L และ LGG ไมสรางสารยับยั้งในกลุมแบคเทอริโอซิน [8] เชนเดียวกับงานวิจัยท่ีทดสอบฤทธิ์การยับยั้งเชื้อของแบคเทอริ

โอซินท่ีสรางจากแบคทีเรียกรดแลกติกท่ีแยกไดจากอาหารหมักจำนวน 8 ไอโซเลท ไดแก L. rhamnosus GG, L. fermentum 

S1, L. fermentum S8, L. fermentum S16, Lactobacillus paracasei S14, L. plantarum S17 และ  L. rhamnosus 

S19 พบวาแบคทีเรียกรดแลกติกจำนวน 8 ไอโซเลท ไมมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียกอโรคในระบบทางเดินอาหารที่ทดสอบ [9] 

อยางไรก็ตามยังพบวาแบคทีเรียกรดแลกติกบางสายพันธุสรางแบคเทอริโอซินท่ียับย้ังเชื้อแบคทีเรียกอโรคได [10] 

 

ตารางที่ 2 การทดสอบการสรางแบคเทอริโอซินของเชื้อแบคทีเรียกรดแลกติกไอโซเลท B21, B22 และ B31 

ไอโซเลท 
วงใสการยับย้ัง (มิลลิเมตร) ± S.D. 

EPEC DMST 30546 S. Typhimurium S. sonnei 

B21 pH 6.50 - - - 

B21 (control) pH 3.83 10.00±0.00 14.65±0.47 12.00±0.00 

B22 pH 6.49 - - - 

B22 (control) pH 3.91 10.00±0.00 15.00±0.00 12.00±0.00 

B31 pH 6.55 - - - 

B31 (control) pH 4.16 10.00±0.00 14.00±0.00 10.00±0.00 

Control คือ สวนใสท่ีไดจากน้ำเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียกรดแลกติกไอโซเลท B21, B22 และ B31 ท่ีไมปรับ pH 

         - คือ ไมยับย้ัง 

 

สรุปผลการวิจัย 

แบคทีเรียกรดแลกติกไอโซเลท B21, B22 และ B31 สามารถยับยั้งเชื้อ EPEC DMST 30546, S. Typhimurium และ 

S. sonnei ซึ่งเปนเชื้อแบคทีเรียกอโรคในระบบทางเดินอาหาร ไดดีกวายา gentamicin อยางมีนัยสำคัญ แตไมสรางสารออก

ฤทธิ์ยับย้ังเชื้อในกลุมไฮโดรเจนเปอรออกไซดและแบคเทอริโอซิน นั่นคือ ฤทธิ์ยับย้ังเชื้อแบคทีเรียกอโรคนะระบบทางเดินอารท่ี

ทดสอบในครั้งนี้เกิดจากสารออกฤทธิ์ในกลุมกรดอินทรียซึ่งเปนผลิตภัณฑหลักที่ไดจากกระบวนการหมักน้ำตาลของแบคทีเรีย

กรดแลกติก 
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1081
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

สำหร ับการทดสอบการสร างไฮโดรเจนเปอร ออกไซด  โดยการส ังเกตการเปล ี ่ยนส ีของโคโลนี เน ื ่องจาก 

tetramethylbenzidine ในอาหาร MRS agar ที่ทดสอบ สามารถทำปฏิกิริยากับไฮโดรเจนเปอรออกไซด ในสภาวะที่มี

ออกซิเจนและมีเอนไซม horseradish peroxidase เปนตัวเรงปฏิกิริยา และเกิดเปนสีน้ำตาลออน สีน้ำตาล หรือสีน้ำเงิน ซ่ึง

ผลการทดลองพบวา แบคทีเรียกรดแลกติกไอโซเลท B21, B22 และ B31 มีลักษณะโคโลนีเปนสีขาว แสดงวา แบคทีเรียกรด

แลกติกทั้ง 3 ไอโซเลท ไมสามารถผลิตไฮโดรเจนเปอรออกไซด (รูปที่ 1) แตกตางจากงานวิจัยอื่น ๆ ที่พบวามีการสราง

ไฮโดรเจนเปอรออกไซด ไดแก งานวิจัยที่ทำการทดสอบความสามารถในการผลิตไฮโดรเจนเปอรออกไซดของแบคทีเรียกรด

แลกติกที่แยกไดจากอาหารหมักและลำไสเล็กของมนุษย ผลการทดสอบพบวา แบคทีเรียกรดแลกติกไอโซเลท CICC 20296, 

CICC 23174, CICC 6233, CGMCC 1.557, CGMCC 1.2625, CGMCC 1.2161, CGMCC 1.1854, CGMCC 1.1878 แ ล ะ 

LGG มีความสามารถในการผลิตไฮโดรเจนเปอรออกไซด [6] เชนเดียวกับงานวิจัยที่ทำการทดสอบความสามารถในการผลิต

ไฮโดรเจนเปอรออกไซดของแบคทีเรียกรดแลกติกท่ีแยกไดจากลูกวัว ท่ีมีคุณสมบัติเปนโพรไบโอติก ซ่ึงไดทดสอบแบคทีเรียกรด

แลกติกท้ังหมด 14 ไอโซเลท ผลการทดสอบพบวา แบคทีเรียกรดแลกติกท้ัง 14 ไอโซเลท มีความสามารถในการผลิตไฮโดรเจน

เปอรออกไซด [7] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 โคโลนีของแบคทีเรียกรดแลกติกไอโซเลท B21, B22 และ B31 มีสีขาว 

บนอาหาร MRS agar ท่ีใชทดสอบการสรางไฮโดรเจนเปอรออกไซด  
 

 การทดสอบการสรางแบคเทอริโอซิน โดยการนำน้ำเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียกรดแลกติกไอโซเลท B21, B22 และ B31 ท่ีผาน

การนำไปปนและปรับ pH ใหเปน 6.5 เพื่อกำจัดฤทธิ์การยับยั้งที่เกิดจากกรด มาทดสอบฤทธิ์การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียกอโรคใน

ระบบทางเดินอาหาร ไดแก EPEC DMST 30546, S. Typhimurium และ S. sonnei พบวาไมมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียกอ

โรคในระบบทางเดินอาหารที่ทดสอบ ในขณะที่ control (ตารางที่ 2) ของแบคทีเรียกรดแลกติกทั้ง 3 ไอโซเลท สามารถยับย้ัง

เชื้อที่ทดสอบได แสดงวา แบคทีเรียกรดแลกติกทั้ง 3 ไอโซเลท ไมสามารถสรางสารยับยั้งในกลุมแบคเทอริโอซิน แตฤทธิ์การ

ยับยั้งในกลุมที่เปน control เกิดจากสารออกฤทธิ์ในกลุมกรดอินทรียซึ่งเปนผลิตภัณฑหลักที่ไดจากกระบวนการหมักน้ำตาล

ของแบคทีเรียกรดแลกติก ซึ่งจะเห็นไดวาจากวิธีทดสอบแบบ agar sport เชื้อแบคทีเรียกรดแลกติกมีฤทธิ์ยับยั้งที่ดีกวาการ

B21 

B22 

B31 

ทดสอบโดยใชสวนใสที่ไดจากน้ำเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียกรดแลกติกที่ไมปรับ pH เนื่องจากระหวางการทดสอบดวยวิธี agar sport 

เชื้อแบคทีเรียกรดแลกติกยังคงมีการสรางออกฤทธิ์ในกลุมกรดอินทรียเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ในขณะท่ีการทดสอบโดยใชสวนใสซ่ึงไมมี

ตัวเชื้อแบคทีเรียกรดแลกติก จึงมีปริมาณของกรดอินทรียเทาเดิมจากการเลี้ยงเชื้อไวครบ 48 ชั่วโมง สอดคลองกับงานวิจัยท่ี

ทำการศึกษาฤทธิ์ยับยั้งของแบคเทอริโอซินที่สรางจากแบคทีเรียกรดแลกติกตอเชื้อกอโรคในระบบทางเดินอาหารที่ทดสอบ

จำนวน 3 ชนิด ไดแก S. sonnei, E. coli และ S. typhimurium พบวาแบคทีเรียกรดแลกติก 4 ไอโซเลท ไดแก M5-L, J10-L, 

Q8-L และ LGG ไมสรางสารยับยั้งในกลุมแบคเทอริโอซิน [8] เชนเดียวกับงานวิจัยท่ีทดสอบฤทธิ์การยับยั้งเชื้อของแบคเทอริ

โอซินท่ีสรางจากแบคทีเรียกรดแลกติกท่ีแยกไดจากอาหารหมักจำนวน 8 ไอโซเลท ไดแก L. rhamnosus GG, L. fermentum 

S1, L. fermentum S8, L. fermentum S16, Lactobacillus paracasei S14, L. plantarum S17 และ  L. rhamnosus 

S19 พบวาแบคทีเรียกรดแลกติกจำนวน 8 ไอโซเลท ไมมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียกอโรคในระบบทางเดินอาหารที่ทดสอบ [9] 

อยางไรก็ตามยังพบวาแบคทีเรียกรดแลกติกบางสายพันธุสรางแบคเทอริโอซินท่ียับย้ังเชื้อแบคทีเรียกอโรคได [10] 

 

ตารางที่ 2 การทดสอบการสรางแบคเทอริโอซินของเชื้อแบคทีเรียกรดแลกติกไอโซเลท B21, B22 และ B31 

ไอโซเลท 
วงใสการยับย้ัง (มิลลิเมตร) ± S.D. 

EPEC DMST 30546 S. Typhimurium S. sonnei 

B21 pH 6.50 - - - 

B21 (control) pH 3.83 10.00±0.00 14.65±0.47 12.00±0.00 

B22 pH 6.49 - - - 

B22 (control) pH 3.91 10.00±0.00 15.00±0.00 12.00±0.00 

B31 pH 6.55 - - - 

B31 (control) pH 4.16 10.00±0.00 14.00±0.00 10.00±0.00 

Control คือ สวนใสท่ีไดจากน้ำเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียกรดแลกติกไอโซเลท B21, B22 และ B31 ท่ีไมปรับ pH 

         - คือ ไมยับย้ัง 

 

สรุปผลการวิจัย 

แบคทีเรียกรดแลกติกไอโซเลท B21, B22 และ B31 สามารถยับยั้งเชื้อ EPEC DMST 30546, S. Typhimurium และ 

S. sonnei ซึ่งเปนเชื้อแบคทีเรียกอโรคในระบบทางเดินอาหาร ไดดีกวายา gentamicin อยางมีนัยสำคัญ แตไมสรางสารออก

ฤทธิ์ยับย้ังเชื้อในกลุมไฮโดรเจนเปอรออกไซดและแบคเทอริโอซิน นั่นคือ ฤทธิ์ยับย้ังเชื้อแบคทีเรียกอโรคนะระบบทางเดินอารท่ี

ทดสอบในครั้งนี้เกิดจากสารออกฤทธิ์ในกลุมกรดอินทรียซึ่งเปนผลิตภัณฑหลักที่ไดจากกระบวนการหมักน้ำตาลของแบคทีเรีย

กรดแลกติก 
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สมบัติพรีไบโอติกของเห็ดป่าในป่าภูพาน จังหวัดสกลนคร

กอบกุล นงนุช1*

บทคัดย่อ
ศึกษาสมบัติพรีไบโอติกในเห็ดป่าบริเวณเขตอุทยานแห่งชาติภูพาน จ.สกลนคร จ�านวน 4 ชนิด ได้แก่ เห็ดระโงกขาว 

(Amanita princeps Corner & Bas.) เห็ดระโงกเหลือง (A. hemibapha (Berk.. et Br.) เห็ดน�้าหมาก (Russula luteotacta 

Rea.) และเห็ดบดหรือเห็ดกระด้าง (Lentinus polychrous Lev.) การศึกษานี้ท�าการวัดปริมาณคลอโรฟิลล์ เบต้าแคโรทีน และไล

โคปีน รวมถึงวัดการเพิ่มจ�านวนของจุลินทรีย์พรีไบโอติกของ Lactobacillus sp. ผลการศึกษาพบว่า เห็ดบดหรือเห็ดกระด้างเป็น

เห็ดชนิดเดียวที่มีค่าสารคลอโรฟิลล์สูงที่สุดที่ 16.976 มิลลิกรัมต่อ 100 มิลลิกรัม ส่วนผลการศึกษาปริมาณสารเบต้าแคโรทีนและไล

โคปีนสูงสุดที่ความเข้มข้น 25 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร พบในเห็ดน�้าหมาก ในส่วนของคุณสมบัติในการเป็นพรีไบโอติกของเห็ดอบแห้ง

นั้น มีการเจริญของจุลินทรีย์แตกต่างกันไปตามชนิดของเห็ด โดยพบว่าส่วนก้านของเห็ดระโงกขาวและส่วนหมวกของเห็ดระโงก

เหลืองแสดงถึงความสามารถในการส่งเสริมการเจริญสูงที่สุดที่ร้อยละ 156.53 และ 161.25 ตามล�าดับ

ค�าส�าคัญ : พรีไบโอติก เห็ดป่ากินได้

1 ผศ.ดร. สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร, 47160
1 Assist Prof. Dr. Department of Science and Math, Rajamangala University of Technology Isan, Sakon nakhon campus, 47160.
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Prebiotic Properties of Wild Edible Mushrooms collected Phu Pan forest, 

Sakon Nakhon province

Khobkul Nongnutch1*

Abstract
 Preliminary Prebiotic properties was studied in four wild edible mushrooms in Phu-Phan biosphere 

reverse: Amanita princeps Corner & Bas., A. hemibapha (Berk.. et Br., R. luteotacta Rea. And Lentinus polychrous 

Lev. This study was measured chlorophyll, β-carotene, lycopene and enhanced activity of Lactobacillus sp. It 

was found that Lentinus polychrous Lev. Showed the most of chlorophyll at 16.976 mg/100 mg. The analysis 

revealed that R. luteotacta Rea. was showed the highest β-carotene at 0.621 mg/100 mg of concentration at 

25 mg/ml. Protential prebiotic activity of dried wild mushroom was showed different growth characteristivs 

dependently on used mushrooms. The dried mushrooms of the stalk and the cap of Amanita princeps Corner & 

Bas and A. hemibapha (Berk.. et Br. Is showed the most of enhance activity at 156.53 and 161.25 %, respectively.

Keywords: prebiotic, wild edible mushroom

บทน า 
 พรีไบโอติก (prebiotic) เป็นสารพวกโอลิโกแซคคาไรด์และโพลีแซคคาไรด์ที่ไม่ละลายน  าแต่ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโต
ของแบคทีเรียที่มีประโยชน์ในระบบทางเดินอาหารและช่วยยับยั งกลุ่มแบคทีเรียฉวยโอกาสและแบคทีเรียก่อโรค พรีไบโอติกหลาย
ชนิดที่ มี จ าหน่ ายอยู่ ในท้องตลาด ที่ นิ ยม ใ ช้ ในอุตสาหกรรมอาหารและยา  เ ช่น  fructooligo-saccharide, galacto-
oligosaccharide, lactulose, polydextrose [1] นอกจากนั นการย่อยพรีไบโอติกยังช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกัน ลดการติดเชื อในล าไส้ 
ช่วยให้ขับอุจจาระได้ดีขึ น โดยผลของการหมักในทางเดินอาหารจะเปลี่ยนต าแหน่งของกรดไขมันสายสั น และช่วยเพิ่มน  าหนักของ
อุจจาระ ลดความเป็นกรดในล าไส้ ลดปริมาณไนโตรเจนในผลิตภัณฑ์สุดท้าย ช่วยให้เอนไซม์ท างานน้อยลง เพิ่มการรวมตัวของ
โปรตีนหรือเพิ่มตัวดูดซับแร่ธาตุต่างๆ [2] 
 พื นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร จัดเป็นพื นที่ป่าแห่งหนึ่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเห็ดและพืชกินได้ที่เป็นแหล่งอาหารและรายได้ที่ส าคัญของชุมชนท่ีอาศัยโดยรอบ พบเห็ดกินได้หลากหลายสาย
พันธุ์กระจายอยู่ในพื นที่ป่า และในปัจจุบันพบว่าการบริโภคเห็ดได้เพิ่มสูงขึ น ซึ่งเห็ดจัดเป็นแหล่งของโปรตีน วิตามิน และแร่ธาตุ
บางชนิด สมบัติของเห็ดจึงมีความน่าสนใจ และยังพบว่ามีการน าเห็ดไปใช้ในทางโภชนเภสัชมากขึ น [3] ซึ่งสารโพลีแซคคาไรด์ใน
เห็ดเป็นแหล่งส าคัญของการมีคุณสมบัติเป็นพรไีบโอตกิ ซึ่งประกอบไปด้วย ไคติน เฮมิเซลลูโลส แอลฟาและเบต้ากลแูคน แมนแนน 
ไซแลน และกาแลคโตสซึ่งจะพบในปรมิาณท่ีแตกต่างกัน ดังนั นผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาคุณสมบัติในการเป็นพรีไบโอติกที่ช่วยสง่เสรมิ
การท างานของจุลินทรีย์กลุ่มโพรไบโอติกในทางเดินอาหารจากเห็ดป่ากินได้ เพื่อเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการน าไปใช้ประโยชน์ใน
การบริโภค 
 

วิธีการวิจัย 
   น าเห็ดป่าท่ีเก็บและซื อจากร้านโดยรอบบริเวณอุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร จ านวน จ านวน 4 ชนิด ได้แก่ เห็ด
ระโงกขาว (Amanita princeps Corner & Bas.) เห็ดระโงกเหลือง (A. hemibapha Berk et Br.) เห็ดน  าหมาก (R. luteotacta 
Rea.) และเห็ดบดหรือเห็ดกระด้าง (Lentinus polychrous Lev.) น ามาคัดแยกชนิดเพื่อลา้งน  าเอาดินออกให้หมด จากนั นน าใส่
ตะแกรงตากให้แห้งและน าไปอบท่ี 40 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ช่ัวโมง เก็บไว้ในห้องปฏิบัติการเพื่อการน าไปสกัดในขั นตอนต่อไป 

 การหาปรมิาณคลอโรฟิลล์ ตามวิธขีอง Whitham และคณะ [4] 

 ช่ังตัวอย่างเห็ดอบแห้งที่บดละเอียด 1 กรัม เติมสารละลายอะซิโตนความเข้มข้น 80% 10 ml วางไว้ที่อุณหภูมิห้องนาน 
15 นาที จากนั นกรองด้วยกระดาษกรอง Whatman No.1 ปรับปริมาตรด้วยสารละลายอะซิโตนความเข้มข้น 80% ให้ได้ปริมาตร
สุดท้ายเท่ากับ 25 ml น าสารละลายที่ได้ไปวดัค่าการดูดกลืนแสง (optical density, OD) ที่ความยาวคลื่น 645 และ 663 นาโน
เมตร ด้วยเครื่อง spectrophotometer โดยใช้สารละลายอะซิโตน ความเข้มข้น 80% เป็น blank บันทึกค่าท่ีได้แล้วน าไปค านวณ
ปริมาณคลอโรฟิลล ์

  ปริมาณคลอโรฟิลล์เอ = {12.7[OD663 – 2.69(OD645)]} x [V (1,000xW)] 

  ปริมาณคลอโรฟิลล์บี  = {22.9[OD645 – 4.69(OD663)]} x [V (1,000xW)] 

  ปริมาณคลอโรฟิลล์ทั งหมด = {20.2[OD645 – 8.02(OD663)]} x [V (1,000xW)] 
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บทน า 
 พรีไบโอติก (prebiotic) เป็นสารพวกโอลิโกแซคคาไรด์และโพลีแซคคาไรด์ที่ไม่ละลายน  าแต่ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโต
ของแบคทีเรียที่มีประโยชน์ในระบบทางเดินอาหารและช่วยยับยั งกลุ่มแบคทีเรียฉวยโอกาสและแบคทีเรียก่อโรค พรีไบโอติกหลาย
ชนิดที่ มี จ าหน่ ายอยู่ ในท้องตลาด ที่ นิ ยม ใ ช้ ในอุตสาหกรรมอาหารและยา  เ ช่น  fructooligo-saccharide, galacto-
oligosaccharide, lactulose, polydextrose [1] นอกจากนั นการย่อยพรีไบโอติกยังช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกัน ลดการติดเชื อในล าไส้ 
ช่วยให้ขับอุจจาระได้ดีขึ น โดยผลของการหมักในทางเดินอาหารจะเปลี่ยนต าแหน่งของกรดไขมันสายสั น และช่วยเพิ่มน  าหนักของ
อุจจาระ ลดความเป็นกรดในล าไส้ ลดปริมาณไนโตรเจนในผลิตภัณฑ์สุดท้าย ช่วยให้เอนไซม์ท างานน้อยลง เพิ่มการรวมตัวของ
โปรตีนหรือเพิ่มตัวดูดซับแร่ธาตุต่างๆ [2] 
 พื นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร จัดเป็นพื นที่ป่าแห่งหนึ่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเห็ดและพืชกินได้ที่เป็นแหล่งอาหารและรายได้ที่ส าคัญของชุมชนท่ีอาศัยโดยรอบ พบเห็ดกินได้หลากหลายสาย
พันธุ์กระจายอยู่ในพื นที่ป่า และในปัจจุบันพบว่าการบริโภคเห็ดได้เพิ่มสูงขึ น ซึ่งเห็ดจัดเป็นแหล่งของโปรตีน วิตามิน และแร่ธาตุ
บางชนิด สมบัติของเห็ดจึงมีความน่าสนใจ และยังพบว่ามีการน าเห็ดไปใช้ในทางโภชนเภสัชมากขึ น [3] ซึ่งสารโพลีแซคคาไรด์ใน
เห็ดเป็นแหล่งส าคัญของการมีคุณสมบัติเป็นพรไีบโอตกิ ซึ่งประกอบไปด้วย ไคติน เฮมิเซลลูโลส แอลฟาและเบต้ากลแูคน แมนแนน 
ไซแลน และกาแลคโตสซึ่งจะพบในปรมิาณท่ีแตกต่างกัน ดังนั นผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาคุณสมบัติในการเป็นพรีไบโอติกที่ช่วยสง่เสรมิ
การท างานของจุลินทรีย์กลุ่มโพรไบโอติกในทางเดินอาหารจากเห็ดป่ากินได้ เพื่อเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการน าไปใช้ประโยชน์ใน
การบริโภค 
 

วิธีการวิจัย 
   น าเห็ดป่าท่ีเก็บและซื อจากร้านโดยรอบบริเวณอุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร จ านวน จ านวน 4 ชนิด ได้แก่ เห็ด
ระโงกขาว (Amanita princeps Corner & Bas.) เห็ดระโงกเหลือง (A. hemibapha Berk et Br.) เห็ดน  าหมาก (R. luteotacta 
Rea.) และเห็ดบดหรือเห็ดกระด้าง (Lentinus polychrous Lev.) น ามาคัดแยกชนิดเพื่อลา้งน  าเอาดินออกให้หมด จากนั นน าใส่
ตะแกรงตากให้แห้งและน าไปอบท่ี 40 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ช่ัวโมง เก็บไว้ในห้องปฏิบัติการเพื่อการน าไปสกัดในขั นตอนต่อไป 

 การหาปรมิาณคลอโรฟิลล์ ตามวิธขีอง Whitham และคณะ [4] 

 ช่ังตัวอย่างเห็ดอบแห้งที่บดละเอียด 1 กรัม เติมสารละลายอะซิโตนความเข้มข้น 80% 10 ml วางไว้ที่อุณหภูมิห้องนาน 
15 นาที จากนั นกรองด้วยกระดาษกรอง Whatman No.1 ปรับปริมาตรด้วยสารละลายอะซิโตนความเข้มข้น 80% ให้ได้ปริมาตร
สุดท้ายเท่ากับ 25 ml น าสารละลายที่ได้ไปวดัค่าการดูดกลืนแสง (optical density, OD) ที่ความยาวคลื่น 645 และ 663 นาโน
เมตร ด้วยเครื่อง spectrophotometer โดยใช้สารละลายอะซิโตน ความเข้มข้น 80% เป็น blank บันทึกค่าท่ีได้แล้วน าไปค านวณ
ปริมาณคลอโรฟิลล ์

  ปริมาณคลอโรฟิลล์เอ = {12.7[OD663 – 2.69(OD645)]} x [V (1,000xW)] 

  ปริมาณคลอโรฟิลล์บี  = {22.9[OD645 – 4.69(OD663)]} x [V (1,000xW)] 

  ปริมาณคลอโรฟิลล์ทั งหมด = {20.2[OD645 – 8.02(OD663)]} x [V (1,000xW)] 
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  โดย V คือ ปริมาตรสุดท้ายของสารละลายที่น ามาหาปริมาณคลอโรฟิลล์ 

       W คือ น  าหนักของเห็ดแห้งที่น ามาสกัดคลอโรฟิลล ์

       OD คือ ค่าการดูดกลืนแสงท่ีอ่านได้จากเครื่อง spectrophotometer ตามความยาวคลื่นท่ีก าหนด 

 

 การหาปรมิาณเบต้าแคโรทีนและไลโคปีน [5] 

 น าสารสกัดที่ได้จากเห็ดแห้งปรมิาณ 100 มิลลิกรมั เติม 10 ml ของสารละลายผสม acetone-hexane (92:3) เขย่าให้
เข้ากันเป็นเวลา 1 นาที น าไปกรองผ่านกระดาษกรอง Whatman No.4 น าไปวัดค่าการดดูกลืนแสงที่ 453, 505 และ 663 นาโน
เมตร ซึ่งปริมาณ -carotene และ lycopene สามารถค านวณไดต้ามสมการ 

  Lycopene mg/100 mg  =  0.0458 A663 + 0.372 A505 – 0.0806 A453 

  -carotene mg/100 mg = 0.216 A663 – 0.304 A505 + 0.452 A453 

 

 การทดสอบประสิทธิภาพของเห็ดที่มีต่อการเจริญของจุลินทรีย์กลุม่โพรไบโอติก [6] 

 แบคทีเรียกลุ่มโพรไบโอติกที่ใช้ทดสอบ คือ แบคทีเรียกรดแลกติก ได้แก่ Lactobacillus plantarum TISTR 1465 และ 
L. casei TISTR 1463 แบ่งการทดลองออกเป็น 3 ขั นตอนคือ 

 การเตรียมหัวเชื อ น าเชื อที่เก็บไว้ในกลีเซอรอลที่อณุหภมูิ -20 องศาเซลเซียส มาเลี ยงใหม่จ านวน 2 ครั งในอาหารที่
จ าเพาะต่อจลุินทรีย์นั นๆ จ านวน 5 มิลลิลติรต่อเชื อที่เลี ยง 100 ไมโครลติร จากนั นน าไป streak plate เพื่อเลือกเอา single 
colony แล้วน าเชื อจ านวน 1 โคโลนี ลงในอาหารใหม่ปริมาตร 5 ml เลี ยงให้ครบ 24 ช่ัวโมง แล้ววัด O.D. ที่ 600 nm เพื่อให้ได้ค่า
เท่ากับ 0.5 หรือใกล้เคยีง หากเชื อมีปริมาณมากให้เจือจางเชื อด้วยอาหารที่เลี ยงนั นๆ ในสภาวะปลอดเชื อ เพื่อให้ได้หัวเชื อน าไป
เลี ยงต่อในอาหารที่เติมเห็ดลงไป 

 การทดสอบในเหด็ น าเชื อที่ได้ไปเลี ยงในอาหารจ าเพาะต่อเชื อนั นๆ ในปริมาณ 1% โดยปรมิาตร (50 ไมโครลติร) ซึ่ง
อาหารดังกล่าวจะมีการเตมิเหด็บดลงไปจ านวน 1% ของปริมาตรอาหารเลี ยงเชื อ หรือ 0.05 กรัมต่ออาหารเลี ยงเชื อ 5 มิลลิลิตร แต่
ละการทดลองจะท าทั งหมด 3 ซ  า ติดตามการเจริญของเชื อ (enhanced activity) ด้วยการวัดค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลืน่ 
600 นาโนเมตร แล้วน าค่าที่ได้ของแต่ละเชื อไปค านวณหาค่าจากสูตรการค านวณผลของเห็ดต่อการเจริญของแบคทีเรียกรดแลกตกิ 
(Lactic acid bacteria) 

  Enhanced activity (%) = [(SB – CB) CB] x 100 

  เมื่อ CB = ค่าที่ไดจ้ากอาหารทีไ่มไ่ด้เติมเห็ด 

        SB = ค่าที่ได้จากอาหารที่เตมิเห็ด 

ผลการวิจัย 
การทดสอบหาปริมาณสารไลโคปีน เบต้า-แคโรทีน และคลอโรฟิลล์ในเห็ด พบว่าเห็ดน  าหมากมีค่าความเข้มข้นของไลโค

ปีนมากท่ีสุด รองลงมาคือเห็ดระโงกขาว ระโงกเหลือง และเห็ดบด ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.535 ± 0.037, 0.259 ± 0.161 , 0.205±0.010
และ 0.179 ± 0.022 mg/100  mg ตามล าดับการวิเคราะห์เบต้าแคโรทีนในเห็ดน  าหมากมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมา คือเห็ดบด 
เห็ดระโงกขาวและเห็ดระโงกเหลืองซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.535±0.037, 0.179±0.022, 0.159±0.161 และ 0.062±0.107 ตามล าดับ 
ส่วนการวิเคราะห์คลอโรฟิลลใ์นเห็ดป่าพบว่าในเห็ดบดมีคลอโรฟิลล์มากท่ีสุด และรองลงมาคือ เห็ดน  าหมาก เห็ดระโงกเหลือง และ
เห็ดระโงกขาว ซึ่งมีค่าเท่ากับ 12.822 ± 0.005 , 11.363±0.017 และ 10.236 ± 0.008 ตามล าดับ ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ปริมาณไลโคปีน เบต้า-แคโรทีน และคลอโรฟิลล์ที่พบในเห็ดป่ากินได้ในเขตอุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร 
ชนิดเห็ด ไลโคปีน (mg/100 mg) เบต้าแคโรทีน (mg/100 mg) คลอโรฟลิล์ (mg/100 mg) 
ระโงกขาว 0.259±0.161 0.159±0.161 10.236±0.008 

ระโงกเหลือง 0.205±0.010 0.062±0.107 11.363±0.017 
น  าหมาก 0.535±0.037 0.535±0.037 12.822±0.005 

บด 0.179±0.022 0.179±0.022 16.976 ±0.008 
 
 การทดสอบสมบัติพรีไบโอติกของเห็ดป่าในอาหารเลี ยง L. plantarum TISTR 1465 พบว่าส่วนของหมวกเห็ดระโงก
เหลืองและส่วนของก้านเห็ดระโงกขาวมีค่าเปอร์เซ็นต์การส่งเสริมการเจริญในอาหาร MRS ที่เลี ยง L. plantarum TISTR 1465 
เท่ากับ 156.53±0.069 และ 161.25±0.024 ตามล าดับ 
 

สรุปและวิจารณ์ผลการวิจัย 
จากผลการศึกษาสมบัติพรีไบโอติกจากเห็ดป่ากินได้ในครั งนี สามารถประเมินค่าความสามารถสมบัติการเป็นพรีไบโอติกที่

ส่งเสริมการเจริญของแบคทีเรียโพรไบโอติก ในกลุ่ม Lactobacillus ของเห็ดป่าทั ง 4 ชนิดที่พบมากในป่าภูพาน พบว่าปริมาณของ
เบต้า-แคโรทีนที่พบมากที่สุดในเห็ดน  าหมากมีค่าสอดคล้องกับรายงานปริมาณไลโคปีนในเห็ดกินได้ที่ Robaszkiewicz และคณะ 
[7] ที่ศึกษาปริมาณไลโคปีนในเห็ดกินได้หลายชนิดมีปริมาณต่ ากว่าปริมาณของเบต้าแคโรทีนอยู่หลายเท่าทั งในวิธีการสกัดด้วยเม
ทานอลและน  า ซึ่งจากการศึกษาในครั งนี ท าให้ทราบถึงประโยชน์ของการเป็นพรีไบโอติกเบื องต้นในเห็ดป่ากินได้ ดังนั นจึงพอสรุป
ได้ว่าเห็ดป่ากินได้มีประโยชน์ในการน ามาบริโภค และเป็นแนวทางในการน ามาประยุกต์ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ประเภทอ่ืนๆ นอกเหนือจากการน าไปเป็นอาหารเท่านั น 
 

เอกสารอ้างอิง 
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 [2] Douglas, L.C. and Sanders, M.E. (2008). Probiotics and prebiotics in dietetics practice., J. Amer. Diet. 
Assoc. 108: 510-512. 
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  โดย V คือ ปริมาตรสุดท้ายของสารละลายที่น ามาหาปริมาณคลอโรฟิลล์ 

       W คือ น  าหนักของเห็ดแห้งที่น ามาสกัดคลอโรฟิลล ์

       OD คือ ค่าการดูดกลืนแสงท่ีอ่านได้จากเครื่อง spectrophotometer ตามความยาวคลื่นท่ีก าหนด 

 

 การหาปรมิาณเบต้าแคโรทีนและไลโคปีน [5] 

 น าสารสกัดที่ได้จากเห็ดแห้งปรมิาณ 100 มิลลิกรมั เติม 10 ml ของสารละลายผสม acetone-hexane (92:3) เขย่าให้
เข้ากันเป็นเวลา 1 นาที น าไปกรองผ่านกระดาษกรอง Whatman No.4 น าไปวัดค่าการดดูกลืนแสงที่ 453, 505 และ 663 นาโน
เมตร ซึ่งปริมาณ -carotene และ lycopene สามารถค านวณไดต้ามสมการ 

  Lycopene mg/100 mg  =  0.0458 A663 + 0.372 A505 – 0.0806 A453 

  -carotene mg/100 mg = 0.216 A663 – 0.304 A505 + 0.452 A453 

 

 การทดสอบประสิทธิภาพของเห็ดที่มีต่อการเจริญของจุลินทรีย์กลุม่โพรไบโอติก [6] 

 แบคทีเรียกลุ่มโพรไบโอติกที่ใช้ทดสอบ คือ แบคทีเรียกรดแลกติก ได้แก่ Lactobacillus plantarum TISTR 1465 และ 
L. casei TISTR 1463 แบ่งการทดลองออกเป็น 3 ขั นตอนคือ 

 การเตรียมหัวเชื อ น าเชื อที่เก็บไว้ในกลีเซอรอลที่อณุหภมูิ -20 องศาเซลเซียส มาเลี ยงใหม่จ านวน 2 ครั งในอาหารที่
จ าเพาะต่อจลุินทรีย์นั นๆ จ านวน 5 มิลลิลติรต่อเชื อที่เลี ยง 100 ไมโครลติร จากนั นน าไป streak plate เพื่อเลือกเอา single 
colony แล้วน าเชื อจ านวน 1 โคโลนี ลงในอาหารใหม่ปริมาตร 5 ml เลี ยงให้ครบ 24 ช่ัวโมง แล้ววัด O.D. ที่ 600 nm เพื่อให้ได้ค่า
เท่ากับ 0.5 หรือใกล้เคยีง หากเชื อมีปริมาณมากให้เจือจางเชื อด้วยอาหารที่เลี ยงนั นๆ ในสภาวะปลอดเชื อ เพื่อให้ได้หัวเชื อน าไป
เลี ยงต่อในอาหารที่เติมเห็ดลงไป 

 การทดสอบในเหด็ น าเชื อที่ได้ไปเลี ยงในอาหารจ าเพาะต่อเชื อนั นๆ ในปริมาณ 1% โดยปรมิาตร (50 ไมโครลติร) ซึ่ง
อาหารดังกล่าวจะมีการเตมิเหด็บดลงไปจ านวน 1% ของปริมาตรอาหารเลี ยงเชื อ หรือ 0.05 กรัมต่ออาหารเลี ยงเชื อ 5 มิลลิลิตร แต่
ละการทดลองจะท าทั งหมด 3 ซ  า ติดตามการเจริญของเชื อ (enhanced activity) ด้วยการวัดค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลืน่ 
600 นาโนเมตร แล้วน าค่าที่ได้ของแต่ละเชื อไปค านวณหาค่าจากสูตรการค านวณผลของเห็ดต่อการเจริญของแบคทีเรียกรดแลกตกิ 
(Lactic acid bacteria) 

  Enhanced activity (%) = [(SB – CB) CB] x 100 

  เมื่อ CB = ค่าที่ไดจ้ากอาหารทีไ่มไ่ด้เติมเห็ด 

        SB = ค่าที่ได้จากอาหารที่เตมิเห็ด 

ผลการวิจัย 
การทดสอบหาปริมาณสารไลโคปีน เบต้า-แคโรทีน และคลอโรฟิลล์ในเห็ด พบว่าเห็ดน  าหมากมีค่าความเข้มข้นของไลโค

ปีนมากท่ีสุด รองลงมาคือเห็ดระโงกขาว ระโงกเหลือง และเห็ดบด ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.535 ± 0.037, 0.259 ± 0.161 , 0.205±0.010
และ 0.179 ± 0.022 mg/100  mg ตามล าดับการวิเคราะห์เบต้าแคโรทีนในเห็ดน  าหมากมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมา คือเห็ดบด 
เห็ดระโงกขาวและเห็ดระโงกเหลืองซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.535±0.037, 0.179±0.022, 0.159±0.161 และ 0.062±0.107 ตามล าดับ 
ส่วนการวิเคราะห์คลอโรฟิลลใ์นเห็ดป่าพบว่าในเห็ดบดมีคลอโรฟิลล์มากท่ีสุด และรองลงมาคือ เห็ดน  าหมาก เห็ดระโงกเหลือง และ
เห็ดระโงกขาว ซึ่งมีค่าเท่ากับ 12.822 ± 0.005 , 11.363±0.017 และ 10.236 ± 0.008 ตามล าดับ ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ปริมาณไลโคปีน เบต้า-แคโรทีน และคลอโรฟิลล์ที่พบในเห็ดป่ากินได้ในเขตอุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร 
ชนิดเห็ด ไลโคปีน (mg/100 mg) เบต้าแคโรทีน (mg/100 mg) คลอโรฟลิล์ (mg/100 mg) 
ระโงกขาว 0.259±0.161 0.159±0.161 10.236±0.008 

ระโงกเหลือง 0.205±0.010 0.062±0.107 11.363±0.017 
น  าหมาก 0.535±0.037 0.535±0.037 12.822±0.005 

บด 0.179±0.022 0.179±0.022 16.976 ±0.008 
 
 การทดสอบสมบัติพรีไบโอติกของเห็ดป่าในอาหารเลี ยง L. plantarum TISTR 1465 พบว่าส่วนของหมวกเห็ดระโงก
เหลืองและส่วนของก้านเห็ดระโงกขาวมีค่าเปอร์เซ็นต์การส่งเสริมการเจริญในอาหาร MRS ที่เลี ยง L. plantarum TISTR 1465 
เท่ากับ 156.53±0.069 และ 161.25±0.024 ตามล าดับ 
 

สรุปและวิจารณ์ผลการวิจัย 
จากผลการศึกษาสมบัติพรีไบโอติกจากเห็ดป่ากินได้ในครั งนี สามารถประเมินค่าความสามารถสมบัติการเป็นพรีไบโอติกที่

ส่งเสริมการเจริญของแบคทีเรียโพรไบโอติก ในกลุ่ม Lactobacillus ของเห็ดป่าทั ง 4 ชนิดที่พบมากในป่าภูพาน พบว่าปริมาณของ
เบต้า-แคโรทีนที่พบมากที่สุดในเห็ดน  าหมากมีค่าสอดคล้องกับรายงานปริมาณไลโคปีนในเห็ดกินได้ที่ Robaszkiewicz และคณะ 
[7] ที่ศึกษาปริมาณไลโคปีนในเห็ดกินได้หลายชนิดมีปริมาณต่ ากว่าปริมาณของเบต้าแคโรทีนอยู่หลายเท่าทั งในวิธีการสกัดด้วยเม
ทานอลและน  า ซึ่งจากการศึกษาในครั งนี ท าให้ทราบถึงประโยชน์ของการเป็นพรีไบโอติกเบื องต้นในเห็ดป่ากินได้ ดังนั นจึงพอสรุป
ได้ว่าเห็ดป่ากินได้มีประโยชน์ในการน ามาบริโภค และเป็นแนวทางในการน ามาประยุกต์ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ประเภทอ่ืนๆ นอกเหนือจากการน าไปเป็นอาหารเท่านั น 
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การประเมินค่าการย่อยได้แบบ in situ และองค์ประกอบทางเคมี

ของเปลือกกล้วยเล็บมือนางหมักในโคนม

อภิชาติ ครุฑสุวรรณ1* สุธีรวัฒน์ พันธุ์มาลัย2 และ ขบวน อินทรักษ์3

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาค่าการย่อยได้แบบ in situ โดยวิธี nylon bag technique ของเปลือกกล้วยเล็บมือนางหมัก โดย

การหมักยูเรียร่วมกับกากน�้าตาลในแต่ละระดับ ต่อระยะเวลาการหมักที่เหมาะสม โดยจุดประสงค์ของงานวิจัยนี้ เพื่อหาค่าองค์

ประกอบทางเคมี คือ วัตถุแห้ง เถ้า โปรตีน ไขมัน NDF ADF และ ลิกนิน, ค่า pH, ค่าการย่อยได้ของเปลือกกล้วยเล็บมือนางหมัก 

แบบ in situ โดยวิธี nylon bag technique โดยการทดลองใช้โคนมลูกผสมพันธุ์โฮสไตน์ฟรีเช่ียนเพศเมียไม่ท้องอายุ 3-5 ปี ซึ่ง

ท�าการผ่าตัดเจาะกระเพาะรูเมนแล้ว จ�านวน 3 ตัว โดยวางแผนการทดลองแบบ 3 × 5 Factorial ในแผนการทดลองแบบสุ่ม

สมบูรณ์ (CRD) ซึ่งมี 2 ปัจจัยหลัก คือ 1) ปริมาณยูเรีย 3 ระดับ คือ 0, 3 และ 5 เปอร์เซ็นต์ ร่วมกับกากน�้าตาล 5 % ทุกระดับ และ 

2) ระยะเวลาการหมัก 5 เวลา คือ 0, 1, 2, 3 และ 4 สัปดาห์ โดยท�าตัวอย่างละ 3 ซ�้าๆ ละ 3 กิโลกรัม วิธีการทดลองสุ่มเก็บตัวอย่าง

เปลือกกล้วยเล็บมือนางนี้ จะสุ่มเก็บตัวอย่างเปลือกกล้วยเหลือทิ้ง เป็นเปลือกกล้วยที่ยังไม่สุก โดยสุ่มเก็บหลังการถูกปอกเปลือกไม่

เกิน 24 ชัว่โมง จากวสิาหกจิชมุชนแปรรปูกล้วยเลบ็มอืนาง อ�าเภอปะทวิ จังหวดัชมุพร โดยการหมกัจะตดัเป็นชิน้ขนาด 3-4 เซนตเิมตร 

ผสมยูเรียและกากน�้าตาลแล้วอัดใส่ถุงพลาสติกหนาทึบ โดยไล่อากาศออก แล้วรัดปิดปากถุงให้แน่น เม่ือครบระยะเวลาจะท�าการ

เปิดปากถุง พบว่า ค่า pH ของปริมาณยูเรีย 3 ระดับ คือ 0, 3 และ 5 เปอร์เซ็นต์ คือ 5.62, 5.44 และ 5.12 ตามล�าดับ (P<0.05) 

และค่าที่ย่อยสลายง่าย (ค่า A) คือ 32.21, 38.47 และ 44.52 % ตามล�าดับ (P<0.01) ค่าที่ย่อยสลายยาก (ค่า B) คือ 28.43, 26.65 

และ 24.76 % ตามล�าดับ (P<0.05) และค่าทีย่่อยสลายง่ายและยาก (ค่า A+B) คอื 60.64, 65.12 และ 69.28 % ตามล�าดบั (P<0.01) 

ตามล�าดับ ส่วนค่า pH ของระยะเวลาการหมัก 5 เวลา คือ 0, 1, 2, 3 และ 4 สัปดาห์ คือ 5.63, 5.37, 5.11, 5.24 และ 5.27 ตาม

ล�าดับ (P<0.05) และค่าที่ย่อยสลายง่าย (ค่า A) คือ 32.20, 36.41, 38.23, 39.45 และ 41.41 % ตามล�าดับ (P<0.01) ค่าที่ย่อย

สลายยาก (ค่า B) คือ 28.24, 26.71, 31.51, 25.72 และ 24.07 % ตามล�าดับ (P<0.01) และค่าที่ย่อยสลายง่ายและยาก (ค่า A+B) 

คือ 60.44, 63.12, 69.74, 65.17 และ 65.48 % ตามล�าดับ (P<0.01) ตามล�าดับ ดังนั้น ค่าการย่อยได้ แบบ in situ โดยวิธี nylon 

bag technique เปลอืกกล้วยเล็บมอืนางหมกัยเูรยี ระดบั 5 เปอร์เซน็ต์ จะมค่ีาสูงท่ีสดุ และระยะเวลาการหมกัทีร่ะยะเวลา 2 สปัดาห์ 

จะมีค่าการย่อยได้สูงที่สุด 

ค�าส�าคัญ: ค่าการย่อยได้ เปลือกกล้วยเล็บมือนางหมัก โคนม
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Evaluation for in situ Digestibility and Chemical Composition of Treated Musa
(AA group) Peels in Dairy Cattle

Apichart Krudsuwan1*, Suteerawat Panmalai2 and Kabuan Intaruk3

Abstract
This research was aimed to improved nutritive value of treated Musa (AA group) peels. The in situ di-

gestibility by nylon bag technique method were determined according to 3 × 5 factorial arrangement in 
completely randomized design (CRD). The experiment were divided: 1) urea as 0, 3 and 5 % were mixed 
molasses 5 % and 2) times of fermented as 0, 1, 2, 3 and 4 weeks. The results indicated that pH of urea 3 
levels as 5.62, 5.44 and 5.12 respectively (P<0.05), A as 32.21, 38.47 and 44.52 % respectively (P<0.01), B as 
28.43, 26.65 and 24.76 % respectively (P<0.05) and A+B as 60.64, 65.12 and 69.28 % respectively (P<0.01). pH 
of times of fermented 5 times as 5.63, 5.37, 5.11, 5.24 and 5.27 respectively (P<0.05), A as 32.20, 36.41, 38.23, 
39.45 and 41.41 % respectively (P<0.01), B as 28.24, 26.71, 31.51, 25.72 and 24.07 % respectively (P<0.01) and 
A+B as 60.44, 63.12, 69.74, 65.17 and 65.48 % respectively (P<0.01). 

Keywords: Digestibility, Treated Musa (AA group) Peels, Dairy Cattle 

Abstract 
This research was aimed to improved nutritive value of fermented banana peels of  Musa (AA 

group)  for dairy cow (Holstien Friesian) .  The in situ digestibility by nylon bag technique method was  
determined according to 3 × 5 factorial arrangement in completely randomized design ( CRD) .  The 
experiments were divided: 1) banana peels were mixed with urea as 0, 3 or 5 % and molasses  5 % and 
2)  times of fermented as 0, 1, 2, 3 and 4 weeks.  The results indicated that pH of urea 3 levels as 5.62, 
5.44 and 5.12 respectively (P<0.05) , A as 32.21, 38.47 and 44.52 % respectively (P<0.01) , B as 28.43, 
26.65 and 24.76 % respectively (P<0.05) and A+B as 60.64, 65.12 and 69.28 % respectively (P<0.01). pH 
of times of fermented 5 times as 5.63, 5.37, 5.11, 5.24 and 5.27 respectively (P<0.05), A as 32.20, 36.41, 
38.23, 39.45 and 41.41 % respectively (P<0.01), B as 28.24, 26.71, 31.51, 25.72 and 24.07 % respectively 
(P<0.01) and A+B as 60.44, 63.12, 69.74, 65.17 and 65.48 % respectively (P<0.01).  

 
Keywords: Digestibility, Treated Musa (AA group) Peels, Dairy Cattle  
 

บทน ำ 
การเลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอ้ืองโดยเฉพาะโคนมในประเทศไทย ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วยการใช้

เทคโนโลยีต่างๆ  เพื่อเพิ่มผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ทราบกันดีว่า ต้นทุนของการผลิตสัตว์ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหาร
สัตว์ ประมาณ 50 - 80 % ขึ้นกับชนิดของอาหารและการจัดการด้านอาหารในแต่ละฟาร์ม โคจะกินอาหารหยาบเป็นหลัก 
คือ หญ้าชนิดต่างๆ และในช่วงฤดูแล้งซ่ึงขาดแคลนหญ้า เกษตรกรจะใช้วัสดุเหลือใช้จากการเกษตร หรือวัสดุเหลือใช้จาก
โรงงานอุตสาหกรรมมาเลี้ยงโค  [4, 6, 7]  

       ในปี 2561 ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร รายงานว่า ประเทศไทยมีโคนม 660,155 ตัว ผลิตน้้านมได้ 1,233,482 
ตัน ต่อปี โดยค่าเฉลี่ยน้้านม เท่ากับ 12.23 กิโลกรัม ต่อตัว ต่อวัน และจังหวัดชุมพรมีโคนม 1,258 ตัว ผลิตน้้านมได้ 6,121 
ตัน ต่อปี โดยในปี 2561 ประเทศไทยมีการน้าเข้าผลิตภัณฑ์นม 245,800 ตัน เป็นมูลค่า 19,930 ล้านบาท ซ่ึงจะเห็นว่า 
การผลิตโคนม ในการบริโภคภายในประเทศยังมีความต้องการสูง ฉะน้ัน ประเทศไทยควรที่จะลดการน้าเข้าผลิตภัณฑ์จาก
โคนม และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคนมในประเทศ [9]       

   ในแถบภาคใต้ตอนบน คือ จังหวัดชุมพร ระนอง และสุราษฎร์ธานี มีการปลูกกล้วยกันมาก โดยในจังหวัดชุมพรมี
การปลูกกล้วยเล็บมือนางปลูกมากที่สุด ในอ้าเภอเมืองฯ ปะทิว ท่าแซะ หลังสวน พะโต๊ะ และสวี รองลงมาคือ กล้วยหอม
ทอง โดยเกษตรกรปลูกมากในต้าบลถ้้าสิงห์ อ้าเภอเมืองฯ และอ้าเภอสวี จังหวัดชุมพร   

   กล้วยเล็บมือนาง เป็นสินค้าที่มีชื่อเสียง เน่ืองจากมีรสชาติหอมหวานอร่อย อีกทั้งสภาพพื้นที่ภูมิอากาศที่
เหมาะสม ท้าให้เกษตรกรจ้านวนมากนิยมปลูกกัน เพราะกล้วยเล็บมือนางดูแลรักษาง่าย มีระยะเวลาให้ผลผลิตเร็ว จึงท้า
ให้กล้วยเล็บมือนางล้นตลาดมาก ด้วยเหตุน้ีกลุ่มสตรีและกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ จึงน้ากล้วยเล็บมือนางมาแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ เช่น กล้วยเล็บมือนางอบน้้าผึ้ง และกล้วยเล็บมือนางอบกรอบ เป็นต้น [2]  

   [3] รายงานว่า เปลือกกล้วยเป็นผลพลอยได้จากผลกล้วย ปกติเม่ือรับประทานกล้วยสุกจะต้องปอกเปลือกของ
กล้วยทิ้งไป ซ่ึงเปลือกกล้วยน้ัน ยังสามารถน้ามาใช้เลี้ยงสัตว์ได้ โดยในเปลือกกล้วยจะมีสารแทนนิน (Tannin) ซ่ึงพบใน
เปลือกกล้วยดิบมากกว่าเปลือกกล้วยสุก ปกติสารแทนนิน จะใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น ใช้ในการเก็บถนอมอาหาร โดย
เปลือกกล้วยสุกจะมีความหวาน และมีความหอมน่ากินอยู่มาก สัตว์แทบทุกชนิดชอบกินเปลือกกล้วย โดยเฉพาะสุกร โค 
กระบือ แม้กระทั่งสัตว์ปีกจะชอบกินเปลือกกล้วยเช่นกัน ในเปลือกกล้วยนอกจากมีสารแทนนินแล้วยังมีโปรตีน 7 % ของ
น้้าหนักแห้ง  ไขมัน 10 เปอร์เซ็นต์ของน้้าหนักแห้ง และเยื่อใย 11 เปอร์เซ็นต์ของน้้าหนักแห้ง [12, 15] 

          [12] ได้ศึกษาการเสริมผลกล้วยบด โดยแบ่งกลุ่มการเสริมที่ระดับควบคุม และ 36.4 เปอร์เซ็นต์ ในอาหารข้น 
ของโคนมพันธ์ุโฮสไตน์ฟรีเชี่ยน (Holstein Friesian) จ้านวน 30 ตัว การให้อาหารหยาบจะปล่อยให้โคแทะเล็มในแปลง
หญ้า 20 ชั่วโมง ต่อวัน โดยท้าการทดลอง 112 วัน พบว่า ได้ปริมาณน้้านม เท่ากับ 17.9 และ 17.5 กิโลกรัม ต่อตัว ต่อวัน 
(P<0.05) ปริมาณไขมันนม เท่ากับ 3.5 และ 3.6 เปอร์เซ็นต์ ต่อตัว ต่อวัน (P<0.05) และปริมาณโปรตีนนม เท่ากับ 3.4 
และ 3.4  เปอร์เซ็นต์ ต่อตัว ต่อวัน (P<0.05) 
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  การแปรรูปกล้วยเล็บมือนางของวิสาหกิจชุมชนต่างๆ ในจังหวัดชุมพร จะมีเปลือกกล้วยเหลือทิ้งเป็นจ้านวนมาก 
หากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในจังหวัดชุมพร น้ามาเป็นอีกหน่ึงทางเลือกของอาหารหยาบให้แก่โคนม จะสามารถลดต้นทุน
ค่าอาหารสัตว์ของโคนมได้ [11] ด้วยเหตุน้ี ผู้วิจัยจึงได้ท้าการศึกษาการหมักเปลือกกล้วยเล็บมือนางโดยเสริมยูเรียร่วมกับ
กากน้้าตาลในแต่ละระดับ  เพ่ือต้องการทราบระดับการหมักที่เหมาะสม  โดยจุดประสงค์ของงานวิจัยน้ี เพื่อหาค่า
องค์ประกอบทางเคมี  ค่าการย่อยได้ของเปลือกกล้วยเล็บมือนางหมัก ค่าปฏิสัมพันธ์ของแต่ละปัจจัยระดับการเสริมยูเรีย
และระยะเวลาการหมัก  
 

วิธีกำรวิจัย 
 สุ่มเก็บตัวอย่างเปลือกกล้วยเล็บมือนางเหลือทิ้งที่ยังไม่สุก โดยสุ่มเก็บหลังจากถูกปอกเปลือกไม่เกิน 24 ชั่วโมง 
จากวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยเล็บมือนาง อ้าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 30 กิโลกรัม แล้วแบ่งเปลือกกล้วยน้าไปหมักกับ     
ยูเรีย 3 ระดับ คือ 0, 3 และ 5  เปอร์เซ็นต์ ร่วมกับกากน้้าตาล 5 % ทุกระดับ โดยหมักที่เวลาต่างๆ คือ 0, 1, 2, 3 และ 4 
สัปดาห์ รวม 15 ตัวอย่าง โดยท้าตัวอย่างละ 3 ซ้้าๆ ละ 3 กิโลกรัม การหมักเปลือกกล้วย จะตัดเป็นชิ้นขนาด 3-4 เซนติเมตร 
ละลายยูเรียและกากน้้าตาล แล้วอัดใส่ถุงพลาสติกหนาทึบ โดยไล่อากาศออก แล้วรัดปิดปากถุงให้แน่น เม่ือครบระยะเวลา
จะท้าการเปิดปากถุง จากน้ันน้าตัวอย่างเปลือกกล้วยหมักไปอบด้วยเครื่องอบอุณหภูมิสูง (Hot air oven) ที่อุณหภูมิ 70 
องศาเซลเซียสเป็นเวลา 48 ชั่วโมง เพื่อหาความชื้น จากน้ันน้าตัวอย่างมาบด โดยใช้ตะแกรงขนาด 1 มิลลิเมตร และน้าไป
หาองค์ประกอบทางเคมี และค้านวณค่าการย่อยได้ต่อไป 

  การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ วัตถุแห้ง เถ้า โปรตีน ไขมัน ตามวิธีการของ [10] ส่วน NDF ADF และ 
ลิกนิน จะวิเคราะห์ตามวิธีของ [24] วัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)  ตามวิธีของ [5] และศึกษาการย่อยได้แบบ in situ โดย
วิธี nylon bag technique ซ่ึงท้าตามวิธีของ [23] โดยหาค่า A, B  และ A+B  ในการแช่ถุงของโคน้ีจะท้า 9 เวลา คือ 
ชั่วโมงที่ 0, 3, 6, 12, 18, 24, 36, 48 และ 72 ดังสมการ 
 

          1. ค่าการย่อยสลาย  (degradability, %)  
 
 
Degradability (%)  = 
  

 
    
    2. ค่าการย่อยสลายได้ เม่ือเวลา  t (%) 

                     P      =     A + B (1 - e-ct)   
  
                         เม่ือ   P  คือ   ค่าการย่อยสลายได้ เม่ือเวลา  t 
                                A  คือ ค่าของส่วนที่สามารถย่อยสลายได้เร็ว หรือสามารถละลายได้โดยตรง เช่น  น้้าตาล  แป้ง 
และโปรตีน 
                                 B  คือ ค่าของส่วนที่สามารถย่อยสลายได้ช้า จะเป็นพวกเยื่อใย เช่น เซลลูโลส  เฮมิเซลลูโลส 
และลิกนิน  
 
                                 C   คือ   อัตราการย่อยสลายได้ ของส่วนที่ย่อยสลายได้ช้าต่อชั่วโมง  
                                 t    คือ   ช่วงเวลา  lag  time 
     
  ท้าการเก็บของเหลวในกระเพาะรูเมนของโคนมลูกผสมพันธ์ุโฮสไตน์ฟรีเชี่ยนเพศเมียไม่ท้องอายุ 3-5 ปี ซ่ึงท้า
การผ่าตัดเจาะกระเพาะรูเมนแล้ว จ้านวน 3 ตัว โดยจะให้อาหารข้นและอาหารหยาบ ซึ่งมีโภชนะครบตาม [20] 
ก้าหนด และวางแผนการทดลองแบบ 3 × 5 Factorial in CRD โดยปัจจัยที่หน่ึง คือ ปริมาณยูเรีย 3 ระดับ คือ 0, 3 และ 
5 เปอร์เซ็นต์ ร่วมกับกากน้้าตาล 5 % ทุกระดับ และปัจจัยที่สอง คือ ระยะเวลาการหมัก คือ 0, 1, 2, 3 และ 4 สัปดาห์ 
แล้วเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธีของ Duncan New ,s Multiple  Range  Test  และหาค่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยระดับ

 







 


ก่อนแขวนอยา่งอาหารน ้าหนักตวั
หลงัแขวนอยา่งอาหารน ้าหนักตวัก่อนแขวนอยา่งอาหารน ้าหนักตวั100
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ของยูเรียและปัจจัยระยะเวลาการหมักของค่า pH และค่าการย่อยได้แบบ in situ โดยวิธี nylon bag technique โดยท้า
การวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส้าเร็จรูป [21] 
 

ผลกำรวิจัยและอภิปรำยผลกำรวิจัย 
จากตารางที่ 1 องค์ประกอบทางเคมีของวัตถุแห้งของเปลือกกล้วยเล็บมือนางหมักยูเรีย 5  เปอร์เซ็นต์ หมัก 4 

สัปดาห์ เท่ากับ 74.21 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงจะมีค่าต่้าสุด และมีค่าต่้ากว่า โดยเปลือกกล้วยน้้าว้าซ่ึงมีค่าวัตถุแห้ง เท่ากับ 89.40 
เปอร์เซ็นต์ [18]  ส่วนค่าโปรตีนสูงสุด พบในเปลือกกล้วยเล็บมือนางหมักยูเรีย 5 เปอร์เซ็นต์ หมัก 4 สัปดาห์ เท่ากับ 9.17  
เปอร์เซ็นต์ ส่วนเปลือกกล้วยเล็บมือนางหมัก มีค่าโปรตีนต่้าสุด คือ เปลือกกล้วยเล็บมือนางหมักยูเรีย 0 % หมัก 0 สัปดาห์ 
เท่ากับ 6.27 เปอร์เซ็นต์ โดยต่้ากว่าที่มีรายงาน  ในเปลือกกล้วยน้้าว้าซ่ึงมีค่าโปรตีน เท่ากับ 13.8 เปอร์เซ็นต์ [19]  ส่วน
เปลือกกล้วยเล็บมือนางหมักยูเรีย 0 เปอร์เซ็นต์ หมัก 2 สัปดาห์ มีค่าเถ้าต่้าสุด เท่ากับ 15.19  เปอร์เซ็นต์ แต่จะสูงกว่า 
เปลือกกล้วยน้้าว้าซ่ึงมีค่าเถ้า เท่ากับ 10.10  เปอร์เซ็นต์[19]   และเปลือกกล้วยเล็บมือนางหมักยูเรีย 3  เปอร์เซ็นต์ หมัก 
0 สัปดาห์ มีค่าไขมันสูงสุดเท่ากับ 12.56  เปอร์เซ็นต์ โดยสูงกว่าเปลือกกล้วยพันธ์ุ Yankambi, French Clair และ Big 
Ebanga ซ่ึงมีค่าไขมัน เท่ากับ 10.90, 5.90 และ 3.70  เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ [14] 

 

ตำรำงที่ 1 องค์ประกอบทางเคมีของเปลือกกล้วยเล็บมือนางหมัก (% วัตถุแห้ง)  
 

เปลือกกล้วยเล็บมือนางหมัก วัตถุแห้ง
(%) 

เถ้า 
(%) 

โปรตีน 
(%) 

ไชมัน 
(%) 

NDF 
(%) 

ADF 
(%) 

Lignin 
(%) 

ยูเรีย 0 % หมัก 0 สัปดาห์  74.32 15.62          6.27 10.45 42.70 31.94 12.10 

ยูเรีย 0 % หมัก 1 สัปดาห์ 75.16 15.21 6.72 10.82 43.22 32.84 12.73 

ยูเรีย 0 % หมัก 2 สัปดาห์ 74.38 15.19 7.69 10.76 45.41 33.31 13.76 

ยูเรีย 0 % หมัก 3 สัปดาห์ 74.21 15.47 7.61 11.23 43.78 34.72 13.78 

ยูเรีย 0 % หมัก 4 สัปดาห์ 74.44 16.31 7.89 11.63 44.67 36.10 13.69 

ยูเรีย 3 % หมัก 0 สัปดาห์ 73.43 15.29 7.52 12.56 47.62 38.94 14.88 

ยูเรีย 3 % หมัก 1 สัปดาห์ 74.34 16.56 7.73 12.39 48.41 38.61 15.12 

ยูเรีย 3 % หมัก 2 สัปดาห์ 74.73 16.64 8.27 12.21 49.42 38.62 15.72 

ยูเรีย 3 % หมัก 3 สัปดาห์ 75.87 16.76 8.76 12.09 50.23 39.27 15.24 

ยูเรีย 3 % หมัก 4 สัปดาห์ 75.46 17.51 8.93 11.87 51.42 39.62 15.27 

ยูเรีย 5 % หมัก 0 สัปดาห์ 76.31 17.62 7.83 11.49 51.78 40.63 16.11 

ยูเรีย 5 % หมัก 1 สัปดาห์ 75.55 17.53 8.34 11.61 51.42 41.64 15.93 

ยูเรีย 5 % หมัก 2 สัปดาห์ 75.47 17.21 8.53 11.49 52.45 42.62 15.84 

ยูเรีย 5 % หมัก 3 สัปดาห์ 75.36 18.16 8.97 11.21 53.42 43.62 16.72 

ยูเรีย 5 % หมัก 4 สัปดาห์ 73.56 18.11 9.17 12.11 53.37 44.61 16.16 

   หมำยเหตุ เปลือกกล้วยเล็บมือนางหมักทุกระดับ เสริมกากน้้าตาล 5 % 
 

ค่า NDF ของเปลือกกล้วยเล็บมือนางหมักยูเรีย 5 เปอร์เซ็นต์ หมัก 4 สัปดาห์ เท่ากับ 53.37 เปอร์เซ็นต์ จะสูงสุด 
แต่จะต่้ากว่า [19] รายงานว่า เปลือกกล้วยพันธ์ุน้้าว้า มีค่า NDF เท่ากับ 78.20 เปอร์เซ็นต์ ส่วนค่า ADF ของเปลือกกล้วย
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เล็บมือนางหมักยูเรีย 0 เปอร์เซ็นต์ หมัก 0 สัปดาห์ เท่ากับ 31.94 เปอร์เซ็นต์ จะต่้าสุด โดยจะต่้ากว่า [7] รายงานว่า เปลือก
กล้วยพันธ์ุน้้าว้า มีค่า ADF เท่ากับ 35.60 เปอร์เซ็นต์ ส่วนค่า Lignin ของเปลือกกล้วยเล็บมือนางหมักยูเรีย 5 เปอร์เซ็นต์ 
หมัก 3 สัปดาห์ เท่ากับ 16.72 เปอร์เซ็นต์ จะสูงกว่า [17] ได้รายงานว่า เปลือกกล้วยสายพันธ์ุต่างๆ ในประเทศอินเดีย จะมี
ค่า Lignin ระหว่าง 6-12 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงองค์ประกอบทางเคมีต่างๆ จะขึ้นกับ พันธ์ุ ความอุดมสมบูรณ์ของดิน การจัดการ
สวนกล้วย เช่น การใส่ปุ๋ย และการรดน้้า เป็นต้น [6] 
 

 จากตารางที่ 2 เม่ือพิจารณาปัจจัยของระดับยูเรียที่เสริมร่วมกับกากน้้าตาล จะพบว่า ค่าการย่อยได้ A คือส่วนที่
ย่อยสลายง่าย เม่ือเสริมยูเรียในปริมาณ 0, 3 และ 5 เปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 32.21, 38.47 และ 44.52 เปอร์เซ็นต์ จะมีค่า
สูงขึ้น อย่างมีนัยส้าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) ส่วนค่าการย่อยได้ A+B คือส่วนที่ย่อยสลายง่ายและยากน้ัน เม่ือเสริมยูเรียใน
ปริมาณ 0, 3 และ 5 เปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 60.64, 65.12 และ 69.28 เปอร์เซ็นต์ จะมีค่าสูงขึ้น อย่างมีนัยส้าคัญยิ่งทางสถิติ 
(P<0.01) ส่วนค่า pH ของการเสริมยูเรียในปริมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 5.12  จะมีค่าต่้าที่สุด ซ่ึงต่้ากว่าเสริมยูเรียใน
ปริมาณ 0 และ 3 เปอร์เซ็นต์ อย่างมีนัยส้าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) เน่ืองจากปริมาณโปรตีน, NDF และ ADF ของการ
เสริมยูเรียในปริมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ จะสูงกว่าเสริมยูเรียในปริมาณ 0 และ 3 เปอร์เซ็นต์ ทั้งก่อนและหลังหมัก (ตารางที่ 1)  
ซ่ึงตามมาตรฐานของพืชหมักชั้นคุณภาพดี จะมี ค่า pH ระหว่าง 3.5-5.1  โดยมีกรดแลกติก 1.5-2.5 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณ  
อะซิติก ระหว่าง 0.5-0.8 เปอร์เซ็นต์  และมีปริมาณบิวทีริก ไม่เกิน 0.1 เปอร์เซ็นต์  [1, 13]    
 

ตำรำงที่ 2  ค่า pH และค่าการย่อยได้ของเปลือกกล้วยเล็บมือนางหมักแบบ in situ โดยวิธี Nylon bag technique  
               ต่อปัจจัยระดับการเสริมยูเรีย  
 

ปัจจัย ยูเรีย 0 % 
+ กากน้้าตาล 5 % 

ยูเรีย 3 % 
+ กากน้้าตาล 5 % 

ยูเรีย 5 % 
+ กากน้้าตาล 5 % SEM 

pH   5.62 a   5.44 a   5.12 b 0.36 

A (%) 32.21a 38.47 b 44.52 c 2.11 

B (%) 28.43 a 26.65 ab 24.76 b 2.44 

A+B (%) 60.64 a 65.12 b 69.28 c 1.31 
a,b,c  อักษรที่แตกต่างกันในแต่ละแถวมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) 
 

  จากตารางที่ 2  ค่า A และ A+B ของการเสริมยูเรียในปริมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 44.52 และ 69.28 
เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงจะมีค่าสูงสุดในการทดลอง อย่างมีนัยส้าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) โดยมีค่าสูงกว่าการทดลองของ [16] ซ่ึงได้
หาค่าการย่อยได้ของเปลือกกล้วยพันธ์ุพื้นเมืองของประเทศแทนซาเนีย แบบ in situ  พบว่า ค่าการย่อยได้ของวัตถุแห้งใน
ชั่วโมงที่ 48 เท่ากับ 43.00  เปอร์เซ็นต์ ส่วนค่า B คือ ส่วนที่ย่อยสลายยาก ในการเสริมยูเรียในปริมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ จะมี
ค่าต่้าสุด คือ 24.76 เปอร์เซ็นต์ โดยไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) กับระดับการเสริมยูเรียในปริมาณ 3 
เปอร์เซ็นต์ คือ 26.65 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงมีค่าจากการทดลองต่้ากว่า [22] ซ่ึงทดลองหาค่าการย่อยได้ของเปลือกกล้วยแบบ     
in situ พบว่า ค่าการย่อยได้ของอินทรียวัตถุในชั่วโมงที่  48  เท่ากับ 35.40 เปอร์เซ็นต์  จะเห็นได้ว่าค่า A+B ที่ได้จากการ
ทดลองน้ี จะมีค่าสูง เน่ืองจากการทดลองใช้เวลาในการหมัก เท่ากับ 72 ชั่วโมง ซ่ึงรายงานของ  [16] เป็นการหาค่าการ
ย่อยได้แบบ in vitro โดยวิธี gas production โดยในส่วนการหมักจะเป็นการเลียนแบบการย่อยอาหารในกระเพาะ 3 ส่วน
แรกของโค โดยจะใช้เวลาการทดลอง 48 ชั่วโมง ซ่ึงจะเท่ากับวิธี แบบ in situ  ในชั่วโมงที่ 48 [17, 18, 23]   
 จากตารางที่ 3 เม่ือพิจารณาการหมักของเปลือกกล้วยทั้ง 5 ระยะเวลา พบว่า ค่า pH ของระยะเวลาการหมักที่ 2 
สัปดาห์ มีค่าต่้าสุด เท่ากับ 5.11  แต่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05)  กับระยะเวลาที่  3 และ 4 สัปดาห์ คือ 5.24 
และ 5.27  แต่ทุกระยะการหมักจะมีความแตกต่างกันทางสถิติ (P<0.01) กับระยะการหมักที่ 0  สัปดาห์ คือ 5.63  ส่วนค่า
การย่อยได้ B และ A+B ของระยะเวลาการหมักที่ 2 สัปดาห์ มีค่าการย่อยได้สูงสุด เท่ากับ 31.51 และ 69.74 เปอร์เซ็นต์ 
จะมีความแตกต่างกันทางสถิติ (P<0.01) จะเห็นว่าค่า A+B ของระยะเวลาการหมักที่ 2 สัปดาห์ จะมีค่าน้อยกว่า [19] ซ่ึง
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ทดลองหาค่าการย่อยได้แบบ in vitro โดยวิธี gas production technique  ของเปลือกกล้วยน้้าว้า ในชั่วโมงที่  48 พบว่า 
มีค่าแก๊สเท่ากับ 75.50 มิลลิลิตร ต่อกรัมของวัตถุแห้ง   
 

ตำรำงที่ 3  ค่า pH  และค่าการย่อยได้ของเปลือกกล้วยเล็บมือนางหมักแบบ in situ โดยวิธี Nylon bag   
               technique ต่อปัจจัยระยะเวลาการหมัก  
 

ปัจจัย  
 ระยะเวลา (สัปดาห์) SEM 

0 1 2 3 4  

pH   5.63 a    5.37 b    5.11 c   5.24 c   5.27 c 0.47 

A (%) 32.20 a 36.41 b 38.23 bc 39.45 c 41.41 c 3.18 

B (%) 28.24 c 26.71 ab 31.51 d 25.72 a 24.07 a 3.81 

A+B (%) 60.44 a 63.12 b 69.74 d 65.17 c 65.48 c 2.29 
a,b,c,d  อักษรที่แตกต่างกันในแต่ละแถวมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) 
    

 เ ม่ือพิจารณากระบวนการหมักเปลือกกล้วย ซ่ึง จัดเป็นคาร์ โบไฮเดรตที่ เป็นโครงสร้า ง (structural 
carbohydrate) คือ อาหารหยาบทั่วไป อีกทั้งกากน้้าตาล จัดเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ ไม่เป็นโครงสร้าง (non structural 
carbohydrate) คือ แป้ง และน้้าตาล ดังน้ัน เม่ือเกิดกระบวนการหมักจึงท้าให้เกิดกระบวนการท้างานของจุลินทรีย์ 
Lactobacillus spp. ขยายตัวได้เร็วขึ้น ท้าให้ได้กรดแลคติกสูง และเกิดกระบวนการหมักที่สมบูรณ์  ซ่ึงการหมักน้ีจะเร็ว
กว่าการหมักพืชอาหารสัตว์โดยทั่วไป ปกติจะใช้เวลา 21-28 วัน ทั้งน้ีขึ้นกับชนิดและประเภทของพืชอาหารสัตว์ที่หมักด้วย 
[1, 6] ส่วนค่า A ของระยะเวลาการหมักที่ 2, 3 และ 4 สัปดาห์ จะมีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ (P>0.05)  
ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ [8] ซ่ึงได้ทดลองเปลือกกล้วยน้้าว้าหมักยูเรีย 6  เปอร์เซ็นต์ และกากน้้าตาล 2.5 
เปอร์เซ็นต์ ระยะเวลาหมัก 2, 3 และ 4 สัปดาห์ โดยหาค่าการย่อยได้แบบ in vitro โดยวิธี Daisy system พบว่า ค่าการ
ย่อยได้เท่ากับ 65.08, 63.25 และ 65.03  เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ  
  

ตำรำงที่ 4  ค่า P-Value ของค่าการย่อยได้แบบ in situ โดยวิธี Nylon bag Technique ที่มีผลมาจากปัจจัยระดับการ  
              เสริมยูเรีย และระยะเวลาการหมัก และค่าปฏิสัมพันธ์ระดับการเสริมยูเรีย และปัจจัยระยะเวลาการหมัก  
 

ปัจจัย ระดับการเสริมยูเรีย  ระยะเวลาการหมัก เสริมยูเรียและ 
ระยะเวลาการหมัก 

pH 0.0031** 0.0042**               0.0038** 

A 0.0095** 0.0011**               0.0054** 

B 0.0076**          0.0087**               0.0047** 

A+B 0.0022** 0.0015**               0.0064** 
**  มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) 
 

 จากตารางที่ 4 เม่ือพิจารณาค่าความแตกต่างทางสถิติของปัจจัยระดับการเสริมยูเรีย ค่า pH, A, B และ A+B มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) ส่วนปัจจัยระยะเวลาการหมัก pH, A, B และ A+B มีความแตกต่าง
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กันอย่างมีนัยส้าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) ส่วนค่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยระดับการเสริมยูเรียและปัจจัยระยะเวลาการ
หมัก พบว่า ค่า pH, A, B และ A+B จะมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01)  
 

สรุปผลกำรวิจัย 
การหาค่าย่อยได้โดยวิธี แบบ in situ โดยวิธี Nylon bag Technique ที่ระดับการเสริมยูเรีย 5 % ร่วมกับ

กากน้้าตาล 5 % ที่ระยะเวลาการหมักที่ระยะเวลา 2 อาทิตย์ ท้าให้ค่าการย่อยได้สูงที่สุด 
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ผลของวัตถุเจือปนอาหารที่เป็นองค์ประกอบในการผลิตแหนมต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อ 

สเตร็พโตค็อกคัส ซูอิส ในสภาวะจ�าลองการหมักแหนม

นรินทร์กานต์ โพธิ์กร่าง1* และอดิศร เศวตวิวัฒน์2 

บทคัดย่อ
สเตร็พโตค็อกคัส ซูอิส เป็นเชื้อที่ก่อโรคที่อยู่ในสุกร ท�าให้เกิดโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ซึ่งสามารถติดต่อมายังมนุษย์ โดย

การสัมผัสกับสุกรท่ีเป็นโรค การบริโภคเนื้อสุกรดิบหรือปรุงกึ่งสุกก่ึงดิบ แหนมเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเน้ือหมูสดท่ีมีกระบวนการ

ผลิตที่ไม่ผ่านความร้อน และผู้บริโภคมักบริโภคหลังการหมักโดยไม่ผ่านความร้อน ผลิตภัณฑ์แหนมจึงมี ความเส่ียงในการเกิดโรค

จากเชื้อดังกล่าวหากวัตถุดิบเริ่มต้นมีการปนเปื้อนเชื้อ แต่ในแหนมมักมีองค์ประกอบของวัตถุเจือปนอาหารที่ใช้ ในการผลิต คือ 

โซเดียมคลอไรด์ โซเดมีไนไตรท์ โซเดยีมไตรโพลีฟ่อสเฟต ท่ีมผีลในการยบัยัง้เชือ้จลิุนทรย์ีก่อโรคได้ หลายชนดิซึง่การศึกษานีไ้ด้ท�าการ

ศึกษาการเจริญของเชื้อในอาหารจ�าลองสภาวะการหมักแหนม สูตรของอาหาร ได้ข้อมูลจากการผลิตจากบริษัทแห่งหนึ่ง โดยใน

อาหารก�าหนดให้มีเชื้อ Strep. suis เริ่มต้นที่ 106 cfu/ml ในอาหารจ�าลองที่ไม่มีวัตถุเจือปนใดๆ(ชุดควบคุม) เปรียบเที่ยบกับอาหาร

จ�าลองที่มี 1.โซเดียมไนไตรด์ 2.โซเดียมไตรโพลี ฟอสเฟต 3.โซเดียมคลอไรด์ และ 4.สารทั้งสามสารข้างต้นร่วมกัน และท�าการนับ

จ�านวนเชื้อโดยท�าการ pour plate ทุก 6 ชั่วโมงเป็นเวลา 24 ชั่วโมงหลังจากใส่เชื้อใหนหลอดที่มีวัตถุเจือปนอาหารชนิดต่างๆ พบ

ว่าในอาหารที่มีที่มีโซเดียมไนไตรด์ 100 ppm/ml ลดปริมาณเชื้อได้ดีที่สุดโดยลดลงในชั่วโมงที่ 6 มีปริมาณเชื้อที่ 102 cfu/ml และ

ไม่พบเชื้อในชั่วโมงที่ 12 ในอาหารที่มีโซเดียมไตรโพลี ฟอสเฟต 3 g/l ปริมาณเชื้อลดลงในชั่วโมงที่ 6โดยมีปริมาณเชื้อที่ 103 cfu/

ml และไม่พบเชื้อในชั่วโมงที่ 12 ส่วนใน อาหารที่มีเกลือโซเดียมคลอไรด์ 25 g/l ในชั่วโมงที่ 6 โดยมีปริมาณเชื้อที่ 104 cfu/ml แต่

เพิ่มขึ้นในชั่วโมงที่18และ24 โดยมีปริมาณเชื้อในชั่วโมงที่ 24 ที่ 105 cfu/ml เมื่อท�าการการเติมสารทั้ง 3 สารร่วมกันการยับยั้งการ

เจริญของเชื้อสเตร็พโตค็อกคัส ซูอิสท�าได้ดี ปริมาณเชื้อลดลงในชั่วโมงที่ 6โดยมีปริมาณเชื้อที่น้อยกว่า 25 cfu /ml และไม่พบเชื้อ

ในชั่วโมงที่ 12 ซึ่งจากการศึกษามีการสรุปได้ว่า สารทั้ง 3 ชนิดมีผลช่วยในการลดปริมาณเชื้อสเตร็พโตค็อกคัส ซูอิส ในขณะหมัก

แหนมได้
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EFFECT OF FOOD ADDITIVES CONCERNED IN NHAM PRODUCTION ON “Streptococcus suis” 

IN NHAM MODEL BROTH

Narinkarn Phokrang1* and Adisorn Swetwiwathana2

Abstract
Streptococcus suis (Strep.suis), a pathogen presented in pigs, can lead to Streptococcal Toxic Shock 

Syndrome (STSS) this pathogen can finally transmit the disease to humans through the close contact with 

infected pigs, the raw pork or semi-cooked pork product. Nham, which is known as fermented pork sausage, 

has not been yet subjected through the heat production process. The consumers also tend to consume promptly 

after the fermentation without passing any heat procedure. The product, therefore, highly contributes the risk 

of transforming the infection Strep.suis to humans, if the raw pork materials are contaminated. In the other 

hand, There are many food additive components during Nham production such as Sodium Chloride (Nacl), 

Sodium Nitrite (NaNO
2
) and Sodium Tri-polyphosphate (Na

5
P

3
O

10
) which have been supported to exhibit the 

effect of inhibiting the pathogenic microorganisms. This study, thus, aims to investigate the development of 

Strep.suis in the Nham model broth (NMB) formula which has been gathered from one of the production company. 

Then, the available of Strep.suis in NMB without any additives (control) were at 106 cfu/ml , and counted by 

pouring plate in every 6 hours for 24 hours under 30oC and compared to the available of Strep.suis in NMB with 

1.Sodium Nitrite 2. Sodium Tri-polyphosphate 3. Sodium Chloride and 4.mix three additives at the same incubated 

and periods. Containing 100 ppm/ml of nitride sodium, could reduce the cells of Strep.suis at the greatest 

amount. The optimum period was reduced by the hour of 6 to 102 cfu/ml, and, totally diminish within 12 hours,. 

Moreover, NMB containing 3 g/l of sodium tri-polyphosphate showed the fist of reduction of Strep.suis after 6 

hours to 103 cfu/ml, and no cell was found after the 12 hour. Additionally, NMB containing 25 g / l of sodium 

chloride illustrates the reduction amount of cell to after 18 and 24 h. 104 cfu/ml in the 6th hour , while, the 

amount of cell had increased up to 105 cfu/ml. When combining all three main additives in Nham, These three 

additives showed the best synergistic effect on Strep.suis by rapidly decreasing the cell amount in 6 hours to 

approximately less than 25 cfu/ml, and no showed available cell whith 12th hour. Consequently, these three 

additives have created an opportunity to reduce Strep.suis during the fermentation of Nham and related 

fermented pork products.

Keywords: Streptococcus suis, Nham model broth (NMB)
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บทนำ 
เชื้อสเตร็พโตค็อกคัส ซูอิส (Strep.suis) เป็นแบคทีเรียแกรมบวกในกลุ่ม Streptococcaceae มีรูปร่างกลม (Cocci) 

มักเรียงตัว เป็นคู่หรือเป็นสาย เจริญได้ดีทั้งในภาวะที่มีและไม่มีออกซิเจน (Facultative Anaerobe) เม่ือเจริญในอาหารเลี้ยง
เชื้อที่มีเลือดเป็นองค์ประกอบ (Blood Agar) โคโลนีมีขนาดเล็ก (0.5- 1.0 มม.) ผิวหน้าเรียบ เป็นมัน และโปร่งแสง 
(Transparent) มีการสลายเม็ดเลือดแดงแบบไม่สมบูรณ์(Alpha-Hemolysis) ซ่ึงพบว่าอาหารเลี้ยงเชื้อรอบๆ โคโลนี
เปลี่ยนเป็นสีเขียวหรือสีน้ำตาล[1] Strep.suis เป็นเชื้อที่ก่อโรคที่อยู่ในสุกร โดยเชื้อจะอยู่บริเวณต่อมทอนซิล และเยื่อบุโพรง
จมูก  ซ่ึงสามารถติดต่อมายังมนุษย์ได้โดยการสัมผัสกับสุกรที่เป็นโรค หรือ บริโภคเน้ือสุกรดิบ หรือปรุงก่ึงสุกก่ึงดิบที่มีเชื้อน้ี
ปนเปื้อนอยู่ โดย Strep.suis เป็นเชื้อที่ทำให้เกิดอาการเยื้อหุ้มสมองอักเสบ ข้ออักเสบ ภาวะโลหิตเป็นพิษ โรคปอดบวมและโรค
เยื่อบุหัวใจอักเสบ [2] โดย Strep.suis มีทั้งหมด 35 ซีโรไทป์ (serotype) โดย ซีโรไทป์ที่มีความรุนแรงสูงและก่อโรคบ่อยที่สุด
ในคนคือ ซีโรไทป์ 2 และซีโรไทป์ 1 [3] โดยพบการระบาดของเชื้อชนิดน้ีในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย โดยพบผู้ที่ติด
เชื้อมากที่สุดในบริเวณภาคเหนือ โดยส่วนใหญ่เกิดจากการรับประทานอาหารลาบสุกรดิบ หัวหมูต้มไม่สุก และการประกอบ
อาหาร [4] โดยเชื้อ Strep.suis สามารถทำลายได้ง่ายเม่ือถูกความร้อนเน่ืองจากเชื้อจะทนต่อความร้อนที่ 60 องศาเซลเซียส
นาน 10 นาที  

แหนม (Nham) เป็นผลิตภัณฑ์เน้ือหมักพื้นบ้านของไทยที่นิยมบริโภคกันทั่วไปเป็นอาหารที่มีปริมาณโปรตีนสูงและมี
ปริมาณไขมันต่ำผลิตได้จากหมูเนื้อแดงบดละเอียดผสมกับเกลือบริโภคไนเตรต และไนไตรต์ ข้าวเจ้า หรือข้าวเหนียวสุก 
กระเทียม บางสูตรอาจมีการเติมสมุนไพรบางชนิดเพื่อเพิ่มรสชาติ และนำไปบรรจุโดยห่อด้วยพลาสติกหรือห่อทับด้วยใบตอง
ขนาดของการบรรจุมีน้ำหนักที่ต่างกันไป สุดท้ายนำไปหมักในสภาวะที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดรสเปรี้ยว [5] การหมักแหนมทำได้
สองสภาวะ ค ือ การหมักแหนมตามสภาพธรรมชาติ (natural fermentation) เป ็นการหมักโดยอาศัยอุณหภูม ิของ
สภาพแวดล้อมซ่ึงเป็นการหมักที่เกิดขึ้นมักไม่คงที่ และการหมักด้วยกล้าเชื้อ ซ่ึงในระหว่างการหมักมีการเติมกล้าเชื้อบริสุทธ์ิ
ของแบคทีเรียกรดแลคติก [6] ลงในสูตรการผลิตโดยกล้าเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติคที่นิยมใช้เติมในสูตรการผลิตแหนม ได้แก่ L 
plantarum, L. curvatus, P. pentosaceus และ P. acidilactici [7] ซึ่งเป็นแบคทีเรียกรดแลคติกที่ค ัดเลือกได้จากการ
หมักไส้กรอกเปรี้ยวตามสภาพธรรมชาติแบคทีเรียกรดแลคติกที่ใช้เป็นกล้าเชื้อพบว่า ช่วยในการสร้างกรดซ่ึงทำให้ผลิตภัณฑ์มี
รสเปรี้ยว และช่วยทำให้ค่าพีเอชลดลงส่งผลต่อการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ที่ไม่ต้องการ [8] นอกจากนี้ในแหนมยังมี
สารเคมีที่มักใช้ในการผลิตแหนมที่สามารถช่วยลดการเจริญของจุลินทรีย์ที่ไม่ต้องการได้  โดยวัตถุเจือปนที่สามารถใช้ในแหนม
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแหนม (มอก. 1219-2537) คือ 1.ฟอสเฟตในรูปของโมโน, ได- และโพลีของเกลือโซเดียม
หรือโพแทสเซียมอย่างใดอย่างหน่ึงหรือรวมกันในผลิตภัณฑ์สำเร็จ (คำนวณจากฟอสฟอรัสทั้งหมดในรูป P2O5) ไม่เกิน 3000 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 2.โซเดียมไนไตรต์และโซเดียมไนเตรตโดยตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 281 (พ.ศ. 2547) ได้
กำหนดปริมาณที่อนุญาตให้ใช้ในอาหารได้ไม่เกิน 125 และ 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามลำดับ กรณีที่ใช้ทั้งโซเดียมไนไตรต์
และโซเดียมไนเตรตให้มีปริมาณรวมกันได้ไม่เกิน 125 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
 เนื ่องจากในกระบวนการผลิตแหนมมีกระบวนการผลิตที่ ไม่ผ่านความร้อน และผู ้บริโภคมักบริโภคหลังการ 
หมักโดยไม่นำไปผ่านความร้อน ผลิตภัณฑ์แหนมจึงมีความเสี ่ยงในการเกิดโรคจากเชื ้อดังกล่าวหากวัตถ ุดิบเริ ่มต้น  
มีการปนเปื้อนเช ื ้อ แต่ในแหนมมักมีวัตุ เจ ือปนอาหารที ่ใช้ ในการผลิต ค ือ เกลือโซเด ียมคลอไรด์ โซเด ีมไนไตรท์  
โซเดียมไตรโพลีฟอสเฟต ที่มีผลในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคได้หลายชนิด ดังน้ันจึงทำการศึกษาวัตถุเจือปนอาหารที่เป็น
องค์ประกอบในแหนมว่ามีส่วนในการช่วยยับยังการเจริญของเชื้อ Strep. Suis ในอาหารเหลวที่จำลองสภาวะเหมือนการหมัก
แหนม (NMB) ซ่ึงมีองค์ประกอบของสภาวะจำลองที่แนะนำโดย Swetwiwathana et al.,1999 [9] โดยสูตรของอาหารสภาวะ
จำลองได้มาจากสูตรในการผลิตแหนมของโรงงานแห่งหน่ึง 
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วิธีการวิจัย 

1. อาหารเลี้ยงเชื้อและส่วนประกอบที่ใช้ในการวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ 
           Brain Heart Infusion broth(BHI), Yeast extract, และ Beef  extract, Tryptone,  Glucose ซ่ึงเป็นส่วนประกอบ
ของ Nham model broth ( Swetwiwathana et al.1999) [9]  
2. เชื้อจุลินทรีย์ที่ใช้ในการศึกษา 

เชื้อ Strep. susi ที่พบในเนื้อหมูจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นำมาเพาะเลี้ยงเชื้อใน Brain Heard Infuson 
broth โดยเติม 1% ของ Yeast extract เป็นเวลา 18-24 ชั่วโมง 
3. การเตรียมอาหารสภาวะจำลองการหมักแหนม (Nham model broth, NMB)  
 เตรียมอาหารจำลองการหมักแหนม(NMB) ปริมาตร 200 มิลลิลิตร ในขวดทนร้อนฝาเกลียวโดย อ้างอิงตามสูตร
อาหารแบบจำลองการหมักแหนม [9]  
4. การศึกษาผลการรอดชีวิตของเชื้อ Strep. susi ในแบบจำลองการหมักแหนม (Nham model broth, NMB) ที่มีการเติม
โซเดียมไนไตร โซเดียมไตรโพลีฟอสเฟสต และ โซเดียมคลอไรด์    

ทำการเพาะเลี้ยง Strep. susi ในอาหารจำลองสภาวะการหมักแหนม (NMB) ปริมาตร 200 มิลลิลิตร โดยไม่มีการ
เติม โซเดียมไนไตร โซเดียมไตรโพลีฟอสเฟสต และ โซเดียมคลอไรด์ (ชุดควบคุม) เพื่อเปรียบเทียบกับ อาหารจำลองการหมัก
แหนมที่มีการเติมวัตถุเจือปนอาหาร 4 ชุดคือ 1. โซเดียมไนไตร 100 ppm 2. โซเดียมไตรโพลีฟอสเฟส 3 g/l 3. โซเดียมคลอ
ไรด์ 25 g/l และ อาหารจำลองการหมักแหนมที่มีการเติม สารทั้ง 3 ชนิดตามปริมาณดังแจ้งข้างต้น โดยให้ปริมาณของเชื้อ 
Strep. susi เริ่มต้นที่จะใช้ในการศึกษาอยู่ที่ ประมาณ 6log cfu/ml และเทปิดทับผิวหน้าของอาหารด้วยparafilm oilเพื่อให้
เป็นสภาวะไรอากาศ จากนั้นทำการบ่มเพาะเชื้อทั้งหมดที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง โดยทำการสุ่ม
ตัวอย่างเพื่อศึกษาการเจริญของเชื้อ Strep. susi และวัดค่า pH โดยใช้เครื่อง pH meter รุ่น Mettler Toledo SevenEasy 
ทุก 6 ชั่วโมง โดยในการศึกษาการเจริญของเชื้อ Strep. susi จะทำการเจือจางโดยวิธี 10-fold dilution จนได้ความเจือจางที่
เหมาะสมต่อการนับจำนวน ทำการตรวจนับปริมาณเชื้อโดยวิธี pour plate บนอาหารแข็ง BHI ที่มีการเติม 1% ของ yeast 
extract นำไปบ่มเพาะเชื้อในสภาวะไร้อากาศเป็นเวลา 24-48 ชั่วโมง แล้วจึงนำมานับปริมาณเชื้อและรายงานผล 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

รูปท่ี 1 ค่า pH ในอาหารจำลองสภาวะการหมักแหนมที่มีสารประกอบต่างกันที่มีการเติมเชื้อ  
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Strep. susi โดย (ค่าที่ได้เป็นค่าเฉลี่ยจากการทดลอง 3 ครั้ง) 
NMB = อาหารจำลองสภาวะการหมักแหนม (NMB) ที่ไม่มีการเติมวัตถุเจือปนอาหาร 
NMB+โซเดียมไนไตร 100 ppm= อาหารจำลองสภาวะการหมักแหนมที่มีการเติมโซเดียมไนไตร 100 ppm 
NMB+โซเดียมไตรโพลีฟอสเฟต= อาหารจำลองสภาวะการหมักแหนมที่มีการเติมโซเดียมไตรโพลีพอสเฟส 3 g/l 
NMB+Nacl= อาหารจำลองสภาวะการหมักแหนมที่มีการเติมโซเดียมคลอไรด์ 25 g/l 
NMB+3= อาหารจำลองสภาวะการหมักแหนมที่มีการเติมสารประกอบ โซเดียมไนไตร โซเดียมไตรโพลีฟอสเฟส 
และโซเดียมคลอไรด์ 
จากรูปที่ 1 แสดงให้เห็นค่า pH ของอาหารจำลองสภาวะการหมักแหนม โดยในอาหารจำลองสภาวะการหมักแหนม

ที่ไม่มีการเติมวัตุเจือปนอาหารพบว่าค่า pH ในอาหารลดลง โดยในชั่วโมงที่ 24 ค่า pH ในอาหารอยู่ที่ 4.9 ในอาหารจำลอง
สภาวะการหมักแหนมที่มีการเติมโซเดียมไนไตร 100 ppm ค่า pH ของอาหารอยู่ที่ 6.8-6.9 ตั้งแต่ชั่วโมงที่ 0-24 เช่นเดียว
อาหารจำลองสภาวะการหมักแหนมที่มีการเติมกับการเติมโซเดียมไตรโพลีพอสเฟส 3 g/l และพบว่าในอาหารจำลองสภาวะ
การหมักแหนมที่มีการเติมโซเดียมคลอไรด์ 25 g/l ค่า pH ในชั่วโมงที่ 0-12 อยู่ที่ 6.8-6.5 และลดลงในชั่วโมงที่18 และ 24 
โดยค่า pH ในชั่วโมงที่ 24 อยู่ที่ 5.9 และในอาหารจำลองสภาวะการหมักแหนมที่มีการเติมสารประกอบ โซเดียมไนไตร 
โซเดียมไตรโพลีฟอสเฟส และโซเดียมคลอไรด์ ทั้ง 3 ชนิดพบว่าค่า pH ของอาหารอยู่ที่ 6.8-6.9 ตั้งแต่ชั่วโมงที่ 0-24 จากผล
การทดลองจะเห็นได้ว่า วัตถุเจือปนอาหารที่มีการเติมลงไปทั้ง 3 ชนิด ไม่มีผลในการทำให้ค่า pH ลง แต่ในชุดทดสอบที่ไม่มี
การเติมวัตุเจือปนใดลงไปมีค่า pH ที่ลดลงเนื่องจาก มีการเจริญของเชื้อ Strep. susi โดยดูได้จากใน รูปที่2. ซึ่งในการเจริญ
เชื้อ Strep. susi มีการสร้างกรดทำให้ค่า pH ลดลง ในอาหารที่มี โซเดียมคลอไรด์ ในชั่วโมงที่ 0-12 ค่า pH คงที่ แต่พบว่า
ลดลงในชั่วโมงที่18-24 เน่ืองจากพบว่ามีการเจริญของเชื้อโดยสังเกตได้กราฟแสดงอัตราการเจริญชองเชื้อ มากขึ้นในชั่วโมงที่
18-24 แต่ในอหารที่มีการเติมสารประกอบโซเดียมไนไตร 100 ppm และโซเดียมไตรโพลีพอสเฟส 3 g/l และการใช้สารทั้ง 3
ชนิด ปริมาณของค่า pH คงที่เน่ืองจากเชื้อไม่มีการเจริญจึงไม่มีการสร้างกรด   

 

 
รูปท่ี 2 อัตราการเจริญของเชื้อ Streptococcus susi ในอาหารจำลองสภาวะการหมักแหนมที่มีสารประกอบ

ต่างกันโดย 
NMB = อาหารจำลองสภาวะการหมักแหนม (NMB) ที่ไม่มีการเติมวัตถุเจือปนอาหาร 
NMB+โซเดียมไนไตร 100 ppm= อาหารจำลองสภาวะการหมักแหนมที่มีการเติมโซเดียมไนไตร 100 ppm 
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NMB+โซเดียมไตรโพลีฟอสเฟต= อาหารจำลองสภาวะการหมักแหนมที่มีการเติมโซเดียมไตรโพลีพอสเฟส 3 g/l 
NMB+Nacl= อาหารจำลองสภาวะการหมักแหนมที่มีการเติมโซเดียมคลอไรด์ 25 g/l 
NMB+3= อาหารจำลองสภาวะการหมักแหนมที่มีการเติมสารประกอบ โซเดียมไนไตร โซเดียมไตรโพลีฟอสเฟส 
และโซเดียมคลอไรด์ 
จากรูปที่ 2. แสดงให้เห็นอัตราการเจริญของเชื้อในอาหารจำลองสภาวะการหมักแหนม (NMB) โดย อาหารจำลอง

สภาวะการหมักแหนม (NMB) ที่ไม่มีการเติมวัตถุเจือปนอาหารพบว่าเชื้อเจริญสูงสุดในชั่วโมงที่ 12 โดยมีปริมาณเชื้ออยู่ที่    
8log cfu/ml และเริ่มลดปริมาณลงในชั่วโมงที่ 18 โดยที่เวลา 24 ชั่วโมง มีปริมาณเชื้ออยู่ที่ 2log cfu/ml ในอาหารจำลอง
สภาวะการหมักแหนมที่มีการเติมโซเดียมไนไตร 100 ppm จากรูปแสดงให้เห็นว่าปริมาณเชื้อลดลงในชั่วโมงที่ 6 โดยพบว่ามี
ปริมาณเชื้อที่ 2log cfu/ml และไม่พบเชื้อในชั่วโมงที่ 12 ในอาหารจำลองสภาวะการหมักแหนมที่มีการเติมโซเดียมไตรโพลี
พอสเฟส 3 g/l พบว่าว่าปริมาณเชื้อลดลงในชั่วโมงที่ 2 โดยพบว่ามีปริมาณเชื้อที่ 3log cfu/ml และไม่พบเชื้อในชั่วโมงที่ 12 
และในอาหารจำลองสภาวะการหมักแหนมที่มีการเติมโซเดียมคลอไรด์ 25 g/l พบว่าในชั่วโมงที่ 6 โดยมีปริมาณเชื้อที่ 4log 
cfu/ml แต่เพิ่มขึ้นในชั่วโมงที่18และ24 โดยมีปริมาณเชื้อในชั่วโมงที่ 24 ที่ 5log cfu/ml และในอาหารจำลองสภาวะการหมัก
แหนมที่มีการเติมสารประกอบ โซเดียมไนไตร โซเดียมไตรโพลีฟอสเฟส และโซเดียมคลอไรด์ ทั้ง 3ชนิดพบว่าเชื้อลดลงน้อยกว่า 
25 cfu/ml  ในชั่วโมง ที่ 6 และไม่พบเชื้อในชั่วโมงที่ 12   
 จากผลการศึกษา พบว่าเชื้อ Streptococcus susi สามารถสร้างกรดได้ โดยสังเกตจากค่า pH ที่ลดลงเมื่อเชื้อมีการ
เจริญในอาหารสภาวะจำลองการหมักแหนมที่ไม่มีการเติมสารประกอบเคมี และเชื้อมีปริมาณเพิ่มขึ้นเม่ือเวลาฝ่านไปและลดลง
เมื่อค่าpH ลด สารประกอบโซเดียมไนไตร 100 ppm และโซเดียมไตรโพลีพอสเฟส 3 g/l สามารถยับยั้งเชื้อได้โดยสังเกตได้
จากปริมาณเชื้อที่ลดลง และค่า pH ที่คงทีเม่ือเวลาผ่านไปเน่ืองจากไม่มีการสร้างกรดจากเชื้อ โดยไพโรจน์ และคณะ(2538) ได้
มีการศึกษาผลของสารประกอบฟอสเฟตต่อการผลิตแหนมพบว่าสารประกอบฟอสเฟตมีผลต่อการทำลายเชื้อ S. aureus ซ่ึง
เป็นแบคทีเรียแกรมบวก[10]  และ และโซเดียมคลอไรด์25 g/l สามารถลดเชื้อได้เล็กน้อยเน่ืองจากในช่วงชั่วโมงที่ 0-12 และ
เชื้อเพิ่มขึ้นในชั่วโมงที่ 18 การใช้สารทั้ง 3ชนิด คือสารประกอบโซเดียมไนไตร 100 ppm และโซเดียมไตรโพลีพอสเฟส 3 g/l 
และโซเดียมคลอไรด์25 g/l สามาลดเชื้อได้ดี เน่ืองจากปริมาณเชื้อลดลงมากในชั่วโมงที่ 6 และค่า pH คงที่ตั้งแต่ชั่วโมงที่ 0-24 
                          

สรุปผลการวิจัย 
 จาการศึกษาพบว่าสารประกอบที่นิยมใช้ในการผลิตแหนม ได้แก่ โซเดียมไนไตร โซเดียมไตรโพลีฟอสเฟส และ 
โซเดียมคลอไรสามารถช่วยยับยั้งเชื้อ Streptococcus susi โดยเห็นผลจากการยบัยัง้ในอาหารเหลวจะลองสภาวะการหมัก
แหนม และหากมีการใช้สารทั้ง 3 ชนิด ร่วมกันจะทำให้การยับยั้งมีความรวดเร็วมากขึ้น โดยในขั้นต่อไปจะมีการศึกษาปริมาณ
ของวัตุเจือปนที่เหมาะสมในการยับยั้งเชื้อ และศึกษาการยับยั้งเชื้อในแหนมจริงเพิ่มเติม 

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณ บริษัทไทยอินโนฟู้ดที่สนับสนุน ทุนวิจัย  
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ผลของไคโตซานและน�้านึ่งปลาต่อการเจริญเติบโตและคุณค่าทางโภชนาการของกุ้งขาวแวนนาไม

วัฒนา วัฒนกุล1* และอุไรวรรณ วัฒนกุล2

บทคัดย่อ
 งานวิจัยนี้เป็นแนวทางการพัฒนาอาหารกุ้งทะเล โดยการใช้สารชีวภาพ ได้แก่ ไคโตซานจากแกนหมึก และน�้าน่ึงปลา

แมคเคอเรล ซึ่งเป็นวัสดุเศษเหลือจากโรงงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น�้า เสริมในอาหารให้มีประสิทธิภาพในการเพ่ิมการเจริญ

เติบโตของกุ้งให้สูงขึ้น ลดระยะเวลาในการเลี้ยง ซึ่งจะส่งผลให้ลดต้นทุนค่าอาหารในการเลี้ยง และเพิ่มก�าไรมากขึ้น ตลอดจนช่วย

เพิม่มูลค่าของวสัดเุศษเหลอืจากกระบวนการผลติของโรงงงานอตุสาหกรรมแปรรปูสตัว์น�า้ ดงันัน้ ในงานวจิยันีจ้งึทดลองใช้สารไคโต

ซานจากแกนหมึก และน�้านึ่งปลาแมคเคอเรล เสริมในอาหารเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาผลของการเสริมไคโตซาน ความเข้มข้นต่างกัน 3 ระดับ (0, 0.4 และ 0.8 %) และน�้านึ่งปลาซึ่งมีปริมาณโปรตีน และไขมัน

เท่ากับ 45.15 และ 14.45 % โดยน�้าหนัก (W/W) ความเข้มข้นต่างกัน 3 ระดับ (0, 15 และ 30 %) ในอาหารกุ้งส�าเร็จรูปที่มีระดับ

โปรตีน และไขมัน ไม่น้อยกว่า 38 และ 6 % ตามล�าดับ ต่อการเจริญเติบโตและคุณค่าทางโภชนาการของกุ้งขาวแวนนาไม โดยแบ่ง

ออกเป็น 9 ชุดการทดลอง ๆ ละ 3 ซ�้า ได้แก่ 1(0CS, 0FC), 2(0CS, 15FC), 3(0CS, 30FC), 4(0.4CS, 0FC), 5(0.4CS, 15FC), 

6(0.4CS, 30FC), 7(0.8CS, 0FC), 8(0.8CS, 15FC) และ 9(0.8CS, 30FC) น�าไปเล้ียงกุง้ขาวแวนนาไมน�า้หนกัเริม่ต้นเฉล่ีย 4.94+0.24 

กรัม ในถังพลาสติกขนาด 500 ลิตร ใส่น�้า 300 ลิตร ใช้กุ้ง 100 ตัว/ถัง ให้อาหารวันละ 2 ครั้ง ท�าการเลี้ยงเป็นเวลา 5 เดือน ผลการ

ศึกษา พบว่า กุ้งในแต่ละชุดการทดลองมีการเจริญเติบโตแตกต่างกันทางสถิติ (P<0.05) โดยกุ้งที่ได้รับอาหารในชุดการทดลองที่ 

5(0.4CS, 15FC) มีค่าการเจริญเติบโตของ WG, SGR และ ADG สูงที่สุด เท่ากับ 232.31+63.25 เปอร์เซ็นต์ 0.81+0.01 เปอร์เซ็นต์/

วัน และ 0.09+0.01 กรัม/วัน ตามล�าดับ ส่วนคุณค่าทางโภชนาการของกุ้ง พบว่า ค่าโปรตีน ไขมัน และเถ้า ในแต่ละชุดการทดลอง

มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P<0.05) โดยชุดการทดลองที่ 5(0.4CS, 15FC) มีค่าโปรตีนสูงที่สุด และชุดการทดลองที่ 1(0CS, 0FC) 

มค่ีาไขมนั และเถ้าสงูทีส่ดุ จากการทดลองสรปุได้ว่า การเสรมิไคโตซานทีร่ะดบั 0.4 เปอร์เซน็ต์ และน�า้นึง่ปลาทีร่ะดบั 15 เปอร์เซน็ต์ 

ในอาหาร ส่งผลให้กุ้งขาวแวนนาไมมีการเจริญเติบโต และปริมาณโปรตีน สูงที่สุด และทุกระดับของการเสริมในอาหารไม่มีผลต่อ

อัตราการรอดตาย (P>0.05)

ค�าส�าคัญ : กุ้งขาวแวนนาไม ไคโตซาน น�้านึ่งปลา สารเสริมการเจริญเติบโต

1 ผศ., สาขาเทคโนโลยีการประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตรัง 92150
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Effects of Chitosan and Fish Condensate Liquid on Growth Performance 

and Nutritional Value of Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei)

Wattana Wattanakul1* and Uraiwan wattanakul2

Abstract

 This research is a guideline for the development of marine shrimp feed and effective in increased the 

growth, reduce the time for culture, reduce feed cost and increase profits of marine shrimp. As well as increased 

of waste materials value from production process of fish processing industry by using biological substances such 

as squid pen chitosan and mackerel condensate liquid supplement in marine shrimp feed. This research aimed 

to investigate the effect of chitosan and fish condensate liquid supplement with 45.15% protein and 14.45 % 

lipid (W/W) in commercial marine shrimp pellet on growth performance and nutritional value of pacific white 

shrimp (Litopenaeus vannamei) at 3 different levels of chitosan (0, 0.4 and 0.8 %) and fish condensate liquid 

(0, 15 and 30 %) in 9 treatments with 3 replications as 1(0CS, 0FC), 2(0CS, 15FC), 3(0CS, 30FC), 4(0.4CS, 0FC), 

5(0.4CS, 15FC), 6(0.4CS, 30FC), 7(0.8CS, 0FC), 8(0.8CS, 15FC) and 9(0.8CS, 30FC). The diets were given to shrimps 

with an initial average weight of 4.94+0.24 g. The shrimps were released into 500 l plastic tank, containing 300 

l of water with a stocking density of 100 shrimps per tank. Trial feeds were given twice daily for 5 months. The 

results showed that growth performance were significantly different among treatment (P<0.05). Shrimps fed 

with the 5(0.4CS, 15FC) feed showed the highest growth performance in term of WG, SGR and ADG which were 

232.31+63.25 %, 0.81+0.01 %/day and 0.09+0.01 g/day, respectively (P<0.5). Nutrition value were significantly 

different among treatment (P<0.05). Shrimps fed with the 5(0.4CS, 15FC) feed showed the highest Nutrition 

value in term of %protein and shrimps fed with the 1(0CS, 0FC) feed showed the highest Nutrition value in term 

of %lipid and %ash. This study can conclude that supplementation of chitosan and fish condensate liquid in 

shrimp feed with 5(0.4CS, 15FC) concentrate can increased the highest growth performance and %protein and 

all levels of concentrations were not effect on survival rate (P>0.5).

Keywords : Pacific White Shrimp, Chitosan, Fish Condensate Liquid, Growth substance
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บทน า 
กุง้ขาวแวนนาไม (Litopenaeus  vannamei) เป็นกุ้งทะเลท่ีมีความส้าคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทยมีผลผลิต

และมูลค่าเป็นอันดับที่ 1 ของการผลิตกุ้งท้ังหมดของประเทศไทย  การเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมปัจจุบันเป็นการเลี้ยงแบบพัฒนา 
(intensive) กล่าวคือ มีการปล่อยกุ้งในอัตราหนาแน่นสูง มีการใช้อาหารส้าเร็จรูปท่ีมีปริมาณโปรตีนในระดับสูง ซึ่งท้าให้มีของ
เสียจากการขับถ่ายและอาหารเหลือตกค้างในบ่อเป็นปริมาณมาก ส่งผลท้าให้น้้าในบ่อมีคุณภาพเปลี่ยนแปลงไป คุณสมบัติของ
น้้าบางช่วงเวลาอยู่ในระดับที่ไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของกุ้ง ซึ่งจะเป็นสาเหตุท้าให้กุ้งเกิดความเครียด และมีภูมิคุ้มกัน
ลดลง ในขณะที่กุ้งมีสภาพอ่อนแอ เช้ือจุลินทรีย์ที่เพิ่มจ้านวนจากคุณภาพน้้าที่เปลี่ยนไป อาจเป็นสาเหตุท้าให้กุ้งเป็นโรคได้ง่าย 
ดังนั้นเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งส่วนใหญ่จึงยังประสบปัญหากุ้งโตช้า และมีอัตราการเลี้ยงรอดต่้าอย่างต่อเนื่อง  การแก้ปัญหาดังกล่าว
ข้างต้น  นอกจากการจัดการคุณภาพน้้าของบ่อระหว่างการเลี้ยงให้ถูกต้องและเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของกุ้งแล้ว ยังมี
การใช้สารเสริมต่างๆ เพื่อยับยั้งจุลินทรีย์ และช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้แก่กุ้ง ตลอดจนช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตและ
ประสิทธิภาพการใช้อาหาร สารเสริมที่มีการน้ามาใช้ในสัตว์เลี้ยง เช่น สารปฏิชีวนะ โปรไบโอติก เบต้ากลูแคน สมุนไพร รวมทั้ง
ไคโตซาน และน้้านึ่งปลา ฯลฯ  ส้าหรับไคโตซานซึ่งเป็นสารชีวภาพท่ีสกัดได้จากเปลือกกุ้ง เปลือกปู หรือจากแกนปลาหมึกนั้น 
มีคุณสมบัติที่ดีหลากหลายประการ ซึ่งเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งได้น้ามาใช้โดยการเสริมในอาหารเลี้ยงกุ้ง พบว่า การเสริมไคโตซาน
เคลือบอาหารกุ้งขาวแวนนาไม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อาหาร และเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวันได้ดีขึ้น อัตราการ
เจริญเติบโตที่เพิ่มขึ้นตามระดับปริมาณการเสริมไคโตซาน และมีอัตราการรอดตายสูงสุด [1]  ส่วนน้้านึ่งปลาซึ่งเป็นวัสดุเศษ
เหลือจากโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้้า ประกอบด้วยโปรตีน และกรดอะมิโนจ้าเป็นในปริมาณสูง และมีกลิ่นที่เป็นสาร
ดึงดูดการกินอาหาร (attractants) ของสัตว์น้้า จึงสามารถน้าไปใช้เป็นแหล่งโปรตีน และสารแต่งกลิ่นกระตุ้นการกินอาหารใน
อาหารสัตว์น้้า ช่วยเพิ่มการเจริญเติบโต และอัตรารอดตาย ซึ่ง [2] ได้การทดลองใช้น้้านึ่งปลาเป็นส่วนผสมในอาหารเลี้ยงกุ้ง
ขาวแวนนาไม พบว่า มีประสิทธิภาพเหมาะสมต่อการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย และอัตราแลกเนื้อของกุ้งขาวแวนนาไม  
คณะผู้วิจัยให้ความสนใจในประเด็นของการใช้ประโยชน์จากไคโตซานและน้้านึง่ปลาในการเพิ่มการเจริญเติบโตของกุ้งขาวแวน
นาไม  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการเสริมไคโตซาน และน้้านึ่งปลาที่ความเข้มข้นต่าง ๆ กัน โดยใช้วิธีการเคลือบเม็ด
อาหารส้าเร็จรูปต่อการเจริญเติบโต และคุณค่าทางโภชนาการของกุ้งขาวแวนนาไมที่เลี้ยง  จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่งใน
การที่จะน้าวัตถุดิบดังกล่าวมาพัฒนา และประยุกต์ใช้ในอาหารกุ้งส้าเร็จรูปเพื่อเป็นสารเสริมการเจริญเติบโตในการทดลองครั้ง
นี้  ซึ่งจะเป็นแนวทางในการช่วยเร่งการเจริญเติบโตของกุ้งทะเลเศรษฐกิจของไทย  นับเป็นประโยชนต่อเกษตรกรที่มีอาชีพ
เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมอย่างยั่งยืนในอนาคต  เพราะถือไดวา เป็นแนวทางหนึ่งในการลดต้นทุนของการเลี้ยงจากการลด
ระยะเวลาของการเลี้ยง เป็นการน้าวัสดุเศษเหลือดังกล่าวมาใช้ให้ก่อประโยชน์หรือเพิ่มมูลค่าได้  ตลอดจนด้าเนินการผลิตกุ้ง
ตามแนวทางเกษตรอนิทรีย หรือชีวภาพท่ีลดการใช้หรือไมใช้สารเคมี เพื่อรองรับนโยบายส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้้าอินทรีย์ 4.0 
ของประเทศไทย ส่งผลให้ผลผลิตกุ้งที่ไดมคีุณภาพสูง ไมมีสารตกค้าง และเป็นที่ยอมรับของตลาดต่างประเทศมากขึ้น  ท้าให้กุ้ง
ขาวแวนนาไมจากประเทศไทย สามารถเขาแข่งขันด้านราคา และคุณภาพในตลาดโลกได้ 

วิธีด าเนินการ 
แผนการทดลอง 
วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (CRD) โดยศึกษาระดับความเข้มข้นของไคโตซานที่ใช้เคลือบเม็ดอาหารกุ้งที่ระดับ 

0,  0.04 และ 0.08 เปอร์เซ็นต์  และระดับความเข้มข้นของน้้านึ่งปลาที่ใช้เคลือบเม็ดอาหารกุ้งที่ระดับ 0,  15 และ 30 
เปอร์เซ็นต์ (W/W)  ดังนั้น มีชุดการทดลองทั้งสิ้น 9 ชุดการทดลอง ๆ ละ 3 ซ้้า ดังน้ี 
       ชุดการทดลองที่ 1  ใช้ไคโตซานที่ระดับความเข้มข้น 0% และน้้านึ่งปลา 0% (0CS, 0FC) 
       ชุดการทดลองที่ 2  ใช้ไคโตซานที่ระดับความเข้มข้น 0% และน้้านึ่งปลา 15% (0CS, 15FC)  
       ชุดการทดลองที่ 3  ใช้ไคโตซานที่ระดับความเข้มข้น 0% และน้้านึ่งปลา 30% (0CS, 30FC)  
       ชุดการทดลองที่ 4  ใช้ไคโตซานที่ระดับความเข้มข้น 0.04% และน้้านึ่งปลา 0% (0.04CS, 0FC) 
       ชุดการทดลองที่ 5  ใช้ไคโตซานที่ระดับความเข้มข้น 0.04% และน้้านึ่งปลา 15% (0.04CS, 15FC) 
       ชุดการทดลองที่ 6  ใช้ไคโตซานที่ระดับความเข้มข้น 0.04% และน้้านึ่งปลา 30% (0.04CS, 30FC) 
       ชุดการทดลองที่ 7  ใช้ไคโตซานที่ระดับความเข้มข้น 0.08% และน้้านึ่งปลา 0% (0.08CS, 0FC) 
       ชุดการทดลองที่ 8  ใช้ไคโตซานที่ระดับความเข้มข้น 0.08% และน้้านึ่งปลา 15% (0.08CS, 15FC) 
       ชุดการทดลองที่ 9  ใช้ไคโตซานที่ระดับความเข้มข้น 0.08% และน้้านึ่งปลา 30% (0.08CS, 30FC) 

การเตรียมระบบเลี้ยง 
ท้าการทดลองเลี้ยงในถังพลาสติก ขนาด 500 ลิตร จ้านวน 27 ถัง ตามชุดการทดลอง ที่อยู่ในโรงเพาะฟักสัตว์น้้า

กร่อย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ท้าความสะอาดถังพลาสติก เติมน้้าทะเลที่สะอาด
ปริมาตร 300 ลิตร มีการให้อากาศในบ่อทดลองตลอดเวลาโดยใช้สายยาง และหัวทราย 

การเตรียมสัตว์ทดลอง 
น้าลูกกุ้งขาวแวนนาไม P15 จากฟาร์มเพาะฟักของเอกชน มาอนุบาลในบ่อซีเมนต์ขนาด 1.5X4X1 เมตร ใส่น้้า 6 ตัน 

ให้อาหารกุ้งส้าเร็จรูปวันละ 2 ครั้ง อนุบาลลูกกุ้งเป็นระยะเวลา 60 วัน จนได้ลูกกุ้งหนักประมาณ 3-5 กรัม หรือได้ขนาดความ
ยาวประมาณ 5-7.5 เซนติเมตร หลังจากนั้นสุ่มกุ้งไปเลี้ยงในถังทดลอง จ้านวน 100 ตัว (ความหนาแน่นประมาณ 100 ตัว/
ตารางเมตร) ท้าการช่ังหาน้้าหนักเฉลี่ยเริ่มต้นของกุ้งทดลอง  

การเตรียมไคโตซานและน้ านึ่งปลา 
การเตรียมไคโตซาน ความเข้มข้นร้อยละ 2 ในการเสริมในอาหารกุ้งทดลองที่ระดับ 0.04 และ 0.08% [3]  โดยช่ังไค

โตซานผงจากแกนหมึก 2 กิโลกรัม ผสมน้้ากลั่น 100 ลิตร จากนั้นผสมด้วยกรดอะซิติกความเข้มข้นร้อยละ 99.8 จ้านวน 1 
ลิตร ผสมให้เป็นสารละลายเนื้อเดียวกันจะได้ไคโตซานน้้าความเข้มข้นร้อยละ 2  ส่วนน้้านึ่งปลาที่ใช้ทดลองซึ่งมีปริมาณโปรตีน 
และไขมันเท่ากับ 45.15 และ 14.45 % โดยน้้าหนัก (W/W) จากโรงงานผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จ้ากัด มหาชน (ปุ้มปุ้ย) 

การเตรียมอาหารทดลองเคลือบไคโตซานและน้ านึ่งปลา 
เนื่องจากการเสริมไคโตซาน และน้้านึ่งปลาในอาหารกุ้งทดลองในที่นี้เป็นการเคลือบบนเม็ดอาหารส้าเร็จรูป การ

เตรียมความเข้มข้นของไคโตซานความเข้มข้น 0.04 และ 0.08% โดยน้าไคโตซานน้้าความเข้มข้นร้อยละ 2 ปริมาณ 20 และ 
40 ซี.ซี. ผสมกับน้้าสะอาด 100 ซี.ซี. คนให้เป็นเนื้อเดียวกัน ส้าหรับใช้เคลือบเม็ดอาหารส้าเร็จรูป 1 กิโลกรัม น้าสารละลายไค
โตซานตามปริมาณที่ก้าหนด (20 และ 40 ซี.ซี.) มาคลุกกับเม็ดอาหารส้าเร็จรูปให้ทั่ว น้าอาหารที่ผ่านการเคลือบไคโตซานผึ่ง
ลมให้แห้งประมาณ 1 ช่ัวโมง  หลังจากนั้นท้าการเคลือบด้วยน้้านึ่งปลาให้ได้ความเข้มข้น 15 และ 30% (W/W) ผึ่งลมให้แห้ง 
แล้วเก็บในภาชนะที่ป้องกันไม่ให้ถูกแสงเพื่อน้าไปใช้เลี้ยงกุ้ง และแบ่งไปวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ โปรตีน ไขมัน 
เถ้า และความช้ืน ตามวิธีการของ [4] (ดังแสดงในตารางที่ 1) 

การทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
อาหารและการให้อาหาร 
ให้อาหารทดลองทั้ง 9 ชุดการทดลอง วันละ 2 มื้อ (เช้า-เย็น) ให้จนอิ่ม ไม่เกิน 10% ของน้้าหนักตัวต่อวัน โดยสังเกต

จากอาหารในถังทดลองเหลือเพียงเล็กน้อย และปรับปริมาณตามการกินอาหารของกุ้ง  บันทึกข้อมูลน้้าหนักอาหารที่ให้  เพื่อ
น้าไปใช้ในการค้านวณหาอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ (FCR) ต่อไป 

การเก็บข้อมูล และขอบเขตการศึกษา     
การศึกษาการเจริญเติบโต อัตราแลกเนื้อ และอัตรารอดตาย 
สุ่มตัวอย่างกุ้งจากทุกชุดการทดลอง จ้านวน 25 ตัว/ถัง ช่ังน้้าหนักทุก ๆ 2 สัปดาห์ ท้าการทดลองเลี้ยง 5 เดือน เพื่อ 

ศึกษาการเจริญเติบโต ได้แก่ เปอร์เซ็นต์น้้าหนักท่ีเพิ่มขึ้น  (weight gain, %) อัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะ (SGR,  % ต่อวัน) 
อัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะต่อวัน (ADG, กรัม/วัน) อัตราแลกเนื้อ (FCR) และอัตรารอดตาย (survival rate, %) 
 
ตารางที่ 1  องค์ประกอบทางเคมีของอาหารเม็ดส้าเร็จรูปเสริมไคโตซาน และน้้านึ่งปลาระดับต่าง ๆ กันตามชุดการทดลอง  

 

ชุดการทดลอง 
องค์ประกอบทางเคมี (%) 

โปรตีน ไขมัน ความช้ืน เถ้า เยื่อใย NFE 
1 (0CS, 0FC) 39.97±1.05 6.65±1.03 9.86±1.09 10.62±1.04 2.52±1.13 30.18±1.25 
2 (0CS, 15FC) 41.67±2.01 7.57±2.31 9.83±2.32 10.73±2.51 2.67±0.94 27.53±2.51 
3 (0CS, 30FC) 44.19±2.03 8.08±1.96 9.98±2.14 10.65±2.06 2.54±1.95 24.56±2.64 
4 (0.04CS, 0FC) 39.87±1.11 6.67±1.01 9.67±1.31 10.86±1.17 2.66±1.30 30.46±1.15 
5 (0.04CS, 15FC) 42.67±2.11 7.61±2.11 9.97±2.08 9.96±2.54 2.83±1.87 25.96±2.30 
6 (0.04CS, 30FC) 45.05±2.31 8.03±2.05 10.38±2.38 10.24±2.10 2.88±2.04 23.42±2.14 
7 (0.08CS, 0FC) 39.81±1.23 6.59±1.17 9.27±1.30 10.89±1.05 2.96±1.16 30.48±1.32 
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บทน า 
กุง้ขาวแวนนาไม (Litopenaeus  vannamei) เป็นกุ้งทะเลท่ีมีความส้าคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทยมีผลผลิต

และมูลค่าเป็นอันดับที่ 1 ของการผลิตกุ้งท้ังหมดของประเทศไทย  การเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมปัจจุบันเป็นการเลี้ยงแบบพัฒนา 
(intensive) กล่าวคือ มีการปล่อยกุ้งในอัตราหนาแน่นสูง มีการใช้อาหารส้าเร็จรูปท่ีมีปริมาณโปรตีนในระดับสูง ซึ่งท้าให้มีของ
เสียจากการขับถ่ายและอาหารเหลือตกค้างในบ่อเป็นปริมาณมาก ส่งผลท้าให้น้้าในบ่อมีคุณภาพเปลี่ยนแปลงไป คุณสมบัติของ
น้้าบางช่วงเวลาอยู่ในระดับที่ไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของกุ้ง ซึ่งจะเป็นสาเหตุท้าให้กุ้งเกิดความเครียด และมีภูมิคุ้มกัน
ลดลง ในขณะที่กุ้งมีสภาพอ่อนแอ เช้ือจุลินทรีย์ที่เพิ่มจ้านวนจากคุณภาพน้้าที่เปลี่ยนไป อาจเป็นสาเหตุท้าให้กุ้งเป็นโรคได้ง่าย 
ดังนั้นเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งส่วนใหญ่จึงยังประสบปัญหากุ้งโตช้า และมีอัตราการเลี้ยงรอดต่้าอย่างต่อเนื่อง  การแก้ปัญหาดังกล่าว
ข้างต้น  นอกจากการจัดการคุณภาพน้้าของบ่อระหว่างการเลี้ยงให้ถูกต้องและเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของกุ้งแล้ว ยังมี
การใช้สารเสริมต่างๆ เพื่อยับยั้งจุลินทรีย์ และช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้แก่กุ้ง ตลอดจนช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตและ
ประสิทธิภาพการใช้อาหาร สารเสริมที่มีการน้ามาใช้ในสัตว์เลี้ยง เช่น สารปฏิชีวนะ โปรไบโอติก เบต้ากลูแคน สมุนไพร รวมทั้ง
ไคโตซาน และน้้านึ่งปลา ฯลฯ  ส้าหรับไคโตซานซึ่งเป็นสารชีวภาพท่ีสกัดได้จากเปลือกกุ้ง เปลือกปู หรือจากแกนปลาหมึกนั้น 
มีคุณสมบัติที่ดหีลากหลายประการ ซึ่งเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งได้น้ามาใช้โดยการเสริมในอาหารเลี้ยงกุ้ง พบว่า การเสริมไคโตซาน
เคลือบอาหารกุ้งขาวแวนนาไม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อาหาร และเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวันได้ดีขึ้น อัตราการ
เจริญเติบโตที่เพิ่มข้ึนตามระดับปริมาณการเสริมไคโตซาน และมีอัตราการรอดตายสูงสุด [1]  ส่วนน้้านึ่งปลาซึ่งเป็นวัสดุเศษ
เหลือจากโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้้า ประกอบด้วยโปรตีน และกรดอะมิโนจ้าเป็นในปริมาณสูง และมีกลิ่นที่เป็นสาร
ดึงดูดการกินอาหาร (attractants) ของสัตว์น้้า จึงสามารถน้าไปใช้เป็นแหล่งโปรตีน และสารแต่งกลิ่นกระตุ้นการกินอาหารใน
อาหารสัตว์น้้า ช่วยเพิ่มการเจริญเติบโต และอัตรารอดตาย ซึ่ง [2] ได้การทดลองใช้น้้านึ่งปลาเป็นส่วนผสมในอาหารเลี้ยงกุ้ง
ขาวแวนนาไม พบว่า มีประสิทธิภาพเหมาะสมต่อการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย และอัตราแลกเน้ือของกุ้งขาวแวนนาไม  
คณะผู้วิจัยให้ความสนใจในประเด็นของการใช้ประโยชน์จากไคโตซานและน้้านึง่ปลาในการเพิ่มการเจริญเติบโตของกุ้งขาวแวน
นาไม  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการเสริมไคโตซาน และน้้านึ่งปลาที่ความเข้มข้นต่าง ๆ กัน โดยใช้วิธีการเคลือบเม็ด
อาหารส้าเร็จรูปต่อการเจริญเติบโต และคุณค่าทางโภชนาการของกุ้งขาวแวนนาไมที่เลี้ยง  จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่งใน
การที่จะน้าวัตถุดิบดังกล่าวมาพัฒนา และประยุกต์ใช้ในอาหารกุ้งส้าเร็จรูปเพื่อเป็นสารเสริมการเจริญเติบโตในการทดลองครั้ง
นี้  ซึ่งจะเป็นแนวทางในการช่วยเร่งการเจริญเติบโตของกุ้งทะเลเศรษฐกิจของไทย  นับเป็นประโยชนต่อเกษตรกรที่มีอาชีพ
เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมอย่างยั่งยืนในอนาคต  เพราะถือไดวา เป็นแนวทางหนึ่งในการลดต้นทุนของการเลี้ยงจากการลด
ระยะเวลาของการเลี้ยง เป็นการน้าวัสดุเศษเหลือดังกล่าวมาใช้ให้ก่อประโยชน์หรือเพิ่มมูลค่าได้  ตลอดจนด้าเนินการผลิตกุ้ง
ตามแนวทางเกษตรอนิทรีย หรือชีวภาพท่ีลดการใช้หรือไมใช้สารเคมี เพื่อรองรับนโยบายส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้้าอินทรีย์ 4.0 
ของประเทศไทย ส่งผลให้ผลผลิตกุ้งที่ไดมคีุณภาพสูง ไมมีสารตกค้าง และเป็นที่ยอมรับของตลาดต่างประเทศมากขึ้น  ท้าให้กุ้ง
ขาวแวนนาไมจากประเทศไทย สามารถเขาแข่งขันด้านราคา และคุณภาพในตลาดโลกได้ 

วิธีด าเนินการ 
แผนการทดลอง 
วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (CRD) โดยศึกษาระดับความเข้มข้นของไคโตซานที่ใช้เคลือบเม็ดอาหารกุ้งที่ระดับ 

0,  0.04 และ 0.08 เปอร์เซ็นต์  และระดับความเข้มข้นของน้้านึ่งปลาที่ใช้เคลือบเม็ดอาหารกุ้งที่ระดับ 0,  15 และ 30 
เปอร์เซ็นต์ (W/W)  ดังนั้น มีชุดการทดลองทั้งสิ้น 9 ชุดการทดลอง ๆ ละ 3 ซ้้า ดังน้ี 
       ชุดการทดลองที่ 1  ใช้ไคโตซานที่ระดับความเข้มข้น 0% และน้้านึ่งปลา 0% (0CS, 0FC) 
       ชุดการทดลองที่ 2  ใช้ไคโตซานที่ระดับความเข้มข้น 0% และน้้านึ่งปลา 15% (0CS, 15FC)  
       ชุดการทดลองที่ 3  ใช้ไคโตซานที่ระดับความเข้มข้น 0% และน้้านึ่งปลา 30% (0CS, 30FC)  
       ชุดการทดลองที่ 4  ใช้ไคโตซานที่ระดับความเข้มข้น 0.04% และน้้านึ่งปลา 0% (0.04CS, 0FC) 
       ชุดการทดลองที่ 5  ใช้ไคโตซานที่ระดับความเข้มข้น 0.04% และน้้านึ่งปลา 15% (0.04CS, 15FC) 
       ชุดการทดลองที่ 6  ใช้ไคโตซานที่ระดับความเข้มข้น 0.04% และน้้านึ่งปลา 30% (0.04CS, 30FC) 
       ชุดการทดลองที่ 7  ใช้ไคโตซานที่ระดับความเข้มข้น 0.08% และน้้านึ่งปลา 0% (0.08CS, 0FC) 
       ชุดการทดลองที่ 8  ใช้ไคโตซานที่ระดับความเข้มข้น 0.08% และน้้านึ่งปลา 15% (0.08CS, 15FC) 
       ชุดการทดลองที่ 9  ใช้ไคโตซานที่ระดับความเข้มข้น 0.08% และน้้านึ่งปลา 30% (0.08CS, 30FC) 

การเตรียมระบบเลี้ยง 
ท้าการทดลองเลี้ยงในถังพลาสติก ขนาด 500 ลิตร จ้านวน 27 ถัง ตามชุดการทดลอง ที่อยู่ในโรงเพาะฟักสัตว์น้้า

กร่อย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ท้าความสะอาดถังพลาสติก เติมน้้าทะเลที่สะอาด
ปริมาตร 300 ลิตร มีการให้อากาศในบ่อทดลองตลอดเวลาโดยใช้สายยาง และหัวทราย 

การเตรียมสัตว์ทดลอง 
น้าลูกกุ้งขาวแวนนาไม P15 จากฟาร์มเพาะฟักของเอกชน มาอนุบาลในบ่อซีเมนต์ขนาด 1.5X4X1 เมตร ใส่น้้า 6 ตัน 

ให้อาหารกุ้งส้าเร็จรูปวันละ 2 ครั้ง อนุบาลลูกกุ้งเป็นระยะเวลา 60 วัน จนได้ลูกกุ้งหนักประมาณ 3-5 กรัม หรือได้ขนาดความ
ยาวประมาณ 5-7.5 เซนติเมตร หลังจากนั้นสุ่มกุ้งไปเลี้ยงในถังทดลอง จ้านวน 100 ตัว (ความหนาแน่นประมาณ 100 ตัว/
ตารางเมตร) ท้าการช่ังหาน้้าหนักเฉลี่ยเริ่มต้นของกุ้งทดลอง  

การเตรียมไคโตซานและน้ านึ่งปลา 
การเตรียมไคโตซาน ความเข้มข้นร้อยละ 2 ในการเสริมในอาหารกุ้งทดลองที่ระดับ 0.04 และ 0.08% [3]  โดยช่ังไค

โตซานผงจากแกนหมึก 2 กิโลกรัม ผสมน้้ากลั่น 100 ลิตร จากนั้นผสมด้วยกรดอะซิติกความเข้มข้นร้อยละ 99.8 จ้านวน 1 
ลิตร ผสมให้เป็นสารละลายเนื้อเดียวกันจะได้ไคโตซานน้้าความเข้มข้นร้อยละ 2  ส่วนน้้านึ่งปลาที่ใช้ทดลองซึ่งมีปริมาณโปรตีน 
และไขมันเท่ากับ 45.15 และ 14.45 % โดยน้้าหนัก (W/W) จากโรงงานผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จ้ากัด มหาชน (ปุ้มปุ้ย) 

การเตรียมอาหารทดลองเคลือบไคโตซานและน้ านึ่งปลา 
เนื่องจากการเสริมไคโตซาน และน้้านึ่งปลาในอาหารกุ้งทดลองในที่นี้เป็นการเคลือบบนเม็ดอาหารส้าเร็จรูป การ

เตรียมความเข้มข้นของไคโตซานความเข้มข้น 0.04 และ 0.08% โดยน้าไคโตซานน้้าความเข้มข้นร้อยละ 2 ปริมาณ 20 และ 
40 ซี.ซี. ผสมกับน้้าสะอาด 100 ซี.ซี. คนให้เป็นเนื้อเดียวกัน ส้าหรับใช้เคลือบเม็ดอาหารส้าเร็จรูป 1 กิโลกรัม น้าสารละลายไค
โตซานตามปริมาณที่ก้าหนด (20 และ 40 ซี.ซี.) มาคลุกกับเม็ดอาหารส้าเร็จรูปให้ท่ัว น้าอาหารที่ผ่านการเคลือบไคโตซานผึ่ง
ลมให้แห้งประมาณ 1 ช่ัวโมง  หลังจากนั้นท้าการเคลือบด้วยน้้านึ่งปลาให้ได้ความเข้มข้น 15 และ 30% (W/W) ผึ่งลมให้แห้ง 
แล้วเก็บในภาชนะที่ป้องกันไม่ให้ถูกแสงเพื่อน้าไปใช้เลี้ยงกุ้ง และแบ่งไปวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ โปรตีน ไขมัน 
เถ้า และความช้ืน ตามวิธีการของ [4] (ดังแสดงในตารางที่ 1) 

การทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
อาหารและการให้อาหาร 
ให้อาหารทดลองทั้ง 9 ชุดการทดลอง วันละ 2 มื้อ (เช้า-เย็น) ให้จนอิ่ม ไม่เกิน 10% ของน้้าหนักตัวต่อวัน โดยสังเกต

จากอาหารในถังทดลองเหลือเพียงเล็กน้อย และปรับปริมาณตามการกินอาหารของกุ้ง  บันทึกข้อมูลน้้าหนักอาหารที่ให้  เพื่อ
น้าไปใช้ในการค้านวณหาอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ (FCR) ต่อไป 

การเก็บข้อมูล และขอบเขตการศึกษา     
การศึกษาการเจริญเติบโต อัตราแลกเนื้อ และอัตรารอดตาย 
สุ่มตัวอย่างกุ้งจากทุกชุดการทดลอง จ้านวน 25 ตัว/ถัง ช่ังน้้าหนักทุก ๆ 2 สัปดาห์ ท้าการทดลองเลี้ยง 5 เดือน เพื่อ 

ศึกษาการเจริญเติบโต ได้แก่ เปอร์เซ็นต์น้้าหนักท่ีเพิ่มขึ้น  (weight gain, %) อัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะ (SGR,  % ต่อวัน) 
อัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะต่อวัน (ADG, กรัม/วัน) อัตราแลกเนื้อ (FCR) และอัตรารอดตาย (survival rate, %) 
 
ตารางที่ 1  องค์ประกอบทางเคมีของอาหารเม็ดส้าเร็จรูปเสริมไคโตซาน และน้้านึ่งปลาระดับต่าง ๆ กันตามชุดการทดลอง  

 

ชุดการทดลอง 
องค์ประกอบทางเคมี (%) 

โปรตีน ไขมัน ความช้ืน เถ้า เยื่อใย NFE 
1 (0CS, 0FC) 39.97±1.05 6.65±1.03 9.86±1.09 10.62±1.04 2.52±1.13 30.18±1.25 
2 (0CS, 15FC) 41.67±2.01 7.57±2.31 9.83±2.32 10.73±2.51 2.67±0.94 27.53±2.51 
3 (0CS, 30FC) 44.19±2.03 8.08±1.96 9.98±2.14 10.65±2.06 2.54±1.95 24.56±2.64 
4 (0.04CS, 0FC) 39.87±1.11 6.67±1.01 9.67±1.31 10.86±1.17 2.66±1.30 30.46±1.15 
5 (0.04CS, 15FC) 42.67±2.11 7.61±2.11 9.97±2.08 9.96±2.54 2.83±1.87 25.96±2.30 
6 (0.04CS, 30FC) 45.05±2.31 8.03±2.05 10.38±2.38 10.24±2.10 2.88±2.04 23.42±2.14 
7 (0.08CS, 0FC) 39.81±1.23 6.59±1.17 9.27±1.30 10.89±1.05 2.96±1.16 30.48±1.32 
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8 (0.08CS, 15FC) 42.71±2.42 7.39±2.10 9.95±2.11 10.97±2.11 2.67±2.43 26.31±2.18 
9 (0.08CS, 30FC) 45.34±2.06 8.19±1.98 10.65±2.06 11.08±2.32 2.92±1.86 21.82±2.16 

หมายเหตุ : - ในวงเล็บของชุดการทดลอง คือระดับของการเสริมไคโตซาน (%) และน้้านึ่งปลา (%) 
 
 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของเนื้อกุ้งทดลอง   

เมื่อสิ้นสุดการทดลองท้าการสุ่มเก็บตัวอย่างกุ้งจากทุกชุดการทดลองละ 10 ตัว มาวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี 
ได้แก่ โปรตีน ไขมัน เถ้า และความช้ืน ตามวิธีการของ [4] 

การศึกษาคุณภาพน้ า    
   ท้าการตรวจวัดคุณภาพน้้าทุก ๆ 2 สัปดาห์ ตลอดการทดลอง โดยดัชนีที่จะใช้วิเคราะห์คุณภาพน้้าประกอบด้วย 
ความเค็มโดยใช้เครื่อง salinometer,  อุณหภูมิน้้าวัดด้วยเทอร์โมมิเตอร์แบบปรอท,  ความเป็นกรดเป็นด่างของน้้า (pH) ด้วย 
pH meter,  ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้้า (วัดด้วยเครื่องวัดคุณภาพน้้าแบบดิจิตอล  YSI Model 650 MDS),   ความเป็นด่าง
ของน้้า (ด้วยวิธีการ Titration),  แอมโมเนีย (ด้วยวิธีการ Koroleff’s Indophenol Blue Method) และไนไตรท์  (ด้วยวิธี 
Colorimetric Method) 

การวิเคราะห์ข้อมูล   
น้าข้อมูลการทดลองที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติโดยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-Way ANOVA) และเปรียบเทียบ

ความแตกต่างค่าเฉลี่ยระหว่าง treatment ด้วยวิธี DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
การทดลองเสริมไคโตซานความเข้มข้น 0, 0.04 และ 0.08% และน้้านึ่งปลาความเข้มข้น 0, 15 และ 30 % โดย

วิธีการเคลือบในอาหารเม็ดส้าเร็จรูปที่องค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ โปรตีน ไขมัน ความช้ืน เถ้า เย่ือใย และ NFE เท่ากับ  
39.97,  6.65,  9.86,  10.62,  2.52 และ 30.18 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ ซึ่งการเคลือบไคโตซาน และน้้านึ่งปลา ส่งผลให้
ปริมาณโปรตีน และไขมันในอาหารเพิ่มขึ้น (ตารางที่ 1)  เมื่อน้าอาหารทดลองไปเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมที่มีน้้าหนักเริ่มต้น 
4.94+0.24 กรัม เป็นเวลา 5 เดือน ผลการทดลอง พบว่า การเจริญเติบโต ทางด้านเปอร์เซ็นต์น้้าหนักที่เพิ่มขึ้น (WG) อัตรา
การเจริญเติบโตจา้เพาะ (SGR) และอัตราการเจริญเติบโตต่อวัน (ADG) ของกุ้งขาวแวนนาไมที่ได้รับอาหารทั้ง 9 ชุดการทดลอง 
มีการเจริญเติบโตแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติระหว่างชุดการทดลอง (P<0.05) โดย กุ้งขาวแวนนาไมที่ได้รับอาหารชุด
การทดลองที่ 5 (0.04CS, 15FC) มีการเจริญเติบโตตามที่กล่าวมาสูงที่สุด สูงกว่ากุ้งขาวแวนนาไมในชุดการทดลองที่ 9 
(0.08CS, 30FC) ซึ่งมีการเจริญเติบโตต่้าที่สุดแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) (ตารางที่ 2) 

 
ตารางที ่2  น้้าหนักสุดท้าย (กรัม/ตัว) น้้าหนักที่เพ่ิมขึ้น (%) อัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะ (%/วัน) อัตราการเจริญเติบโตจ้า 
              เพาะ (กรัม/วัน) อัตราแลกเนื้อ และอัตรารอดตาย (%) ของกุ้งขาวแวนนาไมที่ได้รับอาหารเสริมไคโตซาน และน้้า 
              นึ่งปลาระดับต่าง ๆ กัน เป็นเวลา 5 เดือน 

 
 

ชุดการทดลอง 
น้้าหนักสุดท้าย 

(กรัม/ตัว) 
น้้าหนักที่เพ่ิมขึ้น 

(WG, %) 
อัตราการเจรญิ 
เติบโตจ้าเพาะ 
(SGR, %/วัน) 

อัตราการเจรญิ 
เติบโตจ้าเพาะ 

(ADG, กรัม/วัน) 

 
อัตราแลกเนื้อ 

อัตรารอดตาย 
(%) 

1 (0CS, 0FC) 15.20±1.55ab 208.71±18.54ab 0.749±0.08ab 0.068±0.01bc 1.68±0.29a 79.00±5.29a 
2 (0CS, 15FC) 15.78±1.38a 230.34±14.69a 0.805±0.06a 0.080±0.01ab 1.42±0.20a 75.00±4.00a 
3 (0CS, 30FC) 14.37±1.47ab 188.38±20.49ab 0.705±0.06ab 0.063±0.01cd 1.91±0.27a 76.33±2.52a 
4 (0.04CS, 0FC) 15.26±0.94ab 209.44±27.70ab 0.751±0.04ab 0.069±0.01bc 1.44±0.12a 77.67±6.43a 
5 (0.04CS, 15FC) 15.96±1.29a 232.31±23.25a 0.809±0.01a 0.092±0.01a 1.40±0.20a 80.67±8.62a 
6 (0.04CS, 30FC) 14.52±1.39ab 194.03±19.97ab 0.718±0.05ab 0.064±0.01cd 1.88±0.28a 77.00±9.85a 
7 (0.08CS, 0FC) 14.73±1.01ab 198.73±20.32ab 0.729±0.05ab 0.065±0.01cd 1.74±0.26a 81.67±4.58a 
8 (0.08CS, 15FC) 15.36±1.09ab 218.87±22.37ab 0.768±0.16ab 0.070±0.01bc 1.44±0.22a 77.67±3.53a 
9 (0.08CS, 30FC) 13.98±0.93b 169.91±18.88b 0.672±0.03b 0.053±0.01d 1.93±0.27a 78.67±3.51a 

หมายเหตุ : - ในวงเล็บของชุดการทดลอง คือระดับของการเสริมไคโตซาน (%) และน้้านึ่งปลา (%) 
              - เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยในแนวนอนโดยใช้ตัวอักษร อักษรเหมือนกันไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) 

อัตราการแลกเนื้อ (FCR) ของกุ้งขาวแวนนาไมที่ได้รับอาหารชุดการทดลองต่าง ๆ พบว่า กุ้งที่เลี้ยงด้วยอาหาร
ส้าเร็จรูปเสริมไคโตซาน และน้้านึ่งปลาในชุดการทดลองที่ 5 (0.04CS, 15FC) มีอัตราการแลกเนื้อเฉลีย่ดีที่สุด (1.40±0.20) แต่
ค่าอัตราแลกเนื้อในทุกชุดการทดลองไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05)  ส่วนกุ้งขาวแวนนาไมที่เลี้ยงด้วยอาหารชุดการ
ทดลองที่ 9 (0.08CS, 30FC) มีอัตราการแลกเนื้อสูงทีสุ่ด เท่ากับ 1.93±0.27 (ตารางที ่2)  

อัตรารอดตายของกุ้งขาวแวนนาไมที่ได้รับอาหารทดลองทั้ง 9 ชุดการทดลอง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
(P>0.05)  โดยอัตรารอดตายเฉลี่ย มีค่าอยู่ในช่วง 75.00±4.00 ถึง 81.67±4.58 เปอร์เซ็นต์ โดยกุ้งขาวที่ได้รับอาหารชุดการ
ทดลองที่ 7 (0.08CS, 0FC) มีอัตรารอดตายเฉลี่ยสูงที่สุด เท่ากับ 81.67±4.58 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที ่2)  

ส้าหรับผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของเนื้อกุ้งขาวแวนนาไม ที่ได้รับอาหารเม็ดส้าเร็จรูปเสริมไคโตซาน 
และน้้านึ่งปลาในอาหารทดลอง 5 เดือน พบว่า ความช้ืน โปรตีน ไขมัน และเถ้า ของเนื้อกุ้งทดลองไม่มีความแตกต่างกันทาง
สถิติ (P>0.05) ในทุกชุดการทดลอง โดยค่าความช้ืนมีค่าอยู่ในช่วง 27.83±1.76–29.92±1.74 เปอร์เซ็นต์ ส่วนค่าระดับโปรตีน 
ไขมัน และเถ้า ของเนื้อกุ้งทดลองทั้ง 9 ชุดการทดลอง มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P<0.05) โดยกุ้งขาวในชุดการทดลองที่ 5 
(0.04CS, 15FC) มีระดับโปรตีนในเนื้อสูงที่สุด เท่ากับ 66.08±0.98 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่กุ้งขาวในชุดการทดลองที่ 9 (0.08CS, 
30FC) มรีะดับไขมัน และ เถ้า สูงที่สุด เท่ากับ 2.84±0.13 และ 5.17±0.30 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ (ตารางที่ 3) 

จากผลการศึกษาทดลองครั้งนี้ใช้ไคโตซาน และน้้านึ่งปลาเสริมในอาหารโดยการเคลือบอาหารเม็ดส้าเร็จรูปเลี้ยงกุ้ง
ขาวแวนนาไมครั้งนี ้เมื่อพิจารณาค่าการเจริญเติบโต พบว่า กุ้งขาวแวนนาไมในชุดการทดลองที่ 5 ที่ได้รับอาหารเม็ดส้าเร็จรูป
เสริมไคโตซาน 0.04 % และน้้านึ่งปลา 15 % มีการเจริญเติบโตสูงที่สุด สูงกว่ากุ้งขาวแวนนาไมในชุดการทดลองอื่น ๆ โดย
สามารถพิจารณาไดจากน้้าหนักเฉลี่ยต่อตัว เปอร์เซ็นต์น้้าหนักที่เพิ่มขึ้น และอัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะ ซึ่งมีค่าแตกต่าง
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05)  ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงระดับของระดับไคโตซานที่เสริมในอาหารกุ้งครั้งนี้ พบว่า กุ้งขาวแวนนา
ไมในชุดการทดลองที่ 5 (ไคโตซาน 0.04 %) มีการเจริญเติบโตสูงกว่ากุ้งขาวที่เสริมไคโตซานในอาหาร 0 และ 0.08% โดยการ  
   ตารางที่ 3  องค์ประกอบทางเคมีของเนื้อกุ้งขาวแวนนาไม ที่ได้รับอาหารเสริมไคโตซาน และน้้านึ่งปลาระดับต่าง ๆ กัน 
                 เป็นเวลา 5 เดือน 
 

ชุดการทดลอง 
องค์ประกอบทางเคมี (% น้้าหนักแห้ง) 

ความชื้น โปรตีน ไขมัน เถ้า 
1 (0CS, 0FC) 29.72±2.73a 62.11±1.00d 2.27±0.01bcd 4.24±0.05c 
2 (0CS, 15FC) 28.21±2.70a 64.21±0.89bc 2.36±0.39bcd 4.37±0.68c 
3 (0CS, 30FC) 29.05±1.08a 63.72±1.62cd 2.21±0.33cd 4.74±0.07abc 
4 (0.04CS, 0FC) 29.92±1.74a 63.29±0.57cd 2.04±0.26d 5.14±0.23a 
5 (0.04CS, 15FC) 27.83±1.76a 66.08±0.98a 2.55±0.11abc 5.11±0.22a 
6 (0.04CS, 30FC) 28.84±1.58a 65.82±0.57ab 2.81±0.02a 5.07±0.13a 
7 (0.08CS, 0FC) 28.43±1.81a 63.01±0.09cd 2.06±0.13d 4.90±0.10ab 
8 (0.08CS, 15FC) 28.74±1.78a 65.54±0.64ab 2.61±0.06ab 4.45±0.17bc 
9 (0.08CS, 30FC) 29.88±2.34a 64.62±0.80abc 2.84±0.13a 5.17±0.30a 
หมายเหตุ : - ในวงเล็บของชุดการทดลอง คือระดับของการเสริมไคโตซาน (%) และน้้านึ่งปลา (%)  
             - เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยในแนวตั้งโดยใช้ตัวอักษร  ถ้าอักษรเหมือนกันไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) 
 
เจริญเติบโตของกุ้งจะลดลงเมื่อและเมื่อเสริมไคโตซานในอาหารเกินกว่า 0.04% แสดงให้เห็นว่า ระดับความเข้มข้นของไคโต
ซาน 0.04% ที่เสริมในอาหารเม็ดส้าเร็จรูป เป็นระดับความเข้มข้นที่เหมาะสมในการใช้ไคโตซานเป็นสารเร่งการเจริญเติบโต
ของกุ้งขาวแวนนาไม สอดคล้องกับรายงานการวิจัยของ [5] ในการใช้ไคโตซานเป็นสารเร่งการเจริญเติบโตของกุ้งกุลาด้า โดย
ทดลองใช้ไคโตซานที่ความเข้มข้น 0, 200, 400, 600, 800 และ 1,000 ppm หรือคิดเป็น 0, 0.02, 0.04, 0.06, 0.08 และ 
0.10% ตามล้าดับ เคลือบอาหารที่ใช้เลี้ยงกุ้งกุลาด้า ผลการวิจัยพบว่า ปริมาณไคโตซานที่ใช้ในการเคลือบอาหารกุ้งที่ 0.04% 
ท้าให้กุ้งมีอัตราการเจริญเติบโตดีที่สุด และมากกว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ได้ใช้ไคโตซานอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) โดย [5] 
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8 (0.08CS, 15FC) 42.71±2.42 7.39±2.10 9.95±2.11 10.97±2.11 2.67±2.43 26.31±2.18 
9 (0.08CS, 30FC) 45.34±2.06 8.19±1.98 10.65±2.06 11.08±2.32 2.92±1.86 21.82±2.16 

หมายเหตุ : - ในวงเล็บของชุดการทดลอง คือระดับของการเสริมไคโตซาน (%) และน้้านึ่งปลา (%) 
 
 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของเนื้อกุ้งทดลอง   

เมื่อสิ้นสุดการทดลองท้าการสุ่มเก็บตัวอย่างกุ้งจากทุกชุดการทดลองละ 10 ตัว มาวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี 
ได้แก่ โปรตีน ไขมัน เถ้า และความช้ืน ตามวิธีการของ [4] 

การศึกษาคุณภาพน้ า    
   ท้าการตรวจวัดคุณภาพน้้าทุก ๆ 2 สัปดาห์ ตลอดการทดลอง โดยดัชนีที่จะใช้วิเคราะห์คุณภาพน้้าประกอบด้วย 
ความเค็มโดยใช้เครื่อง salinometer,  อุณหภูมิน้้าวัดด้วยเทอร์โมมิเตอร์แบบปรอท,  ความเป็นกรดเป็นด่างของน้้า (pH) ด้วย 
pH meter,  ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้้า (วัดด้วยเครื่องวัดคุณภาพน้้าแบบดิจิตอล  YSI Model 650 MDS),   ความเป็นด่าง
ของน้้า (ด้วยวิธีการ Titration),  แอมโมเนีย (ด้วยวิธีการ Koroleff’s Indophenol Blue Method) และไนไตรท์  (ด้วยวิธี 
Colorimetric Method) 

การวิเคราะห์ข้อมูล   
น้าข้อมูลการทดลองที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติโดยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-Way ANOVA) และเปรียบเทียบ

ความแตกต่างค่าเฉลี่ยระหว่าง treatment ด้วยวิธี DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
การทดลองเสริมไคโตซานความเข้มข้น 0, 0.04 และ 0.08% และน้้านึ่งปลาความเข้มข้น 0, 15 และ 30 % โดย

วิธีการเคลือบในอาหารเม็ดส้าเร็จรูปที่องค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ โปรตีน ไขมัน ความช้ืน เถ้า เยื่อใย และ NFE เท่ากับ  
39.97,  6.65,  9.86,  10.62,  2.52 และ 30.18 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ ซึ่งการเคลือบไคโตซาน และน้้านึ่งปลา ส่งผลให้
ปริมาณโปรตีน และไขมันในอาหารเพิ่มขึ้น (ตารางที่ 1)  เมื่อน้าอาหารทดลองไปเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมที่มีน้้าหนักเริ่มต้น 
4.94+0.24 กรัม เป็นเวลา 5 เดือน ผลการทดลอง พบว่า การเจริญเติบโต ทางด้านเปอร์เซ็นต์น้้าหนักที่เพิ่มขึ้น (WG) อัตรา
การเจริญเติบโตจา้เพาะ (SGR) และอัตราการเจริญเติบโตต่อวัน (ADG) ของกุ้งขาวแวนนาไมที่ได้รับอาหารทั้ง 9 ชุดการทดลอง 
มีการเจริญเติบโตแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติระหว่างชุดการทดลอง (P<0.05) โดย กุ้งขาวแวนนาไมที่ได้รับอาหารชุด
การทดลองที่ 5 (0.04CS, 15FC) มีการเจริญเติบโตตามที่กล่าวมาสูงที่สุด สูงกว่ากุ้งขาวแวนนาไมในชุดการทดลองที่ 9 
(0.08CS, 30FC) ซึ่งมีการเจริญเติบโตต่้าที่สุดแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) (ตารางที่ 2) 

 
ตารางที ่2  น้้าหนักสุดท้าย (กรัม/ตัว) น้้าหนักที่เพ่ิมขึ้น (%) อัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะ (%/วัน) อัตราการเจริญเติบโตจ้า 
              เพาะ (กรัม/วัน) อัตราแลกเนื้อ และอัตรารอดตาย (%) ของกุ้งขาวแวนนาไมที่ได้รับอาหารเสริมไคโตซาน และน้้า 
              นึ่งปลาระดับต่าง ๆ กัน เป็นเวลา 5 เดือน 

 
 

ชุดการทดลอง 
น้้าหนักสุดท้าย 

(กรัม/ตัว) 
น้้าหนักที่เพ่ิมขึ้น 

(WG, %) 
อัตราการเจรญิ 
เติบโตจ้าเพาะ 
(SGR, %/วัน) 

อัตราการเจรญิ 
เติบโตจ้าเพาะ 

(ADG, กรัม/วัน) 

 
อัตราแลกเนื้อ 

อัตรารอดตาย 
(%) 

1 (0CS, 0FC) 15.20±1.55ab 208.71±18.54ab 0.749±0.08ab 0.068±0.01bc 1.68±0.29a 79.00±5.29a 
2 (0CS, 15FC) 15.78±1.38a 230.34±14.69a 0.805±0.06a 0.080±0.01ab 1.42±0.20a 75.00±4.00a 
3 (0CS, 30FC) 14.37±1.47ab 188.38±20.49ab 0.705±0.06ab 0.063±0.01cd 1.91±0.27a 76.33±2.52a 
4 (0.04CS, 0FC) 15.26±0.94ab 209.44±27.70ab 0.751±0.04ab 0.069±0.01bc 1.44±0.12a 77.67±6.43a 
5 (0.04CS, 15FC) 15.96±1.29a 232.31±23.25a 0.809±0.01a 0.092±0.01a 1.40±0.20a 80.67±8.62a 
6 (0.04CS, 30FC) 14.52±1.39ab 194.03±19.97ab 0.718±0.05ab 0.064±0.01cd 1.88±0.28a 77.00±9.85a 
7 (0.08CS, 0FC) 14.73±1.01ab 198.73±20.32ab 0.729±0.05ab 0.065±0.01cd 1.74±0.26a 81.67±4.58a 
8 (0.08CS, 15FC) 15.36±1.09ab 218.87±22.37ab 0.768±0.16ab 0.070±0.01bc 1.44±0.22a 77.67±3.53a 
9 (0.08CS, 30FC) 13.98±0.93b 169.91±18.88b 0.672±0.03b 0.053±0.01d 1.93±0.27a 78.67±3.51a 

หมายเหตุ : - ในวงเล็บของชุดการทดลอง คือระดับของการเสริมไคโตซาน (%) และน้้านึ่งปลา (%) 
              - เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยในแนวนอนโดยใช้ตัวอักษร อักษรเหมือนกันไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) 

อัตราการแลกเนื้อ (FCR) ของกุ้งขาวแวนนาไมที่ได้รับอาหารชุดการทดลองต่าง ๆ พบว่า กุ้งที่เลี้ยงด้วยอาหาร
ส้าเร็จรูปเสริมไคโตซาน และน้้านึ่งปลาในชุดการทดลองที่ 5 (0.04CS, 15FC) มีอัตราการแลกเนื้อเฉลีย่ดีที่สุด (1.40±0.20) แต่
ค่าอัตราแลกเนื้อในทุกชุดการทดลองไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05)  ส่วนกุ้งขาวแวนนาไมที่เลี้ยงด้วยอาหารชุดการ
ทดลองที่ 9 (0.08CS, 30FC) มีอัตราการแลกเนื้อสูงทีสุ่ด เท่ากับ 1.93±0.27 (ตารางที ่2)  

อัตรารอดตายของกุ้งขาวแวนนาไมที่ได้รับอาหารทดลองทั้ง 9 ชุดการทดลอง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
(P>0.05)  โดยอัตรารอดตายเฉลี่ย มีค่าอยู่ในช่วง 75.00±4.00 ถึง 81.67±4.58 เปอร์เซ็นต์ โดยกุ้งขาวที่ได้รับอาหารชุดการ
ทดลองที่ 7 (0.08CS, 0FC) มีอัตรารอดตายเฉลี่ยสูงที่สุด เท่ากับ 81.67±4.58 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที ่2)  

ส้าหรับผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของเนื้อกุ้งขาวแวนนาไม ที่ได้รับอาหารเม็ดส้าเร็จรูปเสริมไคโตซาน 
และน้้านึ่งปลาในอาหารทดลอง 5 เดือน พบว่า ความช้ืน โปรตีน ไขมัน และเถ้า ของเนื้อกุ้งทดลองไม่มีความแตกต่างกันทาง
สถิติ (P>0.05) ในทุกชุดการทดลอง โดยค่าความช้ืนมีค่าอยู่ในช่วง 27.83±1.76–29.92±1.74 เปอร์เซ็นต์ ส่วนค่าระดับโปรตีน 
ไขมัน และเถ้า ของเนื้อกุ้งทดลองทั้ง 9 ชุดการทดลอง มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P<0.05) โดยกุ้งขาวในชุดการทดลองที่ 5 
(0.04CS, 15FC) มีระดับโปรตีนในเนื้อสูงที่สุด เท่ากับ 66.08±0.98 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่กุ้งขาวในชุดการทดลองที่ 9 (0.08CS, 
30FC) มรีะดับไขมัน และ เถ้า สูงที่สุด เท่ากับ 2.84±0.13 และ 5.17±0.30 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ (ตารางที่ 3) 

จากผลการศึกษาทดลองครั้งนี้ใช้ไคโตซาน และน้้านึ่งปลาเสริมในอาหารโดยการเคลือบอาหารเม็ดส้าเร็จรูปเลี้ยงกุ้ง
ขาวแวนนาไมครั้งนี ้เมื่อพิจารณาค่าการเจริญเติบโต พบว่า กุ้งขาวแวนนาไมในชุดการทดลองที่ 5 ที่ได้รับอาหารเม็ดส้าเร็จรูป
เสริมไคโตซาน 0.04 % และน้้านึ่งปลา 15 % มีการเจริญเติบโตสูงที่สุด สูงกว่ากุ้งขาวแวนนาไมในชุดการทดลองอื่น ๆ โดย
สามารถพิจารณาไดจากน้้าหนักเฉลี่ยต่อตัว เปอร์เซ็นต์น้้าหนักที่เพิ่มขึ้น และอัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะ ซึ่งมีค่าแตกต่าง
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05)  ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงระดับของระดับไคโตซานที่เสริมในอาหารกุ้งครั้งนี้ พบว่า กุ้งขาวแวนนา
ไมในชุดการทดลองที่ 5 (ไคโตซาน 0.04 %) มีการเจริญเติบโตสูงกว่ากุ้งขาวที่เสริมไคโตซานในอาหาร 0 และ 0.08% โดยการ  
   ตารางที่ 3  องค์ประกอบทางเคมีของเนื้อกุ้งขาวแวนนาไม ที่ได้รับอาหารเสริมไคโตซาน และน้้านึ่งปลาระดับต่าง ๆ กัน 
                 เป็นเวลา 5 เดือน 
 

ชุดการทดลอง 
องค์ประกอบทางเคมี (% น้้าหนักแห้ง) 

ความชื้น โปรตีน ไขมัน เถ้า 
1 (0CS, 0FC) 29.72±2.73a 62.11±1.00d 2.27±0.01bcd 4.24±0.05c 
2 (0CS, 15FC) 28.21±2.70a 64.21±0.89bc 2.36±0.39bcd 4.37±0.68c 
3 (0CS, 30FC) 29.05±1.08a 63.72±1.62cd 2.21±0.33cd 4.74±0.07abc 
4 (0.04CS, 0FC) 29.92±1.74a 63.29±0.57cd 2.04±0.26d 5.14±0.23a 
5 (0.04CS, 15FC) 27.83±1.76a 66.08±0.98a 2.55±0.11abc 5.11±0.22a 
6 (0.04CS, 30FC) 28.84±1.58a 65.82±0.57ab 2.81±0.02a 5.07±0.13a 
7 (0.08CS, 0FC) 28.43±1.81a 63.01±0.09cd 2.06±0.13d 4.90±0.10ab 
8 (0.08CS, 15FC) 28.74±1.78a 65.54±0.64ab 2.61±0.06ab 4.45±0.17bc 
9 (0.08CS, 30FC) 29.88±2.34a 64.62±0.80abc 2.84±0.13a 5.17±0.30a 
หมายเหตุ : - ในวงเล็บของชุดการทดลอง คือระดับของการเสริมไคโตซาน (%) และน้้านึ่งปลา (%)  
             - เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยในแนวตั้งโดยใช้ตัวอักษร  ถ้าอักษรเหมือนกันไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) 
 
เจริญเติบโตของกุ้งจะลดลงเมื่อและเมื่อเสริมไคโตซานในอาหารเกินกว่า 0.04% แสดงให้เห็นว่า ระดับความเข้มข้นของไคโต
ซาน 0.04% ที่เสริมในอาหารเม็ดส้าเร็จรูป เป็นระดับความเข้มข้นที่เหมาะสมในการใช้ไคโตซานเป็นสารเร่งการเจริญเติบโต
ของกุ้งขาวแวนนาไม สอดคล้องกับรายงานการวิจัยของ [5] ในการใช้ไคโตซานเป็นสารเร่งการเจริญเติบโตของกุ้งกุลาด้า โดย
ทดลองใช้ไคโตซานที่ความเข้มข้น 0, 200, 400, 600, 800 และ 1,000 ppm หรือคิดเป็น 0, 0.02, 0.04, 0.06, 0.08 และ 
0.10% ตามล้าดับ เคลือบอาหารที่ใช้เลี้ยงกุ้งกุลาด้า ผลการวิจัยพบว่า ปริมาณไคโตซานที่ใช้ในการเคลือบอาหารกุ้งที่ 0.04% 
ท้าให้กุ้งมีอัตราการเจริญเติบโตดีที่สุด และมากกว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ได้ใช้ไคโตซานอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) โดย [5] 



1110
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

รายงานว่า การใช้ไคโตซานเคลือบอาหารกุ้งสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อาหาร ท้าให้อัตราแลกเนื้อต่้าที่สุด เพิ่มอัตรา
การเจริญเติบโตในกุ้งได้มากขึ้น เพิ่มอัตรารอดตาย และท้าให้กุ้งมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดีมาก ส่วนปริมาณไคโตซานที่ใช้
เคลือบอาหารที่มากกว่า 0.04% (ในปริมาณ 0.08%) กลับไม่ได้ช่วยเพิ่มค่าประสทิธิภาพการใช้อาหาร และท้าให้กุ้งเจริญเติบโต
ลดลง สอดคล้องกับ [5] นอกจากน้ีการทดลองใช้ไคโตซานเคลือบอาหารเม็ดส้าเร็จรูปที่ทุกระดับความเข้มข้นไม่มีผลต่ออัตรา
แลกเนื้อ และอัตรารอดตายของกุ้งขาวแวนนาไม 

เมื่อพิจารณาถึงระดับของการใช้น้้านึ่งปลา พบว่า การเสริมน้้านึ่งปลาลงไปในอาหารกุ้งทั่วไป จะท้าให้โปรตีน และ
ไขมันในอาหารกุ้งเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งอาจจะมีผลต่อการเจริญเติบโตของกุ้ง พบว่า การเสริมน้้านึ่งปลาในสูตรอาหาร 15% จะท้าให้
อาหารมีโปรตีนประมาณ 40 ถึง 42% และมีไขมันประมาณ 7 ถึง 7.5% ซึ่งอาจเป็นระดับของสารอาหารที่เหมาะสมต่อการ
เจริญเติบโตของกุ้งขาวมากที่สุด และเป็นสาเหตุให้ผลการทดลองครั้งนี้พบว่าการใช้น้้านึ่งปลา 15% ท้าให้กุ้งเติบโตได้ดี แต่การ
ใช้ในปริมาณมากเกินไปจะท้าให้ไขมันในอาหารสูงขึ้นซึ่งจะท้าให้กุ้งกินอาหารได้น้อยลงและอาจมีผลเสียต่อการเจริญเติบโต  
ช้ีให้เห็นว่า การใช้น้้านึ่งปลาเคลือบอาหารที่ระดับ 15% เป็นระดับท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของกุ้งขาวแวนนาไม  เป็นไป
ในท้านองเดียวกับรายงานการทดลองใช้น้้าน่ึงปลาทดแทนโปรตีนจากปลาป่นในอาหารเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม [2] ที่ระดับ 0,  
25,  50% พบว่า สูตรอาหารที่มีการใช้น้้านึ่งปลาที่ระดับ 25% เป็นสูตรอาหารที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมต่อการเจริญเติบโต 
อัตราการรอดตาย และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อของกุ้งขาวแวนนาไม เพราะเป็นระดับที่มีความสมดุลของสารอาหาร  
โดยเฉพาะกรดอะมิโนที่จ้าเป็นจากน้้านึ่งปลา กุ้งสามารถน้าไปใช้ประโยชน์เพื่อการเจริญเติบโตได้ดีที่สุด แต่เมื่อมีการใช้ใน
ระดับที่มากกว่า 15% จึงมีผลท้าให้เกิดความไมส่มดุลของกรดอะมิโนท่ีจ้าเป็น ไม่เพียงพอต่อความต้องการของกุ้ง มีผลท้าให้กุ้ง
มีการเจริญเติบโตต่้า  

ส้าหรับองค์ประกอบทางเคมีของเนื้อกุ้งขาวแวนนาไม พบว่า กุ้งขาวแวนนาไมในชุดการทดลองที่ 5 (0.04CS, 15FC) 
มีระดับโปรตีนในเนื้อสูงที่สุด ในขณะที่กุ้งขาวในชุดการทดลองที่ 9 (0.08CS, 30FC) มีระดับไขมัน และ เถ้า สูงที่สุด ซึ่งสูงกว่า
กุ้งขาวในชุดการทดลองที่ไม่ได้เสริมไคโตซานและน้้านึ่งปลา แสดงให้เห็นว่า การใช้ไคโตซาน [5] และน้้านึ่งปลา [2] เคลือบ
อาหารที่ใช้เลี้ยงกุ้งนั้น สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อาหาร ส่งผลให้กุ้งมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อที่มี
คุณค่าทางโภชนาการเพิ่มสูงขึ้น   

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้้าเฉลี่ยตลอดการทดลองเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม 5 เดือน  พบว่า  ความเค็มมีค่าอยู่ระหว่าง 
25.25-29.60 ppt, อุณหภูมิของน้้า 27.50-29.87 ๐C, ความเป็นกรด-ด่าง 7.49-8.29,  ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้้า 6.10-
7.40 mg/l,  ความเป็นด่างอยู่ระหว่าง 101.65-125.40 mg/l,  แอมโมเนีย 0.25-0.78 mg/l, และไนไตรท์ 0.20-0.79 mg/l 
ซึ่งมีค่าอยู่ในช่วงทีกุ่้งขาวแวนนาไมสามารถด้ารงชีวิตได้อย่างปกติ  

สรุปผลการวิจัย 
การทดลองใช้ไคโตซานที่ระดับ 0.4% และน้้านึ่งปลาที่ระดับ 15% เสริมในอาหารโดยการเคลือบอาหารเม็ดส้าเร็จรูป

เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม เป็นปริมาณที่เหมาะสม ท้าให้กุ้งขาวแวนนาไมมีอัตราการเจริญเติบโตดีที่สุด ส่งผลให้มีระดับโปรตีนใน
เนื้อสูงที่สุด ในขณะที่การใช้ไคโตซานที่ระดับ 0.8% และน้้านึ่งปลาที่ระดับ 30% ส่งผลใหม้ีระดับไขมัน และเถ้าในเนื้อสูงที่สุด  

กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยนี้ไดร้ับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  งบประมาณแผ่นดินประจ้าปี 2562 

เอกสารอ้างอิง 
[1] Sirakham W.  (2013). “Effects of fortified chitosan in Pacific White Shrimp feed in earthen pond”  

[MSc thesis]. Sukhothai Thammathirat University. Bangkok. Thai. 
[2] Wattanakul W., Wattanakul U. and Ishaak J.  (2011). “Optimum level of fish boiling water and palm 
  kernel cake in diet for white leg shrimp (Litopenaeus vannamei)” Research report, Faculty of 
  Science and Fisheries Technology, Rajamangala University of Techonology Srivijaya, Trang. Thai. 
 

[3] Wanichpongpan P.  (2004). “Chitin-Chitosan strategy for Thai economic development” Economic  
Aquaculture Magazine. 3(21), 18-21. Thai. 

[4] AOAC.  (2000). “Official Methods of Analysis.  Association of Official Analytical Chemists” 
  Washington D.C. 
[5] Wanichpongpan P., Thanaphongsathorn N. and Chankrachang S.  (2001). “Application of chitin-chitosan 
  as giant black tiger shrimp growth promoter” Proceedings of the 39th Kasetsart University 
  Annual Conference: Fisheries, Agro-Industry. 33-37. Thai. 
  
 



1111
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

รายงานว่า การใช้ไคโตซานเคลือบอาหารกุ้งสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อาหาร ท้าให้อัตราแลกเนื้อต่้าที่สุด เพิ่มอัตรา
การเจริญเติบโตในกุ้งได้มากขึ้น เพิ่มอัตรารอดตาย และท้าให้กุ้งมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดีมาก ส่วนปริมาณไคโตซานที่ใช้
เคลือบอาหารที่มากกว่า 0.04% (ในปริมาณ 0.08%) กลับไม่ได้ช่วยเพิ่มค่าประสทิธิภาพการใช้อาหาร และท้าให้กุ้งเจริญเติบโต
ลดลง สอดคล้องกับ [5] นอกจากน้ีการทดลองใช้ไคโตซานเคลือบอาหารเม็ดส้าเร็จรูปที่ทุกระดับความเข้มข้นไม่มีผลต่ออัตรา
แลกเนื้อ และอัตรารอดตายของกุ้งขาวแวนนาไม 

เมื่อพิจารณาถึงระดับของการใช้น้้านึ่งปลา พบว่า การเสริมน้้านึ่งปลาลงไปในอาหารกุ้งทั่วไป จะท้าให้โปรตีน และ
ไขมันในอาหารกุ้งเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งอาจจะมีผลต่อการเจริญเติบโตของกุ้ง พบว่า การเสริมน้้านึ่งปลาในสูตรอาหาร 15% จะท้าให้
อาหารมีโปรตีนประมาณ 40 ถึง 42% และมีไขมันประมาณ 7 ถึง 7.5% ซึ่งอาจเป็นระดับของสารอาหารที่เหมาะสมต่อการ
เจริญเติบโตของกุ้งขาวมากที่สุด และเป็นสาเหตุให้ผลการทดลองครั้งนี้พบว่าการใช้น้้านึ่งปลา 15% ท้าให้กุ้งเติบโตได้ดี แต่การ
ใช้ในปริมาณมากเกินไปจะท้าให้ไขมันในอาหารสูงขึ้นซึ่งจะท้าให้กุ้งกินอาหารได้น้อยลงและอาจมีผลเสียต่อการเจริญเติบโต  
ช้ีให้เห็นว่า การใช้น้้านึ่งปลาเคลือบอาหารที่ระดับ 15% เป็นระดับท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของกุ้งขาวแวนนาไม  เป็นไป
ในท้านองเดียวกับรายงานการทดลองใช้น้้านึ่งปลาทดแทนโปรตีนจากปลาป่นในอาหารเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม [2] ที่ระดับ 0,  
25,  50% พบว่า สูตรอาหารที่มีการใช้น้้านึ่งปลาที่ระดับ 25% เป็นสูตรอาหารที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมต่อการเจริญเติบโต 
อัตราการรอดตาย และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อของกุ้งขาวแวนนาไม เพราะเป็นระดับที่มีความสมดุลของสารอาหาร  
โดยเฉพาะกรดอะมิโนที่จ้าเป็นจากน้้านึ่งปลา กุ้งสามารถน้าไปใช้ประโยชน์เพื่อการเจริญเติบโตได้ดีที่สุด แต่เมื่อมีการใช้ใน
ระดับที่มากกว่า 15% จึงมีผลท้าให้เกิดความไมส่มดุลของกรดอะมิโนท่ีจ้าเป็น ไม่เพียงพอต่อความต้องการของกุ้ง มีผลท้าให้กุ้ง
มีการเจริญเติบโตต่้า  

ส้าหรับองค์ประกอบทางเคมีของเนื้อกุ้งขาวแวนนาไม พบว่า กุ้งขาวแวนนาไมในชุดการทดลองที่ 5 (0.04CS, 15FC) 
มีระดับโปรตีนในเนื้อสูงที่สุด ในขณะที่กุ้งขาวในชุดการทดลองที่ 9 (0.08CS, 30FC) มีระดับไขมัน และ เถ้า สูงที่สุด ซึ่งสูงกว่า
กุ้งขาวในชุดการทดลองที่ไม่ได้เสริมไคโตซานและน้้านึ่งปลา แสดงให้เห็นว่า การใช้ไคโตซาน [5] และน้้านึ่งปลา [2] เคลือบ
อาหารที่ใช้เลี้ยงกุ้งนั้น สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อาหาร ส่งผลให้กุ้งมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อที่มี
คุณค่าทางโภชนาการเพิ่มสูงขึ้น   

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้้าเฉลี่ยตลอดการทดลองเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม 5 เดือน  พบว่า  ความเค็มมีค่าอยู่ระหว่าง 
25.25-29.60 ppt, อุณหภูมิของน้้า 27.50-29.87 ๐C, ความเป็นกรด-ด่าง 7.49-8.29,  ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้้า 6.10-
7.40 mg/l,  ความเป็นด่างอยู่ระหว่าง 101.65-125.40 mg/l,  แอมโมเนีย 0.25-0.78 mg/l, และไนไตรท์ 0.20-0.79 mg/l 
ซึ่งมีค่าอยู่ในช่วงทีกุ่้งขาวแวนนาไมสามารถด้ารงชีวิตได้อย่างปกติ  

สรุปผลการวิจัย 
การทดลองใช้ไคโตซานที่ระดับ 0.4% และน้้านึ่งปลาที่ระดับ 15% เสริมในอาหารโดยการเคลือบอาหารเม็ดส้าเร็จรูป

เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม เป็นปริมาณที่เหมาะสม ท้าให้กุ้งขาวแวนนาไมมีอัตราการเจริญเติบโตดีที่สุด ส่งผลให้มีระดับโปรตีนใน
เนื้อสูงที่สุด ในขณะที่การใช้ไคโตซานที่ระดับ 0.8% และน้้านึ่งปลาที่ระดับ 30% ส่งผลใหม้ีระดับไขมัน และเถ้าในเนื้อสูงที่สุด  

กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยนี้ไดร้ับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  งบประมาณแผ่นดินประจ้าปี 2562 
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ผลของสารสกัดจากสาหร่ายสีแดงน�้าจืดต่อสีผิวและการเจริญเติบโตของปลาทอง

วัฒนา วัฒนกุล1* และอุไรวรรณ วัฒนกุล2

บทคัดย่อ
 สาหร่ายสีแดงน�้าจืด (Caloglossa beccarii DeToni) พบมากบรเิวณน�้าตกของจังหวัดนครศรีธรรมราช มีรงควัตถุให้สีอยู่

ในกลุ่มของแคโรทีนอยด์อย่างเด่นชัด มีความเหมาะสมในการน�าไปประยุกต์ใช้เป็นสารเร่งสีในสัตว์น�้าสวยงาม ซึ่งเป็นอีกแนวทางใน

การใช้ประโยชน์จากสารสีธรรมชาติได้อย่างคุ้มค่า หากน�ามาใช้ในปริมาณที่เหมาะสม อาจมีส่วนช่วยเพิ่มความเข้มสี และสร้าง

ภูมิคุ้มกันในในสัตว์น�้าสวยงามได้ จะเป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าทางการตลาดของสัตว์น�้าสวยงาม ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงทดลองใช้สาร

สกดัจากสาหร่ายสแีดงน�า้จดืในการปรบัปรงุสขีองปลาทอง (Carassius auratus) โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาผลของสารสกดัหยาบ

จากสาหร่ายสีแดงน�้าจืดต่อสีผิว และการเจริญเติบโตของปลาทอง ที่เล้ียงด้วยอาหารส�าเร็จรูปผสมสารสกัดหยาบจากสาหร่ายสี

แดงน�้าจืดที่สกัดโดยใช้เอทานอลเป็นตัวท�าละลาย ที่ระดับแตกต่างกันคือ 0 (ชุดควบคุม), 25, 50, 75 และ 100 มิลลิกรัมต่ออาหาร 

1 กิโลกรัม (มก./กก.) น�้าหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 22.25+1.07 กรัม ในตู้กระจกขนาด 50X100X50 เซนติเมตร ใส่น�้า 150 ลิตร ใช้ปลา 

15 ตัว/ตู้ ให้อาหารวันละ 2 ครั้ง ท�าการเลี้ยงเป็นเวลา 4 เดือน และวัดสีผิวของปลาโดยใช้เครื่องวัดสีระบบ CIE L*a*b* (CIE LAB) 

พบว่า ปลาทองที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมสารสกัดหยาบจากสาหร่ายสีแดงน�้าจืดระดับต่าง ๆ  มีค่าสีผิวของปลา (L* - ค่าความสว่าง, a* 

- ค่าสีแดง และ b* - ค่าสีเหลือง) ท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยปลาทองชุดการผสมสารสกัดหยาบจาก

สาหร่ายสีแดงน�้าจืดท่ีระดับ 50 มก./กก. มีค่าเฉลี่ยความสว่างสูงที่สุดเท่ากับ 30.17+2.36 ค่าเฉล่ียของสีแดง และค่าเฉล่ียของสี

เหลือง มีค่าสูงสุดในชุดการทดลองที่ผสมสารสกัดหยาบจากสาหร่ายสีแดงน�้าจืดที่ระดับ 100 มก./กก. มีค่า เท่ากับ 11.01+2.59 

และ 26.11+3.14 ตามล�าดบั ส่วนการเจรญิเตบิโต และอตัราการรอดตาย พบว่า ในทกุระดบัของการผสมสารสกดัหยาบจากสาหร่าย

สแีดงน�า้จดืในอาหาร ไม่มคีวามแตกต่างกนัทางสถติ ิ(P>0.05) จากการทดลองสรปุได้ว่า ค่าสแีดง และค่าสเีหลอืงของผวิหนงัปลาทอง

เพิ่มขึ้นตามความเข้มข้นของสารสกัดหยาบจากสาหร่ายสีแดงน�้าจืดที่ผสมในอาหาร (P<0.05) และทุกระดับของการผสมสารสกัด

หยาบจากสาหร่ายสีแดงน�้าจืดในอาหารไม่มีผลต่อการเจริญเติบโต และอัตราการรอดตาย (P>0.05)

ค�าส�าคัญ : สาหร่ายสีแดงน�้าจืด สารสี ปลาทอง

1 ผศ., สาขาเทคโนโลยีการประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตรัง 92150
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Effect of Crude Extracts of Freshwater Red Alga (Caloglossa beccarii DeToni) on Skin 

Color and Growth Performance of Goldfish (Carassius auratus)

Wattana Wattanakul1* and Uraiwan wattanakul2

Abstract
 Freshwater red alga (Caloglossa beccarii DeToni) are found at waterfalls in Nakhon Si Thammarat prov-

ince. These are pigment that clearly carotenoids. It is suitable for applies as a colorant in ornamental aquatic 

animals. Which is another way to make good source of natural pigment that contribute to improving the color 

and increase immune response in ornamental aquatic animals. It helps to increase the market value of orna-

mental aquatic animals. Thus, the using freshwater red algae crude extracts to improve the color of goldfish 

(Carassius auratus) was used in this experiment. This research aimed to study the effect of crude extracts from 

red algae extracted with absolute ethanol on skin color and growth performance of goldfish with commercial 

diets containing freshwater red alga crude extracts at five inclusion levels (0, 25, 50, 75 and 100 mg/kg. The 

diets were given to fishes with an initial average weight of 22.25+1.07 g. The fishes were released into 50X100X50 

cm glass aquaria, containing 150 liters of water with a stocking density of 15 fish per tank. Trial feeds were 

given twice daily for 4 months period and the skin color of fish was measured by using a colorimeter with the 

system CIE L*a*b* (CIE LAB). The results showed that the skin color values (L*-lightness, a*-redness and b*-yel-

lowness) were significantly different among the fish receiving diets with different concentrations of crude extracts 

(P<0.05). The lightness value was highest in goldfish fed by diet containing 50 mg/kg crude extracts (30.17+2.36), 

and the redness and yellowness were highest in goldfish fed by diet containing 100 mg/kg crude extracts were 

11.01+2.59 and 26.11+3.14 respectively. The growth performance and survival rate of all concentrations crude 

extracts were not significantly different (P>0.05). This study can conclude that the redness and yellowness were 

significantly increased as the concentration of crude extracts increased (P<0.05) and all levels of concentrations 

crude extracts were not effect on growth performance and survival rate.

Keywords : Freshwater Red Alga (Caloglossa beccarii DeToni), pigments, Goldfish (Carassius auratus)
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บทน้า 
ปลาทอง (Carassius auratus) เปนปลาสวยงามที่ได้รับความนิยมจากผู้เลี้ยงมาเป็นเวลานาน  ปลาทองที่มีสีสัน

สวยงาม และรูปร่างที่ได้มาตรฐานจะมีราคาสูง ซึ่งจะเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศปัญหาส้าคัญประการหนึ่ง
ในการเพาะเลี้ยงปลาทองคือการขาดสารเร่งสีในอาหาร ท้าให้ปลาทองจากการเพาะเลี้ยงมีสีสันไม่ตรงตามความต้องการของ
ตลาด สีสันของตัวปลาถือเป็นปัจจัยส้าคัญที่จะต้องมีการควบคุมเพื่อให้ได้ตรงกับความต้องการของตลาดซึ่งจะมีผลท้าให้ราคา
ของปลาทองนั้นลดลง รวมทั้งจากปัญหาระหว่างการเลี้ยงของผู้เลี้ยงเองที่พบว่า เมื่อเลี้ยงปลาได้ระยะหนึ่งสีของตัวปลาทองจะ
ซีดลง ท้ังนี้เนื่องจากสีที่แสดงออกมาบนผิวตัวปลาทองเป็นสารสีชนิดแคโรทีนอยด์ สีจากแคโรทีนอยด์จะแสดงออกในเฉดสีของ
สีเหลือง ส้ม และแดง ซึ่งปลาทองไม่สามารถท่ีจะสงัเคราะห์ได้เอง  จ้าเป็นที่จะต้องได้รับจากอาหารโดยตรง [1]  การปรับปรุงสี
ของปลาทองสามารถท้าได้โดยการเสริมแคโรทีนอยด์ในอาหาร [2]  ปัจจุบันมีรายงานการศึกษาจ้านวนมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
จ้าเป็นต้องเสริมแคโรทีนอยด์ในอาหารสัตว์น้้า โดยเฉพาะสัตว์เศรษฐกิจและปลาสวยงาม เพื่อช่วยในด้านความต้านทานต่อ
ความเครียด และช่วยปรับปรุงสีของสัตว์น้้าให้มีคุณภาพสูงขึ้น ซึ่งเป็นแนวทางส้าคัญที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าในตลาดโลกได้มากขึ้น  
แคโรทีนอยด์ที่ใช้เสริมในอาหารสัตว์น้้าส่วนใหญ่เป็นสารสังเคราะห์ เช่น  บีต้าแคโรทีน และแอสตาแซนทีน ซึ่งมีราคาแพง 
ส่งผลให้มีต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้น นักวิจัยทางด้านอาหารได้มีการศึกษาการใช้สาหร่ายผสมในอาหารสัตว์น้้าทั้งในรูปของ
สาหร่ายอบแห้งและสาหรา่ยสด [3] หรืออยู่ในรูปของสารสกัดหยาบ ในการปรับปรุงสีบนตัวปลาทองท้าให้มีสีแดง และสีเหลือง
เพิ่มสูงขึ้น อีกทัง้ยังช่วยเพิ่มการเจริญเติบโต และภูมิคุ้มกัน   

ส้าหรับการวิจัยครั้งนี้  คณะผู้วิจัยให้ความสนใจในประเด็นของการใช้ประโยชน์จากสาหร่ายน้้าจืด ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่
สามารถสร้าง และสะสมแคโรทีนอยด์ได้ในปริมาณมากเมื่อเทียบกับพืชและสัตว์อื่นๆ ได้แก่ สาหร่ายสีแดงน้้าจืด (Caloglossa 
beccarii DeToni) ซึ่งมีอยู่เป็นจ้านวนมาก และหาได้ง่ายตามน้้าตกของจังหวัดนครศรีธรรมราช [4] ในการปรับปรุงสีของปลา
ทอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้สารสกัดหยาบ (crude extract) จากสาหร่ายสีแดงน้้าจืดเสริมในอาหาร
ส้าเร็จรูประดับตา่ง ๆ กัน ต่อการเจริญเติบโต อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ อัตราการรอดตาย และระดับสีของปลาทอง  ซึ่ง
จะเป็นการประยุกต์ใช้สารสกัดหยาบของแคโรทีนอยด์จากสาหร่ายสีแดงน้้าจืด เพื่อใช้เป็นแหล่งของสารสีที่มีประสิทธิภาพใน
อาหารปลาทอง ทั้งในแง่การเจริญเติบโต อัตราแลกเนื้อ อัตรารอดตาย และการเร่งสีของปลาทอง ให้ตรงตามความต้องการ
ของตลาด เป็นการปรับปรุงคุณภาพผลผลิต และเป็นการเพิ่มมูลค่าปลาทองเพื่อการส่งออกได้เป็นอย่างดี  ทั้งนี้หวังผลว่าจะ
สามารถช่วยเพิ่มอัตราการเจริญเติบโต อัตราการรอด เพิ่มประสิทธิภาพอัตราการแลกเนื้อ เพิ่มภูมิคุ้มกัน และการเพิ่มสีแก่ทอง  
ซึ่งหากให้ผลในทางที่ดีโดยเฉพาะการเพิ่มสีในสัตว์น้้า ในอนาคตอาจเป็นทางเลือกที่สามารถน้าสาหร่ายสีแดงน้้าจืด ซึ่งมีสารสี
คาโรทีนอยด์ มาใช้ประโยชน์ในการเพิ่มสีสัตว์น้้าได้  และสามารถใช้ประโยชน์จากสาหร่ายเพื่อพัฒนาสูตรอาหารส้าหรับการ
เลี้ยงปลาสวยงามเชิงพาณิชยต์่อไป 

วิธีด้าเนินการ 
แผนการทดลอง 
วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (CRD) โดยศึกษาระดับของการเสริมสารสกัดหยาบ (crude extract) ของสาหร่าย

สีแดงน้้าจืดในอาหารเม็ดปลาทับทิมส้าเร็จรูป (โปรตีน 32%) ที่ต่างกัน 5 ระดับคือ 0, 25, 50, 75 และ 100 มิลลิกรัม/อาหาร 
1 กิโลกรัม ดังนั้น มีชุดการทดลองทั้งสิ้น 5 ชุดการทดลอง ๆ ละ 3 ซ้้า ดังน้ี 
 ชุดการทดลองที่ 1  อาหารเม็ดส้าเร็จรูปท่ีไม่ผสมสารสกัดหยาบของสาหร่าย (สูตรควบคุม) 
 ชุดการทดลองที่ 2  อาหารเม็ดส้าเร็จรูปผสมสารสกัดหยาบของสาหร่าย 25 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม 

ชุดการทดลองที่ 3  อาหารเม็ดส้าเร็จรูปผสมสารสกัดหยาบของสาหร่าย 50 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม 
 ชุดการทดลองที่ 4  อาหารเม็ดส้าเร็จรูปผสมสารสกัดหยาบของสาหร่าย 75 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม 

 ชุดการทดลองที่ 5  อาหารเม็ดส้าเร็จรูปผสมสารสกัดหยาบของสาหร่าย 100 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม 
การเตรียมระบบเลี้ยง 
ตู้กระจกที่ใช้ทดลองเป็นตู้ขนาด 50X100X50 เซนติเมตร ท้าความสะอาด และเติมน้้าจืดที่สะอาดสูง 30 เซนติเมตร 

ดังนั้นจะมีปริมาตรน้้าในตู้กระจก 150 ลิตร มีการให้อากาศในตู้กระจกโดยใช้หัวทราย ปิดด้านข้างของตู้ด้วยถุงพลาสติกสีด้า
เพื่อป้องกันการตื่นตกใจของปลา 

การเตรียมสาหร่ายสีแดงน้้าจืด (C. beccarii) 

  สาหร่ายสีแดงน้้าจืดเก็บจากน้้าตกในเตา จ.นครศรีธรรมราช (N 0757.515; E 09946.474)  โดย (วรรณิณี และ 
ชยากร, 2556) น้าสาหร่ายสดที่ได้มาล้างท้าความสะอาดด้วยน้้าประปา ทิ้งไวใหแหง แล้วอบให้แห้ง จากนั้นน้าไปอบท่ีอุณหภูมิ 
50-60 องศาเซลเซียส จนกระทั่งสาหร่ายแหง น้าไปท้าการสกัดเพื่อให้ได้สารสกัดหยาบของสารสีแคโรทีนอยด (carotenoid) 
ต่อไป 

การเตรียมสารสกัดหยาบของ carotenoid จากสาหร่าย  
ท้าการสกัดสาหร่ายด้วยการดัดแปลงตามวิธีของ [5] โดยน้าสาหร่ายตากแห้งมาบดให้ละเอียดน้้าหนัก 25 กรัม ใส่ใน 

ขวดสีชา จากน้ันเติมเอทานอล 95% v/v ปริมาตร 500 มิลลิลิตร น้าไปท้าให้เซลล์แตกด้วยคลื่นความถี่สูงนาน 5 นาที และแช่
ทิ้งไว้ ณ อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 3 วัน เพื่อให้รงควัตถุถูกสกัดออกมาจากเซลล์ แล้วน้าสารละลายไปปั่นแยกเศษเซลล์ที่ 3,000 
รอบต่อนาทีเป็นเวลา 10 นาที เก็บสารละลายที่ได้น้าไปกลั่นระเหยสุญญากาศท้าให้เข้มข้นจนได้สารสกัดอยู่ในรูปสารสกัด
หยาบ น้าไปชั่งน้้าหนักและเก็บไว้ในขวดสีชา 

การเตรียมปลาทดลอง 
น้าลูกปลาทองขนาด 3-5 เซนติเมตร ที่มีระดับสีส้มแดงทั่วตัวใกล้เคียงกัน มาอนุบาลในบ่อซีเมนต์ขนาด 1x4x0.5 

เมตร ให้อาหารสมทบ (สูตรควบคุม) วันละ 2 ครั้ง จนกระทั้งลูกปลาเคยชินกับอาหารเม็ด เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ หลังจาก
นั้นสุ่มลูกปลาลงเลี้ยงในตู้ทดลอง จ้านวน 15 ตัว/ตู้ (ความหนาแน่นประมาณ 30 ตัว/ตารางเมตร) ท้าการช่ังน้้าหนักเฉลี่ย
เริ่มต้นของปลาในทุกชุดการทดลอง 

การเตรียมอาหารทดลอง 
   ใช้อาหารเม็ดปลาทับทิมส้าเร็จรูป (อาหารปลาทับทิมไฮเกร์ด 9951) เหมือนกันในทุกชุดการทดลอง ซึ่งมี
องค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ โปรตีน ไขมัน ความช้ืน เถ้า เยื่อใย และคาร์โบไฮเดรต (NFE) เท่ากับ 32.69,  4.84,  11.14,  
8.91,  7.45 และ 34.97 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ น้าสารสกัดหยาบจากสาหร่ายมาละลายใน absolute ethanol ที่ระดับความ
เข้มข้นแตกต่างกันตามแผนการทดลอง แล้วไปสเปรย์ให้ท่ัวอาหารเม็ดส้าเร็จรูปปลาทับทิมทดลอง ท่ีแผ่กระจายบาง ๆ บนแผ่น
พลาสติก ผึ่งลมให้แห้งในห้อง อาหารที่ผลิตแล้วบรรจุลงในถุงโพลีเอทธีลีน และเก็บในถุงสีด้าเพื่อป้องกันแสง  เก็บรักษาใน
ตู้เย็นที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เพื่อรอการน้าไปศึกษาทดลอง 

อาหารและการให้อาหาร 
ให้อาหารวันละ 2 มื้อ (เช้า – เย็น) ให้จนอิ่ม โดยในครั้งแรกจะให้อาหาร 10 เปอร์เซ็นต์ของน้้าหนักตัว และปรับ

ปริมาณตามการกินอาหารของปลา  บันทึกข้อมูลน้้าหนักอาหารที่ให้  เพื่อน้าไปใช้ในการค้านวณหาอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็น
เนื้อ (FCR) ต่อไป 

การเก็บข้อมูล และขอบเขตการศึกษา     
การศึกษาการเจริญเติบโต 
สุ่มตัวอย่างปลาทองจากทุกชุดการทดลอง จ้านวน 10 ตัว/ตู้ ช่ังน้้าหนักทุก ๆ 2 สัปดาห์ เป็นระยะเวลา 4 เดือน เพื่อ

ศึกษาการเจริญเติบโต ได้แก่ เปอร์เซ็นต์น้้าหนักท่ีเพิ่มขึ้น  (weight gain, %) อัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะ (SGR,  % ต่อวัน) 
อัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะต่อวัน (ADG, กรัม/วัน) อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ (FCR) และอัตรารอดตาย (survival 
rate, %) 
 การศึกษาสีผิวตัวภายนอก 

  เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ท้าการเปรียบเทียบระดับสผีิวตัวภายนอกของปลาในแต่ละชุดการทดลอง  โดยสุ่มปลาในแตล่ะ 
ชุดการทดลองจ้านวนซ้้าละ 5 ตัว ใช้การวัดค่าสีด้วยเครื่องวัดสีมาตรฐานทางวิทยาศาสตร์ (Hunter lab Colorimeter) ตั้ง
หมวดการวัดค่าสีเป็นระบบ CIE LAB; L*a*b* โดยวัดค่าสีทั้งหมด 3 ครั้งต่อตัวอย่าง บริเวณส่วนบนล้าตัวปลาใต้โคนครีบหลัง  

การศึกษาคุณภาพน้้า    
   ท้าการตรวจวัดคุณภาพน้้าทุก ๆ 2 สัปดาห์ ตลอดการทดลอง โดยดัชนีที่จะใช้วิเคราะห์คุณภาพน้้าประกอบด้วย 

อุณหภูมิน้้าวัดด้วยเทอร์โมมเิตอร์แบบปรอท  ความเป็นกรด-ด่างของน้้า (pH) ด้วย pH meter (Clean รุ่น pH 500B) ปริมาณ
ออกซิเจนที่ละลายน้้า (วัดด้วยเครื่องวัดคุณภาพน้้าแบบดิจิตอล YSI Model 650 MDS)  ความเป็นด่างของน้้า (ด้วยวิธีการ 
Titration) แอมโมเนียรวม และไนไตรท์  

การวิเคราะห์ข้อมูล   
น้าข้อมูลการทดลองที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติโดยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-Way ANOVA) และเปรียบเทียบ

ความแตกต่างค่าเฉลี่ยระหว่าง treatment ด้วยวิธี DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 
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บทน้า 
ปลาทอง (Carassius auratus) เปนปลาสวยงามที่ได้รับความนิยมจากผู้เลี้ยงมาเป็นเวลานาน  ปลาทองที่มีสีสัน

สวยงาม และรูปร่างที่ได้มาตรฐานจะมีราคาสูง ซึ่งจะเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศปัญหาส้าคัญประการหนึ่ง
ในการเพาะเลี้ยงปลาทองคือการขาดสารเร่งสีในอาหาร ท้าให้ปลาทองจากการเพาะเลี้ยงมีสีสันไม่ตรงตามความต้องการของ
ตลาด สีสันของตัวปลาถือเป็นปัจจัยส้าคัญที่จะต้องมีการควบคุมเพื่อให้ได้ตรงกับความต้องการของตลาดซึ่งจะมีผลท้าให้ราคา
ของปลาทองนั้นลดลง รวมทั้งจากปัญหาระหว่างการเลี้ยงของผู้เลี้ยงเองที่พบว่า เมื่อเลี้ยงปลาได้ระยะหนึ่งสีของตัวปลาทองจะ
ซีดลง ท้ังนี้เนื่องจากสีที่แสดงออกมาบนผิวตัวปลาทองเป็นสารสีชนิดแคโรทีนอยด์ สีจากแคโรทีนอยด์จะแสดงออกในเฉดสีของ
สีเหลือง ส้ม และแดง ซึ่งปลาทองไม่สามารถท่ีจะสงัเคราะห์ได้เอง  จ้าเป็นที่จะต้องได้รับจากอาหารโดยตรง [1]  การปรับปรุงสี
ของปลาทองสามารถท้าได้โดยการเสริมแคโรทีนอยด์ในอาหาร [2]  ปัจจุบันมีรายงานการศึกษาจ้านวนมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
จ้าเป็นต้องเสริมแคโรทีนอยด์ในอาหารสัตว์น้้า โดยเฉพาะสัตว์เศรษฐกิจและปลาสวยงาม เพื่อช่วยในด้านความต้านทานต่อ
ความเครียด และช่วยปรับปรุงสีของสัตว์น้้าให้มีคุณภาพสูงขึ้น ซึ่งเป็นแนวทางส้าคัญที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าในตลาดโลกได้มากขึ้น  
แคโรทีนอยด์ที่ใช้เสริมในอาหารสัตว์น้้าส่วนใหญ่เป็นสารสังเคราะห์ เช่น  บีต้าแคโรทีน และแอสตาแซนทีน ซึ่งมีราคาแพง 
ส่งผลให้มีต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้น นักวิจัยทางด้านอาหารได้มีการศึกษาการใช้สาหร่ายผสมในอาหารสัตว์น้้าทั้งในรูปของ
สาหร่ายอบแห้งและสาหรา่ยสด [3] หรืออยู่ในรูปของสารสกัดหยาบ ในการปรับปรุงสีบนตัวปลาทองท้าให้มีสีแดง และสีเหลือง
เพิ่มสูงขึ้น อีกทัง้ยังช่วยเพิ่มการเจริญเติบโต และภูมิคุ้มกัน   

ส้าหรับการวิจัยครั้งนี้  คณะผู้วิจัยให้ความสนใจในประเด็นของการใช้ประโยชน์จากสาหร่ายน้้าจืด ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่
สามารถสร้าง และสะสมแคโรทีนอยด์ได้ในปริมาณมากเมื่อเทียบกับพืชและสัตว์อื่นๆ ได้แก่ สาหร่ายสีแดงน้้าจืด (Caloglossa 
beccarii DeToni) ซึ่งมีอยู่เป็นจ้านวนมาก และหาได้ง่ายตามน้้าตกของจังหวัดนครศรีธรรมราช [4] ในการปรับปรุงสีของปลา
ทอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้สารสกัดหยาบ (crude extract) จากสาหร่ายสีแดงน้้าจืดเสริมในอาหาร
ส้าเร็จรูประดับตา่ง ๆ กัน ต่อการเจริญเติบโต อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ อัตราการรอดตาย และระดับสีของปลาทอง  ซึ่ง
จะเป็นการประยุกต์ใช้สารสกัดหยาบของแคโรทีนอยด์จากสาหร่ายสีแดงน้้าจืด เพื่อใช้เป็นแหล่งของสารสีที่มีประสิทธิภาพใน
อาหารปลาทอง ทั้งในแง่การเจริญเติบโต อัตราแลกเนื้อ อัตรารอดตาย และการเร่งสีของปลาทอง ให้ตรงตามความต้องการ
ของตลาด เป็นการปรับปรุงคุณภาพผลผลิต และเป็นการเพิ่มมูลค่าปลาทองเพื่อการส่งออกได้เป็นอย่างดี  ทั้งนี้หวังผลว่าจะ
สามารถช่วยเพิ่มอัตราการเจริญเติบโต อัตราการรอด เพิ่มประสิทธิภาพอัตราการแลกเนื้อ เพิ่มภูมิคุ้มกัน และการเพิ่มสีแก่ทอง  
ซึ่งหากให้ผลในทางที่ดีโดยเฉพาะการเพิ่มสีในสัตว์น้้า ในอนาคตอาจเป็นทางเลือกที่สามารถน้าสาหร่ายสีแดงน้้าจืด ซึ่งมีสารสี
คาโรทีนอยด์ มาใช้ประโยชน์ในการเพิ่มสีสัตว์น้้าได้  และสามารถใช้ประโยชน์จากสาหร่ายเพื่อพัฒนาสูตรอาหารส้าหรับการ
เลี้ยงปลาสวยงามเชิงพาณิชยต์่อไป 

วิธีด้าเนินการ 
แผนการทดลอง 
วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (CRD) โดยศึกษาระดับของการเสริมสารสกัดหยาบ (crude extract) ของสาหร่าย

สีแดงน้้าจืดในอาหารเม็ดปลาทับทิมส้าเร็จรูป (โปรตีน 32%) ที่ต่างกัน 5 ระดับคือ 0, 25, 50, 75 และ 100 มิลลิกรัม/อาหาร 
1 กิโลกรัม ดังนั้น มีชุดการทดลองทั้งสิ้น 5 ชุดการทดลอง ๆ ละ 3 ซ้้า ดังน้ี 
 ชุดการทดลองที่ 1  อาหารเม็ดส้าเร็จรูปท่ีไม่ผสมสารสกัดหยาบของสาหร่าย (สูตรควบคุม) 
 ชุดการทดลองที่ 2  อาหารเม็ดส้าเร็จรูปผสมสารสกัดหยาบของสาหร่าย 25 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม 

ชุดการทดลองที่ 3  อาหารเม็ดส้าเร็จรูปผสมสารสกัดหยาบของสาหร่าย 50 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม 
 ชุดการทดลองที่ 4  อาหารเม็ดส้าเร็จรูปผสมสารสกัดหยาบของสาหร่าย 75 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม 

 ชุดการทดลองที่ 5  อาหารเม็ดส้าเร็จรูปผสมสารสกัดหยาบของสาหร่าย 100 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม 
การเตรียมระบบเลี้ยง 
ตู้กระจกที่ใช้ทดลองเป็นตู้ขนาด 50X100X50 เซนติเมตร ท้าความสะอาด และเติมน้้าจืดที่สะอาดสูง 30 เซนติเมตร 

ดังนั้นจะมีปริมาตรน้้าในตู้กระจก 150 ลิตร มีการให้อากาศในตู้กระจกโดยใช้หัวทราย ปิดด้านข้างของตู้ด้วยถุงพลาสติกสีด้า
เพื่อป้องกันการตื่นตกใจของปลา 

การเตรียมสาหร่ายสีแดงน้้าจืด (C. beccarii) 

  สาหร่ายสีแดงน้้าจืดเก็บจากน้้าตกในเตา จ.นครศรีธรรมราช (N 0757.515; E 09946.474)  โดย (วรรณิณี และ 
ชยากร, 2556) น้าสาหร่ายสดที่ได้มาล้างท้าความสะอาดด้วยน้้าประปา ทิ้งไวใหแหง แล้วอบให้แห้ง จากนั้นน้าไปอบท่ีอุณหภูมิ 
50-60 องศาเซลเซียส จนกระทั่งสาหร่ายแหง น้าไปท้าการสกัดเพื่อให้ได้สารสกัดหยาบของสารสีแคโรทีนอยด (carotenoid) 
ต่อไป 

การเตรียมสารสกัดหยาบของ carotenoid จากสาหร่าย  
ท้าการสกัดสาหร่ายด้วยการดัดแปลงตามวิธีของ [5] โดยน้าสาหร่ายตากแห้งมาบดให้ละเอียดน้้าหนัก 25 กรัม ใส่ใน 

ขวดสีชา จากน้ันเติมเอทานอล 95% v/v ปริมาตร 500 มิลลิลิตร น้าไปท้าให้เซลล์แตกด้วยคลื่นความถี่สูงนาน 5 นาที และแช่
ทิ้งไว้ ณ อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 3 วัน เพื่อให้รงควัตถุถูกสกัดออกมาจากเซลล์ แล้วน้าสารละลายไปป่ันแยกเศษเซลล์ท่ี 3,000 
รอบต่อนาทีเป็นเวลา 10 นาที เก็บสารละลายที่ได้น้าไปกลั่นระเหยสุญญากาศท้าให้เข้มข้นจนได้สารสกัดอยู่ในรูปสารสกัด
หยาบ น้าไปชั่งน้้าหนักและเก็บไว้ในขวดสีชา 

การเตรียมปลาทดลอง 
น้าลูกปลาทองขนาด 3-5 เซนติเมตร ที่มีระดับสีส้มแดงทั่วตัวใกล้เคียงกัน มาอนุบาลในบ่อซีเมนต์ขนาด 1x4x0.5 

เมตร ให้อาหารสมทบ (สูตรควบคุม) วันละ 2 ครั้ง จนกระทั้งลูกปลาเคยชินกับอาหารเม็ด เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ หลังจาก
นั้นสุ่มลูกปลาลงเลี้ยงในตู้ทดลอง จ้านวน 15 ตัว/ตู้ (ความหนาแน่นประมาณ 30 ตัว/ตารางเมตร) ท้าการช่ังน้้าหนักเฉลี่ย
เริ่มต้นของปลาในทุกชุดการทดลอง 

การเตรียมอาหารทดลอง 
   ใช้อาหารเม็ดปลาทับทิมส้าเร็จรูป (อาหารปลาทับทิมไฮเกร์ด 9951) เหมือนกันในทุกชุดการทดลอง ซึ่งมี
องค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ โปรตีน ไขมัน ความช้ืน เถ้า เย่ือใย และคาร์โบไฮเดรต (NFE) เท่ากับ 32.69,  4.84,  11.14,  
8.91,  7.45 และ 34.97 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ น้าสารสกัดหยาบจากสาหร่ายมาละลายใน absolute ethanol ที่ระดับความ
เข้มข้นแตกต่างกันตามแผนการทดลอง แล้วไปสเปรย์ให้ท่ัวอาหารเม็ดส้าเร็จรูปปลาทับทิมทดลอง ท่ีแผ่กระจายบาง ๆ บนแผ่น
พลาสติก ผึ่งลมให้แห้งในห้อง อาหารที่ผลิตแล้วบรรจุลงในถุงโพลีเอทธีลีน และเก็บในถุงสีด้าเพื่อป้องกันแสง  เก็บรักษาใน
ตู้เย็นที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เพื่อรอการน้าไปศึกษาทดลอง 

อาหารและการให้อาหาร 
ให้อาหารวันละ 2 มื้อ (เช้า – เย็น) ให้จนอิ่ม โดยในครั้งแรกจะให้อาหาร 10 เปอร์เซ็นต์ของน้้าหนักตัว และปรับ

ปริมาณตามการกินอาหารของปลา  บันทึกข้อมูลน้้าหนักอาหารที่ให้  เพื่อน้าไปใช้ในการค้านวณหาอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็น
เนื้อ (FCR) ต่อไป 

การเก็บข้อมูล และขอบเขตการศึกษา     
การศึกษาการเจริญเติบโต 
สุ่มตัวอย่างปลาทองจากทุกชุดการทดลอง จ้านวน 10 ตัว/ตู้ ช่ังน้้าหนักทุก ๆ 2 สัปดาห์ เป็นระยะเวลา 4 เดือน เพื่อ

ศึกษาการเจริญเติบโต ได้แก่ เปอร์เซ็นต์น้้าหนักท่ีเพิ่มขึ้น  (weight gain, %) อัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะ (SGR,  % ต่อวัน) 
อัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะต่อวัน (ADG, กรัม/วัน) อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ (FCR) และอัตรารอดตาย (survival 
rate, %) 
 การศึกษาสีผิวตัวภายนอก 

  เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ท้าการเปรียบเทียบระดับสผีิวตัวภายนอกของปลาในแต่ละชุดการทดลอง  โดยสุ่มปลาในแตล่ะ 
ชุดการทดลองจ้านวนซ้้าละ 5 ตัว ใช้การวัดค่าสีด้วยเครื่องวัดสีมาตรฐานทางวิทยาศาสตร์ (Hunter lab Colorimeter) ตั้ง
หมวดการวัดค่าสีเป็นระบบ CIE LAB; L*a*b* โดยวัดค่าสีทั้งหมด 3 ครั้งต่อตัวอย่าง บริเวณส่วนบนล้าตัวปลาใต้โคนครีบหลัง  

การศึกษาคุณภาพน้้า    
   ท้าการตรวจวัดคุณภาพน้้าทุก ๆ 2 สัปดาห์ ตลอดการทดลอง โดยดัชนีที่จะใช้วิเคราะห์คุณภาพน้้าประกอบด้วย 

อุณหภูมิน้้าวัดด้วยเทอร์โมมเิตอร์แบบปรอท  ความเป็นกรด-ด่างของน้้า (pH) ด้วย pH meter (Clean รุ่น pH 500B) ปริมาณ
ออกซิเจนที่ละลายน้้า (วัดด้วยเครื่องวัดคุณภาพน้้าแบบดิจิตอล YSI Model 650 MDS)  ความเป็นด่างของน้้า (ด้วยวิธีการ 
Titration) แอมโมเนียรวม และไนไตรท์  

การวิเคราะห์ข้อมูล   
น้าข้อมูลการทดลองที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติโดยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-Way ANOVA) และเปรียบเทียบ

ความแตกต่างค่าเฉลี่ยระหว่าง treatment ด้วยวิธี DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
การทดลองเสริมสารสกัดหยาบจากสาหร่ายสีแดงน้้าจืดในอาหารเม็ดปลาทับทิมส้าเร็จรูปทีร่ะดับความเข้มข้น 0, 25, 

50, 75 และ 100 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม น้ามาใช้เลี้ยงปลาทองที่มีน้้าหนักเริ่มต้น 22.25+1.07 กรัม เป็นเวลา 4 เดือน 
ผลการทดลอง พบว่า การเจริญเติบโต ทางด้านน้้าหนักที่เพิ่มขึ้น (WG) อัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะ (SGR) และอัตราการ
เจริญเติบโตต่อวัน (ADG) ของปลาทองที่ได้รับอาหารทั้ง 5 ชุดการทดลอง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติระหว่างชุดการทดลอง 
(P>0.05) (ตารางที่ 1) 
 
ตารางที ่1  การเจริญเติบโต อัตราแลกเนื้อ และอัตรารอดตายของปลาทองที่ได้รับอาหารเสริมสารสกัดหยาบจากสาหร่าย 
               สีแดงน้้าจืดระดับต่าง ๆ กัน เป็นเวลา 4 เดือน 

 

การเจรญิเติบโต 
ชุดการทดลอง 

1 (0 mg/kg) 2 (25 mg/kg) 3 (50 mg/kg) 4 (75 mg/kg) 5 (100 mg/kg) 
น้้าหนักเริ่มต้น (g) 22.29±0.91a 22.15±1.20a 22.44±1.17a 22.34±1.17a 22.04±1.07a 
น้้าหนักสุดท้าย (g) 45.26±5.23a 47.38±4.68a 49.06±4.73a 48.02±6.08a 45.06±6.02a 
น้้าหนักที่เพ่ิมขึ้น (WG,%) 104.76±16.13a  114.31±18.30a 118.69±8.46a 115.41±14.20a 102.99±16.34a 
อัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะ (SGR) 0.59±0.07a 0.63±0.07a 0.65±0.03a 0.64±0.06a 0.60±0.07a 
อัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะ (ADG) 0.19±0.03a 0.21±0.03a 0.22±0.02a 0.21±0.02a 0.19±0.03a 
อัตราแลกเนื้อ (FCR) 2.19±0.15a 2.13±0.05a 2.01±0.17a 2.06±0.14a 2.14±0.12a 
อัตรารอดตาย (%) 97.78±3.85a 95.55±3.85a 95.55±3.85a 97.78±3.85a 100.00±0.00a 

หมายเหตุ : - ในวงเล็บ คือระดับความเข้มข้นของการเสริมสารสกัดหยาบของสาหร่ายในอาหารปลาทดลอง 
              - เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยในแนวนอนโดยใช้ตัวอักษร  อักษรเหมือนกันไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) 
 

อัตราการแลกเนื้อ (FCR) ของปลาทองที่ได้รับอาหารชุดการทดลองต่าง ๆ พบว่า ค่าอัตราแลกเนื้อในทุกชุดการ
ทดลองไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) ซึ่งค่าอัตราแลกเนื้อของปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารทดลองมีค่าอยู่ระหว่าง 2.01±0.17
ถึง 2.19±0.15 (ตารางที ่1)  

อัตรารอดตายของปลาทองที่ได้รับอาหารทดลองทั้ง 5 ชุดการทดลอง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05)  โดย
อัตรารอดตายเฉลี่ย มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 95.55±3.85 ถึง 100.00±0.00 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที ่1)  

ระดับสีที่ผิวล้าตัว 
 ส่วนค่าสีที่ผิวล้าตัวปลาทองทดลอง พบว่า ค่า L* - ค่าความสว่าง ของปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารทั้ง 5 ชุดการทดลอง 
นาน 4 เดือนมีค่าอยู่ในช่วง 25.30±3.43 ถึง 30.17±2.36 ซึ่งปลาทองที่ได้รับอาหารเสริมสารสกัดหยาบของสาหร่ายในทุกชุด
การทดลอง (ชุดการทดลองที่ 2-5) มีค่า L* ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) แต่มีค่า L* สูงกว่าชุดควบคุม แตกต่างอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยปลาทองในชุดการทดลองที ่3 (50 mg/kg) มีค่า L* สูงที่สุด เท่ากับ 30.17±2.36 (ตารางที่ 2) 

ค่า a* - ค่าสีแดง พบว่า มีค่าอยู่ในช่วง 9.22±2.07 ถึง 11.01±2.59 โดยปลาทองที่ได้รับอาหารชุดการทดลองที่ 5 
(100 mg/kg) มีค่าสูงกว่าในปลาทองที่ได้รับอาหารทดลองที่ผสมสารสกัดหยาบของสาหร่ายในชุดการทดลองอื่น ๆ มีค่าเท่ากับ 
11.01±2.59 แตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) กับชุดควบคุม ซึ่งมีค่า a* ต่้าที่สุด เท่ากับ 9.22±2.07 (ตารางที่ 2) 

ส่วนค่า b* - ค่าสีเหลือง มีค่าอยู่ในช่วง 23.37±3.41 ถึง 26.11±3.14 โดยปลาทองที่ได้รับอาหารชุดการทดลองที่ 5 
(100 mg/kg) มีค่าสูงกว่าในปลาทองที่ได้รับอาหารทดลองที่ผสมสารสกัดหยาบของสาหร่ายในชุดการทดลองอื่น ๆ มีค่าเท่ากับ 
26.11±3.14 แตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) กับชุดควบคุม ซึ่งมีค่า b* ต่้าที่สุด เท่ากับ 23.37±3.41 (ตารางที่ 2) 
 
       ตารางที่ 2  ระดับสีที่ผิวล้าตัวปลาทองที่ได้รับอาหารเสริมสารสกัดหยาบจากสาหร่ายสีแดงน้้าจืดระดับต่าง ๆ กัน  
                     เป็นเวลา 4 เดือน 

 

ชุดการทดลอง 
ระดับคา่ส ี

L* a* b* 
1 (0 mg/kg) 25.30±3.43b 9.22±2.07b 23.37±3.41b 
2 (25 mg/kg) 29.72±2.98a 9.46±2.15b 23.43±2.52b 

3 (50 mg/kg) 30.17±2.36a 10.13±2.65ab 25.41±3.03ab 
4 (75 mg/kg) 30.07±3.44a 10.94±2.35a 25.69±3.53a 
5 (100 mg/kg) 30.16±2.21a 11.01±2.59a 26.11±3.14a 

       หมายเหตุ : - ในวงเล็บ คือระดับความเข้มข้นของการเสริมสารสกัดหยาบของสาหร่ายในอาหารปลาทดลอง 
                     - เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยในแนวตั้งโดยใช้ตัวอักษร  ถ้าอักษรเหมือนกันไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) 
 

จากผลการทดลองครั้งนี้เมื่อพิจารณาค่าการเจริญเติบโต อัตราแลกเนื้อ และอัตรารอดตาย จะเห็นได้ว่า ปลาทองที่
ได้รับอาหารที่มีการใช้สารสกัดหยาบของสาหร่ายสีแดงน้้าจืด (C. beccarii) เสริมในอาหาร ตั้งแต่ทีร่ะดับความเข้มข้น 25-100 
มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม อัตราการเจริญเติบโต อัตราแลกเนื้อ และอัตรารอดตายไม่แตกต่างกัน และไม่แตกต่างกับปลา
ทองในชุดควบคุม (P>0.05) แสดงให้เห็นว่า ระดับของการใช้สาหร่ายสีแดงน้้าจืดในอาหาร ตั้งแต่ 25-100 มิลลิกรัม/อาหาร 1 
กิโลกรัม ไม่มีผลท้าให้การเจริญเติบโต อัตราแลกเนื้อ และอัตรารอดตายของปลาทองแตกต่างไปจากการใช้อาหารส้าเร็จรูปที่
ไม่ได้เสริมสารสกัดหยาบของสาหร่ายสีแดงน้้าจืด ทั้งนี้เนื่องจากการเสริมสารสกัดที่ระดับความเข้มข้นดังกล่าวในอาหาร
ส้าเร็จรูปปลาทับทิมนั้น ไม่ได้ส่งผลให้อาหารทดลองมีระดับโปรตีนสูงขึ้น เพราะระดับโปรตีนในอาหารนั้นจะส่งผลโดยตรงต่อ
การเจริญเติบโตของปลาโดยตรง อาหารที่มีระดับโปรตีนสูงจะส่งผลให้ปลามีการเจริญเติบโตสูงขึ้นตามไปด้วย สอดคล้องกับผล
การทดลองใช้สาหร่ายสไปรูลิน่า สาหร่ายไกในอาหารเลี้ยงปลาทองของ Kumprom et al. [3] พบว่า การเสริมสาหร่ายลงใน
อาหารไม่มีผลต่อการเจรญิเตบิโต และอัตรารอดตาย นอกจากน้ียังสอดคล้องกับ Phromkunthong et al. [6] รายงานว่า การ
เสริมแคโรทีนอยด์สังเคราะห์ และสาหร่ายสไปรูลิน่าในอาหารเลี้ยงปลานิลแดงแปลงเพศ ไม่มีผลต่อการเจริญเติบโต และอัตรา
รอดตายของปลานิลแดงแปลงเพศ และเป็นไปในท้านองเดียวกับ Wattanakul and Wattanakul [7] ได้ท้าการทดลองเสริม
สาหร่ายพวงองุ่นในอาหารเลี้ยงปลาคาร์ฟที่ระดับ 0 (ชุดควบคุม), 2, 4, 6, 8 และ 10% รายงานว่า การเสริมสาหร่ายพวงองุ่น
ในอาหารไม่มีผลต่อการเจริญเติบโต และอัตรารอดตายของปลาคาร์ฟ  ซึ่งจากผลการทดลองครั้งนีท้้าให้ทราบว่า สามารถเสริม
สารสกัดหยาบของสาหร่ายสีแดงน้้าจืดในอาหารปลาทับทิมส้าเร็จรูปที่ระดับความเข้มข้นไม่น้อยกว่า 100 มิลลิกรัม/อาหาร 1 
กิโลกรัม โดยไม่ส่งผลต่อการเจริญเติบโต อัตราแลกเนื้อ และอัตรารอดตายของปลาทอง 

ระดับค่า L* ของปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารทดลองเสริมสารสกัดหยาบของสาหร่ายสีแดงน้้าจืดทั้ง 4 ชุดการทดลอง (25-
100 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม) มีค่าสูงกว่าชุดควบคุมที่ไม่เสริมสารสกัดหยาบของสาหร่าย สอดคล้องกับ Kliangtapong et 
al. [8] ทดลองเลี้ยงปลาทองออแรนดาด้วยอาหารผสมสาหร่ายสีเขียวแกมน้้าเงิน (Hapalosiphon welwitschii TISTR 
8237) พบว่า ระดับค่า L* ของปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารทดลองผสมสาหร่ายสีเขียวแกมน้้าเงินมีค่าสูงกว่าชุดควบคุมที่ไม่ผสม
สาหร่ายในอาหาร  นอกจากน้ีระดับความเข้มของสีผิวปลาทองที่ทดลอง พบว่า ค่าสี a* และ b* มีค่าเพิ่มขึ้นตามปริมาณของ
การเสริมสารสกัดหยาบของสาหร่ายสีแดงน้้าจืดในอาหารทดลอง  และปลาจากทองทุกชุดการทดลองที่มีการเสริมสารสกัด
หยาบของสาหร่าย (ที่ระดับ 25-100 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม) เสริมในอาหารให้ค่าสีของ a* และ b* สูงกว่าปลาทองที่
ไม่ได้ใช้สารสกัดหยาบของสาหร่ายเสริมในอาหาร ทั้งนี้เนื่องจากสาหร่ายสีแดงน้้าจืด (C. beccarii) มีสารสีที่เป็นรงควัตถุ
จ้าพวกคาโรทีนอยด์ (carotenoid) เข่นเดียวกับในพืชช้ันสูงท่ัวไป  สอดคล้องกับรายงานของ Chankaew and Pumas [4] จึง
ส่งผลให้ปลาท่ีได้รับอาหารผสมสาหร่ายดังกล่าวมีระดับของสีเข้มขึ้นมากกว่าปลาที่ไม่ได้รับสารสีจากสาหร่าย  สอดคล้องกับ
รายงานของ Kumprom et al. [3] รายงานผลการใช้สาหร่ายบางชนิดเร่งสีในสัตว์น้้า และปรับปรุงสีของปลาสวยงาม พบว่า 
สาหร่ายสไปรูลิน่า (Spirulina platensis) กับสาหร่ายไก (Cladophora sp.) สามารถช่วยในการกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกัน 
และปรับปรุงสีท้าให้สีบนตัวปลาทองมีสีแดง และสีเหลืองเพิ่มสูงขึ้น  และสอดคล้องกับรายงานของ Wattanakul and 
Wattanakul [7] รายงานว่า เมื่อเพิ่มระดับของการเสริมสาหร่ายพวงองุ่นในอาหารส่งผลให้ค่าสีแดง (a* value) และค่าสี
เหลือง (b* value) ในปลาคาร์ฟเพิ่มสูงขึ้น 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้้าเฉลี่ยตลอดการทดลอง พบว่า  อุณหภูมิน้้ามีค่าอยู่ระหว่าง 25.95+2.32 ถึง 29.23+1.52 
องศาเซลเซียส ความเป็นกรด-ด่าง 7.55+0.18 ถึง 8.03+0.50  ปริมาณออกซิเจนละลายน้้า 6.62+0.40 ถึง 6.78+0.35 
มิลลิกรัมต่อลิตร  ความเป็นด่างของน้้า  85.68+2.30 ถึง 98.65+2.20  มิลลิกรัมต่อลิตรเทียบกับแคลเซียมคาร์บอเนต  
แอมโมเนีย 0.31+0.03 ถึง 0.47+0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร และไนไตรท์  0.15+0.06 ถึง 0.33+0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งเป็นค่า
อยู่ในช่วงที่ปลาทับทิมสามารถด้ารงชีวิตได้อย่างปกติ  ซึ่งมีค่าที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงปลาในบ่อ  
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
การทดลองเสริมสารสกัดหยาบจากสาหร่ายสีแดงน้้าจืดในอาหารเม็ดปลาทับทิมส้าเร็จรูปทีร่ะดับความเข้มข้น 0, 25, 

50, 75 และ 100 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม น้ามาใช้เลี้ยงปลาทองที่มีน้้าหนักเริ่มต้น 22.25+1.07 กรัม เป็นเวลา 4 เดือน 
ผลการทดลอง พบว่า การเจริญเติบโต ทางด้านน้้าหนักที่เพิ่มขึ้น (WG) อัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะ (SGR) และอัตราการ
เจริญเติบโตต่อวัน (ADG) ของปลาทองที่ได้รับอาหารทั้ง 5 ชุดการทดลอง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติระหว่างชุดการทดลอง 
(P>0.05) (ตารางที่ 1) 
 
ตารางที ่1  การเจริญเติบโต อัตราแลกเนื้อ และอัตรารอดตายของปลาทองที่ได้รับอาหารเสริมสารสกัดหยาบจากสาหร่าย 
               สีแดงน้้าจืดระดับต่าง ๆ กัน เป็นเวลา 4 เดือน 

 

การเจรญิเติบโต 
ชุดการทดลอง 

1 (0 mg/kg) 2 (25 mg/kg) 3 (50 mg/kg) 4 (75 mg/kg) 5 (100 mg/kg) 
น้้าหนักเริ่มต้น (g) 22.29±0.91a 22.15±1.20a 22.44±1.17a 22.34±1.17a 22.04±1.07a 
น้้าหนักสุดท้าย (g) 45.26±5.23a 47.38±4.68a 49.06±4.73a 48.02±6.08a 45.06±6.02a 
น้้าหนักที่เพ่ิมขึ้น (WG,%) 104.76±16.13a  114.31±18.30a 118.69±8.46a 115.41±14.20a 102.99±16.34a 
อัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะ (SGR) 0.59±0.07a 0.63±0.07a 0.65±0.03a 0.64±0.06a 0.60±0.07a 
อัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะ (ADG) 0.19±0.03a 0.21±0.03a 0.22±0.02a 0.21±0.02a 0.19±0.03a 
อัตราแลกเนื้อ (FCR) 2.19±0.15a 2.13±0.05a 2.01±0.17a 2.06±0.14a 2.14±0.12a 
อัตรารอดตาย (%) 97.78±3.85a 95.55±3.85a 95.55±3.85a 97.78±3.85a 100.00±0.00a 

หมายเหตุ : - ในวงเล็บ คือระดับความเข้มข้นของการเสริมสารสกัดหยาบของสาหร่ายในอาหารปลาทดลอง 
              - เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยในแนวนอนโดยใช้ตัวอักษร  อักษรเหมือนกันไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) 
 

อัตราการแลกเนื้อ (FCR) ของปลาทองที่ได้รับอาหารชุดการทดลองต่าง ๆ พบว่า ค่าอัตราแลกเนื้อในทุกชุดการ
ทดลองไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) ซึ่งค่าอัตราแลกเนื้อของปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารทดลองมีค่าอยู่ระหว่าง 2.01±0.17
ถึง 2.19±0.15 (ตารางที ่1)  

อัตรารอดตายของปลาทองที่ได้รับอาหารทดลองทั้ง 5 ชุดการทดลอง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05)  โดย
อัตรารอดตายเฉลี่ย มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 95.55±3.85 ถึง 100.00±0.00 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที ่1)  

ระดับสีที่ผิวล้าตัว 
 ส่วนค่าสีท่ีผิวล้าตัวปลาทองทดลอง พบว่า ค่า L* - ค่าความสว่าง ของปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารทั้ง 5 ชุดการทดลอง 
นาน 4 เดือนมีค่าอยู่ในช่วง 25.30±3.43 ถึง 30.17±2.36 ซึ่งปลาทองที่ได้รับอาหารเสริมสารสกัดหยาบของสาหร่ายในทุกชุด
การทดลอง (ชุดการทดลองที่ 2-5) มีค่า L* ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) แต่มีค่า L* สูงกว่าชุดควบคุม แตกต่างอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยปลาทองในชุดการทดลองที ่3 (50 mg/kg) มีค่า L* สูงที่สุด เท่ากับ 30.17±2.36 (ตารางที่ 2) 

ค่า a* - ค่าสีแดง พบว่า มีค่าอยู่ในช่วง 9.22±2.07 ถึง 11.01±2.59 โดยปลาทองที่ได้รับอาหารชุดการทดลองที่ 5 
(100 mg/kg) มีค่าสูงกว่าในปลาทองที่ได้รับอาหารทดลองที่ผสมสารสกัดหยาบของสาหร่ายในชุดการทดลองอื่น ๆ มีค่าเท่ากับ 
11.01±2.59 แตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) กับชุดควบคุม ซึ่งมีค่า a* ต่้าที่สุด เท่ากับ 9.22±2.07 (ตารางที่ 2) 

ส่วนค่า b* - ค่าสีเหลือง มีค่าอยู่ในช่วง 23.37±3.41 ถึง 26.11±3.14 โดยปลาทองที่ได้รับอาหารชุดการทดลองที่ 5 
(100 mg/kg) มีค่าสูงกว่าในปลาทองที่ได้รับอาหารทดลองที่ผสมสารสกัดหยาบของสาหร่ายในชุดการทดลองอื่น ๆ มีค่าเท่ากับ 
26.11±3.14 แตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) กับชุดควบคุม ซึ่งมีค่า b* ต่้าที่สุด เท่ากับ 23.37±3.41 (ตารางที่ 2) 
 
       ตารางที่ 2  ระดับสีที่ผิวล้าตัวปลาทองที่ได้รับอาหารเสริมสารสกัดหยาบจากสาหร่ายสีแดงน้้าจืดระดับต่าง ๆ กัน  
                     เป็นเวลา 4 เดือน 

 

ชุดการทดลอง 
ระดับคา่ส ี

L* a* b* 
1 (0 mg/kg) 25.30±3.43b 9.22±2.07b 23.37±3.41b 
2 (25 mg/kg) 29.72±2.98a 9.46±2.15b 23.43±2.52b 

3 (50 mg/kg) 30.17±2.36a 10.13±2.65ab 25.41±3.03ab 
4 (75 mg/kg) 30.07±3.44a 10.94±2.35a 25.69±3.53a 
5 (100 mg/kg) 30.16±2.21a 11.01±2.59a 26.11±3.14a 

       หมายเหตุ : - ในวงเล็บ คือระดับความเข้มข้นของการเสริมสารสกัดหยาบของสาหร่ายในอาหารปลาทดลอง 
                     - เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยในแนวตั้งโดยใช้ตัวอักษร  ถ้าอักษรเหมือนกันไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) 
 

จากผลการทดลองครั้งนี้เมื่อพิจารณาค่าการเจริญเติบโต อัตราแลกเนื้อ และอัตรารอดตาย จะเห็นได้ว่า ปลาทองที่
ได้รับอาหารที่มีการใช้สารสกัดหยาบของสาหร่ายสีแดงน้้าจืด (C. beccarii) เสริมในอาหาร ตั้งแต่ทีร่ะดับความเข้มข้น 25-100 
มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม อัตราการเจริญเติบโต อัตราแลกเนื้อ และอัตรารอดตายไม่แตกต่างกัน และไม่แตกต่างกับปลา
ทองในชุดควบคุม (P>0.05) แสดงให้เห็นว่า ระดับของการใช้สาหร่ายสีแดงน้้าจืดในอาหาร ตั้งแต่ 25-100 มิลลิกรัม/อาหาร 1 
กิโลกรัม ไม่มีผลท้าให้การเจริญเติบโต อัตราแลกเนื้อ และอัตรารอดตายของปลาทองแตกต่างไปจากการใช้อาหารส้าเร็จรูปที่
ไม่ได้เสริมสารสกัดหยาบของสาหร่ายสีแดงน้้าจืด ทั้งนี้เนื่องจากการเสริมสารสกัดที่ระดับความเข้มข้นดังกล่าวในอาหาร
ส้าเร็จรูปปลาทับทิมนั้น ไม่ได้ส่งผลให้อาหารทดลองมีระดับโปรตีนสูงขึ้น เพราะระดับโปรตีนในอาหารนั้นจะส่งผลโดยตรงต่อ
การเจริญเติบโตของปลาโดยตรง อาหารที่มีระดับโปรตีนสูงจะส่งผลให้ปลามีการเจริญเติบโตสูงขึ้นตามไปด้วย สอดคล้องกับผล
การทดลองใช้สาหร่ายสไปรูลิน่า สาหร่ายไกในอาหารเลี้ยงปลาทองของ Kumprom et al. [3] พบว่า การเสริมสาหร่ายลงใน
อาหารไม่มีผลต่อการเจรญิเตบิโต และอัตรารอดตาย นอกจากน้ียังสอดคล้องกับ Phromkunthong et al. [6] รายงานว่า การ
เสริมแคโรทีนอยด์สังเคราะห์ และสาหร่ายสไปรูลิน่าในอาหารเลี้ยงปลานิลแดงแปลงเพศ ไม่มีผลต่อการเจริญเติบโต และอัตรา
รอดตายของปลานิลแดงแปลงเพศ และเป็นไปในท้านองเดียวกับ Wattanakul and Wattanakul [7] ได้ท้าการทดลองเสริม
สาหร่ายพวงองุ่นในอาหารเลี้ยงปลาคาร์ฟที่ระดับ 0 (ชุดควบคุม), 2, 4, 6, 8 และ 10% รายงานว่า การเสริมสาหร่ายพวงองุ่น
ในอาหารไม่มีผลต่อการเจริญเติบโต และอัตรารอดตายของปลาคาร์ฟ  ซึ่งจากผลการทดลองครั้งนีท้้าให้ทราบว่า สามารถเสริม
สารสกัดหยาบของสาหร่ายสีแดงน้้าจืดในอาหารปลาทับทิมส้าเร็จรูปที่ระดับความเข้มข้นไม่น้อยกว่า 100 มิลลิกรัม/อาหาร 1 
กิโลกรัม โดยไม่ส่งผลต่อการเจริญเติบโต อัตราแลกเนื้อ และอัตรารอดตายของปลาทอง 

ระดับค่า L* ของปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารทดลองเสริมสารสกัดหยาบของสาหร่ายสีแดงน้้าจืดทั้ง 4 ชุดการทดลอง (25-
100 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม) มีค่าสูงกว่าชุดควบคุมที่ไม่เสริมสารสกัดหยาบของสาหร่าย สอดคล้องกับ Kliangtapong et 
al. [8] ทดลองเลี้ยงปลาทองออแรนดาด้วยอาหารผสมสาหร่ายสีเขียวแกมน้้าเงิน (Hapalosiphon welwitschii TISTR 
8237) พบว่า ระดับค่า L* ของปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารทดลองผสมสาหร่ายสีเขียวแกมน้้าเงินมีค่าสูงกว่าชุดควบคุมท่ีไม่ผสม
สาหร่ายในอาหาร  นอกจากน้ีระดับความเข้มของสีผิวปลาทองที่ทดลอง พบว่า ค่าสี a* และ b* มีค่าเพิ่มขึ้นตามปริมาณของ
การเสริมสารสกัดหยาบของสาหร่ายสีแดงน้้าจืดในอาหารทดลอง  และปลาจากทองทุกชุดการทดลองที่มีการเสริมสารสกัด
หยาบของสาหร่าย (ที่ระดับ 25-100 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม) เสริมในอาหารให้ค่าสีของ a* และ b* สูงกว่าปลาทองที่
ไม่ได้ใช้สารสกัดหยาบของสาหร่ายเสริมในอาหาร ทั้งนี้เนื่องจากสาหร่ายสีแดงน้้าจืด (C. beccarii) มีสารสีที่เป็นรงควัตถุ
จ้าพวกคาโรทีนอยด์ (carotenoid) เข่นเดียวกับในพืชช้ันสูงท่ัวไป  สอดคล้องกับรายงานของ Chankaew and Pumas [4] จึง
ส่งผลให้ปลาที่ได้รับอาหารผสมสาหร่ายดังกล่าวมีระดับของสีเข้มข้ึนมากกว่าปลาท่ีไม่ได้รับสารสีจากสาหร่าย  สอดคล้องกับ
รายงานของ Kumprom et al. [3] รายงานผลการใช้สาหร่ายบางชนิดเร่งสีในสัตว์น้้า และปรับปรุงสีของปลาสวยงาม พบว่า 
สาหร่ายสไปรูลิน่า (Spirulina platensis) กับสาหร่ายไก (Cladophora sp.) สามารถช่วยในการกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกัน 
และปรับปรุงสีท้าให้สีบนตัวปลาทองมีสีแดง และสีเหลืองเพิ่มสูงขึ้น  และสอดคล้องกับรายงานของ Wattanakul and 
Wattanakul [7] รายงานว่า เมื่อเพิ่มระดับของการเสริมสาหร่ายพวงองุ่นในอาหารส่งผลให้ค่าสีแดง (a* value) และค่าสี
เหลือง (b* value) ในปลาคาร์ฟเพิ่มสูงขึ้น 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้้าเฉลี่ยตลอดการทดลอง พบว่า  อุณหภูมิน้้ามีค่าอยู่ระหว่าง 25.95+2.32 ถึง 29.23+1.52 
องศาเซลเซียส ความเป็นกรด-ด่าง 7.55+0.18 ถึง 8.03+0.50  ปริมาณออกซิเจนละลายน้้า 6.62+0.40 ถึง 6.78+0.35 
มิลลิกรัมต่อลิตร  ความเป็นด่างของน้้า  85.68+2.30 ถึง 98.65+2.20  มิลลิกรัมต่อลิตรเทียบกับแคลเซียมคาร์บอเนต  
แอมโมเนีย 0.31+0.03 ถึง 0.47+0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร และไนไตรท์  0.15+0.06 ถึง 0.33+0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งเป็นค่า
อยู่ในช่วงที่ปลาทับทิมสามารถด้ารงชีวิตได้อย่างปกติ  ซึ่งมีค่าที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงปลาในบ่อ  
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องค์ประกอบทางเคมี-กายภาพ และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในข้าวทับทิมชุมแพเก่าและใหม่

อุไรวรรณ วัฒนกุล1* และวัฒนา วัฒนกุล2 

บทคัดย่อ

ข้าวทับทมิชมุแพ ปรบัปรงุสายพนัธ์ุจากข้าวสงัข์หยดพทัลุงผสมกบัข้าวหอมมะลิ จนได้เมล็ดข้าวทีม่สีีแดงและให้คุณค่าทาง

โภชนาการสงูกว่าข้าวสงัข์หยดพทัลงุ ซึง่ยงัไม่พบรายงานผลของการเกบ็รกัษาข้าวเปลอืกทบัทมิชมุแพ ต่อองค์ประกอบทางเคม ีและ

สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ เพราะยังเป็นข้าวสายพันธุ์ใหม่ การทดลองน้ีจึงน�าพันธุ์ข้าวทับทิมชุมแพมาปลูกในพื้นที่อ�าเภอตะโหมด 

จังหวัดพัทลุง และเก็บรักษาเมล็ดข้าวเปลือกไว้เป็นระยะเวลา 2 ปี มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบองค์ประกอบทางเคมี-กายภาพ 

และสารออกฤทธิท์างชีวภาพระหว่างข้าวเก่าทบัทมิชมุแพและข้าวใหม่ โดยการน�าข้าวเกบ็เกีย่วใหม่มาลดความชืน้ ไม่เกนิร้อยละ 12 

บรรจุไว้ในกระสอบนาน 24 เดือน จากนั้นน�ามาสีเป็นข้าวกล้อง เพื่อตรวจสอบสมบัติทางกายภาพ องค์ประกอบทางเคมี ปริมาณ

กรดไขมันอิสระ สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ได้แก่ กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณสารฟลาโวนอยด์ แทนนิน สารประกอบฟินอ

ลิกในข้าวเก่าและข้าวใหม่ทับทิมชุมแพ ผลการศึกษา พบว่า ขนาดเมล็ด น�้าหนักเมล็ดข้าว ปริมาณอะไมโลส ความคงตัวแป้งสุก การ

สลายตัวในด่าง และแทนนินไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) ขณะที่ ระยะเวลาหุงต้ม ความชื้น โปรตีน ไขมัน เถ้า กรดไข

มันอิสระ มีค่าแตกต่างกันทางสถิติ (P<0.05) เมื่อพิจารณาฤทธิ์ต้านอนุมูลสารอิสระ DPPH และ ABTS พบว่าข้าวใหม่ ให้ฤทธิ์ต้าน

อนุมูลสารอิสระดีกว่าข้าวเก่า มีค่า IC
50
 เท่ากับ 0.0139 และ 0.0113 มก./มล. ตามล�าดับ เช่นเดียวกับปริมาณฟินอลิกและฟลาโว

นอยด์ในข้าวใหม่ (P<0.05) การทดลองจึงสรุปได้ว่า ข้าวใหม่มีแนวโน้มของสารอาหารสูงกว่าข้าวเก่าที่เก็บรักษาเป็นเวลา 2 ปี ส่วน

สมบัติทางกายภาพไม่มีความแตกต่างกัน 

ค�าส�าคัญ : องค์ประกอบทางเคมี-กายภาพ สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ข้าวทับทิมชุมแพ
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Physico-chemical properties and bio-functional substances in the

new and stale Tub-Tim Chumphae brown rice 

Uraiwan wattanakul1* and Wattana Wattanakul2

Abstract
Tub-tim chumphae rice breeding from Sangyod Phatthalung rice mixed with Jasmine rice. The rice grains 

was red color and provided higher nutritional value than Sangyod Phatthalung rice. There were no reports about 

effect of Tub-tim chumphae paddy storaged to the chemical composition and bioactive compounds, because 

it was a new strain of rice. This experiment was planted the rice in Tamot district, Phatthalung province. Kept 

the paddy seeds in the room temperature for 2 years. This research aims to compared the physico-chemical 

properties and bioactive compounds between new and stale Tub-Tim Chumphae rice. The newly paddy rices 

was dried by reduced the moisture content to 12% and packed in hemp sacks for 24 months, then polished 

into brown rice. To determined the physical and chemical composition, Free fatty acid content, bioactive sub-

stances; including antioxidant activity, flavonoid, tannin, phenolic compound in new and stale rice. The results 

showed that the seed size, weight, gel consistency, amylose content, the alkalinity test and tannins were not 

significant different (P>0.05). While, cooking time, moisture, protein content, lipid content, ash and free fatty 

acids were significant different (P<0.05). Considering the antioxidant activity by DPPH and ABTS methods, it was 

found that new rice given the antioxidant activity better than the stale rice with IC
50
 value of 0.0139 and 0.0113 

mg/ml, respectively. The same as phenolic compound and flavonoids in new rice (P<0.05). Therefore, it con-

cluded that new rice tended to be more nutritious than the stale rice with stored for 2 years, while the phys-

ical properties were not different.

Keywords : Physico-chemical properties, bio-functional substances, Tub-Tim Chumphae rice

บทน า 
ข้าวทับทิมชุมแพ เป็นข้าวท่ีมีเยื่อหุ้มเมล็ดสีแดงคล้ายสังข์หยด เมื่อน ามาหุงสุกจะมีสีแดงใสคล้ายทับทิม อุดมไปด้วย

สารต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าข้าวกล้องสังข์หยด คุณภาพการหุงต้มและรับประทานดี [1] การเก็บรักษาข้าวเปลือกที่ความชื้นร้อย
ละ 12 แม้ว่าสามารถเก็บรักษาได้นานกว่า 6 เดือน [2] แต่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภายในเมล็ดข้าวจากปฏิกิริยาทางเคมี
ระหว่าง แป้ง โปรตีน และไขมัน โดยมีความช้ืน อุณหภูมิและ อากาศเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา [3]  โดย Choudhury and Juliano 
[4] พบว่าในระหว่างการเก็บรักษาปริมาณไขมันรวมลดลงเล็กน้อยแต่กรดไขมันอิสระเพิ่มขึ้นซึ่งส่งผลให้ความหนืดของแป้ง
เพิ่มขึ้นด้วย  ส่วนปริมาณโปรตีนมีผลต่อคุณภาพการหุงต้มและรับประทานคือ ข้าวท่ีมีโปรตีนสูง มีผลให้การดูดซึมน้ าของเมล็ด
ช้าลง ความนุ่ม เหนียว และความเลื่อมมันลดลง [5] จากรายงานข้าวทับทิมชุมแพเป็นข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการโดดเด่น 
และยังเป็นข้าวสายพันธุ์ปรับปรุงใหม่ ที่ยังไม่มีข้อมูลการเก็บรักษาข้าวจนเป็นข้าวเก่า โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น [6]  
กล่าวว่าข้าวทับทิมชุมแพอุดมไปด้วยโปรตีน ธาตุเหล็ก และฟอสฟอรัส แต่ยังไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพทางเคมีและ
กายภาพจากการเก็บรักษาข้าวเปลือกที่ยาวนาน ในการนี้ผู้วิจัยได้น าพันธุ์ข้าวทับทิมชุมแพมาปลูกในพื้นที่อ าเภอตะโหมด 
จังหวัดพัทลุง และท าการเก็บรักษาเมล็ดข้าวเปลือกไว้เป็นระยะเวลากว่า 2 ปี  การวิจัยนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพทางเคมี กายภาพ และสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพในข้าวเก่าทับทิมชุมแพ ท่ีท าการเก็บรักษาเป็นระยะเวลา
กว่า 2 ปี เปรียบเทียบกับข้าวเก็บเกี่ยวใหม่ เพื่อน าผลที่ได้ไปเป็นข้อมูลเบื้องต้น ในการประยุกต์ใช้ในการผลิตและแปรรูปข้าว
ให้มีมาตรฐานต่อไป 

วิธีด าเนินการ 
1.  การเตรียมวัตถุดิบ 
เตรียมเมล็ดข้าวเปลือกเก่าทับทิมชุมแพ  จ านวน 40  กิโลกรัม จากพ้ืนที่ปลูกในอ าเภอตะโหมด  จังหวัดพัทลุง ท่ีเก็บ

รักษาเป็นระยะเวลา 2 ปี ในกระสอบป่าน และเตรียมตัวอย่างข้าวใหม่ทับทิมชุมแพที่ปลูกในพื้นที่เดียวกัน น ามาเป็นวัตถุดิบ
ส าหรับทดลอง  ลดความช้ืนข้าวเปลือกให้เหลือร้อยละ 12 ก่อนน าไปท าการขัดสีแบบกะเทาะเปลือก เพื่อรอการวิเคราะห์
วัตถุดิบเปรียบเทียบระหว่างข้าวเก่าและใหม่   
 

2.  การทดสอบทางกายภาพ 
 น าข้าวกล้องทับทิมชุมแพท่ีผ่านการกะเทาะเปลือกทั้งข้าวเก่าและข้าวใหม่ วิเคราะห์ความชื้นเริ่มต้น  โดยการบดเป็น
แป้ง ร่อนผ่านตะแกรงขนาด 50 mesh  น ามาหาความช้ืนเพื่อใช้ค านวณน้ าหนักแห้งของแป้งก่อนการวิเคราะห์สมบัติทาง
กายภาพ  ดังนี ้

2.1 การตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของวัตถุดิบ ได้แก่ ขนาดเมลด็ และ น้ าหนักข้าว 1,000 เมล็ด ตามวิธีการของ 
อรอนงค์ [7]   บันทึกข้อมูล 
 2.2  วิเคราะห์ความคงตัวของแป้งสุก  ตามวิธีของ Yu and Wang [8]  
 2.3  วิเคราะห์ ค่าการสลายตัวในด่าง   ตามวิธีของ Yu and Wang [8]  

2.4  ปริมาณ อะไมโลส  ดัดแปลงจากวิธีของ Juliano [9]   
2.5  ระยะเวลาในการหุงต้ม  โดยวิธีการของ Gujral and Kumar [10]   

  
3. การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ  
น าข้าวกล้องแบบกะเทาะเปลือกทัง้ข้าวเก่าและข้าวใหม่ วิเคราะห์คณุค่าทางโภชนาการและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ 

ตามวิธีการดังนี้   
3.1 โปรตีน โดยวิธี Kjeldahl method (AOAC) [11]   
3.2 ไขมัน โดยวิธ ีSoxhlet extraction method (AOAC) [11]   
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บทน า 
ข้าวทับทิมชุมแพ เป็นข้าวท่ีมีเยื่อหุ้มเมล็ดสีแดงคล้ายสังข์หยด เมื่อน ามาหุงสุกจะมีสีแดงใสคล้ายทับทิม อุดมไปด้วย

สารต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าข้าวกล้องสังข์หยด คุณภาพการหุงต้มและรับประทานดี [1] การเก็บรักษาข้าวเปลือกที่ความชื้นร้อย
ละ 12 แม้ว่าสามารถเก็บรักษาได้นานกว่า 6 เดือน [2] แต่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภายในเมล็ดข้าวจากปฏิกิริยาทางเคมี
ระหว่าง แป้ง โปรตีน และไขมัน โดยมีความช้ืน อุณหภูมิและ อากาศเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา [3]  โดย Choudhury and Juliano 
[4] พบว่าในระหว่างการเก็บรักษาปริมาณไขมันรวมลดลงเล็กน้อยแต่กรดไขมันอิสระเพิ่มขึ้นซึ่งส่งผลให้ความหนืดของแป้ง
เพิ่มขึ้นด้วย  ส่วนปริมาณโปรตีนมีผลต่อคุณภาพการหุงต้มและรับประทานคือ ข้าวท่ีมีโปรตีนสูง มีผลให้การดูดซึมน้ าของเมล็ด
ช้าลง ความนุ่ม เหนียว และความเลื่อมมันลดลง [5] จากรายงานข้าวทับทิมชุมแพเป็นข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการโดดเด่น 
และยังเป็นข้าวสายพันธุ์ปรับปรุงใหม่ ที่ยังไม่มีข้อมูลการเก็บรักษาข้าวจนเป็นข้าวเก่า โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น [6]  
กล่าวว่าข้าวทับทิมชุมแพอุดมไปด้วยโปรตีน ธาตุเหล็ก และฟอสฟอรัส แต่ยังไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพทางเคมีและ
กายภาพจากการเก็บรักษาข้าวเปลือกที่ยาวนาน ในการนี้ผู้วิจัยได้น าพันธุ์ข้าวทับทิมชุมแพมาปลูกในพื้นที่อ าเภอตะโหมด 
จังหวัดพัทลุง และท าการเก็บรักษาเมล็ดข้าวเปลือกไว้เป็นระยะเวลากว่า 2 ปี  การวิจัยนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพทางเคมี กายภาพ และสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพในข้าวเก่าทับทิมชุมแพ ท่ีท าการเก็บรักษาเป็นระยะเวลา
กว่า 2 ปี เปรียบเทียบกับข้าวเก็บเกี่ยวใหม่ เพื่อน าผลที่ได้ไปเป็นข้อมูลเบื้องต้น ในการประยุกต์ใช้ในการผลิตและแปรรูปข้าว
ให้มีมาตรฐานต่อไป 

วิธีด าเนินการ 
1.  การเตรียมวัตถุดิบ 
เตรียมเมล็ดข้าวเปลือกเก่าทับทิมชุมแพ  จ านวน 40  กิโลกรัม จากพ้ืนที่ปลูกในอ าเภอตะโหมด  จังหวัดพัทลุง ท่ีเก็บ

รักษาเป็นระยะเวลา 2 ปี ในกระสอบป่าน และเตรียมตัวอย่างข้าวใหม่ทับทิมชุมแพที่ปลูกในพื้นที่เดียวกัน น ามาเป็นวัตถุดิบ
ส าหรับทดลอง  ลดความช้ืนข้าวเปลือกให้เหลือร้อยละ 12 ก่อนน าไปท าการขัดสีแบบกะเทาะเปลือก เพื่อรอการวิเคราะห์
วัตถุดิบเปรียบเทียบระหว่างข้าวเก่าและใหม่   
 

2.  การทดสอบทางกายภาพ 
 น าข้าวกล้องทับทิมชุมแพท่ีผ่านการกะเทาะเปลือกทั้งข้าวเก่าและข้าวใหม่ วิเคราะห์ความชื้นเริ่มต้น  โดยการบดเป็น
แป้ง ร่อนผ่านตะแกรงขนาด 50 mesh  น ามาหาความช้ืนเพื่อใช้ค านวณน้ าหนักแห้งของแป้งก่อนการวิเคราะห์สมบัติทาง
กายภาพ  ดังนี ้

2.1 การตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของวัตถุดิบ ได้แก่ ขนาดเมลด็ และ น้ าหนักข้าว 1,000 เมล็ด ตามวิธีการของ 
อรอนงค์ [7]   บันทึกข้อมูล 
 2.2  วิเคราะห์ความคงตัวของแป้งสุก  ตามวิธีของ Yu and Wang [8]  
 2.3  วิเคราะห์ ค่าการสลายตัวในด่าง   ตามวิธีของ Yu and Wang [8]  

2.4  ปริมาณ อะไมโลส  ดัดแปลงจากวิธีของ Juliano [9]   
2.5  ระยะเวลาในการหุงต้ม  โดยวิธีการของ Gujral and Kumar [10]   

  
3. การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ  
น าข้าวกล้องแบบกะเทาะเปลือกทัง้ข้าวเก่าและข้าวใหม่ วิเคราะห์คณุค่าทางโภชนาการและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ 

ตามวิธีการดังนี้   
3.1 โปรตีน โดยวิธี Kjeldahl method (AOAC) [11]   
3.2 ไขมัน โดยวิธ ีSoxhlet extraction method (AOAC) [11]   
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  3.3 เถ้า โดยวิธี dry ashing  method (AOAC) [11]   
3.4 ความช้ืน โดยวิธี  Loss on drying at 135๐C (AOAC) [11]   
3.5 ปริมาณกรดไขมันอิสระ ดัดแปลงตามวิธีการของ Kwon และ Rhee [12]  

  3.6 กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ โดยทดสอบความสามารถในการดักจับอนุมูลอิสระDPPH (2,2-diphenyl-1-
picrylhydrazyl (DPPH) radical scavenging capacity assay ตามวิธีการของ Murakami et al. [13]  และ วิธี  ABTS 
assay  ดัดแปลงตามวิธีการของ Rice-Evans et,al.[14]   

3.7 ปริมาณสารฟลาโวนอยด์ ดัดแปลงตามวิธีของ Jia et al. [15]   
3.8 ปริมาณแทนนิน (AOAC) [11]   
3.9 ปริมาณสารประกอบฟินอลิก (phenolic compound) ตามวิธีการ Folin-Ciocalteau method (AOAC) [11]   
 

4.  การวิเคราะห์ข้อมูล   
     น าข้อมูลที่ได้จากการทดลอง  มาท าการวิเคราะห์ทางสถิติโดยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of 

variance : ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของข้อมูลระหว่าง treatment ด้วยวิธี  Duncan’s New 
multiple range test:  DMRT  ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพ องค์ประกอบทางเคมี และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ 

ลักษณะของเมล็ดทางกายภาพ 
การตรวจวัดลักษณะเมล็ดข้าวทับทิมชุมแพแบบข้าวเก็บเกี่ยวใหม่และข้าวเก่า น ามาวัดขนาดของเมล็ดข้าว (ตารางที่ 

1)  พบว่า ความยาว ความกว้างและความหนาของเมล็ดข้าวทั้งข้าวใหม่และข้าวเก่ามีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ ( P>0.05)    
โดยความยาว ความกว้าง และความหนา มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง  7.531-7.57, 1.71-1.72 และ 1.46 มิลลิเมตร ตามล าดับ 
ส่งผลให้อัตราส่วนระหว่างความยาวต่อความกว้าง มีค่าอยู่ในช่วง 4.28-4.41  เมื่อพิจารณาน้ าหนักต่อ 1,000 เมล็ด (ตารางที่ 
1) พบว่าข้าวเก่าและข้าวใหม่มีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05)  โดยมีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 19.76-20.12 กรัม  ดังนั้น การ
เก็บรักษาข้าวเปลือกทับทิมชุมแพในกระสอบป่านเป็นเวลา 2 ปี ไม่มีผลต่อขนาดและน้ าหนักของเมล็ดข้าว จากข้อมูล
อัตราส่วนความยาวและความกว้างของเมล็ดข้าว จัดอยู่ในเกณฑ์รูปร่างเรียว มีค่าอัตราส่วนของเมล็ดมากกว่า 3.01 [7] บ่งช้ีว่า
ข้าวทับทิมชุมแพจัดเป็นเป็นข้าวชนิดอินดิกา (Indica) เช่นเดียวกับข้าวสังข์หยดพัทลุง  ซึ่งให้ขนาดเมล็ดใกล้เคียงกัน โดย
รายงานของ Office of Agricultural Economics [16] พบว่า ความยาวเมล็ด ความกว้าง และ น้ าหนัก 100 เมล็ดของข้าว
พันธุ์สังข์หยดพัทลุงมีค่าเท่ากับ 6.50 มิลลิเมตร  1.60 มิลลิเมตร และ 1.98 กรัม ตามล าดับ 

 

ตารางที่ 1  ขนาดเมลด็ และน้ าหนักเมลด็ต่อ 1,000 เมล็ดของข้าวกล้องทับทิมชุมแพ  
 

ขนาดเมล็ด ข้าวใหม่ ข้าวเก่า 
ความยาว (มม.) 7.31±0.09 7.57±0.16 
ความกว้าง (มม.) 1.71±0.04 1.72±0.03 
ความหนา (มม.) 1.46±0.02 1.46±0.03 
อัตราส่วนความยาวกว้างเมล็ด (มม.) 4.28±0.15 4.41±0.16 
น้ าหนักข้าว 1,000 เมล็ด (กรัม) 20.12±0.10 19.76±0.26 

     หมายเหตุ : เปรยีบเทียบค่าเฉลี่ยในแนวนอนโดยใช้ตัวอักษร ถ้าตัวอักษรเหมือนกันก ากับ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติที่ 
         ระดับความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ (P>0.05) 

 
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี 

จากการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีในข้าวกล้องทับทิมชุมแพ ทั้งชนิดข้าวใหม่และข้าวเก่า (ตารางที่ 2) พบว่า 
ปริมาณความช้ืนในข้าวใหม่มีค่าสูงกว่าข้าวเก่า ส่วนปริมาณโปรตีน เถ้า และไขมัน ในข้าวเก่ามีค่าสูงกว่าข้าวใหม่ แตกต่างอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยมีค่าเท่ากับร้อยละ 10.94  2.20,  3.47 ตามล าดับ  ข้าวเก่าที่มีความช้ืนต่ ากว่าข้าวใหม่ 
ส่งผลให้ปริมาณโปรตีนในข้าวเก่ามีค่าสูงกว่าข้าวใหม่เช่นกัน งานวิจัยนี้แตกต่างจากงานวิจัยของ  Teo et al.[17] พบว่า
ปริมาณโปรตีนท้ังหมดไม่มีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างการเก็บรักษาข้าว  แม้ว่าความช้ืนของข้าวเก่าและใหม่จะต่างกัน แต่ยัง
อยู่ในช่วงความชื้นท่ีเหมาะสมต่อการเก็บรักษาให้คงคุณภาพที่ดี คืออยู่ในช่วงร้อยละ 10-15 หากมีค่าสูงกว่านี้จะท าให้ข้าวเกิด
การเสื่อมเสียเนื่องจากจุลินทรีย์บนผิวเมล็ด [18]  ปริมาณเถ้าในข้าวเก่าทับทิมชุมแพมีค่าเท่ากับร้อยละ 2.20 สูงกว่าปริมาณ
เถ้าในข้าวใหม่ ที่มีค่าเท่ากับร้อยละ 1.97  ซึ่งปริมาณเถ้าในข้าวทับทิมชุมแพมีค่าสูงกว่าปริมาณเถ้าทั้งในข้าวสังข์หยดพัทลุง
[19] และ ข้าวกล้องหอมมะลิ [20] เช่นเดียวกับปริมาณไขมันในข้าวเก่ามีค่าสูงกว่าในข้าวใหม่ แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (P<0.05)  ทั้งนี้ จากรายงานของ Yasumatsu and Moritaka [21] ที่เก็บรักษาข้าว10 สายพันธุ์ ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา
เพียง 4 เดือน พบว่า ปริมาณไขมันในข้าวกล้องทั้ง 10 สายพันธุ์ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง การทดลองนี้ บ่งช้ีว่าคุณค่าทาง
โภชนาการในข้าวเก่าและข้าวใหม่มีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยมีแนวโน้มว่าปริมาณความช้ืนที่ลดลง ส่งผลให้
ปริมาณโปรตีนและไขมัน มีค่าเพิ่มขึ้น  

กรดไขมันอิสระ 
ปริมาณกรดไขมันอิสระในข้าวทับทิมชุมแพ แสดงผลในตารางที่  3 พบว่าข้าวกล้องเก่า มีค่าเท่ากับร้อยละ 28.2 สูง

กว่าข้าวกล้องใหม่ ที่มีค่าเท่ากับร้อยละ 21.8 แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) ผลการทดลองนี้แสดงให้เห็นว่า 
ระยะเวลาการเก็บรักษาข้าวเปลือก 2 ปี มีผลต่อปริมาณของกรดไขมันอิสระในเมล็ดข้าวกล้อง และปริมาณกรดไขมันในข้าวแต่
ละชนิดจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับพันธุ์ข้าวและการเปลี่ยนแปลงในระหว่างการเก็บรักษา [21] เช่นเดียวกับ Chanka and 
Rattanameechaisakun [22] พบว่า การเพิ่มขึ้นของปริมาณกรดไขมันอิสระในข้าวก่ าอบแห้งระหว่างการเก็บรักษาของ
ตัวอย่างข้าวที่ไม่ผ่านการอบแห้งเพิ่มขึ้นจาก 46.7 เป็น 99.4 มก./100 กรัม นอกจากน้ีเมื่อเปรียบเทียบปริมาณกรดไขมันอิสระ
กับตัวอย่างข้าวที่ผ่านการอบแห้งยังพบว่า ปริมาณกรดไขมันอิสระ ของตัวอย่างข้าวท่ีไม่ผ่านการอบแห้งมีค่ามากกว่าอย่างเห็น
ได้ชัด แสดงว่าการใช้ความร้อนสามารถยับยั้งการก่อตัวของปริมาณกรดไขมันของข้าวได้ [23] แต่ระยะเวลาการเก็บรักษาเพิ่ม
มากขึ้น ปริมาณกรดไขมันอิสระของตัวอย่างข้าวก่ าทุกสภาวะการอบแห้งมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากไขมันถูกไฮโดรไลซ์
ด้วยเอนไซม์ไลเพสท าให้เกิดกรดไขมันอิสระ [24] 
ตารางที่ 2  องค์ประกอบทางเคมขีองข้าวเก่าและข้าวใหม่ทับทิมชุมแพ  

องค์ประกอบทางเคมี ข้าวกล้องใหม ่ ข้าวกล้องเก่า 
ความช้ืน (%) 12.12±0.13a 11.26±0.11b 
โปรตีน (%) 9.36±0.23b 10.94±0.34 a 
เถ้า (%) 1.97±0.04b 2.20±0.08a 
ไขมัน (%) 2.95±0.28b 3.47±0.26a 
คาร์โบไฮเดรต (%) 73.60±0.14a 72.13±0.21b 

           หมายเหตุ : เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยในแนวนอนโดยใช้ตัวอักษร ถ้าตัวอักษรเหมือนกันก ากับ ไมม่ีความแตกต่างทางสถิติ 
   ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซน็ต์ (P>0.05) 
 
 



1123
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

  3.3 เถ้า โดยวิธี dry ashing  method (AOAC) [11]   
3.4 ความช้ืน โดยวิธี  Loss on drying at 135๐C (AOAC) [11]   
3.5 ปริมาณกรดไขมันอิสระ ดัดแปลงตามวิธีการของ Kwon และ Rhee [12]  

  3.6 กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ โดยทดสอบความสามารถในการดักจับอนุมูลอิสระDPPH (2,2-diphenyl-1-
picrylhydrazyl (DPPH) radical scavenging capacity assay ตามวิธีการของ Murakami et al. [13]  และ วิธี  ABTS 
assay  ดัดแปลงตามวิธีการของ Rice-Evans et,al.[14]   

3.7 ปริมาณสารฟลาโวนอยด์ ดัดแปลงตามวิธีของ Jia et al. [15]   
3.8 ปริมาณแทนนิน (AOAC) [11]   
3.9 ปริมาณสารประกอบฟินอลิก (phenolic compound) ตามวิธีการ Folin-Ciocalteau method (AOAC) [11]   
 

4.  การวิเคราะห์ข้อมูล   
     น าข้อมูลที่ได้จากการทดลอง  มาท าการวิเคราะห์ทางสถิติโดยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of 

variance : ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของข้อมูลระหว่าง treatment ด้วยวิธี  Duncan’s New 
multiple range test:  DMRT  ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพ องค์ประกอบทางเคมี และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ 

ลักษณะของเมล็ดทางกายภาพ 
การตรวจวัดลักษณะเมล็ดข้าวทับทิมชุมแพแบบข้าวเก็บเกี่ยวใหม่และข้าวเก่า น ามาวัดขนาดของเมล็ดข้าว (ตารางที่ 

1)  พบว่า ความยาว ความกว้างและความหนาของเมล็ดข้าวทั้งข้าวใหม่และข้าวเก่ามีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ ( P>0.05)    
โดยความยาว ความกว้าง และความหนา มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง  7.531-7.57, 1.71-1.72 และ 1.46 มิลลิเมตร ตามล าดับ 
ส่งผลให้อัตราส่วนระหว่างความยาวต่อความกว้าง มีค่าอยู่ในช่วง 4.28-4.41  เมื่อพิจารณาน้ าหนักต่อ 1,000 เมล็ด (ตารางที่ 
1) พบว่าข้าวเก่าและข้าวใหม่มีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05)  โดยมีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 19.76-20.12 กรัม  ดังนั้น การ
เก็บรักษาข้าวเปลือกทับทิมชุมแพในกระสอบป่านเป็นเวลา 2 ปี ไม่มีผลต่อขนาดและน้ าหนักของเมล็ดข้าว จากข้อมูล
อัตราส่วนความยาวและความกว้างของเมล็ดข้าว จัดอยู่ในเกณฑ์รูปร่างเรียว มีค่าอัตราส่วนของเมล็ดมากกว่า 3.01 [7] บ่งช้ีว่า
ข้าวทับทิมชุมแพจัดเป็นเป็นข้าวชนิดอินดิกา (Indica) เช่นเดียวกับข้าวสังข์หยดพัทลุง  ซึ่งให้ขนาดเมล็ดใกล้เคียงกัน โดย
รายงานของ Office of Agricultural Economics [16] พบว่า ความยาวเมล็ด ความกว้าง และ น้ าหนัก 100 เมล็ดของข้าว
พันธุ์สังข์หยดพัทลุงมีค่าเท่ากับ 6.50 มิลลิเมตร  1.60 มิลลิเมตร และ 1.98 กรัม ตามล าดับ 

 

ตารางที่ 1  ขนาดเมลด็ และน้ าหนักเมลด็ต่อ 1,000 เมล็ดของข้าวกล้องทับทิมชุมแพ  
 

ขนาดเมล็ด ข้าวใหม่ ข้าวเก่า 
ความยาว (มม.) 7.31±0.09 7.57±0.16 
ความกว้าง (มม.) 1.71±0.04 1.72±0.03 
ความหนา (มม.) 1.46±0.02 1.46±0.03 
อัตราส่วนความยาวกว้างเมล็ด (มม.) 4.28±0.15 4.41±0.16 
น้ าหนักข้าว 1,000 เมล็ด (กรัม) 20.12±0.10 19.76±0.26 

     หมายเหตุ : เปรยีบเทียบค่าเฉลี่ยในแนวนอนโดยใช้ตัวอักษร ถ้าตัวอักษรเหมือนกันก ากับ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติที่ 
         ระดับความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ (P>0.05) 

 
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี 

จากการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีในข้าวกล้องทับทิมชุมแพ ทั้งชนิดข้าวใหม่และข้าวเก่า (ตารางที่ 2) พบว่า 
ปริมาณความช้ืนในข้าวใหม่มีค่าสูงกว่าข้าวเก่า ส่วนปริมาณโปรตีน เถ้า และไขมัน ในข้าวเก่ามีค่าสูงกว่าข้าวใหม่ แตกต่างอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยมีค่าเท่ากับร้อยละ 10.94  2.20,  3.47 ตามล าดับ  ข้าวเก่าที่มีความช้ืนต่ ากว่าข้าวใหม่ 
ส่งผลให้ปริมาณโปรตีนในข้าวเก่ามีค่าสูงกว่าข้าวใหม่เช่นกัน งานวิจัยนี้แตกต่างจากงานวิจัยของ  Teo et al.[17] พบว่า
ปริมาณโปรตีนท้ังหมดไม่มีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างการเก็บรักษาข้าว  แม้ว่าความช้ืนของข้าวเก่าและใหม่จะต่างกัน แต่ยัง
อยู่ในช่วงความชื้นท่ีเหมาะสมต่อการเก็บรักษาให้คงคุณภาพที่ดี คืออยู่ในช่วงร้อยละ 10-15 หากมีค่าสูงกว่านี้จะท าให้ข้าวเกิด
การเสื่อมเสียเนื่องจากจุลินทรีย์บนผิวเมล็ด [18]  ปริมาณเถ้าในข้าวเก่าทับทิมชุมแพมีค่าเท่ากับร้อยละ 2.20 สูงกว่าปริมาณ
เถ้าในข้าวใหม่ ที่มีค่าเท่ากับร้อยละ 1.97  ซึ่งปริมาณเถ้าในข้าวทับทิมชุมแพมีค่าสูงกว่าปริมาณเถ้าทั้งในข้าวสังข์หยดพัทลุง
[19] และ ข้าวกล้องหอมมะลิ [20] เช่นเดียวกับปริมาณไขมันในข้าวเก่ามีค่าสูงกว่าในข้าวใหม่ แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (P<0.05)  ทั้งนี้ จากรายงานของ Yasumatsu and Moritaka [21] ที่เก็บรักษาข้าว10 สายพันธุ์ ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา
เพียง 4 เดือน พบว่า ปริมาณไขมันในข้าวกล้องทั้ง 10 สายพันธุ์ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง การทดลองนี้ บ่งช้ีว่าคุณค่าทาง
โภชนาการในข้าวเก่าและข้าวใหม่มีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยมีแนวโน้มว่าปริมาณความช้ืนที่ลดลง ส่งผลให้
ปริมาณโปรตีนและไขมัน มีค่าเพิ่มขึ้น  

กรดไขมันอิสระ 
ปริมาณกรดไขมันอิสระในข้าวทับทิมชุมแพ แสดงผลในตารางที่  3 พบว่าข้าวกล้องเก่า มีค่าเท่ากับร้อยละ 28.2 สูง

กว่าข้าวกล้องใหม่ ที่มีค่าเท่ากับร้อยละ 21.8 แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) ผลการทดลองนี้แสดงให้เห็นว่า 
ระยะเวลาการเก็บรักษาข้าวเปลือก 2 ปี มีผลต่อปริมาณของกรดไขมันอิสระในเมล็ดข้าวกล้อง และปริมาณกรดไขมันในข้าวแต่
ละชนิดจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับพันธุ์ข้าวและการเปลี่ยนแปลงในระหว่างการเก็บรักษา [21] เช่นเดียวกับ Chanka and 
Rattanameechaisakun [22] พบว่า การเพิ่มขึ้นของปริมาณกรดไขมันอิสระในข้าวก่ าอบแห้งระหว่างการเก็บรักษาของ
ตัวอย่างข้าวที่ไม่ผ่านการอบแห้งเพิ่มขึ้นจาก 46.7 เป็น 99.4 มก./100 กรัม นอกจากน้ีเมื่อเปรียบเทียบปริมาณกรดไขมันอิสระ
กับตัวอย่างข้าวที่ผ่านการอบแห้งยังพบว่า ปริมาณกรดไขมันอิสระ ของตัวอย่างข้าวท่ีไม่ผ่านการอบแห้งมีค่ามากกว่าอย่างเห็น
ได้ชัด แสดงว่าการใช้ความร้อนสามารถยับยั้งการก่อตัวของปริมาณกรดไขมันของข้าวได้ [23] แต่ระยะเวลาการเก็บรักษาเพิ่ม
มากขึ้น ปริมาณกรดไขมันอิสระของตัวอย่างข้าวก่ าทุกสภาวะการอบแห้งมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากไขมันถูกไฮโดรไลซ์
ด้วยเอนไซม์ไลเพสท าให้เกิดกรดไขมันอิสระ [24] 
ตารางที่ 2  องค์ประกอบทางเคมขีองข้าวเก่าและข้าวใหม่ทับทิมชุมแพ  

องค์ประกอบทางเคมี ข้าวกล้องใหม ่ ข้าวกล้องเก่า 
ความช้ืน (%) 12.12±0.13a 11.26±0.11b 
โปรตีน (%) 9.36±0.23b 10.94±0.34 a 
เถ้า (%) 1.97±0.04b 2.20±0.08a 
ไขมัน (%) 2.95±0.28b 3.47±0.26a 
คาร์โบไฮเดรต (%) 73.60±0.14a 72.13±0.21b 

           หมายเหตุ : เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยในแนวนอนโดยใช้ตัวอักษร ถ้าตัวอักษรเหมือนกันก ากับ ไมม่ีความแตกต่างทางสถิติ 
   ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซน็ต์ (P>0.05) 
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

ผลการวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพ 
จากการวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพ พบว่า ปริมาณอะไมโลส ความคงตัวแป้งสุก และค่าการสลายตัวในด่าง ของ

ข้าวใหม่และข้าวเก่าทับทิมชุมแพ (ตารางที่ 3) มีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05)  โดยมีปริมาณอะไมโลส ระหว่างร้อยละ 
15.16-15.46  ความคงตัวแป้งสุกเท่ากับ 60.67 มิลลิเมตร และมีค่าการสลายตัวในด่างที่ระดับ 4 เท่ากัน ทั้งนี้ปริมาณอะ
ไมโลสในข้าวที่เก็บไว้นาน 2 ปี ยังคงอยู่ในช่วงอะไมโลสต่ า และมีค่าใกล้เคียงกับข้าวสังข์หยดพัทลุง และข้าวหอมมะลิ โดย
รายงานของ Office of Agricultural Economics [16] กล่าวว่า ข้าวสังข์หยดพัทลุงมีปริมาณอะไมโลส เท่ากับร้อยละ 14.25-
15.80 ดังนั้นระยะเวลาการเก็บรักษาจึงไม่ส่งผลต่อความนุ่มของข้าวให้ลดลง เช่นเดียวกับค่าความคงตัวของแป้งสุก ที่มี
ระยะทางที่แป้งไหลอยู่ในช่วง  61–100 มิลลิเมตร ซึ่งเป็นค่าความคงตัวของแป้งสุกอ่อน ข้าวที่มีความคงตัวของแป้งสุกอ่อน 
เมื่อหุงสุกข้าวท่ีได้จะมีความนุ่มกว่าข้าวที่มีความคงตัวของแป้งสุกแข็ง ส่วนค่าการสลายตวัในด่าง อยู่ท่ีระดับ 4 เท่ากัน แสดงว่า 
ระยะเวลาการเก็บรกัษาข้าวเปลือกนาน 2 ปี ไม่ส่งผลต่อสมบัตทิางกายภาพดังกลา่ว แต่มีผลต่อระยะเวลาหุงสุก โดยระยะเวลา
หุงสุกของข้าวใหม่ เท่ากับ 26.33 นาที ส่วนข้าวเก่าใช้เวลา 29.33 นาที ข้าวใหม่จะใช้เวลาหุงสุกน้อยกว่าข้าวเก่า แตกต่างกัน
ทางสถิติ (P<0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับข้าวสังข์หยด [25]  จะพบว่าข้าวทับทิมชุมแพมีระยะเวลาหุงสุกน้อยกว่า การทดลองนี้
บ่งช้ีว่าสามารถเก็บข้าวเปลือกไว้ได้เป็นระยะเวลา 2 ปี โดยไม่ส่งผลต่อสมบัติทางกายภาพบางประการในข้าวกล้อง    
ตารางที่ 3 สมบัติทางกายภาพบางประการของข้าวเก่าและข้าวใหมท่ับทิมชุมแพ  

สมบัติทางกายภาพ ข้าวกล้องใหม ่ ข้าวกล้องเก่า 
ปริมาณอะไมโลส (%) 15.46±0.19 15.16±0.67 
ความคงตัวแป้งสุก (มม.) 60.67±1.15 60.67±3.79 
การสลายตัวในดา่ง  4 4 
กรดไขมันอิสระ (%) 21.8±2.40b 28.2±1.82a 
ระยะเวลาหุงต้ม (นาที) 26.33±0.58b 29.33±0.58a 

          หมายเหตุ : เปรยีบเทียบค่าเฉลี่ยในแนวนอนโดยใช้ตัวอักษร ถ้าตัวอักษรเหมือนกันก ากับ ไมม่ีความแตกต่างทางสถิติ 
                         ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ (P>0.05) 
ผลการวิเคราะห์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ 

จากการตรวจสอบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของข้าวทับทิมชุมแพโดยวิธี DPPH assay และ ABTS assay ทั้งข้าว
กล้องเก่า และข้าวกล้องใหม่ มีค่า IC50 เท่ากับ 0.0139,  0.0588  และ 0.0113,  0.0254 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามล าดับ 
(ตารางที่ 4)   โดยข้าวกล้องใหม่แสดงฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระดีกว่า ข้าวกล้องเก่า แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05)  
แสดงว่า ระยะเวลาการเก็บรักษาข้าวเปลือก จากข้าวใหม่จนเปลี่ยนเป็นข้าวเก่า มีผลต่อการลดลงของกิจกรรมการต้านอนุมูล
อิสระในข้าวทับทิมชุมแพ  สาเหตุอาจเนื่องมาจากความร้อน ปริมาณอากาศในระหว่างการเก็บรักษาข้าวเปลือก  ส่งผลต่อการ
สลายตัวของสารต้านอนุมูลอิสระบางส่วนไป  สอดคล้องกับรายงานของ  Wattanakul et al.[25] ที่พบว่า ข้าวกล้องที่สีแบบ
กะเทาะเปลือกจากข้าวเปลือกที่เก็บรักษา 7 เดือน อุณหภูมิ 25 และ 37 องศาเซลเซียส มีค่ากิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ
ลดลงตามระยะเวลาในการเก็บรักษาข้าวเปลือก 

ขณะที่ ปริมาณสารประกอบฟินอลิกและสารฟลาโวนอยด์ ในข้าวกล้องใหม่ พบว่ามีค่าเท่ากับ 30.82 มก.สมมูลกรด
แกลลิก/กรัม และ 0.34 มก.สมมูลเคทิชินต่อ100 กรัม ตามล าดับ แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) กับข้าวกล้อง
เก่าซึ่งมีค่าลดต่ าลงมา (ตารางที่ 4)  โดยสารประกอบฟินอลิก และสารฟลาโวนอยด์ในข้าวกล้องเก่า มีค่าเท่ากับ 17.65 มก.
สมมูลกรดแกลลิก/กรัม และ 0.16 มก.สมมูลเคทิชินต่อ100 กรัม ตามล าดับ ปริมาณสารประกอบฟินอลิกและฟลาโวนอยด์ มี
ค่าสอดคล้องไปในท านองเดียวกับฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ ยกเว้นปริมาณแทนนินที่มีค่าไม่แตกต่างกันทั้งในข้าวกล้องเก่าและ
ข้าวกล้องใหม่ โดยมีค่าอยู่ในช่วงระหว่างร้อยละ 5.23-5.31  

ตารางที่ 4 สารออกฤทธ์ิทางชีวภาพของข้าวเก่าและข้าวใหม่ทับทิมชุมแพ 
สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ข้าวกล้องใหม ่ ข้าวกล้องเก่า 

ปริมาณฟินอลิก (mg gallic acid/g sample) 30.82±2.55a 17.65±1.41b 
ปริมาณฟลาโวนอยด ์(mg catechin/100 g) 0.34±0.01a 0.16±0.01b 
ปริมาณแทนนิน (%) 5.23±0.76 5.31±0.33 
ฤทธิ์ต้านอนุมูลสารอิสระ DPPH (IC50;mg/ml) 0.0139±0.01a 0.0588±0.00b 
ฤทธิ์ต้านอนุมูลสารอิสระ ABTS (IC50;mg/ml) 0.0113±0.00a 0.0254±0.00b 

        หมายเหตุ : เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยในแนวนอนโดยใช้ตัวอักษร ถ้าตัวอักษรเหมือนกันก ากับ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
                      ที่ระดับความเชือ่มั่น 95 เปอร์เซ็นต์ (P>0.05) 

สรุปผลการวิจัย 
การวิเคราะห์ข้าวทับทิมชุมแพทั้งข้าวใหม่ และข้าวเก่า  ผลปรากฏว่าการเก็บรักษาข้าวเปลือกเป็นระยะเวลา 2 ปี 

ส่งผลต่อองค์ประกอบทางเคมี-กายภาพ และสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ โดย พบว่าขนาดเมล็ด น้ าหนักเมล็ดข้าว ปริมาณ       
อะไมโลส ความคงตัวแป้งสุก การสลายตัวในด่าง และแทนนินไม่มีความแตกตา่งกันทางสถิติ (P>0.05) ขณะที่ ระยะเวลาหุงตม้ 
ความช้ืน โปรตีน ไขมัน เถ้า กรดไขมันอิสระ มีค่าแตกต่างกันทางสถิติ (P<0.05)  ส่วนฤทธิ์การต้านอนุมูลสารอิสระ         
สารฟลาโวนอยด์ และสารประกอบฟินอลิกในข้าวใหม่ให้ค่าที่ดีกว่าข้าวเก่า แต่ปริมาณแทนนินไม่มีความแตกต่างกัน บ่งช้ีว่า
การเก็บรักษาข้าวเปลือกเป็นระยะเวลานาน ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางเคมี กายภาพและสารออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพบางประการในข้าวทับทิมชุมแพ 

กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยนี้ไดร้ับทุนสนับสนุนงบรายได้ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีงบประมาณ  2562     
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

ผลการวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพ 
จากการวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพ พบว่า ปริมาณอะไมโลส ความคงตัวแป้งสุก และค่าการสลายตัวในด่าง ของ

ข้าวใหม่และข้าวเก่าทับทิมชุมแพ (ตารางที่ 3) มีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05)  โดยมีปริมาณอะไมโลส ระหว่างร้อยละ 
15.16-15.46  ความคงตัวแป้งสุกเท่ากับ 60.67 มิลลิเมตร และมีค่าการสลายตัวในด่างที่ระดับ 4 เท่ากัน ทั้งนี้ปริมาณอะ
ไมโลสในข้าวที่เก็บไว้นาน 2 ปี ยังคงอยู่ในช่วงอะไมโลสต่ า และมีค่าใกล้เคียงกับข้าวสังข์หยดพัทลุง และข้าวหอมมะลิ โดย
รายงานของ Office of Agricultural Economics [16] กล่าวว่า ข้าวสังข์หยดพัทลุงมีปริมาณอะไมโลส เท่ากับร้อยละ 14.25-
15.80 ดังนั้นระยะเวลาการเก็บรักษาจึงไม่ส่งผลต่อความนุ่มของข้าวให้ลดลง เช่นเดียวกับค่าความคงตัวของแป้งสุก ที่มี
ระยะทางที่แป้งไหลอยู่ในช่วง  61–100 มิลลิเมตร ซึ่งเป็นค่าความคงตัวของแป้งสุกอ่อน ข้าวที่มีความคงตัวของแป้งสุกอ่อน 
เมื่อหุงสุกข้าวท่ีได้จะมีความนุ่มกว่าข้าวที่มีความคงตัวของแป้งสุกแข็ง ส่วนค่าการสลายตวัในด่าง อยู่ท่ีระดับ 4 เท่ากัน แสดงว่า 
ระยะเวลาการเก็บรกัษาข้าวเปลือกนาน 2 ปี ไม่ส่งผลต่อสมบัตทิางกายภาพดังกลา่ว แต่มีผลต่อระยะเวลาหุงสุก โดยระยะเวลา
หุงสุกของข้าวใหม่ เท่ากับ 26.33 นาที ส่วนข้าวเก่าใช้เวลา 29.33 นาที ข้าวใหม่จะใช้เวลาหุงสุกน้อยกว่าข้าวเก่า แตกต่างกัน
ทางสถิติ (P<0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับข้าวสังข์หยด [25]  จะพบว่าข้าวทับทิมชุมแพมีระยะเวลาหุงสุกน้อยกว่า การทดลองนี้
บ่งช้ีว่าสามารถเก็บข้าวเปลือกไว้ได้เป็นระยะเวลา 2 ปี โดยไม่ส่งผลต่อสมบัติทางกายภาพบางประการในข้าวกล้อง    
ตารางที่ 3 สมบัติทางกายภาพบางประการของข้าวเก่าและข้าวใหมท่ับทิมชุมแพ  

สมบัติทางกายภาพ ข้าวกล้องใหม ่ ข้าวกล้องเก่า 
ปริมาณอะไมโลส (%) 15.46±0.19 15.16±0.67 
ความคงตัวแป้งสุก (มม.) 60.67±1.15 60.67±3.79 
การสลายตัวในดา่ง  4 4 
กรดไขมันอิสระ (%) 21.8±2.40b 28.2±1.82a 
ระยะเวลาหุงต้ม (นาที) 26.33±0.58b 29.33±0.58a 

          หมายเหตุ : เปรยีบเทียบค่าเฉลี่ยในแนวนอนโดยใช้ตัวอักษร ถ้าตัวอักษรเหมือนกันก ากับ ไมม่ีความแตกต่างทางสถิติ 
                         ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ (P>0.05) 
ผลการวิเคราะห์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ 

จากการตรวจสอบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของข้าวทับทิมชุมแพโดยวิธี DPPH assay และ ABTS assay ทั้งข้าว
กล้องเก่า และข้าวกล้องใหม่ มีค่า IC50 เท่ากับ 0.0139,  0.0588  และ 0.0113,  0.0254 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามล าดับ 
(ตารางที่ 4)   โดยข้าวกล้องใหม่แสดงฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระดีกว่า ข้าวกล้องเก่า แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05)  
แสดงว่า ระยะเวลาการเก็บรักษาข้าวเปลือก จากข้าวใหม่จนเปลี่ยนเป็นข้าวเก่า มีผลต่อการลดลงของกิจกรรมการต้านอนุมูล
อิสระในข้าวทับทิมชุมแพ  สาเหตุอาจเนื่องมาจากความร้อน ปริมาณอากาศในระหว่างการเก็บรักษาข้าวเปลือก  ส่งผลต่อการ
สลายตัวของสารต้านอนุมูลอิสระบางส่วนไป  สอดคล้องกับรายงานของ  Wattanakul et al.[25] ที่พบว่า ข้าวกล้องที่สีแบบ
กะเทาะเปลือกจากข้าวเปลือกที่เก็บรักษา 7 เดือน อุณหภูมิ 25 และ 37 องศาเซลเซียส มีค่ากิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ
ลดลงตามระยะเวลาในการเก็บรักษาข้าวเปลือก 

ขณะที่ ปริมาณสารประกอบฟินอลิกและสารฟลาโวนอยด์ ในข้าวกล้องใหม่ พบว่ามีค่าเท่ากับ 30.82 มก.สมมูลกรด
แกลลิก/กรัม และ 0.34 มก.สมมูลเคทิชินต่อ100 กรัม ตามล าดับ แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) กับข้าวกล้อง
เก่าซึ่งมีค่าลดต่ าลงมา (ตารางที่ 4)  โดยสารประกอบฟินอลิก และสารฟลาโวนอยด์ในข้าวกล้องเก่า มีค่าเท่ากับ 17.65 มก.
สมมูลกรดแกลลิก/กรัม และ 0.16 มก.สมมูลเคทิชินต่อ100 กรัม ตามล าดับ ปริมาณสารประกอบฟินอลิกและฟลาโวนอยด์ มี
ค่าสอดคล้องไปในท านองเดียวกับฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ ยกเว้นปริมาณแทนนินที่มีค่าไม่แตกต่างกันทั้งในข้าวกล้องเก่าและ
ข้าวกล้องใหม่ โดยมีค่าอยู่ในช่วงระหว่างร้อยละ 5.23-5.31  

ตารางที่ 4 สารออกฤทธ์ิทางชีวภาพของข้าวเก่าและข้าวใหม่ทับทิมชุมแพ 
สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ข้าวกล้องใหม ่ ข้าวกล้องเก่า 

ปริมาณฟินอลิก (mg gallic acid/g sample) 30.82±2.55a 17.65±1.41b 
ปริมาณฟลาโวนอยด ์(mg catechin/100 g) 0.34±0.01a 0.16±0.01b 
ปริมาณแทนนิน (%) 5.23±0.76 5.31±0.33 
ฤทธิ์ต้านอนุมูลสารอิสระ DPPH (IC50;mg/ml) 0.0139±0.01a 0.0588±0.00b 
ฤทธิ์ต้านอนุมูลสารอิสระ ABTS (IC50;mg/ml) 0.0113±0.00a 0.0254±0.00b 

        หมายเหตุ : เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยในแนวนอนโดยใช้ตัวอักษร ถ้าตัวอักษรเหมือนกันก ากับ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
                      ที่ระดับความเชือ่มั่น 95 เปอร์เซ็นต์ (P>0.05) 

สรุปผลการวิจัย 
การวิเคราะห์ข้าวทับทิมชุมแพทั้งข้าวใหม่ และข้าวเก่า  ผลปรากฏว่าการเก็บรักษาข้าวเปลือกเป็นระยะเวลา 2 ปี 

ส่งผลต่อองค์ประกอบทางเคมี-กายภาพ และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ โดย พบว่าขนาดเมล็ด น้ าหนักเมล็ดข้าว ปริมาณ       
อะไมโลส ความคงตัวแป้งสุก การสลายตัวในด่าง และแทนนินไม่มีความแตกตา่งกันทางสถิติ (P>0.05) ขณะที่ ระยะเวลาหุงตม้ 
ความช้ืน โปรตีน ไขมัน เถ้า กรดไขมันอิสระ มีค่าแตกต่างกันทางสถิติ (P<0.05)  ส่วนฤทธิ์การต้านอนุมูลสารอิสระ         
สารฟลาโวนอยด์ และสารประกอบฟินอลิกในข้าวใหม่ให้ค่าที่ดีกว่าข้าวเก่า แต่ปริมาณแทนนินไม่มีความแตกต่างกัน บ่งช้ีว่า
การเก็บรักษาข้าวเปลือกเป็นระยะเวลานาน ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางเคมี กายภาพและสารออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพบางประการในข้าวทับทิมชุมแพ 

กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยนี้ไดร้ับทุนสนับสนุนงบรายได้ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีงบประมาณ  2562     
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ผลของการเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นที่เลี้ยงในระดับโซเดียมไนเตรทต่างกัน ต่อสารอาหารและสารพฤษเคมี

อุไรวรรณ วัฒนกุล1* วัฒนา วัฒนกุล2 และมาโนช ข�าเจริญ2 

บทคัดย่อ
สาหร่ายสีเขียวท้ังน�้าจืดและน�้าเค็ม มีความสามารถในการสร้างสารอาหาร สารพฤกษเคมี และสารต้านอนุมูลอิสระใน

ปรมิาณแตกต่างกัน ปัจจบุนัมกีลุม่ผูส้นใจประกอบอาชพีเพาะเลีย้งสาหร่ายเพิม่ขึน้ การใช้ธาตอุาหารต่างกนัในการเลีย้งสาหร่าย อาจ

เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการสะสมสารอาหาร และสารพฤกษเคมีในสาหร่ายให้ต่างกันด้วย การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาสาร

อาหารและสารพฤษเคมี ได้แก่ ปริมาณโปรตีน ไขมัน เยื่อใย ความชื้น เถ้า แคโรทีนอยด์ สารฟลาโวนอยด์ สารประกอบฟินอลิก และ

ฤทธิต้์านอนมุลูอสิระในสาหร่ายพวงองุน่ทีเ่ลีย้งด้วยระดบัธาตอุาหารโซเดยีมในเตรทในสดัส่วนทีแ่ตกต่างกนั 4 ชดุการทดลอง คอื 0, 

0.5, 1 และ 1.5 มิลลิกรัม/ลิตร เป็นเวลา 5 สัปดาห์ ท�าการวิเคราะห์ด้วยสถิติ โดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test 

(DMRT) ผลการทดลองพบว่า ทกุชุดการทดลองค่ามคีวามช้ืนและโปรตนีไม่แตกต่างกนั โดยมค่ีาอยูใ่นช่วงระหว่างร้อยละ 7.01-7.48 

และ 20.35-22.15 ตามล�าดับ เมื่อเพิ่มปริมาณธาตุอาหารโซเดียมไนเตรท มีผลท�าให้ปริมาณเถ้า เยื่อใย และสารสีแคโรทีนอยด์มีค่า

เพิม่สงูขึน้ ขณะทีป่รมิาณไขมนั สารประกอบ ฟลาโวนอยด์ และสารประกอบฟินอลิกกลับมค่ีาลดลง การวเิคราะห์ฤทธิก์ารต้านอนมุลู

อิสระโดยวิธี DPPH และ ABTS พบว่า สาหร่ายพวงองุ่นที่เลี้ยงด้วยธาตุอาหารโซเดียมไนเตรท 0.5 มก./ล ให้ค่าดีที่สุด IC50 เท่ากับ 

0.1352 และ 0.0217 มลิลกิรมัต่อมลิลลิติร ตามล�าดบั จากผลการทดลองสรปุได้ว่า การใช้ธาตอุาหารโซเดยีมไนเตรทในปรมิาณแตก

ต่างกนัเตมิลงไปในน�า้ทะเลธรรมชาต ิมผีลต่อปรมิาณการสะสมสารอาหารและสารพฤกษเคมบีางชนดิในสาหร่ายพวงองุน่ โดยมแีนว

โน้มว่าปริมาณธาตุอาหารโซเดียมไนเตรทที่เหมาะสมต่อการทดลองอยู่ในช่วงอัตราส่วน 0.5-1.0 มิลลิกรัม/ลิตร 

ค�าส�าคัญ : สาหร่ายพวงองุ่น โซเดียมไนเตรท สารอาหาร สารพฤษเคมี 
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Effect of sea grapes (Caulerpa lentillifera) cultured in different 

sodium nitrate levels to nutrients and phytochemicals

Uraiwan wattanakul1*, Wattana Wattanakul2 and Manoch Khamcharoen2 

Abstract
Green algae, both with freshwater and seawater had ability to produced vary quantities of nutrients, 

phytochemicals substance and antioxidants activity. Currently, the farmers were interested in algae cultured 

increasing. This research aims to study nutrients and phytochemicals such as protein, lipid, fiber, moisture and 

ash content, bio-functional analyzed including carotenoids, flavonoid, phenolic compound and radical scavenging 

activity in sea grape (C. lentillifera) cultured with 4 different levels of sodium nitrate nutrients. The experiment 

was 0, 0.5, 1 and 1.5 mg /L for 5 weeks. The statistical analysis used by Duncan’s New Multiple Range Test. The 

results showed that all experiments, the moisture and protein content   were not different. The values   were 

between 7.01-7.48 and 20.35-22.15 percentage, respectively. When, increasing the nutrients content of sodium 

nitrate. As a result, fiber, ash content and carotenoids were incresed as well. While the fat content, flavonoid 

compounds and phenolic compounds were decreased. Radical scavenging activity by DPPH and ABTS assay 

showed the sea grape cultured with 0.5 mg/l of sodium nitrate gave the best IC
50
 value of 0.1352 and 0.0217 

milligrams per milliliter, respectively. The results concluded that different ratio of sodium nitrate were added 

to seawater affected the accumulation of nutrients and certain phytochemicals substance in sea grape. It was 

likely that the appropriate sodium nitrate content for the experiment was in the range of 0.5-1.0 m /L.

Keywords: sea grapes (Caulerpa lentillifera), Sodium Nitrate, nutrients, Phytochemicals

บทน า 
สาหร่ายทะเล (seaweeds) เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีการน ามาใช้ประโยชน์ได้มากมาย ทั้งในด้านอุตสาหกรรม 

เกษตรกรรม ยารักษาโรค เครื่องส าอาง หรืออาหารสัตว์ สาหร่ายทะเลบางชนิดที่สามารถรับประทานได้ ยังมีบทบาทช่วยยับยั้ง
โรคที่เกิดจากการอักเสบ ลดความดันโลหิต [1]  ส่งผลใหส้าหร่ายทะเลเป็นที่นิยมบริโภคเพื่อสุขภาพ เพราะอุดมไปด้วยคุณค่า
ทางอาหารและแร่ธาตุหลายชนิด อย่างไรก็ตามสารอาหารในสาหร่ายทะเลจะมีมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับชนิดของสาหร่ายและ
สภาพแวดล้อม [2]  รวมถึงแร่ธาตุอาหารที่ใช้ในการเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น (Caulerpa lentillifera J. Agardh) เจริญเติบโตได้
ดีในน้ าที่มีสารอาหารบริบูรณ์และแสงแดด มีทั้งการเก็บเกี่ยวจากธรรมชาติและจากการเลี้ยงเชิงพาณิชย์ในบ่อดิน  โดยเฉพาะ
การเลี้ยงเชิงพาณิชย์ จ าเป็นต้องใช้แร่ธาตุอาหารเพื่อให้รอบผลผลิตจากการเลี้ยงได้สาหร่ายปริมาณมาก จากการศึกษาของ 
Moustafa et al. [3]  พบว่าสาหร่าย Ulva sp. มีการใช้ไนโตรเจนในรูปของไนเตรทให้ค่าการเจริญเติบโตที่สูงกว่าในรูปของ
แอมโมเนียม ซึ่งจากการทดลองใช้ไนโตรเจนจากปุ๋ยสูตร NaNO3 อยู่ในรูปของไนเตรท ความเข้มข้นของสารละลายโซเดียม   
ไนเตรทในการเลี้ยงสาหร่ายผักกาดทะเล U. rigida อยู่ที่ระดับ 0.5 มิลลิกรัม/ลิตร ส่วนการศึกษาของ Davis et al. [4]  ใน
การใช้ไนโตรเจนจากปุ๋ยสูตร NaNO3 เลี้ยงสาหร่ายทะเล U. compressa พบว่ามีการใช้ปุ๋ยที่ระดับ 0.24 มิลลิกรัม/ลิตร และ
ใช้ปุ๋ยในรูปของไนเตรทได้ดีกว่ารูปแอมโมเนียม [4] ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า แม้ว่าจะเป็นสาหร่ายทะเลในสกุลเดียวกัน ก็ยังมี
ความแตกต่างกันในการใช้ธาตุอาหารแต่ละชนิด การวิจัยนี้จึงมีความสนใจน าสาหร่ายพวงองุ่นมาเลี้ยงสาหร่ายในน้ าที่มีธาตุ
อาหารโซเดียมไนเตรทปริมาณต่างกัน ท าการทดลองเพื่อหาปริมาณของสารละลายโซเดียมไนเตรทที่เหมาะสมต่อการ
เจริญเติบโต การสร้างสารอาหาร สารพฤกษเคมี และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ส าคัญในสาหร่ายพวงองุ่น คาดว่าผลการวิจัย
เบื้องต้นจะน าไปสู่การเพิ่มขึ้นของคุณค่าทางโภชนาการ สารพฤกษเคมี และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ส าคัญ จนพัฒนาเป็น
อาหารเสริมสุขภาพส าหรับมนุษย์ได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการเพิ่มมูลค่าสาหร่าย เพื่อส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสาหร่ายและการใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้อย่างกว้างขวางขึ้น   

    

วิธีด าเนินการ 
1. การเตรียมสาหร่ายที่ใช้ส าหรับวิเคราะห์ 
การศึกษาปริมาณไนโตรเจนรูปของไนเตรทที่มีผลต่อการการผลิตสารอาหาร และสารพฤกษเคมี ท าโดยน าสาหร่าย

พวงองุ่นใส่ตะกร้าพลาสติก พักไว้นาน 5 นาที ช่ังน้ าหนัก 1000 กรัม ใส่ลงในถังพลาสติกที่มีน้ าทะเลที่เตรียมไว้จ านวน 1 ตัน 
น ามาเลี้ยงในน้ าท่ีมีธาตุอาหารโซเดียมไนเตรท ต่างกัน 4 ระดับ หรือ 4 ชุดการทดลอง แต่ละชุดมี  3 ซ้ า ดังนี้ 

ชุดการทดลองที่  1 NaNO3 เข้มข้น  0 มิลลิกรัม/ลิตร 
ชุดการทดลองที่  2 เติม NaNO3 เข้มข้น  0.5 มิลลิกรัม/ลิตร 
ชุดการทดลองที่  3 เติม NaNO3 เข้มข้น  1.0 มิลลิกรัม/ลิตร 
ชุดการทดลองที่  4 เติม NaNO3 เข้มข้น  1.5 มิลลิกรัม/ลิตร 

เปลี่ยนน้ า 100% ทุกวัน ควบคุมปริมาณไนโตรเจนแต่ละความเข้มข้น  โดยการเติมโซเดียมไนเตรทให้ได้ตามความ
เข้มข้นของแต่ละชุดการทดลอง มีปัจจัยควบคุมคือความเข้มแสงและความเค็ม เลี้ยงสาหร่ายเป็นระยะเวลา 5 สัปดาห์ จากนั้น
เก็บสาหร่ายที่ได้ แต่ละซ้ ามาพักไว้ในตะกร้าพลาสติกนาน 5 นาที ช่ังน้ าหนักด้วยเครื่องช่ังไฟฟ้า บันทึกน้ าหนักสาหร่าย   

2. การวิเคราะห์สารอาหารและสารพฤกษเคมีในสาหร่าย 
น าตัวอย่างสาหร่ายที่ได้จากการลี้ยงทุกชุดการทดลอง มาล้างสิ่งสกปรกออกด้วยน้ าประปาและน้ ากลั่นให้สะอาด ผึ่ง

ลมในท่ีร่ม น าไปอบท่ีอุณหภูมิ 50 ºC นาน 48 ช่ัวโมง จากนั้นน าไปบดละเอียด และร่อนผ่านตะแกรงร่อนขนาด 40 เมซ เก็บ
ตัวอย่างสาหร่ายทะเลที่ผ่านการร่อนแล้วในถุงสุญญากาศ เก็บไว้ท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เพื่อใช้ในการทดลองดังนี้ 

2.1 องค์ประกอบทางเคมี  ดังนี้ 
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บทน า 
สาหร่ายทะเล (seaweeds) เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีการน ามาใช้ประโยชน์ได้มากมาย ทั้งในด้านอุตสาหกรรม 

เกษตรกรรม ยารักษาโรค เครื่องส าอาง หรืออาหารสัตว์ สาหร่ายทะเลบางชนิดที่สามารถรับประทานได้ ยังมีบทบาทช่วยยับยั้ง
โรคที่เกิดจากการอักเสบ ลดความดันโลหิต [1]  ส่งผลใหส้าหร่ายทะเลเป็นที่นิยมบริโภคเพื่อสุขภาพ เพราะอุดมไปด้วยคุณค่า
ทางอาหารและแร่ธาตุหลายชนิด อย่างไรก็ตามสารอาหารในสาหร่ายทะเลจะมีมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับชนิดของสาหร่ายและ
สภาพแวดล้อม [2]  รวมถึงแร่ธาตุอาหารที่ใช้ในการเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น (Caulerpa lentillifera J. Agardh) เจริญเติบโตได้
ดีในน้ าที่มีสารอาหารบริบูรณ์และแสงแดด มีทั้งการเก็บเกี่ยวจากธรรมชาติและจากการเลี้ยงเชิงพาณิชย์ในบ่อดิน  โดยเฉพาะ
การเลี้ยงเชิงพาณิชย์ จ าเป็นต้องใช้แร่ธาตุอาหารเพื่อให้รอบผลผลิตจากการเลี้ยงได้สาหร่ายปริมาณมาก จากการศึกษาของ 
Moustafa et al. [3]  พบว่าสาหร่าย Ulva sp. มีการใช้ไนโตรเจนในรูปของไนเตรทให้ค่าการเจริญเติบโตที่สูงกว่าในรูปของ
แอมโมเนียม ซึ่งจากการทดลองใช้ไนโตรเจนจากปุ๋ยสูตร NaNO3 อยู่ในรูปของไนเตรท ความเข้มข้นของสารละลายโซเดียม   
ไนเตรทในการเลี้ยงสาหร่ายผักกาดทะเล U. rigida อยู่ที่ระดับ 0.5 มิลลิกรัม/ลิตร ส่วนการศึกษาของ Davis et al. [4]  ใน
การใช้ไนโตรเจนจากปุ๋ยสูตร NaNO3 เลี้ยงสาหร่ายทะเล U. compressa พบว่ามีการใช้ปุ๋ยที่ระดับ 0.24 มิลลิกรัม/ลิตร และ
ใช้ปุ๋ยในรูปของไนเตรทได้ดีกว่ารูปแอมโมเนียม [4] ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า แม้ว่าจะเป็นสาหร่ายทะเลในสกุลเดียวกัน ก็ยังมี
ความแตกต่างกันในการใช้ธาตุอาหารแต่ละชนิด การวิจัยนี้จึงมีความสนใจน าสาหร่ายพวงองุ่นมาเลี้ยงสาหร่ายในน้ าที่มีธาตุ
อาหารโซเดียมไนเตรทปริมาณต่างกัน ท าการทดลองเพื่อหาปริมาณของสารละลายโซเดียมไนเตรทที่เหมาะสมต่อการ
เจริญเติบโต การสร้างสารอาหาร สารพฤกษเคมี และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ส าคัญในสาหร่ายพวงองุ่น คาดว่าผลการวิจัย
เบื้องต้นจะน าไปสู่การเพิ่มขึ้นของคุณค่าทางโภชนาการ สารพฤกษเคมี และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพท่ีส าคัญ จนพัฒนาเป็น
อาหารเสริมสุขภาพส าหรับมนุษย์ได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการเพิ่มมูลค่าสาหร่าย เพื่อส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสาหร่ายและการใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้อย่างกว้างขวางขึ้น   

    

วิธีด าเนินการ 
1. การเตรียมสาหร่ายที่ใช้ส าหรับวิเคราะห์ 
การศึกษาปริมาณไนโตรเจนรูปของไนเตรทที่มีผลต่อการการผลิตสารอาหาร และสารพฤกษเคมี ท าโดยน าสาหร่าย

พวงองุ่นใส่ตะกร้าพลาสติก พักไว้นาน 5 นาที ช่ังน้ าหนัก 1000 กรัม ใส่ลงในถังพลาสติกที่มีน้ าทะเลที่เตรียมไว้จ านวน 1 ตัน 
น ามาเลี้ยงในน้ าท่ีมีธาตุอาหารโซเดียมไนเตรท ต่างกัน 4 ระดับ หรือ 4 ชุดการทดลอง แต่ละชุดมี  3 ซ้ า ดังนี้ 

ชุดการทดลองที่  1 NaNO3 เข้มข้น  0 มิลลิกรัม/ลิตร 
ชุดการทดลองที่  2 เติม NaNO3 เข้มข้น  0.5 มิลลิกรัม/ลิตร 
ชุดการทดลองที่  3 เติม NaNO3 เข้มข้น  1.0 มิลลิกรัม/ลิตร 
ชุดการทดลองที่  4 เติม NaNO3 เข้มข้น  1.5 มิลลิกรัม/ลิตร 

เปลี่ยนน้ า 100% ทุกวัน ควบคุมปริมาณไนโตรเจนแต่ละความเข้มข้น  โดยการเติมโซเดียมไนเตรทให้ได้ตามความ
เข้มข้นของแต่ละชุดการทดลอง มีปัจจัยควบคุมคือความเข้มแสงและความเค็ม เลี้ยงสาหร่ายเป็นระยะเวลา 5 สัปดาห์ จากนั้น
เก็บสาหร่ายที่ได้ แต่ละซ้ ามาพักไว้ในตะกร้าพลาสติกนาน 5 นาที ช่ังน้ าหนักด้วยเครื่องช่ังไฟฟ้า บันทึกน้ าหนักสาหร่าย   

2. การวิเคราะห์สารอาหารและสารพฤกษเคมีในสาหร่าย 
น าตัวอย่างสาหร่ายที่ได้จากการลี้ยงทุกชุดการทดลอง มาล้างสิ่งสกปรกออกด้วยน้ าประปาและน้ ากลั่นให้สะอาด ผึ่ง

ลมในท่ีร่ม น าไปอบท่ีอุณหภูมิ 50 ºC นาน 48 ช่ัวโมง จากนั้นน าไปบดละเอียด และร่อนผ่านตะแกรงร่อนขนาด 40 เมซ เก็บ
ตัวอย่างสาหร่ายทะเลที่ผ่านการร่อนแล้วในถุงสุญญากาศ เก็บไว้ท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เพื่อใช้ในการทดลองดังนี้ 

2.1 องค์ประกอบทางเคมี  ดังนี้ 
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 (1)  ความช้ืน  โดย Loss on drying at 135๐C (AOAC )  [5]   
      (2)  เถ้า   โดย Burned at 550 – 600 ๐C (AOAC )  [5]   
      (3)  โปรตีน โดย Kjeldahl method (AOAC ) [5]   
      (4)  เยื่อใย  โดย Glass crucible method  (AOAC ) [5]   
      (5)  ไขมัน โดย Soxhlet method (AOAC ) [5]   

2.2 สารพฤกษเคมี   ดังนี้ 
(1) ทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมลูสารอิสระโดยวิธี DPPH radical scavenging assay ดัดแปลงตามวิธีการของ  Fenglin   [6]   

      (2) ทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลสารอิสระโดยวิธี ABTS assay  ดัดแปลงตามวิธีการของ Rice-Evans et,al. [7]   
      (3)  วิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟินอลิก  โดยดัดแปลงวิธี Folin-Ciocalteu colorimetric method  [8]   
     (4) วิเคราะห์ปริมาณสารฟลาโวนอยด์  ดัดแปลงตามวิธีของ Jia et al. [9]   
     (5) วิเคราะห์ปริมาณแคโรทีนอยด์ ดัดแปลงจากวิธีของ Madison and Anderson [10]   

 3.  การวิเคราะห์ข้อมูล   
        น าข้อมูลที่ได้จากการทดลอง  มาท าการวิเคราะห์ทางสถิติโดยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of 

variance : ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของข้อมูลระหว่าง treatment ด้วยวิธี  Duncan’s New 
multiple range test:  DMRT  ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 

สารอาหารในสาหร่ายพวงองุ่นที่ใช้ไนโตรเจนจากธาตุอาหารโซเดียมไนเตรทต่างกัน   
จากการวิเคราะห์สารอาหารในสาหร่ายพวงองุ่นแห้ง ท่ีเลี้ยงด้วยธาตุอาหารโซเดียมไนเตรทต่างกัน 4 ชุดการทดลอง

ได้แก่ ระดับโซเดียมไนเตรท 0, 0.5, 1 และ 1.5 มิลลิกรัมต่อลิตร (ตารางที่ 1) พบว่า ทุกชุดการทดลองมีค่าความช้ืนไม่แตกต่าง
กัน มีค่าระหว่างร้อยละ 7.01 - 7.48  ซึ่งทุกชุดการทดลองใช้สภาวะอุณหภูมิในการท าแห้งเช่นเดียวกัน จึงมีผลต่อการลดลง
ของน้ าในเซลล์สาหร่ายไม่แตกต่างกัน  การลดปริมาณน้ าในสาหร่ายจนเหลือน้อยที่สุด ท าให้สามารถเก็บรักษาสาหร่ายไว้ได้
นานข้ึน แต่การท าแห้งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพด้านต่างๆ รวมถึงส่งผลให้สารอาหาร ในสาหร่ายแต่ละชุดการทดลอง
มีค่าแตกต่างกันตามไปด้วย โดยการใช้โซเดียมไนเตรทเป็นแหล่งไนโตรเจนในปริมาณต่างกัน ไม่ส่งผลให้โปรตีนในสาหร่ายทุก
ชุดการทดลองมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ (ร้อยละ 20.35 - 22.15) ทั้งนี้ ปริมาณสารชีวเคมีภายในเนื้อเย่ือของสาหร่ายมีการ
ผันแปรตามช่วงเวลาของการเติบโต โดยในช่วงที่สาหร่ายมีอัตราการเติบโตสูงปริมาณคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนจะลดลง อาจ
เป็นไปได้ว่าการเติมธาตุโซเดียมไนเตรทมากขึ้นย่อมส่งผลให้การเติบโตของสาหร่ายเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ดังเช่นงานวิจัยของ 
Manivannan et al. [11]   พบว่าปริมาณโปรตีนในสาหร่ายชนิด U. reticulata จะลดลง เนื่องจากการเติบโตของทัลลัส แต่
เมื่ออัตราการเติบโตลดลงปริมาณโปรตีนจะมีค่าสูง และการศึกษาของ Haroon and Szaniawska  [12]  ที่พบว่าช่วงต้นของ
การเติบโตของสาหร่าย Ulva spp. ที่มีอัตราการเติบโตช้าที่สุดจะมีปริมาณโปรตีนสูงที่สุด ดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าการเติม
ไนโตรเจนมากขึ้นจึงไม่สง่ผลต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณโปรตนีในสาหรา่ย เพราะสาหร่ายมีการเติบโตสูงกว่าชุดอื่น แต่การเติม
ธาตุอาหารโซเดียมไนเตรทเพิ่มขึ้น กลับส่งผลต่อปริมาณเถ้าและเยื่อใยให้มีค่าสูงขึ้นตามไปด้วย โดยปริมาณเถ้าในชุดการ
ทดลองที่ใช้ธาตุอาหารโซเดียมไนเตรท 1.5 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่ามากท่ีสุด เท่ากับร้อยละ 14.48 รองลงมาได้แก่ ระดับโซเดียม
ไนเตรท 1.0,  0.5 และ 0 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าเท่ากับร้อยละ 10.94, 8.30 และ 7.61 ตามล าดับ (P<0.05)  ส่วนปริมาณเยื่อ
ใยในชุดการทดลองที่ 3 (1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร) ให้ค่าสูงที่สุด เท่ากับร้อยละ 17.93 รองลงมาได้แก่ ระดับโซเดียมไนเตรท 0.5, 
1.5,  และ 0 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าเท่ากับร้อยละ 16.33, 12.69 และ 11.47 ตามล าดับ (P<0.05) อาจเป็นเพราะสาหร่ายที่
เติบโตมากขึ้นย่อมมีการสะสมแร่ธาตุและเส้นใยอาหารได้สูงขึ้นจึงท าให้ค่าปริมาณเถ้าและเยื่อใยมีค่าสูงขึ้น ตรงกันข้ามกับ

ปริมาณไขมันในสาหร่ายพวงองุ่นท่ีเลี้ยงในธาตุอาหารโซเดียมไนเตรท 1.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ให้ค่าต่ าที่สุด เท่ากับร้อยละ 0.92 
ส่วนชุดการทดลองที่ไม่เติมโซเดียมไนเตรทให้ค่าสูงที่สุด (ร้อยละ 3.99) ส่งผลให้ปริมาณคาร์โบไฮเดรตมีค่าแตกต่างกันตามไป
ด้วย โดยอยู่ในช่วงระหว่าง 40.38 - 47.73 ทัง้นีเ้พราะเมื่อมีปริมาณเยื่อใยมากข้ึน การสะสมไขมันในเซลล์สาหร่ายย่อมลดลง 
 
ผลการวิเคราะห์สารพฤกษเคมีในสาหร่ายพวงองุ่นที่ใช้ไนโตรเจนจากธาตุอาหารโซเดียมไนเตรทต่างกัน   
ปริมาณสารแคโรทีนอยด์ในสาหร่ายพวงองุ่น C. lentilifera   

ปริมาณแคโรทีนอยด์ในสาหร่ายแห้งที่เลี้ยงด้วยธาตุอาหารโซเดียมไนเตรททั้ง 3 ระดับ (ตารางที่ 2)  มีค่าสูงกว่าชุด
สาหร่ายที่ไม่ใช้โซเดียมไนเตรท แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยมีแนวโน้มปริมาณแคโรทีนอยด์ในสาหร่ายมี
ค่าเพิ่มขึ้นตามปริมาณการใส่ธาตุอาหารโซเดียมไนเตรท อยู่ในช่วงระหว่าง 42.20 - 51.48 มิลลิกรัมต่อกรัม อาจกล่าวได้ว่าการ
ใช้ไนโตรเจนจากแหล่งโซเดยีมไนเตรทเลีย้งสาหรา่ย ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของปริมาณแคโรทีนอยด์ในสาหร่ายพวงองุ่น โดยแคโร
ทีนอยด์เป็นรงควัตถุท่ีพบได้ในพืชหลายชนิดรวมถึงสาหร่ายสีเขียว และเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพในการก าจัด
อนุมูลอิสระ (free radical) ได้ดี ด้วยเหตุนี้ จึงสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดเนื้องอกและโรคมะเร็ง รวมทั้งการเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้สูงขึ้นด้วย ช านิ และคณะฯ[13] ศึกษาคุณค่าโภชนาการ และแคโรทีนอยด์ของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ า เงิน 
(Oscillatoria sp.) ที่เลี้ยงในสูตรอาหารต่างๆ พบว่าสูตรอาหารที่มีปุ๋ยนา (N:P:K=16:16:16) 0.6 กรัมต่อลิตร ร่วมกับ กับ 
Na2HCO3 1 กรัมต่อลิตร ส่งผลให้ปริมาณแคโรทีนอยด์รวมของสาหร่ายมีค่าสูงทีสุ่ด  

ตารางที่ 1 องค์ประกอบทางเคมขีองสาหร่ายพวงองุ่น (C. lentillifera) เลี้ยงในน้ าท่ีมีธาตุอาหารโซเดียมไนเตรทต่างกัน  
 

องค์ประกอบทางเคม ี
สาหร่ายพวงองุ่น (C. lentillifera) เสริมธาตุอาหาร NaNO3 

ชุดทดลองที่ 1 
(0 mg/L) 

ชุดทดลองที่ 2 
(0.5 mg/L) 

ชุดทดลองที่ 3 
(1 mg/L) 

ชุดทดลองที่ 4 
(1.5 mg/L) 

ความช้ืน (%) 7.05±0.62 7.48±0.45 7.01±0.61 7.08±0.65 
เถ้า (%) 7.61±0.54c 8.30±0.55c 10.94±0.33b 14.48±2.15a 
โปรตีน (%) 22.15±1.71 21.57±0.86 21.53±4.06 20.35±1.42 
ไขมัน (%) 3.99±0.49c  3.11±0.57bc 2.21±0.75b 0.92±0.61a 
เยื่อใย (%) 11.47±1.64c 16.33±0.49a 17.93±2.05a 12.69±2.57b 
คาร์โบไฮเดรต (%) 47.73±1.32a 43.21±0.92b 40.38±1.95c 44.48±2.40b 

        หมายเหตุ :  ค่าเฉลี่ยที่มีอักษรเหมือนกันในแนวนอน ไม่มคีวามแตกต่างกันทางสถิติทีร่ะดับความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต์  
  เปรียบเทยีบโดยวิธี Duncan’s multiple test (DMRT) 
 

ตารางที่ 2  สารพฤกษเคมีในสาหร่ายพวงองุ่น (C. lentillifera) ที่เลี้ยงในน้ าท่ีมีธาตุอาหารโซเดียมไนเตรท ต่างกัน 4 ระดับ 
 

สาหร่ายพวงองุ่น      
(C. lentillifera)    

เสรมิธาตุอาหาร NaNO3 

แคโรทีนอยด ์
(mg/g sample) 

ฟลาโวนอยด ์
(mg catechin/100 g 

sample) 

สารประกอบฟินอลิก 
(mg galic acid/g 

sample) 
ชุดทดลองที ่1 (0 mg/L) 20.50±4.01b 60.69±3.90a 8.20±0.69a 
ชุดทดลองที่ 2 (0.5 mg/L) 42.20±9.68a 50.55±2.06b 6.77±0.70b  
ชุดทดลองที่ 3 (1 mg/L) 50.96±5.86a  52.01±2.90b 3.87±0.58c 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 (1)  ความช้ืน  โดย Loss on drying at 135๐C (AOAC )  [5]   
      (2)  เถ้า   โดย Burned at 550 – 600 ๐C (AOAC )  [5]   
      (3)  โปรตีน โดย Kjeldahl method (AOAC ) [5]   
      (4)  เยื่อใย  โดย Glass crucible method  (AOAC ) [5]   
      (5)  ไขมัน โดย Soxhlet method (AOAC ) [5]   

2.2 สารพฤกษเคมี   ดังนี้ 
(1) ทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมลูสารอิสระโดยวิธี DPPH radical scavenging assay ดัดแปลงตามวิธีการของ  Fenglin   [6]   

      (2) ทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลสารอิสระโดยวิธี ABTS assay  ดัดแปลงตามวิธีการของ Rice-Evans et,al. [7]   
      (3)  วิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟินอลิก  โดยดัดแปลงวิธี Folin-Ciocalteu colorimetric method  [8]   
     (4) วิเคราะห์ปริมาณสารฟลาโวนอยด์  ดัดแปลงตามวิธีของ Jia et al. [9]   
     (5) วิเคราะห์ปริมาณแคโรทีนอยด์ ดัดแปลงจากวิธีของ Madison and Anderson [10]   

 3.  การวิเคราะห์ข้อมูล   
        น าข้อมูลที่ได้จากการทดลอง  มาท าการวิเคราะห์ทางสถิติโดยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of 

variance : ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของข้อมูลระหว่าง treatment ด้วยวิธี  Duncan’s New 
multiple range test:  DMRT  ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 

สารอาหารในสาหร่ายพวงองุ่นที่ใช้ไนโตรเจนจากธาตุอาหารโซเดียมไนเตรทต่างกัน   
จากการวิเคราะห์สารอาหารในสาหร่ายพวงองุ่นแห้ง ท่ีเลี้ยงด้วยธาตุอาหารโซเดียมไนเตรทต่างกัน 4 ชุดการทดลอง

ได้แก่ ระดับโซเดียมไนเตรท 0, 0.5, 1 และ 1.5 มิลลิกรัมต่อลิตร (ตารางที่ 1) พบว่า ทุกชุดการทดลองมีค่าความช้ืนไม่แตกต่าง
กัน มีค่าระหว่างร้อยละ 7.01 - 7.48  ซึ่งทุกชุดการทดลองใช้สภาวะอุณหภูมิในการท าแห้งเช่นเดียวกัน จึงมีผลต่อการลดลง
ของน้ าในเซลล์สาหร่ายไม่แตกต่างกัน  การลดปริมาณน้ าในสาหร่ายจนเหลือน้อยที่สุด ท าให้สามารถเก็บรักษาสาหร่ายไว้ได้
นานข้ึน แต่การท าแห้งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพด้านต่างๆ รวมถึงส่งผลให้สารอาหาร ในสาหร่ายแต่ละชุดการทดลอง
มีค่าแตกต่างกันตามไปด้วย โดยการใช้โซเดียมไนเตรทเป็นแหล่งไนโตรเจนในปริมาณต่างกัน ไม่ส่งผลให้โปรตีนในสาหร่ายทุก
ชุดการทดลองมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ (ร้อยละ 20.35 - 22.15) ทั้งนี้ ปริมาณสารชีวเคมีภายในเนื้อเยื่อของสาหร่ายมีการ
ผันแปรตามช่วงเวลาของการเติบโต โดยในช่วงท่ีสาหร่ายมีอัตราการเติบโตสูงปริมาณคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนจะลดลง อาจ
เป็นไปได้ว่าการเติมธาตุโซเดียมไนเตรทมากขึ้นย่อมส่งผลให้การเติบโตของสาหร่ายเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ดังเช่นงานวิจัยของ 
Manivannan et al. [11]   พบว่าปริมาณโปรตีนในสาหร่ายชนิด U. reticulata จะลดลง เนื่องจากการเติบโตของทัลลัส แต่
เมื่ออัตราการเติบโตลดลงปริมาณโปรตีนจะมีค่าสูง และการศึกษาของ Haroon and Szaniawska  [12]  ที่พบว่าช่วงต้นของ
การเติบโตของสาหร่าย Ulva spp. ที่มีอัตราการเติบโตช้าที่สุดจะมีปริมาณโปรตีนสูงที่สุด ดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าการเติม
ไนโตรเจนมากขึ้นจึงไม่สง่ผลต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณโปรตนีในสาหรา่ย เพราะสาหร่ายมีการเติบโตสูงกว่าชุดอื่น แต่การเติม
ธาตุอาหารโซเดียมไนเตรทเพิ่มขึ้น กลับส่งผลต่อปริมาณเถ้าและเยื่อใยให้มีค่าสูงขึ้นตามไปด้วย โดยปริมาณเถ้าในชุดการ
ทดลองที่ใช้ธาตุอาหารโซเดียมไนเตรท 1.5 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่ามากท่ีสุด เท่ากับร้อยละ 14.48 รองลงมาได้แก่ ระดับโซเดียม
ไนเตรท 1.0,  0.5 และ 0 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าเท่ากับร้อยละ 10.94, 8.30 และ 7.61 ตามล าดับ (P<0.05)  ส่วนปริมาณเยื่อ
ใยในชุดการทดลองที่ 3 (1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร) ให้ค่าสูงที่สุด เท่ากับร้อยละ 17.93 รองลงมาได้แก่ ระดับโซเดียมไนเตรท 0.5, 
1.5,  และ 0 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าเท่ากับร้อยละ 16.33, 12.69 และ 11.47 ตามล าดับ (P<0.05) อาจเป็นเพราะสาหร่ายที่
เติบโตมากขึ้นย่อมมีการสะสมแร่ธาตุและเส้นใยอาหารได้สูงขึ้นจึงท าให้ค่าปริมาณเถ้าและเยื่อใยมีค่าสูงขึ้น ตรงกันข้ามกับ

ปริมาณไขมันในสาหร่ายพวงองุ่นท่ีเลี้ยงในธาตุอาหารโซเดียมไนเตรท 1.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ให้ค่าต่ าที่สุด เท่ากับร้อยละ 0.92 
ส่วนชุดการทดลองที่ไม่เติมโซเดียมไนเตรทให้ค่าสูงที่สุด (ร้อยละ 3.99) ส่งผลให้ปริมาณคาร์โบไฮเดรตมีค่าแตกต่างกันตามไป
ด้วย โดยอยู่ในช่วงระหว่าง 40.38 - 47.73 ทัง้นีเ้พราะเมื่อมีปริมาณเยื่อใยมากข้ึน การสะสมไขมันในเซลล์สาหร่ายย่อมลดลง 
 
ผลการวิเคราะห์สารพฤกษเคมีในสาหร่ายพวงองุ่นที่ใช้ไนโตรเจนจากธาตุอาหารโซเดียมไนเตรทต่างกัน   
ปริมาณสารแคโรทีนอยด์ในสาหร่ายพวงองุ่น C. lentilifera   

ปริมาณแคโรทีนอยด์ในสาหร่ายแห้งที่เลี้ยงด้วยธาตุอาหารโซเดียมไนเตรททั้ง 3 ระดับ (ตารางที่ 2)  มีค่าสูงกว่าชุด
สาหร่ายที่ไม่ใช้โซเดียมไนเตรท แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยมีแนวโน้มปริมาณแคโรทีนอยด์ในสาหร่ายมี
ค่าเพิ่มขึ้นตามปริมาณการใส่ธาตุอาหารโซเดียมไนเตรท อยู่ในช่วงระหว่าง 42.20 - 51.48 มิลลิกรัมต่อกรัม อาจกล่าวได้ว่าการ
ใช้ไนโตรเจนจากแหล่งโซเดยีมไนเตรทเลีย้งสาหรา่ย ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของปริมาณแคโรทีนอยด์ในสาหร่ายพวงองุ่น โดยแคโร
ทีนอยด์เป็นรงควัตถุท่ีพบได้ในพืชหลายชนิดรวมถึงสาหร่ายสีเขียว และเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพในการก าจัด
อนุมูลอิสระ (free radical) ได้ดี ด้วยเหตุนี้ จึงสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดเนื้องอกและโรคมะเร็ง รวมทั้งการเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้สูงขึ้นด้วย ช านิ และคณะฯ[13] ศึกษาคุณค่าโภชนาการ และแคโรทีนอยด์ของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ า เงิน 
(Oscillatoria sp.) ที่เลี้ยงในสูตรอาหารต่างๆ พบว่าสูตรอาหารที่มีปุ๋ยนา (N:P:K=16:16:16) 0.6 กรัมต่อลิตร ร่วมกับ กับ 
Na2HCO3 1 กรัมต่อลิตร ส่งผลให้ปริมาณแคโรทีนอยด์รวมของสาหร่ายมีค่าสูงทีสุ่ด  

ตารางที่ 1 องค์ประกอบทางเคมขีองสาหร่ายพวงองุ่น (C. lentillifera) เลี้ยงในน้ าท่ีมีธาตุอาหารโซเดียมไนเตรทต่างกัน  
 

องค์ประกอบทางเคม ี
สาหร่ายพวงองุ่น (C. lentillifera) เสริมธาตุอาหาร NaNO3 

ชุดทดลองที่ 1 
(0 mg/L) 

ชุดทดลองที่ 2 
(0.5 mg/L) 

ชุดทดลองที่ 3 
(1 mg/L) 

ชุดทดลองที่ 4 
(1.5 mg/L) 

ความช้ืน (%) 7.05±0.62 7.48±0.45 7.01±0.61 7.08±0.65 
เถ้า (%) 7.61±0.54c 8.30±0.55c 10.94±0.33b 14.48±2.15a 
โปรตีน (%) 22.15±1.71 21.57±0.86 21.53±4.06 20.35±1.42 
ไขมัน (%) 3.99±0.49c  3.11±0.57bc 2.21±0.75b 0.92±0.61a 
เยื่อใย (%) 11.47±1.64c 16.33±0.49a 17.93±2.05a 12.69±2.57b 
คาร์โบไฮเดรต (%) 47.73±1.32a 43.21±0.92b 40.38±1.95c 44.48±2.40b 

        หมายเหตุ :  ค่าเฉลี่ยที่มีอักษรเหมือนกันในแนวนอน ไม่มคีวามแตกต่างกันทางสถิติทีร่ะดับความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต์  
  เปรียบเทยีบโดยวิธี Duncan’s multiple test (DMRT) 
 

ตารางที่ 2  สารพฤกษเคมีในสาหร่ายพวงองุ่น (C. lentillifera) ที่เลี้ยงในน้ าท่ีมีธาตุอาหารโซเดียมไนเตรท ต่างกัน 4 ระดับ 
 

สาหร่ายพวงองุ่น      
(C. lentillifera)    

เสรมิธาตุอาหาร NaNO3 

แคโรทีนอยด ์
(mg/g sample) 

ฟลาโวนอยด ์
(mg catechin/100 g 

sample) 

สารประกอบฟินอลิก 
(mg galic acid/g 

sample) 
ชุดทดลองที ่1 (0 mg/L) 20.50±4.01b 60.69±3.90a 8.20±0.69a 
ชุดทดลองที่ 2 (0.5 mg/L) 42.20±9.68a 50.55±2.06b 6.77±0.70b  
ชุดทดลองที่ 3 (1 mg/L) 50.96±5.86a  52.01±2.90b 3.87±0.58c 
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ชุดทดลองที่ 4 (1.5 mg/L) 51.48±15.72a 18.57±2.39c 2.60±0.26d 
      หมายเหตุ :  ค่าเฉลี่ยทีม่ีอักษรเหมือนกันในแนวตั้ง ไมม่ีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต ์
           เปรียบเทียบโดยวิธี Duncan’s multiple test (DMRT) 
      

 

ปริมาณฟลาโวนอยด์และสารประกอบฟินอลิกในสาหร่ายพวงองุ่น C. lentilifera   
 ปริมาณฟลาโวนอยด์ในสาหร่ายแห้งทั้ง 4 ชุดการทดลอง (ตารางที่ 2) มีค่าลดลงตามปริมาณการเติมธาตุอาหาร

โซเดียมไนเตรท ทั้งนี้ชุดการทดลองที่ไม่เติมโซเดียมไนเตรท จะมีค่าสูงที่สุด เท่ากับ 60.69 มิลลิกรัมสมมูลเคทิชินต่อ100 กรัม
ตัวอย่าง ส่วนชุดการทดลองที่ 4 (1.5 มิลลิกรัมต่อลิตร) มีค่าต่ าทีสุ่ด เท่ากับ 18.57 มิลลิกรัมสมมลูเคทิชินต่อ100 กรัม แสดงว่า
โซเดียมไนเตรทมีผลต่อการลดลงของปริมาณฟลาโวนอยด์ ทั้งนี้ฟลาโวนอยด์เป็นสารที่มีคุณสมบัติในการต้านออกซิเดชันที่ดี 
เนื่องจากโครงสร้างทางเคมีของฟลาโวนอยด์สามารถให้อิเล็กตรอนหรือไฮโดรเจนแก่อนุมูลอิสระท าให้ เกิดเป็นอนุมูลอิสระที่มี
ความคงตัวมากข้ึน จึงช่วยยับยั้งหรือชะลอปฏิกิริยาออกซิเดชันได้ [14]  นอกจากน้ียังพบปริมาณฟลาโวนอยด์ทีใ่นสาหร่ายกลุ่ม
อื่นๆ ได้แก่ สาหร่ายเตา (Spirogyra) สาหร่ายไก (Cladophora) และสาหร่ายเห็ดลาบ (Nostoc comune) ที่สกัดด้วยเอทา
นอลซึ่งให้ปริมาณฟลาโวนอยด์ เท่ากับ 4.59, 4.99 และ 2.66 mg QE/g extract ตามล าดับ [15]  ส่วนการวิเคราะห์ปริมาณ
สารประกอบฟินอลิกท้ังหมด พบว่ามีค่าลดลงตามปริมาณการเติมธาตุอาหารโซเดียมไนเตรทเช่นเดียวกัน โดยชุดการทดลองที่
ไม่เติมโซเดียมไนเตรท จะมีค่าสูงที่สุด เท่ากับ 8.20 มก.สมมูลกรดแกลลิกต่อกรัมตัวอย่าง ส่วนชุดการทดลองที่ 4 (1.5 
มิลลิกรัมต่อลิตร) มีค่าต่ าที่สุด เท่ากับ 2.60 มก.สมมูลกรดแกลลิกต่อกรัม ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกในการทดลองนี้มีค่า
ใกล้เคียงกับงานทดลองของ นพรัตน์และคณะฯ [16]  พบว่าสารประกอบฟินอลิกในสาหร่ายพวงองุ่นหลังการเก็บเกี่ยวจะมีค่า
ลดต่ าลง โดยมีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 49.44 – 63.25 มก.สมมูลกรดแกลลิก ต่อ 100 กรัมตัวอย่างแห้ง  
      

 
ภาพที่ 1 กราฟแสดงฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (ABTS) , (DPPH) ในสาหร่ายทะเล Caulerpa lentillifera 

  
กิจกรรมการต้านอนมุูลอิสระในสาหร่าย C. lentilifera 

กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของสาหร่าย C. lentilifera ตรวจสอบโดยวิธี DPPH radical scavenging assay และ 
ABTS assay รายงานผลในหน่วยค่าความเข้มข้นท่ีให้ผลต้านออกซิเดชันครึ่งหนึ่ง (IC50) หากมีค่าต่ าแสดงถึงฤทธิ์การต้านอนุมูล
อิสระสูง (ภาพที ่1) พบว่าสาหร่ายที่เลี้ยงด้วยธาตุอาหารโซเดียมไนเตรท 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร แสดงฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ 
ดีที่สุด มีค่า IC50 เท่ากับ 0.1352 และ 0.0217 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามล าดับ (P<0.05)  แสดงว่าการให้ธาตุไนโตรเจนจาก
การเติมโซเดียมไนเตรทส่งผลต่อฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระในสาหร่ายให้แตกต่างกัน  การใช้โซเดียมไนเตรทระดับที่สูงกว่า 0.5 
มิลลิกรัมต่อลิตร มีแนวโน้มในการลดลงของฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระในสาหร่าย สอดคล้องกับการลดลงของปริมาณ
สารประกอบฟลาโวนอยด์และฟินอลิกในสาหร่าย แต่การทดลองครั้งพบว่า ประสิทธิภาพการต้านอนุมูลอิสระของสาหร่าย C. 
lentilifera มีค่าสูงกว่าสาหร่าย C. racemosa [17]  ส่วน วสันต์และคณะ [18] ศึกษากิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของสาร
สกัดหยาบจากสาหร่ายพวงองุ่น (C. lentilifera) สาหร่ายทุ่น (Sargassm oilgocystum) และสาหร่ายเขากวาง (Garcilaria 

chongii) พบว่า สารสกัดหยาบด้วยน้ าร้อนและสารสกัดหยาบด้วยเอทานอลจากสาหร่ายทุ่นมีประสิทธิภาพในการขจัดอนุมูล 
DPPH (EC50) เท่ากับ 118.24 และ 121.33 µg/ml ตามล าดับ ดีกว่าสาหร่ายพวงองุ่นและสาหร่ายเขากวาง ช้ีให้เห็นว่า
สาหร่ายทะเลเป็นแหลง่ที่ส าคัญของสารตา้นอนุมูลอิสระที่มีศักยภาพในการพัฒนาไปใช้ในด้านตา่งๆ [19]  เพราะสาหร่ายมีสาร
รงควัตถสุารสี สารประกอบฟินอลิก และสารพอลิแซ็กคาไรด์ เป็นต้น การท าหน้าที่ออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในสาหร่าย จึงมี
สารหลายกลุ่มรวมถึงสารทุติยภูมิอื่นที่เป็นองค์ประกอบและสามารถออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระได้ด้วย [20] 
 

สรุปผลการวิจัย 
การศึกษานี้ช้ีให้เห็นว่า การเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นด้วยระดับธาตุอาหารโซเดียมไนเตรทต่างกัน ส่งผลต่อการสร้าง

สารอาหาร และสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพในสาหร่ายพวงองุ่น โดยการเพิ่มปริมาณธาตุอาหารโซเดียมไนเตรท มีผลท าให้ปริมาณ
เถ้า  เยื่อใย และสารสีแคโรทีนอยด์มีค่าเพิ่มสูงขึ้น ส่วนปริมาณไขมัน  สารประกอบฟลาโวนอยด์ และสารประกอบฟินอลิกมีค่า
ลดลง  และฤทธิ์การต้านอนุมูลสารอิสระโดยวิธี DPPH และ ABTS ในสาหร่ายพวงองุ่นที่เลี้ยงด้วยธาตุอาหารโซเดียมไนเตรท 
0.5 มก./ล ให้ค่าดีที่สุด สรุปได้ว่าการใช้ธาตุอาหารโซเดียมไนเตรทในปริมาณแตกตา่งกันเติมลงไปในน้ าทะเลธรรมชาติ มีผลต่อ
ปริมาณการสะสมสารอาหาร และสารพฤกษเคมีบางชนิดในสาหร่ายพวงองุ่น  มีแนวโน้มว่าปริมาณธาตุอาหารโซเดียมไนเตรท
ที่เหมาะสมต่อการทดลองอยู่ในช่วงอัตราส่วน 0.5-1.0 มิลลิกรัม/ลิตร  
 

กิตติกรรมประกาศ 
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ชุดทดลองที่ 4 (1.5 mg/L) 51.48±15.72a 18.57±2.39c 2.60±0.26d 
      หมายเหตุ :  ค่าเฉลี่ยทีม่ีอักษรเหมือนกันในแนวตั้ง ไมม่ีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต ์
           เปรียบเทียบโดยวิธี Duncan’s multiple test (DMRT) 
      

 

ปริมาณฟลาโวนอยด์และสารประกอบฟินอลิกในสาหร่ายพวงองุ่น C. lentilifera   
 ปริมาณฟลาโวนอยด์ในสาหร่ายแห้งทั้ง 4 ชุดการทดลอง (ตารางที่ 2) มีค่าลดลงตามปริมาณการเติมธาตุอาหาร

โซเดียมไนเตรท ทั้งนี้ชุดการทดลองที่ไม่เติมโซเดียมไนเตรท จะมีค่าสูงที่สุด เท่ากับ 60.69 มิลลิกรัมสมมูลเคทิชินต่อ100 กรัม
ตัวอย่าง ส่วนชุดการทดลองที่ 4 (1.5 มิลลิกรัมต่อลิตร) มีค่าต่ าทีสุ่ด เท่ากับ 18.57 มิลลิกรัมสมมลูเคทิชินต่อ100 กรัม แสดงว่า
โซเดียมไนเตรทมีผลต่อการลดลงของปริมาณฟลาโวนอยด์ ทั้งนี้ฟลาโวนอยด์เป็นสารที่มีคุณสมบัติในการต้านออกซิเดชันที่ดี 
เนื่องจากโครงสร้างทางเคมีของฟลาโวนอยด์สามารถให้อิเล็กตรอนหรือไฮโดรเจนแก่อนุมูลอิสระท าให้ เกิดเป็นอนุมูลอิสระที่มี
ความคงตัวมากข้ึน จึงช่วยยับยั้งหรือชะลอปฏิกิริยาออกซิเดชันได้ [14]  นอกจากน้ียังพบปริมาณฟลาโวนอยด์ทีใ่นสาหร่ายกลุ่ม
อื่นๆ ได้แก่ สาหร่ายเตา (Spirogyra) สาหร่ายไก (Cladophora) และสาหร่ายเห็ดลาบ (Nostoc comune) ที่สกัดด้วยเอทา
นอลซึ่งให้ปริมาณฟลาโวนอยด์ เท่ากับ 4.59, 4.99 และ 2.66 mg QE/g extract ตามล าดับ [15]  ส่วนการวิเคราะห์ปริมาณ
สารประกอบฟินอลิกท้ังหมด พบว่ามีค่าลดลงตามปริมาณการเติมธาตุอาหารโซเดียมไนเตรทเช่นเดียวกัน โดยชุดการทดลองที่
ไม่เติมโซเดียมไนเตรท จะมีค่าสูงที่สุด เท่ากับ 8.20 มก.สมมูลกรดแกลลิกต่อกรัมตัวอย่าง ส่วนชุดการทดลองท่ี 4 (1.5 
มิลลิกรัมต่อลิตร) มีค่าต่ าที่สุด เท่ากับ 2.60 มก.สมมูลกรดแกลลิกต่อกรัม ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกในการทดลองนี้มีค่า
ใกล้เคียงกับงานทดลองของ นพรัตน์และคณะฯ [16]  พบว่าสารประกอบฟินอลิกในสาหร่ายพวงองุ่นหลังการเก็บเกี่ยวจะมีค่า
ลดต่ าลง โดยมีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 49.44 – 63.25 มก.สมมูลกรดแกลลิก ต่อ 100 กรัมตัวอย่างแห้ง  
      

 
ภาพที่ 1 กราฟแสดงฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (ABTS) , (DPPH) ในสาหร่ายทะเล Caulerpa lentillifera 

  
กิจกรรมการต้านอนมุูลอิสระในสาหร่าย C. lentilifera 

กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของสาหร่าย C. lentilifera ตรวจสอบโดยวิธี DPPH radical scavenging assay และ 
ABTS assay รายงานผลในหน่วยค่าความเข้มข้นท่ีให้ผลต้านออกซิเดชันครึ่งหนึ่ง (IC50) หากมีค่าต่ าแสดงถึงฤทธิ์การต้านอนุมูล
อิสระสูง (ภาพที ่1) พบว่าสาหร่ายที่เลี้ยงด้วยธาตุอาหารโซเดียมไนเตรท 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร แสดงฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ 
ดีที่สุด มีค่า IC50 เท่ากับ 0.1352 และ 0.0217 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามล าดับ (P<0.05)  แสดงว่าการให้ธาตุไนโตรเจนจาก
การเติมโซเดียมไนเตรทส่งผลต่อฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระในสาหร่ายให้แตกต่างกัน  การใช้โซเดียมไนเตรทระดับท่ีสูงกว่า 0.5 
มิลลิกรัมต่อลิตร มีแนวโน้มในการลดลงของฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระในสาหร่าย สอดคล้องกับการลดลงของปริมาณ
สารประกอบฟลาโวนอยด์และฟินอลิกในสาหร่าย แต่การทดลองครั้งพบว่า ประสิทธิภาพการต้านอนุมูลอิสระของสาหร่าย C. 
lentilifera มีค่าสูงกว่าสาหร่าย C. racemosa [17]  ส่วน วสันต์และคณะ [18] ศึกษากิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของสาร
สกัดหยาบจากสาหร่ายพวงองุ่น (C. lentilifera) สาหร่ายทุ่น (Sargassm oilgocystum) และสาหร่ายเขากวาง (Garcilaria 

chongii) พบว่า สารสกัดหยาบด้วยน้ าร้อนและสารสกัดหยาบด้วยเอทานอลจากสาหร่ายทุ่นมีประสิทธิภาพในการขจัดอนุมูล 
DPPH (EC50) เท่ากับ 118.24 และ 121.33 µg/ml ตามล าดับ ดีกว่าสาหร่ายพวงองุ่นและสาหร่ายเขากวาง ช้ีให้เห็นว่า
สาหร่ายทะเลเป็นแหลง่ที่ส าคัญของสารตา้นอนุมูลอิสระที่มีศักยภาพในการพัฒนาไปใช้ในด้านตา่งๆ [19]  เพราะสาหร่ายมีสาร
รงควัตถสุารสี สารประกอบฟินอลิก และสารพอลิแซ็กคาไรด์ เป็นต้น การท าหน้าที่ออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในสาหร่าย จึงมี
สารหลายกลุ่มรวมถึงสารทุติยภูมิอื่นที่เป็นองค์ประกอบและสามารถออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระได้ด้วย [20] 
 

สรุปผลการวิจัย 
การศึกษานี้ช้ีให้เห็นว่า การเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นด้วยระดับธาตุอาหารโซเดียมไนเตรทต่างกัน ส่งผลต่อการสร้าง

สารอาหาร และสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพในสาหร่ายพวงองุ่น โดยการเพิ่มปริมาณธาตุอาหารโซเดียมไนเตรท มีผลท าให้ปริมาณ
เถ้า  เยื่อใย และสารสีแคโรทีนอยด์มีค่าเพิ่มสูงขึ้น ส่วนปริมาณไขมัน  สารประกอบฟลาโวนอยด์ และสารประกอบฟินอลิกมีค่า
ลดลง  และฤทธิ์การต้านอนุมูลสารอิสระโดยวิธี DPPH และ ABTS ในสาหร่ายพวงองุ่นที่เลี้ยงด้วยธาตุอาหารโซเดียมไนเตรท 
0.5 มก./ล ให้ค่าดีที่สุด สรุปได้ว่าการใช้ธาตุอาหารโซเดียมไนเตรทในปริมาณแตกตา่งกันเติมลงไปในน้ าทะเลธรรมชาติ มีผลต่อ
ปริมาณการสะสมสารอาหาร และสารพฤกษเคมีบางชนิดในสาหร่ายพวงองุ่น  มีแนวโน้มว่าปริมาณธาตุอาหารโซเดียมไนเตรท
ที่เหมาะสมต่อการทดลองอยู่ในช่วงอัตราส่วน 0.5-1.0 มิลลิกรัม/ลิตร  
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ความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุ์พืชและปริมาณการกักเก็บคาร์บอนเหนือดินในพื้นที่ป่าฟื้นตัว

อุทยานแห่งชาติปางสีดา จังหวัดสระแก้ว

จักรพันธ์ นาน่วม1* ณัฐนารี ทิพย์วงศ์2 เกตุสุดา จ�านงเพียร2 กอบกุล นงนุช3 ชุติมา ถนอมสิทธิ์4  

ศุภชัย บุญสุข5 และบุญเชิด เจริญสุข5

บทคัดย่อ
 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นก๊าซเรอืนกระจกทีเ่ป็นสาเหตสุ�าคญัซึง่ส่งผลให้อณุหภมูขิองโลกเพิม่สงูขึน้ ในปัจจบุนัจงึมคีวาม

พยายามท่ีจะฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม และพื้นที่รกร้างให้มีสภาพเป็นป่าท่ีสมบูรณ์ เพื่อประโยชน์ในการเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอน 

งานวจิยันีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาความหลากหลายทางชวีภาพของพนัธ์ุพชืและปรมิาณการกกัเกบ็คาร์บอนเหนอืดนิในพืน้ทีป่่าฟ้ืน

ตวัในบริเวณอทุยานแห่งชาตปิางสดีา จังหวดัสระแก้ว ซึง่พืน้ทีบ่างส่วนเคยมกีารท�าเกษตรกรรม ต่อมาเมือ่มกีารประกาศจดัตัง้อทุยาน

แห่งชาติขึ้น พื้นที่บริเวณนี้จึงฟื้นตัวตามธรรมชาติ ในการศึกษาท�าการวางแปลงตัวอย่างแบบมีระบบ โดยแบ่งพื้นที่เป็น 3 ส่วนตาม

ระยะห่างจากทุ่งหญ้าบุตาปอดซึ่งเคยเป็นพื้นที่เกษตรกรรม โดยส่วนที่ท�าการศึกษาอยู่ห่างจากทุ่งหญ้าไปตามแนวถนน 100 350 

และ 600 เมตรตามล�าดับ แต่ละส่วนวางแปลงศึกษา 3 แปลง (10 x 10 ตารางเมตร) ลึกเข้าไปจากแนวถนน 15 เมตร ท�าการเก็บ

ข้อมลูชนดิพนัธุเ์พือ่ค�านวณดชันคีวามหลากหลายของชนดิพนัธุข์องแชนนอน-วเีนอร์ และวดัเส้นรอบวงระดบัอกของต้นไม้เพือ่ประเมนิ

มวลชีวภาพโดยใช้สมการแอลโลเมตริกของป่าดิบแล้ง และปริมาณคาร์บอนกักเก็บเหนือดิน ผลการศึกษาพบต้นไม้รวมทั้งหมด 17 

ชนิดพันธุ์ โดยชนิดพันธุ์ท่ีมีจ�านวนมากที่สุด คือ จิกเขา กระเบากลัก และคอแลน ต้นไม้ส่วนใหญ่มีขนาดเส้นรอบวงน้อยกว่า 30 

เซนติเมตร ค่าความหลากหลายของพรรณไม้ทั้งสามพื้นที่อยู่ในช่วง 1.8566 – 2.0774 ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนเหนือดินเฉลี่ย

เท่ากับ 16.96 ตันคาร์บอนต่อไร่ 
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Plant diversity and above-ground carbon storage in restored forest, 

Pangsida national park, Sakaeo province

Jakkaphun Nanuam1* Natnaree tipwong2 Ketsuda Jamnongphain2 Khobkul Nongnutch3  

Chutima Thanomsit4 Supachai Boonsuk5 and Booncherd Charoensuk5 

Abstract
Carbon dioxide is a greenhouse gas causing global temperatures to rise. Currently, there are efforts to 

restore the degraded forest area and abandoned areas for the benefit of being a carbon reservoir. The objective 

of this research was to study plant diversity and above-ground carbon storage in restored forest areas in Pangsida 

National Park, Sa Kaeo Province in which some areas used to have farming. After the national park was established, 

this area therefore naturally recovered. In the study, systematic sample plotting was performed by dividing the 

area into 3 parts according to the distance from Bu Ta Pod meadow, which used to be an agricultural area. The 

study parts were away from the meadow about 100, 350 and 600 meters along the trail, respectively. In each 

part, the study plots (10 x 10 m3) was set at 10 meters from the trail. Plant species data was recorded to calculate 

species Diversity index of Shannon-Wiener and girth at breast height (GBH) was measured to further assess the 

biomass using the allometric equation of the dry evergreen forest. And then it was further calculated above-ground 

carbon storage. The results showed that there were 17 species of trees. The species having highest number 

were Barringtonia pendula King, Hydnocarpus ilicifolius King and Nephelium hypoleucum Kurz.. Most trees 

had GBH less than 30 centimeters. Plant diversity (Shannon-Wiener Index) was in the range of 1.8566 - 2.0774. 

The amount of above-ground carbon storage was 16.97 kilograms/rai.

Keywords : plant diversity, above-ground carbon storage, restored forest, Pangsida national park

บทน า 

 ในปัจจุบันนี้เป็นท่ีทราบกันดีว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกท่ีมีสัดส่วนมากท่ีสุดเป็นสาเหตุส าคัญ
ที่ก่อให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก (Greenhouse effect) ซึ่งส่งผลให้อุณหภูมิของโลกเพิ่มสูง ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ปริมาณมากนี้ส่วนใหญ่มีที่มาจากกิจกรรมของมนุษย์ ทั้งในส่วนของการเผาไหม้เช้ือเพลิงเพื่อใช้ในการคมนาคม และ
อุตสาหกรรมประเภทต่างๆ นอกจากนี้บางส่วนยังเกิดจากการเผาป่าเพื่อเปลี่ยนแปลงพื้นที่ไปสู่การใช้ประโยชน์ในรูปแบบอื่น 
เช่น ที่อยู่อาศัยหรือเกษตรกรรม ซึ่งท าให้คาร์บอนไดออกไซด์ที่กักเก็บไว้ในเนื้อไม้ถูกปลดปล่อยสู่บรรยากาศ และยังเป็นการ
สูญเสียแหล่งกักเก็บคาร์บอนอีกด้วย  
 เนื่องจากป่าไม้เป็นแหล่งสะสมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ส าคัญบนผิวโลก เพราะนอกจากการสะสมคาร์บอนในส่วนที่
เป็นเนื้อไม้ของล าต้น กิ่ง ก้าน ใบ หรือราก ซึ่งสามารถเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 1.81 ตัน เพื่อสร้างขึ้นเป็นเนื้อ
ไม้ 1 ตัน [1] แล้ว คาร์บอนบางส่วนยังสะสมอยู่ในดินช้ันบนของพื้นป่าในรูปของสารอินทรีย์ Yong-wang และ Zhou-ping 
(2016) ได้ท าการศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างน้ าในดิน และปริมาณคาร์บอนที่กักเก็บ พบว่าอินทรีย์คาร์บอนในดินมีปริมาณมาก
ทีสุ่ดที่บริเวณดินช้ันบน (0-20 เซนติเมตร) และลดลงตามความลึกท่ีเพิ่มขึ้น [2] ท าให้มีความพยายามของหลายฝ่ายที่จะเปลี่ยน
พื้นที่ที่ไม่มีการใช้ประโยชน์ พื้นท่ีรกร้าง หรือพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรมให้กลายมาเป็นพ้ืนท่ีป่าท่ีสมบูรณ์เพื่อเพิ่มความสามารถในการ
กักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ และลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยายกาศ  [3] ในปี 2019 Wekesa et al. ได้
ท าการศึกษาถึงผลของโครงสร้างป่า และความหลากหลายทางชีวภาพของต้นไม้ที่มีต่อการกักเก็บคาร์บอนของป่าในประเทศ
เคนย่า ผลการศึกษาช้ีให้เห็นว่าป่าที่มีความหลากหลายทั้งทางโครงสร้างและชนิดต้นไม้ มีศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอนมาก 
จึงท าให้มีความพยายามผลักดันให้เกิดยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ที่เน้นการฟื้นฟูสภาพป่า ลดการสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และพยายามเช่ือมป่าให้เป็นผืนเดียวกันเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและลดความเปราะบางของนิเวศป่าไม้ 
[4] นอกจากนั้นยังมีความพยายามที่จะพัฒนาการท าการเกษตรพืชบางชนิด เช่น กาแฟ ให้มีลักษณะเลียนแบบป่าธรรมชาติ
โดยพยายามคงสภาพและฟื้นฟูสภาพป่าดั้งเดิมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอนของพื้นที่เกษตร [5]  

 พื้นที่บางส่วนของอุทยานแห่งชาติปางสีดา จังหวัดสระแก้ว แต่เดิมเคยเป็นแหล่งชุมชน มีการท าเกษตรกรรม รวมถึง
การท าสัมปทานไม้ ต่อมามีการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติขึ้น ท าให้ชุมชนเหล่านั้นอพยพออกจากพื้นที่ ส่งผลให้พื้นที่
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บทน า 

 ในปัจจุบันนี้เป็นท่ีทราบกันดีว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกท่ีมีสัดส่วนมากท่ีสุดเป็นสาเหตุส าคัญ
ที่ก่อให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก (Greenhouse effect) ซึ่งส่งผลให้อุณหภูมิของโลกเพิ่มสูง ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ปริมาณมากนี้ส่วนใหญ่มีที่มาจากกิจกรรมของมนุษย์ ท้ังในส่วนของการเผาไหม้เช้ือเพลิงเพื่อใช้ในการคมนาคม และ
อุตสาหกรรมประเภทต่างๆ นอกจากนี้บางส่วนยังเกิดจากการเผาป่าเพื่อเปลี่ยนแปลงพื้นที่ไปสู่การใช้ประโยชน์ในรูปแบบอื่น 
เช่น ที่อยู่อาศัยหรือเกษตรกรรม ซึ่งท าให้คาร์บอนไดออกไซด์ที่กักเก็บไว้ในเนื้อไม้ถูกปลดปล่อยสู่บรรยากาศ และยังเป็นการ
สูญเสียแหล่งกักเก็บคาร์บอนอีกด้วย  
 เนื่องจากป่าไม้เป็นแหล่งสะสมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ส าคัญบนผิวโลก เพราะนอกจากการสะสมคาร์บอนในส่วนที่
เป็นเนื้อไม้ของล าต้น กิ่ง ก้าน ใบ หรือราก ซึ่งสามารถเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 1.81 ตัน เพื่อสร้างขึ้นเป็นเนื้อ
ไม้ 1 ตัน [1] แล้ว คาร์บอนบางส่วนยังสะสมอยู่ในดินช้ันบนของพื้นป่าในรูปของสารอินทรีย์ Yong-wang และ Zhou-ping 
(2016) ได้ท าการศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างน้ าในดิน และปริมาณคาร์บอนที่กักเก็บ พบว่าอินทรีย์คาร์บอนในดินมีปริมาณมาก
ทีสุ่ดที่บริเวณดินช้ันบน (0-20 เซนติเมตร) และลดลงตามความลึกท่ีเพิ่มขึ้น [2] ท าให้มีความพยายามของหลายฝ่ายที่จะเปลี่ยน
พื้นที่ที่ไม่มีการใช้ประโยชน์ พื้นท่ีรกร้าง หรือพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรมให้กลายมาเป็นพ้ืนท่ีป่าท่ีสมบูรณ์เพื่อเพิ่มความสามารถในการ
กักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ และลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยายกาศ  [3] ในปี 2019 Wekesa et al. ได้
ท าการศึกษาถึงผลของโครงสร้างป่า และความหลากหลายทางชีวภาพของต้นไม้ที่มีต่อการกักเก็บคาร์บอนของป่าในประเทศ
เคนย่า ผลการศึกษาช้ีให้เห็นว่าป่าที่มีความหลากหลายทั้งทางโครงสร้างและชนิดต้นไม้ มีศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอนมาก 
จึงท าให้มีความพยายามผลักดันให้เกิดยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ที่เน้นการฟื้นฟูสภาพป่า ลดการสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และพยายามเช่ือมป่าให้เป็นผืนเดียวกันเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและลดความเปราะบางของนิเวศป่าไม้ 
[4] นอกจากนั้นยังมีความพยายามที่จะพัฒนาการท าการเกษตรพืชบางชนิด เช่น กาแฟ ให้มีลักษณะเลียนแบบป่าธรรมชาติ
โดยพยายามคงสภาพและฟื้นฟูสภาพป่าดั้งเดิมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอนของพื้นที่เกษตร [5]  

 พื้นที่บางส่วนของอุทยานแห่งชาติปางสีดา จังหวัดสระแก้ว แต่เดิมเคยเป็นแหล่งชุมชน มีการท าเกษตรกรรม รวมถึง
การท าสัมปทานไม้ ต่อมามีการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติขึ้น ท าให้ชุมชนเหล่านั้นอพยพออกจากพื้นที่ ส่งผลให้พื้นที่
ดังกล่าวกลายเป็นพื้นที่รกร้างและเกิดการฟื้นตัวตามธรรมชาติ จนกลายเป็นป่าดิบแล้งในปัจจุบัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
ท าการศึกษาถึงความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุ์พืชและปริมาณการกักเก็บคาร์บอนเหนือดินในพื้นที่ป่าที่ก าลังฟื้นตัว เพื่อ
ใช้เป็นข้อมูลในการประเมินคุณค่าของผืนป่าที่ฟื้นตัวตามธรรมชาติในด้านการกักเก็บคาร์บอนและเป็นแหล่งเก็บรักษาความ
หลากหลายของพันธุ์ไม้ประจ าถิ่น 
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การวางแปลงศึกษา  

การศึกษาครั้งน้ี ใช้วิธีการเก็บข้อมูลต้นไม้แบบมีระบบ (Systematic sampling) ตามวิธีของศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อ
คนกับป่า-ประเทศไทย [6] ท าการศึกษาในบริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติบุตาปอดซึ่งเคยเป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรม โดยแบ่งพื้นที่
ศึกษาออกเป็น 3 พื้นที่ ตามระยะห่างจากทุ่งหญ้าไปตามแนวถนน 100 350 และ 600 เมตรตามล าดับ วางแปลงศึกษาพื้นที่ละ 
3 แปลง (ขนาดแปลง 10 x 10 ตารางเมตร) เก็บเพื่อศึกษาข้อมูลไม้ใหญ่ที่มีขนาดเส้นรอบวงระดับอก (Girth at breast 
height, GBH) ไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร และมีความสูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร โดยท าการเก็บข้อมูล ชนิดพันธุ์ (อ้างอิงตาม 
Flora of Thailand) จ านวนต้น และเส้นรอบวง เพื่อน าไปค านวนมวลชีวภาพ และปริมาณการกักเก็บคาร์บอนเหนือดินของ
ต้นไม้ต่อไป 

การวางแปลงศึกษาก าหนดให้อยู่ห่างจากเส้นทางศึกษาธรรมชาติประมาณ 15 เมตร เพื่อหลีกเลี่ยงอิทธิพลของ
กิจกรรมมนุษย์ และอยู่ด้านซ้ายของทางเดินศึกษาธรรมชาติ (รูปที่ 1) เนื่องจากด้านขวาของทางเดินมีล าคลองไหลผ่าน ไม่
สามารถวางแปลงให้ครอบคลุมพื้นท่ีศึกษาได้  

 

รูปที่ 1 การวางแปลงตัวอยางแบบมีระบบในพ้ืนท่ีศึกษา 

ค านวณดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธ์ุ (Species Diversity) ของ Shannon-Wiener 

 ความหลากหลายทางชนิดพันธ์ุ (Species Diversity) เป็นค่าที่แสดงความมากน้อยของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในระบบ
นิเวศ ค านวณได้จากค่า Shannon diversity [7]  

                                                           H′ =  − ∑ pi
S
i =1 lnpi 

  โดย H' = ค่าดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธ์ุ Shannon - Wiener diversity index  

              Pi = สัดส่วนระหว่างจ านวนต้นไม้ชนิด i ต่อจ านวนต้นไม้ทั้งหมด เมื่อ Pi = ni / N เมื่อ i = 1, 2, 3… 

              S = จ านวนชนิดที่พบในสังคม 

        ln = ลอกกาลิทึมฐาน e  

 

 

Zone 1 Zone 3 Zone 2 

การศึกษาปริมาณการกักเก็บคารบ์อนเหนือดิน 

การค านวณมวลชีวภาพของต้นไม้ท าได้โดยใช้ข้อมูลเส้นรอบวงระดับอก (Girth at breast height, GBH) มาค านวน
เป็นความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางระดับอก (Diameter at breast height, DBH) ดังสมการ 

                             ขนาดความโตเสน้ผ่าศนูย์กลาง (DBH) = ขนาดความโตเส้นรอบวง (GBH)
𝜋𝜋  

จากนั้นน ามาค านวนหาความสูงของต้นไม้ (Height, H) ดังสมการ 

   H = (85.6 DBH0.916) / (46.8+1.83 DBH0.916) [8]  

น าข้อมูลเส้นผ่านศูนย์กลางต้นไม้ (Tree) มาประเมินน้ าหนักแห้งของต้นไม้ทั้งต้น หรือมวลชีวภาพรายต้น 
(Individual) และปริมาณการกักเก็บคาร์บอนเหนือดินด้วยสมการอัลโลเมตรีของป่าดิบแล้ง [9] ซึ่งสมมุติฐานของสมการอัล
โลเมตรีนี้คือการเจริญเติบโตของพืชทั้งหมดจะมีความสัมพันธ์ในรูปแบบพาวเวอร์ฟังก์ชั่นกับการเจริญของอวัยวะบางส่วนของ
พืช เช่น เส้นรอบวง [10] ซึ่งใช้ในงานวิจัยช้ินนี้ แสดงในสมการด้านล่างนี้ 

มวลชีวภาพล าต้น (Ws) = 0.0509 (DBH 2H)0.919 (กิโลกรัม) 

มวลชีวภาพก่ิง (Wb)     = 0.00893 (DBH 2 H)0.977 (กิโลกรัม) 

มวลชีวภาพใบ (Wl)      = 0.014 (DBH 2 H)0.669 (กิโลกรัม) 

มวลชีวภาพรวม          = Ws+Wb+Wl  (กิโลกรัม) 

โดยให้ปรมิาณธาตุคาร์บอนท่ีสะสมในมวลชีวภาพเหนือพ้ืนดิน มีคา่โดยประมาณร้อยละ 50 ของมวลชีวภาพเหนือ
พื้นดิน [11] 

การกักเก็บคาร์บอน (C) = มวลชีวภาพเหนือพ้ืนดิน (ตัน) X 0.50 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุ์พืชและปริมาณการกักเก็บคาร์บอนเหนือดินในพื้นท่ีป่าฟื้นตัวครั้งนี้ 
ด าเนินการศึกษาในพื้นที่ป่าดิบแล้งภายในอุทยานแห่งชาติปางสีดา จังหวัดสระแก้ว ซึ่งฟื้นตัวขึ้นมาจากการเป็นที่ตั้งชุมชน การ
ท าเกษตรกรรม และการสัมปทานป่าไม้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้เลือกเป็นพื้นท่ีศึกษาเพื่อประเมินคุณค่าของป่าในด้านการเป็นแหล่ง
ความหลากหลายของพันธุ์พืช และการกักเก็บคาร์บอน โดยได้ด าเนินการศึกษาในช่วงระหว่างเดือน ตุลาคม ถึง เดือน 
พฤศจิกายน พ.ศ.2562   

ผลการศึกษาพบต้นไม้รวมทั้งหมด 17 ชนิดพันธุ์ โดยพันธุ์ไม้ที่มีการพบในทั้งสามพื้นที่ศึกษาคือ กระเบากลัก 
(Hydnocarpus ilicifolius King) จิกเขา (Barringtonia pendula King) คอแลน (Nephelium hypoleucum Kurz.) 
และพลอง (Memecylon ovatum Sm.) และชนิดพันธุ์ไม้ที่พบในพื้นที่ศึกษาที่ 1 และ 3 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความหนาแน่นมาก 
(176 ต้นต่อไร่ ) คือ ก้านเหลือง (Nauclea orientalis (L.) L.) นางด า (Dialium cochinchinense Pierre) และขานาง 
(Homalium tomentosum (Vent.)  Benth.) (ตารางที่ 1)    
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การวางแปลงศึกษา  

การศึกษาครั้งน้ี ใช้วิธีการเก็บข้อมูลต้นไม้แบบมีระบบ (Systematic sampling) ตามวิธีของศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อ
คนกับป่า-ประเทศไทย [6] ท าการศึกษาในบริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติบุตาปอดซึ่งเคยเป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรม โดยแบ่งพื้นที่
ศึกษาออกเป็น 3 พื้นที่ ตามระยะห่างจากทุ่งหญ้าไปตามแนวถนน 100 350 และ 600 เมตรตามล าดับ วางแปลงศึกษาพื้นที่ละ 
3 แปลง (ขนาดแปลง 10 x 10 ตารางเมตร) เก็บเพื่อศึกษาข้อมูลไม้ใหญ่ที่มีขนาดเส้นรอบวงระดับอก (Girth at breast 
height, GBH) ไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร และมีความสูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร โดยท าการเก็บข้อมูล ชนิดพันธุ์ (อ้างอิงตาม 
Flora of Thailand) จ านวนต้น และเส้นรอบวง เพื่อน าไปค านวนมวลชีวภาพ และปริมาณการกักเก็บคาร์บอนเหนือดินของ
ต้นไม้ต่อไป 

การวางแปลงศึกษาก าหนดให้อยู่ห่างจากเส้นทางศึกษาธรรมชาติประมาณ 15 เมตร เพื่อหลีกเลี่ยงอิทธิพลของ
กิจกรรมมนุษย์ และอยู่ด้านซ้ายของทางเดินศึกษาธรรมชาติ (รูปที่ 1) เนื่องจากด้านขวาของทางเดินมีล าคลองไหลผ่าน ไม่
สามารถวางแปลงให้ครอบคลุมพื้นท่ีศึกษาได้  

 

รูปที่ 1 การวางแปลงตัวอยางแบบมีระบบในพ้ืนท่ีศึกษา 

ค านวณดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธ์ุ (Species Diversity) ของ Shannon-Wiener 

 ความหลากหลายทางชนิดพันธ์ุ (Species Diversity) เป็นค่าที่แสดงความมากน้อยของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในระบบ
นิเวศ ค านวณได้จากค่า Shannon diversity [7]  

                                                           H′ =  − ∑ pi
S
i =1 lnpi 

  โดย H' = ค่าดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธ์ุ Shannon - Wiener diversity index  

              Pi = สัดส่วนระหว่างจ านวนต้นไม้ชนิด i ต่อจ านวนต้นไม้ทั้งหมด เมื่อ Pi = ni / N เมื่อ i = 1, 2, 3… 

              S = จ านวนชนิดที่พบในสังคม 

        ln = ลอกกาลิทึมฐาน e  

 

 

Zone 1 Zone 3 Zone 2 

การศึกษาปริมาณการกักเก็บคารบ์อนเหนือดิน 

การค านวณมวลชีวภาพของต้นไม้ท าได้โดยใช้ข้อมูลเส้นรอบวงระดับอก (Girth at breast height, GBH) มาค านวน
เป็นความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางระดับอก (Diameter at breast height, DBH) ดังสมการ 

                             ขนาดความโตเสน้ผ่าศนูย์กลาง (DBH) = ขนาดความโตเส้นรอบวง (GBH)
𝜋𝜋  

จากนั้นน ามาค านวนหาความสูงของต้นไม้ (Height, H) ดังสมการ 

   H = (85.6 DBH0.916) / (46.8+1.83 DBH0.916) [8]  

น าข้อมูลเส้นผ่านศูนย์กลางต้นไม้ (Tree) มาประเมินน้ าหนักแห้งของต้นไม้ทั้งต้น หรือมวลชีวภาพรายต้น 
(Individual) และปริมาณการกักเก็บคาร์บอนเหนือดินด้วยสมการอัลโลเมตรีของป่าดิบแล้ง [9] ซึ่งสมมุติฐานของสมการอัล
โลเมตรีนี้คือการเจริญเติบโตของพืชทั้งหมดจะมีความสัมพันธ์ในรูปแบบพาวเวอร์ฟังก์ชั่นกับการเจริญของอวัยวะบางส่วนของ
พืช เช่น เส้นรอบวง [10] ซึ่งใช้ในงานวิจัยช้ินนี้ แสดงในสมการด้านล่างนี้ 

มวลชีวภาพล าต้น (Ws) = 0.0509 (DBH 2H)0.919 (กิโลกรัม) 

มวลชีวภาพก่ิง (Wb)     = 0.00893 (DBH 2 H)0.977 (กิโลกรัม) 

มวลชีวภาพใบ (Wl)      = 0.014 (DBH 2 H)0.669 (กิโลกรัม) 

มวลชีวภาพรวม          = Ws+Wb+Wl  (กิโลกรัม) 

โดยให้ปรมิาณธาตุคาร์บอนท่ีสะสมในมวลชีวภาพเหนือพ้ืนดิน มีคา่โดยประมาณร้อยละ 50 ของมวลชีวภาพเหนือ
พื้นดิน [11] 

การกักเก็บคาร์บอน (C) = มวลชีวภาพเหนือพ้ืนดิน (ตัน) X 0.50 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุ์พืชและปริมาณการกักเก็บคาร์บอนเหนือดินในพื้นท่ีป่าฟื้นตัวครั้งนี้ 
ด าเนินการศึกษาในพื้นที่ป่าดิบแล้งภายในอุทยานแห่งชาติปางสีดา จังหวัดสระแก้ว ซึ่งฟื้นตัวขึ้นมาจากการเป็นที่ตั้งชุมชน การ
ท าเกษตรกรรม และการสัมปทานป่าไม้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้เลือกเป็นพื้นท่ีศึกษาเพื่อประเมินคุณค่าของป่าในด้านการเป็นแหล่ง
ความหลากหลายของพันธุ์พืช และการกักเก็บคาร์บอน โดยได้ด าเนินการศึกษาในช่วงระหว่างเดือน ตุลาคม ถึง เดือน 
พฤศจิกายน พ.ศ.2562   

ผลการศึกษาพบต้นไม้รวมทั้งหมด 17 ชนิดพันธุ์ โดยพันธุ์ไม้ที่มีการพบในทั้งสามพื้นที่ศึกษาคือ กระเบากลัก 
(Hydnocarpus ilicifolius King) จิกเขา (Barringtonia pendula King) คอแลน (Nephelium hypoleucum Kurz.) 
และพลอง (Memecylon ovatum Sm.) และชนิดพันธุ์ไม้ที่พบในพื้นที่ศึกษาที่ 1 และ 3 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความหนาแน่นมาก 
(176 ต้นต่อไร่ ) คือ ก้านเหลือง (Nauclea orientalis (L.) L.) นางด า (Dialium cochinchinense Pierre) และขานาง 
(Homalium tomentosum (Vent.)  Benth.) (ตารางที่ 1)    
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ตารางที่ 1 ชนิดพันธ์ุต้นไม้ที่พบในแต่ละพื้นท่ี 
พื้นที่

ศึกษาที ่
ช่ือวิทยาศาสตร ์ ช่ือท้องถิ่น ความถี่สัมพัทธ ์

1 Hydnocarpus ilicifolius King กระเบากลัก  16.67 
Barringtonia pendula King จิกเขา  16.67 
Nephelium hypoleucum Kurz. คอแลน  16.67 
Tetrameles nudiflora R.Br. สมพง  11.11 
Memecylon ovatum Sm. พลอง  11.11 
Lithocarpus ceriferus มะก่อ  5.56 
Nauclea orientalis (L.) L. ก้านเหลือง  5.56 
Dialium cochinchinense Pierre นางด า  5.56 
Aphanamixis polystachya (Wall.) R.Parker ตาเสือ  5.56 
Homalium tomentosum   (Vent.)  Benth. ขานาง  5.56 

 รวม 100 
2 Barringtonia pendula King จิกเขา  16.67 

Memecylon ovatum Sm. พลอง  16.67 
Hydnocarpus ilicifolius King กระเบากลัก  16.67 
Nephelium hypoleucum Kurz. คอแลน  16.67 
Lagerstroemia calyculata Kurz ตะแบก  8.33 
Zanthoxylum limonella (Dennt.) Alston ก าจัด  8.33 
Zollingeria dongnaiensis Pierre ขี้หนอน  8.33 
Microcos tomentosa Sm. พลับพลา  8.33 
รวม 100 

3 Barringtonia pendula King จิกเขา  15.00 
Memecylon ovatum Sm. พลอง  15.00 
Dialium cochinchinense Pierre นางด า  15.00 
Nephelium hypoleucum Kurz. คอแลน  10.00 
Hydnocarpus ilicifolius King กระเบากลัก  10.00 
Lithocarpus ceriferus มะก่อ  10.00 
Adenanthera pavonina L. มะกล่ า  5.00 
Syzygium cumini (L.) Skeels หว้า  5.00 
Homalium tomentosum   (Vent.)  Benth. ขานาง  5.00 
Garcinia cowa Roxb. ex Choisy ชะมวงป่า  5.00 
Nauclea orientalis (L.) L. ก้านเหลือง  5.00 

 รวม 100 
 
 เมื่อพิจารณาความหนาแน่น จ านวนชนิด และดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ (Shannon - Wiener diversity 
index) ในแต่ละพื้นท่ีศึกษา พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) โดยความความหนาแน่นเฉลี่ยของ
พื้นที่ศึกษาเท่ากับ 167 ต้นต่อไร่ และมีค่าดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธ์ุ (Shannon - Wiener diversity index) ทั้งสาม
พื้นที่อยู่ระหว่าง 1.8566 – 2.0774  
 

ตารางที่ 2 ความหลากหลายทางชนิดและความหนาแน่นของต้นไม ้
แปลงท่ี ความหนาแน่น (ต้นต่อไร)่ จ านวนชนิดต้นไม ้ Shannon-Wiener Index 
1 176 10 2.0027 
2 150 8 1.8566 
3 176 11 2.0774 
เฉลี่ย 167   

 
 ในการประเมินปริมาณคาร์บอนกักเก็บเหนือดินในการศึกษาครั้งนี้ ได้ประเมินจากมวลชีวภาพของต้นไม้ในพื้นที่
ศึกษา โดยท าการวัดเส้นรอบวงของต้นไม้ที่ความสูงระดับอก และค านวณมวลชีวภาพในส่วนต่างๆของต้นไม้ คือ ล าต้น กิ่ง และ
ใบ โดยใช้สมการอัลโลเมตรีของป่าดิบแล้ง จากน้ันจึงท าการประเมินปริมาณคาร์บอนกักเก็บเหนือดินของต้นไม้ในพ้ืนท่ีศึกษา  
 เมื่อส ารวจและวัดขนาดความโตของต้นไม้ในพื้นที่ศึกษาเฉลี่ยทั้งสามพื้นที่ศึกษา พบว่าขนาดความโตของต้นไม้ใน
พื้นที่ศึกษามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยขนาดเส้นรอบวงที่มีจ านวนต้นมากที่สุด คือ ขนาดน้อย
กว่า 30 เซนติเมตร คิดเป็นร้อยละ 47.44 รองลงมาคือ ขนาดเส้นรอบวง 30-60 เซนติเมตร และ 61-90 เซนติเมตร ท่ีร้อยละ 
31.28 และ 18.25 ตามล าดับ (รูปที่ 2)  
 

 
รูปที่ 2 ขนาดของต้นไม้ในพ้ืนท่ีศกึษา 

 เมื่อท าการวัดเส้นรอบวงของต้นไม้ที่ความสูงระดับอก และค านวณมวลชีวภาพในส่วนต่างๆของต้นไม้ คือ ล าต้น กิ่ง 
และใบ โดยใช้สมการอัลโลเมตรีของป่าดิบแล้งแล้ว จึงท าการประเมินปริมาณการกักเก็บคาร์บอนเหนือดินในต้นไม้ ผล
การศึกษาแสดงให้เห็นว่าปริมาณการกักเก็บคาร์บอนเหนือดินไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) ในพ้ืนที่ศึกษา
ทั้ง 3 พื้นที่ โดยมีค่าเฉลี่ยปริมาณการกักเก็บคาร์บอนเหนือดินเท่ากับ 16.96 ตันคาร์บอนต่อไร่ 
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ศึกษา โดยท าการวัดเส้นรอบวงของต้นไม้ที่ความสูงระดับอก และค านวณมวลชีวภาพในส่วนต่างๆของต้นไม้ คือ ล าต้น กิ่ง และ
ใบ โดยใช้สมการอัลโลเมตรีของป่าดิบแล้ง จากน้ันจึงท าการประเมินปริมาณคาร์บอนกักเก็บเหนือดินของต้นไม้ในพ้ืนท่ีศึกษา  
 เมื่อส ารวจและวัดขนาดความโตของต้นไม้ในพื้นที่ศึกษาเฉลี่ยทั้งสามพื้นที่ศึกษา พบว่าขนาดความโตของต้นไม้ใน
พื้นที่ศึกษามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยขนาดเส้นรอบวงที่มีจ านวนต้นมากที่สุด คือ ขนาดน้อย
กว่า 30 เซนติเมตร คิดเป็นร้อยละ 47.44 รองลงมาคือ ขนาดเส้นรอบวง 30-60 เซนติเมตร และ 61-90 เซนติเมตร ท่ีร้อยละ 
31.28 และ 18.25 ตามล าดับ (รูปที่ 2)  
 

 
รูปที่ 2 ขนาดของต้นไม้ในพ้ืนท่ีศกึษา 

 เมื่อท าการวัดเส้นรอบวงของต้นไม้ที่ความสูงระดับอก และค านวณมวลชีวภาพในส่วนต่างๆของต้นไม้ คือ ล าต้น กิ่ง 
และใบ โดยใช้สมการอัลโลเมตรีของป่าดิบแล้งแล้ว จึงท าการประเมินปริมาณการกักเก็บคาร์บอนเหนือดินในต้นไม้ ผล
การศึกษาแสดงให้เห็นว่าปริมาณการกักเก็บคาร์บอนเหนือดินไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) ในพ้ืนที่ศึกษา
ทั้ง 3 พื้นที่ โดยมีค่าเฉลี่ยปริมาณการกักเก็บคาร์บอนเหนือดินเท่ากับ 16.96 ตันคาร์บอนต่อไร่ 
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รูปที่ 3 ปริมาณคาร์บอนเหนือดินในแต่ละพื้นท่ี 

 
 พื้นที่บริเวณทุ่งหญ้าบุตาปอด อุทยานแห่งชาติปางสีดาซึ่งเคยมีการตั้งชุมชน ท าเกษตรกรรม และสัมปทานไม้ในพื้นที่ 
เมื่อมีการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ พื้นที่ป่าบริเวณนี้ก็ถูกทิ้งร้างและเกิดการฟื้นตัวตามธรรมชาติจนมีสภาพเป็นป่าดิบ
แล้งในปัจจุบัน ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้พบ นางด า หรือเขลง (Dialium cochinchinense Pierre) ในพื้นที่ศึกษาซึ่งถือเป็นดัชนีช้ี
วัดการฟื้นคืนสภาพของป่า [12]  
 เมื่อพิจารณาดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ (Shannon - Wiener diversity index) ในพื้นที่ศึกษาซึ่งมีค่าอยู่
ระหว่าง 1.8566 – 2.0774 นั้น พบว่ามีค่าน้อยกว่าค่าดัชนีความหลากหลายของป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเชาใหญ่ที่มีค่า
เท่ากับ 3.618 [13] และป่าในพื้นที่หน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ อน. 8 ต าบลลานสัก อ าเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งเป็น
พื้นที่ในแนวเขตกันชนของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งที่มีค่าเท่ากับ 3.00 [14] โดยอาจมีสาเหตุมาจากความแตกต่างกัน
ของประเภทป่าในกรณีของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งเป็นป่าดิบเขา และความหลากหลายของชนิดพันธุ์ในพื้นที่ใกล้เคียงใน
กรณีของป่าในพื้นที่หน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ อน. 8 ซึ่งเป็นพื้นที่แนวกันชนของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จึงอาจ
ส่งผลให้เกิดการแพร่กระจายของพันธุ์ไม้ในพื้นที่โดยรอบ  
 ขนาดความโตของต้นไม้ที่พบในพ้ืนท่ีศึกษานี้ส่วนใหญ่มีเส้นรอบวงน้อยกว่า 30 เซนติเมตร สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ จักรพันธ์ นาน่วม และคณะ (2562) ที่ศึกษาความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ และปริมาณการกักเก็บคาร์บอนเหนือดินใน
ต้นไม้ในพื้นที่หน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ อน. 8 ต าบลลานสัก อ าเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี และพบว่าต้นไม้ส่วนใหญ่มีเส้น
รอบวงน้อยกว่า 60 เซนติเมตร เนื่องจากพ้ืนท่ีป่าเพิ่งได้รับการฟื้นฟูข้ึนจากสภาพป่าที่เสื่อมโทรมเป็นระยะเวลาเพียง 20 ปี จึง
ท าให้ต้นไม้ส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก [14] 
 ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนเหนือดินในต้นไม้ในพื้นที่ศึกษา พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16.96 ตันคาร์บอนต่อไร่ ซึ่ง
ใกล้เคียงกับผลการศึกษาของ ณิชาภัทร์ ดวงทิพย์ และคณะ (มปป.) ที่ศึกษาปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพเหนือ
พื้นดินในพื้นที่ป่าปกปักพันธุกรรมพืชบริเวณเขื่อนสิริกิต์ จังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งเป็นป่าเบญจพรรณ พบว่ามีปริมาณคาร์บอนที่กัก
เก็บใว้ในต้นไม้เท่ากับ 16.87 ตันต่อไร่ [15] และผลการศึกษาของอานุช คีรีรัฐนิคม และทิพย์ทิวา สัมพันธมิตร (2556) ท่ีศึกษา
การสะสมคาร์บอนในมวลชีวภาพของไม้ในป่าชุมชนบ้านหนองถิน และพบว่าปริมาณคาร์บอนกักเก็บในต้นไม้เท่ากับ 20.73 ตัน
ต่อไร่ [16] อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับผลการศีกษาของ He et al. (2016, p. 682) ซึ่งได้ท าการศึกษาปริมาณคาร์บอน
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Tons/Rai เหนือดิน และคาร์บอนในดินที่เปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาการฟื้นตัวของทุ่งหญ้า และพบว่ามวลชีวภาพเหนือดิน (Above-
ground biomass) มีค่าเพิ่มขึ้นจาก 178.80 กิโลกรัมต่อไร่ (0.1788 ตันต่อไร่) ในปีที่ 5 เป็น 593.86 กิโลกรัมต่อไร่ (0.5939 
ตันต่อไร่) ในปีที่ 32 หลังจากการทิ้งร้าง [17] ซึ่งเป็นปริมาณการกักเก็บคาร์บอนที่น้อยกว่าที่พบในการศึกษาครั้งนี้ แสดงให้
เห็นว่ามวลชีวภาพเหนือดินในพื้นที่ป่ามีมากกว่าพื้นที่ทุ่งหญ้า สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Yanwei et al. (2020) ซึ่งได้
ท าการศึกษาคุณสมบัติของคาร์บอน น้ าและพลังงานที่ไหลเวียนอยู่ ในพื้นที่เพาะปลูกทิ้งร้างในบริเวณตะวันตกเฉียงใต้ของ
ประเทศจีน และผลการศึกษาช้ีให้เห็นว่าไม้เนื้อแข็งมีส่วนส าคัญในการกักเก็บคาร์บอนในระบบนิเวศระหว่างกระบวนการฟื้นตวั 
โดยสะสมคาร์บอนไว้ในรูปของมวลชีวภาพคิดเป็นร้อยละ 82 อัตราการสะสมคาร์บอนในระบบนิเวศทั้งหมด และอัตราการ
สะสมจะขึ้นอยู่กับอัตราการเจริญเติบโตของต้นไม้ [3] ดังนั้นการฟื้นฟูป่าจากพื้นที่เกษตรกรรมหรือพื้นที่อื่นที่ถูกท้ิงร้างจึงเป็น
มาตรการที่ส าคัญในการเพิ่มความสามารถในการกักเก็บคาร์บอนของพื้นที่ 
 

สรุปผลการวิจัย 
พื้นที่บริเวณทุ่งหญ้าบุตาปอดซึ่งเป็นบริเวณที่มีการฟื้นตัวของป่าจากพ้ืนที่ท่ีเคยเป็นชุมชน และเกษตรกรรมในบริเวณ

อุทยานแห่งชาติปางสีดา มีชนิดพันธุ์ต้นไม้ที่พบในพื้นที่ศึกษาทั้งหมด  17 ชนิดพันธุ์ โดยชนิดพันธุ์ที่มีการพบในทั้งสามพื้นที่
ศึกษาคือ กระเบากลัก (Hydnocarpus ilicifolius King) จิกเขา (Barringtonia pendula King) คอแลน (Nephelium 
hypoleucum Kurz.) และพลอง (Memecylon ovatum Sm.) ความหนาแน่นเฉลี่ยของต้นไม้เท่ากับ 167 ต้นต่อไร่ ค่าดัชนี
ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ (Shannon - Wiener diversity index) อยู่ระหว่าง 1.8566 – 2.0774 และมีปริมาณการกัก
เก็บคาร์บอนเหนือดินในต้นไม้ในพ้ืนท่ีศึกษาเฉลี่ยเท่ากับ 16.96 ตันคาร์บอนต่อไร่ 

 
กิตติกรรมประกาศ 

 ผู้วิจัยขอขอบคุณ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติปางสีดา จังหวัดสระแก้ว ที่ให้การสนับสนุนบุคลากร และข้อมูลเพื่อใช้ใน
การท างานวิจัยนี ้

เอกสารอ้างอิง 
[1] วัฒนณรงค์ มากพันธ์ จิตติมา รับไทรทอง และสุภาวดี แซะอาหลี. (2561). “ปริมาณคาร์บอนสะสมในต้นไม้บริเวณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 10(20), 119-128. 
[2] Yong-wang Z. and Zhou-ping S. (2016). “The coupling interaction of soil water and organic carbon 

storage inthe long vegetation restoration on the Loess Plateau”. Ecological Engineering. 91, 
574–581.   

[3] Yanwei W., Weijun L., Guangneng Z., Haijun P., Anyun C., Lin Z., Xianli C., Jia C., Yina L., Hanling Y. and 
Shijie W. (2020). “Characteristics of carbon, water, and energy fluxes on abandoned farmland 
revealed by critical zone observation in the karst region of southwest China”, Agriculture, 
Ecosystems and Environment. 292, 1-9. 

[4] Wekesa C., Kirui B.K., Maranga E.K. and Muturi G.M. (2019). “Variations in forest structure, tree species 
diversity and above-ground biomass in edges to interior cores of fragmented forest patches of 
Taita Hills, Kenya”, Forest Ecology and Management. 440, 48-60. 

[5] Getachew T., Erika Z. and Carol S. (2014). “Effects of land-use changes on woody species distribution 
and above- ground carbon storage of forest-coffee systems”, Agriculture, Ecosystems and 
Environment. 197, 21-30. 

[6] ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกบัป่า-ประเทศไทย. (2556). “คู่มือการส ารวจประเมินสภาพป่าและคาร์บอนอย่างง่าย”. 
บริษัทดูมายเบส จ ากดั, กรุงเทพฯ.  



1143
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 
รูปที่ 3 ปริมาณคาร์บอนเหนือดินในแต่ละพื้นท่ี 

 
 พื้นที่บริเวณทุ่งหญ้าบุตาปอด อุทยานแห่งชาติปางสีดาซึ่งเคยมีการตั้งชุมชน ท าเกษตรกรรม และสัมปทานไม้ในพื้นที่ 
เมื่อมีการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ พื้นที่ป่าบริเวณนี้ก็ถูกทิ้งร้างและเกิดการฟื้นตัวตามธรรมชาติจนมีสภาพเป็นป่าดิบ
แล้งในปัจจุบัน ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้พบ นางด า หรือเขลง (Dialium cochinchinense Pierre) ในพื้นที่ศึกษาซึ่งถือเป็นดัชนีช้ี
วัดการฟื้นคืนสภาพของป่า [12]  
 เมื่อพิจารณาดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ (Shannon - Wiener diversity index) ในพื้นที่ศึกษาซึ่งมีค่าอยู่
ระหว่าง 1.8566 – 2.0774 นั้น พบว่ามีค่าน้อยกว่าค่าดัชนีความหลากหลายของป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเชาใหญ่ที่มีค่า
เท่ากับ 3.618 [13] และป่าในพื้นที่หน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ อน. 8 ต าบลลานสัก อ าเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งเป็น
พื้นที่ในแนวเขตกันชนของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งที่มีค่าเท่ากับ 3.00 [14] โดยอาจมีสาเหตุมาจากความแตกต่างกัน
ของประเภทป่าในกรณีของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งเป็นป่าดิบเขา และความหลากหลายของชนิดพันธุ์ในพื้นที่ใกล้เคียงใน
กรณีของป่าในพื้นที่หน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ อน. 8 ซึ่งเป็นพื้นที่แนวกันชนของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จึงอาจ
ส่งผลให้เกิดการแพร่กระจายของพันธุ์ไม้ในพื้นที่โดยรอบ  
 ขนาดความโตของต้นไม้ที่พบในพ้ืนท่ีศึกษานี้ส่วนใหญ่มีเส้นรอบวงน้อยกว่า 30 เซนติเมตร สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ จักรพันธ์ นาน่วม และคณะ (2562) ที่ศึกษาความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ และปริมาณการกักเก็บคาร์บอนเหนือดินใน
ต้นไม้ในพื้นที่หน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ อน. 8 ต าบลลานสัก อ าเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี และพบว่าต้นไม้ส่วนใหญ่มีเส้น
รอบวงน้อยกว่า 60 เซนติเมตร เนื่องจากพ้ืนท่ีป่าเพิ่งได้รับการฟื้นฟูข้ึนจากสภาพป่าที่เสื่อมโทรมเป็นระยะเวลาเพียง 20 ปี จึง
ท าให้ต้นไม้ส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก [14] 
 ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนเหนือดินในต้นไม้ในพื้นที่ศึกษา พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16.96 ตันคาร์บอนต่อไร่ ซึ่ง
ใกล้เคียงกับผลการศึกษาของ ณิชาภัทร์ ดวงทิพย์ และคณะ (มปป.) ที่ศึกษาปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพเหนือ
พื้นดินในพื้นที่ป่าปกปักพันธุกรรมพืชบริเวณเขื่อนสิริกิต์ จังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งเป็นป่าเบญจพรรณ พบว่ามีปริมาณคาร์บอนที่กัก
เก็บใว้ในต้นไม้เท่ากับ 16.87 ตันต่อไร่ [15] และผลการศึกษาของอานุช คีรีรัฐนิคม และทิพย์ทิวา สัมพันธมิตร (2556) ท่ีศึกษา
การสะสมคาร์บอนในมวลชีวภาพของไม้ในป่าชุมชนบ้านหนองถิน และพบว่าปริมาณคาร์บอนกักเก็บในต้นไม้เท่ากับ 20.73 ตัน
ต่อไร่ [16] อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับผลการศีกษาของ He et al. (2016, p. 682) ซึ่งได้ท าการศึกษาปริมาณคาร์บอน
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Tons/Rai เหนือดิน และคาร์บอนในดินที่เปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาการฟื้นตัวของทุ่งหญ้า และพบว่ามวลชีวภาพเหนือดิน (Above-
ground biomass) มีค่าเพิ่มขึ้นจาก 178.80 กิโลกรัมต่อไร่ (0.1788 ตันต่อไร่) ในปีที่ 5 เป็น 593.86 กิโลกรัมต่อไร่ (0.5939 
ตันต่อไร่) ในปีที่ 32 หลังจากการทิ้งร้าง [17] ซึ่งเป็นปริมาณการกักเก็บคาร์บอนที่น้อยกว่าที่พบในการศึกษาครั้งนี้ แสดงให้
เห็นว่ามวลชีวภาพเหนือดินในพื้นที่ป่ามีมากกว่าพื้นที่ทุ่งหญ้า สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Yanwei et al. (2020) ซึ่งได้
ท าการศึกษาคุณสมบัติของคาร์บอน น้ าและพลังงานที่ไหลเวียนอยู่ ในพื้นที่เพาะปลูกทิ้งร้างในบริเวณตะวันตกเฉียงใต้ของ
ประเทศจีน และผลการศึกษาช้ีให้เห็นว่าไม้เนื้อแข็งมีส่วนส าคัญในการกักเก็บคาร์บอนในระบบนิเวศระหว่างกระบวนการฟื้นตวั 
โดยสะสมคาร์บอนไว้ในรูปของมวลชีวภาพคิดเป็นร้อยละ 82 อัตราการสะสมคาร์บอนในระบบนิเวศทั้งหมด และอัตราการ
สะสมจะขึ้นอยู่กับอัตราการเจริญเติบโตของต้นไม้ [3] ดังนั้นการฟื้นฟูป่าจากพื้นที่เกษตรกรรมหรือพื้นที่อื่นที่ถูกท้ิงร้างจึงเป็น
มาตรการที่ส าคัญในการเพิ่มความสามารถในการกักเก็บคาร์บอนของพื้นที่ 
 

สรุปผลการวิจัย 
พื้นที่บริเวณทุ่งหญ้าบุตาปอดซึ่งเป็นบริเวณที่มีการฟื้นตัวของป่าจากพ้ืนที่ท่ีเคยเป็นชุมชน และเกษตรกรรมในบริเวณ

อุทยานแห่งชาติปางสีดา มีชนิดพันธุ์ต้นไม้ที่พบในพื้นที่ศึกษาทั้งหมด  17 ชนิดพันธุ์ โดยชนิดพันธุ์ที่มีการพบในทั้งสามพื้นที่
ศึกษาคือ กระเบากลัก (Hydnocarpus ilicifolius King) จิกเขา (Barringtonia pendula King) คอแลน (Nephelium 
hypoleucum Kurz.) และพลอง (Memecylon ovatum Sm.) ความหนาแน่นเฉลี่ยของต้นไม้เท่ากับ 167 ต้นต่อไร่ ค่าดัชนี
ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ (Shannon - Wiener diversity index) อยู่ระหว่าง 1.8566 – 2.0774 และมีปริมาณการกัก
เก็บคาร์บอนเหนือดินในต้นไม้ในพ้ืนท่ีศึกษาเฉลี่ยเท่ากับ 16.96 ตันคาร์บอนต่อไร่ 
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การจ�าแนกตัวอ่อนและการพัฒนาจากมอรูลาเป็นบลาสโตซีส

ภายนอกร่างกายแพะ (Capra hircus)
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บทคัดย่อ
การศกึษาจ�านวน ระยะการเจรญิ และคณุภาพของตวัอ่อนหลงัการชกัน�าให้ตกไข่หลายใบในแพะ (Capra hircus) จ�านวน 

9 ตัว ที่แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 3 ตัว ซึ่งได้รับการผสมพันธุ์แตกต่างกันคือ กลุ่มที่ 1 ผสมพันธุ์ตามธรรมชาติ กลุ่มที่ 2 ผสมเทียม

ด้วยน�้าเชื้อสด และกลุ่มที่ 3 ผสมเทียมด้วยน�้าเชื้อแช่แข็ง ได้ตัวอ่อนที่มีชีวิตจากกลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 เท่ากับ 17, 17 และ 

10 ตัวตามล�าดับ จ�าแนกตัวอ่อนทั้งหมดได้ 7 ระยะ คือ 2-cell stage (2C), morula (M), compact morula (CM), early blas-

tocyst (EB), blastocyst (B), expanded blastocyst (ExpB) และ hatched blastocyst (HB). กลุ่มที่ 1 มีจ�านวนตัวอ่อน M, 

CM, EB, B, ExpB และ HB เท่ากับ 7, 2, 2, 4, 1 และ 1 ตัว กลุ่มที่ 2 มีจ�านวนตัวอ่อน B, ExpB และ HB เท่ากับ 1, 11 และ 5 ตัว 

ในขณะที่กลุ่ม 3 มีจ�านวนตัวอ่อน 2C, EB, B และ ExpB เท่ากับ 1, 4, 3 และ 2 ตัว ตามล�าดับ มีตัวอ่อน blastocyst ทั้งหมด (EB 

+ B + ExpB + HB) และ morula ทั้งหมด (M + CM) เท่ากับ 34 ตัว (79%) และ 9 ตัว (21%) ตามล�าดับ ตัวอ่อนที่มีคุณภาพดี

เยี่ยมและคุณภาพดีมีจ�านวน 23 ตัวและ 14 ตัว ตามล�าดับ ตัวอ่อน ExpB ที่มีคุณภาพดีเยี่ยมมีจ�านวน 11 ตัวจากกลุ่มที่ผสมพันธุ์

ตามธรรมชาติ ซึ่งมีความเหมาะสมที่สุดในการย้ายฝากตัวอ่อน และตัวอ่อน morula 2 ตัวจากกลุ่มนี้สามารถเจริญเป็นตัวอ่อน EB 

และ ExpB ได้อย่างละตัวในชั่วโมงที่ 16 ของการเลี้ยงภายนอกร่างกาย
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Classification of embryos and development from morula to blastocyst

in vitro of goat (Capra hircus)

Pitchanaree Savetsil1 Jitthasak Muangkhiow2 Kedsirin Ruttajorn3 and Supanee Liengpornpan4*

Abstract
The number, developmental stage and quality of embryos were investigated after induction of super-

ovulation in 9 goats (Capra hircus). These female 9 goats were then divided into 3 goats in each experiment 

which were further bred in different ways i.e. natural breeding (1st group), artificial insemination with fresh semen 

(2nd group) and artificial insemination with frozen semen (3rd group). The live embryos collected from the 1st 

group, the 2nd group and the 3rd group were 17, 17, and 10 embryos, respectively. All embryos were classified 

to 7 stages which were 2-cell stage (2C), morula (M), compact morula (CM), early blastocyst (EB), blastocyst (B), 

expanded blastocyst (ExpB), and hatched blastocyst (HB). In the 1st group, the number of embryos in M, CM, 

EB, B, ExpB and HB were 7, 2, 2, 4, 1, and 1. In the 2nd group, the number of embryos in B, ExpB and HB were 

1, 11, and 5 where as in the 3rd group, the number of embryos in 2C, EB, B, and ExpB were 1, 4, 3, and 2 re-

spectively. The total of blastocyst (EB + B + ExpB + HB) and morula (M + CM) were 34 (79%) and 9 (21%). The 

number of excellent embryo and good embryo were 23 and 14, respectively. Eleven excellent embryos in ExpB 

from natural breeding group were the most suitable for embryo transfer and two embryos in morula from this 

group were able to develop to one EB and one ExpB in 16-hour in vitro.

Keywords : Development, Morula, Blastocyst, In vitro, Goat (Capra hircus),
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บทน า 
ปัจจุบันมีการปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธ์ุสัตว์พันธุ์ดสีู่ฟาร์มเกษตรกรมากข้ึน โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพด้านต่าง ๆ 

เช่น การผสมเทียม การย้ายฝากตัวอ่อน การผลิตลูกจากการปฏิสนธิภายนอก เป็นต้น ท าใหส้ามารถขยายพันธ์ุสตัว์พันธุ์ดีได้
อย่างรวดเร็ว ซึ่งการผลิตและปรบัปรุงพันธุ์แพะสามารถผสมเทยีมด้วยน้ าเชื้อสดและน้ าเชื้อแช่แข็ง แล้วน าตัวอ่อนท่ีไดไ้ปย้าย
ฝากให้กับแม่ตัวรับในฟาร์มของเกษตรกร ปัจจัยส าคญัอย่างหนึ่งที่จะท าให้เทคนิคนี้ประสบความส าเรจ็คือการประเมินคณุภาพ
ของตัวอ่อนก่อนท่ีจะน าไปแช่แข็งหรือย้ายฝากให้กับแม่ตัวรับ เมื่อชะล้างตัวอ่อนจากแม่แพะตัวให้จะไดร้ะยะ morula และ 
blastocyst ซึ่งจะน าระยะ blastocyst ที่มีคุณภาพดีเท่านั้นไปแช่แข็งเพื่อรอการย้ายฝากตัวอ่อน [1] โดยไม่ใช้ระยะ morula 
ที่มีคุณค่าทางพันธุกรรมเช่นเดยีวกับระยะ blastocyst ดังนั้นจึงน่าสนใจที่จะศึกษาว่าการผสมเทยีมด้วยวิธีใดท าใหไ้ด้ระยะ 
blastocyst ที่ต้องการมากกว่า และเพื่อเพ่ิมจ านวนตัวอ่อนที่น าไปแช่แข็ง จึงศึกษาความเป็นไปได้ในการเพาะเลี้ยงระยะ 
morula ภายนอกร่างกายให้เจริญเป็นระยะ blastocyst และศึกษาระยะเวลาทีร่ะยะ morula เจรญิเป็นระยะ blastocyst 

วิธีการวิจัย 
ตัวอ่อน ได้จากแม่แพะทีผ่่านการคัดเลือก 9 ตัว และเหนี่ยวน าให้เป็นสัดโดยสอดแท่งโปรเจสเตอโรนสังเคราะห ์

(CIDR-G) เข้าไปในช่องคลอด และฉีด FSH เพื่อกระตุ้นให้ตกไข่หลายใบ แบ่งแม่แพะออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 3 ตัว ได้แก่ กลุ่ม
ที่ 1  แม่แพะท่ีผสมพันธ์ุตามธรรมชาติในช่ัวโมงท่ี 48 และ 72 หลังถอด CIDR-G กลุ่มที่ 2  แม่แพะท่ีผสมเทียมด้วยน้ าเชื้อสดใน
ช่ัวโมงท่ี 48 หลังถอด CIDR-G และกลุ่มที่ 3  แม่แพะตัวที่ผสมเทียมด้วยน้ าเชื้อแช่แข็งในช่ัวโมงท่ี 48 หลังถอด CIDR-G 

วิธีการตรวจหาจ านวน ระยะการเจริญเติบโต และประเมินคุณภาพของตัวอ่อน  
อุ่นน้ ายาเพาะเลี้ยงตัวอ่อนแบบช่ัวคราวท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสบนเครื่องอุ่นสไลด์ น าถว้ยกรองที่บรรจุ

ของเหลวท่ีมีตัวอ่อนมาศึกษาภายใต้กล้องสเตอริโอท่ีก าลังขยาย 160 เท่า โดยตรวจสอบให้ท่ัวถ้วยกรอง เพื่อนับจ านวนตัวอ่อน
ทั้งหมดและระบรุะยะของการเจรญิ ใช้ชุดดูดตัวอ่อนด้วยปากถ่ายตัวอ่อนจากถ้วยกรองไปยังจานปลอดเชื้อชนิด 4 หลุมที่มี
น้ ายาเพาะเลี้ยงตัวอ่อนแบบช่ัวคราวปริมาตร 50 ไมโครลิตรและอุน่ท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส น าตัวอ่อนจากแม่แพะตัว
เดียวกันใส่ในหลุมเดียวกันของจานปลอดเช้ือชนิด 4 หลุม บันทึกหมายเลขของแม่แพะ และจ านวนตวัอ่อนในแต่ละหลมุ  

ศึกษาลักษณะของตัวอ่อนภายใต้กล้องสเตอริโอก าลังขยาย 200 เท่า เพื่อจ าแนกระยะการเจรญิของตัวอ่อน 7 ระยะ 
ได้แก่ 2-cell stage (2C) คือ ตัวอ่อนท่ีมี 2 เซลล,์ morula (M) คือ ตัวอ่อนทีป่ระกอบด้วยเซลล์ที่อัดกนัแน่นมากกว่า 32 เซลล ์
ผิวของตัวอ่อนขรุขระ, compact morula (CM) คือ ตัวอ่อนทีม่ีเซลล์เพิ่มขึ้นรวมตัวกันเป็นก้อนกลม ผิวของตัวอ่อนเรยีบ, 
early blastocyst (EB) คือ ตัวอ่อนท่ีมีช่องว่างขนาดน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของขนาดตัวอ่อน, blastocyst (B) คือ ตัวอ่อนมีช่องว่าง
ขนาดครึ่งหนึ่งของขนาดตัวอ่อน, expanded blastocyst (ExpB) คือ ตัวอ่อนมีช่องว่างมากกว่าครึ่งหนึ่งของตัวอ่อน เยื่อหุ้มตัว
อ่อนบางมาก, hatched blastocyst (HB) คือ ตัวอ่อนท่ีหลุดออกจากเยื่อหุ้ม, degenerated embryo (Deg) คือ ตัวอ่อนท่ีไม่
เจริญ เซลล์แตกสลายไม่เป็นรปูร่าง และ unfertilized oocyte คือ โอโอไซต์ทีไ่มไ่ดร้ับการผสม เซลลแ์ตกกระจาย ซึ่งตัวอ่อน 
blastocyst  เป็นระยะทีเ่หมาะสมที่สุดต่อการย้ายฝากตัวอ่อน 

ประเมินคุณภาพของตัวอ่อนภายใต้กล้องสเตอริโอก าลังขยาย 200 เท่า ประเมินตัวอ่อน 5 ระยะ ได้แก่ morula, 
compact morula, early blastocyst, blastocyst และ expanded blastocyst โดยไม่ประเมินคุณภาพระยะ hatched 
blastocyst เนื่องจากเปลือกของตัวอ่อนมีรอยแตกท าให้ไม่สามารถใช้เอนไซม์ก าจัดแบคทเีรียและไวรัสที่เกาะติดอยู่ทีเ่ปลือก
ได้ในกรณีที่ต้องน าต้องน าตัวอ่อนไปแช่แข็ง การประเมินคุณภาพให้เกรด 3 เกรด ได้แก ่เกรด A คือ ตัวอ่อนทีม่ีคุณภาพดเียี่ยม 
มีรูปร่างลักษณะสมบรูณ์ดีที่สดุ เยือ่หุ้มตัวอ่อน (zona pellucida) กลม ไม่บิดเบีย้ว ไมม่ีเซลล์ทีผ่ิดปกติ เกรด B คือ ตัวอ่อนทีม่ี
คุณภาพดี มีลักษณะผิดปกติบางสว่น เยื่อหุ้มตัวอ่อนเริ่มเบีย้ว เซลลบ์างเซลลห์ลดุจากกลุม่ และเกรด C คือ ตัวอ่อนท่ีมีคุณภาพ
พอใช้ เยื่อหุ้มตัวอ่อนเบี้ยว เซลล์บางเซลลเ์ริม่สลาย ตัวอ่อนเกรด A และเกรด B มีคณุภาพเหมาะสมตอ่การย้ายฝากตัวอ่อน 

วิธีการเพาะเลี้ยงตัวอ่อน morula ในน้ ายาเพาะเลี้ยงตัวอ่อนภายนอกร่างกายแพะ 
ผสมน้ ายาเพาะเลีย้งตัวอ่อน TCM-199 ปริมาตร 2 มิลลิลติร ด้วย fetal bovine serum 2% ปริมาตร 40 ไมโครลติร 

หยดน้ ายาเพาะเลี้ยงตัวอ่อน 50 ไมโครลิตร/หยด ในจานเพาะเลี้ยงตัวอ่อน แล้วน าไปบ่มในตู้บม่เพาะเชื้อภายใต้ CO2 ที่อุณหภมู ิ
38.5 องศาเซลเซียส น าระยะ morula มาเพาะเลีย้งในหยดน้ ายาเพาะเลีย้งตัวอ่อนที่เตรียมไว้ และเตมิ mineral oil 3 มิลลลิิตร
ให้ท่วมหยดน้ ายาเพื่อป้องกันการระเหยและการเปลีย่นแปลงความเป็นกรดด่างของน้ ายาเพาะเลี้ยงตัวอ่อน น าตัวอ่อนไป
เพาะเลี้ยงในตู้บ่มที่อุณหภูมิ 38.5 องศาเซลเซยีส ความเข้มข้นคาร์บอนไดออกไซด์ 5% เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง ศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงของตัวอ่อนภายใต้กล้องสเตอริโอก าลังขยาย 200 เท่า ทุก 4 ช่ัวโมง   
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บทน า 
ปัจจุบันมีการปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธ์ุสัตว์พันธุ์ดสีู่ฟาร์มเกษตรกรมากข้ึน โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพด้านต่าง ๆ 

เช่น การผสมเทียม การย้ายฝากตัวอ่อน การผลิตลูกจากการปฏิสนธิภายนอก เป็นต้น ท าใหส้ามารถขยายพันธ์ุสตัว์พันธุ์ดีได้
อย่างรวดเร็ว ซึ่งการผลิตและปรบัปรุงพันธุ์แพะสามารถผสมเทยีมด้วยน้ าเชื้อสดและน้ าเชื้อแช่แข็ง แล้วน าตัวอ่อนท่ีไดไ้ปย้าย
ฝากให้กับแม่ตัวรับในฟาร์มของเกษตรกร ปัจจัยส าคญัอย่างหนึ่งที่จะท าให้เทคนิคนี้ประสบความส าเรจ็คือการประเมินคณุภาพ
ของตัวอ่อนก่อนท่ีจะน าไปแช่แข็งหรือย้ายฝากให้กับแม่ตัวรับ เมื่อชะล้างตัวอ่อนจากแม่แพะตัวให้จะไดร้ะยะ morula และ 
blastocyst ซึ่งจะน าระยะ blastocyst ที่มีคุณภาพดีเท่านั้นไปแช่แข็งเพื่อรอการย้ายฝากตัวอ่อน [1] โดยไม่ใช้ระยะ morula 
ที่มีคุณค่าทางพันธุกรรมเช่นเดยีวกับระยะ blastocyst ดังนั้นจึงน่าสนใจที่จะศึกษาว่าการผสมเทยีมด้วยวิธีใดท าใหไ้ด้ระยะ 
blastocyst ที่ต้องการมากกว่า และเพื่อเพ่ิมจ านวนตัวอ่อนที่น าไปแช่แข็ง จึงศึกษาความเป็นไปได้ในการเพาะเลี้ยงระยะ 
morula ภายนอกร่างกายให้เจริญเป็นระยะ blastocyst และศึกษาระยะเวลาทีร่ะยะ morula เจรญิเป็นระยะ blastocyst 

วิธีการวิจัย 
ตัวอ่อน ได้จากแม่แพะทีผ่่านการคัดเลือก 9 ตัว และเหนี่ยวน าให้เป็นสัดโดยสอดแท่งโปรเจสเตอโรนสังเคราะห ์

(CIDR-G) เข้าไปในช่องคลอด และฉีด FSH เพื่อกระตุ้นให้ตกไข่หลายใบ แบ่งแม่แพะออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 3 ตัว ได้แก่ กลุ่ม
ที่ 1  แม่แพะท่ีผสมพันธ์ุตามธรรมชาติในช่ัวโมงท่ี 48 และ 72 หลังถอด CIDR-G กลุ่มที่ 2  แม่แพะท่ีผสมเทียมด้วยน้ าเชื้อสดใน
ช่ัวโมงท่ี 48 หลังถอด CIDR-G และกลุ่มที่ 3  แม่แพะตัวที่ผสมเทียมด้วยน้ าเชื้อแช่แข็งในช่ัวโมงท่ี 48 หลังถอด CIDR-G 

วิธีการตรวจหาจ านวน ระยะการเจริญเติบโต และประเมินคุณภาพของตัวอ่อน  
อุ่นน้ ายาเพาะเลี้ยงตัวอ่อนแบบช่ัวคราวท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสบนเครื่องอุ่นสไลด์ น าถว้ยกรองที่บรรจุ

ของเหลวท่ีมีตัวอ่อนมาศึกษาภายใต้กล้องสเตอริโอท่ีก าลังขยาย 160 เท่า โดยตรวจสอบให้ท่ัวถ้วยกรอง เพื่อนับจ านวนตัวอ่อน
ทั้งหมดและระบรุะยะของการเจรญิ ใช้ชุดดูดตัวอ่อนด้วยปากถ่ายตัวอ่อนจากถ้วยกรองไปยังจานปลอดเชื้อชนิด 4 หลุมที่มี
น้ ายาเพาะเลี้ยงตัวอ่อนแบบช่ัวคราวปริมาตร 50 ไมโครลิตรและอุน่ท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส น าตัวอ่อนจากแม่แพะตัว
เดียวกันใส่ในหลุมเดียวกันของจานปลอดเช้ือชนิด 4 หลุม บันทึกหมายเลขของแม่แพะ และจ านวนตวัอ่อนในแต่ละหลมุ  

ศึกษาลักษณะของตัวอ่อนภายใต้กล้องสเตอริโอก าลังขยาย 200 เท่า เพื่อจ าแนกระยะการเจรญิของตัวอ่อน 7 ระยะ 
ได้แก่ 2-cell stage (2C) คือ ตัวอ่อนท่ีมี 2 เซลล,์ morula (M) คือ ตัวอ่อนทีป่ระกอบด้วยเซลล์ที่อัดกนัแน่นมากกว่า 32 เซลล ์
ผิวของตัวอ่อนขรุขระ, compact morula (CM) คือ ตัวอ่อนทีม่ีเซลล์เพิ่มขึ้นรวมตัวกันเป็นก้อนกลม ผิวของตัวอ่อนเรยีบ, 
early blastocyst (EB) คือ ตัวอ่อนท่ีมีช่องว่างขนาดน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของขนาดตัวอ่อน, blastocyst (B) คือ ตัวอ่อนมีช่องว่าง
ขนาดครึ่งหนึ่งของขนาดตัวอ่อน, expanded blastocyst (ExpB) คือ ตัวอ่อนมีช่องว่างมากกว่าครึ่งหนึ่งของตัวอ่อน เยื่อหุ้มตัว
อ่อนบางมาก, hatched blastocyst (HB) คือ ตัวอ่อนท่ีหลุดออกจากเยื่อหุ้ม, degenerated embryo (Deg) คือ ตัวอ่อนท่ีไม่
เจริญ เซลล์แตกสลายไม่เป็นรปูร่าง และ unfertilized oocyte คือ โอโอไซต์ทีไ่มไ่ดร้ับการผสม เซลลแ์ตกกระจาย ซึ่งตัวอ่อน 
blastocyst  เป็นระยะทีเ่หมาะสมที่สุดต่อการย้ายฝากตัวอ่อน 

ประเมินคุณภาพของตัวอ่อนภายใต้กล้องสเตอริโอก าลังขยาย 200 เท่า ประเมินตัวอ่อน 5 ระยะ ได้แก่ morula, 
compact morula, early blastocyst, blastocyst และ expanded blastocyst โดยไม่ประเมินคุณภาพระยะ hatched 
blastocyst เนื่องจากเปลือกของตัวอ่อนมีรอยแตกท าให้ไม่สามารถใช้เอนไซม์ก าจัดแบคทเีรียและไวรัสที่เกาะติดอยู่ทีเ่ปลือก
ได้ในกรณีที่ต้องน าต้องน าตัวอ่อนไปแช่แข็ง การประเมินคุณภาพให้เกรด 3 เกรด ได้แก ่เกรด A คือ ตัวอ่อนทีม่ีคุณภาพดเียี่ยม 
มีรูปร่างลักษณะสมบรูณ์ดีที่สดุ เยือ่หุ้มตัวอ่อน (zona pellucida) กลม ไม่บิดเบีย้ว ไมม่ีเซลล์ทีผ่ิดปกติ เกรด B คือ ตัวอ่อนทีม่ี
คุณภาพดี มีลักษณะผิดปกติบางสว่น เยื่อหุ้มตัวอ่อนเริ่มเบีย้ว เซลลบ์างเซลลห์ลดุจากกลุม่ และเกรด C คือ ตัวอ่อนท่ีมีคุณภาพ
พอใช้ เยื่อหุ้มตัวอ่อนเบี้ยว เซลล์บางเซลลเ์ริม่สลาย ตัวอ่อนเกรด A และเกรด B มีคณุภาพเหมาะสมตอ่การย้ายฝากตัวอ่อน 

วิธีการเพาะเลี้ยงตัวอ่อน morula ในน้ ายาเพาะเลี้ยงตัวอ่อนภายนอกร่างกายแพะ 
ผสมน้ ายาเพาะเลีย้งตัวอ่อน TCM-199 ปริมาตร 2 มิลลิลติร ด้วย fetal bovine serum 2% ปริมาตร 40 ไมโครลติร 

หยดน้ ายาเพาะเลี้ยงตัวอ่อน 50 ไมโครลิตร/หยด ในจานเพาะเลี้ยงตัวอ่อน แล้วน าไปบ่มในตู้บม่เพาะเชื้อภายใต้ CO2 ที่อุณหภมู ิ
38.5 องศาเซลเซียส น าระยะ morula มาเพาะเลีย้งในหยดน้ ายาเพาะเลีย้งตัวอ่อนที่เตรียมไว้ และเตมิ mineral oil 3 มิลลลิิตร
ให้ท่วมหยดน้ ายาเพื่อป้องกันการระเหยและการเปลีย่นแปลงความเป็นกรดด่างของน้ ายาเพาะเลี้ยงตัวอ่อน น าตัวอ่อนไป
เพาะเลี้ยงในตู้บ่มที่อุณหภูมิ 38.5 องศาเซลเซยีส ความเข้มข้นคาร์บอนไดออกไซด์ 5% เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง ศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงของตัวอ่อนภายใต้กล้องสเตอริโอก าลังขยาย 200 เท่า ทุก 4 ช่ัวโมง   
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
ผลการตรวจหาจ านวน ระยะการเจริญเติบโต และประเมินคุณภาพของตัวอ่อน 

จากการผสมพันธ์ุแม่แพะ 3 กลุม่ได้ตัวอ่อนที่มีชีวิตและไมม่ีชีวิต (ภาพ 1) จ านวน 44 ตัว และ 6 ตัว ตามล าดับ ซึ่งแม่
แพะที่ผสมพันธ์ุตามธรรมชาติและผสมเทียมด้วยน้ าเชื้อสดให้ตัวอ่อนที่มีชีวิตมากที่สุดเท่ากันจ านวน 17 ตัว (ตาราง 1)  

 

   

ก. ข. ค. 
ภาพ 1  ตัวอ่อนและโอโอไซต์ที่ได้จากการผสมพันธ์ุแม่แพะ (200 เท่า) 

ก. ตัวอ่อนท่ีได้รับการปฏิสนธิ มีชีวิต เปลือกเป็นทรงกลมไม่ฉีกขาด เนื้อเยื่อของตัวอ่อนเกาะกันแน่นเป็นแผ่น  
   ไม่มีเซลล์แตกและแยกออกจากลุ่ม  

           ข. ตัวอ่อนท่ีได้รับการปฏิสนธิ ไม่มีชีวิต เซลล์แตกและไม่เกาะติดกันเป็นแผ่น เซลล์แบ่งตัวไม่สม่ าเสมอ 
           ค. โอโอไซต์ที่ไม่ได้ปฏิสนธิ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงภายในเซลล์ 

 

 

การศึกษาครั้งน้ีพบว่าการผสมพันธุ์ตามธรรมชาติให้ตัวอ่อนเฉลี่ย 6.00 ± 1.00 ตัว/แม่แพะ ซึ่งมากกวา่การผสมเทียม
ด้วยน้ าเชื้อแช่แข็งที่ให้ตัวอ่อนเฉลี่ย 3.67 ± 1.45 ตัว/แม่แพะ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Agossou และ Koluman (2018) 
ทีอ่ัตราการตั้งท้องของแพะทีผ่สมพันธุ์ตามธรรมชาติและผสมเทียมเท่ากับ 93% และ 70% ตามล าดับ แต่การผสมเทียมมี
โอกาสได้ลูกแฝดมากกว่าการผสมพันธุต์ามธรรมชาติ [2]  และต้องกระตุ้นให้เกดิ superovulation อย่างเหมาะสมด้วย [3] 

ตัวอ่อนมีชีวิตทั้งหมดมี 7 ระยะ ไดแ้ก ่2-cell stage, morula, compact morula, early blastocyst, blastocyst,  
expanded blastocyst และ hatched blastocyst (ภาพ 2) มีระยะ expanded blastocyst มากที่สุด 14 ตัว ได้จากแม่
แพะที่ผสมเทียมด้วยน้ าเชื้อสด 11 ตัว รองลงมาคือระยะ blastocyst 8 ตัว ได้จากแม่แพะที่ผสมพันธุต์ามธรรมชาติ 4 ตัว และ
ได้ระยะ early blastocyst และระยะ hatched blastocyst จ านวน 6 ตัวเท่ากัน (ตาราง 2)  

 

ก. 
 

ข. ค. ง. จ. ฉ. ช. 
 

ภาพ 2  ตัวอ่อนระยะต่าง ๆ ที่ไดจ้ากแม่แพะทั้ง 3 กลุ่ม (200 เท่า) ก. 2-cell stage  ข. morula  ค. compact morula  
          ง. early blastocyst  จ. blastocyst  ฉ. expanded blastocyst  ช. hatched blastocyst 

 

ตาราง 1  จ านวนตัวอ่อนท่ีได้จากการผสมพันธ์ุแม่แพะ 3 กลุ่ม กลุ่มละ 3 ตัว 

 

แม่แพะ 
จ านวนตัวอ่อน (ตัว) จ านวนโอโอไซต์

ที่ไม่ได้ปฏสินธ ิมีชีวิต ไม่มีชีวิต รวม ค่าเฉลี่ย ± S.D. 
ผสมพันธ์ุตามธรรมชาต ิ 17 1 18 6.00 ± 1.00 2 
ผสมเทียมด้วยน้ าเชื้อสด 17 4 21 7.00 ± 3.61 13 
ผสมเทียมด้วยน้ าเชื้อแช่แข็ง 10 1 11 3.67 ± 1.45 30 

รวม 44 6 50 5.65 ± 1.26 45 

5 
 

เมื่อประเมินคณุภาพของตัวอ่อนพบว่า ตัวอ่อนระยะที่มคีณุภาพดเียีย่ม (เกรด A) มากที่สุดคือ ระยะ expanded 
blastocyst จ านวน 14 ตัว ได้จากแม่แพะที่ผสมเทียมด้วยน้ าเช้ือสด 11 ตัว รองลงมาคือ ระยะ blastocyst  จ านวน 5 ตัว ได้
จากแม่แพะที่ผสมเทียมด้วยน้ าเชื้อแช่แข็ง 3 ตัว ในขณะทีร่ะยะ morula ทั้งหมด 7 ตัว มีคณุภาพดีเยี่ยม (เกรด A) และคุณภาพ
ดี (เกรด B) จ านวน 2 ตัว และ 5 ตัว ตามล าดับ และได้จากแม่แพะที่ผสมพันธุ์ตามธรรมชาต ิ(ตาราง 3) การประเมินคุณภาพ
ของตัวอ่อนเป็นหนึ่งในขั้นตอนท่ีส าคัญของการย้ายฝากตัวอ่อน ดังนั้นการตัดสินใจว่าตัวอ่อนมีคณุภาพเหมาะสมหรือไม่ขึ้นอยู่
กับความเช่ียวชาญและประสบการณ์ของผู้ที่ประเมินตัวอ่อน [4] 
ตาราง 3  จ านวนของตัวอ่อนคุณภาพต่าง ๆ จากแม่แพะทั้ง 3 กลุ่ม 

ตัวอ่อน จ านวนตัวอ่อนท่ีได้จากแม่แพะ  
รวม  

ระยะ 
 

คุณภาพ 
ผสมพันธ์ุ 

ตามธรรมชาต ิ
ผสมเทียม 

ด้วยน้ าเชื้อสด 
ผสมเทียม 

ด้วยน้ าเชื้อแช่แข็ง 
M เกรด A 2 0 0 2 
 เกรด B 5 0 0 5 
 รวม 7 0 0 7 

CM เกรด A 0 0 0 0 
 เกรด B 2 0 0 2 
 รวม 2 0 0 2 

EB เกรด A 1 0 1 2 
 เกรด B 1 0 3 4 
 รวม 2 0 4 6 
B เกรด A 2 0 3 5 
 เกรด B 2 1 0 3 
 รวม 4 1 3 8 

ExpB เกรด A 1 11 2 14 
 เกรด B 0 0 0 0 
 รวม 1 11 2 14 

หมายเหตุ  2C = 2-cell stage,  M = morula,  CM = compact morula,  EB = early blastocyst,  B = blastocyst 
   ExpB = expanded blastocyst, HB = hatched blastocyst,  0 = ไม่พบตัวอ่อน 

ตาราง 2 จ านวนตัวอ่อนแต่ละระยะการเจริญเติบโตที่ได้จากการผสมพันธ์ุแม่แพะ 3 กลุ่ม 
 

แม่แพะ 
จ านวนตัวอ่อน 

2C M CM EB B ExpB HB รวม 
ผสมพันธ์ุตามธรรมชาต ิ 0 7 2 2 4 1 1 17 
ผสมเทียมด้วยน้ าเชื้อสด 0 0 0 0 1 11 5 17 
ผสมเทียมด้วยน้ าเชื้อแช่แข็ง 1 0 0 4 3 2 0 10 

รวม 1 7 2 6 8 14 6 44 
ร้อยละ 2.30 15.90 4.55 13.63 18.18 31.81 13.63 100 

หมายเหต ุ 2C = 2-cell stage,  M = morula,  CM = compact morula,  EB = early blastocyst,  B = blastocyst 
   ExpB = expanded blastocyst, HB = hatched blastocyst,  0 = ไม่พบตัวอ่อน 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
ผลการตรวจหาจ านวน ระยะการเจริญเติบโต และประเมินคุณภาพของตัวอ่อน 

จากการผสมพันธ์ุแม่แพะ 3 กลุม่ได้ตัวอ่อนที่มีชีวิตและไมม่ีชีวิต (ภาพ 1) จ านวน 44 ตัว และ 6 ตัว ตามล าดับ ซึ่งแม่
แพะที่ผสมพันธ์ุตามธรรมชาติและผสมเทียมด้วยน้ าเชื้อสดให้ตัวอ่อนที่มีชีวิตมากที่สุดเท่ากันจ านวน 17 ตัว (ตาราง 1)  

 

   

ก. ข. ค. 
ภาพ 1  ตัวอ่อนและโอโอไซต์ที่ได้จากการผสมพันธ์ุแม่แพะ (200 เท่า) 

ก. ตัวอ่อนท่ีได้รับการปฏิสนธิ มีชีวิต เปลือกเป็นทรงกลมไม่ฉีกขาด เนื้อเยื่อของตัวอ่อนเกาะกันแน่นเป็นแผ่น  
   ไม่มีเซลล์แตกและแยกออกจากลุ่ม  

           ข. ตัวอ่อนท่ีได้รับการปฏิสนธิ ไม่มีชีวิต เซลล์แตกและไม่เกาะติดกันเป็นแผ่น เซลล์แบ่งตัวไม่สม่ าเสมอ 
           ค. โอโอไซต์ที่ไม่ได้ปฏิสนธิ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงภายในเซลล์ 

 

 

การศึกษาครั้งน้ีพบว่าการผสมพันธุ์ตามธรรมชาติให้ตัวอ่อนเฉลี่ย 6.00 ± 1.00 ตัว/แม่แพะ ซึ่งมากกวา่การผสมเทียม
ด้วยน้ าเชื้อแช่แข็งที่ให้ตัวอ่อนเฉลี่ย 3.67 ± 1.45 ตัว/แม่แพะ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Agossou และ Koluman (2018) 
ทีอ่ัตราการตั้งท้องของแพะทีผ่สมพันธุ์ตามธรรมชาติและผสมเทียมเท่ากับ 93% และ 70% ตามล าดับ แต่การผสมเทียมมี
โอกาสได้ลูกแฝดมากกว่าการผสมพันธุต์ามธรรมชาติ [2]  และต้องกระตุ้นให้เกดิ superovulation อย่างเหมาะสมด้วย [3] 

ตัวอ่อนมีชีวิตทั้งหมดมี 7 ระยะ ไดแ้ก ่2-cell stage, morula, compact morula, early blastocyst, blastocyst,  
expanded blastocyst และ hatched blastocyst (ภาพ 2) มีระยะ expanded blastocyst มากที่สุด 14 ตัว ได้จากแม่
แพะที่ผสมเทียมด้วยน้ าเชื้อสด 11 ตัว รองลงมาคือระยะ blastocyst 8 ตัว ได้จากแม่แพะที่ผสมพันธุต์ามธรรมชาติ 4 ตัว และ
ได้ระยะ early blastocyst และระยะ hatched blastocyst จ านวน 6 ตัวเท่ากัน (ตาราง 2)  

 

ก. 
 

ข. ค. ง. จ. ฉ. ช. 
 

ภาพ 2  ตัวอ่อนระยะต่าง ๆ ที่ไดจ้ากแม่แพะทั้ง 3 กลุ่ม (200 เท่า) ก. 2-cell stage  ข. morula  ค. compact morula  
          ง. early blastocyst  จ. blastocyst  ฉ. expanded blastocyst  ช. hatched blastocyst 

 

ตาราง 1  จ านวนตัวอ่อนท่ีได้จากการผสมพันธ์ุแม่แพะ 3 กลุ่ม กลุ่มละ 3 ตัว 

 

แม่แพะ 
จ านวนตัวอ่อน (ตัว) จ านวนโอโอไซต์

ที่ไม่ได้ปฏสินธ ิมีชีวิต ไม่มีชีวิต รวม ค่าเฉลี่ย ± S.D. 
ผสมพันธ์ุตามธรรมชาต ิ 17 1 18 6.00 ± 1.00 2 
ผสมเทียมด้วยน้ าเชื้อสด 17 4 21 7.00 ± 3.61 13 
ผสมเทียมด้วยน้ าเชื้อแช่แข็ง 10 1 11 3.67 ± 1.45 30 

รวม 44 6 50 5.65 ± 1.26 45 
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เมื่อประเมินคณุภาพของตัวอ่อนพบว่า ตัวอ่อนระยะที่มคีณุภาพดเียีย่ม (เกรด A) มากที่สุดคือ ระยะ expanded 
blastocyst จ านวน 14 ตัว ได้จากแม่แพะที่ผสมเทียมด้วยน้ าเช้ือสด 11 ตัว รองลงมาคือ ระยะ blastocyst  จ านวน 5 ตัว ได้
จากแม่แพะที่ผสมเทียมด้วยน้ าเชื้อแช่แข็ง 3 ตัว ในขณะทีร่ะยะ morula ทั้งหมด 7 ตัว มีคณุภาพดีเยี่ยม (เกรด A) และคุณภาพ
ดี (เกรด B) จ านวน 2 ตัว และ 5 ตัว ตามล าดับ และได้จากแม่แพะที่ผสมพันธุ์ตามธรรมชาต ิ(ตาราง 3) การประเมินคุณภาพ
ของตัวอ่อนเป็นหนึ่งในขั้นตอนท่ีส าคัญของการย้ายฝากตัวอ่อน ดังนั้นการตัดสินใจว่าตัวอ่อนมีคณุภาพเหมาะสมหรือไม่ขึ้นอยู่
กับความเช่ียวชาญและประสบการณ์ของผู้ที่ประเมินตัวอ่อน [4] 
ตาราง 3  จ านวนของตัวอ่อนคุณภาพต่าง ๆ จากแม่แพะทั้ง 3 กลุ่ม 

ตัวอ่อน จ านวนตัวอ่อนท่ีได้จากแม่แพะ  
รวม  

ระยะ 
 

คุณภาพ 
ผสมพันธ์ุ 

ตามธรรมชาต ิ
ผสมเทียม 

ด้วยน้ าเชื้อสด 
ผสมเทียม 

ด้วยน้ าเชื้อแช่แข็ง 
M เกรด A 2 0 0 2 
 เกรด B 5 0 0 5 
 รวม 7 0 0 7 

CM เกรด A 0 0 0 0 
 เกรด B 2 0 0 2 
 รวม 2 0 0 2 

EB เกรด A 1 0 1 2 
 เกรด B 1 0 3 4 
 รวม 2 0 4 6 
B เกรด A 2 0 3 5 
 เกรด B 2 1 0 3 
 รวม 4 1 3 8 

ExpB เกรด A 1 11 2 14 
 เกรด B 0 0 0 0 
 รวม 1 11 2 14 

หมายเหตุ  2C = 2-cell stage,  M = morula,  CM = compact morula,  EB = early blastocyst,  B = blastocyst 
   ExpB = expanded blastocyst, HB = hatched blastocyst,  0 = ไม่พบตัวอ่อน 

ตาราง 2 จ านวนตัวอ่อนแต่ละระยะการเจริญเติบโตที่ได้จากการผสมพันธ์ุแม่แพะ 3 กลุ่ม 
 

แม่แพะ 
จ านวนตัวอ่อน 

2C M CM EB B ExpB HB รวม 
ผสมพันธ์ุตามธรรมชาต ิ 0 7 2 2 4 1 1 17 
ผสมเทียมด้วยน้ าเชื้อสด 0 0 0 0 1 11 5 17 
ผสมเทียมด้วยน้ าเชื้อแช่แข็ง 1 0 0 4 3 2 0 10 

รวม 1 7 2 6 8 14 6 44 
ร้อยละ 2.30 15.90 4.55 13.63 18.18 31.81 13.63 100 

หมายเหต ุ 2C = 2-cell stage,  M = morula,  CM = compact morula,  EB = early blastocyst,  B = blastocyst 
   ExpB = expanded blastocyst, HB = hatched blastocyst,  0 = ไม่พบตัวอ่อน 
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 จากตัวอ่อนท้ังหมด 44 ตัว มีตัวอ่อนทีม่ีคุณภาพเกรด A และเกรด B เท่ากับ 37 ตัว ซึ่งเป็นระยะ blastocyst คุณภาพ
เกรด A และเกรด B ทีเ่หมาะสมตอ่การย้ายฝากตัวอ่อนเท่ากับ 28 ตัว คิดเป็น 84%  
ผลการเพาะเลี้ยงตัวอ่อน morula ในน้ ายาเพาะเลี้ยงตัวอ่อนภายนอกร่างกายแพะ 
 จากการน าระยะ morula จ านวน 7 ตัวที่ได้จากแม่แพะกลุม่ที่ 1 ที่ผสมพันธ์ุตามธรรมชาติ และระยะ 2-cell stage 
จ านวน 1 ตัวที่ไดจ้ากแม่แพะกลุ่มที่ 3 ที่ผสมเทียมด้วยน้ าเชื้อแช่แข็งไปเพาะเลี้ยงในน้ ายาเพาะเลี้ยงตวัอ่อน พบว่าระยะ 2-cell 
ซึ่งเป็นตัวอ่อนระยะแรก จึงหยดุการพัฒนา ในขณะที่ระยะ morula 2 ตัวสามารถเจรญิเป็นระยะ early blastocyst และระยะ 
expanded blastocyst ได้อย่างละตัวในช่ัวโมงท่ี 16 และได้น าไปแช่แข็งเพื่อเตรียมย้ายฝากตัวอ่อนต่อไป (ตาราง 4)  
 

ตาราง 4  เวลาที่ตัวอ่อนใช้ในการเจริญเติบโตในน้ ายาเพาะเลี้ยงตัวอ่อน 
 

การผสมพันธ์ุ 
แม่แพะ 
ตัวที ่

ล าดับที่ของตัวอ่อน/
ระยะตัวอ่อนเกรด 

จ านวนช่ัวโมงท่ีเพาะเลี้ยงตัวอ่อน 
0 4 8 12 16 20 24 

กลุ่ม 1 ผสมพันธ์ุ 
ตามธรรมชาต ิ

1 1/MB M M M M Deg   
2 2/MB M M M M M M CM* 

3/MB M M M M M M CM* 
4/MA M M CM CM EB*   

3 5/MB M M M M CM CM Deg 
6/MB M M M M M M CM* 
7/MA M CM EB B ExpB*   

กลุ่ม 3 ผสมเทียม 
ด้วยน้ าเชื้อแช่แข็ง 

1 8/2C 2C 2C Deg     

หมายเหตุ  2C = 2-cell stage,  M = morula,  CM = compact morula,  EB = early blastocyst,  B = blastocyst 
      ExpB = expanded blastocyst, Deg = degenerate embryo, * น าไปแชแ่ข็ง 

  

การศึกษาครั้งน้ีพบว่าระยะ morula ของแพะทีป่ระกอบด้วยเซลลอ์ัดกันแน่นมากกว่า 32 เซลล์สามารถเจริญเป็น
ระยะ early blastocyst และระยะ expanded blastocyst  ไดโ้ดยไมต่้องเพาะเลี้ยงร่วมกับเซลล์บผุิวของท่อน าไข่ ต่างจาก
ระยะ morula 1-2 เซลล์ และระยะ morula 4-8 เซลล์ที่ต้องเพาะเลี้ยงร่วมกบัเซลล์บผุิวของท่อน าไข่ของแพะจึงจะเจริญเป็น
ระยะ morula 16 เซลล์ได ้[5] หรือสามารถเพาะเลีย้งร่วมกับเซลลผ์ุผิวของท่อน าไข่ของกระบือได้ด้วย [6] เนื่องจากเซลล์บุผิว
ของท่อน าไข่จะปล่อยสารเคมีออกมาช่วยในการเจริญของระยะ morula ระยะแรกได้ [7] เช่นเดียวกับการเพาะเลี้ยง morula 
ระยะแรกของโคและแกะที่ต้องเพาะเลีย้งร่วมกับ trophoblastic vesicles ตัวอ่อนจึงจะเจรญิเติบโตต่อไปได้ [8] 

สรุปผลการวิจัย 
แม่แพะท่ีผสมพันธ์ุตามธรรมชาติ ผสมเทียมด้วยน้ าเชื้อสด และผสมเทียมด้วยน้ าเชื้อแช่แข็งให้ตัวอ่อนจ านวน 17, 17 

และ 10 ตัว ตามล าดับ แม่แพะท่ีผสมพันธ์ุตามธรรมชาติให้ระยะ morula, compact morula, early blastocyst, 
blastocyst, expanded blastocyst และ hatched blastocyst เท่ากับ 7, 2, 2, 4, 1 และ 1 ตัว ตามล าดับ แม่แพะท่ีผสม
เทียมด้วยน้ าเชื้อสดใหร้ะยะ blastocyst, expanded blastocyst และ hatched blastocyst เท่ากับ 1, 11 และ 5 ตัว 
ตามล าดับ แม่แพะท่ีผสมเทียมด้วยน้ าเชื้อแช่แข็งให้ระยะ 2-cell stage, early blastocyst, blastocyst และ expanded 
blastocyst เท่ากับ 1, 4, 3 และ 2 ตัว ตามล าดับ ตัวอ่อนท้ังหมดยกเว้นระยะ 2-cell stage และ hatched blastocyst มี
คุณภาพดีเยี่ยมและคุณภาพดเีท่ากับ 23 และ 14 ตัวตามล าดับ การผสมเทียมแม่แพะด้วยน้ าเชื้อสดเป็นวิธีการที่ดีที่สดุ 
เนื่องจากใหร้ะยะ expanded blastocyst ที่มีคุณภาพดเียี่ยมเหมาะแก่การย้ายฝากตัวอ่อนมากท่ีสดุจ านวน 11 ตัว เมื่อน า
ระยะ morula จากแม่แพะที่ผสมพันธุ์ตามธรรมชาติไปเพาะเลี้ยงในน้ ายาเพาะเลี้ยงตัวอ่อนพบว่าระยะ morula จ านวน 3 ตัว
เจริญเป็นระยะ compact morula  ได้ในช่ัวโมงท่ี 24 และระยะ morula จ านวน 2 ตัวเจริญเป็นระยะ early blastocyst 
และระยะ expanded blastocyst ในช่ัวโมงท่ี 16 แสดงว่าสามารถเพาะเลี้ยงระยะ morula ภายนอกร่างกายแพะให้เจริญและ
พัฒนาเป็นระยะ blastocyst ที่เหมาะสมแก่การยา้ยฝากตัวอ่อนได ้
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 จากตัวอ่อนท้ังหมด 44 ตัว มีตัวอ่อนทีม่ีคุณภาพเกรด A และเกรด B เท่ากับ 37 ตัว ซึ่งเป็นระยะ blastocyst คุณภาพ
เกรด A และเกรด B ทีเ่หมาะสมตอ่การย้ายฝากตัวอ่อนเท่ากับ 28 ตัว คิดเป็น 84%  
ผลการเพาะเลี้ยงตัวอ่อน morula ในน้ ายาเพาะเลี้ยงตัวอ่อนภายนอกร่างกายแพะ 
 จากการน าระยะ morula จ านวน 7 ตัวที่ได้จากแม่แพะกลุม่ที่ 1 ที่ผสมพันธ์ุตามธรรมชาติ และระยะ 2-cell stage 
จ านวน 1 ตัวที่ไดจ้ากแม่แพะกลุ่มที่ 3 ที่ผสมเทียมด้วยน้ าเชื้อแช่แข็งไปเพาะเลี้ยงในน้ ายาเพาะเลี้ยงตวัอ่อน พบว่าระยะ 2-cell 
ซึ่งเป็นตัวอ่อนระยะแรก จึงหยดุการพัฒนา ในขณะที่ระยะ morula 2 ตัวสามารถเจรญิเป็นระยะ early blastocyst และระยะ 
expanded blastocyst ได้อย่างละตัวในช่ัวโมงท่ี 16 และได้น าไปแช่แข็งเพื่อเตรียมย้ายฝากตัวอ่อนต่อไป (ตาราง 4)  
 

ตาราง 4  เวลาที่ตัวอ่อนใช้ในการเจริญเติบโตในน้ ายาเพาะเลี้ยงตัวอ่อน 
 

การผสมพันธ์ุ 
แม่แพะ 
ตัวที ่

ล าดับที่ของตัวอ่อน/
ระยะตัวอ่อนเกรด 

จ านวนช่ัวโมงท่ีเพาะเลี้ยงตัวอ่อน 
0 4 8 12 16 20 24 

กลุ่ม 1 ผสมพันธ์ุ 
ตามธรรมชาต ิ

1 1/MB M M M M Deg   
2 2/MB M M M M M M CM* 

3/MB M M M M M M CM* 
4/MA M M CM CM EB*   

3 5/MB M M M M CM CM Deg 
6/MB M M M M M M CM* 
7/MA M CM EB B ExpB*   

กลุ่ม 3 ผสมเทียม 
ด้วยน้ าเชื้อแช่แข็ง 

1 8/2C 2C 2C Deg     

หมายเหตุ  2C = 2-cell stage,  M = morula,  CM = compact morula,  EB = early blastocyst,  B = blastocyst 
      ExpB = expanded blastocyst, Deg = degenerate embryo, * น าไปแชแ่ข็ง 

  

การศึกษาครั้งน้ีพบว่าระยะ morula ของแพะทีป่ระกอบด้วยเซลลอ์ัดกันแน่นมากกว่า 32 เซลล์สามารถเจริญเป็น
ระยะ early blastocyst และระยะ expanded blastocyst  ไดโ้ดยไมต่้องเพาะเลี้ยงร่วมกับเซลล์บผุิวของท่อน าไข่ ต่างจาก
ระยะ morula 1-2 เซลล์ และระยะ morula 4-8 เซลล์ที่ต้องเพาะเลี้ยงร่วมกบัเซลล์บผุิวของท่อน าไข่ของแพะจึงจะเจริญเป็น
ระยะ morula 16 เซลล์ได ้[5] หรือสามารถเพาะเลีย้งร่วมกับเซลลผ์ุผิวของท่อน าไข่ของกระบือได้ด้วย [6] เนื่องจากเซลล์บุผิว
ของท่อน าไข่จะปล่อยสารเคมีออกมาช่วยในการเจริญของระยะ morula ระยะแรกได้ [7] เช่นเดียวกับการเพาะเลี้ยง morula 
ระยะแรกของโคและแกะที่ต้องเพาะเลีย้งร่วมกับ trophoblastic vesicles ตัวอ่อนจึงจะเจรญิเติบโตต่อไปได้ [8] 

สรุปผลการวิจัย 
แม่แพะท่ีผสมพันธ์ุตามธรรมชาติ ผสมเทียมด้วยน้ าเชื้อสด และผสมเทียมด้วยน้ าเชื้อแช่แข็งให้ตัวอ่อนจ านวน 17, 17 

และ 10 ตัว ตามล าดับ แม่แพะท่ีผสมพันธ์ุตามธรรมชาติให้ระยะ morula, compact morula, early blastocyst, 
blastocyst, expanded blastocyst และ hatched blastocyst เท่ากับ 7, 2, 2, 4, 1 และ 1 ตัว ตามล าดับ แม่แพะท่ีผสม
เทียมด้วยน้ าเชื้อสดใหร้ะยะ blastocyst, expanded blastocyst และ hatched blastocyst เท่ากับ 1, 11 และ 5 ตัว 
ตามล าดับ แม่แพะท่ีผสมเทียมด้วยน้ าเชื้อแช่แข็งให้ระยะ 2-cell stage, early blastocyst, blastocyst และ expanded 
blastocyst เท่ากับ 1, 4, 3 และ 2 ตัว ตามล าดับ ตัวอ่อนท้ังหมดยกเว้นระยะ 2-cell stage และ hatched blastocyst มี
คุณภาพดีเยี่ยมและคุณภาพดเีท่ากับ 23 และ 14 ตัวตามล าดับ การผสมเทียมแม่แพะด้วยน้ าเชื้อสดเป็นวิธีการที่ดีที่สดุ 
เนื่องจากใหร้ะยะ expanded blastocyst ที่มีคุณภาพดเียี่ยมเหมาะแก่การย้ายฝากตัวอ่อนมากท่ีสดุจ านวน 11 ตัว เมื่อน า
ระยะ morula จากแม่แพะที่ผสมพันธุ์ตามธรรมชาติไปเพาะเลี้ยงในน้ ายาเพาะเลี้ยงตัวอ่อนพบว่าระยะ morula จ านวน 3 ตัว
เจริญเป็นระยะ compact morula  ได้ในช่ัวโมงท่ี 24 และระยะ morula จ านวน 2 ตัวเจริญเป็นระยะ early blastocyst 
และระยะ expanded blastocyst ในช่ัวโมงท่ี 16 แสดงว่าสามารถเพาะเลี้ยงระยะ morula ภายนอกร่างกายแพะให้เจริญและ
พัฒนาเป็นระยะ blastocyst ที่เหมาะสมแก่การยา้ยฝากตัวอ่อนได ้

 

7 
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ผลของแสงสีจากหลอดแอลอีดีต่อการชักน�าแคลลัสของเก๋งจีน (Huernia schneideriana)

ธนิสรณ์ เพชรส�ารวล1* จารุวัตร จันทร์ประดิษฐ์2 สุวิทย์ คงภักดี3 และพีระ ทองมี4

บทคัดย่อ 

เก๋งจีน เป็นไม้ดอกไม้ประดับสวยงาม แต่ต้องระมัดระวังในด้านปริมาณความชื้นให้เหมาะสมในการขยายพันธุ์ การเพาะ

เลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเป็นการขยายพันธุ์รวดเร็วและปลอดภัย แสงที่ใช้มักเป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์ การใช้หลอดแอลอีดี มีประสิทธิภาพ

มากกว่า เนื่องจากไม่มีความร้อนและอายุการใช้งานนาน ดังนั้นการวิจัยจึงขยายพันธุ์เก๋งจีนโดยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชชักน�าให้เกิด

แคลลัสภายใต้แสงจากหลอดแอลอีดี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของแสงจากหลอดแอลอีดีที่ให้สีต่างกันในการชักน�าแคลลัสของเก๋ง

จีน วิธีการศกึษาท�าได้โดยฟอกฆา่เชื้อเก๋งจีน ตัดแต่งให้มีน�้าหนัก 0.15 กรัม เลี้ยงบนอาหารสูตร MS เสริมด้วยฮอร์โมน NAA 1 mg/L 

และ BA 2.5 mg/L เลี้ยงภายใต้แสงจากหลอดแอลอีดี ได้แก่ สีขาว สีแดง สีน�้าเงิน และในที่มืด พบว่า ลักษณะของแคลลัสมีลักษณะ

ร่วนฟู (Friable Callus) ทุกชุดการทดลองเกิดแคลลัสของเก๋งจีนร้อยละ 100 และแสงสีขาว สีแดง และสีน�้าเงินชักน�าเก๋งจีนให้เกิด

แคลลัสได้ ค่าเฉลี่ยน�้าหนักสดแคลลัส เท่ากับ 0.1453 ± 0.0745 กรัม, 0.1213 ± 0.0344 กรัม และ 0.1207 ± 0.0593 กรัม ตาม

ล�าดับ ชุดควบคุม (ในที่มืด) มีค่าน�้าหนักสดเฉลี่ย 0.0980 ± 0.0666 กรัม เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติ สรุปได้ว่า แสงจากหลอดแอลอีดี

และในที่มืดชักน�าให้เกิดแคลลัสได้ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p=0.218) โดยมีแนวโน้มของค่าเฉลี่ยน�้าหนักสดแคลลัสเลี้ยงภายใต้แสง

สีขาวมีค่ามากที่สุด ดังนั้น แสงสีขาวจากหลอดแอลอีดีมีแนวโน้มสามารถชักน�าให้เกิดแคลลัสเก๋งจีนได้มากที่สุด

ค�าส�าคัญ : แสงสี แอลอีดี แคลลัส เก๋งจีน
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Effect of color light from Light Emitting Diode (LED) on callus induction 

of Red Dragon Flower (Huernia schneideriana)

Thanisorn Pethsumrual1* Charuvat Chanpradit2 Suwit khongpugdee3 and Peera Thongmee4

Abstract
Huernia schneideriana is a beautiful ornamental flower. But must be careful about moisture content 

suitable for propagation. Plant tissue culture is a fast and safe propagation. The light used is usually a fluores-

cent bulb but the LED is more efficient because it’s no heat and long lifetime. Therefore, the research is prop-

agating H. schneideriana by cultivating plant tissue, inducing calluses under LED light. The objective to is study 

the effect of light from different colored LED on callus induction of H. schneideriana. Methods of study can be 

done by sterilize H. schneideriana and trimmed to 0.15 g weight, fed on MS medium supplemented with 1 mg/l 

NAA and 2.5 mg/l BA that cultured under light of a LED, white, red, blue and in the dark area. Found that the 

characteristic of the callus is Friable Callus. All treatments cause calluses H. schneideriana of 100 %. And the 

white, red and blue light can induce H. schneideriana calluses. The mean weight of fresh callus was 0.1453 ± 

0.0745 g, 0.1213 ± 0.0344 g and 0.1207 ± 0.0593 g respectively. Control group (in the dark area) has an average 

fresh weight of 0.0980 ± 0.0666 g. Statistical analysis concluded that the light from the LED and Control induced 

calluses were not statistically different (p = 0.218). The trend of average weight of fresh callus under white light 

was the highest. Therefore, white light from LED tend to be the most suitable for H. schneideriana.

Keyword : Color light, LED, Callus, Huernia schneideriana
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บทน า 
เก๋งจีน เป็นไม้ดอกไม้ประดับสวยงำม แต่ต้องระมัดระวังในด้ำนปริมำณควำมช้ืนให้เหมำะสมในกำรขยำยพันธุ์             

กำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเป็นกำรขยำยพันธุ์รวดเร็วและปลอดภัย ได้ลักษณะของต้นเดิมและมีควำมปลอดภัยจำกเช้ือรำและ
เชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อเก๋งจีนได้ ซึ่งในระบบกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชจ ำเป็นต้องมีแสง ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่
ส ำคัญในกำรเจริญเติบโตของพืช เนื่องจำกพืชมีรงควัตถุในคลอโรพลำสต์ท่ีสำมำรถสร้ำงอำหำรเองได้โดยกำรถูกกระตุ้นด้วย
แสง ซึ่งเรียกกระบวนกำรนี้ว่ำ กำรสังเครำะห์ด้วยแสงของพืช ซึ่งแสงในธรรมชำติจำกดวงอำทิตย์ที่พืชต้องกำรน ำไปใช้ คือ  
แสงขำว แสงดังกล่ำวเมื่อไปผ่ำนปริซึมจะมีสีที่ต่ำงกัน 7 สี แต่ละสีมีควำมแตกต่ำงกันของควำมยำวคลื่นแสง แสงสี               
ที่แตกต่ำงกันน้ีมีผลต่อกำรสังเครำะห์ด้วยแสงและกำรเจริญเติบโตของพืชนั่นเอง  

แอลอีดี (light emitting diodes, LEDs) เป็นวัสดุสำรกึ่งตัวน ำทำงแสงที่มีอิทธิพลอย่ำงมำกต่อกำรเปลี่ยนแปลง   
กำรใช้ ชีวิตของมนุ ษย์  แสงที่ พื ชน ำมำใช้ประโยชน์ ในกำรสั งเครำะห์ ด้ วยแสงเพื่ อกำรเจริญ เติบ โต  เรียกว่ ำ                    
photo synthetically active radiation (PAR) อยู่ ใน ช่วงควำมยำวคลื่น 400 -700 นำโนเมตร ซึ่ งส ำคัญมำกต่อพืช            
ในกำรใช้พลังงำนเพื่อสังเครำะห์ด้วยแสง (นภัทร วัจนเทพินทร์ และไชยยันต์ บุญมี, 2560) นอกจำกนี้มีผู้ท ำกำรศึกษำเกี่ยวกับ
แอลอีดี อำทิ จิตรำพรรณ พิลึก (2550) ท ำกำรประยุกต์ใช้หลอดแอลอีดีให้แสงประดิษฐ์แทนหลอดฟลูออเรสเซนต์             
ในกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ โดยใช้หลอดแอลอีดีสีแดง 90 % และสีน้ ำ เงิน 10 % พบว่ำกำรใช้หลอดแอลอีดีช่วย           
ในกำรพัฒนำตำบนก้ำนช่อดอกได้สูงกว่ำกำรใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์   และท ำให้ต้นกล้ำมีน้ ำหนักสดและควำมสูงมำก              
แพรวรี ตะเพียนทอง และคณะ (2559) ท ำกำรศึกษำผลของแสงสีจำกหลอด LED ต่อกำรเพำะเลี้ยงกลีบดอกเบญจมำศ        
สำยพันธุ์แคนเทอร์ ภำยใต้แหล่งก ำเนิดแสงที่แตกต่ำงกัน พบว่ำ กลีบดอกเบญจมำศที่เลี้ยงภำยใต้หลอด cool white         
แสงสีขำวมีอัตรำกำรเกิดแคลลัสมำกที่สุดและขนำดแคลลัสใหญ่ที่สุด และช้ินส่วนที่เลี้ยงภำยใต้หลอด LED แสงสีแดง มี  
น้ ำหนักสดแคลลัสมำกที่สุดและมีจ ำนวนยอดต่อช้ินส่วนมำกที่สุด ทั้งนี้แสงในระบบกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชมักจะใช้                    
หลอดฟลูออเรสเซนต์ ซึ่งมีควำมร้อนและท ำให้เครื่องปรับอำกำศท ำงำนหนักได้ ท ำให้ไม่ประหยัดพลังงำนเท่ำที่ควร           
กำรใช้หลอดแอลอีดีจึงมีประสิทธิภำพมำกกว่ำ เนื่องจำกมีข้อดี คือ ไม่ปลดปล่อยควำมร้อน อุณหภูมิต่ ำ อำยุกำรใช้งำน
ยำวนำน และประหยัดพลังงำน (ชำนนท์ ลำภจิตร, 2560) 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะขยำยพันธุ์เก๋งจีนด้วยกำรใช้วิธีกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช โดยกำรน ำเก๋งจีนมำเพำะเลี้ยง    
ให้เกิดแคลลัส โดยน ำไปไว้ภำยใต้แสงจำกหลอดแอลอีดีที่ให้สีต่ำงกันในห้องเพำะเลี้ยง เพื่อศึกษำลักษณะและกำรเจริญเติบโต
ของแคลลัส ซึ่งแคลลัสเป็นกลุ่มเซลล์ที่มีคุณสมบัติเป็นเซลล์ต้นก ำเนิด สำมำรถชักน ำให้เจริญเติบโตไปเป็นต้นใหม่ได้มำกมำย         
ซึ่งสำมำรถน ำไปเพิ่มมูลค่ำกำรขยำยพันธุ์ต้นเก๋งจีนในขวดเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อได้ อีกทั้งต้นพันธุ์ที่ได้ปลอดจำกเช้ือรำและ
แบคทีเรียเมื่อเปรียบเทียบกับกำรขยำยพันธุ์ในธรรมชำติ และต้นพันธุ์ที่ได้สะดวกในกำรเคลื่อนย้ำยและกำรจ ำหน่ำยตลอดจน
สำมำรถน ำมำใช้เป็นของช ำร่วยในงำนส ำคัญต่ำงๆ ได้อีกทำงหนึ่งด้วย 

 
วิธีการวิจัย 

 เลือกส่วนของล ำต้นเก๋งจีนท่ีมีลักษณะสมบูรณ์มำล้ำงท ำควำมสะอำด จำกน้ันแช่ลงในเอธิลแอลกอฮอล์เข้มข้น 70 % 
เป็นเวลำ 60 วินำที เขย่ำตลอดเวลำ ต่อไปแช่ต้นเก๋งจีนในสำรละลำยคลอร็อกซ์ ควำมเข้มข้น 30 % พร้อมหยด tween 20 ลง
ไป 1-2 หยด เป็นเวลำ 10 นำที (เขย่ำเป็นระยะๆ) ล้ำงด้วยน้ ำกลั่นที่นึ่งฆ่ำเช้ือแล้ว 3 ครั้ง จำกนั้นแช่ต้นเก๋งจีนในสำรละลำย
คลอร็อกซ์ ควำมเข้มข้น 20 % พร้อมหยด tween 20 ลงไป 1-2 หยด เป็นเวลำ 20 นำที (เขย่ำเป็นระยะๆ) แล้วล้ำงด้วย       
น้ ำกลั่นที่น่ึงฆ่ำเช้ือแล้ว 3 ครั้ง  

 
 

ใช้ปำกคีบน ำช้ินส่วนของเก๋งจีนลงในจำนเพำะเชื้อ ใช้มีดตัดแต่งให้ได้ขนำด 0.5×0.5×0.5 เซนติเมตร โดยทุกช้ินส่วน
มี ขนำด เท่ ำๆ  กัน  และ ช่ังน้ ำหนั กทุ ก ช้ิน ให้ มี น้ ำหนั ก เริ่ ม ต้ น  0 .15 กรัม  น ำ ช้ินส่ วนของเก๋ งจีนที่ ตั ด แต่ งแล้ ว                          
ไปลงเลี้ยงบนอำหำรสูตร MS (Murashige and Skoog, 1962 อ้ำงอิงจำก จำรุวัตร จันทร์ประดิษฐ์ , 2560) เสริมด้วย    
ฮอร์โมน NAA 1 mg/L และ BA 2.5 mg/L (Amoo, 2009) น ำขวดไปวำงในช้ันวำงเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อในห้องเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ      
ภำยใต้แสงจำกหลอดแอลอีดีชนิด T8 18 W ได้แก่ แสงสีขำว (ช่วงคลื่นแสง 400-700 นำโนเมตร, ควำมเข้มแสง 2,573 ลักซ์) 
แสงสีแดง (ช่วงคลื่นแสง 610-700 นำโนเมตร, ควำมเข้มแสง 70 ลักซ์) แสงสีน้ ำเงิน (ช่วงคลื่นแสง 450-500 นำโนเมตร,               
ควำมเข้มแสง 192 ลักซ์) และวำงในที่มืด (ช่วงคลื่นแสง 0 นำโนเมตร , ควำมเข้มแสง 0 ลักซ์) วำงแผนกำรทดลองแบบ       
สุ่มสมบูรณ์ โดยแต่ละชุดกำรทดลองมี 3 ซ้ ำ ซ้ ำละ 5 ขวด ท่ีอุณหภูมิ 25 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 12 สัปดำห์ บันทึกข้อมูล 
กำรเกิดของแคลลัส (ร้อยละ) ลักษณะแคลลัส สีของแคลลัส และค่ำเฉลี่ยน้ ำหนักสดแคลลัสเก๋งจีน โดยวิเครำะห์               
ควำมแปรปรวนทำงเดียว (One-way ANOVA) ที่ระดับนัยส ำคัญ 0.05   
หมำยเหตุ : ช้ันวำงขวดเพำะเลี้ยงในแต่ละชั้นจะมีแสงจำกหลอดแอลอีดีสีนั้นๆ 1 หลอด ต่อ 1 ช้ันวำง โดยใช้ผ้ำสีด ำที่นึ่งฆ่ำเช้ือ
แล้วและฟิวเจอร์บอร์ดสีด ำที่ฆ่ำเชื้อด้วยเอธิลแอลกอฮอล์เข้มข้น 95 % เพื่อกันแสงรบกวนจำกภำยนอกและแสงระหว่ำงช้ันวำง  
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
จำกกำรศึกษำกำรเพำะเลี้ยงแคลลัสเก๋งจีนภำยใต้แสงจำกหลอดแอลอีดีสีต่ำงๆ และในที่มืด พบว่ำ ในทุกชุดกำรทดลอง

เกิดแคลลัสร้อยละ 100 ส่วนกำรศึกษำลักษณะและสีของแคลลัสเก๋งจีน พบว่ำ ลักษณะของแคลลัสทุกชุดกำรทดลองเป็น            
แคลลัสร่วนฟู (Friable Callus) ส่วนสีของแคลลัส พบว่ำมีควำมแตกต่ำงกัน โดยที่แคลลัสของเก๋งจีนที่ได้รับแสงจำกหลอดแอลอีดี 
สีขำว สีแดง สีน้ ำเงิน และในที่มืด มีสีเขียวปนขำว สีขำว สีขำวปนเขียว และสีขำวปนน้ ำตำล ตำมล ำดับ (ตำรำงที่ 1 และ รูปที่ 1) 

 

ตารางที่ 1 การเกิดแคลลัสของเก๋งจีน ลกัษณะ และสขีองแคลลสัของเก๋งจนี (Huernia schneideriana) ที่ชักน าภายใต้
แสงสีต่างๆจากหลอดแอลอีดีสีต่างๆ และในที่มืด 

ชุดการทดลอง การเกิดแคลลัส (ร้อยละ) ลักษณะแคลลัส สีของแคลลัส 
ในที่มืด 100  Friable Callus ขำวปนน้ ำตำล 

หลอดแอลอดีีสีขำว 100  Friable Callus เขียวปนขำว 
หลอดแอลอดีีสีแดง 100  Friable Callus ขำว 

หลอดแอลอดีีสีน้ ำเงิน 100  Friable Callus ขำวปนเขียว 
 . 

เมื่ อ เปรียบ เทียบ ชุดกำรทดลองในที่ มี แสงจำกหลอดแอลอีดีและในที่ มื ดสำมำรถชักน ำเก๋ งจีน ให้ เกิด               
แคลลัส ได้  ซึ่ งแสงจำกหลอดแอลอีดี ในทุก ชุดกำรทดลอง อำจมี ส่ วนในกำรกระตุ้ น ช้ินส่วนของเก๋ งจีน ให้ เกิ ด                                    
กำรสังเครำะห์ด้วยแสง ท ำให้มีกำรเจริญเติบโตและพัฒนำเป็นแคลลัสร่วมกับสำรอำหำรในวุ้นอำหำรแข็ง ส่วนในที่มืด                                       
มี กำรเกิ ดขึ้ นของแคลลัส เช่นกัน  อำจ เกิดจำกเก๋ งจีนมี ค วำมสำมำรถในกำรพัฒ นำไป เป็ นแคลลัส ได้ ในที่ มื ด                         
ซึ่งแคลลัสของพืชบำงชนิดไม่ต้องกำรแสง (รังสฤษดิ์ กำวีต๊ะ, 2545) เพรำะแคลลัสจะได้รับพลังงำนจำกน้ ำตำลที่อยู่ในอำหำร  
(พัชรินทร์ ศรีทองค ำ, 2538) โดยไม่จ ำเป็นต้องใช้แสงกระตุ้น  
 ส่วนสีของแคลลัสที่แตกต่ำงกันอำจเป็นเพรำะแสงจำกหลอดแอลอีดีแต่ละสีมีควำมยำวคลื่นแสงแตกต่ำงกัน ท ำให้  
เก๋งจีนดูดกลืนแสงได้แตกต่ำงกัน ส่งผลท ำให้สีของแคลลัสแตกต่ำงกันไปดว้ย ซึ่งแคลลัสที่มีส่วนสีเขียวเนื่องจำกมีคลอโรฟิลล์อยู่ 
(รังสฤษดิ์ กำวีต๊ะ, 2545) กำรเกิดแคลลัสสีเขียวไมไดมำจำกกำรเพำะเลี้ยงภำยใตสภำพกำรใหแสงเพียงอย่ำงเดียวยังข้ึนอยู่กับ
องค์ประกอบอื่นๆ เช่น สำรอินทรีย์ และมีรำยงำนว่ำแสงสีน้ ำเงินสำมำรถชักน ำให้พืชมีกำรสร้ำงคลอโรฟิลล์และ                          
แคโรทีนอยด์ได้มำกขึ้น (Nhut et al., 2003 อ้ำงอิงจำก อนุพันธ์ กงบังเกิด , สกุลรัตน์ ทองดอนง้ำว , สมจิตต์ หอมจันทร์                       



1155
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

บทน า 
เก๋งจีน เป็นไม้ดอกไม้ประดับสวยงำม แต่ต้องระมัดระวังในด้ำนปริมำณควำมช้ืนให้เหมำะสมในกำรขยำยพันธุ์             

กำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเป็นกำรขยำยพันธุ์รวดเร็วและปลอดภัย ได้ลักษณะของต้นเดิมและมีควำมปลอดภัยจำกเชื้อรำและ
เชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อเก๋งจีนได้ ซึ่งในระบบกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชจ ำเป็นต้องมีแสง ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่
ส ำคัญในกำรเจริญเติบโตของพืช เนื่องจำกพืชมีรงควัตถุในคลอโรพลำสต์ที่สำมำรถสร้ำงอำหำรเองได้โดยกำรถูกกระตุ้นด้วย
แสง ซึ่งเรียกกระบวนกำรนี้ว่ำ กำรสังเครำะห์ด้วยแสงของพืช ซึ่งแสงในธรรมชำติจำกดวงอำทิตย์ที่พืชต้องกำรน ำไปใช้ คือ  
แสงขำว แสงดังกล่ำวเมื่อไปผ่ำนปริซึมจะมีสีที่ต่ำงกัน 7 สี แต่ละสีมีควำมแตกต่ำงกันของควำมยำวคลื่นแสง แสงสี               
ที่แตกต่ำงกันน้ีมีผลต่อกำรสังเครำะห์ด้วยแสงและกำรเจริญเติบโตของพืชนั่นเอง  

แอลอีดี (light emitting diodes, LEDs) เป็นวัสดุสำรกึ่งตัวน ำทำงแสงที่มีอิทธิพลอย่ำงมำกต่อกำรเปลี่ยนแปลง   
กำรใช้ ชีวิตของมนุ ษย์  แสงที่ พื ชน ำมำใช้ประโยชน์ ในกำรสั งเครำะห์ ด้ วยแสงเพื่ อกำรเจริญ เติบ โต  เรียกว่ ำ                    
photo synthetically active radiation (PAR) อยู่ ใน ช่วงควำมยำวคลื่น 400 -700 นำโนเมตร ซึ่ งส ำคัญมำกต่อพืช            
ในกำรใช้พลังงำนเพื่อสังเครำะห์ด้วยแสง (นภัทร วัจนเทพินทร์ และไชยยันต์ บุญมี, 2560) นอกจำกนี้มีผู้ท ำกำรศึกษำเกี่ยวกับ
แอลอีดี อำทิ จิตรำพรรณ พิลึก (2550) ท ำกำรประยุกต์ใช้หลอดแอลอีดีให้แสงประดิษฐ์แทนหลอดฟลูออเรสเซนต์             
ในกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ โดยใช้หลอดแอลอีดีสีแดง 90 % และสีน้ ำ เงิน 10 % พบว่ำกำรใช้หลอดแอลอีดีช่วย           
ในกำรพัฒนำตำบนก้ำนช่อดอกได้สูงกว่ำกำรใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์   และท ำให้ต้นกล้ำมีน้ ำหนักสดและควำมสูงมำก              
แพรวรี ตะเพียนทอง และคณะ (2559) ท ำกำรศึกษำผลของแสงสีจำกหลอด LED ต่อกำรเพำะเลี้ยงกลีบดอกเบญจมำศ        
สำยพันธุ์แคนเทอร์ ภำยใต้แหล่งก ำเนิดแสงที่แตกต่ำงกัน พบว่ำ กลีบดอกเบญจมำศที่เลี้ยงภำยใต้หลอด cool white         
แสงสีขำวมีอัตรำกำรเกิดแคลลัสมำกที่สุดและขนำดแคลลัสใหญ่ที่สุด และช้ินส่วนที่เลี้ยงภำยใต้หลอด LED แสงสีแดง มี  
น้ ำหนักสดแคลลัสมำกที่สุดและมีจ ำนวนยอดต่อช้ินส่วนมำกที่สุด ทั้งนี้แสงในระบบกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชมักจะใช้                    
หลอดฟลูออเรสเซนต์ ซึ่งมีควำมร้อนและท ำให้เครื่องปรับอำกำศท ำงำนหนักได้ ท ำให้ไม่ประหยัดพลังงำนเท่ำที่ควร           
กำรใช้หลอดแอลอีดีจึงมีประสิทธิภำพมำกกว่ำ เนื่องจำกมีข้อดี คือ ไม่ปลดปล่อยควำมร้อน อุณหภูมิต่ ำ อำยุกำรใช้งำน
ยำวนำน และประหยัดพลังงำน (ชำนนท์ ลำภจิตร, 2560) 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะขยำยพันธุ์เก๋งจีนด้วยกำรใช้วิธีกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช โดยกำรน ำเก๋งจีนมำเพำะเลี้ยง    
ให้เกิดแคลลัส โดยน ำไปไว้ภำยใต้แสงจำกหลอดแอลอีดีที่ให้สีต่ำงกันในห้องเพำะเลี้ยง เพื่อศึกษำลักษณะและกำรเจริญเติบโต
ของแคลลัส ซึ่งแคลลัสเป็นกลุ่มเซลล์ที่มีคุณสมบัติเป็นเซลล์ต้นก ำเนิด สำมำรถชักน ำให้เจริญเติบโตไปเป็นต้นใหม่ได้มำกมำย         
ซึ่งสำมำรถน ำไปเพิ่มมูลค่ำกำรขยำยพันธุ์ต้นเก๋งจีนในขวดเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อได้ อีกทั้งต้นพันธุ์ที่ได้ปลอดจำกเช้ือรำและ
แบคทีเรียเมื่อเปรียบเทียบกับกำรขยำยพันธุ์ในธรรมชำติ และต้นพันธุ์ที่ได้สะดวกในกำรเคลื่อนย้ำยและกำรจ ำหน่ำยตลอดจน
สำมำรถน ำมำใช้เป็นของช ำร่วยในงำนส ำคัญต่ำงๆ ได้อีกทำงหนึ่งด้วย 

 
วิธีการวิจัย 

 เลือกส่วนของล ำต้นเก๋งจีนท่ีมีลักษณะสมบูรณ์มำล้ำงท ำควำมสะอำด จำกน้ันแช่ลงในเอธิลแอลกอฮอล์เข้มข้น 70 % 
เป็นเวลำ 60 วินำที เขย่ำตลอดเวลำ ต่อไปแช่ต้นเก๋งจีนในสำรละลำยคลอร็อกซ์ ควำมเข้มข้น 30 % พร้อมหยด tween 20 ลง
ไป 1-2 หยด เป็นเวลำ 10 นำที (เขย่ำเป็นระยะๆ) ล้ำงด้วยน้ ำกลั่นที่นึ่งฆ่ำเช้ือแล้ว 3 ครั้ง จำกนั้นแช่ต้นเก๋งจีนในสำรละลำย
คลอร็อกซ์ ควำมเข้มข้น 20 % พร้อมหยด tween 20 ลงไป 1-2 หยด เป็นเวลำ 20 นำที (เขย่ำเป็นระยะๆ) แล้วล้ำงด้วย       
น้ ำกลั่นที่น่ึงฆ่ำเช้ือแล้ว 3 ครั้ง  

 
 

ใช้ปำกคีบน ำช้ินส่วนของเก๋งจีนลงในจำนเพำะเชื้อ ใช้มีดตัดแต่งให้ได้ขนำด 0.5×0.5×0.5 เซนติเมตร โดยทุกช้ินส่วน
มี ขนำด เท่ ำๆ  กัน  และ ช่ังน้ ำหนั กทุ ก ช้ิน ให้ มี น้ ำหนั ก เริ่ ม ต้ น  0 .15 กรัม  น ำ ช้ินส่ วนของเก๋ งจีนที่ ตั ด แต่ งแล้ ว                          
ไปลงเลี้ยงบนอำหำรสูตร MS (Murashige and Skoog, 1962 อ้ำงอิงจำก จำรุวัตร จันทร์ประดิษฐ์ , 2560) เสริมด้วย    
ฮอร์โมน NAA 1 mg/L และ BA 2.5 mg/L (Amoo, 2009) น ำขวดไปวำงในช้ันวำงเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อในห้องเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ      
ภำยใต้แสงจำกหลอดแอลอีดีชนิด T8 18 W ได้แก่ แสงสีขำว (ช่วงคลื่นแสง 400-700 นำโนเมตร, ควำมเข้มแสง 2,573 ลักซ์) 
แสงสีแดง (ช่วงคลื่นแสง 610-700 นำโนเมตร, ควำมเข้มแสง 70 ลักซ์) แสงสีน้ ำเงิน (ช่วงคลื่นแสง 450-500 นำโนเมตร,               
ควำมเข้มแสง 192 ลักซ์) และวำงในที่มืด (ช่วงคลื่นแสง 0 นำโนเมตร , ควำมเข้มแสง 0 ลักซ์) วำงแผนกำรทดลองแบบ       
สุ่มสมบูรณ์ โดยแต่ละชุดกำรทดลองมี 3 ซ้ ำ ซ้ ำละ 5 ขวด ท่ีอุณหภูมิ 25 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 12 สัปดำห์ บันทึกข้อมูล 
กำรเกิดของแคลลัส (ร้อยละ) ลักษณะแคลลัส สีของแคลลัส และค่ำเฉลี่ยน้ ำหนักสดแคลลัสเก๋งจีน โดยวิเครำะห์               
ควำมแปรปรวนทำงเดียว (One-way ANOVA) ที่ระดับนัยส ำคัญ 0.05   
หมำยเหตุ : ช้ันวำงขวดเพำะเลี้ยงในแต่ละชั้นจะมีแสงจำกหลอดแอลอีดีสีนั้นๆ 1 หลอด ต่อ 1 ช้ันวำง โดยใช้ผ้ำสีด ำที่นึ่งฆ่ำเช้ือ
แล้วและฟิวเจอร์บอร์ดสีด ำที่ฆ่ำเชื้อด้วยเอธิลแอลกอฮอล์เข้มข้น 95 % เพื่อกันแสงรบกวนจำกภำยนอกและแสงระหว่ำงช้ันวำง  
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
จำกกำรศึกษำกำรเพำะเลี้ยงแคลลัสเก๋งจีนภำยใต้แสงจำกหลอดแอลอีดีสีต่ำงๆ และในที่มืด พบว่ำ ในทุกชุดกำรทดลอง

เกิดแคลลัสร้อยละ 100 ส่วนกำรศึกษำลักษณะและสีของแคลลัสเก๋งจีน พบว่ำ ลักษณะของแคลลัสทุกชุดกำรทดลองเป็น            
แคลลัสร่วนฟู (Friable Callus) ส่วนสีของแคลลัส พบว่ำมีควำมแตกต่ำงกัน โดยที่แคลลัสของเก๋งจีนที่ได้รับแสงจำกหลอดแอลอีดี 
สีขำว สีแดง สีน้ ำเงิน และในที่มืด มีสีเขียวปนขำว สีขำว สีขำวปนเขียว และสีขำวปนน้ ำตำล ตำมล ำดับ (ตำรำงที่ 1 และ รูปที่ 1) 

 

ตารางที่ 1 การเกิดแคลลัสของเก๋งจีน ลกัษณะ และสขีองแคลลสัของเก๋งจนี (Huernia schneideriana) ที่ชักน าภายใต้
แสงสีต่างๆจากหลอดแอลอีดีสีต่างๆ และในที่มืด 

ชุดการทดลอง การเกิดแคลลัส (ร้อยละ) ลักษณะแคลลัส สีของแคลลัส 
ในที่มืด 100  Friable Callus ขำวปนน้ ำตำล 

หลอดแอลอดีีสีขำว 100  Friable Callus เขียวปนขำว 
หลอดแอลอดีีสีแดง 100  Friable Callus ขำว 

หลอดแอลอดีีสีน้ ำเงิน 100  Friable Callus ขำวปนเขียว 
 . 

เมื่ อ เปรียบ เทียบ ชุดกำรทดลองในที่ มี แสงจำกหลอดแอลอีดีและในที่ มื ดสำมำรถชักน ำเก๋ งจีน ให้ เกิด               
แคลลัส ได้  ซึ่ งแสงจำกหลอดแอลอีดี ในทุก ชุดกำรทดลอง อำจมี ส่ วนในกำรกระตุ้ น ช้ินส่วนของเก๋ งจีน ให้ เกิ ด                                    
กำรสังเครำะห์ด้วยแสง ท ำให้มีกำรเจริญเติบโตและพัฒนำเป็นแคลลัสร่วมกับสำรอำหำรในวุ้นอำหำรแข็ง ส่วนในที่มืด                                       
มี กำรเกิ ดขึ้ นของแคลลัส เช่นกัน  อำจ เกิดจำกเก๋ งจีนมี ค วำมสำมำรถในกำรพัฒ นำไป เป็ นแคลลัส ได้ ในที่ มื ด                         
ซึ่งแคลลัสของพืชบำงชนิดไม่ต้องกำรแสง (รังสฤษดิ์ กำวีต๊ะ, 2545) เพรำะแคลลัสจะได้รับพลังงำนจำกน้ ำตำลที่อยู่ในอำหำร  
(พัชรินทร์ ศรีทองค ำ, 2538) โดยไม่จ ำเป็นต้องใช้แสงกระตุ้น  
 ส่วนสีของแคลลัสที่แตกต่ำงกันอำจเป็นเพรำะแสงจำกหลอดแอลอีดีแต่ละสีมีควำมยำวคลื่นแสงแตกต่ำงกัน ท ำให้  
เก๋งจีนดูดกลืนแสงได้แตกต่ำงกัน ส่งผลท ำให้สีของแคลลัสแตกต่ำงกันไปดว้ย ซึ่งแคลลัสที่มีส่วนสีเขียวเนื่องจำกมีคลอโรฟิลล์อยู่ 
(รังสฤษดิ์ กำวีต๊ะ, 2545) กำรเกิดแคลลัสสีเขียวไมไดมำจำกกำรเพำะเลี้ยงภำยใตสภำพกำรใหแสงเพียงอย่ำงเดียวยังข้ึนอยู่กับ
องค์ประกอบอื่นๆ เช่น สำรอินทรีย์ และมีรำยงำนว่ำแสงสีน้ ำเงินสำมำรถชักน ำให้พืชมีกำรสร้ำงคลอโรฟิลล์และ                          
แคโรทีนอยด์ได้มำกขึ้น (Nhut et al., 2003 อ้ำงอิงจำก อนุพันธ์ กงบังเกิด , สกุลรัตน์ ทองดอนง้ำว , สมจิตต์ หอมจันทร์                       
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

และพิทักษ์ อินธิมำ , 2560) ซึ่งหลอดแอลอีดีสีน้ ำเงินมีช่วงคลื่นระหว่ำง 450-500 นำโนเมตร และหลอดแอลอีดีสีขำว          
มีช่วงคลื่นระหว่ำง 400-700 นำโนเมตร ซึ่งหลอดแอลอีดีสีขำวมีช่วงคลื่นของแสงสีน้ ำเงินอยู่ด้วย ส่วนแคลลัสที่เห็นเป็นสีขำว 
อำจเป็นเพรำะแคลลัสส่วนนี้ยังไม่มีกำรดูดกลืนแสงใดๆ เนื่องจำกยังไม่มีรงควัตถุ และเป็นเซลล์พำเรนไคมำเพียงอย่ำงเดียว    
ซึ่งภำยในเซลล์มีแวคิวโอลจ ำนวนมำก (รังสฤษดิ์ กำวีต๊ะ, 2545) และกำรเลี้ยงในท่ีมืดแคลลัสจะเป็นสีขำวปนน้ ำตำล สอดคลอง
กับงำนทดลองของ Saji and Sujatha อ้ำงอิงจำก อำภรณ์ กรุดนำค, หนูเดือน เมืองแสน และฐิติพร มะชิโกวำ (2556)             
ที่พบวำกำรเพำะเลี้ยงอับเรณูในสภำพมืด แคลลัสที่ไดจะเป็นสีขำวหรือสีเหลืองครีม ทั้งนี้สีน้ ำตำลที่เห็นอำจมีรงควัตถุ             
แซนโทฟิลล์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.1 ภำยใต้แสงจำกหลอดแอลอีดีสีขำว  รูปที่ 1.2 ภำยใต้แสงจำกหลอดแอลอีดีสีแดง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      รูปที่ 1.3 ภำยใต้แสงจำกหลอดแอลอีดีสีน้ ำเงิน        รูปที่ 1.4 ในที่มืด 
 

รูปที่ 1 กำรเจริญเติบโตของแคลลสัเก๋งจีนบนอำหำรสูตร MS ที่เสรมิด้วยฮอร์โมน NAA 1 mg/L และ BA 2.5 mg/L  
หลังจำกกำรเพำะเลี้ยงเป็นเวลำ 12 สัปดำห์ (ถ่ำยเมื่อ : 30 มกรำคม 2562) 

 
กำรศึกษำค่ำเฉลี่ยน้ ำหนักสดแคลลัสเก๋งจีนในแต่ละชุดกำรทดลอง พบว่ำ  แคลลัสเก๋งจีนที่เลี้ยงภำยใต้แสงจำก    

หลอดแอลอีดีสีขำว สีแดง สีน้ ำเงิน และในท่ีมืด มีค่ำน้ ำหนักสดเฉลี่ย เท่ำกับ 0.1453 ± 0.0745 กรัม, 0.1213 ± 0.0344 กรัม 
0.1207 ± 0.0593 กรัม และ 0.0980 ± 0.0666 กรัม ตำมล ำดับ (ตำรำงที่ 2 และรูปที่ 2) และชุดกำรทดลองที่เลี้ยงภำยใต้แสง
จำกหลอดแอลอีดีสำมำรถชักน ำให้เกิดแคลลัสเก๋งจีนในสัปดำห์ที่ 3 ซึ่งต่ำงจำกกำรเลี้ยงในที่มืดชักน ำให้เกิดแคลลัสได้ใน             
สัปดำห์ที่ 5 
  

1 cm 

1 cm 1 cm 

1 cm 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยน  าหนักสดแคลลัสเก๋งจีน (Huernia schneideriana) ที่ถูกชักน าด้วยแสงสีจากหลอดแอลอีดี            
สีต่างๆ และในที่มืด 

ชุดการทดลอง น  าหนักสดเฉลี่ย (กรัม) 
ในที่มืด 0.0980 ± 0.0666 

หลอดแอลอดีีสีขำว 0.1453 ± 0.0745 
หลอดแอลอดีีสีแดง 0.1213 ± 0.0344 

หลอดแอลอดีีสีน้ ำเงิน 0.1207 ± 0.0593 
 

เมื่อน ำข้อมูลมำวิ เครำะห์ควำมแปรปรวนทำงเดียว (One-way ANOVA) ที่ ระดับนัยส ำคัญ  0 .05 พบว่ำ            
แคลลัสเก๋งจีนที่ถูกชักน ำด้วยแสงจำกหลอดแอลอีดีสีต่ำงๆ และวำงไว้ในที่มืด มีผลของค่ำเฉลี่ยน้ ำหนักสดแคลลัสเก๋งจีน        
ไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ (p=0.218) ทั้งนี้แสงแอลอีดีสีขำวท ำให้แคลลัสเก๋งจีนมีค่ำเฉลี่ยน้ ำหนักสดมำกที่สุด สอดคล้องกับ               
ภุมรินทร์ วณิชชนำนันท์ (2560) ศึกษำผลของปัจจัยภำยนอกต่อกำรชักน ำและพัฒนำแคลลัสปำล์มน้ ำมันพันธุ์สุรำษฎร์ 1 โดย
ใช้สภำพแสง 4 ชนิด พบว่ำ ปำล์มน้ ำมันพันธุ์สุรำษฎร์ธำนี 1 สำมำรถชักน ำให้เกิดแคลลัสโดยมีค่ำน้ ำหนักสดของแคลลัสสูงสุด 
ในสภำพแสงแอลอีดีสีขำว และสอดคล้องกับชำนนท์ ลำภจิตร (2560) ซึ่งท ำกำรศึกษำผลของหลอดไฟแอลอีดีสีขำว แดง และ
น้ ำเงินต่อกำรเจริญเติบโตของผักบุ้งจีนในระบบอะควำโพนิค พบว่ำ กำรใช้หลอดแอลอีดีสีขำวให้กำรเจริญเติบโตของ          
ต้นผักบุ้งจีนดีที่สุด ส่วนค่ำเฉลี่ยน้ ำหนักสดแคลลัสเก๋งจีน รองลงมำ คือ แสงสีแดง แสงสีน้ ำเงิน และที่มืด ตำมล ำดับ             
อำจเกิดจำกเก๋งจีนเป็นพืชสีเขียวที่ต้องกำรใช้แสงในกำรเจริญเติบโต ซึ่งแสงจำกหลอดแอลอีดีสีขำวมีควำมยำวคลื่นแสง        
ในช่วง 400-700 นำโนเมตร ซึ่งเป็นช่วงที่พบควำมยำวคลื่นทั้งสีแดง และสีน้ ำเงิน ส่งผลต่อแนวโน้มว่ำเก๋งจีนจะดูดกลืนแสง
สีน ้ำเงินและสีแดงไว้ในกำรสังเครำะห์ด้วยแสง เมื่อพิจำรณำถึงกำรชักน ำแคลลัสเก๋งจีนด้วยแสงสีแดงซึ่งมีควำมยำวคลื่นในช่วง             
610-700 นำโนเมตร และแสงสีน้ ำเงินมีควำมยำวคลื่นในช่วง 450-500 นำโนเมตร พบว่ำ มีน้ ำหนักเฉลี่ยน้อยกว่ำแสงสีขำว 
เนื่องจำกเก๋งจีนได้รับแสงที่มีควำมยำวคลื่นช่วงใดช่วงหนึ่ง ท ำให้กำรกระตุ้นแคลลัสเก๋งจีนเกิดได้น้อยกว่ำแสงสีขำว           
ทั้ งนี้กำรใช้แสงจำกหลอดแอลอีดี ชักน ำกำรเกิดแคลลัสเร็วกว่ำในที่มืด อำจเป็นเพรำะแสงมีผลต่อกระบวนกำร                    
เมทำบอลิซึมภำยในเซลล์ ท ำให้เซลล์พืชเจริญแตกต่ำงกันทั้งที่มีแสงและไม่มีแสง (Mantell และ Smith, 1983 อ้ำงอิงจำก                  
พัชรินทร์ ศรีทองค ำ, 2538) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 แผนภูมิแท่งแสดงค่ำเฉลีย่น้ ำหนักสดแคลลสัของเก๋งจีนที่ถูกชักน ำด้วยแสงสีจำกหลอดแอลอีดสีีต่ำงๆ และในท่ีมืด 
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และพิทักษ์ อินธิมำ , 2560) ซึ่งหลอดแอลอีดีสีน้ ำเงินมีช่วงคลื่นระหว่ำง 450-500 นำโนเมตร และหลอดแอลอีดีสีขำว          
มีช่วงคลื่นระหว่ำง 400-700 นำโนเมตร ซึ่งหลอดแอลอีดีสีขำวมีช่วงคลื่นของแสงสีน้ ำเงินอยู่ด้วย ส่วนแคลลัสที่เห็นเป็นสีขำว 
อำจเป็นเพรำะแคลลัสส่วนนี้ยังไม่มีกำรดูดกลืนแสงใดๆ เนื่องจำกยังไม่มีรงควัตถุ และเป็นเซลล์พำเรนไคมำเพียงอย่ำงเดียว    
ซึ่งภำยในเซลล์มีแวคิวโอลจ ำนวนมำก (รังสฤษดิ์ กำวีต๊ะ, 2545) และกำรเลี้ยงในท่ีมืดแคลลัสจะเป็นสีขำวปนน้ ำตำล สอดคลอง
กับงำนทดลองของ Saji and Sujatha อ้ำงอิงจำก อำภรณ์ กรุดนำค, หนูเดือน เมืองแสน และฐิติพร มะชิโกวำ (2556)             
ที่พบวำกำรเพำะเลี้ยงอับเรณูในสภำพมืด แคลลัสที่ไดจะเป็นสีขำวหรือสีเหลืองครีม ทั้งนี้สีน้ ำตำลที่เห็นอำจมีรงควัตถุ             
แซนโทฟิลล์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.1 ภำยใต้แสงจำกหลอดแอลอีดีสีขำว  รูปที่ 1.2 ภำยใต้แสงจำกหลอดแอลอีดีสีแดง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      รูปที่ 1.3 ภำยใต้แสงจำกหลอดแอลอีดีสีน้ ำเงิน        รูปที่ 1.4 ในที่มืด 
 

รูปที่ 1 กำรเจริญเติบโตของแคลลสัเก๋งจีนบนอำหำรสูตร MS ที่เสรมิด้วยฮอร์โมน NAA 1 mg/L และ BA 2.5 mg/L  
หลังจำกกำรเพำะเลี้ยงเป็นเวลำ 12 สัปดำห์ (ถ่ำยเมื่อ : 30 มกรำคม 2562) 

 
กำรศึกษำค่ำเฉลี่ยน้ ำหนักสดแคลลัสเก๋งจีนในแต่ละชุดกำรทดลอง พบว่ำ  แคลลัสเก๋งจีนที่เลี้ยงภำยใต้แสงจำก    

หลอดแอลอีดีสีขำว สีแดง สีน้ ำเงิน และในท่ีมืด มีค่ำน้ ำหนักสดเฉลี่ย เท่ำกับ 0.1453 ± 0.0745 กรัม, 0.1213 ± 0.0344 กรัม 
0.1207 ± 0.0593 กรัม และ 0.0980 ± 0.0666 กรัม ตำมล ำดับ (ตำรำงที่ 2 และรูปที่ 2) และชุดกำรทดลองที่เลี้ยงภำยใต้แสง
จำกหลอดแอลอีดีสำมำรถชักน ำให้เกิดแคลลัสเก๋งจีนในสัปดำห์ที่ 3 ซึ่งต่ำงจำกกำรเลี้ยงในที่มืดชักน ำให้เกิดแคลลัสได้ใน             
สัปดำห์ที่ 5 
  

1 cm 

1 cm 1 cm 

1 cm 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยน  าหนักสดแคลลัสเก๋งจีน (Huernia schneideriana) ที่ถูกชักน าด้วยแสงสีจากหลอดแอลอีดี            
สีต่างๆ และในที่มืด 

ชุดการทดลอง น  าหนักสดเฉลี่ย (กรัม) 
ในที่มืด 0.0980 ± 0.0666 

หลอดแอลอดีีสีขำว 0.1453 ± 0.0745 
หลอดแอลอดีีสีแดง 0.1213 ± 0.0344 

หลอดแอลอดีีสีน้ ำเงิน 0.1207 ± 0.0593 
 

เมื่อน ำข้อมูลมำวิ เครำะห์ควำมแปรปรวนทำงเดียว (One-way ANOVA) ที่ ระดับนัยส ำคัญ  0 .05 พบว่ำ            
แคลลัสเก๋งจีนที่ถูกชักน ำด้วยแสงจำกหลอดแอลอีดีสีต่ำงๆ และวำงไว้ในที่มืด มีผลของค่ำเฉลี่ยน้ ำหนักสดแคลลัสเก๋งจีน        
ไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ (p=0.218) ทั้งนี้แสงแอลอีดีสีขำวท ำให้แคลลัสเก๋งจีนมีค่ำเฉลี่ยน้ ำหนักสดมำกที่สุด สอดคล้องกับ               
ภุมรินทร์ วณิชชนำนันท์ (2560) ศึกษำผลของปัจจัยภำยนอกต่อกำรชักน ำและพัฒนำแคลลัสปำล์มน้ ำมันพันธุ์สุรำษฎร์ 1 โดย
ใช้สภำพแสง 4 ชนิด พบว่ำ ปำล์มน้ ำมันพันธุ์สุรำษฎร์ธำนี 1 สำมำรถชักน ำให้เกิดแคลลัสโดยมีค่ำน้ ำหนักสดของแคลลัสสูงสุด 
ในสภำพแสงแอลอีดีสีขำว และสอดคล้องกับชำนนท์ ลำภจิตร (2560) ซึ่งท ำกำรศึกษำผลของหลอดไฟแอลอีดีสีขำว แดง และ
น้ ำเงินต่อกำรเจริญเติบโตของผักบุ้งจีนในระบบอะควำโพนิค พบว่ำ กำรใช้หลอดแอลอีดีสีขำวให้กำรเจริญเติบโตของ          
ต้นผักบุ้งจีนดีที่สุด ส่วนค่ำเฉลี่ยน้ ำหนักสดแคลลัสเก๋งจีน รองลงมำ คือ แสงสีแดง แสงสีน้ ำเงิน และที่มืด ตำมล ำดับ             
อำจเกิดจำกเก๋งจีนเป็นพืชสีเขียวที่ต้องกำรใช้แสงในกำรเจริญเติบโต ซึ่งแสงจำกหลอดแอลอีดีสีขำวมีควำมยำวคลื่นแสง        
ในช่วง 400-700 นำโนเมตร ซึ่งเป็นช่วงที่พบควำมยำวคลื่นทั้งสีแดง และสีน้ ำเงิน ส่งผลต่อแนวโน้มว่ำเก๋งจีนจะดูดกลืนแสง
สีน ้ำเงินและสีแดงไว้ในกำรสังเครำะห์ด้วยแสง เมื่อพิจำรณำถึงกำรชักน ำแคลลัสเก๋งจีนด้วยแสงสีแดงซึ่งมีควำมยำวคลื่นในช่วง             
610-700 นำโนเมตร และแสงสีน้ ำเงินมีควำมยำวคลื่นในช่วง 450-500 นำโนเมตร พบว่ำ มีน้ ำหนักเฉลี่ยน้อยกว่ำแสงสีขำว 
เนื่องจำกเก๋งจีนได้รับแสงที่มีควำมยำวคลื่นช่วงใดช่วงหนึ่ง ท ำให้กำรกระตุ้นแคลลัสเก๋งจีนเกิดได้น้อยกว่ำแสงสีขำว           
ทั้ งนี้กำรใช้แสงจำกหลอดแอลอีดี ชักน ำกำรเกิดแคลลัสเร็วกว่ำในที่มืด อำจเป็นเพรำะแสงมีผลต่อกระบวนกำร                    
เมทำบอลิซึมภำยในเซลล์ ท ำให้เซลล์พืชเจริญแตกต่ำงกันทั้งที่มีแสงและไม่มีแสง (Mantell และ Smith, 1983 อ้ำงอิงจำก                  
พัชรินทร์ ศรีทองค ำ, 2538) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 แผนภูมิแท่งแสดงค่ำเฉลีย่น้ ำหนักสดแคลลสัของเก๋งจีนที่ถูกชักน ำด้วยแสงสีจำกหลอดแอลอีดสีีต่ำงๆ และในท่ีมืด 

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

0.16

ค่า
เฉล

ี่ยน
 ้าห

นัก
สด

แค
ลล

ัสเก
๋งจ

ีน (
กร

ัม)

ชุดการทดลอง
ที่มืด

หลอดแอลอีดีสีขาว

หลอดแอลอีดีสีแดง

หลอดแอลอีดีสีน ้าเงนิ



1158
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

สรุปผลการวิจัย 
จำกกำรเลี้ยงช้ินส่วนของเก๋งจีนบนอำหำรสูตร MS (Murashige and Skoog) เสริมด้วยฮอร์โมน NAA 1 mg/L และ 

BA 2.5 mg/L ที่เลี้ยงภำยใต้แสงสีจำกหลอดแอลอีดีที่ต่ำงกัน ได้แก่ แสงสีขำว แสงสีแดง และแสงสีน้ ำเงิน รวมถึงเลี้ยงในที่มืด 
เป็นเวลำ 12 สัปดำห์ พบว่ำ แสงจำกหลอดแอลอีดีและในที่มืดสำมำรถชักน ำให้เกิดแคลลัสของเก๋งจีนได้ไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ 
(p=0.218) กำรเกิดแคลลัสของเก๋งจีนในที่มีแสงจำกหลอดแอลอีดีจะเกิดได้เร็วกว่ำที่มืด โดยมีแนวโน้มของค่ำเฉลี่ยน้ ำหนักสด
แคลลัสของเก๋งจีนที่เลี้ยงภำยใต้แสงสีขำวมีค่ำมำกที่สุด รองลงมำ คือ สี แดง สีน้ ำเงิน และเลี้ยงในที่มืด ตำมล ำดับ ดังนั้น    
แสงสีขำวจำกหลอดแอลอีดีมีแนวโน้มที่จะสำมำรถชักน ำแคลลัสของเก๋งจีนได้มำกท่ีสุด 
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สรุปผลการวิจัย 
จำกกำรเลี้ยงช้ินส่วนของเก๋งจีนบนอำหำรสูตร MS (Murashige and Skoog) เสริมด้วยฮอร์โมน NAA 1 mg/L และ 

BA 2.5 mg/L ที่เลี้ยงภำยใต้แสงสีจำกหลอดแอลอีดีที่ต่ำงกัน ได้แก่ แสงสีขำว แสงสีแดง และแสงสีน้ ำเงิน รวมถึงเลี้ยงในที่มืด 
เป็นเวลำ 12 สัปดำห์ พบว่ำ แสงจำกหลอดแอลอีดีและในที่มืดสำมำรถชักน ำให้เกิดแคลลัสของเก๋งจีนได้ไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ 
(p=0.218) กำรเกิดแคลลัสของเก๋งจีนในที่มีแสงจำกหลอดแอลอีดีจะเกิดได้เร็วกว่ำที่มืด โดยมีแนวโน้มของค่ำเฉลี่ยน้ ำหนักสด
แคลลัสของเก๋งจีนที่เลี้ยงภำยใต้แสงสีขำวมีค่ำมำกที่สุด รองลงมำ คือ สี แดง สีน้ ำเงิน และเลี้ยงในที่มืด ตำมล ำดับ ดังนั้น    
แสงสีขำวจำกหลอดแอลอีดีมีแนวโน้มที่จะสำมำรถชักน ำแคลลัสของเก๋งจีนได้มำกท่ีสุด 
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โครงสร้างทางจุลกายวิภาคของทวารร่วมของแย้เหนือเพศผู้ Leiolepis ocellata Peter’s 1971 

(Squamata: Agamidae) ช่วงระยะสืบพันธุ์

อัคนี ผิวหอม1*

บทคัดย่อ
แย้เหนือหรือ Leiolepis ocellata อาศัยอยู่ในป่าผลัดใบเฉพาะทางภาคเหนือของประเทศไทย ในปัจจุบันพบว่า ข้อมูล

พืน้ฐานด้านจลุกายวภิาคของแย้ชนดินีย้งัขาดแคลนอยูม่าก ดงันัน้วตัถปุระสงค์ของการศึกษาคือ เพือ่ศึกษาโครงสร้างทางจลุกายวภิาค

ของทวารร่วม (cloaca) ของแย้ L. ocellata เพศผู้ในช่วงระยะการสืบพันธุ์ โดยท�าการเก็บตัวอย่างแย้ L. ocellata จ�านวน 23 ตัว

ในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ และเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม พ.ศ. 2557 จากนั้นผ่าตัดและน�าทวารร่วมมาคงสภาพในน�้ายา

คงสภาพ Bouin’s fixative และผ่านขั้นตอนทางพาราฟินเทคนิค น�าไปตัดให้ได้เนื้อเยื่อแผ่นบางที่มีความหนา 5 ไมโครเมตร และ

น�าไปย้อมสี Harris’s hematoxylin - Eosin (H&E) และสี Masson’s trichrome (MT) ดูผลเนื้อเยื่อด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบ

ธรรมดา ผลการศึกษาพบว่า ทวารร่วมของแย้เพศผู้แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ coprodaeum urodaeum และ proctodaeum โดย 

coprodaeum มีเนื้อเยื่อบุผิวเป็นชนิด pseudostratified columnar ซึ่งประกอบด้วยเซลล์ 3 ชนิดคือ ciliated cell mucous 

secretory cell และ goblet cell ใต้ชั้น mucosa ถูกล้อมรอบด้วยช้ันกล้ามเน้ือที่มีความหนา มีส่วนในการท�าหน้าที่เป็นหูรูด 

(sphincter) ระหว่างล�าไส้ส่วนท้ายและ urodaeum ส�าหรับทวารร่วมส่วนถัดมาคือ urodaeum มีเนื้อเยื่อบุผิวเป็นชนิด 

pseudostratifed columnar ประกอบด้วย mucous secretory cell เพยีงอย่างเดยีว ซึง่ทวารร่วมส่วนนีพ้บว่า มท่ีอน�าน�า้ปัสสาวะ 

(ampulla ureter) จากไต รวมถึงท่อ ampulla ductus deferens ซึ่งเป็นท่อที่น�าน�้าอสุจิจากระบบสืบพันธุ์มาเปิดสู่ urodaeum 

ทวารร่วมส่วนสดุท้ายคอื proctodaeum มเีนือ้เยือ่บผุวิเป็นชนดิ stratified squamous นอกจากนีย้งัพบต่อมเรยีกว่า proctodeal 

glands ซึ่งถูกล้อมรอบด้วยเส้นใยคอลลาเจนอยู่ในชั้น laminar propia โดยเนื้อเยื่อบุผิวของต่อมเป็นชนิด simple low columnar 

ผลการศกึษาทีไ่ด้ท�าให้ทราบถงึโครงสร้างทางจลุกายวภิาคของทวารร่วมของแย้เหนอืเพศผู ้และเป็นข้อมลูพืน้ฐานส�าหรบัการศกึษา

เกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์ของระบบสืบพันธุ์ของแย้เพศผู้ได้ในอนาคต 

ค�าส�าคัญ : จุลกายวิภาคศาสตร์ ทวารร่วม Leiolepis ocellata 
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Histological Structure of the Male Cloaca of Butterfly Lizard, Leiolepis ocellata Peter’s 

1971 (Squamata: Agamidae) during the reproductive period

Akkanee Pewhom1*

Abstract
Leiolepis ocellata inhabits northern Thailand mostly in the deciduous forests. Currently, information 

of its anatomy is considered as a data deficient. Thus, the objective of this study is to describe the histological 

structure of the male cloaca during the reproductive period. Adults 23 L. ocellata were collected during January 

to February and June to July, 2016. The cloaca were fixed in Bouin’s fixative. The tissue was then dehydrated, 

cleared and embedded according to standard paraffin method. The 5 µm serial sections were stained with 

Harris’s hematoxylin and eosin (H&E) and Masson’s trichrome (MT) technique. Observing under the light microscope. 

The cloaca consist of three parts namely, the coprodaeum, urodaeum and the proctodaeum. The coprodaeum 

has pseudostratified columnar epithelia containing three cell types: ciliated, mucus secretory and goblet cells. 

Surrounding the mucosa is thick smooth muscle layers that act as sphincter between posterior intestine and 

urodaeum. The urodaeum is lined by a pseudostratified columnar epithelium and contains only a mucus 

secretory cell. The two ampulla ureters descend to the urodaeum and empty into the ampulla ductus deferens. 

Eventually, they merge together on each side of the urodaeal wall. The epithelial lining of the lumen of the 

proctodaeum consists of stratified squamous epithelium without mucus secretory cell. Underneath the epithelium 

cell, many proctodeal glands are surrounded by a collagenous connective tissue. Results from this study will 

provide basic knowledge for future study on reproductive anatomy of male L. ocellata.

Keywords : Histological structure, Cloaca, Leiolepis ocellata

บทน า 
ทวารร่วม (Cloaca) เป็นส่วนประกอบของระบบสืบพันธุ์ ระบบขับถ่าย และระบบทางเดินอาหาร ทวารร่วมของสัตว์

ในอันดับกิ้งก่าและงู (Order Squamata) เพศผู้แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ coprodaeum urodaeum และ proctodaeum [4] 
[5] โดย coprodaeum เป็นส่วนที่รับของเสียจากระบบทางเดินอาหาร แล้วเช่ือมกับ urodaeum ซึ่งเป็นส่วนท่ีรับน้ าอสุจิจาก
ระบบสืบพันธุ์ผ่านทาง ductus deferens รวมถึงรับสารและของเสียที่สร้างจากไต ส่วน proctodaeum เป็นทวารร่วมส่วน
สุดท้ายที่เปิดออกนอกร่างกาย [4] ดังนั้น หน้าที่ของทวารร่วมของสัตว์ในอันดับ squamata เพศผู้คือ เป็นทางผ่านของเซลล์
สืบพันธุ์ [9] เป็นทางผ่านของๆ เสียจากระบบทางเดินอาหารและจากไต [8] รวมถึงเป็นที่เก็บและดูดกลับน้ าและยูเรีย [6] 
นอกจากนี้ สารที่ผลิตออกมาจากต่อมที่พบในทวารร่วมสามารถใช้เป็นฟีโรโมน (Pheromone) สื่อสารระหว่างเพศซึ่งปล่อย
ออกมาในช่วงฤดูกาลสืบพันธุ์เพื่อบ่งบอกความเป็นสายพันธ์ุเดียวกัน [4][9] ซึ่งการศึกษาทางกายวิภาคและจุลกายวิภาคศาสตร์
ของทวารร่วมในสัตว์อันดับ squamata ในปัจจุบัน พบว่ามีการศึกษาในสัตว์หลายชนิด เช่น จิ้งเหลน five-lined skink 
(Plestiodon fasciatus) จิ้ ง จ ก  spotted whiptail (Aspidoscelis gularis) จิ้ ง เ ห ล น  little brown skink (Scincella 
lateralis) [5] และ จิ้งเหลน broad-headed skink (Eumeces laticeps) [9] เป็นต้น โดยมีทั้งการศึกษาทางสัณฐานวิทยา 
จุลกายวิภาคศาสตร์ ท าให้พบความแตกต่างของลักษณะทางกายวิภาคของทวารร่วมในสัตว์แต่ละชนิด รวมถึงมีการศึกษาในงู 
เช่น มีการศึกษาในงู 38 ชนิดเกี่ยวกับจุลกายวิภาคศาสตร์ของช่องเปิดของระบบสืบพันธุ์และช่องเปิดที่มาจากไตเข้าสู่ทวารร่วม 
ท าให้พบความหลากหลายทางลักษณะทางกายวิภาค [10] 

แย้เป็นสัตว์เลื้อยคลานอยู่ในสกุล Leiolepis ซึ่งในสกุลนี้ประกอบด้วยแย้ 9 ชนิด ได้แก่ L. Belliana (Gray, 1827) 
L. ocellata (Peters, 1971)  L. guttata (Cuvier, 1829)  L. peguensis (Peters, 1971) L. reevesii (Gray, 1831)  L. 
boehmei L. guentherpetersi (Darevaky and Kupriyanova, 1993) L. ngovantrii (Grismer and Grismer, 2010) และ 
L. triploida (Peters, 1971) [2] โดยแย้ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือแย้เหนือ L. ocellata มีถิ่นอาศัยในภาคเหนือของประเทศ
ไทย พบได้ที่จังหวัดพะเยา น่าน ล าปาง เชียงใหม่ และตาก แย้ชนิดนี้มีการขุดรูเพื่อเป็นท่ีอยู่อาศัย หลบเลี่ยงศัตรู และหลบหลีก
ความร้อน รวมถึงใช้เป็นท่ีวางไข่ อาหารของแย้คือ ตัวอ่อนของแมลง ยอดอ่อนของวัชพืช เป็นต้น [2] ลักษณะภายนอกของแย้
เหนือ L. ocellata เพศผู้คือ มีแถบสีด าสลับสีส้มที่สีข้างล าตัว และมีจุดวงกลมสีเทาขอบสีด าจ านวนมากที่บริเวณหลัง และจุด
วงกลมนีม้ีการเชื่อมกันซึ่งแตกต่างจากแย้ชนิดอื่นๆ แย้เหนือ L. ocellata เพศผู้มีเกล็ดสีขาวใต้คางซึ่งแตกต่างจากเพศเมีย [2]  

จากงานวิจัยในปัจจุบันพบว่า ประชาการแย้ลดลงเป็นอย่างมาก เนื่องจากปัจจัยที่หลากหลาย ได้แก่ ที่อยู่อาศัยถูก
ท าลาย มลพิษจากยาฆ่าแมลง การถูกน ามาเป็นอาหารโดยมนุษย์ เป็นต้น [2] ขณะที่ข้อมูลทางชีววิทยาในด้านต่างๆ รวมถึง
ข้อมูลทางด้านกายวิภาคและจุลกายวิภาคศาสตร์ของระบบร่างกายของแย้เหนือ L. ocellata ยังขาดแคลนข้อมูลอยู่มาก เมื่อ
เปรียบเทียบกับแย้ชนิดอื่นที่มีผู้ศึกษาก่อนหน้านี้แล้ว ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้คือ เพื่อศึกษาโครงสร้างทางจุล
กายวิภาคของทวารร่วม (Cloaca) ของแย้เหนือ L. ocellata เพศผู้ในช่วงระยะสืบพันธุ์ โดยประโยชน์ที่ได้จากการศึกษา 
สามารถน าไปเป็นความรู้พื้นฐานส าหรับการศึกษาจุลกายวิภาคศาสตร์ของระบบทางเดินอาหารและระบบสืบพันธุ์ เนื่องจาก
ทวารร่วมเป็นทางออกของทั้งกากอาหาร เซลล์สืบพันธุ์ และของเสียที่มาจากไต และสามารถน าผลการศึกษาไปเปรียบเทียบกับ
สัตว์เลื้อยคลานชนิดอื่นได้ 

วิธีการวิจัย 
ท าการเก็บตัวอย่างแย้เหนือ L. ocellata 2 ช่วง เพราะมีฤดูกาลสืบพันธุ์ 2 ครั้งต่อปี คือในช่วงเดือนมกราคมถึง

กุมภาพันธ์ และเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม พ.ศ. 2557 จ านวน 23 ตัวจากจังหวัดตาก หลังจากนั้นน ามาท าสลบด้วย sodium 
pentobarbital (10-3 ml/g) วัดความยาวตั้งแต่ปลายจมูกจนถึงรูเปิดทวาร (Snout-vent lengths) และช่ังน้ าหนักตัว หลังจาก
นัน้ผ่าเปิดหน้าท้อง แยกเอาทวารร่วม (Cloaca) ออกมาแช่ในน้ ายาคงสภาพ Bouin’s solution 24 ช่ัวโมง เมื่อครบก าหนดน า
ทวารร่วมมาผ่านกระบวนการทางเทคนิคพาราฟิน ด้วยเครื่อง Automatic tissue processor (Citadel, 2000) หลังจากนั้น
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บทน า 
ทวารร่วม (Cloaca) เป็นส่วนประกอบของระบบสืบพันธุ์ ระบบขับถ่าย และระบบทางเดินอาหาร ทวารร่วมของสัตว์

ในอันดับกิ้งก่าและงู (Order Squamata) เพศผู้แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ coprodaeum urodaeum และ proctodaeum [4] 
[5] โดย coprodaeum เป็นส่วนที่รับของเสียจากระบบทางเดินอาหาร แล้วเช่ือมกับ urodaeum ซึ่งเป็นส่วนท่ีรับน้ าอสุจิจาก
ระบบสืบพันธุ์ผ่านทาง ductus deferens รวมถึงรับสารและของเสียที่สร้างจากไต ส่วน proctodaeum เป็นทวารร่วมส่วน
สุดท้ายที่เปิดออกนอกร่างกาย [4] ดังนั้น หน้าที่ของทวารร่วมของสัตว์ในอันดับ squamata เพศผู้คือ เป็นทางผ่านของเซลล์
สืบพันธุ์ [9] เป็นทางผ่านของๆ เสียจากระบบทางเดินอาหารและจากไต [8] รวมถึงเป็นที่เก็บและดูดกลับน้ าและยูเรีย [6] 
นอกจากนี้ สารที่ผลิตออกมาจากต่อมที่พบในทวารร่วมสามารถใช้เป็นฟีโรโมน (Pheromone) สื่อสารระหว่างเพศซึ่งปล่อย
ออกมาในช่วงฤดูกาลสืบพันธุ์เพื่อบ่งบอกความเป็นสายพันธ์ุเดียวกัน [4][9] ซึ่งการศึกษาทางกายวิภาคและจุลกายวิภาคศาสตร์
ของทวารร่วมในสัตว์อันดับ squamata ในปัจจุบัน พบว่ามีการศึกษาในสัตว์หลายชนิด เช่น จิ้งเหลน five-lined skink 
(Plestiodon fasciatus) จิ้ ง จ ก  spotted whiptail (Aspidoscelis gularis) จิ้ ง เ ห ล น  little brown skink (Scincella 
lateralis) [5] และ จิ้งเหลน broad-headed skink (Eumeces laticeps) [9] เป็นต้น โดยมีทั้งการศึกษาทางสัณฐานวิทยา 
จุลกายวิภาคศาสตร์ ท าให้พบความแตกต่างของลักษณะทางกายวิภาคของทวารร่วมในสัตว์แต่ละชนิด รวมถึงมีการศึกษาในงู 
เช่น มีการศึกษาในงู 38 ชนิดเกี่ยวกับจุลกายวิภาคศาสตร์ของช่องเปิดของระบบสืบพันธุ์และช่องเปิดที่มาจากไตเข้าสู่ทวารร่วม 
ท าให้พบความหลากหลายทางลักษณะทางกายวิภาค [10] 

แย้เป็นสัตว์เลื้อยคลานอยู่ในสกุล Leiolepis ซึ่งในสกุลนี้ประกอบด้วยแย้ 9 ชนิด ได้แก่ L. Belliana (Gray, 1827) 
L. ocellata (Peters, 1971)  L. guttata (Cuvier, 1829)  L. peguensis (Peters, 1971) L. reevesii (Gray, 1831)  L. 
boehmei L. guentherpetersi (Darevaky and Kupriyanova, 1993) L. ngovantrii (Grismer and Grismer, 2010) และ 
L. triploida (Peters, 1971) [2] โดยแย้ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือแย้เหนือ L. ocellata มีถิ่นอาศัยในภาคเหนือของประเทศ
ไทย พบได้ที่จังหวัดพะเยา น่าน ล าปาง เชียงใหม่ และตาก แย้ชนิดนี้มีการขุดรูเพื่อเป็นท่ีอยู่อาศัย หลบเลี่ยงศัตรู และหลบหลีก
ความร้อน รวมถึงใช้เป็นท่ีวางไข่ อาหารของแย้คือ ตัวอ่อนของแมลง ยอดอ่อนของวัชพืช เป็นต้น [2] ลักษณะภายนอกของแย้
เหนือ L. ocellata เพศผู้คือ มีแถบสีด าสลับสีส้มที่สีข้างล าตัว และมีจุดวงกลมสีเทาขอบสีด าจ านวนมากที่บริเวณหลัง และจุด
วงกลมนีม้ีการเชื่อมกันซึ่งแตกต่างจากแย้ชนิดอื่นๆ แย้เหนือ L. ocellata เพศผู้มีเกล็ดสีขาวใต้คางซึ่งแตกต่างจากเพศเมีย [2]  

จากงานวิจัยในปัจจุบันพบว่า ประชาการแย้ลดลงเป็นอย่างมาก เนื่องจากปัจจัยที่หลากหลาย ได้แก่ ที่อยู่อาศัยถูก
ท าลาย มลพิษจากยาฆ่าแมลง การถูกน ามาเป็นอาหารโดยมนุษย์ เป็นต้น [2] ขณะที่ข้อมูลทางชีววิทยาในด้านต่างๆ รวมถึง
ข้อมูลทางด้านกายวิภาคและจุลกายวิภาคศาสตร์ของระบบร่างกายของแย้เหนือ L. ocellata ยังขาดแคลนข้อมูลอยู่มาก เมื่อ
เปรียบเทียบกับแย้ชนิดอื่นที่มีผู้ศึกษาก่อนหน้านี้แล้ว ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้คือ เพื่อศึกษาโครงสร้างทางจุล
กายวิภาคของทวารร่วม (Cloaca) ของแย้เหนือ L. ocellata เพศผู้ในช่วงระยะสืบพันธุ์ โดยประโยชน์ที่ได้จากการศึกษา 
สามารถน าไปเป็นความรู้พื้นฐานส าหรับการศึกษาจุลกายวิภาคศาสตร์ของระบบทางเดินอาหารและระบบสืบพันธุ์ เนื่องจาก
ทวารร่วมเป็นทางออกของทั้งกากอาหาร เซลล์สืบพันธุ์ และของเสียที่มาจากไต และสามารถน าผลการศึกษาไปเปรียบเทียบกับ
สัตว์เลื้อยคลานชนิดอื่นได้ 

วิธีการวิจัย 
ท าการเก็บตัวอย่างแย้เหนือ L. ocellata 2 ช่วง เพราะมีฤดูกาลสืบพันธุ์ 2 ครั้งต่อปี คือในช่วงเดือนมกราคมถึง

กุมภาพันธ์ และเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม พ.ศ. 2557 จ านวน 23 ตัวจากจังหวัดตาก หลังจากนั้นน ามาท าสลบด้วย sodium 
pentobarbital (10-3 ml/g) วัดความยาวตั้งแต่ปลายจมูกจนถึงรูเปิดทวาร (Snout-vent lengths) และช่ังน้ าหนักตัว หลังจาก
นัน้ผ่าเปิดหน้าท้อง แยกเอาทวารร่วม (Cloaca) ออกมาแช่ในน้ ายาคงสภาพ Bouin’s solution 24 ช่ัวโมง เมื่อครบก าหนดน า
ทวารร่วมมาผ่านกระบวนการทางเทคนิคพาราฟิน ด้วยเครื่อง Automatic tissue processor (Citadel, 2000) หลังจากนั้น
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น าทวารร่วมไปฝังในพาราพลาสต์ (Paraplast Plus®) (Sigma‐Aldrich, USA) ด้วยเครื่อง Embedding center (Leica, EG 
1160) และน าทวารร่วมที่ฝังในพาราพลาสต์แล้วไปตัดให้เป็นเนื้อเยื่อแผ่นบาง (Section) หนา 5-7 µm ด้วยเครื่อง Rotary 
microtome (Leica, RM2035)  และย้อมเนื้อเยื่อแผ่นบางด้วยสี Harris’s hematoxylin - eosin (H&E) เพื่อดูลักษณะทั่วไป
ของเนื้อเยื่อ และสี Masson’s trichrome (MT) [3] เพื่อดูช้ันกล้ามเนื้อ (Muscular layer) และเนื้อเยื่อประสาน (Connective 
tissue) หลังจากนั้นปิดทับเนื้อเยื่อผ่านบางด้วย Permount และกระจกปิดสไลด์ น าไปดูผลใต้กล้องจุลทรรศน์แบบธรรมดา 
(Olympus BX51) และบันทึกภาพถ่ายด้วยกล้องถ่ายรูป (Olympus DP70) 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
ทวารร่วม (cloaca) ของแย้เหนือ L. ocellata เพศผู้วางตัวอยู่ทางด้านท้อง (ventral) ของล าตัว และมีช่องเปิด

ติดต่อกับสิ่งแวดล้อมภายนอก โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนจากส่วนต้นไปส่วนท้าย ดังนี้ coprodaeum (รูปที่ 1)  
urodaeum (รูปที่ 2)  และ proctodaeum (รูปที่ 3) โดยส่วน coprodaeum เช่ือมต่อกับไส้ตรง (Rectum) ซึ่งเป็นส่วนของ
ระบบทางเดินอาหาร (รูปที่ 1A) ขณะที่ส่วน urodaeum เช่ือมกับท่อ ampulla ductus deferens จากระบบสืบพันธุ์ และ
ampulla ureter (รูปที่ 2A) และส่วน proctodaeum ซึ่งเป็นส่วนที่น าสิ่งเหล่านั้นออกนอกร่างกาย (รูปที่ 3)  จากการวิจัย
พบว่า โครงสร้างทางสัณฐานวิทยาของทวารร่วมของแย้เหนือ L. ocellata เหมือนกับสัตว์เลื้อยคลานชนิดอื่นๆ เช่น กิ้งก่า 
common crag lizard (Cordylus melanotus) และ จิ้งเหลน little brown skink (S. lateralis) [5] ที่แบ่งออกเป็น 3 ส่วน
เช่นเดียวกัน  

ลักษณะทางจุลกายวิภาคพบว่า  บริเวณที่ coprodaeum เ ช่ือมต่อกับไส้ตรง (Rectum) มีเนื้อเยื่อบุผิวแบบ 
pseudostratified columnar ซึ่งประกอบด้วยเซลล์ 2 ชนิด คือ mucous secretory cell และ goblet cell (รูปที่ 1A, B)
และบริ เวณส่วนกลางของ coprodaeum มี เนื้อเยื่อบุผิวแบบ  pseudostratified columnar ซึ่ ง เนื้อเยื่อบุผิวส่วนนี้
ประกอบด้วย mucous secretory cell เพียงอย่างเดียว และมีการยื่นของช้ัน mucosa ออกมาเป็น fold เข้าไปใน lumen 
โดยช้ัน lamina propria ประกอบด้วยเนื้อเยื่อประสานชนิดคอลลาเจน (Collagen fiber) (รูปที่ 1C) และช้ัน mucosa ถูก
ล้อมรอบด้วยช้ันกล้ามเนื้อ (Muscular layer) ที่หนา ส่วนปลายของ coprodaeum จะเช่ือมต่อกับส่วน urodaeum  (รูปที่ 
1D) ซึ่งบริเวณส่วนนี้คือ ส่วนที่ท่อทางเดินอาหารส่วนท้ายเช่ือมกับ urodaeum ผ่านทาง coprodaeum คล้ายกับที่พบใน
จิ้งเหลน five-lined skink (P. fasciatus) จิ้งจก spotted whiptail (A. gularis) และ จิ้ งเหลน little brown skink (S. 
lateralis) [5] 

บริเวณด้านหลัง (Dorsal) ของ urodaeum ของแย้เหนือ L. ocellata มี ampulla ureter ซึ่งภายในมีของเสียที่มา
จากไต และมี ampulla ductus deferens ซึ่งภายในมีเซลล์อสุจิและของเหลวที่มาจากระบบสืบพันธุ์มาเปิดออกสู่  
urodaeum (รูปที่ 2A) นอกจากนี้พบว่าทั้ง ampulla ureter และ ampulla ductus deferens เช่ือมรวมกันก่อนที่จะเปิด
เข้าสู่ urodaeum ผ่านทาง ampulla urogenital papillae ซึ่งลักษณะเช่นนี้เหมือนกับที่พบในจิ้งจก spotted whiptail (A. 
gularis) [5] แต่แตกต่างจากจิ้งเหลน little brown skink (S. lateralis) ที่ไม่มีการเช่ือมรวมกัน [5] และยังต่างจากจิ้งเหลน 
five-lined skink (P. fasciatus) ที ่ampulla ureter จะเช่ือมรวมกันเป็นท่อเดียวกันก่อนที่จะเปิดเข้าสู่ urodaeum แยกจาก 
ampulla ductus deferens [5] จะเห็นได้ว่ารูปแบบทางกายวิภาคของช่องเปิดของ ampulla ureter และ ampulla ductus 
deferens มีความหลากหลายมากในสัตว์เลื้อยคลานอันดับ squamata 

ช้ัน mucosa ของ urodaeum ในแย้เหนือ L. ocellata มีลักษณะเป็น fold  สั้น (Short fold) (รูปที่ 2B-D) ซึ่งมี
เนื้อเยื่อบุผิวเป็นแบบ pseudostratified columnar และที่ผิวบนของเซลล์มี vacuole จ านวนมาก (รูปท่ี 2C, D) คล้ายกับที่
พบในจิ้งเหลน five-lined skink (P. fasciatus) ซึ่งในจิ้งเหลน five-lined skink (P. fasciatus) พบว่าสารใน vacuole เป็น 
mucous [5] แต่ส าหรับแย้เหนือ L. ocellata นั้น ในอนาคตจ าเป็นต้องวิเคราะห์ว่าสารนี้จัดเป็นสารประกอบชนิดใด 
นอกจากน้ีใน lumen และบริเวณระหว่าง fold ยังพบเซลล์อสุจิเป็นจ านวนมาก (รูปที่ 2C, D) ซึ่งในงานวิจัยท่ีศึกษาในจิ้งเหลน 

five-lined skink (P. fasciatus) กล่าวว่า เซลล์อสุจิที่อยู่ระหว่าง fold ถูกเก็บไว้อย่างเป็นระเบียบ โดยเรียกบริเวณนี้ว่า 
sperm crypts [5] อย่างไรก็ตามในแย้เหนือ L. ocellata การพบเซลล์อสุจิระหว่าง fold นั้นมีความแตกต่างจากจิ้งเหลน 
five-lined skink (P. fasciatus) เพราะเซลล์อสุจิที่พบลอยอย่างเป็นอิสระอยู่ระหว่าง fold (รูปที่ 2D) อาจเป็นไปได้ว่า 
urodaeum ของแย้เหนือ L. ocellata เป็นเพียงทางผ่านของเซลล์อสุจิก่อนที่จะถูกส่งออกไปผสมพันธ์ุเท่านั้น 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1 แสดงลักษณะโครงสร้างทางจุลกายวิภาคของทวารร่วมส่วน coprodaeum (Co), CF: collagen fiber, GC: goblet  

cell, L: lumen, ML: muscular layer, MSC: mucous secretory cell, PsC: pseudostratified columnar, R: 
rectum, RCJ: rectal-coprodaeal junction, Ur: urodaeum; (A-D: Masson’s trichrome)  
 
ช้ัน lamina propria ของ urodaeum ประกอบด้วยเนื้อเยื่อประสานชนิดคอลลาเจน ซึ่งถูกล้อมรอบด้วยช้ัน

กล้ามเนื้อหนา (รูปที่ 2B-D) และไม่พบต่อม คล้ายกับที่พบในสัตว์จ าพวกกิ้งก่าและจิ้งเหลนชนิดอื่นๆ เช่น กิ้งก่า black-lined 
plated (Gerrhosaurus nigrolineatus) [4] จิ้งเหลน five-lined skink (P. fasciatus) และจิ้งเหลน little brown skink (S. 
lateralis) [5] แต่มีความแตกต่างจากกิ้งก่าเพศผู้วงศ์ Cordylus ที่มีต่อมซึ่งเกิดจากการ invagination ของเนื้อเยื่อบุผิวคล้าย
กับ urodaeal gland ของกิ้งก่าเพศเมีย [4] [9] 

เนื้อเยื่อบุผิวของ proctodaeum เป็นชนิด stratified squamous ซึ่งประกอบด้วยเซลล์ซ้อนกัน 4-5 ชั้น 
(รูปที่ 3A, D) ในชั้น lamina propria พบ proctodeal gland ที่มีเนื้อเยื่อบุผิวแบบ pseudostratified stratified 
columnar และถูกล้อมรอบด้วยเนื้อเยื่อประสานชนิดคอลลาเจน (รูปที่ 3B, C) ซึ่งการศึกษาคร้ังนี้เป็นฤดูสืบพันธุ์ พบว่า 
เซลล์ที่บุ proctodeal gland มีการเจริญอย่างเห็นได้ชัด ภายในมีการสร้าง secretory granule จ านวนมาก (รูปที่ 
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น าทวารร่วมไปฝังในพาราพลาสต์ (Paraplast Plus®) (Sigma‐Aldrich, USA) ด้วยเครื่อง Embedding center (Leica, EG 
1160) และน าทวารร่วมที่ฝังในพาราพลาสต์แล้วไปตัดให้เป็นเนื้อเยื่อแผ่นบาง (Section) หนา 5-7 µm ด้วยเครื่อง Rotary 
microtome (Leica, RM2035)  และย้อมเนื้อเยื่อแผ่นบางด้วยสี Harris’s hematoxylin - eosin (H&E) เพื่อดูลักษณะทั่วไป
ของเนื้อเยื่อ และสี Masson’s trichrome (MT) [3] เพื่อดูช้ันกล้ามเนื้อ (Muscular layer) และเนื้อเยื่อประสาน (Connective 
tissue) หลังจากนั้นปิดทับเนื้อเยื่อผ่านบางด้วย Permount และกระจกปิดสไลด์ น าไปดูผลใต้กล้องจุลทรรศน์แบบธรรมดา 
(Olympus BX51) และบันทึกภาพถ่ายด้วยกล้องถ่ายรูป (Olympus DP70) 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
ทวารร่วม (cloaca) ของแย้เหนือ L. ocellata เพศผู้วางตัวอยู่ทางด้านท้อง (ventral) ของล าตัว และมีช่องเปิด

ติดต่อกับสิ่งแวดล้อมภายนอก โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนจากส่วนต้นไปส่วนท้าย ดังนี้ coprodaeum (รูปที่ 1)  
urodaeum (รูปที่ 2)  และ proctodaeum (รูปที่ 3) โดยส่วน coprodaeum เช่ือมต่อกับไส้ตรง (Rectum) ซึ่งเป็นส่วนของ
ระบบทางเดินอาหาร (รูปที่ 1A) ขณะที่ส่วน urodaeum เช่ือมกับท่อ ampulla ductus deferens จากระบบสืบพันธุ์ และ
ampulla ureter (รูปที่ 2A) และส่วน proctodaeum ซึ่งเป็นส่วนที่น าสิ่งเหล่านั้นออกนอกร่างกาย (รูปที่ 3)  จากการวิจัย
พบว่า โครงสร้างทางสัณฐานวิทยาของทวารร่วมของแย้เหนือ L. ocellata เหมือนกับสัตว์เลื้อยคลานชนิดอื่นๆ เช่น กิ้งก่า 
common crag lizard (Cordylus melanotus) และ จิ้งเหลน little brown skink (S. lateralis) [5] ที่แบ่งออกเป็น 3 ส่วน
เช่นเดียวกัน  

ลักษณะทางจุลกายวิภาคพบว่า  บริเวณที่ coprodaeum เ ช่ือมต่อกับไส้ตรง (Rectum) มีเนื้อเยื่อบุผิวแบบ 
pseudostratified columnar ซึ่งประกอบด้วยเซลล์ 2 ชนิด คือ mucous secretory cell และ goblet cell (รูปที่ 1A, B)
และบริ เวณส่วนกลางของ coprodaeum มี เนื้อเยื่อบุผิวแบบ  pseudostratified columnar ซึ่ ง เนื้อเยื่อบุผิวส่วนนี้
ประกอบด้วย mucous secretory cell เพียงอย่างเดียว และมีการยื่นของช้ัน mucosa ออกมาเป็น fold เข้าไปใน lumen 
โดยช้ัน lamina propria ประกอบด้วยเนื้อเยื่อประสานชนิดคอลลาเจน (Collagen fiber) (รูปที่ 1C) และช้ัน mucosa ถูก
ล้อมรอบด้วยช้ันกล้ามเนื้อ (Muscular layer) ที่หนา ส่วนปลายของ coprodaeum จะเช่ือมต่อกับส่วน urodaeum  (รูปที่ 
1D) ซึ่งบริเวณส่วนนี้คือ ส่วนที่ท่อทางเดินอาหารส่วนท้ายเช่ือมกับ urodaeum ผ่านทาง coprodaeum คล้ายกับที่พบใน
จิ้งเหลน five-lined skink (P. fasciatus) จิ้งจก spotted whiptail (A. gularis) และ จิ้ งเหลน little brown skink (S. 
lateralis) [5] 

บริเวณด้านหลัง (Dorsal) ของ urodaeum ของแย้เหนือ L. ocellata มี ampulla ureter ซึ่งภายในมีของเสียที่มา
จากไต และมี ampulla ductus deferens ซึ่งภายในมีเซลล์อสุจิและของเหลวที่มาจากระบบสืบพันธุ์มาเปิดออกสู่  
urodaeum (รูปที่ 2A) นอกจากนี้พบว่าทั้ง ampulla ureter และ ampulla ductus deferens เช่ือมรวมกันก่อนที่จะเปิด
เข้าสู่ urodaeum ผ่านทาง ampulla urogenital papillae ซึ่งลักษณะเช่นนี้เหมือนกับที่พบในจิ้งจก spotted whiptail (A. 
gularis) [5] แต่แตกต่างจากจิ้งเหลน little brown skink (S. lateralis) ที่ไม่มีการเช่ือมรวมกัน [5] และยังต่างจากจิ้งเหลน 
five-lined skink (P. fasciatus) ที ่ampulla ureter จะเช่ือมรวมกันเป็นท่อเดียวกันก่อนที่จะเปิดเข้าสู่ urodaeum แยกจาก 
ampulla ductus deferens [5] จะเห็นได้ว่ารูปแบบทางกายวิภาคของช่องเปิดของ ampulla ureter และ ampulla ductus 
deferens มีความหลากหลายมากในสัตว์เลื้อยคลานอันดับ squamata 

ช้ัน mucosa ของ urodaeum ในแย้เหนือ L. ocellata มีลักษณะเป็น fold  สั้น (Short fold) (รูปที่ 2B-D) ซึ่งมี
เนื้อเยื่อบุผิวเป็นแบบ pseudostratified columnar และที่ผิวบนของเซลล์มี vacuole จ านวนมาก (รูปท่ี 2C, D) คล้ายกับที่
พบในจิ้งเหลน five-lined skink (P. fasciatus) ซึ่งในจิ้งเหลน five-lined skink (P. fasciatus) พบว่าสารใน vacuole เป็น 
mucous [5] แต่ส าหรับแย้เหนือ L. ocellata นั้น ในอนาคตจ าเป็นต้องวิเคราะห์ว่าสารนี้จัดเป็นสารประกอบชนิดใด 
นอกจากน้ีใน lumen และบริเวณระหว่าง fold ยังพบเซลล์อสุจิเป็นจ านวนมาก (รูปที่ 2C, D) ซึ่งในงานวิจัยท่ีศึกษาในจิ้งเหลน 

five-lined skink (P. fasciatus) กล่าวว่า เซลล์อสุจิที่อยู่ระหว่าง fold ถูกเก็บไว้อย่างเป็นระเบียบ โดยเรียกบริเวณนี้ว่า 
sperm crypts [5] อย่างไรก็ตามในแย้เหนือ L. ocellata การพบเซลล์อสุจิระหว่าง fold นั้นมีความแตกต่างจากจิ้งเหลน 
five-lined skink (P. fasciatus) เพราะเซลล์อสุจิที่พบลอยอย่างเป็นอิสระอยู่ระหว่าง fold (รูปที่ 2D) อาจเป็นไปได้ว่า 
urodaeum ของแย้เหนือ L. ocellata เป็นเพียงทางผ่านของเซลล์อสุจิก่อนที่จะถูกส่งออกไปผสมพันธ์ุเท่านั้น 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1 แสดงลักษณะโครงสร้างทางจุลกายวิภาคของทวารร่วมส่วน coprodaeum (Co), CF: collagen fiber, GC: goblet  

cell, L: lumen, ML: muscular layer, MSC: mucous secretory cell, PsC: pseudostratified columnar, R: 
rectum, RCJ: rectal-coprodaeal junction, Ur: urodaeum; (A-D: Masson’s trichrome)  
 
ช้ัน lamina propria ของ urodaeum ประกอบด้วยเนื้อเยื่อประสานชนิดคอลลาเจน ซึ่งถูกล้อมรอบด้วยช้ัน

กล้ามเนื้อหนา (รูปที่ 2B-D) และไม่พบต่อม คล้ายกับที่พบในสัตว์จ าพวกกิ้งก่าและจิ้งเหลนชนิดอื่นๆ เช่น กิ้งก่า black-lined 
plated (Gerrhosaurus nigrolineatus) [4] จิ้งเหลน five-lined skink (P. fasciatus) และจิ้งเหลน little brown skink (S. 
lateralis) [5] แต่มีความแตกต่างจากกิ้งก่าเพศผู้วงศ์ Cordylus ที่มีต่อมซึ่งเกิดจากการ invagination ของเนื้อเยื่อบุผิวคล้าย
กับ urodaeal gland ของกิ้งก่าเพศเมีย [4] [9] 

เนื้อเยื่อบุผิวของ proctodaeum เป็นชนิด stratified squamous ซึ่งประกอบด้วยเซลล์ซ้อนกัน 4-5 ชั้น 
(รูปที่ 3A, D) ในชั้น lamina propria พบ proctodeal gland ที่มีเนื้อเยื่อบุผิวแบบ pseudostratified stratified 
columnar และถูกล้อมรอบด้วยเนื้อเยื่อประสานชนิดคอลลาเจน (รูปที่ 3B, C) ซึ่งการศึกษาคร้ังนี้เป็นฤดูสืบพันธุ์ พบว่า 
เซลล์ที่บุ proctodeal gland มีการเจริญอย่างเห็นได้ชัด ภายในมีการสร้าง secretory granule จ านวนมาก (รูปที่ 
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3B, C) คล้ายกับที่พบในกิ้งก่า black-lined plated (G. nigrolineatus) [4] กิ้งก่า armadillo girdled (C. cataphractus) 
[1] และในแย้เหนือ L. ocellata นั้น proctodeal gland ทางด้านหลัง (Dorsal) และทางด้านท้อง (Ventral) มีการ
เจริญในลักษณะที่เท่ากัน ซึ่งเมื่อใกล้กับทางเปิดออกสู่ภายนอก พบว่า proctodeal gland ทั้งจากทางด้านท้องและ
ทางด้านหลังจะมาบรรจบกัน คล้ายกับที่พบในกิ้งก่า black-lined plated (G. nigrolineatus) [4] และจิ้งเหลน broad-
headed skink (E. laticeps) ซึ่ง proctodeal gland ของจิ้งเหลน broad-headed skink (E. laticeps) สร้างสารที่
มีกลิ่นท าให้สัตว์สายพันธุ์เดียวกันรับรู้ได้ (species-identifying odor) [9][7][11] และส าหรับ proctodeal gland 
ของแย้เหนือ L. ocellata อาจเป็นไปได้ว่าท าหน้าที่นี้เช่นเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตามในอนาคตจ าเป็นต้องมีการศึกษา
เพื่อระบุหน้าที่ๆ ชัดเจนกว่านี้ นอกจากนี้ภายใน lumen ของ proctodaeum ยังพบเซลล์อสุจิ และสารที่มาจาก
ระบบสืบพันธุ์อีกด้วย (รูปที่ 3A-D) 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 2 แสดงลักษณะโครงสร้างทางจุลกายวิภาคของทวารร่วมส่วน urodaeum, ADD: ampulla ductus deferens, Amu:  

ampulla ureter, BV: blood vessel, CF: collagen fiber, K: kidney, L: lumen, MF: mucosal fold, ML: 
muscular layer, MSC: mucous secretory cell, PsC: pseudostratified columnar, S: secretion, SG: 
secretory granule, Sz: spermatozoa, Ur: urodaeum, V: vacuole; (A-B: Masson’s trichrome, C-D: H&E) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
รูปที่ 3 แสดงลักษณะโครงสร้างทางจุลกายวิภาคของทวารร่วมส่วน proctodaeum, CF: collagen fiber, L: lumen, PG:  

proctodeal gland, PsC: pseudostratified columnar, S: secretion, SG: secretory granule, SSq: stratified 
squamous, Sz: spermatozoa, V: vacuole; (A-B: Masson’s trichrome, C-D: H&E)  

สรุปผลการวิจัย 

 จากการศึกษาโครงสร้างทางจุลกายวิภาคของทวารร่วมของแย้เหนือ L. ocellata เพศผู้ในช่วงระยะสืบพันธุ์ พบว่า
โครงสร้างของทวารร่วมท้ัง 3 ส่วน คือ coprodaeum urodaeum และ proctodaeum มีลักษณะโครงสร้างคล้ายกับสัตว์
จ าพวกกิ้งก่าและจิ้งเหลนชนิดอื่นๆ แต่มีความแตกต่างกันในส่วนของการเช่ือมรวมกันของ ampulla ductus deferens เข้า
กับ ampulla ureter ก่อนที่จะมาเปิดเข้าสู่ lumen ของ urodaeum รวมถึงการพบเซลล์อสุจิระหว่าง mucosal fold ของ 
urodaeum ในแย้เหนือ L. ocellata ไม่จัดเป็น sperm crypt เหมือนกับสัตว์จ าพวกกิ้งก่าและจิ้งเหลนบางชนิด ดังนั้นสรุปได้
ว่า urodaeum ของแย้เหนือ L. ocellata เป็นเพียงทางผ่านของเซลล์อสุจิก่อนที่จะปล่อยออกนอกร่างกาย 
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การประยุกต์ใช้สีย้อมธรรมชาติเพื่อศึกษาการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสของพืช

นาซีบ๊ะ มูซอ1 เนตรนภา ชะนะ2 และเกษศิรินทร์ รัทจร3* 

บทคัดย่อ
การศึกษาการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส เป็นความรู้พื้นฐานและมีความส�าคัญมากทางชีววิทยา งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ศึกษาประสิทธิภาพของสีย้อมจากธรรมชาติเพื่อใช้ย้อมสีโครโมโซมของปลายรากหอม (Allium ascalonicum) โดยเปรียบเทียบสี

ย้อมธรรมชาตแิละสย้ีอมสงัเคราะห์ การวิจยัใช้พชื 3 ชนดิ คอื ผลมะม่วงห่าวมะนาวโห่ (Carissa carandas) ใบเทยีนกิง่ (Lawsonia 

inermis) และใบลิ้นกระบือ (Excoecaria cochinchinensis) ด้วยตัวท�าละลาย 2 ชนิด (กรดไฮโดรคลอริก 0.1% ในเมทานอล และ

น�้าปราศจากไอออน) ผลการทดลองพบว่าสีย้อมจากผลมะม่วงหาวมะนาวโห่และใบลิ้นกระบือ ค่าความเป็นกรด-ด่าง เท่ากับ 3 และ

สกัดด้วยตัวท�าละลายกรดไฮโดรคลอริก 0.1% ในเมทานอล สามารถสังเหตเห็นการติดสีของโครโมโซมและลักษณะการแบ่งเซลล์

ของโครโมโซมได้ ส่วนสีย้อมใบเทียนกิ่งย้อมโครโมโซมติดสีไม่ชัดเจนทั้ง 2 ตัวท�าละลาย ผลการประเมินความพึงพอใจของสีย้อม

ธรรมชาตกิบัสย้ีอมสงัเคราะห์ พบว่าสย้ีอมจากผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ มคีวามพงึพอใจด้านความสวยงามและด้านคุณภาพของส ีอยู่

ในระดับมาก เท่ากับ 3.94±0.96 และ 3.68±1.04 ตามล�าดับ โดยไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับสี

ย้อมสังเคราะห์ นอกจากนี้อายุการเก็บรักษาสีย้อมธรรมชาติ เก็บที่อุณหภูมิประมาณ 15 องศาเซลเซียส สามารถย้อมสีโครโมโซม

ตั้งแต่วันที่สกัดได้จนถึงสัปดาห์ท่ี 4 โดยคุณภาพสีและการติดสีโครโมโซมของสีย้อมยังมีคุณภาพดี ดังนั้นสารสกัดได้จากผลมะม่วง

หาวมะนาวโห่สามารถประยกุต์ใช้เป็นสย้ีอมโครโมโซมเพือ่ใช้ทดแทนสีย้อมสังเคราะห์ในการศึกษาการแบ่งเซลล์แบบไมโทซสิของพชื

ค�าส�าคัญ : สีย้อมธรรมชาติ โครโมโซม การแบ่งเซลล์ ไมโทซิส มะม่วงห่าวมะนาวโห่
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Application of Natural Dyes for Studying in Plant Cell Mitosis

Naseebah Musor1 Netnapa Chana2 and Kedsirin Ruttajorn3*

Abstract
A study on mitosis cell is basic knowledge and important in biology. The objective of this research aims 

to study the efficacy of natural dyes for chromosome staining of onion (Allium ascalonicum) root tips and 

compare between natural and synthetic dyes. The extract essential substances from fruits of Carissa carandas, 

leaves of Lawsonia inermis and Excoecaria cochinchinensis were used as a source of natural dyes using two 

solvents (0.1% hydrochloric acid in methanol and deionized water). The results indicated that natural dyes 

from Carissa carandas and Excoecaria cochinchinensis with pH3 which are extracted by 0.1% hydrochloric acid 

were capable of chromosome staining and also define mitotic cell division. Whereas Lawsonia inermis showed 

not clearly plant chromosome staining from both solvents. Assessment results of natural and synthetic dyes 

found that the satisfaction of Carissa carandas staining in the aesthetics and the quality got good level at 

3.94±0.96 and 3.68±1.04 respectively, with no significant differences when compared to synthetic dye. Moreover, 

it was observed that the shelf life of natural dyes could be good quality from the beginning day up to the 4th 

week stored at about 15 degrees Celsius. Therefore, Carissa carandas extract could be applied as chromosome 

dyes for study in plant cell mitosis

Keywords : Natural dye, Chromosome, Cell division, Mitosis, Carissa carandas

บทน า 
 การศึกษาการแบ่งเซลล์ของสิ่งมีชีวิต เป็นความรู้พื้นฐานที่ส าคัญทางด้านชีววิทยา ท าให้มีความเข้าใจในเรื่องเซลล์ 
และโครโมโซม ซึ่งมีขนาดเล็ก ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า จึงต้องมีการย้อมสี เพื่อศึกษาองค์ประกอบที่อยู่ภายในภายใต้
กล้องจุลทรรศน์ ในการท าปฏิบัติการเพื่อศึกษาการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส ซึ่งเป็นการแบ่งเซลล์เพื่อการเจริญเติบโต นิยมเตรียม
จากเนื้อเยื่อส่วนที่เจริญของพืช เช่น ปลายรากของหอม (Allium ascalonicum) และย้อมสีโครโมโซม สีย้อมที่ใช้ในปัจจุบัน
เป็นสีที่ได้จากการสังเคราะห์ สีที่นิยมใช้ ได้แก่ สีอะซิโตคาร์มีน (acetone carmine) และสีอะซิโตออร์ซีน (acetoorcein) ซึ่ง
อาจก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อผู้ใช้จากการสูดดม และเกิดความระคายเคืองจากการสัมผัส  
 ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายของพรรณพืช มีพืชหลายชนิดที่สามารถสกัดสารสีและใช้เป็นสีย้อม
โครโมโซม ได้แก่ ผลหม่อน ผลหว้า ผลแก้วมังกร กระหล่ าปีสีม่วง ข้าวโพดหวานสีม่วง ให้ผลเช่นเดียวกับการย้อมด้วยสีอะซิโต
คาร์มีน และอะซิโตออร์ซีน [1,2] ซึ่งย้อมติดส่วนของโครมาทิน [3] นอกจากนี้ยังมีพืชอื่นๆ ที่มีรายงานว่าใช้เป็นสีย้อมได้ เช่น 
ใบเทียนกิ่งมีสารแทนนิน ให้สีส้มแดง ใช้ย้อมผม คิ้ว เล็บ หรือใช้สีเป็นย้อมเส้นไหม [4] ใบลิ้นกระบือให้สีม่วง น ามาใช้เป็นสีย้อม
ผ้า [5,6] เปลือกและผลของมะม่วงหาวมะนาวโห่ มีสมบัติเป็นแอนโทไซยานิน ซึ่งเป็นสารที่ให้สีม่วง น้ าเงิน และแดง [7,8] 
คณะผู้วิจัยจึงสนใจสีย้อมธรรมชาติจากใบเทียนกิ่ง ใบลิ้นกระบือ และผลของมะม่วงหาวมะนาวโห่ ซึ่งเป็นพืชในท้องถิ่นและหา
ได้ง่าย น ามาประยุกต์ใช้เป็นสีย้อมโครโมโซมเพื่อศึกษาการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสในห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา สีย้อม
โครโมโซมที่สกัดได้จากธรรมชาติในครั้งนี้ จะเป็นทางเลือกที่ดีอย่างหนึ่ง มีประสิทธิภาพเทียบเท่าสีสังเคราะห์ มีความปลอดภัย
ต่อผู้ใช้ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งการใช้พืชเป็นวัตถุดิบในการสกัดสาร ยังเป็นการน าพืชมาใช้ประโยชน์ให้เกิดความคุ้ม
ค่าสูงสุด 

วิธีการวิจัย 
1. การเก็บและการเตรียมตัวอย่าง 
 น าตัวอย่างผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ ใบเทียนกิ่ง และใบกระบือ ล้างน้ าให้สะอาด ตั้งให้แห้ง มาหั่นเป็นช้ินเล็ก และชั่ง
น้ าหนักก่อนน าไปอบแห้งที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส โดยมะม่วงหาวมะนาวโห่ ใช้เวลาอบแห้งเวลา 60 ช่ัวโมง ส่วนใบ
เทียนกิ่งและใบลิ้นกระบือใช้เวลา 24 ช่ัวโมง ช่ังน้ าหนักแห้งทั้งหมดที่ได้หลังจากการอบ น ามาปั่นด้วยเครื่องปั้นให้ละเอียดและ
ช่ังน้ าหนักที่ได้ทั้งหมดหลังจากบดอีกครั้ง 
2. การสกัดพืชด้วยตัวท าละลาย   

2.1 สกัดด้วยกรดไฮโดรคลอริกความเข้มข้น 0.1% ในเมทานอล  
ช่ังน้ าหนักตัวอย่างที่บดแห้ง 20 กรัม เติมกรดไฮโดรคลอริกความเข้มข้น 0.1% ในเมทานอล ปริมาตร 60 

มิลลิลิตร ละลายในขวดรูปชมพูขนาด 125 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากันเล็กน้อย แล้วปิดปากขวดด้วยส าลีและห่อด้วยอลูมิเนียม
ฟอยล์ทั้งขวดให้มิดชิด น าไปเขย่าด้วยเครื่องเขย่าสารละลาย ความเร็ว 150 รอบ/นาที เป็น เวลา 24 ช่ัวโมง ที่อุณหภูมิห้อง
น ามากรองด้วยผ้าขาวบางที่รองด้วยกระชอนกรองพลาสติกกรองอีกรอบด้วยกระดาษกรองเบอร์ 1  น าตัวอย่างไประเหยด้วย
เครื่องระเหย (Evaporator) แล้วน าไปละลายในตัวท าละลายกรดไฮโดรคลอริกความเข้มข้น 0.1% ในเมทานอล อัตราส่วน 1:3 
น าสารสกัดวัดค่าดูดกลืนแสง ด้วยเครื่องวัดการดูดกลืนแสง (Spectrophotometer) ความยาวช่วงคลื่นระหว่าง 200-700 นา
โนเมตร และปรับความเป็นกรด-ด่าง (pH) ด้วยเครื่อง pH meter ที่ค่า pH 1, pH 2 และ pH 3 เพื่อค้นหา pH ของสีย้อมที่
เหมาะสมต่อการย้อมสีโครโมโซม น าสีเก็บใส่ขวดแก้วสีชาและเก็บรักษาสีที่สกัดได้ในตู้เย็นอุณหภูมิประมาณ 4 องศาเซลเซียส
เพื่อน าไปย้อมโครโมโซมต่อไป  

2.2 สกัดด้วยน้ าปราศจากไอออน 
 ช่ังน้ าหนักตัวอย่างที่บดแห้ง 20 กรัม เติมน้ าปราศจากไอออนปริมาตร 60 มิลลิลิตร ท าวิธีการเช่นเดียวกับการ
สกัดด้วยตัวกรดไฮโดรคลอริกความเข้มข้น 0.1% ในเมทานอล แต่ละลายสารที่สกัดได้ด้วยน้ าปราศจากไอออน อัตราส่วน 1:10  
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บทน า 
 การศึกษาการแบ่งเซลล์ของสิ่งมีชีวิต เป็นความรู้พื้นฐานที่ส าคัญทางด้านชีววิทยา ท าให้มีความเข้าใจในเรื่องเซลล์ 
และโครโมโซม ซึ่งมีขนาดเล็ก ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า จึงต้องมีการย้อมสี เพื่อศึกษาองค์ประกอบที่อยู่ภายในภายใต้
กล้องจุลทรรศน์ ในการท าปฏิบัติการเพื่อศึกษาการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส ซึ่งเป็นการแบ่งเซลล์เพื่อการเจริญเติบโต นิยมเตรียม
จากเนื้อเยื่อส่วนที่เจริญของพืช เช่น ปลายรากของหอม (Allium ascalonicum) และย้อมสีโครโมโซม สีย้อมที่ใช้ในปัจจุบัน
เป็นสีที่ได้จากการสังเคราะห์ สีที่นิยมใช้ ได้แก่ สีอะซิโตคาร์มีน (acetone carmine) และสีอะซิโตออร์ซีน (acetoorcein) ซึ่ง
อาจก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อผู้ใช้จากการสูดดม และเกิดความระคายเคืองจากการสัมผัส  
 ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายของพรรณพืช มีพืชหลายชนิดที่สามารถสกัดสารสีและใช้เป็นสีย้อม
โครโมโซม ได้แก่ ผลหม่อน ผลหว้า ผลแก้วมังกร กระหล่ าปีสีม่วง ข้าวโพดหวานสีม่วง ให้ผลเช่นเดียวกับการย้อมด้วยสีอะซิโต
คาร์มีน และอะซิโตออร์ซีน [1,2] ซึ่งย้อมติดส่วนของโครมาทิน [3] นอกจากนี้ยังมีพืชอื่นๆ ที่มีรายงานว่าใช้เป็นสีย้อมได้ เช่น 
ใบเทียนกิ่งมีสารแทนนิน ให้สีส้มแดง ใช้ย้อมผม คิ้ว เล็บ หรือใช้สีเป็นย้อมเส้นไหม [4] ใบลิ้นกระบือให้สีม่วง น ามาใช้เป็นสีย้อม
ผ้า [5,6] เปลือกและผลของมะม่วงหาวมะนาวโห่ มีสมบัติเป็นแอนโทไซยานิน ซึ่งเป็นสารที่ให้สีม่วง น้ าเงิน และแดง [7,8] 
คณะผู้วิจัยจึงสนใจสีย้อมธรรมชาติจากใบเทียนกิ่ง ใบลิ้นกระบือ และผลของมะม่วงหาวมะนาวโห่ ซึ่งเป็นพืชในท้องถิ่นและหา
ได้ง่าย น ามาประยุกต์ใช้เป็นสีย้อมโครโมโซมเพื่อศึกษาการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสในห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา สีย้อม
โครโมโซมที่สกัดได้จากธรรมชาติในครั้งนี้ จะเป็นทางเลือกที่ดีอย่างหนึ่ง มีประสิทธิภาพเทียบเท่าสีสังเคราะห์ มีความปลอดภัย
ต่อผู้ใช้ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งการใช้พืชเป็นวัตถุดิบในการสกัดสาร ยังเป็นการน าพืชมาใช้ประโยชน์ให้เกิดความคุ้ม
ค่าสูงสุด 

วิธีการวิจัย 
1. การเก็บและการเตรียมตัวอย่าง 
 น าตัวอย่างผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ ใบเทียนกิ่ง และใบกระบือ ล้างน้ าให้สะอาด ตั้งให้แห้ง มาหั่นเป็นช้ินเล็ก และชั่ง
น้ าหนักก่อนน าไปอบแห้งที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส โดยมะม่วงหาวมะนาวโห่ ใช้เวลาอบแห้งเวลา 60 ช่ัวโมง ส่วนใบ
เทียนกิ่งและใบลิ้นกระบือใช้เวลา 24 ช่ัวโมง ช่ังน้ าหนักแห้งทั้งหมดที่ได้หลังจากการอบ น ามาปั่นด้วยเครื่องปั้นให้ละเอียดและ
ช่ังน้ าหนักที่ได้ทั้งหมดหลังจากบดอีกครั้ง 
2. การสกัดพืชด้วยตัวท าละลาย   

2.1 สกัดด้วยกรดไฮโดรคลอริกความเข้มข้น 0.1% ในเมทานอล  
ช่ังน้ าหนักตัวอย่างที่บดแห้ง 20 กรัม เติมกรดไฮโดรคลอริกความเข้มข้น 0.1% ในเมทานอล ปริมาตร 60 

มิลลิลิตร ละลายในขวดรูปชมพูขนาด 125 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากันเล็กน้อย แล้วปิดปากขวดด้วยส าลีและห่อด้วยอลูมิเนียม
ฟอยล์ทั้งขวดให้มิดชิด น าไปเขย่าด้วยเครื่องเขย่าสารละลาย ความเร็ว 150 รอบ/นาที เป็น เวลา 24 ช่ัวโมง ที่อุณหภูมิห้อง
น ามากรองด้วยผ้าขาวบางที่รองด้วยกระชอนกรองพลาสติกกรองอีกรอบด้วยกระดาษกรองเบอร์ 1  น าตัวอย่างไประเหยด้วย
เครื่องระเหย (Evaporator) แล้วน าไปละลายในตัวท าละลายกรดไฮโดรคลอริกความเข้มข้น 0.1% ในเมทานอล อัตราส่วน 1:3 
น าสารสกัดวัดค่าดูดกลืนแสง ด้วยเครื่องวัดการดูดกลืนแสง (Spectrophotometer) ความยาวช่วงคลื่นระหว่าง 200-700 นา
โนเมตร และปรับความเป็นกรด-ด่าง (pH) ด้วยเครื่อง pH meter ที่ค่า pH 1, pH 2 และ pH 3 เพื่อค้นหา pH ของสีย้อมที่
เหมาะสมต่อการย้อมสีโครโมโซม น าสีเก็บใส่ขวดแก้วสีชาและเก็บรักษาสีที่สกัดได้ในตู้เย็นอุณหภูมิประมาณ 4 องศาเซลเซียส
เพื่อน าไปย้อมโครโมโซมต่อไป  

2.2 สกัดด้วยน้ าปราศจากไอออน 
 ช่ังน้ าหนักตัวอย่างที่บดแห้ง 20 กรัม เติมน้ าปราศจากไอออนปริมาตร 60 มิลลิลิตร ท าวิธีการเช่นเดียวกับการ
สกัดด้วยตัวกรดไฮโดรคลอริกความเข้มข้น 0.1% ในเมทานอล แต่ละลายสารที่สกัดได้ด้วยน้ าปราศจากไอออน อัตราส่วน 1:10  
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

3. การย้อมสีโครโมโซม 
3.1 การย้อมปลายรากหอม น าปลายรากหอมท่ีเตรียมไว้ในน้ ายาคงสภาพ ตัดเอาเฉพาะส่วนปลายรากสีขาวขุ่นยาว

ประมาณ 2-3 มิลลิเมตร วางบนสไลด์ 1-2 ราก หยดกรดไฮโดรคลอริกความเข้มข้น 1 นอร์มอล 1-2 หยด ตั้งทิ้งไว้ประมาณ        
5 นาที เพื่อละลายส่วนของผนังเซลล์ซับกรดออกให้หมด ล้างกรดด้วยน้ ากลั่นแล้วซับน้ าออก หยดสีย้อมโครโมโซมที่ได้จากการ
สกัดลงไป 1-2 หยด ตั้งทิ้งไว้ 10 นาที ปิดด้วยกระจกปิดสไลด์ ใช้ปลายดินสอขยี้ปลายรากให้ละเอียดเพื่อท าให้เซลล์แยกออก
จากกัน น าไปส่องดูภายใต้กล้องจุลทรรศน์ เพื่อศึกษาคุณภาพของสีในการย้อมติดสีโครโมโซม ศึกษาแต่ละระยะของการเซลล์
แบบไมโทซิส  

3.2 การประเมินความพึงพอใจของสีย้อมต่อการติดสีโครโมโซมของปลายรากหอม คัดเลือกสีย้อมที่มีคุณภาพการย้อม
ติดสีโครโมโซมดีจากข้อ 3.1 จ านวน 5 ขวด และใช้สีอะซิโตคาร์มีนเป็นตัวควบคุม รวมทั้งหมดเป็น 6 ขวด สุ่มนิสิตสาขาวิชา
ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่เคยผ่านการเรียนรายวิชาพันธุศาสตร์ของเซลล์เบื้องต้น จ านวน 13 คน และ
ผู้เช่ียวชาญ (อาจารย์และบุคลากร) จ านวน 3 คน ประเมินความพึงพอใจโดยไม่ได้แจ้งชนิดหรือที่มาของสีย้อม (blind test)  
ใน 3 ด้าน คือ ด้านสีของสารสกัด ด้านคุณภาพการย้อมสีโครโมโซม และด้านการใช้ประโยชน์  วิเคราะห์ความพึงพอใจและ
ทดสอบด้วยทางสถิติด้วย one-way ANOVA   
4. การศึกษาอายกุารเก็บรักษาของสีย้อมธรรมชาติ 

 ศึกษาระยะเวลาการเก็บรักษาของสีย้อม โดยเปรียบเทียบคุณภาพของการติดสีโครโมโซมปลายรากหอมของสีย้อม
จากธรรมชาติและสีสังเคราะห์ ตั้งแต่สกัดสีย้อมได้วันแรก และตรวจสอบที่ 2 สัปดาห์ และที่ 4 สัปดาห์ เก็บรักษาสีย้อม ใน
ตู้เย็น ทีอุ่ณหภูมิประมาณ 15 องศาเซลเซียส  

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
ผลการศึกษาการสกัดสีย้อมโดยสกัดจากพืชทั้ง 3 ชนิด คือ ผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ ใบเทียนกิ่ง และใบลิ้นกระบือ 

โดยน าพืชทั้ง 3 ชนิดบดให้เป็นผงแล้วสกัดโดยใช้ตัวท าละลาย 2 ชนิด คือ กรดไฮโดรคลอริกความเข้มข้น 0.1% ในเมทานอล 
และน้ าปราศจากไอออน ในอัตราส่วน 1:3 และ 1:10 ตามล าดับ น ามาปรับค่า pH ที่ pH 1 pH 2 และ pH 3 พบว่าตัวอย่าง
สารสกัดเมื่อน ามาปรับ pH มีการเปลี่ยนแปลงของสีเพียงเล็กน้อย น าตัวอย่างทั้งหมดวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 
200-700 นาโนเมตร และน าไปเป็นสีย้อมโครโมโซม  
ผลการวัดค่าดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่นระหว่าง 200–700 นาโนเมตร 
 จากการศึกษาพบว่าตัวอย่างพืชทั้ง 3 ชนิด ท้ัง 2 ตัวท าละลาย มีค่าดูดกลืนแสงที่ความยาว 200-340 นาโนเมตร โดย
มีค่าที่แตกต่างกันเล็กน้อย สีสังเคราะห์มีค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่นคลื่น 250-300 นาโนเมตร และ 400-570 นาโน
เมตร รองลงมาเป็นตัวอย่างผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ที่สกัดด้วยตัวท าละลายกรดไฮโดรคลอริกความเข้มข้น 0.1% ในเมทานอล 
และน้ าปราศจากไอออนมีค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 200-300 นาโนเมตร ตามด้วยใบลิ้นกระบือที่สกัดด้วยตัวท า
ละลายกรดไฮโดรคลอริกความเข้มข้น 0.1% ในเมทานอล และน้ าปราศจากไอออน และใบเทียนกิ่งที่สกัดด้วยตัวท าละลายน้ า
ปราศจากไอออนมีค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 250-270 นาโนเมตร ส่วนเทียนกิ่งที่สกัดด้วยตัวท าละลายกรดไฮโดรคลอ
ริกความเข้มข้น 0.1% ในเมทานอล มีค่าดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 285-300 นาโนเมตร  
ผลการย้อมสีโครโมโซมปลายรากหอม 

ผลการติดสีย้อมโครโมโซม และการศึกษาลักษณะโครโมโซมระยะต่างๆ ของการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส ภายใต้กล้อง
จุลทรรศน์ ที่ก าลังขยาย 400 เท่า บันทึกภาพสีย้อมท่ีย้อมติดโครโมโซมปลายรากหอม และเปรียบเทียบกับสีสังเคราะห์ (ตาราง
ที่ 1) พบว่าสีย้อมที่ย้อมติดสีโครโมโซมเป็นสีเข้มและสีปานกลาง คือ สารสกัดจากผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ที่สกัดด้วยตัวท า
ละลายกรดไฮโดรคลอริกความเข้มข้น 0.1% ในเมทานอล ที่ไม่ปรับ pH, pH 2 และ pH 3 และสารสกัดด้วยตัวท าลายน้ า

ปราศจากไอออน ไม่ปรับ pH และ pH 2 (ตารางที่ 2) รองมา คือ สารสกัดจากใบลิ้นกระบือที่สกัดด้วยตัวท าละลายกรดไฮโดร
คลอริกความเข้มข้น 0.1% ในเมทานอล ท่ีค่า pH 3 (ตารางที่ 3) 

 

ตารางที่ 1 ผลการย้อมสีโครโมโซมปลายรากหอมจากสารสกัดอะซิโตนคาร์มีน 

ตัวท า
ละลาย 

ลักษณะการตดิสี (ก าลังขยาย 400 เท่า) 
Interphase Prophase Metaphase Anaphase Telophase 
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ตารางที่ 2 ผลการย้อมสีโครโมโซมปลายรากหอมจากสารสกัดมะมว่งหาวมะนาวโห่  
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

3. การย้อมสีโครโมโซม 
3.1 การย้อมปลายรากหอม น าปลายรากหอมท่ีเตรียมไว้ในน้ ายาคงสภาพ ตัดเอาเฉพาะส่วนปลายรากสีขาวขุ่นยาว

ประมาณ 2-3 มิลลิเมตร วางบนสไลด์ 1-2 ราก หยดกรดไฮโดรคลอริกความเข้มข้น 1 นอร์มอล 1-2 หยด ตั้งทิ้งไว้ประมาณ        
5 นาที เพื่อละลายส่วนของผนังเซลล์ซับกรดออกให้หมด ล้างกรดด้วยน้ ากลั่นแล้วซับน้ าออก หยดสีย้อมโครโมโซมที่ได้จากการ
สกัดลงไป 1-2 หยด ตั้งทิ้งไว้ 10 นาที ปิดด้วยกระจกปิดสไลด์ ใช้ปลายดินสอขยี้ปลายรากให้ละเอียดเพื่อท าให้เซลล์แยกออก
จากกัน น าไปส่องดูภายใต้กล้องจุลทรรศน์ เพื่อศึกษาคุณภาพของสีในการย้อมติดสีโครโมโซม ศึกษาแต่ละระยะของการเซลล์
แบบไมโทซิส  

3.2 การประเมินความพึงพอใจของสีย้อมต่อการติดสีโครโมโซมของปลายรากหอม คัดเลือกสีย้อมที่มีคุณภาพการย้อม
ติดสีโครโมโซมดีจากข้อ 3.1 จ านวน 5 ขวด และใช้สีอะซิโตคาร์มีนเป็นตัวควบคุม รวมทั้งหมดเป็น 6 ขวด สุ่มนิสิตสาขาวิชา
ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่เคยผ่านการเรียนรายวิชาพันธุศาสตร์ของเซลล์เบื้องต้น จ านวน 13 คน และ
ผู้เช่ียวชาญ (อาจารย์และบุคลากร) จ านวน 3 คน ประเมินความพึงพอใจโดยไม่ได้แจ้งชนิดหรือที่มาของสีย้อม (blind test)  
ใน 3 ด้าน คือ ด้านสีของสารสกัด ด้านคุณภาพการย้อมสีโครโมโซม และด้านการใช้ประโยชน์  วิเคราะห์ความพึงพอใจและ
ทดสอบด้วยทางสถิติด้วย one-way ANOVA   
4. การศึกษาอายกุารเก็บรักษาของสีย้อมธรรมชาติ 

 ศึกษาระยะเวลาการเก็บรักษาของสีย้อม โดยเปรียบเทียบคุณภาพของการติดสีโครโมโซมปลายรากหอมของสีย้อม
จากธรรมชาติและสีสังเคราะห์ ตั้งแต่สกัดสีย้อมได้วันแรก และตรวจสอบที่ 2 สัปดาห์ และที่ 4 สัปดาห์ เก็บรักษาสีย้อม ใน
ตู้เย็น ทีอุ่ณหภูมิประมาณ 15 องศาเซลเซียส  

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
ผลการศึกษาการสกัดสีย้อมโดยสกัดจากพืชทั้ง 3 ชนิด คือ ผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ ใบเทียนกิ่ง และใบลิ้นกระบือ 

โดยน าพืชทั้ง 3 ชนิดบดให้เป็นผงแล้วสกัดโดยใช้ตัวท าละลาย 2 ชนิด คือ กรดไฮโดรคลอริกความเข้มข้น 0.1% ในเมทานอล 
และน้ าปราศจากไอออน ในอัตราส่วน 1:3 และ 1:10 ตามล าดับ น ามาปรับค่า pH ที่ pH 1 pH 2 และ pH 3 พบว่าตัวอย่าง
สารสกัดเมื่อน ามาปรับ pH มีการเปลี่ยนแปลงของสีเพียงเล็กน้อย น าตัวอย่างทั้งหมดวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 
200-700 นาโนเมตร และน าไปเป็นสีย้อมโครโมโซม  
ผลการวัดค่าดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่นระหว่าง 200–700 นาโนเมตร 
 จากการศึกษาพบว่าตัวอย่างพืชทั้ง 3 ชนิด ท้ัง 2 ตัวท าละลาย มีค่าดูดกลืนแสงที่ความยาว 200-340 นาโนเมตร โดย
มีค่าที่แตกต่างกันเล็กน้อย สีสังเคราะห์มีค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่นคลื่น 250-300 นาโนเมตร และ 400-570 นาโน
เมตร รองลงมาเป็นตัวอย่างผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ที่สกัดด้วยตัวท าละลายกรดไฮโดรคลอริกความเข้มข้น 0.1% ในเมทานอล 
และน้ าปราศจากไอออนมีค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 200-300 นาโนเมตร ตามด้วยใบลิ้นกระบือที่สกัดด้วยตัวท า
ละลายกรดไฮโดรคลอริกความเข้มข้น 0.1% ในเมทานอล และน้ าปราศจากไอออน และใบเทียนกิ่งที่สกัดด้วยตัวท าละลายน้ า
ปราศจากไอออนมีค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 250-270 นาโนเมตร ส่วนเทียนกิ่งที่สกัดด้วยตัวท าละลายกรดไฮโดรคลอ
ริกความเข้มข้น 0.1% ในเมทานอล มีค่าดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 285-300 นาโนเมตร  
ผลการย้อมสีโครโมโซมปลายรากหอม 

ผลการติดสีย้อมโครโมโซม และการศึกษาลักษณะโครโมโซมระยะต่างๆ ของการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส ภายใต้กล้อง
จุลทรรศน์ ที่ก าลังขยาย 400 เท่า บันทึกภาพสีย้อมท่ีย้อมติดโครโมโซมปลายรากหอม และเปรียบเทียบกับสีสังเคราะห์ (ตาราง
ที่ 1) พบว่าสีย้อมที่ย้อมติดสีโครโมโซมเป็นสีเข้มและสีปานกลาง คือ สารสกัดจากผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ที่สกัดด้วยตัวท า
ละลายกรดไฮโดรคลอริกความเข้มข้น 0.1% ในเมทานอล ที่ไม่ปรับ pH, pH 2 และ pH 3 และสารสกัดด้วยตัวท าลายน้ า

ปราศจากไอออน ไม่ปรับ pH และ pH 2 (ตารางที่ 2) รองมา คือ สารสกัดจากใบลิ้นกระบือที่สกัดด้วยตัวท าละลายกรดไฮโดร
คลอริกความเข้มข้น 0.1% ในเมทานอล ท่ีค่า pH 3 (ตารางที่ 3) 

 

ตารางที่ 1 ผลการย้อมสีโครโมโซมปลายรากหอมจากสารสกัดอะซิโตนคาร์มีน 

ตัวท า
ละลาย 

ลักษณะการตดิสี (ก าลังขยาย 400 เท่า) 
Interphase Prophase Metaphase Anaphase Telophase 

กร
ดอ

ะซ
ติิก

 
45

% 

     

 
ตารางที่ 2 ผลการย้อมสีโครโมโซมปลายรากหอมจากสารสกัดมะมว่งหาวมะนาวโห่  

ตัวท า
ละลาย 

อัตรา 
ส่วน 

pH 
ลักษณะการตดิสี (ก าลังขยาย 400 เท่า) 

Interphase Prophase Metaphase Anaphase Telophase 

กร
ดไ

ฮโด
รค

ลอ
ริก

 0.
1%

 ใน
เมท

าน
อล

 

1:3 

ไม่ปรับ pH 
(pH 4.5) 

     

pH 2 
     

pH 3 
     

น้ า
ปร

าศ
จา

กไอ
ออ

น 

1:10 

ไม่ปรับ pH 
(pH 4.6) 

     

pH 2 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

ตารางที่ 3 ผลการศึกษาการย้อมสีโครโมโซมปลายรากหอมจากสารสกัดใบลิ้นกระบือ  

ตัวท าละลาย 
อัตรา
ส่วน 

pH 
ลักษณะการตดิสี (ก าลังขยาย 400 เท่า) 

Interphase Prophase Metaphase Anaphase Telophase 

กร
ดไ

ฮโด
รค

ลอ
ริก

  
0.1

% 
ใน

เมท
าน

อล
 

1:3 pH 3 
     

หมายเหตุ  ระยะ prophase และ metaphase เซลล์ขนาดประมาณ 20 µM  
 ระยะ anaphase และ telophase เซลล์ขนาดประมาณ 30 µM  
 
ผลการเก็บรักษาสีย้อมโครโมโซม 

การวิจัยระยะเวลาการย้อมติดสีโครโมโซมปลายรากหอม พบว่ามะม่วงหาวมะนาวโห่ ตัวท าละลายกรดไฮโดรคลอริก
ความเข้มข้น 0.1% ในเมททานอล ที่ไม่ปรับ pH (pH 4.6) และ pH 3 ย้อมติดสีโครโมโซมปลายรากหอมติดสีเข้มตั้งแต่วันที่ 1 
ถึง 2 สัปดาห์ และเมื่อถึงสัปดาห์ที่ 4 มีการเปลี่ยนแปลงจากสีเข้มเป็นการติดสีปานกลาง มะม่วงหาวมะนาวโห่ที่สกัดด้วยตัวท า
ละลายน้ าปราศจากไอออน ที่มีค่า pH 2 ย้อมติดสีโครโมโซมปลายรากหอมติดสีปานกลาง ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 2 สัปดาห์ และ
สัปดาห์ที่ 4 ย้อมติดสีโครโมโซมปลายรากหอมติดสีจาง 

สีย้อมจากใบลิ้นกระบือ พบว่าใบลิ้นกระบือท่ีสกัดด้วยตัวท าละลายกรดไฮโดรคลอริกความเข้มข้น 0.1% ในเมทานอล 
ที่ pH 3 ย้อมติดสีโครโมโซมปลายรากหอมติดสีปานกลางตั้งแต่วันท่ี 1 ถึง 2 สัปดาห์ และสัปดาห์ที่ 4 ย้อมติดสีโครโมโซมปลาย
รากหอมติดสีจาง  
ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้สีย้อม 

การประเมินด้วยแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของการใช้สีย้อมโครโมโซมจ านวน 16 คน พบว่าขวดที่ 1 คือ สี
สังเคราะห์ ในด้านสีของสารสกัดและด้านคุณภาพการย้อมสีโครโมโซม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94±0.89 และ 3.81±1.07 
ตามล าดับ และขวดที่ 2 คือ สีย้อมจากผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ ที่สกัดด้วยตัวท าละลายกรดไฮโดรคลอริกความเข้มข้น 0.1% 
ในเมทานอล ไม่ปรับ pH มีค่าเฉลี่ยด้านความสวยงาม 3.94±0.96 และด้านคุณภาพ 3.68±1.04 ทั้งสองขวดได้ผลในระดับ
ความพึงพอใจมาก โดยไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p > .05) รองลงมาคือ ขวดที่ 3 (อะซิโตนคาร์มีนผสมน้ า) และขวดที่ 6 (สีย้อม
จากใบลิ้นกระบือที่สกัดด้วยตัวท าละลายกรดไฮโดรคลอริกความเข้มข้น 0.1% ในเมทานอล ที่ pH 2) ได้ระดับความพึงพอใจ
ปานกลาง ถัดมา คือ ขวดที่ 4 (สีย้อมจากผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ที่สกัดด้วยตัวท าละลายกรดไฮโดรคลอริกความเข้มข้น 0.1% 
ในเมทานอลที่ pH 3) และขวดที่ 5 (สีย้อมจากผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ท่ีสกัดด้วยตัวท าละลายน้ าปราศจากไอออน) ได้ระดับ
ความพึงพอใจน้อย ส าหรับด้านการใช้ประโยชน์ส าหรับการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการและด้านความพึงพอใจต่องานวิจัย
ในภาพรวมได้ผลระดับความพึงพอใจมาก เท่ากันคือ 3.93±0.57 ดังตารางที่ 4 

 

 

 

 

ตารางที่ 4 ระดับความพึงพอใจต่อสีย้อมโครโมโซมและการประเมนิภาพรวม 

หัวข้อประเมิน สีย้อม 
ความพึงพอใจต่อสีย้อมโครโมโซม 

คะแนนเฉลี่ย S.D. ระดับความพึงพอใจ  

• ด้านสีของสารสกัด 
ความสวยงามของสยี้อมจากธรรมชาติ 

ขวดที่ 1 3.94 c 0.89 มาก  
ขวดที่ 2 3.94 c 0.96 มาก  
ขวดที่ 3 2.68 b 0.58 ปานกลาง  
ขวดที่ 4 1.93 a 0.89 น้อย  
ขวดที่ 5 1.56 a 0.86 น้อย  
ขวดที่ 6 2.81 b  1.13 ปานกลาง  

 

• ด้านคุณภาพการย้อมสีโครโมโซม 
ความชัดเจนขององค์ประกอบท่ีอยู่   
ภายใน 

ขวดที่ 1 3.81 c 1.07 มาก  
ขวดที่ 2 3.68 c 1.04 มาก  
ขวดที่ 3 2.75 b 0.66 ปานกลาง  
ขวดที่ 4 2.25 ab 1.03 น้อย  
ขวดที่ 5 1.62 a 0.78 น้อย  
ขวดที่ 6 2.75 b 1.03 ปานกลาง  

 

• ด้านการใช้ประโยชน์ 
สามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการได ้

3.93 0.57 มาก 
 

• ด้านความพึงพอใจของท่านต่องานวิจัยในภาพรวม 3.93 0.57 มาก  

หมายเหตุ ตัวอักษรเดียวกันในแถวเดียวกันไม่มีความแตกต่างทางสถิติที่ p .05 

สรุปผลการวิจัย 
 การสกัดสารจากผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ เทียนกิ่ง และใบลิ้นกระบือ พบว่าตัวท าละลายกรดไฮโดรคลอริกความ
เข้มข้น 0.1% ในเมทานอลมีประสิทธิภาพดีว่าน้ าปราศจากไอออน เนื่องจากกรดไฮโดรคลอริกในเมทานอล มีสภาพท่ีขั้วสูงถึง
ปานกลาง จึงสามารถดึงสารแอนโทไซยานินได้ดีกว่าน้ าปราศจากไอออน และรักษาสภาพสีได้ดี นอกจากนี้พืชที่มีองค์ประกอบ
เป็นสารแอนโทไซยานินและโพลีฟีโนลิกจะย้อมติดโครโมโซมได้ดี [1,9] โดยสีย้อมติดบริเวณเส้นใยโครมาทินและโครโมโซม
ภายในเซลล์ [3] สารสกัดของพืชทั้ง 3 ชนิดที่วิจัยมีค่าดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นระหว่าง 270-340 นาโนเมตร และงานวิจัยนี้
ปรับสีย้อมใหม้ีความเป็นกรดสูง (pH 1-3) เนื่องจาก pH เป็นปัจจัยท าให้เกิดการเปลี่ยนสีของสารละลาย ในสภาวะเป็นกรด สี
ของสารละลายจะจางลง เมื่ออยู่ในสภาวะเป็นเบสสารละลายจะมีสีเข้มขึ้น [5] อีกทั้งค่าการดูดกลืนแสงของแอนโทไซยานิน
ขึ้นอยู่กับค่า pH เนื่องจาก pH 1 โครงสร้างของแอนโทไซยานินจะอยู่ในรูปออกโซเนียม (oxonium form) และ pH 4.5 
โครงสร้างจะอยู่ในรูปเฮมีคีทอล (hemiketal form) [10] งานวิจัยในครั้งนี้สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี ้
 การสกัดผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ ตัวท าละลายที่เหมาะสม คือ กรดไฮโดรคลอริกความเข้มข้น 0.1% ในเมทานอล 
พบว่ามีค่าดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นแสงระหว่าง 270-290 นาโมเมตร ที่ไม่ปรับ pH สามารถย้อมติดสีโครโมโซมในระดับเข้ม 
ส่วนน้ าปราศจากไอออน ที่ pH 2 และ pH 1 สามารถย้อมติดสีโครโมโซมในระดับปานกลาง ส่วนระยะเวลาการย้อมติดสี
โครโมโซมตั้งแต่วันท่ี 1 จนถึง 4 สัปดาห์ คุณภาพการย้อมสีโครโมโซมของปลายรากหอมไม่เปลี่ยนแปลง  
 การสกัดใบลิ้นกระบือ ด้วยตัวท าละลายตัวท าละลายกรดไฮโดรคลอริกความเข้มข้น 0.1% ในเมทานอล พบว่ามีค่า
ดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นแสงระหว่าง 270-290 นาโมเมตร ที่ pH 3 สามารถย้อมติดสีโครโมโซมในระดับปานกลาง ส่วนน้ า
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

ตารางที่ 3 ผลการศึกษาการย้อมสีโครโมโซมปลายรากหอมจากสารสกัดใบลิ้นกระบือ  

ตัวท าละลาย 
อัตรา
ส่วน 

pH 
ลักษณะการตดิสี (ก าลังขยาย 400 เท่า) 

Interphase Prophase Metaphase Anaphase Telophase 

กร
ดไ

ฮโด
รค

ลอ
ริก

  
0.1

% 
ใน

เมท
าน

อล
 

1:3 pH 3 
     

หมายเหตุ  ระยะ prophase และ metaphase เซลล์ขนาดประมาณ 20 µM  
 ระยะ anaphase และ telophase เซลล์ขนาดประมาณ 30 µM  
 
ผลการเก็บรักษาสีย้อมโครโมโซม 

การวิจัยระยะเวลาการย้อมติดสีโครโมโซมปลายรากหอม พบว่ามะม่วงหาวมะนาวโห่ ตัวท าละลายกรดไฮโดรคลอริก
ความเข้มข้น 0.1% ในเมททานอล ที่ไม่ปรับ pH (pH 4.6) และ pH 3 ย้อมติดสีโครโมโซมปลายรากหอมติดสีเข้มตั้งแต่วันที่ 1 
ถึง 2 สัปดาห์ และเมื่อถึงสัปดาห์ที่ 4 มีการเปลี่ยนแปลงจากสีเข้มเป็นการติดสีปานกลาง มะม่วงหาวมะนาวโห่ที่สกัดด้วยตัวท า
ละลายน้ าปราศจากไอออน ที่มีค่า pH 2 ย้อมติดสีโครโมโซมปลายรากหอมติดสีปานกลาง ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 2 สัปดาห์ และ
สัปดาห์ที่ 4 ย้อมติดสีโครโมโซมปลายรากหอมติดสีจาง 

สีย้อมจากใบลิ้นกระบือ พบว่าใบลิ้นกระบือท่ีสกัดด้วยตัวท าละลายกรดไฮโดรคลอริกความเข้มข้น 0.1% ในเมทานอล 
ที่ pH 3 ย้อมติดสีโครโมโซมปลายรากหอมติดสีปานกลางตั้งแต่วันท่ี 1 ถึง 2 สัปดาห์ และสัปดาห์ที่ 4 ย้อมติดสีโครโมโซมปลาย
รากหอมติดสีจาง  
ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้สีย้อม 

การประเมินด้วยแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของการใช้สีย้อมโครโมโซมจ านวน 16 คน พบว่าขวดที่ 1 คือ สี
สังเคราะห์ ในด้านสีของสารสกัดและด้านคุณภาพการย้อมสีโครโมโซม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94±0.89 และ 3.81±1.07 
ตามล าดับ และขวดที่ 2 คือ สีย้อมจากผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ ที่สกัดด้วยตัวท าละลายกรดไฮโดรคลอริกความเข้มข้น 0.1% 
ในเมทานอล ไม่ปรับ pH มีค่าเฉลี่ยด้านความสวยงาม 3.94±0.96 และด้านคุณภาพ 3.68±1.04 ทั้งสองขวดได้ผลในระดับ
ความพึงพอใจมาก โดยไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p > .05) รองลงมาคือ ขวดที่ 3 (อะซิโตนคาร์มีนผสมน้ า) และขวดที่ 6 (สีย้อม
จากใบลิ้นกระบือที่สกัดด้วยตัวท าละลายกรดไฮโดรคลอริกความเข้มข้น 0.1% ในเมทานอล ที่ pH 2) ได้ระดับความพึงพอใจ
ปานกลาง ถัดมา คือ ขวดที่ 4 (สีย้อมจากผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ที่สกัดด้วยตัวท าละลายกรดไฮโดรคลอริกความเข้มข้น 0.1% 
ในเมทานอลที่ pH 3) และขวดที่ 5 (สีย้อมจากผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ท่ีสกัดด้วยตัวท าละลายน้ าปราศจากไอออน) ได้ระดับ
ความพึงพอใจน้อย ส าหรับด้านการใช้ประโยชน์ส าหรับการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการและด้านความพึงพอใจต่องานวิจัย
ในภาพรวมได้ผลระดับความพึงพอใจมาก เท่ากันคือ 3.93±0.57 ดังตารางที่ 4 

 

 

 

 

ตารางที่ 4 ระดับความพึงพอใจต่อสีย้อมโครโมโซมและการประเมนิภาพรวม 

หัวข้อประเมิน สีย้อม 
ความพึงพอใจต่อสีย้อมโครโมโซม 

คะแนนเฉลี่ย S.D. ระดับความพึงพอใจ  

• ด้านสีของสารสกัด 
ความสวยงามของสยี้อมจากธรรมชาติ 

ขวดที่ 1 3.94 c 0.89 มาก  
ขวดที่ 2 3.94 c 0.96 มาก  
ขวดที่ 3 2.68 b 0.58 ปานกลาง  
ขวดที่ 4 1.93 a 0.89 น้อย  
ขวดที่ 5 1.56 a 0.86 น้อย  
ขวดที่ 6 2.81 b  1.13 ปานกลาง  

 

• ด้านคุณภาพการย้อมสีโครโมโซม 
ความชัดเจนขององค์ประกอบท่ีอยู่   
ภายใน 

ขวดที่ 1 3.81 c 1.07 มาก  
ขวดที่ 2 3.68 c 1.04 มาก  
ขวดที่ 3 2.75 b 0.66 ปานกลาง  
ขวดที่ 4 2.25 ab 1.03 น้อย  
ขวดที่ 5 1.62 a 0.78 น้อย  
ขวดที่ 6 2.75 b 1.03 ปานกลาง  

 

• ด้านการใช้ประโยชน์ 
สามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการได ้

3.93 0.57 มาก 
 

• ด้านความพึงพอใจของท่านต่องานวิจัยในภาพรวม 3.93 0.57 มาก  

หมายเหตุ ตัวอักษรเดียวกันในแถวเดียวกันไม่มีความแตกต่างทางสถิติที่ p .05 

สรุปผลการวิจัย 
 การสกัดสารจากผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ เทียนกิ่ง และใบลิ้นกระบือ พบว่าตัวท าละลายกรดไฮโดรคลอริกความ
เข้มข้น 0.1% ในเมทานอลมีประสิทธิภาพดีว่าน้ าปราศจากไอออน เนื่องจากกรดไฮโดรคลอริกในเมทานอล มีสภาพท่ีขั้วสูงถึง
ปานกลาง จึงสามารถดึงสารแอนโทไซยานินได้ดีกว่าน้ าปราศจากไอออน และรักษาสภาพสีได้ดี นอกจากนี้พืชที่มีองค์ประกอบ
เป็นสารแอนโทไซยานินและโพลีฟีโนลิกจะย้อมติดโครโมโซมได้ดี [1,9] โดยสีย้อมติดบริเวณเส้นใยโครมาทินและโครโมโซม
ภายในเซลล์ [3] สารสกัดของพืชทั้ง 3 ชนิดที่วิจัยมีค่าดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นระหว่าง 270-340 นาโนเมตร และงานวิจัยนี้
ปรับสีย้อมใหม้ีความเป็นกรดสูง (pH 1-3) เนื่องจาก pH เป็นปัจจัยท าให้เกิดการเปลี่ยนสีของสารละลาย ในสภาวะเป็นกรด สี
ของสารละลายจะจางลง เมื่ออยู่ในสภาวะเป็นเบสสารละลายจะมีสีเข้มขึ้น [5] อีกทั้งค่าการดูดกลืนแสงของแอนโทไซยานิน
ขึ้นอยู่กับค่า pH เนื่องจาก pH 1 โครงสร้างของแอนโทไซยานินจะอยู่ในรูปออกโซเนียม (oxonium form) และ pH 4.5 
โครงสร้างจะอยู่ในรูปเฮมีคีทอล (hemiketal form) [10] งานวิจัยในครั้งนี้สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี ้
 การสกัดผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ ตัวท าละลายที่เหมาะสม คือ กรดไฮโดรคลอริกความเข้มข้น 0.1% ในเมทานอล 
พบว่ามีค่าดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นแสงระหว่าง 270-290 นาโมเมตร ที่ไม่ปรับ pH สามารถย้อมติดสีโครโมโซมในระดับเข้ม 
ส่วนน้ าปราศจากไอออน ที่ pH 2 และ pH 1 สามารถย้อมติดสีโครโมโซมในระดับปานกลาง ส่วนระยะเวลาการย้อมติดสี
โครโมโซมตั้งแต่วันท่ี 1 จนถึง 4 สัปดาห์ คุณภาพการย้อมสีโครโมโซมของปลายรากหอมไม่เปลี่ยนแปลง  
 การสกัดใบลิ้นกระบือ ด้วยตัวท าละลายตัวท าละลายกรดไฮโดรคลอริกความเข้มข้น 0.1% ในเมทานอล พบว่ามีค่า
ดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นแสงระหว่าง 270-290 นาโมเมตร ที่ pH 3 สามารถย้อมติดสีโครโมโซมในระดับปานกลาง ส่วนน้ า
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ปราศจากไอออน ที่ pH ต่างๆ สามารถย้อมติดสีโครโมโซมในระดับปานกลางและสีจาง ส่วนระยะเวลาการย้อมติดสีโครโมโซม
ตั้งแต่วันท่ี 1 จนถึง 4 สัปดาห์ คุณภาพการย้อมสีโครโมโซมของปลายรากหอมไม่เปลี่ยนแปลง  
 การสกัดใบเทียนกิ่ง ด้วยตัวท าละลายกรดไฮโดรคลอริกความเข้มข้น 0.1% ในเมทานอล และน้ าปราศจากไอออน ท่ี 
pH 1, pH 2, pH 3 และไม่ปรับ pH ไม่สามารถย้อมติดสีโครโมโซมปลายรากหอมและมีสีจาง  
 สีย้อมที่ให้ผลที่ดีที่สุดและติดสีโครโมโซมเข้มที่สุดจากการประเมินแบบทดสอบความพึงพอใจต่อสารสกัด คือ สีสกัด
จากผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ที่สกัดด้วยตัวท าละลายกรดไฮโดรคลอริกความเข้มข้น 0.1% ในเมทานอล pH 3 โดยสามารถย้อม
ติดสีได้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกับสีสังเคราะห์ การเก็บรักษาสีย้อมให้มีความคงทนในการย้อมติดสีของโครโมโซม พบว่าอุณหภูมิ
ในการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4±1 องศาเซลเซียส สามารถชะลอการลดลงของปริมาณแอนโทไซยานินและสามารถเก็บได้นาน
มากกว่า 4 เดือน สอดคล้องกับงานวิจัยของเกียรติศักดิ์ [11] เพื่อการเก็บรักษาให้มีคุณภาพคงเดิมและนานขึ้น ควรเก็บรักษา
เป็นลักษณะผงหรือเก็บรักษาระยะยาวในไนโตรเจนเหลว [12] 
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วัสดุเศษเหลือทางการเกษตรส�าหรับผลิตกล้าเชื้อ Bacillus แบบผงในการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า

กมลรัตน์ แก้วสมนึก1 กมลวรรณ หัสรังสี1 คนึงนิตย์ ลิ่มจิรขจร2 สุภาพร รักเขียว2 อานนท์ อุปบัลลังก์2 ธีญาภรณ์ แก้วทวี3 

นัท นันทพงศ์3 และยุทธพงษ์ สังข์น้อย4* 

บทคัดย่อ
ระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ามักมีเศษอาหารเหลือ และส่ิงขับถ่ายของสัตว์น�้าสะสมอยู่ในบ่อ ท�าให้เกิดปัญหาน�้าเสีย และ

เป็นพิษต่อสัตว์น�้า ในปัจจุบันมีการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์เพ่ือบ�าบัดน�้า ซึ่งผลิตภัณฑ์กล้าเชื้อจุลินทรีย์ชนิดน�้าเป็นรูปแบบที่นิยมใช้ 

เพราะว่ามีประสิทธิภาพสูง แต่ยังมีข้อจ�ากัดเรื่องการเก็บรักษา และการขนย้ายที่ค่อนข้างยุ่งยาก มีอายุการใช้งานที่สั้น ดังนั้น งาน

วิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้าเชื้อจุลินทรีย์ชนิดผงส�าหรับทดแทนกล้าเชื้อแบบน�้า โดยใช้วัสดุเศษเหลือทางการ

เกษตร 6 ชนิด ได้แก่ ร�าข้าว ขี้เลื่อย กากชานอ้อย กากกาแฟ ขุยมะพร้าว และทะลายปาล์ม เป็นสารพาส�าหรับการยึดเกาะของกล้า

เชื้อแบคทีเรีย B. safensis, B. thuringenesis และ B. licheniformis ทั้งในรูปแบบกล้าเชื้อเดี่ยวและกล้าเชื้อผสม เมื่อตรวจสอบ

อัตราการรอดชีวิตของกล้าเชื้อ พบว่า ในเวลา 8 สัปดาห์ กล้าเชื้อ B. safensis มีอัตราการรอดชีวิตของเซลล์สูงสุดเท่ากับ 1.13 x108 

ถึง 1.72x1010 CFU/g ในชุดทดลองที่ใช้ทะลายปาล์มเป็นสารพา และเมื่อศึกษาประสิทธิภาพการบ�าบัดน�้าจากการเลี้ยงปลานิลเป็น

เวลา 15 วัน พบว่า กล้าเชื้อเดี่ยว B. safensis ที่ใช้ร�าข้าวเป็นสารพา สามารถลดปริมาณแอมโมเนีย ไนไตรท์ ไนเตรท และปริมาณ

สารแขวนลอยทั้งหมดได้ดีที่สุดเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพของ B. thuringenesis, B. licheniformis และกล้าเชื้อผสม ในขณะที่ปริ

มาณออร์โธฟอสเฟตมีการเพิ่มขึ้นในวันที่ 5 ถึง 15 ของทุกชุดการทดลอง ดังนั้น การใช้ B. safensis ที่มีร�าข้าวเป็นสารพาสามารถ

ผลิตกล้าเชื้อผงที่มีประสิทธิภาพ และเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเศษเหลือทางการเกษตรได้

ค�าส�าคัญ : ผลิตภัณฑ์กล้าเชื้อจุลินทรีย์ชนิดน�้า ผลิตภัณฑ์กล้าเชื้อจุลินทรีย์ชนิดผง วัสดุเศษเหลือทางการเกษตร
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Agricultural Waste Materials for Production of Bacillus

Seedling Powder in Aquaculture

Kamolrat Keawsomnuek1, Kamolwan Hassarangsri1, Kanungnit Limjirakhajorn2, Suphaphorn Rakkhiaw2, 

Arnon Uppabullung2, Teeyaporn Kaewtawee3, Nutt Nuntapong3 and Yutthapong Sangnoi4*

Abstract
Aquaculture system often have an accumulation of feed scraps and feces. These are causing wastewater 

problem and toxic to aquatic animals. Currently, the seedling microbial products were used to treat aquaculture 

wastewater. Liquid seedling products were most to use because they have high efficiency. However, liquid 

seedling products have limitations of maintenance, transportation and shelf life. This research aimed to produce 

the bacterial seedling product in powder instead of liquid forms. The carriers for powder form producing were 

made from 6 different types of agricultural wastes including rice bran, sawdust, bagasse, coffee ground, coconut 

dust, and palm bunch. Carriers were used as an adherence of seedling cells of Bacillus safensis, B. thuringene-

sis and B. licheniformis both of single and mixing formula. The result showed that seedling B. safensis with palm 

bunch carrier has highest cell viability from 1.13 x108 to 1.72x1010 CFU/g during 8 weeks. Then the investigation 

of wastewater improvement from Nile Tilapia aquaculture for 15 days, seedling B. safensis attached on rice bran 

has highest efficiency of ammonium, nitrite, nitrate and total suspended solids removal. While, the amount of 

orthophosphate was increased in all seedling treatments from day 5 to day 15. This result exhibited that B. 

safensis adhering on rice bran have an efficiency of seedling bacterial powder product. Moreover, using of rice 

bran as bacterial carrier could make a value added for local agricultural waste.

Keywords : liquid seedling products, powders, agricultural waste
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บทน า 
การขยายตัวของอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า ส่งผลให้เกิดปัญหามลภาวะจากน้้าทิ้ง ซึ่งมีสาเหตุมาจากเศษ

อาหารและสิ่งขับถ่ายของสัตว์น้้าที่สะสมอยู่บริเวณพื้นบ่อ ท้าให้มีการปนเปื้อนของฟอสฟอรัส สารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์
ไนโตรเจนในปริมาณสูง โดยเฉพาะการสะสมของสารอนินทรีย์ไนโตรเจนในระบบ เช่น แอมโมเนีย และไนไตรท์ที่มีความเข้มข้น
สูงสามารถท้าให้สัตว์น้้าตายได้ ส่วนไนเตรทมีความเป็นพิษน้อยเมื่อเทียบกับแอมโมเนีย และไนไตรท์ แต่หากมีปริมาณสะสมอยู่
มากก็ส่งผลกระทบต่อสัตว์น้้าได้เช่นกัน [1] ปัจจุบันมีการน้าผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์มาใช้ในการควบคุม และการบ้าบัดน้้าในการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า ซึ่งส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์มักอยู่ในรูปแบบน้้าที่มีประสิทธิภาพในการบ้าบัดน้้าสูง มีวิธีการใช้ที่สะดวก แต่กลับมี
ระยะเวลาการเก็บรักษา และอายุการใช้งานท่ีสั้น ตลอดจนการขนย้ายที่ยุ่งยาก ซึ่งเป็นข้อจ้ากัดของผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์รูปแบบ
น้้า ด้วยเหตุผลดังกล่าวงานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นในการพัฒนารูปแบบของสูตรส้าเร็จของชีวภัณฑ์แบบผงจากเศษวัสดุเศษเหลือทาง
การเกษตรที่มีประสิทธิภาพและหาได้ง่าย ส้าหรับใช้ทดแทนผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์รูปแบบน้้า ซึ่งการน้าวัสดุเศษเหลือในทอ้งถิ่นมา
ใช้เพื่อคงความมีชีวิต และประสิทธิภาพของกลุ่มจุลินทรีย์ ท้าให้ผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานยาวนานข้ึน เก็บรักษาง่าย สะดวกต่อ
การใช้ สะดวกต่อการขนส่ง และสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเศษเหลือทางการเกษตรได้อีกด้วย 

วิธีด าเนินการ 
1. ขั้นตอนการเตรียมวัสดุเศษเหลือทางการเกษตร 

เตรียมวัสดุเศษเหลือทางการเกษตร 6 ชนิด ได้แก่ ขุยมะพร้าว ร้าข้าว กากกาแฟ ทะลายปาล์ม ชานอ้อย และขี้เลื่อย 
ท้าการอบแห้งที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง จากนั้นบดหรือปั่นวัสดุทั้ง 6 ชนิด ให้เป็นผงละเอียด แล้ว
กรองผ่านตะแกรงขนาด 16 x 32 x 6 เซนติเมตร ให้ได้ขนาดอนุภาค 1 มิลลิเมตรเท่ากัน แล้วน้าไปท้าการฆ่าเช้ือด้วยเครื่อง 
autoclave ที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที และเก็บวัสดุเศษเหลือแบบผงทั้ง 6 ชนิดใส่ในถุงซิป ล็อกด้วยวิธี 
aseptic technique 
2. ขั้นตอนการเตรียมเซลล์ของ Bacillus 

เตรียมเซลล์สดของ Bacillus 3 สายพันธ์ุ ได้แก่ B. Safensis, B. thuringenesis และ B. licheniformis โดยดัดแปลง
จากวิธีของ Nimrat [2] น้า Bacillus มาเลี้ยงเป็นกล้าเช้ือเหลว (cell suspension) ในอาหาร nutrient broth (NB) บ่มที่
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18–24 ช่ัวโมง แล้วน้ามาปั่นเหวี่ยง (centrifuge) ที่ความเร็วรอบ 4,000 รอบต่อนาที 
อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาทีเพื่อให้ตกตะกอน จากนั้นละลายตะกอนเซลล์ด้วย sterilized normal saline 
(0.85% NaCl)  
3. ขั้นตอนการผลิตกล้าเชื้อเด่ียว 

น้าวัสดุเศษเหลือทางการเกษตร 6 ชนิดที่ผ่านการฆ่าเช้ือแล้ว ผสมกับเซลล์ของ Bacillus แต่ละสายพันธุ์จากข้อ 2 
โดยใช้วิธีฉีดพ่น และผสมกับผงทัลคัม ในสัดส่วนส่วน 1 : 1 : 1 (เช้ือ 1 ส่วน ต่อวัสดุกล้าเช้ือ 1 ส่วน ต่อผงทัลคัม 1 ส่วน) น้า
วัสดุกล้าเช้ือที่ผสมแล้วไปอบแห้งที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง บรรจุผลิตภัณฑ์กล้าเช้ือผงในถุงซิปหรือ
ภาชนะปลอดเช้ือ เก็บที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 
4. ขั้นตอนการผลิตกล้าเชื้อผสม 

น้าเซลล์ของ Bacillus แต่ละสายพันธุ์มาผสมกันในสัดส่วน 1 : 1 : 1 (B. safensis 1 ส่วน ต่อ B. thuringenesis 1 
ส่วน ต่อ B. licheniformis 1 ส่วน) แล้วจึงน้าไปผสมกับวัสดุเศษเหลือทางการเกษตร และผงทัลคัม ในสัดส่วนส่วน 1 : 1 : 1 
(เช้ือผสม 1 ส่วน ต่อวัสดุกล้าเช้ือ 1 ส่วน ต่อผงทัลคัม 1 ส่วน) โดยวิธีฉีดพ่น จากนั้นน้าวัสดุกล้าเช้ือที่ผสมแล้วไปอบแห้งที่
อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง บรรจุผลิตภัณฑ์กล้าเช้ือผงในถุงซิปหรือภาชนะปลอดเช้ือ เก็บที่อุณหภูมิ 4 
องศาเซลเซียส 
5. การศึกษาการรอดชีวิตของเชื้อ (Viability)  

สุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์กล้าเช้ือทุกๆ 2 สัปดาห์เป็นเวลา 8 สัปดาห์ (2 เดือน) เพื่อน้ามาทดสอบการรอดชีวิตของ
เชื้อ น้าผลิตภัณฑ์กล้าเช้ือแต่ละชนิด 1 กรัม ใส่ในหลอดทดลองที่บรรจุ sterilized distilled water ปริมาตร 9 มิลลิลิตร ท้า 
serial dilution ที่ความเข้มข้น 10-1 ถึง 10-10 (ตัวอย่างละ 3 ซ้้า) จากนั้นปิเปตสารละลายความเข้มข้นระดับต่างๆ ปริมาตร 
0.1 มิลลิลิตร ลงในอาหารเลี้ยงเช้ือ nutrient agar (NA) ท้าการ spread plate และน้าไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลา 18–24 ช่ัวโมง หลังจากนั้นน้ามานับจ้านวนโคโลนีของเช้ือในช่วง 30–300 โคโลนี แล้วค้านวณค่า CFU/g โดยใช้
สมการด้านล่าง และตรวจสอบรูปร่างของเชื้อด้วยวิธีย้อมสีแกรมแล้วน้าไปส่องด้วยกลองจุลทรรศน์ 

Colony Forming Unit (CFU) = จ้านวน colony เฉลี่ย x Dilution factor 
0.1 

6. การศึกษาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์กล้าเชื้อแบบผง 
น้าผลิตภัณฑ์กล้าเช้ือแบบผงที่ผลิตจากจากวัสดุเศษเหลือทางการเกษตร  6 ชนิด ทั้งแบบเช้ือเดี่ยว เช้ือผสม และ

ผลิตภัณฑ์กล้าเช้ือทางการค้า (PM1) มาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบ้าบัดน้้าทิ้งจากกิจกรรมการเพาะเลี้ยงปลานิลที่ผ่านการ
ฆ่าเช้ือแล้ว เป็นเวลา 15 วัน โดยใช้น้้าทิ้งปริมาตร 10 ลิตร ต่อขวดโหล และใช้ผลิตภัณฑ์กล้าเช้ือแบบผงอัตราส่วน  1 
เปอร์เซ็นต์ (ปริมาตรต่อปริมาตร) ส้าหรับชุดควบคุมนั้นใช้น้้าทิ้งที่ ผ่านการฆ่าเช้ือที่ไม่มีการเติมผลิตภัณฑ์กล้าเช้ือแบบผง 
(ตัวอย่างละ 3 ซ้้า) และท้าการวัดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้้า ได้แก่ แอมโมเนีย ไนไตรท์ ไนเตรท ออร์โธฟอสเฟต และปริมาณ
สารแขวนลอยทั้งหมด ในวันที่ 0, 5, 10 และ 15 ของการทดลอง  

วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One way analysis of variance, ANOVA) 
เปรียบเทียบความแตกต่างของพารามิเตอร์คุณภาพน้้า วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan's new multiple 
range test (DMRT) method ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์  

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาการรอดชีวิตของเช้ือ Bacillus ทั้ง 3 สายพันธุ์ ที่ผสมกับวัสดุเศษเหลือทางการเกษตร 6 ชนิด ได้แก่ 

ขุยมะพร้าว ร้าข้าว กากกาแฟ ทะลายปาล์ม ชานอ้อย และขี้เลื่อย ซึ่งใช้ระยะเวลา 2 เดือนในการทดสอบการรอดชีวิตของเชื้อ 
พบว่า วัสดุทะลายปาล์มบดเป็นวัสดุที่ส่งผลให้การรอดชีวิตในสัปดาห์ที่ 2 ของกล้าเช้ือ B. safensis สูงที่สุด รองลงมาเป็น B. 
licheniformis และ B. thuringenesis ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1.72x1010, 1.67x1010 และ 1.55x1010 CFU/g ตามล้าดับ (รูปที่ 1A) 
ซึ่งทะลายปาล์มมีความช้ืนสูง มีเส้นใยที่เหนียว และมีปริมาณธาตุอาหารกลุ่มไขมัน โปรตีน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ
โพแทสเซียมสูง (ปริมาณเส้นใย 26.5 เปอร์เซ็นต์ ไนโตรเจน 1 เปอร์เซ็นต์ ฟอสฟอรัส 0.7 เปอร์เซ็นต์ และโพแทสเซียม 3 
เปอร์เซ็นต์) โดยหลังจากการฆ่าเช้ือท่ีผ่านอุณหภูมิสูงทะลายปาล์มก็สามารถเกิดการย่อยสลายของสารอาหาร [3,4,5] ส่งผลให้



1179
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

บทน า 
การขยายตัวของอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า ส่งผลให้เกิดปัญหามลภาวะจากน้้าทิ้ง ซึ่งมีสาเหตุมาจากเศษ

อาหารและสิ่งขับถ่ายของสัตว์น้้าที่สะสมอยู่บริเวณพื้นบ่อ ท้าให้มีการปนเป้ือนของฟอสฟอรัส สารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์
ไนโตรเจนในปริมาณสูง โดยเฉพาะการสะสมของสารอนินทรีย์ไนโตรเจนในระบบ เช่น แอมโมเนีย และไนไตรท์ที่มีความเข้มข้น
สูงสามารถท้าให้สัตว์น้้าตายได้ ส่วนไนเตรทมีความเป็นพิษน้อยเมื่อเทียบกับแอมโมเนีย และไนไตรท์ แต่หากมีปริมาณสะสมอยู่
มากก็ส่งผลกระทบต่อสัตว์น้้าได้เช่นกัน [1] ปัจจุบันมีการน้าผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์มาใช้ในการควบคุม และการบ้าบัดน้้าในการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า ซึ่งส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์มักอยู่ในรูปแบบน้้าที่มีประสิทธิภาพในการบ้าบัดน้้าสูง มีวิธีการใช้ที่สะดวก แต่กลับมี
ระยะเวลาการเก็บรักษา และอายุการใช้งานท่ีสั้น ตลอดจนการขนย้ายที่ยุ่งยาก ซึ่งเป็นข้อจ้ากัดของผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์รูปแบบ
น้้า ด้วยเหตุผลดังกล่าวงานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นในการพัฒนารูปแบบของสูตรส้าเร็จของชีวภัณฑ์แบบผงจากเศษวัสดุเศษเหลือทาง
การเกษตรที่มีประสิทธิภาพและหาได้ง่าย ส้าหรับใช้ทดแทนผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์รูปแบบน้้า ซึ่งการน้าวัสดุเศษเหลือในทอ้งถิ่นมา
ใช้เพื่อคงความมีชีวิต และประสิทธิภาพของกลุ่มจุลินทรีย์ ท้าให้ผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานยาวนานข้ึน เก็บรักษาง่าย สะดวกต่อ
การใช้ สะดวกต่อการขนส่ง และสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเศษเหลือทางการเกษตรได้อีกด้วย 

วิธีด าเนินการ 
1. ขั้นตอนการเตรียมวัสดุเศษเหลือทางการเกษตร 

เตรียมวัสดุเศษเหลือทางการเกษตร 6 ชนิด ได้แก่ ขุยมะพร้าว ร้าข้าว กากกาแฟ ทะลายปาล์ม ชานอ้อย และขี้เลื่อย 
ท้าการอบแห้งที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง จากนั้นบดหรือปั่นวัสดุทั้ง 6 ชนิด ให้เป็นผงละเอียด แล้ว
กรองผ่านตะแกรงขนาด 16 x 32 x 6 เซนติเมตร ให้ได้ขนาดอนุภาค 1 มิลลิเมตรเท่ากัน แล้วน้าไปท้าการฆ่าเช้ือด้วยเครื่อง 
autoclave ที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที และเก็บวัสดุเศษเหลือแบบผงทั้ง 6 ชนิดใส่ในถุงซิป ล็อกด้วยวิธี 
aseptic technique 
2. ขั้นตอนการเตรียมเซลล์ของ Bacillus 

เตรียมเซลล์สดของ Bacillus 3 สายพันธ์ุ ได้แก่ B. Safensis, B. thuringenesis และ B. licheniformis โดยดัดแปลง
จากวิธีของ Nimrat [2] น้า Bacillus มาเลี้ยงเป็นกล้าเช้ือเหลว (cell suspension) ในอาหาร nutrient broth (NB) บ่มที่
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18–24 ช่ัวโมง แล้วน้ามาปั่นเหวี่ยง (centrifuge) ที่ความเร็วรอบ 4,000 รอบต่อนาที 
อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาทีเพื่อให้ตกตะกอน จากนั้นละลายตะกอนเซลล์ด้วย sterilized normal saline 
(0.85% NaCl)  
3. ขั้นตอนการผลิตกล้าเชื้อเด่ียว 

น้าวัสดุเศษเหลือทางการเกษตร 6 ชนิดที่ผ่านการฆ่าเช้ือแล้ว ผสมกับเซลล์ของ Bacillus แต่ละสายพันธุ์จากข้อ 2 
โดยใช้วิธีฉีดพ่น และผสมกับผงทัลคัม ในสัดส่วนส่วน 1 : 1 : 1 (เช้ือ 1 ส่วน ต่อวัสดุกล้าเช้ือ 1 ส่วน ต่อผงทัลคัม 1 ส่วน) น้า
วัสดุกล้าเช้ือที่ผสมแล้วไปอบแห้งที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง บรรจุผลิตภัณฑ์กล้าเช้ือผงในถุงซิปหรือ
ภาชนะปลอดเช้ือ เก็บที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 
4. ขั้นตอนการผลิตกล้าเชื้อผสม 

น้าเซลล์ของ Bacillus แต่ละสายพันธุ์มาผสมกันในสัดส่วน 1 : 1 : 1 (B. safensis 1 ส่วน ต่อ B. thuringenesis 1 
ส่วน ต่อ B. licheniformis 1 ส่วน) แล้วจึงน้าไปผสมกับวัสดุเศษเหลือทางการเกษตร และผงทัลคัม ในสัดส่วนส่วน 1 : 1 : 1 
(เช้ือผสม 1 ส่วน ต่อวัสดุกล้าเช้ือ 1 ส่วน ต่อผงทัลคัม 1 ส่วน) โดยวิธีฉีดพ่น จากนั้นน้าวัสดุกล้าเช้ือที่ผสมแล้วไปอบแห้งที่
อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง บรรจุผลิตภัณฑ์กล้าเช้ือผงในถุงซิปหรือภาชนะปลอดเช้ือ เก็บที่อุณหภูมิ 4 
องศาเซลเซียส 
5. การศึกษาการรอดชีวิตของเชื้อ (Viability)  

สุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์กล้าเช้ือทุกๆ 2 สัปดาห์เป็นเวลา 8 สัปดาห์ (2 เดือน) เพื่อน้ามาทดสอบการรอดชีวิตของ
เชื้อ น้าผลิตภัณฑ์กล้าเช้ือแต่ละชนิด 1 กรัม ใส่ในหลอดทดลองที่บรรจุ sterilized distilled water ปริมาตร 9 มิลลิลิตร ท้า 
serial dilution ที่ความเข้มข้น 10-1 ถึง 10-10 (ตัวอย่างละ 3 ซ้้า) จากนั้นปิเปตสารละลายความเข้มข้นระดับต่างๆ ปริมาตร 
0.1 มิลลิลิตร ลงในอาหารเลี้ยงเช้ือ nutrient agar (NA) ท้าการ spread plate และน้าไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลา 18–24 ช่ัวโมง หลังจากนั้นน้ามานับจ้านวนโคโลนีของเช้ือในช่วง 30–300 โคโลนี แล้วค้านวณค่า CFU/g โดยใช้
สมการด้านล่าง และตรวจสอบรูปร่างของเชื้อด้วยวิธีย้อมสีแกรมแล้วน้าไปส่องด้วยกลองจุลทรรศน์ 

Colony Forming Unit (CFU) = จ้านวน colony เฉลี่ย x Dilution factor 
0.1 

6. การศึกษาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์กล้าเชื้อแบบผง 
น้าผลิตภัณฑ์กล้าเช้ือแบบผงที่ผลิตจากจากวัสดุเศษเหลือทางการเกษตร  6 ชนิด ทั้งแบบเช้ือเดี่ยว เช้ือผสม และ

ผลิตภัณฑ์กล้าเช้ือทางการค้า (PM1) มาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบ้าบัดน้้าทิ้งจากกิจกรรมการเพาะเลี้ยงปลานิลที่ผ่านการ
ฆ่าเช้ือแล้ว เป็นเวลา 15 วัน โดยใช้น้้าทิ้งปริมาตร 10 ลิตร ต่อขวดโหล และใช้ผลิตภัณฑ์กล้าเช้ือแบบผงอัตราส่วน  1 
เปอร์เซ็นต์ (ปริมาตรต่อปริมาตร) ส้าหรับชุดควบคุมนั้นใช้น้้าทิ้งที่ ผ่านการฆ่าเช้ือที่ไม่มีการเติมผลิตภัณฑ์กล้าเช้ือแบบผง 
(ตัวอย่างละ 3 ซ้้า) และท้าการวัดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้้า ได้แก่ แอมโมเนีย ไนไตรท์ ไนเตรท ออร์โธฟอสเฟต และปริมาณ
สารแขวนลอยทั้งหมด ในวันที่ 0, 5, 10 และ 15 ของการทดลอง  

วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One way analysis of variance, ANOVA) 
เปรียบเทียบความแตกต่างของพารามิเตอร์คุณภาพน้้า วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan's new multiple 
range test (DMRT) method ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์  

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาการรอดชีวิตของเช้ือ Bacillus ทั้ง 3 สายพันธุ์ ที่ผสมกับวัสดุเศษเหลือทางการเกษตร 6 ชนิด ได้แก่ 

ขุยมะพร้าว ร้าข้าว กากกาแฟ ทะลายปาล์ม ชานอ้อย และขี้เลื่อย ซึ่งใช้ระยะเวลา 2 เดือนในการทดสอบการรอดชีวิตของเชื้อ 
พบว่า วัสดุทะลายปาล์มบดเป็นวัสดุที่ส่งผลให้การรอดชีวิตในสัปดาห์ท่ี 2 ของกล้าเช้ือ B. safensis สูงที่สุด รองลงมาเป็น B. 
licheniformis และ B. thuringenesis ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1.72x1010, 1.67x1010 และ 1.55x1010 CFU/g ตามล้าดับ (รูปที่ 1A) 
ซึ่งทะลายปาล์มมีความช้ืนสูง มีเส้นใยที่เหนียว และมีปริมาณธาตุอาหารกลุ่มไขมัน โปรตีน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ
โพแทสเซียมสูง (ปริมาณเส้นใย 26.5 เปอร์เซ็นต์ ไนโตรเจน 1 เปอร์เซ็นต์ ฟอสฟอรัส 0.7 เปอร์เซ็นต์ และโพแทสเซียม 3 
เปอร์เซ็นต์) โดยหลังจากการฆ่าเช้ือท่ีผ่านอุณหภูมิสูงทะลายปาล์มก็สามารถเกิดการย่อยสลายของสารอาหาร [3,4,5] ส่งผลให้
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ปริมาณสารอาหารเพิ่มมากขึ้นซึ่งเพียงพอต่อการเพิ่มจ้านวน และสามารถน้าแหล่งคาร์บอน และไนโตรเจนเหล่านั้นไปใช้
ประโยชน์การเจริญเติบโตของเช้ือได้ดี ส่วนขุยมะพร้าวบดให้ผลต่อการรอดชีวิตของเช้ือรองลงมา มีค่าเท่ากับ 8.0x108, 
1.0x1010 และ 9.0x109 CFU/g (รูปที่ 1B) ตามล้าดับ ซึ่งอัตราการรอดชีวิตของเช้ือ Bacillus มีการลดลงในทุก 2 สัปดาห์ แต่
ในสัปดาห์ที่ 8 วัสดุทะลายปาล์มบดก็ยังมีผลใหก้ารรอดชีวิตของกล้าเช้ือ B. safensis มากที่สุดเท่ากับ 8.20x108 CFU/g  

 
รูปที่ 1 (A) อัตราการรอดชีวิตของเชื้อ Bacillus 3 สายพันธ์ุที่ผสมกบัวัสดุทะลายปาล์มบด 

และ (B) อัตราการรอดชีวิตของเชื้อ Bacillus 3 สายพันธ์ุที่ผสมกับขุยมะพร้าวบด 

หลังจากน้าผลิตภัณฑ์กล้าเช้ือแบบผง Bacillus ทั้ง 3 สายพันธุ์ที่เป็นเช้ือเดี่ยว และเช้ือผสมที่ผสมกับวัสดุเศษเหลือ
ทางการเกษตร 6 ชนิดไปท้าการทดสอบประสิทธิภาพการบ้าบัดน้้าทิ้งจากกิจกรรมการเลี้ยงปลานิลเป็นเวลา 15 วัน พบว่า ร้า
ข้าวเป็นสารพาที่ท้าให้เช้ือเดี่ยว B. safensis มีประสิทธิภาพการบ้าบัดน้้าได้มากกว่าเช้ือเดี่ยว B. thuringenesis และ B. 
licheniformis และได้มากกว่ากล้าเช้ือผสม และกล้าเช้ือทางการค้าอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p < 0.05) (รูปท่ี 2) ซึ่งร้าข้าวมี
ปริมาณสารอาหาร และแร่ธาตุในกลุ่มคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน เช่น เฮมิเซลลูโลส มีส่วนประกอบของน้้าตาล เช่น กลูโคส และ
ซูโครส มีความช้ืน 8-12 เปอร์เซ็นต์ โปรตีน 12-16 เปอร์เซ็นต์ ไขมัน 17-22 เปอร์เซ็นต์ และเยื่อใย 8-12 เปอร์เซ็นต์เป็น
ส่วนประกอบ [6] ซึ่งเป็นสารอาหารที ่Bacillus สามารถย่อยได้ โดยใช้ Extracellular enzyme กลุ่ม Proteolytic enzyme 
และผลิตเอนไซม์ที่คล้ายกับเอนไซม์ Protease, Amylase และ Lipase ที่สามารถช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์ [7,8] ท้าให้ 
Bacillus สามารถใช้ร้าข้าวเป็นแหล่งคาร์บอนและสามารถเปลี่ยนสารอินทรีย์ไปเป็นสารอนินทรีย์ในการบ้าบัดคุณภาพน้้าได้
ง่ายกว่าวัสดุเศษเหลือชนิดอื่น  

โดยปริมาณสารอนินทรีย์ไนโตรเจนมีการลดลงตั้งแต่วันที่ 5 จนถึงวันที่ 15 ของการทดลอง และลดลงมากที่สุดใน
วันท่ี 10 ของการทดลอง อาจเกิดจาก Bacillus สามารถดูดซึมสารอนินทรีย์ไนโตรเจนบางส่วนไปใช้ในกระบวนการเจริญเติบโต 
ท้าให้หลังจากเติมผลิตภัณฑ์กล้าเชื้อ B. safensis ที่ผสมกับร้าข้าว ปริมาณแอมโมเนียเริ่มต้น 2.0 มิลลิกรัม-ไนโตรเจน/ลิตร มี
การลดลงเหลือ 1.6 มิลลิกรัม-ไนโตรเจน/ลิตร ไนไตรท์จากปริมาณ 1.9 มิลลิกรัม-ไนโตรเจน/ลิตร ลดเหลือ 1.6 มิลลิกรัม-
ไนโตรเจน/ลิตร และเหลือปริมาณไนเตรทสะสมในระบบเท่ากับ 1.6 มิลลิกรัม-ไนโตรเจน/ลิตร หรือมีประสิทธิภาพการก้าจัด
สารอนินทรีย์ไนโตรเจนเฉลี่ยเท่ากับ 60.0, 33.3 และ 16.67 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ (รูปที่ 2A, 2B, 2C) ซึ่งแม้ Bacillus จะมี
การด้ารงชีวิตแบบเฮเทอโรโทรป (heterotroph) แต่ก็มีความสามารถในกระบวนการ Nitrification ที่สามารถเปลี่ยน
แอมโมเนียเป็นไนไตรท์ และเปลี่ยนไนไตรท์เป็นไนเตรท จากนั้นไนเตรทจะเปลี่ยนไปเป็นก๊าซไนโตรเจนด้วยกระบวนการ 
Denitrification แบบใช้อากาศ [9,10]  

 

 

 
รูปที่ 2 ประสิทธิภาพการบ้าบัดน้้าทิ้งของผลิตภัณฑ์กล้าเช้ือ B. safensis ที่ผสมกับร้าข้าว (A) การเปลี่ยนแปลงของ
ปริมาณแอมโมเนีย (B) การเปลี่ยนแปลงของปริมาณไนไตรท์ (C) การเปลี่ยนแปลงของปริมาณไนเตรท (D) การ
เปลี่ยนแปลงของปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด (E) การเปลี่ยนแปลงของปริมาณออร์โธฟอสเฟต 
หมายเหตุ เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยในกราฟแต่ละวัน ตัวอักษรก้ากับเหมือนกัน (a, b, c, d, e และ f) ไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p < 0.05) 

ขณะที่ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมดเริ่มต้นเท่ากับ 150.0 มิลลิกรัม/ลิตร มีการเพิ่มขึ้นในวันที่ 5 ของทุกชุดการ
ทดลอง การเพิ่มขึ้นในชุดการทดลองที่เติมผลิตภัณฑ์กล้าเช้ือ B. safensis เฉลี่ยเท่ากับ 195.0 มิลลิกรัม/ลิตร อาจเกิดจาก
ปริมาณออกซิเจนละลายน้้าในระบบอยู่ในปริมาณที่เหมาะสม ท้าให้ตะกอนต่างๆ หรือสารอินทรีย์ภายในระบบเกิดการกระจาย
ตัว และตกตะกอนได้น้อยลง [11] ซึ่งการกระจายตัวของสารอินทรีย์ดังกล่าวท้าให้ Bacillus สามารถย่อยสลายของตะกอน
อินทรีย์ได้ ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมดจึงลดลงในวันท่ี 10 จนถึงวันท่ี 15 เฉลี่ยเท่ากับ 12.5 มิลลิกรัม/ลิตร ดังรูปที่ 2D ท้าให้
ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมดที่สะสมในระบบน้อยกว่าชุดทดลองที่เติมผลิตภัณฑ์กล้าเช้ือ  B. thuringenesis และ B. 
licheniformis และกล้าเช้ือผสมอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p < 0.05) ยกเว้นชุดการทดลองที่เติมผลิตภัณฑ์กล้าเช้ือ PM1 ที่มี
การลดลงของปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมดในวันท่ี 5 ของการทดลองเหลือเท่ากับ 113.0 มิลลิกรัม/ลิตร แต่กลับเพิ่มขึ้นในวันที่ 
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ปริมาณสารอาหารเพิ่มมากขึ้นซึ่งเพียงพอต่อการเพิ่มจ้านวน และสามารถน้าแหล่งคาร์บอน และไนโตรเจนเหล่านั้นไปใช้
ประโยชน์การเจริญเติบโตของเช้ือได้ดี ส่วนขุยมะพร้าวบดให้ผลต่อการรอดชีวิตของเช้ือรองลงมา มีค่าเท่ากับ 8.0x108, 
1.0x1010 และ 9.0x109 CFU/g (รูปที่ 1B) ตามล้าดับ ซึ่งอัตราการรอดชีวิตของเช้ือ Bacillus มีการลดลงในทุก 2 สัปดาห์ แต่
ในสัปดาห์ที่ 8 วัสดุทะลายปาล์มบดก็ยังมีผลใหก้ารรอดชีวิตของกล้าเช้ือ B. safensis มากที่สุดเท่ากับ 8.20x108 CFU/g  

 
รูปที่ 1 (A) อัตราการรอดชีวิตของเชื้อ Bacillus 3 สายพันธ์ุที่ผสมกบัวัสดุทะลายปาล์มบด 

และ (B) อัตราการรอดชีวิตของเชื้อ Bacillus 3 สายพันธ์ุที่ผสมกับขุยมะพร้าวบด 

หลังจากน้าผลิตภัณฑ์กล้าเช้ือแบบผง Bacillus ทั้ง 3 สายพันธุ์ที่เป็นเช้ือเดี่ยว และเช้ือผสมที่ผสมกับวัสดุเศษเหลือ
ทางการเกษตร 6 ชนิดไปท้าการทดสอบประสิทธิภาพการบ้าบัดน้้าทิ้งจากกิจกรรมการเลี้ยงปลานิลเป็นเวลา 15 วัน พบว่า ร้า
ข้าวเป็นสารพาที่ท้าให้เช้ือเดี่ยว B. safensis มีประสิทธิภาพการบ้าบัดน้้าได้มากกว่าเช้ือเดี่ยว B. thuringenesis และ B. 
licheniformis และได้มากกว่ากล้าเช้ือผสม และกล้าเช้ือทางการค้าอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p < 0.05) (รูปท่ี 2) ซึ่งร้าข้าวมี
ปริมาณสารอาหาร และแร่ธาตุในกลุ่มคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน เช่น เฮมิเซลลูโลส มีส่วนประกอบของน้้าตาล เช่น กลูโคส และ
ซูโครส มีความช้ืน 8-12 เปอร์เซ็นต์ โปรตีน 12-16 เปอร์เซ็นต์ ไขมัน 17-22 เปอร์เซ็นต์ และเยื่อใย 8-12 เปอร์เซ็นต์เป็น
ส่วนประกอบ [6] ซึ่งเป็นสารอาหารที ่Bacillus สามารถย่อยได้ โดยใช้ Extracellular enzyme กลุ่ม Proteolytic enzyme 
และผลิตเอนไซม์ที่คล้ายกับเอนไซม์ Protease, Amylase และ Lipase ที่สามารถช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์ [7,8] ท้าให้ 
Bacillus สามารถใช้ร้าข้าวเป็นแหล่งคาร์บอนและสามารถเปลี่ยนสารอินทรีย์ไปเป็นสารอนินทรีย์ในการบ้าบัดคุณภาพน้้าได้
ง่ายกว่าวัสดุเศษเหลือชนิดอื่น  

โดยปริมาณสารอนินทรีย์ไนโตรเจนมีการลดลงตั้งแต่วันที่ 5 จนถึงวันที่ 15 ของการทดลอง และลดลงมากที่สุดใน
วันท่ี 10 ของการทดลอง อาจเกิดจาก Bacillus สามารถดูดซึมสารอนินทรีย์ไนโตรเจนบางส่วนไปใช้ในกระบวนการเจริญเติบโต 
ท้าให้หลังจากเติมผลิตภัณฑ์กล้าเชื้อ B. safensis ที่ผสมกับร้าข้าว ปริมาณแอมโมเนียเริ่มต้น 2.0 มิลลิกรัม-ไนโตรเจน/ลิตร มี
การลดลงเหลือ 1.6 มิลลิกรัม-ไนโตรเจน/ลิตร ไนไตรท์จากปริมาณ 1.9 มิลลิกรัม-ไนโตรเจน/ลิตร ลดเหลือ 1.6 มิลลิกรัม-
ไนโตรเจน/ลิตร และเหลือปริมาณไนเตรทสะสมในระบบเท่ากับ 1.6 มิลลิกรัม-ไนโตรเจน/ลิตร หรือมีประสิทธิภาพการก้าจัด
สารอนินทรีย์ไนโตรเจนเฉลี่ยเท่ากับ 60.0, 33.3 และ 16.67 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ (รูปที่ 2A, 2B, 2C) ซึ่งแม้ Bacillus จะมี
การด้ารงชีวิตแบบเฮเทอโรโทรป (heterotroph) แต่ก็มีความสามารถในกระบวนการ Nitrification ที่สามารถเปลี่ยน
แอมโมเนียเป็นไนไตรท์ และเปลี่ยนไนไตรท์เป็นไนเตรท จากนั้นไนเตรทจะเปลี่ยนไปเป็นก๊าซไนโตรเจนด้วยกระบวนการ 
Denitrification แบบใช้อากาศ [9,10]  

 

 

 
รูปที่ 2 ประสิทธิภาพการบ้าบัดน้้าทิ้งของผลิตภัณฑ์กล้าเช้ือ B. safensis ที่ผสมกับร้าข้าว (A) การเปลี่ยนแปลงของ
ปริมาณแอมโมเนีย (B) การเปลี่ยนแปลงของปริมาณไนไตรท์ (C) การเปลี่ยนแปลงของปริมาณไนเตรท (D) การ
เปลี่ยนแปลงของปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด (E) การเปลี่ยนแปลงของปริมาณออร์โธฟอสเฟต 
หมายเหตุ เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยในกราฟแต่ละวัน ตัวอักษรก้ากับเหมือนกัน (a, b, c, d, e และ f) ไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p < 0.05) 

ขณะที่ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมดเริ่มต้นเท่ากับ 150.0 มิลลิกรัม/ลิตร มีการเพิ่มขึ้นในวันที่ 5 ของทุกชุดการ
ทดลอง การเพิ่มขึ้นในชุดการทดลองที่เติมผลิตภัณฑ์กล้าเช้ือ B. safensis เฉลี่ยเท่ากับ 195.0 มิลลิกรัม/ลิตร อาจเกิดจาก
ปริมาณออกซิเจนละลายน้้าในระบบอยู่ในปริมาณที่เหมาะสม ท้าให้ตะกอนต่างๆ หรือสารอินทรีย์ภายในระบบเกิดการกระจาย
ตัว และตกตะกอนได้น้อยลง [11] ซึ่งการกระจายตัวของสารอินทรีย์ดังกล่าวท้าให้ Bacillus สามารถย่อยสลายของตะกอน
อินทรีย์ได้ ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมดจึงลดลงในวันท่ี 10 จนถึงวันท่ี 15 เฉลี่ยเท่ากับ 12.5 มิลลิกรัม/ลิตร ดังรูปที่ 2D ท้าให้
ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมดที่สะสมในระบบน้อยกว่าชุดทดลองที่เติมผลิตภัณฑ์กล้าเช้ือ  B. thuringenesis และ B. 
licheniformis และกล้าเช้ือผสมอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p < 0.05) ยกเว้นชุดการทดลองที่เติมผลิตภัณฑ์กล้าเช้ือ PM1 ที่มี
การลดลงของปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมดในวันท่ี 5 ของการทดลองเหลือเท่ากับ 113.0 มิลลิกรัม/ลิตร แต่กลับเพิ่มขึ้นในวันที่ 
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10 จนถึงวันท่ี 15 เฉลี่ยเท่ากับ 145.0 มิลลิกรัม/ลิตร (รูปที่ 2D) ส้าหรับปริมาณออร์โธฟอสเฟตของทุกชุดการทดลองเพิ่มสูงขึ้น
ในวันที่ 5 จากปริมาณเริ่มต้นเฉลี่ยเท่ากับ 0.7 มิลลิกรัม-ฟอสฟอรัส/ลิตร จนถึงวันที่ 15 ปริมาณออร์โธฟอสเฟตเฉลี่ยเท่ากับ 
1.4 มิลลิกรัม-ฟอสฟอรัส/ลิตร (รูปที่ 2E) ซึ่งเป็นผลมาจากในน้้าทิ้งที่น้ามาท้าการทดสอบมีสารอินทรีย์ฟอสเฟตที่ละลายอยู่ใน
น้้าเดิมอยู่แล้วอยู่ในรูปตะกอนอินทรีย์ [1] และสารอินทรีย์ที่เป็นสารพาในผลิตภัณฑ์กล้าเช้ือหลังจากการเติมลงไปในชุดการ
ทดลองก็สามารถส่งผลท้าให้ปริมาณออร์โธฟอสเฟตเพิ่มสูงขึ้นได้ รวมถึงอาจเกิดจากกิจกรรมการย่อยสลายตะกอนอินทรีย์ 
สารอินทรีย์ฟอสเฟต และการย่อยสลายของสารพา โดยเช้ือ Bacillus เพื่อดูดซับออร์โธฟอสเฟตเข้าสู่เซลล์ [12] ส่งผลให้
ปริมาณออร์โธฟอสเฟตยังคงสะสมอยู่ภายในระบบ 

สรุปผลการวิจัย 
จากการน้าวัสดุเศษเหลือทางการเกษตร 6 ชนิด ได้แก่ ขุยมะพร้าว ร้าข้าว กากกาแฟ ทะลายปาล์ม ชานอ้อย และขี้

เลื่อยมาใช้เป็นสารพาในการผลิตกล้าเช้ือแบบผงของ B. safensis, B. thuringenesis และ B. licheniformis พบว่า ในชุดการ
ทดลองที่ใช้ทะลายปาล์มเป็นสารพาส่งผลให้กล้าเช้ือ B. safensis มีอัตราการรอดชีวิตของเซลล์สูงสุด ในระยะเวลา 2 เดือน 
และในการศึกษาประสิทธิภาพการบ้าบัดน้้าจากการเลี้ยงปลานิลของผลิตภัณฑ์กล้าเชื้อแบบผง เป็นเวลา 15 วัน ผลิตภัณฑ์กล้า
เชื้อแบบผงท่ีใช้ B. safensis ผสมกับร้าข้าวมีประสิทธิภาพการก้าจัดแอมโมเนีย ไนไตรท์ และไนเตรท และส่งผลให้ปริมาณสาร
แขวนลอยทั้งหมดลดลงด้วย  

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้้ากิจการ ศุภมาตย์ และห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวาริชศาสตร์และนวัตกรรมการ

จัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ที่อ้านวยความสะดวกในการเก็บตัวอย่างน้้า
และอุปกรณ์เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง  
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ผลของความเข้มสนามแม่เหล็กต่อการเจริญเติบโตของผักกาดหอมพันธุ์ 

กรีนโอ๊คที่ปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์

เสาวลักษณ์ ชูบัว1* จารุวัตร จันทร์ประดิษฐ์2 พีระ ทองมี3 และสุวิทย์ คงภักดี4

บทคัดย่อ
 ผักกาดหอมพันธุ์กรีนโอ๊คมีคุณค่าทางอาหารและมีมูลค่าทางเศรษฐกิจจึงใช้ระบบไฮโดรโปนิกส์ในการปลูกเพื่อให้ได้ผักที่

สะอาดและปลอดภัย สนามแม่เหล็กช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชได้และมีผลต่อน�้า ท�าให้น�้าจัดกลุ่มโมเลกุลใหม่ที่มีขนาดเล็ก

ลง เป็นตัวท�าละลายที่ดีขึ้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงศึกษาและเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของผักกาดหอมพันธุ์กรีนโอ๊คที่ได้รับการกระตุ้น

ด้วยสนามแม่เหล็กและผักกาดหอมพันธุ์กรีนโอ๊คที่ไม่ได้รับการกระตุ้นด้วยสนามแม่เหล็ก และเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของผัก

กาดหอมพันธุ์กรีนโอ๊คที่ได้รับการกระตุ้นด้วยสนามแม่เหล็กที่ระดับความเข้ม 1,2 และ 4 เกาส์ โดยใช้ระบบไฮโดรโปนิกส์ จากนั้น

น�าข้อมลูการเจรญิเตบิโตมาวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดยีว และเปรยีบเทียบค่าเฉลีย่ระหว่างสิง่ทดลองโดยวธิ ีTukey’s HSD 

ที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05 จากการศึกษาพบว่าผักกาดหอมพันธุ์กรีนโอ๊คที่ได้รับการกระตุ้นด้วยสนามแม่เหล็กที่ความเข้มทั้ง 3 ระดับมี

ค่าเฉลี่ยจ�านวนใบ ความยาวล�าต้น และน�้าหนักสดสูงกว่าผักกาดหอมพันธุ์กรีนโอ๊คท่ีไม่ได้รับการกระตุ้นด้วยสนามแม่เหล็กร้อยละ 

38.46 18.18 และ 69.23 ตามล�าดับอย่างมีนัยส�าคัญ (p<0.05) ส่วนค่าเฉลี่ยความยาวราก ความกว้างล�าต้น และความกว้างทรง

พุ่มไม่แตกต่างกัน และค่าเฉลี่ยจ�านวนใบ ความยาวราก ความยาวล�าต้น ความกว้างล�าต้น ความกว้างทรงพุ่ม และน�้าหนักสดของผัก

กาดหอมพันธุ์กรีนโอ๊คที่ได้รับการกระตุ้นด้วยสนามแม่เหล็กที่ระดับความเข้ม 1,2 และ 4 เกาส์ ไม่มีความแตกต่างกันทุกระดับ ดัง

นัน้สนามแม่เหลก็มผีลต่อการเจรญิเตบิโตของผกักาดหอมพันธุก์รนีโอ๊ค แต่การเจริญเติบโตของผักกาดหอมพนัธุก์รนีโอ๊คไม่แตกต่างกนั

เมือ่ได้รับสนามแม่เหลก็ทีร่ะดบัความเข้ม 1,2 และ 4 เกาส์

ค�าส�าคัญ : ผักกาดหอมพันธุ์กรีนโอ๊ค สนามแม่เหล็ก ระบบไฮโดรโปนิกส์
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The Effect of Magnetic Field to Sprout Growing of Lactuca sativa 

Grown in Hydroponics System.

Saowalak Chubua1* Charuvat Chanpradit2 Peera Thongmee3 and Suwit Khongpugdee 4

Abstract
Lactuca sativa is nutritious and has economic value, therefore use a hydroponic system to grow to get 

a clean and safe vegetables. The magnetic field stimulates the growth of plants and affects water by causing 

water to regroup smaller molecules and is a better solvent. Therefore, the researcher studied and compared 

the growth of Lactuca sativa that had been stimulated and has not been stimulated with a magnetic field and 

compared the growth of Lactuca sativa that had been stimulated with a magnetic field intensity levels 1,2 and 

4gauss by using hydroponic system. Then, the growth data was analyzed for One-way ANOVA and compared 

the average of treatments by Tukey’s HSD significance level of 0.05. From the study found that, Lactuca sativa 

that had been stimulated with a magnetic field intensity at 3 levels had the average number of leaves, trunk 

length and fresh weight higher than Lactuca sativa that has not been stimulated with a magnetic field 38.46,18.18 

and 69.23 percent respectively Significant (p<0.05). The average of root length, trunk width and canopy width 

were not different, the average number of leaves, root length, trunk length, trunk width, canopy width and 

fresh weight of Lactuca sativa that had been stimulated with a magnetic field intensity levels 1, 2 and 4 gauss 

were not different at all levels. Therefore, the magnetic field affects the growth of Lactuca sativa. but the 

growth of Lactuca sativa was not different when stimulated by magnetic field at intensity of 1,2 and 4 gauss.

Keywords : Lactuca sativa, Magnetic field, Hydroponic system

บทน�า
ในปัจจุบันอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรเป็นไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ความต้องการอาหารมีเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่พื้นที่

ท�าการเกษตรมีแนวโน้มลดลงอีกท้ังยังมีปัญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ์และปัญหาโรคและแมลงศัตรูพืช จึงท�าให้มีการใช้สารเคมี

ในการก�าจัดศัตรูพืชมากขึ้น ส่งผลให้เกิดสารพิษตกค้างในผลผลิตโดยเฉพาะในพืชผัก และในปัจจุบันผู้บริโภคส่วนใหญ่เริ่มให้ความ

สนใจในความปลอดภัยของอาหารมากยิ่งข้ึน ท�าให้ผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดสารพิษเป็นที่ต้องการมากขึ้นและมีราคาสูง (ชัย

ฤกษ์, 2536 อ้างถึงใน เยาวภา และ สุนิสา, 2552) การปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์จะท�าให้พืชผักมีความปลอดภัยจากสารเคมีก�าจัด

ศัตรูพืช สามารถผลิตได้ตลอดทั้งปีและสามารถควบคุมปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตได้อีกด้วย ซึ่งผักกาดหอม (Lactuca sativa 

) เป็นผกัสลดัทีม่คีณุค่าทางอาหารและมลูค่าทางเศรษฐกจิสงู มีการบรโิภคตลอดทัง้ปี มคีวามต้องการของผูบ้รโิภคสงูจงึต้องใช้ระบบ

ไฮโดรโปนิกส์ในการปลูกเพื่อให้ได้ผักที่สะอาดและปลอดภัยจากสารก�าจัดศัตรูพืช (เลิศภูมิ, 2557)
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จากการศึกษางานวิจัยทั งในประเทศและต่างประเทศ พบว่าสนามแม่เหล็กมีผลต่อการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต
โดยเฉพาะในพืชนั นพบว่า สนามแม่เหล็กช่วยกระตุ้นการงอกของเมล็ดโดยท้าให้ส่วนของคัภพะเปิดออกเร็วกว่าปกติส่งผลให้มี
การแตกหน่อเร็วกว่า ท้าให้พืชมีการแบ่งเซลล์และเจริญเติบโตได้ดี ช่วยเพิ่มความสูงและน ้าหนักของต้นพืช (ณัทปภา , 2556) 
นอกจากนี สนามแม่เหล็กยังส่งผลต่อน ้า โดยท้าให้โมเลกุลของน ้ามีการจัดเรียงตัวกันอย่างเป็นระเบียบอีกทั งท้าให้อิเล็กโทรไลต์
ของสารประกอบในน ้าเกิดการแตกตัวได้ดียิ่งขึ น (สุทัศน์, 2552) 

จากความส้าคัญของการปลูกผักกาดหอมในระบบไฮโดรโปนิกส์และบทบาทของสนามแม่เหล็กต่อน ้าและการ
เจริญเติบโตของพืชข้างต้น ท้าให้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาผลของสนามแม่เหล็กที่ความเข้มระดับต่างๆที่มีต่อการเจริญเติบโตของ
ผักกาดหอมท่ีปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์ ซึ่งผลที่ได้จะสามารถน้าไปประยุกต์ใช้ในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชผักของ
เกษตรกรที่ปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์ได้ 

 
วิธีด าเนินการ 

ในการทดลองครั งนี แบ่งการทดลองออกเป็น 3 ชุดการทดลอง 1 ชุดควบคุม ชุดการทดลองละ 5 ซ ้า 
 ชุดการทดลองที่ 1 ให้สนามแม่เหล็กท่ีมีความเข้ม 1 เกาส์ 
 ชุดการทดลองที่ 2 ให้สนามแม่เหล็กท่ีมีความเข้ม 2 เกาส์ 
 ชุดการทดลองที่ 3 ให้สนามแม่เหล็กท่ีมีความเข้ม 4 เกาส์ 
 ชุดควบคุม ไม่ให้สนามแม่เหล็ก 
สนามแม่เหล็กที่ใช้ในการทดลองสร้างจากขดลวดเฮล์มโฮลทซ์ (Helmholtz Coil) ระยะเวลาท่ีใช้สนามแม่เหล็กใน

การกระตุ้นการเจริญเติบโตของผักกาดหอมพันธุ์กรีนโอ๊ค คือ 1 ช่ัวโมงต่อวัน คือ เวลา 07.00 - 08.00 น. เป็นระยะเวลา 45 
วัน ส้าหรับชุดควบคุม คือ ไม่ได้รับการกระตุ้นด้วยสนามแม่เหล็ก หลังจากเพาะปลูกได้ 45 วัน จะท้าการเก็บข้อมูลการ
เจริญเติบโตโดยการวัดความยาวราก ความกว้างล้าต้น ความยาวล้าต้น จ้านวนใบ ความกว้างของทรงพุ่มและน ้าหนักสด
จากนั นน้าข้อมูลการเจริญเติบโตของผักกาดหอมมาวิเคราะห์ผลทางสถิติ โดยท้าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-
way ANOVA) โดยใช้โปรแกรม SPSS และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างสิ่งทดลองโดยวิธี Tukey’s HSD (Honestly 
Significant Difference) ที่ระดับนัยส้าคัญ 0.05  

 
รูปที่ 1 แบบจ้าลองการวางภาชนะปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ในชุดสรา้งสนามแมเ่หล็กไฟฟ้า 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
จากการทดลองพบว่าค่าเฉลี่ยจ้านวนใบ ความยาวราก ความยาวล้าต้น ความกว้างล้าต้น ความกว้างทรงพุ่ม และ

น ้าหนักสดของผักกาดหอมพันธุ์กรีนโอ๊คที่ไม่ผ่านการกระตุ้นด้วยสนามแม่เหล็กมีค่าเท่ากับ 13±2.82 ใบ, 14.78±2.40 cm, 
11.13±2.75 cm, 2.09±0.33 cm, 24.95±3.06 cm และ13.39±4.63 g ตามล้าดับ ค่าเฉลี่ยจ้านวนใบ ความยาวราก ความ
ยาวล้าต้น ความกว้างล้าต้น ความกว้างทรงพุ่ม และน ้าหนักสดของผักกาดหอมพันธุ์กรีนโอ๊คที่ผ่านการกระตุ้นด้วย
สนามแม่เหล็กความเข้ม 1 G มีค่าเท่ากับ 17±2.52 ใบ, 15.04±1.94 cm, 11.93±2.38 cm, 2.46±0.45 cm, 25.39±1.63 
cm และ 22.01±6.81 g ตามล้าดับ ค่าเฉลี่ยจ้านวนใบ ความยาวราก ความยาวล้าต้น ความกว้างล้าต้น ความกว้างทรงพุ่ม 
และน ้าหนักสดของผักกาดหอมพันธุ์กรีนโอ๊คที่ผ่านการกระตุ้นด้วยสนามแม่เหล็กความเข้ม 2 G มีค่าเท่ากับ 18±1.92 ใบ, 
14.11±1.88 cm, 13.67±3.31 cm, 2.44±0.46 cm, 26.75±2.09 cm และ 22.01±6.81 g ตามล้าดับ ค่าเฉลี่ยจ้านวนใบ 
ความยาวราก ความยาวล้าต้น ความกว้างล้าต้น ความกว้างทรงพุ่ม และน ้าหนักสดของผักกาดหอมพันธุ์กรีนโอ๊คที่ผ่านการ
กระตุ้นด้วยสนามแม่เหล็กความเข้ม 4 G มีค่าเท่ากับ 19±1.72 ใบ, 14.47±2.19 cm, 15.77±2.74 cm, 2.41±0.36 cm, 
25.41±1.75 cm และ 22.87±6.20 g ตามล้าดับ ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยจ้านวนใบ ความยาวราก ความยาวล้าต้น ความกว้างล้าต้น ความกว้างทรงพุ่ม และน ้าหนักสดของ
ผักกาดหอมพันธุ์กรีนโอ๊คท่ีผ่านการกระตุ้นด้วยสนามแม่เหล็กท่ีระดับความเข้มต่างกัน 

            ความเข้มสนามแม่เหลก็ 
                             (เกาส)์ 
การเจริญเติบโต 

0 G 1 G 2 G 4 G 

จ้านวนใบเฉลี่ย (ใบ) 13±2.82 17±2.52 18±1.92 19±1.72 
ความยาวรากเฉลี่ย (cm) 14.78±2.40 15.04±1.94 14.11±1.88 14.47±2.19 
ความยาวล้าต้นเฉลี่ย (cm) 11.13±2.75 11.93±2.38 13.67±3.37 15.77±2.74 
ความกว้างล้าต้นเฉลี่ย (cm) 2.09±0.33 2.46±0.45 2.44±0.46 2.41±0.36 
ความกว้างทรงพุ่มเฉลี่ย (cm) 24.95±3.06 25.39±1.63 26.75±2.09 25.41±1.75 
น ้าหนักสดเฉลี่ย (g) 13.39±4.63 21.04±7.07 22.01±6.81 22.87±6.20 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 ผักกาดหอมพันธุ์กรีนโอ๊คที่ได้รับการกระตุ้นด้วยสนามแม่เหล็กท่ีระดับความเขม้ต่างกัน 
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จากการศึกษางานวิจัยทั งในประเทศและต่างประเทศ พบว่าสนามแม่เหล็กมีผลต่อการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต
โดยเฉพาะในพืชนั นพบว่า สนามแม่เหล็กช่วยกระตุ้นการงอกของเมล็ดโดยท้าให้ส่วนของคัภพะเปิดออกเร็วกว่าปกติส่งผลให้มี
การแตกหน่อเร็วกว่า ท้าให้พืชมีการแบ่งเซลล์และเจริญเติบโตได้ดี ช่วยเพิ่มความสูงและน ้าหนักของต้นพืช (ณัทปภา , 2556) 
นอกจากนี สนามแม่เหล็กยังส่งผลต่อน ้า โดยท้าให้โมเลกุลของน ้ามีการจัดเรียงตัวกันอย่างเป็นระเบียบอีกทั งท้าให้อิเล็กโทรไลต์
ของสารประกอบในน ้าเกิดการแตกตัวได้ดียิ่งขึ น (สุทัศน์, 2552) 

จากความส้าคัญของการปลูกผักกาดหอมในระบบไฮโดรโปนิกส์และบทบาทของสนามแม่เหล็กต่อน ้าและการ
เจริญเติบโตของพืชข้างต้น ท้าให้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาผลของสนามแม่เหล็กที่ความเข้มระดับต่างๆที่มีต่อการเจริญเติบโตของ
ผักกาดหอมที่ปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์ ซึ่งผลที่ได้จะสามารถน้าไปประยุกต์ใช้ในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชผักของ
เกษตรกรที่ปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์ได้ 

 
วิธีด าเนินการ 

ในการทดลองครั งนี แบ่งการทดลองออกเป็น 3 ชุดการทดลอง 1 ชุดควบคุม ชุดการทดลองละ 5 ซ ้า 
 ชุดการทดลองที่ 1 ให้สนามแม่เหล็กท่ีมีความเข้ม 1 เกาส์ 
 ชุดการทดลองที่ 2 ให้สนามแม่เหล็กท่ีมีความเข้ม 2 เกาส์ 
 ชุดการทดลองที่ 3 ให้สนามแม่เหล็กท่ีมีความเข้ม 4 เกาส์ 
 ชุดควบคุม ไม่ให้สนามแม่เหล็ก 
สนามแม่เหล็กท่ีใช้ในการทดลองสร้างจากขดลวดเฮล์มโฮลทซ์ (Helmholtz Coil) ระยะเวลาที่ใช้สนามแม่เหล็กใน

การกระตุ้นการเจริญเติบโตของผักกาดหอมพันธุ์กรีนโอ๊ค คือ 1 ช่ัวโมงต่อวัน คือ เวลา 07.00 - 08.00 น. เป็นระยะเวลา 45 
วัน ส้าหรับชุดควบคุม คือ ไม่ได้รับการกระตุ้นด้วยสนามแม่เหล็ก หลังจากเพาะปลูกได้ 45 วัน จะท้าการเก็บข้อมูลการ
เจริญเติบโตโดยการวัดความยาวราก ความกว้างล้าต้น ความยาวล้าต้น จ้านวนใบ ความกว้างของทรงพุ่มและน ้าหนักสด
จากนั นน้าข้อมูลการเจริญเติบโตของผักกาดหอมมาวิเคราะห์ผลทางสถิติ โดยท้าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-
way ANOVA) โดยใช้โปรแกรม SPSS และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างสิ่งทดลองโดยวิธี Tukey’s HSD (Honestly 
Significant Difference) ที่ระดับนัยส้าคัญ 0.05  

 
รูปที่ 1 แบบจ้าลองการวางภาชนะปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ในชุดสรา้งสนามแมเ่หล็กไฟฟ้า 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
จากการทดลองพบว่าค่าเฉลี่ยจ้านวนใบ ความยาวราก ความยาวล้าต้น ความกว้างล้าต้น ความกว้างทรงพุ่ม และ

น ้าหนักสดของผักกาดหอมพันธุ์กรีนโอ๊คที่ไม่ผ่านการกระตุ้นด้วยสนามแม่เหล็กมีค่าเท่ากับ 13±2.82 ใบ, 14.78±2.40 cm, 
11.13±2.75 cm, 2.09±0.33 cm, 24.95±3.06 cm และ13.39±4.63 g ตามล้าดับ ค่าเฉลี่ยจ้านวนใบ ความยาวราก ความ
ยาวล้าต้น ความกว้างล้าต้น ความกว้างทรงพุ่ม และน ้าหนักสดของผักกาดหอมพันธุ์กรีนโอ๊คที่ผ่านการกระตุ้นด้วย
สนามแม่เหล็กความเข้ม 1 G มีค่าเท่ากับ 17±2.52 ใบ, 15.04±1.94 cm, 11.93±2.38 cm, 2.46±0.45 cm, 25.39±1.63 
cm และ 22.01±6.81 g ตามล้าดับ ค่าเฉลี่ยจ้านวนใบ ความยาวราก ความยาวล้าต้น ความกว้างล้าต้น ความกว้างทรงพุ่ม 
และน ้าหนักสดของผักกาดหอมพันธุ์กรีนโอ๊คที่ผ่านการกระตุ้นด้วยสนามแม่เหล็กความเข้ม 2 G มีค่าเท่ากับ 18±1.92 ใบ, 
14.11±1.88 cm, 13.67±3.31 cm, 2.44±0.46 cm, 26.75±2.09 cm และ 22.01±6.81 g ตามล้าดับ ค่าเฉลี่ยจ้านวนใบ 
ความยาวราก ความยาวล้าต้น ความกว้างล้าต้น ความกว้างทรงพุ่ม และน ้าหนักสดของผักกาดหอมพันธุ์กรีนโอ๊คที่ผ่านการ
กระตุ้นด้วยสนามแม่เหล็กความเข้ม 4 G มีค่าเท่ากับ 19±1.72 ใบ, 14.47±2.19 cm, 15.77±2.74 cm, 2.41±0.36 cm, 
25.41±1.75 cm และ 22.87±6.20 g ตามล้าดับ ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยจ้านวนใบ ความยาวราก ความยาวล้าต้น ความกว้างล้าต้น ความกว้างทรงพุ่ม และน ้าหนักสดของ
ผักกาดหอมพันธุ์กรีนโอ๊คท่ีผ่านการกระตุ้นด้วยสนามแม่เหล็กท่ีระดับความเข้มต่างกัน 

            ความเข้มสนามแม่เหลก็ 
                             (เกาส)์ 
การเจริญเติบโต 

0 G 1 G 2 G 4 G 

จ้านวนใบเฉลี่ย (ใบ) 13±2.82 17±2.52 18±1.92 19±1.72 
ความยาวรากเฉลี่ย (cm) 14.78±2.40 15.04±1.94 14.11±1.88 14.47±2.19 
ความยาวล้าต้นเฉลี่ย (cm) 11.13±2.75 11.93±2.38 13.67±3.37 15.77±2.74 
ความกว้างล้าต้นเฉลี่ย (cm) 2.09±0.33 2.46±0.45 2.44±0.46 2.41±0.36 
ความกว้างทรงพุ่มเฉลี่ย (cm) 24.95±3.06 25.39±1.63 26.75±2.09 25.41±1.75 
น ้าหนักสดเฉลี่ย (g) 13.39±4.63 21.04±7.07 22.01±6.81 22.87±6.20 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 ผักกาดหอมพันธุ์กรีนโอ๊คที่ได้รับการกระตุ้นด้วยสนามแม่เหล็กท่ีระดับความเขม้ต่างกัน 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

จากการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยจ้านวนใบ ความยาวราก ความยาวล้าต้น ความกว้างล้าต้น ความกว้าง
ทรงพุ่ม และน ้าหนักสดพบว่าค่าเฉลี่ยจ้านวนใบ ความยาวล้าต้น และน ้าหนักสดของผักกาดหอมพันธุ์กรีนโอ๊คท่ีผ่านการกระตุ้น
ด้วยสนามแม่เหล็กท่ีระดับความเข้มทั ง 3 ระดับ มีค่ามากกว่าผักกาดหอมพันธุ์กรีนโอ๊คที่ไม่ผ่านการกระตุ้นด้วยสนามแม่เหล็ก
ร้อยละ 38.46 18.18 และ 69.23 ตามล้าดับอย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05) ส่วนค่าเฉลี่ยความยาวราก ความกว้างล้าต้นและความ
กว้างทรงพุ่มของผักกาดหอมพันธุ์กรีนโอ๊คที่ผ่านการกระตุ้นด้วยสนามแม่เหล็กที่ระดับความเข้ม 1,2 และ 4 เกาส์ มีค่าไม่
แตกต่างกันกับผักกาดหอมพันธ์ุกรีนโอ๊คที่ไม่ผ่านการกระตุ้นดว้ยสนามแม่เหลก็ เนื่องจากสนามแม่เหล็กท้าให้เกิดแรงกระท้ากบั
อนุภาคที่มีประจุในเซลล์พืช ซึ่งภายในเซลล์พืชมีทั งประจุบวกและประจุลบ เมื่อประจุภายในเซลล์ถูกแรงกระท้าจาก
สนามแม่เหล็กก็จะท้าให้เกิดการเคลื่อนที่ของไอออนและโมเลกุลต่างๆที่มีประจุจึงเพิ่มโอกาสในการชนกันของโมเลกุลสารต่างๆ
ในเอนไซม์ท้าให้เกิดการเร่งปฏิกิริยาเคมีภายในเซลล์พืช ท้าให้เกิดกระบวนการแบ่งเซลล์มากขึ น และมีการขยายขนาดเพิ่มขึ น 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Edward. (2012). ที่ได้ทดสอบสมมติฐานที่ว่าสนามแม่เหล็กมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช 
ท้าการศึกษาโดยแบ่งพืชออกเป็น 3 กลุ่มทดลอง คือ พืชกลุ่มที่ได้รับสนามแม่เหล็กสูง กลุ่มที่ได้รับสนามแม่เหล็กต่้า และกลุ่มที่
ไม่ได้รับสนามแม่เหล็ก โดยท้าการวัดค่าหลายตัวแปรทั งอัตราการงอก ความสูงของพืช ขนาดของใบ สีใบ  และอัตราการตาย 
พบว่าสนามแม่เหล็กมีผลในเชิงบวกอย่างมีนัยส้าคัญเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของพืช ท้าให้มีอัตราการงอกสูงขึ น มีขนาดใหญ่
และมีความสมบูรณ์กว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับสนามแม่เหล็ก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรพงษ์. (2548). ที่ได้ศึกษา
ผลกระทบของสนามแม่เหล็กท่ีมีต่อถ่ัวเขียว กระเจี๊ยบและผักกาดกวางตุ้งโดยแบ่งการทดลองเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรกได้ปลูกไว้ใน
บริเวณที่มีเครื่องก้าเนิดสนามแม่เหล็กและรดน ้าผ่านสนามแม่เหล็ก กลุ่มที่สองปลูกไว้ในบริเวณที่ไม่มีเครื่องก้าเนิด
สนามแม่เหล็กและรดน ้าผ่านสนามแม่เหล็ก กลุ่มที่สามปลูกไว้ในบริเวณที่ไม่มีเครื่องก้าเนิดสนามแม่เหล็กและรดน ้าไม่ผ่าน
สนามแม่เหล็ก พบว่าพืชกลุ่มแรกที่ปลูกไว้ในสนามแม่เหล็กและรดน ้าผ่านสนามแม่เหล็กมีการเจริญเติบโตดีที่สุด รองลงมาคือ
กลุ่มที่สองที่ปลูกไว้ในบริเวณที่ไม่มีเครือ่งก้าเนิดสนามแมเ่หลก็และรดน ้าผา่นสนามแม่เหลก็ และกลุ่มที่สามที่ปลูกไว้ในบริเวณที่
ไม่มีสนามแม่เหล็กและรดน ้าไม่ผ่านสนามแม่เหล็กมีการเจริญเติบโตน้อยที่สุด จากผลการทดลองดังกล่าวเห็นได้ว่านอกจาก
สนามแม่เหล็กจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชโดยตรงแล้ว สนามแม่เหล็กยังส่งผลต่อน ้า โดยน ้าที่ได้รับสนามแม่เหล็กจะมี
การจัดกลุ่มโมเลกุลใหม่ซึ่งจะมีขนาดเล็กลงเป็น 6 โมเลกุลต่อกลุ่ม ซึ่งเดิมในธรรมชาติน ้าจะอยู่เป็นกลุ่มละ 12-15 โมเลกุล กลุ่ม
โมเลกุลน ้าที่มีขนาดเล็กลงนี สามารถผ่านผนังเซลล์และเยื่อหุ้มเซลล์ได้ดีขึ นอีกทั งยังมีแรงตึงผิวต่้าลงท้าให้เป็นตัวท้าละลายที่ดี
ซึ่งจะช่วยเพิม่การละลายของแร่ธาตุอาหารของพืช (สมศักดิ์, 2549) และสนามแม่เหล็กยังส่งผลให้สารละลายธาตุอาหารพืชซึ่ง
เป็นสารประกอบไอออนิกแตกตัวเป็นไอออนได้ดีท้าให้พืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารไปใช้เพื่อการเจริญเติบโตได้ดีขึ น ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุทัศน์. (2552). ที่ได้ศึกษาอิทธิพลของสนามแม่เหล็กท่ีมีต่อน ้าพบว่า สนามแม่เหล็กจะส่งผลกระทบ
ต่อน ้า เนื่องจากโครงสร้างโมเลกุลของน ้ามีลักษณะเป็นสองขั วถาวร ท้าให้โมเลกุลของน ้าหันขั วตามสนามแม่เหล็กได้โดยหันขั ว
ที่เป็นประจุบวกไปทางสนามแม่เหล็กที่เป็นขั วลบ และหันขั วที่เป็นประจุลบไปทางสนามแม่เหล็กท่ีเป็นขั วบวกส่งผลให้โมเลกุล
ของน ้ามีการจัดเรียงตัวกันอย่างเป็นระเบียบ และสนามแม่เหล็กยังท้าให้อิเล็กโตรไลท์ของสารประกอบในน ้าเกิดการแตกตัวได้
ดีขึ น ส่วนค่าเฉลี่ยความยาวราก ความกว้างล้าต้น และความกว้างทรงพุ่มของผักกาดหอมพันธุ์กรีนโอ๊คที่ได้รับการกระตุ้นด้วย
สนามแม่เหล็กกับผักกาดหอมพันธุ์กรีนโอ๊คท่ีไม่ไดร้ับการกระตุ้นด้วยสนามแมเ่หลก็มีค่าไม่แตกต่างกัน อาจเนื่องมาจากถูกจ้ากัด
โดยภาชนะที่ปลูกซึ่งแคบและตื นจนเกินไปท้าให้ค่าเฉลี่ยความกว้างล้าต้นและความกว้างทรงพุ่มของผักกาดหอมพันธุ์กรีนโอ๊คที่
ได้รับการกระตุ้นด้วยสนามแม่เหล็กกับผักกาดหอมพันธุ์กรีนโอ๊คที่ไม่ได้รับการกระตุ้นด้วยสนามแม่เหล็กมีค่าไม่แตกต่างกัน 
เช่นเดียวกับค่าเฉลี่ยความยาวรากท่ีไม่แตกต่างกันอาจเนื่องมาจากภาชนะที่ปลูกตื นเกินไปท้าให้รากยาวลงมาด้านล่างได้ไม่มาก
แต่จะไปเกี่ยวพันกับต้นใกล้เคียง ดังนั นเมื่อน้าออกมาวัดการเจริญเติบโตอาจท้าให้รากที่เกี่ยวพันกันอยู่ขาดไปและเมื่อน้า
ค่าเฉลี่ยมาวิเคราะห์ทางสถิติจึงไม่แตกต่างกัน 

 และจากการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยจ้านวนใบ ความยาวราก ความยาวล้าต้น ความกว้างล้าต้น ความ
กว้างทรงพุ่ม และน ้าหนักสดของผักกาดหอมพันธุ์กรีนโอ๊คที่ผ่านการกระตุ้นด้วยสนามแม่เหล็กที่ระดับความเข้ม 1, 2 และ 4 
เกาส์ พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอาจเนื่องมาจากความเข้มของสนามแม่เหล็กที่ใช้กระตุ้นไม่แตกต่างกันมากพอที่จะท้าให้เห็น
ความแตกต่างของการเจริญเติบโตของผักกาดหอมพันธุ์กรีนโอ๊ค 
 

สรุปผลการวิจัย 
ผลการศึกษาและเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของผักกาดหอมพันธุ์กรีนโอ๊ค โดยพิจารณาค่าเฉลี่ยจ้านวนใบ ความ

ยาวราก ความยาวล้าต้น ความกว้างล้าต้น ความกว้างทรงพุ่ม และน ้าหนักสดของผักกาดหอมพันธุ์กรีนโอ๊คที่ได้รับการกระตุ้น
ด้วยสนามแม่เหล็กและผักกาดหอมพันธุ์กรีนโอ๊คที่ไม่ได้รับการกระตุ้นด้วยสนามแม่เหล็ก พบว่าผักกาดหอมพันธุ์กรีนโอ๊คที่
ได้รับการกระตุ้นด้วยสนามแม่เหล็กท่ีระดับความเข้ม 1,2 และ 4 เกาส์ มีค่าเฉลี่ยจ้านวนใบ ความยาวล้าต้นและน ้าหนักสดสูง
กว่าผักกาดหอมพันธุ์กรีนโอ๊คท่ีไม่ได้รับการกระตุ้นด้วยสนามแม่เหล็กอย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05) ส่วนความยาวราก ความกว้าง
ล้าต้น และความกว้างทรงพุ่มของผักกาดหอมพันธุ์กรีนโอ๊คที่ได้รับการกระตุ้นด้วยสนามแม่เหล็กที่ระดับความเข้ม 1,2 และ 4 
เกาส์และผักกาดหอมพันธุ์กรีนโอ๊คท่ีไม่ได้รับการกระตุ้นด้วยสนามแม่เหล็กไม่แตกต่างกัน 
 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของผักกาดหอมพันธุ์กรีนโอ๊ค โดยพิจารณาค่าเฉลี่ยจ้านวนใบ ความ
ยาวราก ความยาวล้าต้น ความกว้างล้าต้น ความกว้างทรงพุ่ม และน ้าหนักสดของผักกาดหอมพันธุ์กรีนโอ๊คที่ได้รับการกระตุ้น
ด้วยสนามแม่เหล็กท่ีระดบัความเข้ม 1,2 และ 4 เกาส์ พบว่าค่าเฉลี่ยจ้านวนใบ ความยาวราก ความยาวล้าต้น ความกว้างล้าตน้ 
ความกว้างทรงพุ่มและน ้าหนักสดของผักกาดหอมพันธุ์กรีนโอ๊คท่ีได้รับการกระตุ้นด้วยสนามแม่เหล็กท่ีระดับความเข้ม 1,2 และ 
4 เกาส์ ไม่มีความแตกต่างกันทุกระดับ 
 จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าสนามแม่เหล็กมีผลต่อการเจริญเติบโตของผักกาดหอมพันธุ์กรีนโอ๊ คแต่การ
เจริญเติบโตของผักกาดหอมพันธุ์กรีนโอ๊คไม่แตกต่างกันเมื่อได้รับสนามแม่เหล็กท่ีระดับความเข้ม 1,2 และ 4 เกาส์ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยนี ส้าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาของ อ.ดร.จารุวัตร จันทร์ประดิษฐ์ ประธานกรรมการที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุวทิย์  

คงภักดี กรรมการที่ปรึกษา และ อ.พีระ  ทองมี กรรมการที่ปรึกษา ท่ีได้ช่วยเหลือให้ค้าปรึกษา แนะแนวทางในการค้นคว้าและ
ช่วยตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆจนงานวิจัยนี ส้าเร็จสมบูรณ์ และขอขอบคุณ คุณจันทิมา  เจริญศรี ที่อ้านวยความสะดวกใน
ด้านอุปกรณ์ส้าหรับการทดลอง ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนท่ีช่วยเหลือ และให้ก้าลังใจเสมอมา และสุดท้ายนี ขอขอบพระคุณบดิา 
มารดา ที่คอยให้ก้าลังใจและให้การสนับสนุนมาโดยตลอด 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

จากการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยจ้านวนใบ ความยาวราก ความยาวล้าต้น ความกว้างล้าต้น ความกว้าง
ทรงพุ่ม และน ้าหนักสดพบว่าค่าเฉลี่ยจ้านวนใบ ความยาวล้าต้น และน ้าหนักสดของผักกาดหอมพันธุ์กรีนโอ๊คท่ีผ่านการกระตุ้น
ด้วยสนามแม่เหล็กท่ีระดับความเข้มทั ง 3 ระดับ มีค่ามากกว่าผักกาดหอมพันธุ์กรีนโอ๊คที่ไม่ผ่านการกระตุ้นด้วยสนามแม่เหล็ก
ร้อยละ 38.46 18.18 และ 69.23 ตามล้าดับอย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05) ส่วนค่าเฉลี่ยความยาวราก ความกว้างล้าต้นและความ
กว้างทรงพุ่มของผักกาดหอมพันธุ์กรีนโอ๊คที่ผ่านการกระตุ้นด้วยสนามแม่เหล็กที่ระดับความเข้ม 1,2 และ 4 เกาส์ มีค่าไม่
แตกต่างกันกับผักกาดหอมพันธ์ุกรีนโอ๊คที่ไม่ผ่านการกระตุ้นดว้ยสนามแม่เหลก็ เนื่องจากสนามแม่เหล็กท้าให้เกิดแรงกระท้ากบั
อนุภาคที่มีประจุในเซลล์พืช ซึ่งภายในเซลล์พืชมีทั งประจุบวกและประจุลบ เมื่อประจุภายในเซลล์ถูกแรงกระท้าจาก
สนามแม่เหล็กก็จะท้าให้เกิดการเคลื่อนที่ของไอออนและโมเลกุลต่างๆที่มีประจุจึงเพิ่มโอกาสในการชนกันของโมเลกุลสารต่างๆ
ในเอนไซม์ท้าให้เกิดการเร่งปฏิกิริยาเคมีภายในเซลล์พืช ท้าให้เกิดกระบวนการแบ่งเซลล์มากขึ น และมีการขยายขนาดเพิ่มขึ น 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Edward. (2012). ที่ได้ทดสอบสมมติฐานที่ว่าสนามแม่เหล็กมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช 
ท้าการศึกษาโดยแบ่งพืชออกเป็น 3 กลุ่มทดลอง คือ พืชกลุ่มที่ได้รับสนามแม่เหล็กสูง กลุ่มที่ได้รับสนามแม่เหล็กต่้า และกลุ่มที่
ไม่ได้รับสนามแม่เหล็ก โดยท้าการวัดค่าหลายตัวแปรทั งอัตราการงอก ความสูงของพืช ขนาดของใบ สีใบ  และอัตราการตาย 
พบว่าสนามแม่เหล็กมีผลในเชิงบวกอย่างมีนัยส้าคัญเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของพืช ท้าให้มีอัตราการงอกสูงขึ น มีขนาดใหญ่
และมีความสมบูรณ์กว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับสนามแม่เหล็ก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรพงษ์. (2548). ที่ได้ศึกษา
ผลกระทบของสนามแม่เหล็กท่ีมีต่อถ่ัวเขียว กระเจี๊ยบและผักกาดกวางตุ้งโดยแบ่งการทดลองเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรกได้ปลูกไว้ใน
บริเวณที่มีเครื่องก้าเนิดสนามแม่เหล็กและรดน ้าผ่านสนามแม่เหล็ก กลุ่มที่สองปลูกไว้ในบริเวณที่ไม่มีเครื่องก้าเนิด
สนามแม่เหล็กและรดน ้าผ่านสนามแม่เหล็ก กลุ่มที่สามปลูกไว้ในบริเวณที่ไม่มีเครื่องก้าเนิดสนามแม่เหล็กและรดน ้าไม่ผ่าน
สนามแม่เหล็ก พบว่าพืชกลุ่มแรกที่ปลูกไว้ในสนามแม่เหล็กและรดน ้าผ่านสนามแม่เหล็กมีการเจริญเติบโตดีที่สุด รองลงมาคือ
กลุ่มที่สองที่ปลูกไว้ในบริเวณที่ไม่มีเครือ่งก้าเนิดสนามแมเ่หลก็และรดน ้าผา่นสนามแม่เหลก็ และกลุ่มที่สามที่ปลูกไว้ในบริเวณที่
ไม่มีสนามแม่เหล็กและรดน ้าไม่ผ่านสนามแม่เหล็กมีการเจริญเติบโตน้อยที่สุด จากผลการทดลองดังกล่าวเห็นได้ว่านอกจาก
สนามแม่เหล็กจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชโดยตรงแล้ว สนามแม่เหล็กยังส่งผลต่อน ้า โดยน ้าที่ได้รับสนามแม่เหล็กจะมี
การจัดกลุ่มโมเลกุลใหม่ซึ่งจะมีขนาดเล็กลงเป็น 6 โมเลกุลต่อกลุ่ม ซึ่งเดิมในธรรมชาติน ้าจะอยู่เป็นกลุ่มละ 12-15 โมเลกุล กลุ่ม
โมเลกุลน ้าที่มีขนาดเล็กลงนี สามารถผ่านผนังเซลล์และเยื่อหุ้มเซลล์ได้ดีขึ นอีกทั งยังมีแรงตึงผิวต่้าลงท้าให้เป็นตัวท้าละลายที่ดี
ซึ่งจะช่วยเพิม่การละลายของแร่ธาตุอาหารของพืช (สมศักดิ์, 2549) และสนามแม่เหล็กยังส่งผลให้สารละลายธาตุอาหารพืชซึ่ง
เป็นสารประกอบไอออนิกแตกตัวเป็นไอออนได้ดีท้าให้พืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารไปใช้เพื่อการเจริญเติบโตได้ดีขึ น ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุทัศน์. (2552). ที่ได้ศึกษาอิทธิพลของสนามแม่เหล็กท่ีมีต่อน ้าพบว่า สนามแม่เหล็กจะส่งผลกระทบ
ต่อน ้า เนื่องจากโครงสร้างโมเลกุลของน ้ามีลักษณะเป็นสองขั วถาวร ท้าให้โมเลกุลของน ้าหันขั วตามสนามแม่เหล็กได้โดยหันขั ว
ที่เป็นประจุบวกไปทางสนามแม่เหล็กที่เป็นขั วลบ และหันขั วที่เป็นประจุลบไปทางสนามแม่เหล็กท่ีเป็นขั วบวกส่งผลให้โมเลกุล
ของน ้ามีการจัดเรียงตัวกันอย่างเป็นระเบียบ และสนามแม่เหล็กยังท้าให้อิเล็กโตรไลท์ของสารประกอบในน ้าเกิดการแตกตัวได้
ดีขึ น ส่วนค่าเฉลี่ยความยาวราก ความกว้างล้าต้น และความกว้างทรงพุ่มของผักกาดหอมพันธุ์กรีนโอ๊คที่ได้รับการกระตุ้นด้วย
สนามแม่เหล็กกับผักกาดหอมพันธุ์กรีนโอ๊คท่ีไม่ไดร้ับการกระตุ้นด้วยสนามแมเ่หลก็มีค่าไม่แตกต่างกัน อาจเนื่องมาจากถูกจ้ากัด
โดยภาชนะที่ปลูกซึ่งแคบและตื นจนเกินไปท้าให้ค่าเฉลี่ยความกว้างล้าต้นและความกว้างทรงพุ่มของผักกาดหอมพันธุ์กรีนโอ๊คที่
ได้รับการกระตุ้นด้วยสนามแม่เหล็กกับผักกาดหอมพันธุ์กรีนโอ๊คที่ไม่ได้รับการกระตุ้นด้วยสนามแม่เหล็กมีค่าไม่แตกต่างกัน 
เช่นเดียวกับค่าเฉลี่ยความยาวรากท่ีไม่แตกต่างกันอาจเนื่องมาจากภาชนะที่ปลูกตื นเกินไปท้าให้รากยาวลงมาด้านล่างได้ไม่มาก
แต่จะไปเกี่ยวพันกับต้นใกล้เคียง ดังนั นเมื่อน้าออกมาวัดการเจริญเติบโตอาจท้าให้รากที่เกี่ยวพันกันอยู่ขาดไปและเมื่อน้า
ค่าเฉลี่ยมาวิเคราะห์ทางสถิติจึงไม่แตกต่างกัน 

 และจากการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยจ้านวนใบ ความยาวราก ความยาวล้าต้น ความกว้างล้าต้น ความ
กว้างทรงพุ่ม และน ้าหนักสดของผักกาดหอมพันธุ์กรีนโอ๊คที่ผ่านการกระตุ้นด้วยสนามแม่เหล็กที่ระดับความเข้ม 1, 2 และ 4 
เกาส์ พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอาจเนื่องมาจากความเข้มของสนามแม่เหล็กที่ใช้กระตุ้นไม่แตกต่างกันมากพอที่จะท้าให้เห็น
ความแตกต่างของการเจริญเติบโตของผักกาดหอมพันธุ์กรีนโอ๊ค 
 

สรุปผลการวิจัย 
ผลการศึกษาและเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของผักกาดหอมพันธุ์กรีนโอ๊ค โดยพิจารณาค่าเฉลี่ยจ้านวนใบ ความ

ยาวราก ความยาวล้าต้น ความกว้างล้าต้น ความกว้างทรงพุ่ม และน ้าหนักสดของผักกาดหอมพันธุ์กรีนโอ๊คที่ได้รับการกระตุ้น
ด้วยสนามแม่เหล็กและผักกาดหอมพันธุ์กรีนโอ๊คที่ไม่ได้รับการกระตุ้นด้วยสนามแม่เหล็ก พบว่าผักกาดหอมพันธุ์กรีนโอ๊คที่
ได้รับการกระตุ้นด้วยสนามแม่เหล็กท่ีระดับความเข้ม 1,2 และ 4 เกาส์ มีค่าเฉลี่ยจ้านวนใบ ความยาวล้าต้นและน ้าหนักสดสูง
กว่าผักกาดหอมพันธุ์กรีนโอ๊คท่ีไม่ได้รับการกระตุ้นด้วยสนามแม่เหล็กอย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05) ส่วนความยาวราก ความกว้าง
ล้าต้น และความกว้างทรงพุ่มของผักกาดหอมพันธุ์กรีนโอ๊คที่ได้รับการกระตุ้นด้วยสนามแม่เหล็กที่ระดับความเข้ม 1,2 และ 4 
เกาส์และผักกาดหอมพันธุ์กรีนโอ๊คท่ีไม่ได้รับการกระตุ้นด้วยสนามแม่เหล็กไม่แตกต่างกัน 
 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของผักกาดหอมพันธุ์กรีนโอ๊ค โดยพิจารณาค่าเฉลี่ยจ้านวนใบ ความ
ยาวราก ความยาวล้าต้น ความกว้างล้าต้น ความกว้างทรงพุ่ม และน ้าหนักสดของผักกาดหอมพันธุ์กรีนโอ๊คที่ได้รับการกระตุ้น
ด้วยสนามแม่เหล็กท่ีระดบัความเข้ม 1,2 และ 4 เกาส์ พบว่าค่าเฉลี่ยจ้านวนใบ ความยาวราก ความยาวล้าต้น ความกว้างล้าตน้ 
ความกว้างทรงพุ่มและน ้าหนักสดของผักกาดหอมพันธุ์กรีนโอ๊คท่ีได้รับการกระตุ้นด้วยสนามแม่เหล็กท่ีระดับความเข้ม 1,2 และ 
4 เกาส์ ไม่มีความแตกต่างกันทุกระดับ 
 จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าสนามแม่เหล็กมีผลต่อการเจริญเติบโตของผักกาดหอมพันธุ์กรีนโอ๊ คแต่การ
เจริญเติบโตของผักกาดหอมพันธุ์กรีนโอ๊คไม่แตกต่างกันเมื่อได้รับสนามแม่เหล็กท่ีระดับความเข้ม 1,2 และ 4 เกาส์ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยนี ส้าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาของ อ.ดร.จารุวัตร จันทร์ประดิษฐ์ ประธานกรรมการที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุวทิย์  

คงภักดี กรรมการที่ปรึกษา และ อ.พีระ  ทองมี กรรมการที่ปรึกษา ท่ีได้ช่วยเหลือให้ค้าปรึกษา แนะแนวทางในการค้นคว้าและ
ช่วยตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆจนงานวิจัยนี ส้าเร็จสมบูรณ์ และขอขอบคุณ คุณจันทิมา  เจริญศรี ที่อ้านวยความสะดวกใน
ด้านอุปกรณ์ส้าหรับการทดลอง ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนท่ีช่วยเหลือ และให้ก้าลังใจเสมอมา และสุดท้ายนี ขอขอบพระคุณบดิา 
มารดา ที่คอยให้ก้าลังใจและให้การสนับสนุนมาโดยตลอด 
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ผลของแสงสีต่อการเจริญเติบโตและระยะเวลาการให้แสงที่เหมาะสมต่อการ 

ผลิตเซลล์ไฟฟ้าชีวภาพจากสาหร่ายสไปรูลินา (Spirulina platensis)

กิ่งกาญจน์ ฤทธิ์ทอง1* จารุวัตร จันทร์ประดิษฐ์2 พีระ ทองมี3 และสุวิทย์ คงภักดี4

บทคัดย่อ
 สาหร่ายสไปรลูนิา (Spirulina platensis) มคีวามส�าคญัต่อการเกษตรและอตุสาหกรรม อกีทัง้ยงัเป็นทางเลอืกทีด่สี�าหรบั

กลุม่คนรกัสขุภาพ โดยในการเพาะเลีย้งสาหร่ายสไปรลูนิานัน้ยงัสามารถผลิตกระแสไฟฟ้า ซึง่เป็นผลพลอยได้จากการสังเคราะห์ด้วย

แสงของสาหร่าย และสามารถน�ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันได้ ในการศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษาผลของแสงสีต่อการเจริญเติบโตและ

ระยะเวลาการให้แสงที่เหมาะสมต่อการผลิตเซลล์ไฟฟ้าชีวภาพจากสาหร่ายสไปรูลินา (Spirulina platensis) โดยการน�าสาหร่ายส

ไปรูลินามาเลี้ยงภายใต้แสงสีที่แตกต่างกันจากหลอดแอลอีดี ได้แก่ แสงสีขาว แสงสีขาว-แดง แสงสีขาว-เขียว และแสงสีขาว-น�้าเงิน 

ทดลองเลี้ยงสาหร่ายเป็นเวลา 14 วัน ผลการศึกษาพบว่าสาหร่ายที่เลี้ยงภายใต้แสงสีขาว-แดงมีการเจริญเติบโตดีที่สุด โดยมีค่าการ

ดดูกลนืแสงเฉลีย่ 0.480±0.043 และเมือ่น�าสาหร่ายสไปรลิูนามาเล้ียงภายใต้แสงสีขาว-แดง โดยมรีะยะเวลาทีส่าหร่ายได้รบัแสงแตก

ต่างกัน คือ 8 12 และ 24 ชั่วโมง พบว่า การให้แสงสีเป็นเวลา 24 ชั่วโมงต่อวันนั้นท�าให้สาหร่ายสไปรูลินาให้ค่าศักย์ไฟฟ้าเฉลี่ยสูง

ทีส่ดุ เท่ากบั 0.769 ±0.004 โวลต์ และเมือ่น�ามาต่อกนัเป็นเซลล์ไฟฟ้าจ�านวน 4 เซลล์ โดยแต่ละเซลล์ต่อกันแบบอนกุรมเข้ากบัหลอด

ไฟ LED ชนิด super bright 3 โวลต์ ขนาด 10 มลิลเิมตร ผลปรากฏว่าหลอดไฟสามารถให้แสงสว่างได้ดีและยาวนานต่อเนือ่ง 24 ชัว่โมง 

ไม่น้อยกว่า 7 วัน และมีแนวโน้มที่หลอดไฟจะติดได้อย่างต่อเนื่อง

ค�าส�าคัญ: สาหร่ายสไปรูลินา การเจริญเติบโต เซลล์ไฟฟ้าชีวภาพ แสงสี หลอดแอลอีดี 
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Effect of color light on growth and the optimum exposure time for  

the production of bioelectric cells from Spirulina platensis

Kingkarn Ritthong1* Charuvat Chanpradit2 Peera Thongmee3 and Suwit Kongpugdee4

Abstract
Spirulina platensis is important for agriculture and industry. It is also a good choice for health lovers. 

In the cultivation of Spirulina platensis able to generate electricity which is a by-product of photosynthesis. 

Moreover, it can be applied in daily life. The objective of this research is to investigate effect of color light on 

growth and the optimum exposure time for the production of bioelectric cells from Spirulina platensis. They 

are cultured under different color light from LED, which are white light, white light-red light, white-green light 

and white-blue light. After 14 days, the results showed that Spirulina platensis cultured under white-red light 

was the best growth. The average optical density (O.D.) was 0.480 ± 0.043. Next step is Spirulina platensis culture 

under white-red light and gave light to them as follows: 8, 12 and 24 hours. It was found that the light exposure 

of 24 hours per day caused the Spirulina platensis to have the highest potential voltage equal to 0.769 ± 0.004 

volts. The final step is to test by connecting 4 electrical cells, each in series connected to  

a 3 volt super bright LED bulb of 10 mm. The result showed that a 3 volt super bright LED bulb can provide  

a good light for 24 hour period of times and likely to light the lamp continuously not less than 7 days. 

Keyword : Spirulina platensis, growth, bioelectric cells, color light, LED bulb
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บทน า 

 การเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลินา (Spirulina platensis) หรือสาหร่ายเกลียวทองได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน เนื่องจากเป็น
สาหร่ายที่มีคุณค่าทางอาหารสูง เป็นแหล่งโปรตีนและกรดอะมิโนจ าเป็นแก่ร่างกาย พร้อมท้ังวิตามินและเกลือแร่หลายชนิด และยัง
มีข้อมูลวิจัยทางสรรพคุณอื่นๆ เช่น รักษาโรคเบาหวาน เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ลดอาการตับอักเสบ ตับแข็ง ลดความเครียด และ
ป้องกันการเกิดมะเร็งชนิดต่างๆ ส่วนในการเพาะเลี้ยงเชิงการค้าสามารถน ามาผลิตเป็นอาหารสัตว์ และอาหารเสริมสุขภาพ [1] ซึ่ง
จะเห็นว่าการเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลินามีความน่าสนใจและเป็นทางเลือกที่ดีส าหรับเกษตรกรและกลุ่มคนรักสุขภาพ  
 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลินานั้นต้องค านึงถึงปัจจัยส าคัญในการเจริญเติบโตของสาหร่าย ได้แก่ อาหารที่ใช้เลี้ยง ค่า
ความเป็นกรดด่าง ปริมาณสารอาหาร และแสงซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งที่สาหร่ายสไปรูลินาจ าเป็นต้องใช้ เนื่องจากสาหร่ายได้
พลังงานส่วนใหญ่มาจากการสังเคราะห์ด้วยแสง เพราะเมื่อสาหร่ายได้รับแสงที่เหมาะสมก็จะท าให้สาหร่ายสามารถน าสารอาหาร
เข้าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในขณะเดียวกันการสังเคราะห์แสงของสาหร่ายสไปรูลินา ก็สามารถผลิต
กระแสไฟฟ้าได้ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ทราบมานานแล้วว่าสาหร่ายหลายชนิดสามารถผลิตกระแสไฟฟ้า และมีแนวคิดที่จะเปลี่ยน
โรงไฟฟ้าให้เป็นพลังงานท่ียั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์สังเคราะห์  โดยไม่ต้องท าลายสาหร่าย ซึ่งอาจเป็นไปได้ในอนาคต
เมื่อเทคโนโลยีใหม่นี้ได้รับการยอมรับอย่างเต็มที่ เป็นการตอบสนองความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา แทนกา รใช้
เช้ือเพลิงจากซากดึกด าบรรพ์ (fossil fuel) เช่น ถ่านหิน ซึ่งเช้ือเพลิงเหล่านี้ส่งผลกระทบในด้านลบต่อสิ่ งแวดล้อม และเป็น
พลังงานที่ใช้แล้วหมดไป ดังนั้นการน าพลังงานจากการสังเคราะห์ด้วยแสงของสาหร่ายมาใช้ประโยชน์เป็นเซลล์เช้ือเพลิงชีวภาพที่
สะอาด ปราศจากมลพิษ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นแหล่งพลังงานที่ไม่ก่อให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์สู่อากาศ เป็นการลด
ภาวะโลกร้อนได้อีกวิธีหนึ่ ง  ซึ่ งทีมนักวิจัยจากห้องปฏิบัติการ Optical Bio Microsystem ที่มหาวิทยาลัย Concordia  
ประเทศแคนาดา ได้คิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ที่สามารถสร้างพลังงานจากการสังเคราะห์ด้วยแสงและการหายใจ
ของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ าเงินได้  ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สามารถช่วยให้ประหยัดพลังงานและอาจเป็นแหล่งพลังงานที่ ปราศจาก
คาร์บอนไดออกไซด์ส าหรับอนาคต[2] 
 การวิจัยในครั้งนี้ จึงมีความสนใจในการน าสาหร่ายสไปรูลินา มาท าการศึกษาผลของสีจากหลอดแอลอีดีที่เหมาะสมต่อ
การเจริญเติบโตของสาหร่ายสไปรูลินา และศึกษาระยะเวลาการให้แสงที่ท าให้สาหร่ายผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากและยาวนานที่สุด 
และเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในการผลิตไฟฟ้าจากสาหร่าย เพื่อน าไฟฟ้าที่ได้มาเป็นแหล่งพลังงานทางเลือกที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ
ต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นพลังงานท่ียั่งยืนต่อไป 

วิธีด าเนินการ 

 น าหัวเช้ือสาหร่ายสไปรูลินา มาเลี้ยงในอาหารเหลวสูตรพิเศษส าหรับการเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลินา ของสถาบันวิจัยการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง สงขลา ประมาณ 10-14 วัน เพื่อใช้เป็นหัวเชื้อในการทดลอง ดังนี ้

การทดลองตอนที่ 1 การศึกษาและเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของสาหร่ายสไปรูลินา ที่เลี้ยงโดยให้แสงสว่างจาก
หลอดแอลอีดีที่มีสีแตกต่างกัน 

ทดลองเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลินา โดยให้แสงจากหลอดแอลอีดีสีขาว ก าลัง 7 วัตต์  เสริมกับแสงจากแอลอีดีที่มีแสงสี
แตกต่างกัน 3 สี ได้แก่ สีน้ าเงิน สีเขียว สีแดง และให้แสงสว่างจากหลอดแอลอีดีสีขาวเพียงอย่างเดียว เป็นชุดควบคุม ใช้ระยะเวลา
ให้แสงสว่าง 12 ช่ัวโมง ตั้งแต่เวลา 6.00 น. - 18.00 น. วัดอัตราการเจริญเติบโตของสาหร่าย โดยวัดค่าการดูดกลืนแสง ด้วยเครื่อง 
spectrophotometer ทุกวัน เป็นเวลา 14 วัน น าข้อมูลมาวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) และ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างชุดการทดลองโดยวิธี Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
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การทดลองตอนที่ 2 การศึกษาและเปรียบเทียบปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ได้จากสาหร่ายสไปรูลินาท่ีมีระยะเวลาการให้
แสงสว่างท่ีแตกต่างกัน 

น าหลอดแอลอีดีแสงสีที่ท าให้สาหร่ายเจริญเติบโตดีที่สุดมาเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลินา โดยทดลองระยะเวลาการให้แสง
แตกต่างกัน 3 ระยะเวลา คือ ให้แสงสว่าง 8, 12 และ 24 ช่ัวโมง วัดค่าศักย์ไฟฟ้าโดยการน าเครื่องมัลติมิเตอร์หนีบที่แผ่นทองแดง
และแผ่นสังกะสีแล้วจุ่มลงในหน่วยทดลองที่เลี้ยงสาหร่าย อ่านค่าและบันทึกผลเป็นค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า ที่เวลา 18.30 น. นาน 
14 วัน น าข้อมูลมาวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างชุดการ
ทดลองโดยวิธี Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

การทดลองตอนที่ 3 การศึกษาประสิทธิภาพในการน าพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากการเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลินา เพ่ือ
ประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์ส่องสว่างที่ใช้พลังงานต่ า 

น าหัวเช้ือสาหร่ายสไปรูลินา มาเลี้ยงในอาหารเหลว ควบคุมแสงโดยใช้หลอดไฟท่ีท าให้สาหร่ายสไปรูลินาเจริญเติบโตดี
ที่สุด (จากการทดลองตอนที่ 1) และให้แสงสว่างตามระยะเวลาที่สาหร่ายสไปรูลินาผลิตไฟฟ้าได้มากท่ีสุด (จากการทดลองตอนที่ 
2) น าหน่วยทดลองที่เลี้ยงสาหร่ายมาต่อกันแบบอนุกรมโดยต่อเข้ากับหลอดไฟ LED ชนิด super bright  ขนาด 10 มิลลิเมตร 
จ านวน 3 ซ้ า  สังเกตช่วงเวลาที่หลอดไฟส่องสว่าง และหาค่าเฉลี่ย (Mean) โดยใช้ค่าของข้อมูลเป็นจ านวนช่ัวโมงที่หลอด LED มี
การส่องสว่าง 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของสาหร่ายสไปรูลินา ที่เลี้ยงโดยให้แสงสว่างจากหลอดแอลอีดีที่มีสีแตกต่างกัน พบว่า 
สาหร่ายสไปรูลินา ที่เลี้ยงโดยให้แสงสว่างจากหลอดแอลอีดี แสงสีขาว  แสงสีขาว-แดง  แสงสีขาว-เขียว  และแสงสีขาว-น้ าเงิน มี
ความหนาแน่นของเซลล์ ที่วัดได้จากค่าการดูดกลืนแสง (Optical density : OD) เฉลี่ยเท่ากับ 0.364±0.004, 0.480±0.043, 
0.369±0.043 และ 0.313±0.023  ตามล าดับ (ภาพท่ี 1และ 2)  

ภาพที่ 1 ค่าการดูดกลืนแสงเฉลีย่ที่วัดจากสาหร่ายสไปรูลินาท่ีเลี้ยงภายใต้แสงสีที่แตกต่างกันจากหลอดแอลอีดี เป็นเวลา 14 วัน 
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 
 

การทดลองตอนที่ 2 การศึกษาและเปรียบเทียบปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ได้จากสาหร่ายสไปรูลินาท่ีมีระยะเวลาการให้
แสงสว่างท่ีแตกต่างกัน 

น าหลอดแอลอีดีแสงสีที่ท าให้สาหร่ายเจริญเติบโตดีที่สุดมาเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลินา โดยทดลองระยะเวลาการให้แสง
แตกต่างกัน 3 ระยะเวลา คือ ให้แสงสว่าง 8, 12 และ 24 ช่ัวโมง วัดค่าศักย์ไฟฟ้าโดยการน าเครื่องมัลติมิเตอร์หนีบที่แผ่นทองแดง
และแผ่นสังกะสีแล้วจุ่มลงในหน่วยทดลองที่เลี้ยงสาหร่าย อ่านค่าและบันทึกผลเป็นค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า ที่เวลา 18.30 น. นาน 
14 วัน น าข้อมูลมาวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างชุดการ
ทดลองโดยวิธี Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

การทดลองตอนที่ 3 การศึกษาประสิทธิภาพในการน าพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากการเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลินา เพ่ือ
ประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์ส่องสว่างที่ใช้พลังงานต่ า 

น าหัวเช้ือสาหร่ายสไปรูลินา มาเลี้ยงในอาหารเหลว ควบคุมแสงโดยใช้หลอดไฟท่ีท าให้สาหร่ายสไปรูลินาเจริญเติบโตดี
ที่สุด (จากการทดลองตอนที่ 1) และให้แสงสว่างตามระยะเวลาที่สาหร่ายสไปรูลินาผลิตไฟฟ้าได้มากท่ีสุด (จากการทดลองตอนที่ 
2) น าหน่วยทดลองที่เลี้ยงสาหร่ายมาต่อกันแบบอนุกรมโดยต่อเข้ากับหลอดไฟ LED ชนิด super bright  ขนาด 10 มิลลิเมตร 
จ านวน 3 ซ้ า  สังเกตช่วงเวลาที่หลอดไฟส่องสว่าง และหาค่าเฉลี่ย (Mean) โดยใช้ค่าของข้อมูลเป็นจ านวนช่ัวโมงที่หลอด LED มี
การส่องสว่าง 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของสาหร่ายสไปรูลินา ที่เลี้ยงโดยให้แสงสว่างจากหลอดแอลอีดีที่มีสีแตกต่างกัน พบว่า 
สาหร่ายสไปรูลินา ที่เลี้ยงโดยให้แสงสว่างจากหลอดแอลอีดี แสงสีขาว  แสงสีขาว-แดง  แสงสีขาว-เขียว  และแสงสีขาว-น้ าเงิน มี
ความหนาแน่นของเซลล์ ที่วัดได้จากค่าการดูดกลืนแสง (Optical density : OD) เฉลี่ยเท่ากับ 0.364±0.004, 0.480±0.043, 
0.369±0.043 และ 0.313±0.023  ตามล าดับ (ภาพท่ี 1และ 2)  

ภาพที่ 1 ค่าการดูดกลืนแสงเฉลีย่ที่วัดจากสาหร่ายสไปรูลินาท่ีเลี้ยงภายใต้แสงสีที่แตกต่างกันจากหลอดแอลอีดี เป็นเวลา 14 วัน 
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สาหร่ายสไปรูลินาที่เลี้ยงโดยได้รับแสงสีขาว  แสงสีขาว-เขียว  และแสงสีขาว-น้ าเงิน มีค่าการดูดกลืนแสงเฉลี่ยไม่
แตกต่างกัน และสาหร่ายสไปรูลินาที่เลี้ยงโดยได้รับแสงสีขาว-แดง มีค่าการดูดกลืนแสงเฉลี่ยสูงกว่าทุกกลุ่มอย่างมีนัยส าคัญ  
(p < 0.05)  เนื่องจากสาหร่ายจะมีการสังเคราะห์ด้วยแสงเกิดขึ้นมากที่สุดตรงช่วงแสงสีแดง เนื่องมาจากรงควัตถุหลักในการ
สังเคราะห์ด้วยแสงที่มีอยู่ในไซยาโนแบคทีเรีย ได้แก่ คลอโรฟิลล์ a ซึ่งสามารถดูดกลืนพลังงานที่ความยาวคลื่น 430 และ 680   
นาโนเมตร และ phycobiliproteins ดูดกลืนพลังงานที่ความยาวคลื่น 550 และ 620 นาโนเมตร ซึ่งหลอดไฟแอลอีดีแสงสีแดง
ครอบคลุมความยาวคลื่นที่รงควัตถุสามารถดูดกลืนแสงได้ที่ความถี่ 620-645 นาโนเมตร อีกทั้งแสงจากหลอดไฟแอลอีดีถูกน ามาใช้
แทนแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ และแสงจากแอลอีดีไม่มีรังสี UV ซึ่งเป็นช่วงคลื่นที่สาหร่ายไม่สามารถน าไปใช้ในการสังเคราะห์
ด้วยแสงได้ อีกทั้งรังสี UV ยังมีผลยับยั้งการสังเคราะห์ด้วยแสงของสาหร่าย  ผลที่ได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ Prates DDF et al. 
(2018) [3]  ที่ได้ท าการศึกษาการเจริญเติบโตและการผลิตไฟโคไซยานินของสาหร่ายสไปรูลินาที่เลี้ยงภายใต้ไดโอดเปล่งแสงชนิด
ต่างๆ โดยพบว่า สาหร่ายสไปรูลินาที่เลี้ยงภายใต้แสงสีแดงบางส่วน ให้ผลผลิตชีวมวลและอัตราการเจริญเติบโตสูงสุด ซึ่งสูงกว่าชุด
ควบคุมที่เลี้ยงโดยให้แสงขาวจากหลอดฟลูออเรสเซนต์เพียงอย่างเดียวถึง  2 เท่า เนื่องจากความยาวคลื่นของสเปกตรัมการ
เปล่งแสงของหลอดฟลูออเรสเซนซ์มีกิจกรรมการสังเคราะห์แสงต่ าส าหรับสาหร่ายและสาหร่ายไซยาโนแบคทีเรียบางชนิด ในทาง
กลับกันหลอดแอลอีดี มีแถบความยาวคลื่นเฉพาะ เช่น หลอดแอลอีดีแสงสีเหลือง และหลอดแอลอีดีแสงสีเขียว มีความยาวคลื่นอยู่
ในช่วง 570-590 นาโนเมตร และ 505-540 นาโนเมตร ตามล าดับ ซึ่งการที่หลอดแอลอีดี มีแถบความยาวคลื่นเฉพาะนั้น ท าให้การ
สังเคราะห์ด้วยแสงของสาหร่ายมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

ภาพที่ 2 การเจริญเติบโตที่วัดความหนาแน่นของเซลล์ โดยวัดได้จากค่าการดดูกลืนแสงของสาหร่ายสไปรลูินา ที่เลี้ยงโดยให้แสงสี
ที่ต่างกันจากหลอดแอลอีดีจ านวน 12 ช่ัวโมงต่อวัน เป็นเวลา 14 วัน 
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 
 

เปรียบเทียบปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ได้จากสาหร่ายสไปรูลินา ที่เลี้ยงโดยให้แสงสว่างจากหลอดแอลอีดีแสงสีขาว-แดง  ใน
ระยะเวลาการให้แสงสว่าง 8,  12  และ 24 ช่ัวโมง วัดค่าศักย์ไฟฟ้าได้  0.747±0.004 โวลต์ ,  0.754 ±0.004 โวลต์ และ         
0.769 ±0.004 โวลต์ ตามล าดับ (ภาพท่ี 3)  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 ศักย์ไฟฟ้าเฉลี่ยที่ได้จากสาหร่ายสไปรูลินาท่ีเลี้ยงโดยให้แสงสีขาว-แดง  ท่ีมีระยะเวลาการให้แสงสว่างที่แตกต่างกัน 

ผลจากระยะเวลาการให้แสงสว่างแตกต่างกัน ท าให้ค่าศักย์ไฟฟ้าเฉลี่ยที่ได้จากสาหร่ายสไปรูลินาแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญ จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของค่าศักย์ไฟฟ้าแต่ละชุดการทดลองพบว่า สาหร่ายสไปรูลินาที่เลี้ยงโดยได้รับแสงว่าง 8 
ช่ัวโมง ให้ศักย์ไฟฟ้าเฉลี่ยไม่แตกต่างกับสาหร่ายสไปรูลินาที่ได้รับแสงสว่าง 12 ช่ัวโมง แต่สาหร่ายสไปรูลินาที่ได้รับแสงสว่าง 24 
ช่ัวโมง ให้ค่าศักย์ไฟฟ้าเฉลี่ยแตกต่างจากสาหร่ายสไปรูลินาที่ได้รับแสง 8 ช่ัวโมงและ 12 ช่ัวโมง  โดยสาหร่ายสไปรูลินาที่ได้รับแสง
สว่าง 24 ช่ัวโมง ให้ศักย์ไฟฟ้าเฉลี่ยสูงกว่าอีก 2 กลุ่ม อย่างมีนัยส าคัญ จากรายงานการศึกษาต่างๆ พบว่าระดับความเข้มแสงมีผล
ต่ออัตราการเจริญเติบโตของสาหร่าย โดยแสงที่มีค่าเกิน 450 µmol/m2s  จะท าให้สาหร่ายหยุดการเจริญเติบโต[4] ซึ่งถ้าหาก
ความเข้มแสงสูงเกินไปอาจยับยั้งการแบ่งเซลล์ของสาหร่าย แต่ถ้าความเข้มของแสงน้อยมาก จนท าให้การสังเคราะห์ด้วยแสงของ
พืชเกิดขึ้นน้อยกว่ากระบวนการหายใจ น้ าตาลจะถูกใช้หมดไป สาหร่ายจะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ แต่ถ้าหากสาหร่ายได้รับแสงที่มี
ความเข้มมาก ๆ ในเวลานานเกินไป จะท าให้กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงชะงักหรือหยุดลงได้ ทั้งนี้เพราะคลอโรฟิลล์ถูกกระตุ้น
มากเกินไป ออกซิเจนที่เกิดขึ้นแทนที่จะออกสู่บรรยากาศภายนอก สาหร่ายกลับน าไปออกซิไดส์ส่วนประกอบและสารอาหารต่าง ๆ 
ภายในเซลล์ รวมทั้งท าให้สีของคลอโรฟิลล์จางลง ประสิทธิภาพของคลอโรฟิลล์และเอนไซม์เสื่อมลง ท าให้การสร้างน้ าตาลลดลง 
แต่ในการทดลองนี้นั้น ใช้หลอดแอลอีดีที่มีความเข้มแสงเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสาหร่าย ท าให้สาหร่ายสไปรูลินา
เจริญเติบโตได้ดีที่สุด อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงของสาหร่ายไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเข้มของแสงเท่านั้น  แต่ยังขึ้นอยู่กับความยาว
คลื่น(คุณภาพ) ของแสงและช่วงเวลาที่ได้รับ เช่น ถ้าพืชได้รับแสงนานจะมีกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดีขึ้น ดังนั้นระยะเวลา
การให้แสงสว่างยาวนาน ในขณะที่ความเข้มแสงมีความเหมาะสมต่อการสังเคราะห์ด้วยแสง ท าให้สาหร่ายสามารถสร้างสารอาหาร
ได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีการปล่อยอิเล็กตรอนออกมาในอาหารเหลวอย่างเพียงพอที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าได้  ส่งผลท าให้สาหร่ายมี
การเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ รชนิมุขและคณะ [5] ที่ได้ศึกษาผลของความเข้มแสงต่อปริมาณซี-
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เปรียบเทียบปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ได้จากสาหร่ายสไปรูลินา ที่เลี้ยงโดยให้แสงสว่างจากหลอดแอลอีดีแสงสีขาว-แดง  ใน
ระยะเวลาการให้แสงสว่าง 8,  12  และ 24 ช่ัวโมง วัดค่าศักย์ไฟฟ้าได้  0.747±0.004 โวลต์ ,  0.754 ±0.004 โวลต์ และ         
0.769 ±0.004 โวลต์ ตามล าดับ (ภาพท่ี 3)  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 ศักย์ไฟฟ้าเฉลี่ยที่ได้จากสาหร่ายสไปรูลินาท่ีเลี้ยงโดยให้แสงสีขาว-แดง  ท่ีมีระยะเวลาการให้แสงสว่างที่แตกต่างกัน 

ผลจากระยะเวลาการให้แสงสว่างแตกต่างกัน ท าให้ค่าศักย์ไฟฟ้าเฉลี่ยที่ได้จากสาหร่ายสไปรูลินาแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญ จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของค่าศักย์ไฟฟ้าแต่ละชุดการทดลองพบว่า สาหร่ายสไปรูลินาที่เลี้ยงโดยได้รับแสงว่าง 8 
ช่ัวโมง ให้ศักย์ไฟฟ้าเฉลี่ยไม่แตกต่างกับสาหร่ายสไปรูลินาที่ได้รับแสงสว่าง 12 ช่ัวโมง แต่สาหร่ายสไปรูลินาที่ได้รับแสงสว่าง 24 
ช่ัวโมง ให้ค่าศักย์ไฟฟ้าเฉลี่ยแตกต่างจากสาหร่ายสไปรูลินาที่ได้รับแสง 8 ช่ัวโมงและ 12 ช่ัวโมง  โดยสาหร่ายสไปรูลินาที่ได้รับแสง
สว่าง 24 ช่ัวโมง ให้ศักย์ไฟฟ้าเฉลี่ยสูงกว่าอีก 2 กลุ่ม อย่างมีนัยส าคัญ จากรายงานการศึกษาต่างๆ พบว่าระดับความเข้มแสงมีผล
ต่ออัตราการเจริญเติบโตของสาหร่าย โดยแสงที่มีค่าเกิน 450 µmol/m2s  จะท าให้สาหร่ายหยุดการเจริญเติบโต[4] ซึ่งถ้าหาก
ความเข้มแสงสูงเกินไปอาจยับยั้งการแบ่งเซลล์ของสาหร่าย แต่ถ้าความเข้มของแสงน้อยมาก จนท าให้การสังเคราะห์ด้วยแสงของ
พืชเกิดขึ้นน้อยกว่ากระบวนการหายใจ น้ าตาลจะถูกใช้หมดไป สาหร่ายจะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ แต่ถ้าหากสาหร่ายได้รับแสงที่มี
ความเข้มมาก ๆ ในเวลานานเกินไป จะท าให้กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงชะงักหรือหยุดลงได้ ทั้งนี้เพราะคลอโรฟิลล์ถูกกระตุ้น
มากเกินไป ออกซิเจนที่เกิดขึ้นแทนที่จะออกสู่บรรยากาศภายนอก สาหร่ายกลับน าไปออกซิไดส์ส่วนประกอบและสารอาหารต่าง ๆ 
ภายในเซลล์ รวมทั้งท าให้สีของคลอโรฟิลล์จางลง ประสิทธิภาพของคลอโรฟิลล์และเอนไซม์เสื่อมลง ท าให้การสร้างน้ าตาลลดลง 
แต่ในการทดลองนี้นั้น ใช้หลอดแอลอีดีที่มีความเข้มแสงเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสาหร่าย ท าให้สาหร่ายสไปรูลินา
เจริญเติบโตได้ดีที่สุด อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงของสาหร่ายไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเข้มของแสงเท่านั้น  แต่ยังขึ้นอยู่กับความยาว
คลื่น(คุณภาพ) ของแสงและช่วงเวลาที่ได้รับ เช่น ถ้าพืชได้รับแสงนานจะมีกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดีขึ้น ดังนั้นระยะเวลา
การให้แสงสว่างยาวนาน ในขณะที่ความเข้มแสงมีความเหมาะสมต่อการสังเคราะห์ด้วยแสง ท าให้สาหร่ายสามารถสร้างสารอาหาร
ได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีการปล่อยอิเล็กตรอนออกมาในอาหารเหลวอย่างเพียงพอที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าได้  ส่งผลท าให้สาหร่ายมี
การเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ รชนิมุขและคณะ [5] ที่ได้ศึกษาผลของความเข้มแสงต่อปริมาณซี-
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ไฟโคไซยานินในสาหร่าย Arthrospira sp. และ Synechocystis sp. พบว่า สาหร่ายทั้ง 2 ชนิดนี้ที่เลี้ยงภายใต้ความเข้มแสงสูงมี
การเจริญเติบโตเร็วแต่มีปริมาณคลอโรฟิลล์ต่ ากว่าสาหร่ายที่เลี้ยงภายใต้ความเข้มแสงปกติ โดยความเข้มแสงที่เพิ่มขึ้นหากอยู่
ในช่วงที่เหมาะสม สาหร่ายสีเขียวแกมน้ าเงินจะปรับตัวโดยการแบ่งเซลล์เพิ่มความขุ่นของน้ า  

 จากการเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลินา ภายใต้แสงสีขาว-แดง จากหลอดแอลอีดี โดยให้แสง 24 ช่ัวโมง  เมื่อน ามาต่อกันเป็น
เซลล์ไฟฟ้า จ านวน 4 เซลล์ โดยแต่ละเซลล์น ามาต่อกันแบบอนุกรมกับหลอดไฟ LED ชนิด super bright  3 โวลต์  ขนาด  10 
มิลลิเมตร ผลปรากฏว่า หลอดไฟสามารถให้แสงยาวนานต่อเนื่อง 24 ช่ัวโมง  ซึ่งเมื่อสังเกตต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 7 วัน พบว่า
กระแสไฟฟ้าจากสาหร่ายสไปรูลินายังท าให้หลอดไฟสว่างได้อย่างคงที่ และมีแนวโน้มจะให้กระแสไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง (ภาพท่ี 4) 
สอดคล้องกับงานวิจัยของเชษฐ์สุดาและคณะ [6] ได้ออกแบบอุปกรณ์ให้แสงสว่างในอาคารโดยประยุกต์ใช้พลังงานไฟฟ้าชีวภาพ 
ผลการทดลองในขั้นต้นพบว่า การปลูกต้นไม้ในเซลล์ไฟฟ้าชีวภาพนั้นสามารถช่วยเพิ่มอัตราการผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าเซลล์ไฟฟ้า
เคมี และการปลูกต้นไม้ในน้ าสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากกว่าการปลูกต้นไม้ในดิน อีกประการหนึ่ง การน าเซลล์ไฟฟ้ามาต่อกัน
แบบอนุกรมนั้น จะท าให้แรงดันไฟฟ้ารวม ได้จากผลรวมของแรงดันไฟฟ้าแต่ละเซลล์ เมื่อแรงดันมากขึ้นจะท าให้กระแสไฟฟ้าที่ไหล
ในวงจรมีค่ามากข้ึนด้วย เป็นวิธีการที่จะท าให้หลอดไฟสว่างเพียงพอและสว่างได้เป็นเวลานาน ซึ่งวิธีนี้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 แสงสว่างจากหลอดไฟ LED ชนิด super bright  3 โวลต ์ ขนาด  10 มิลลเิมตร  ท่ีได้จากการน าเซลลไ์ฟฟ้าจาก
สาหร่ายสไปรลูินา มาต่อแบบอนุกรม 

สรุปผลการวิจัย 

 การเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลินา ภายใต้แสงสีขาว-แดง มีความหนาแน่นของเซลล์สูงที่สุด โดยวัดจากค่าการดูดกลืนแสง และ
เมื่อน าไปผลิตกระแสไฟฟ้า โดยการเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลินาภายใต้แสงสีขาว-แดง เป็นระยะเวลาต่างกัน พบว่า การให้แสงสว่าง 24 
ช่ัวโมงต่อวัน ให้ค่าศักย์ไฟฟ้าเฉลี่ยสูงที่สุด โดยเมื่อน ามาต่อเป็นเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมกับหลอดไฟ LED ชนิด super bright  ผล
ปรากฏว่าหลอดไฟให้แสงสว่างได้ดียาวนานต่อเนื่อง 24 ช่ัวโมง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน  
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ผลของการเสริมใบโหระพา (Ocimum basilicum) ในอาหารต่อการเจริญเติบโต องค์ประกอบเลือด และ

การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของปลานิล (Oreochromis niloticus)

กฤษณะ ชูแสง1 และ นพดล ศุกระกาญจน์2*

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการเสริมใบโหระพา (Ocimum basilicum) ในอาหารต่อการเจริญเติบโต 

องค์ประกอบเลือด และการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของปลานิล (Oreochromis niloticus) โดยทดลองเลี้ยง ปลานิลด้วยอาหาร

ผสมใบโหระพาอบแห้งที่ระดับต่างกัน 4 ระดับ คือ 0 (ชุดควบคุม), 10, 30 และ 50 g/kg อาหาร ต่อเนื่องกันเป็นเวลา 9 สัปดาห์ 

จากนัน้วเิคราะห์ค่าการเจรญิเตบิโต องค์ประกอบเลอืด และการตอบสนองทางภูมคิุม้กนั ผลการศึกษาพบว่า กลุม่ปลาทดลองทีไ่ด้รบั

อาหารผสมใบโหระพาอบแห้งทีร่ะดบั 50 g/kg อาหาร มค่ีาเฉลีย่ของน�า้หนักทีเ่พิม่ข้ึน (percent weight gain) ปรมิาณเมด็เลือดแดง

อัดแน่น (haematocrit) และปริมาณเม็ดเลือดแดง (erythrocyte counts) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อเปรียบ

เทียบกับปลาในชุดควบคมุและชุดการทดลองอืน่ๆ โดยมีค่าเท่ากับ 407.7921.24%, 30.80±0.12% และ 1.57±0.49 (106 cells/µl) 

ตามล�าดบั อย่างไรกต็ามไม่พบความแตกต่างของดชันีการตอบสนองทางภมูคิุม้กนั ได้แก่ ปรมิาณอิมมโูนโกลบลูนิ (immunoglobulin) 

และค่าความว่องไวของเอนไซม์ ไลโซไซม์ (lysozyme activity) ในน�้าเลือดของปลานิลที่ได้รับอาหารผสมใบโหระพาที่ระดับต่างๆ 

เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปลาในชดุควบคมุ ผลการศกึษาในครัง้นีช้ีใ้ห้เหน็ว่าการเสรมิใบโหระพาอบแห้งในอาหารทีร่ะดบั 50 g/kg อาหาร 

มีผลในการกระตุ้นการเจริญเติบโตและองค์ประกอบเลือดในปลานิล สามารถน�าไปประยุกต์เพื่อพัฒนาการเล้ียงปลานิลอย่างยั่งยืน

ได้ในอนาคต

ค�าส�าคัญ : ปลานิล โหระพา การเจริญเติบโต องค์ประกอบเลือด ภูมิคุ้มกัน
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Effects of Dietary Supplementation of Sweet Basil (Ocimum basilicum) Leaf on Growth, 

Blood Parameters and Immune Responses of Nile Tilapia (Oreochromis niloticus)

Kritsana Chusang1 and Noppadon Sukrakanchana2*

Abstract
This experiment aimed to study the effects of dietary supplementation of sweet basil (Ocimum basilicum) 

leaf on growth, blood parameters and immune responses of Nile tilapia (Oreochromis niloticus). Fish were fed 

with four different diets of 0 (controls), 10, 30 and 50 g/kg feed of dried sweet basil leaf for 9 weeks. Growth 

performance, blood composition and some immunological parameters were measured. Results showed that 

percent weight gain (407.79±21.24%), haematocrit (30.80±0.12%) and erythrocyte counts (1.57±0.49 x106 cells/

µl) of Nile tilapia fed with dried sweet basil leaf at the level of 50 g/kg feed were significantly higher than those 

of the controls. However, some immunological parameters such as immunoglobulin concentration and lysozyme 

activity in serum of fish fed with dried sweet basil leaf in all experimental groups showed no significant difference 

(p>0.05), compared to the controls. This study suggests that administration of 50 g/kg feed of dried sweet basil 

leaf can be used to promote growth and enhance some blood parameters of Nile tilapia. These results provide 

a contribution to the Nile tilapia sustainable aquaculture in the future.

Keywords: Nile tilapia, sweet basil, Ocimum basilicum, growth performance, blood parameters, immune responses

บทนํา 

 ปลานิล (Oreochromis niloticus) เปนปลาน้ําจืดท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยมีมูลคา

ผลผลิตตอปสูงท่ีสุดในบรรดาสัตวน้ําจืดท้ังหมด จากรายงานสถิติการประมงแหงประเทศไทย ระบุวาในป พ.ศ. 2560 ประเทศ

ไทยมีผลผลิตปลานิลสูงถึง 237,800 ตัน มูลคากวา 11,003.8 ลานบาท คิดเปนรอยละ 33.50 ของมูลคาผลลิตสัตวน้ําจืด

ท้ังหมด [1] เนื่องจากปลานิลเปนปลาท่ีเลี้ยงงาย กินอาหารไดแทบทุกชนิด ขยายพันธุรวดเร็ว เนื้อมีรสชาติดี จึงเปนท่ีตองการ

ของตลาดท้ังภายในประเทศและตางประเทศ สามารถเลี้ยงไดหลากหลายรูปแบบในทุกภูมิภาคของประเทศ แตปญหาท่ีสําคัญ

ประการหนึ่งของการเพาะเลี้ยงปลานิล คือ โรคติดเชื้อแบคทีเรีย โดยเฉพาะโรค Streptococcosis ซ่ึงการแกไขปญหาการติด

เชื้อแบคทีเรียของปลานิล เกษตรกรสวนใหญนิยมใชยาปฏิชีวนะในการยังย้ังการเจริญของแบคทีเรีย แตการใชยาปฏิชีวนะมัก

กอใหเกิดปญหาตามมา หากใชตอเนื่องเปนเวลานานหรือใชในปริมาณท่ีไมเหมาะสม อาจทําใหเกิดการด้ือยาของเชื้อแบคทีเรีย

และการตกคางของยาปฏิชีวนะในปลานิลได [2] 

 ปจจุบันไดมีการนําผลิตภัณฑธรรมชาติหลายชนิด โดยเฉพาะพืชหรือสารสกัดจากพืช มาใชเพ่ือการกระตุนการ

เจริญเติบโตและเสริมสรางภูมิคุมกันใหกับปลา โดยไมกอใหเกิดผลกระทบในเชิงลบดานความปลอดภัยของผูบริโภคและ

สิ่งแวดลอม มีรายงานพบวาน้ํามันหอมระเหยจากพืชหลายชนิดสามารถใชเปนสารกระตุนการเจริญเติบโตและระบบภูมิคุมกัน

ในปลาไดอยางมีประสิทธิภาพ [3] การศึกษาครั้งนี้จึงมีจุดมุงหมายในการนําใบโหระพา (Ocimum basilicum) ซ่ึงเปนพืช

ทองถ่ินของไทย และเปนพืชท่ีมีน้ํามันหอมระเหย มีสรรพคุณเปนยาพ้ืนบาน เชน ยาแกเกร็ง ยาหอม ยาขับลม ยายอยอาหาร 

ยาขับน้ํานม ยากระเพาะอาหาร และยาชูกําลัง [4] มาผสมในอาหารเลี้ยงปลานิล เพ่ือศึกษาผลในการกระตุนการเจริญเติบโต 

องคประกอบเลือด และการตอบสนองทางภูมิคุมกันของปลานิล อันจะนําไปสูทางเลือกของการพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยง 

ปลานิลอยางย่ังยืนในอนาคตตอไป  

ระเบยีบวิธีวิจัย 

1.  สัตวทดลองและการวางแผนการทดลอง 

 วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (completely randomized design: CRD) โดยสุมปลานิลแปลงเพศ 

(Oreochromis niloticus) น้ําหนักตัวเร่ิมตนประมาณ 5 กรัม ท่ีไดจากฟารมแสงฟาพันธุปลา ตําบลควนลัง อําเภอหาดใหญ 

จังหวัดสงขลา มาปลอยในบอซีเมนตขนาดเสนผานศูนยกลาง 50 ซม. บอละ 25 ตัว จํานวน 12 บอ และใหอาหารปลาปกติ 

(basal diet) ซ่ึงเปนอาหารสําหรับปลากินพืชท่ีผลิตข้ึนเอง เปนเวลา 1 สัปดาห เพ่ือใหปลาคุนเคยกับสภาพการทดลอง 

หลังจากนั้นเร่ิมใหอาหารทดลองท่ีมีสวนผสมของใบโหระพาอบแหง (ท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส) ท่ีระดับตางๆ (ตารางท่ี 1) 

โดยแบงการทดลองออกเปน 4 ชุดการทดลอง ชุดการทดลองละ 3 ซํ้า ประกอบดวย ชุดท่ี 1 (T1) เปนชุดควบคุมใหอาหาร

ปกติ (basal diet) ชุดท่ี 2 (T2) ใหอาหารผสมใบโหระพาอบแหงท่ีระดับ 1% ชุดท่ี 3 (T3) ใหอาหารผสมใบโหระพาอบแหงท่ี

ระดับ 3% ชุดท่ี 4 (T4) ใหอาหารผสมใบโหระพาอบแหงท่ีระดับ 5% ใหอาหารปลาวันละ 2 คร้ัง ปริมาณ 3-5% ของน้ําหนัก

ตัวตอวัน เก็บขอมูลปริมาณอาหารท่ีปลากินตอเนื่องเปนเวลา 9 สัปดาห เม่ือครบกําหนดนําปลาทดลองมาชั่งน้ําหนัก วิเคราะห

การเจริญเติบโตและอัตราการรอด และเก็บเลือดปลาแตละซํ้าในแตละชุดการทดลอง เพ่ือวิเคราะหองคประกอบเลือด 

ประกอบดวย ปริมาณเม็ดเลือดแดง คาฮีมาโตคริต ปริมาณฮีโมโกลบิน ปริมาณโปรตีนในน้ําเลือด และวิเคราะหการตอบสนอง

ทางภูมิคุมกัน ประกอบดวย ปริมาณอิมมูโนโกลบลูิน และคาความวองไวของเอนไซมไลโซไซม (lysozyme activity) 
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บทนํา 

 ปลานิล (Oreochromis niloticus) เปนปลาน้ําจืดท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยมีมูลคา
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ไทยมีผลผลิตปลานิลสูงถึง 237,800 ตัน มูลคากวา 11,003.8 ลานบาท คิดเปนรอยละ 33.50 ของมูลคาผลลิตสัตวน้ําจืด

ท้ังหมด [1] เนื่องจากปลานิลเปนปลาท่ีเลี้ยงงาย กินอาหารไดแทบทุกชนิด ขยายพันธุรวดเร็ว เนื้อมีรสชาติดี จึงเปนท่ีตองการ

ของตลาดท้ังภายในประเทศและตางประเทศ สามารถเลี้ยงไดหลากหลายรูปแบบในทุกภูมิภาคของประเทศ แตปญหาท่ีสําคัญ

ประการหนึ่งของการเพาะเลี้ยงปลานิล คือ โรคติดเชื้อแบคทีเรีย โดยเฉพาะโรค Streptococcosis ซ่ึงการแกไขปญหาการติด

เชื้อแบคทีเรียของปลานิล เกษตรกรสวนใหญนิยมใชยาปฏิชีวนะในการยังย้ังการเจริญของแบคทีเรีย แตการใชยาปฏิชีวนะมัก

กอใหเกิดปญหาตามมา หากใชตอเนื่องเปนเวลานานหรือใชในปริมาณท่ีไมเหมาะสม อาจทําใหเกิดการด้ือยาของเชื้อแบคทีเรีย

และการตกคางของยาปฏิชีวนะในปลานิลได [2] 

 ปจจุบันไดมีการนําผลิตภัณฑธรรมชาติหลายชนิด โดยเฉพาะพืชหรือสารสกัดจากพืช มาใชเพ่ือการกระตุนการ

เจริญเติบโตและเสริมสรางภูมิคุมกันใหกับปลา โดยไมกอใหเกิดผลกระทบในเชิงลบดานความปลอดภัยของผูบริโภคและ

สิ่งแวดลอม มีรายงานพบวาน้ํามันหอมระเหยจากพืชหลายชนิดสามารถใชเปนสารกระตุนการเจริญเติบโตและระบบภูมิคุมกัน

ในปลาไดอยางมีประสิทธิภาพ [3] การศึกษาครั้งนี้จึงมีจุดมุงหมายในการนําใบโหระพา (Ocimum basilicum) ซ่ึงเปนพืช

ทองถ่ินของไทย และเปนพืชท่ีมีน้ํามันหอมระเหย มีสรรพคุณเปนยาพ้ืนบาน เชน ยาแกเกร็ง ยาหอม ยาขับลม ยายอยอาหาร 

ยาขับน้ํานม ยากระเพาะอาหาร และยาชูกําลัง [4] มาผสมในอาหารเลี้ยงปลานิล เพ่ือศึกษาผลในการกระตุนการเจริญเติบโต 

องคประกอบเลือด และการตอบสนองทางภูมิคุมกันของปลานิล อันจะนําไปสูทางเลือกของการพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยง 

ปลานิลอยางย่ังยืนในอนาคตตอไป  

ระเบยีบวิธีวิจัย 

1.  สัตวทดลองและการวางแผนการทดลอง 

 วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (completely randomized design: CRD) โดยสุมปลานิลแปลงเพศ 

(Oreochromis niloticus) น้ําหนักตัวเร่ิมตนประมาณ 5 กรัม ท่ีไดจากฟารมแสงฟาพันธุปลา ตําบลควนลัง อําเภอหาดใหญ 

จังหวัดสงขลา มาปลอยในบอซีเมนตขนาดเสนผานศูนยกลาง 50 ซม. บอละ 25 ตัว จํานวน 12 บอ และใหอาหารปลาปกติ 

(basal diet) ซ่ึงเปนอาหารสําหรับปลากินพืชท่ีผลิตข้ึนเอง เปนเวลา 1 สัปดาห เพ่ือใหปลาคุนเคยกับสภาพการทดลอง 

หลังจากนั้นเร่ิมใหอาหารทดลองท่ีมีสวนผสมของใบโหระพาอบแหง (ท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส) ท่ีระดับตางๆ (ตารางท่ี 1) 

โดยแบงการทดลองออกเปน 4 ชุดการทดลอง ชุดการทดลองละ 3 ซํ้า ประกอบดวย ชุดท่ี 1 (T1) เปนชุดควบคุมใหอาหาร

ปกติ (basal diet) ชุดท่ี 2 (T2) ใหอาหารผสมใบโหระพาอบแหงท่ีระดับ 1% ชุดท่ี 3 (T3) ใหอาหารผสมใบโหระพาอบแหงท่ี

ระดับ 3% ชุดท่ี 4 (T4) ใหอาหารผสมใบโหระพาอบแหงท่ีระดับ 5% ใหอาหารปลาวันละ 2 คร้ัง ปริมาณ 3-5% ของน้ําหนัก

ตัวตอวัน เก็บขอมูลปริมาณอาหารท่ีปลากินตอเนื่องเปนเวลา 9 สัปดาห เม่ือครบกําหนดนําปลาทดลองมาชั่งน้ําหนัก วิเคราะห

การเจริญเติบโตและอัตราการรอด และเก็บเลือดปลาแตละซํ้าในแตละชุดการทดลอง เพ่ือวิเคราะหองคประกอบเลือด 

ประกอบดวย ปริมาณเม็ดเลือดแดง คาฮีมาโตคริต ปริมาณฮีโมโกลบิน ปริมาณโปรตีนในน้ําเลือด และวิเคราะหการตอบสนอง

ทางภูมิคุมกัน ประกอบดวย ปริมาณอิมมูโนโกลบลูิน และคาความวองไวของเอนไซมไลโซไซม (lysozyme activity) 
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ตารางที่ 1  แสดงสวนประกอบของอาหารทดลอง (ตออาหาร 1 กิโลกรัม) 

สวนประกอบ ชุดการทดลอง 

T1 T2 T3 T4 

ปลาปน 100 g 100 g 100 g 100 g 

เศษไกปน 200 g 200 g 200 g 200 g 

กากถั่วเหลือง 300 g  300 g  300 g  300 g  

แปงขาวเจา 150 g 140 g 120 g 100 g 

รําละเอียด 200 g 200 g 200 g 200 g 

วิตามิน 5 g 5 g 5 g 5 g 

แรธาต ุ 15 g  15 g  15 g  15 g  

น้ํามันพืช 30 g 10 g 30 g 50 g 

ใบโหระพาอบแหง 0 g 10 g 30 g 50 g 

2.  การวิเคราะหการเจริญเติบโต 

  หลังจากการทดลองใหอาหารเสริมใบโหระพาท่ีระดับตางๆ เปนเวลา 9 สัปดาห แลว ทําการชั่งน้ําหนักปลานิล

และบันทึกปริมาณอาหารท่ีใช และวิเคราะหคาดัชนีการเจริญเติบโต ดังนี้  

• น้ําหนักท่ีเพ่ิมข้ึน (%)   =    [(น้ําหนักปลาสุดทาย – น้ําหนักปลาเริ่มตน)/น้ําหนักปลาเริ่มตน] × 100 

• อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (%/วัน) = [(lnน้ําหนักปลาสุดทาย – lnน้ําหนักปลาเริ่มตน)/ระยะเวลาทดลอง] × 100 

• อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ   =   น้ําหนักอาหารท้ังหมด/น้ําหนักปลาท่ีเพ่ิมข้ึน                                                                     

• อัตราการรอด (%)   =   (จํานวนปลาเม่ือสิ้นสุดการทดลอง/จํานวนปลาเริ่มตน) × 100 

3.  การเก็บเลือดปลาและวิเคราะหองคประกอบเลือดและการตอบสนองทางภูมิคุมกัน 

 เก็บตัวอยางปลานิลจากแตละชุดการทดลอง ทําการเก็บเลือดปลาจากเสนเลือดบริเวณโคนหาง ตัวละประมาณ 

0.5 มิลลิลิตร นําไปวิเคราะหองคประกอบเลือด ซ่ึงประกอบดวย ปริมาณเม็ดเลือดแดง (โดยใชสไลดนับเม็ดเลือด) ปริมาณ

ฮีโมโกลบิน (ดวยวิธี Cyanmethemoglobin method) [5] คาฮีมาโตคริต และปริมาณโปรตีนในน้ําเลือด และวิเคราะหปจจัย

ทางดานภูมิคุมกัน ไดแก ปริมาณอิมมูโนโกลบูลิน (immunoglobulin level) ตามวิธีการของ Siwicki และ Anderson 

(1993) [6] และ lysozyme activity ซ่ึงเปนการวัดความวองไวของเอนไซมไลโซไซมในน้ําเลือดในการยอยสลายเซลล

แบคทีเรียแกรมบวกชนิด Micrococcus lysodeikticus ตามวิธีการซ่ึงดัดแปลงจาก Parry และคณะ (1965) [7]    

4.  การวิเคราะหทางสถิติ 

 นําผลอัตราการเจริญเติบโต อัตราการรอด คาองคประกอบเลือด และการตอบสนองทางภูมิคุมกันของปลานลิ

ท่ีไดรับอาหารเสริมใบโหระพาอบแหงท่ีระดับตางๆ มาวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (one way analysis of variance; 

ANOVA) ตามแผนการทดลองแบบสุมตลอด (completely randomized design) และเปรียบเทียบความแตกตางของ

คาเฉลี่ยระหวางกลุมทดลอง โดยวิธี post-hoc Tukey test โดยวิเคราะหความแตกตางทางสถิติท่ี p-value < 0.05 

ผลการศึกษา 

 จากการทดลองเลี้ยงปลานิลท่ีมีน้ําหนักตัวเร่ิมตนเฉลี่ย 5.93 g ดวยอาหารท่ีเสริมใบโหระพาอบแหงท่ีระดับ

แตกตางกัน 4 ระดับ คือ 0 (ชุดควบคุม), 10, 30 และ 50 g/kg อาหาร ตอเนื่องกันเปนเวลา 9 สัปดาห จากนั้นนํามาชั่งน้ําหนกั 

และเก็บเลือด เพ่ือวิเคราะหคาการเจริญเติบโต ไดแก รอยละน้ําหนักท่ีเพ่ิมข้ึน อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ อัตราการเปลี่ยน

อาหารเปนเนื้อ และอัตราการรอด องคประกอบเลือด ประกอบดวย ปริมาณเม็ดเลือดแดง คาฮีมาโตคริต ปริมาณฮีโมโกลบิน 

ปริมาณโปรตีนในน้ําเลือด ดัชนีเม็ดเลือดแดง ไดแก MCV (mean corpuscular volume) MCH (mean corpuscular 

haemoglobin)  และ MCHC (mean corpuscular haemoglobin concentration) และการตอบสนองทางภูมิคุมกัน 

ประกอบดวย ปริมาณอิมมูโนโกลบูลิน และคาความวองไวของเอนไซมไลโซไซมในน้ําเลือดของปลานิล ผลการศึกษาพบวา 

กลุมปลาทดลองท่ีไดรับอาหารผสมใบโหระพาอบแหงท่ีระดับ 50 g/kg อาหาร มีรอยละของน้ําหนักท่ีเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ (p<0.05) เม่ือเปรียบเทียบกับปลาในชุดควบคุม โดยมีคาเทากับ 407.79±21.24 % แตไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ (p>0.05) เม่ือเปรียบเทียบกับปลาท่ีไดรับอาหารผสมใบโหระพาอบแหงท่ีระดับ 10 และ 30 g/kg อาหาร นอกจากนี้

ยังพบวา ปลาทดลองท่ีไดรับอาหารผสมใบโหระพาอบแหงท่ีระดับ 50 g/kg อาหาร มีคาอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะสูงสุด 

(340.75±5.63 %/day) แตไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) เม่ือเปรียบเทียบกับปลาในชุดควบคุมและชุดการ

ทดลองอ่ืนๆ ในขณะท่ีไมพบความแตกตางของอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อและอัตราการรอดของปลาในแตละชุดการ

ทดลอง โดยคาเฉลี่ยรอยละของน้ําหนักท่ีเพ่ิมขึ้น อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ และอัตราการ

รอดของปลาทดลองแสดงไวในตารางท่ี 2 และ 3 

ตารางที่ 2  ดัชนีการเจริญเติบโตของปลานิลท่ีไดรับอาหารเสริมใบโหระพาอบแหงท่ีระดับตางๆ 

 Values (mean±SEM) followed by the different letters in the same column indicate significant differences at p<0.05 

ตารางที่ 3  อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ (Feed conversion ratio; FCR) และอัตราการรอด (survival rate) ของ   

ปลานิลท่ีไดรับอาหารเสริมใบโหระพาอบแหงท่ีระดับตางๆ 

 

 

 

 

 

 

            Values (mean±SEM) followed by the different letters in the same column indicate significant differences at p<0.05 

 จากการวิเคราะหองคประกอบเลือด ซ่ึงประกอบดวย ปริมาณเม็ดเลือดแดง ปริมาณฮีโมโกลบิน คาฮีมาโตคริต 

ปริมาณโปรตีนในน้ําเลือด และดัชนีเม็ดเลือดแดง ประกอบดวย MCV (mean corpuscular volume) MCH (mean 

corpuscular haemoglobin) และ MCHC (mean corpuscular haemoglobin concentration) พบวากลุมปลาทดลองท่ี

ระดับใบโหระพาอบแหงที่

ผสมในอาหาร (g/kg) 

น้ําหนักเริ่มตน  

(g) 

น้ําหนักสุดทาย 

(g) 

น้ําหนักที่เพ่ิมขึ้น 

(%) 

อัตราการ

เจริญเติบโตจําเพาะ  

(%/day) 

0 6.16±0.33a 20.85±2.43a 237.54±31.36b 299.48±12.16a 

10 5.67±0.25a 24.62±3.97a 330.07±52.70ab 314.94±16.80a 

30 5.75±0.30a 20.10±1.70a 251.63±36.29ab 296.71±8.20a 

50 6.15±0.37a 31.14±1.82a 407.79±21.24a 340.75±5.63a 

ระดับใบโหระพาอบแหงที่

ผสมในอาหาร (g/kg) 

FCR survival rate (%) 

0 0.98±0.08a 98.67±1.33a 

10 1.20±0.16a 89.33±4.80a 

30 1.39±0.16a 93.33±3.53a 

50 1.01±0.04a 98.67±1.33a 
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

ตารางที่ 1  แสดงสวนประกอบของอาหารทดลอง (ตออาหาร 1 กิโลกรัม) 

สวนประกอบ ชุดการทดลอง 

T1 T2 T3 T4 

ปลาปน 100 g 100 g 100 g 100 g 

เศษไกปน 200 g 200 g 200 g 200 g 

กากถั่วเหลือง 300 g  300 g  300 g  300 g  

แปงขาวเจา 150 g 140 g 120 g 100 g 

รําละเอียด 200 g 200 g 200 g 200 g 

วิตามิน 5 g 5 g 5 g 5 g 

แรธาต ุ 15 g  15 g  15 g  15 g  

น้ํามันพืช 30 g 10 g 30 g 50 g 

ใบโหระพาอบแหง 0 g 10 g 30 g 50 g 

2.  การวิเคราะหการเจริญเติบโต 

  หลังจากการทดลองใหอาหารเสริมใบโหระพาท่ีระดับตางๆ เปนเวลา 9 สัปดาห แลว ทําการชั่งน้ําหนักปลานิล

และบันทึกปริมาณอาหารท่ีใช และวิเคราะหคาดัชนีการเจริญเติบโต ดังนี้  

• น้ําหนักท่ีเพ่ิมข้ึน (%)   =    [(น้ําหนักปลาสุดทาย – น้ําหนักปลาเริ่มตน)/น้ําหนักปลาเริ่มตน] × 100 

• อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (%/วัน) = [(lnน้ําหนักปลาสุดทาย – lnน้ําหนักปลาเริ่มตน)/ระยะเวลาทดลอง] × 100 

• อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ   =   น้ําหนักอาหารท้ังหมด/น้ําหนักปลาท่ีเพ่ิมข้ึน                                                                     

• อัตราการรอด (%)   =   (จํานวนปลาเม่ือสิ้นสุดการทดลอง/จํานวนปลาเริ่มตน) × 100 

3.  การเก็บเลือดปลาและวิเคราะหองคประกอบเลือดและการตอบสนองทางภูมิคุมกัน 

 เก็บตัวอยางปลานิลจากแตละชุดการทดลอง ทําการเก็บเลือดปลาจากเสนเลือดบริเวณโคนหาง ตัวละประมาณ 

0.5 มิลลิลิตร นําไปวิเคราะหองคประกอบเลือด ซ่ึงประกอบดวย ปริมาณเม็ดเลือดแดง (โดยใชสไลดนับเม็ดเลือด) ปริมาณ

ฮีโมโกลบิน (ดวยวิธี Cyanmethemoglobin method) [5] คาฮีมาโตคริต และปริมาณโปรตีนในน้ําเลือด และวิเคราะหปจจัย

ทางดานภูมิคุมกัน ไดแก ปริมาณอิมมูโนโกลบูลิน (immunoglobulin level) ตามวิธีการของ Siwicki และ Anderson 

(1993) [6] และ lysozyme activity ซ่ึงเปนการวัดความวองไวของเอนไซมไลโซไซมในน้ําเลือดในการยอยสลายเซลล

แบคทีเรียแกรมบวกชนิด Micrococcus lysodeikticus ตามวิธีการซ่ึงดัดแปลงจาก Parry และคณะ (1965) [7]    

4.  การวิเคราะหทางสถิติ 

 นําผลอัตราการเจริญเติบโต อัตราการรอด คาองคประกอบเลือด และการตอบสนองทางภูมิคุมกันของปลานลิ

ท่ีไดรับอาหารเสริมใบโหระพาอบแหงท่ีระดับตางๆ มาวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (one way analysis of variance; 

ANOVA) ตามแผนการทดลองแบบสุมตลอด (completely randomized design) และเปรียบเทียบความแตกตางของ

คาเฉลี่ยระหวางกลุมทดลอง โดยวิธี post-hoc Tukey test โดยวิเคราะหความแตกตางทางสถิติท่ี p-value < 0.05 

ผลการศึกษา 

 จากการทดลองเลี้ยงปลานิลท่ีมีน้ําหนักตัวเร่ิมตนเฉลี่ย 5.93 g ดวยอาหารท่ีเสริมใบโหระพาอบแหงท่ีระดับ

แตกตางกัน 4 ระดับ คือ 0 (ชุดควบคุม), 10, 30 และ 50 g/kg อาหาร ตอเนื่องกันเปนเวลา 9 สัปดาห จากนั้นนํามาชั่งน้ําหนกั 

และเก็บเลือด เพ่ือวิเคราะหคาการเจริญเติบโต ไดแก รอยละน้ําหนักท่ีเพ่ิมข้ึน อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ อัตราการเปลี่ยน

อาหารเปนเนื้อ และอัตราการรอด องคประกอบเลือด ประกอบดวย ปริมาณเม็ดเลือดแดง คาฮีมาโตคริต ปริมาณฮีโมโกลบิน 

ปริมาณโปรตีนในน้ําเลือด ดัชนีเม็ดเลือดแดง ไดแก MCV (mean corpuscular volume) MCH (mean corpuscular 

haemoglobin)  และ MCHC (mean corpuscular haemoglobin concentration) และการตอบสนองทางภูมิคุมกัน 

ประกอบดวย ปริมาณอิมมูโนโกลบูลิน และคาความวองไวของเอนไซมไลโซไซมในน้ําเลือดของปลานิล ผลการศึกษาพบวา 

กลุมปลาทดลองท่ีไดรับอาหารผสมใบโหระพาอบแหงท่ีระดับ 50 g/kg อาหาร มีรอยละของน้ําหนักท่ีเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ (p<0.05) เม่ือเปรียบเทียบกับปลาในชุดควบคุม โดยมีคาเทากับ 407.79±21.24 % แตไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ (p>0.05) เม่ือเปรียบเทียบกับปลาท่ีไดรับอาหารผสมใบโหระพาอบแหงท่ีระดับ 10 และ 30 g/kg อาหาร นอกจากนี้

ยังพบวา ปลาทดลองท่ีไดรับอาหารผสมใบโหระพาอบแหงท่ีระดับ 50 g/kg อาหาร มีคาอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะสูงสุด 

(340.75±5.63 %/day) แตไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) เม่ือเปรียบเทียบกับปลาในชุดควบคุมและชุดการ

ทดลองอ่ืนๆ ในขณะท่ีไมพบความแตกตางของอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อและอัตราการรอดของปลาในแตละชุดการ

ทดลอง โดยคาเฉลี่ยรอยละของน้ําหนักท่ีเพ่ิมขึ้น อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ และอัตราการ

รอดของปลาทดลองแสดงไวในตารางท่ี 2 และ 3 

ตารางที่ 2  ดัชนีการเจริญเติบโตของปลานิลท่ีไดรับอาหารเสริมใบโหระพาอบแหงท่ีระดับตางๆ 

 Values (mean±SEM) followed by the different letters in the same column indicate significant differences at p<0.05 

ตารางที่ 3  อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ (Feed conversion ratio; FCR) และอัตราการรอด (survival rate) ของ   

ปลานิลท่ีไดรับอาหารเสริมใบโหระพาอบแหงท่ีระดับตางๆ 

 

 

 

 

 

 

            Values (mean±SEM) followed by the different letters in the same column indicate significant differences at p<0.05 

 จากการวิเคราะหองคประกอบเลือด ซ่ึงประกอบดวย ปริมาณเม็ดเลือดแดง ปริมาณฮีโมโกลบิน คาฮีมาโตคริต 

ปริมาณโปรตีนในน้ําเลือด และดัชนีเม็ดเลือดแดง ประกอบดวย MCV (mean corpuscular volume) MCH (mean 

corpuscular haemoglobin) และ MCHC (mean corpuscular haemoglobin concentration) พบวากลุมปลาทดลองท่ี

ระดับใบโหระพาอบแหงที่

ผสมในอาหาร (g/kg) 

น้ําหนักเริ่มตน  

(g) 

น้ําหนักสุดทาย 

(g) 

น้ําหนักที่เพ่ิมขึ้น 

(%) 

อัตราการ

เจริญเติบโตจําเพาะ  

(%/day) 

0 6.16±0.33a 20.85±2.43a 237.54±31.36b 299.48±12.16a 

10 5.67±0.25a 24.62±3.97a 330.07±52.70ab 314.94±16.80a 

30 5.75±0.30a 20.10±1.70a 251.63±36.29ab 296.71±8.20a 

50 6.15±0.37a 31.14±1.82a 407.79±21.24a 340.75±5.63a 

ระดับใบโหระพาอบแหงที่

ผสมในอาหาร (g/kg) 

FCR survival rate (%) 

0 0.98±0.08a 98.67±1.33a 

10 1.20±0.16a 89.33±4.80a 

30 1.39±0.16a 93.33±3.53a 

50 1.01±0.04a 98.67±1.33a 



1204
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

ไดรับอาหารผสมใบโหระพาอบแหงท่ีระดับ 50 g/kg อาหาร มีปริมาณเม็ดเลือดแดงอัดแนน (haematocrit) เพ่ิมขึ้นอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) เม่ือเปรียบเทียบกับปลาในชุดควบคุมและชุดการทดลองอ่ืนๆ โดยมีคาเทากับ 30.80±0.12 % 

เชนเดียวกับปริมาณเม็ดเลือดแดง โดยปลาท่ีไดรับอาหารผสมใบโหระพาอบแหงท่ีระดับ 50 g/kg อาหาร มีปริมาณเม็ดเลือด

แดงเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) เม่ือเปรียบเทียบกับปลาในชุดควบคุมและปลาท่ีไดรับอาหารผสมใบโหระพา

อบแหงท่ีระดับ 10 g/kg อาหาร โดยมีคาเทากับ 1.57±0.49 (106 cells/µl) แตมีความแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(p>0.05) เม่ือเปรียบเทียบกับปลาท่ีไดรับอาหารผสมใบโหระพาอบแหงท่ีระดับ 30 g/kg อาหาร อยางไรก็ตาม พบวาปริมาณ

ฮีโมโกลบิน ดัชนีเม็ดเลือดแดง (MCV, MCH และ MCHC) และปริมาณโปรตีนในน้ําเลือดของปลาในแตละชุดการทดลอง ไมมี

ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) คาเฉลี่ยปริมาณฮีโมโกลบิน ปริมาณเม็ดเลือดแดงอัดแนน ปริมาณเม็ดเลือด

แดง ดัชนีเม็ดเลือดแดง [MCV (mean corpuscular volume), MCH (mean corpuscular haemoglobin) และ MCHC 

(mean corpuscular haemoglobin concentration)] และปริมาณโปรตีนในน้ําเลือด แสดงไวในตารางท่ี 4 และ 5 

ตารางที่ 4  ปริมาณฮีโมโกลบิน (haemoglobin; Hb) เม็ดเลือดแดงอัดแนน (haematocrit; Hct) ปริมาณเม็ดเลือดแดง 

(erythrocyte counts) และโปรตีนในน้ําเลือด (serum protein) ของปลานิลท่ีไดรับอาหารเสริมใบโหระพาอบแหงท่ีระดับ

ตางๆ  

     Values (mean±SEM) followed by the different letters in the same column indicate significant differences at p<0.05 

 

ตารางที่ 5  ดัชนีเม็ดเลือดแดงของปลานิลท่ีไดรับอาหารเสริมใบโหระพาอบแหงท่ีระดับตางๆ  

 

 

 

 

 

                 

                 

Values (mean±SEM) followed by the different letters in the same column indicate significant differences at p<0.05 

 เม่ือนําน้ําเลือด (serum) มาวิเคราะหการตอบสนองทางภูมิคุมกัน พบวา ปริมาณอิมมูโนโกลบูลิน และคา

ความวองไวของเอนไซมไลโซไซม ในน้ําเลือดของปลานิลท่ีไดรับอาหารเสริมใบโหระพาอบแหงท่ีระดับตางๆ ในแตละชุดการ

ทดลองไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ โดยคาเฉลี่ยปริมาณอิมมูโนโกลบูลิน และคาความวองไวของเอนไซมไลโซไซม 

แสดงไวในตารางท่ี 6 

ระดับใบโหระพาอบแหงที่

ผสมในอาหาร (g/kg) 

Hb  

(g/dl) 

Hct  

(%) 

Erythrocyte 

counts   

(106 cells/µl) 

Serum protein 

(mg/ml) 

0 6.42±0.66a 23.28±1.63b 1.12±0.12b 81.52±1.99a 

10 4.95±0.98a 24.28±1.72b 1.15±0.04b 76.80±5.04a 

30 5.19±0.25a 24.95±0.59b 1.27±0.07ab 75.03±1.74a 

50 6.12±0.19a 30.80±0.12a 1.57±0.49a 79.81±4.04a 

ระดับใบโหระพาอบแหงท่ี

ผสมในอาหาร (g/kg) 

MCV  

(10-15 L) 

MCH  

(pg/cell) 

MCHC  

(g/dl) 

0 209.74±9.60a 59.65±10.86a 28.12±4.25a 

10 210.47±6.95a 43.10±0.74a 20.54±0.98a 

30 196.82±11.31a 40.86±2.05a 20.79±0.55a 

50 195.95±6.69a 38.88±0.58a 19.88±0.67a 

ตารางที่ 6  ปริมาณอิมมูโนโกลบูลิน (immunoglobulin level) และคาความวองไวของเอนไซมไลโซไซม (lysozyme 

activity) ของปลานิลท่ีไดรับอาหารเสริมใบโหระพาอบแหงท่ีระดับตางๆ 

ระดับใบโหระพาอบแหง

ที่ผสมในอาหาร (g/kg) 

Immunoglobulin level  

(mg/ml) 

Lysozyme activity  

(Unit/g Protein) 

0 5.43±0.28a 389.37±80.14a 

10 5.66±0.21a 412.49±67.36a 

30 5.64±3.87a 408.81±51.21a 

50 4.42±2.96a 405.90±82.53a 

  Values (mean±SEM) followed by the different letters in the same column indicate significant differences at p<0.05 

อภิปรายผลการศกึษา 

   การศึกษาผลของการเสริมใบโหระพา (Ocimum basilicum) อบแหงในอาหารตอการเจริญเติบโตของปลานิล 

ผลการทดลองชี้ใหเห็นวา การเสริมใบโหระพาอบแหงชวยสงเสริมประสิทธิภาพการเจริญเติบโตในปลานิล โดยปลาท่ีไดรับ

อาหารผสมใบโหระพาอบแหง (โดยเฉพาะท่ีระดับ 50 g/kg อาหาร) มีคาเฉลี่ยรอยละของน้ําหนักท่ีเพ่ิมขี้น (percent weight 

gain; WG%) และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (specific growth rate; SGR) เพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกับปลาในชุดควบคุม แมวา

อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ (feed conversion ratio; FCR) และอัตราการรอด (survival rate) จะไมแตกตางกันระหวาง

ชุดการทดลอง สอดคลองกับรายงานการศึกษาในปลานิล (Oreochromis niloticus) ท่ีพบวา การเสริมน้ํามันหอมระเหย    

ใบโหระพาชวยสงเสริมประสิทธิภาพการเจริญเติบโตในปลานิล โดยปลาท่ีไดรับอาหารผสมน้ํามันหอมระเหยใบโหระพามีอัตรา

การเจริญเติบโต (weight gain, WG) และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (specific growth rate; SGR) เพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกับ

ปลาในชุดควบคุม [8] นอกจากนี้ยังมีการศึกษาในปลา common carp (Cyprinus carpio) และปลา gilthead sea bream 

(Sparus arauta) พบวาปลา common carp ท่ีไดรับอาหารผสมสารสกัดจากใบโหระพามีอัตราการเจริญเติบโต และอัตรา

การเจริญเติบโตจําเพาะเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับปลาในชุดควบคุม แมวาอัตราการรอดจะไมแตกตางกันระหวางชุดการทดลอง [9] 

เชนเดียวกับการศึกษาในปลา gilthead sea bream ท่ีพบวาการเสริมใบโหระพาชวยเพ่ิมอัตราการเจริญเติบโตและอัตราการ

เจริญเติบโตจําเพาะ [10] มีการวิเคราะหสารประกอบทางเคมีของน้ํามันหอมระเหยโหระพา พบวาองคประกอบหลักของ

น้ํามันหอมระเหยโหระพา ประกอบดวย linalool 53.35% รองลงมา คือ eucalyptol 11.49% [11] ซ่ึง linalool เปน

องคประกอบหลักท่ีมีมากท่ีสุดในโหระพา มีคุณสมบัติในการตานจุลชีพ ตานการอักเสบ และตานอนุมูลอิสระ และ linalool 

(รวมถึงองคประกอบกลุมใกลเคียงกัน เชน eucalyptol) อาจมีสวนชวยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของปลา

ทดลอง ซ่ึงแสดงใหเห็นวาน้ํามันหอมระเหยโหระพา อาจจะชวยกระตุนการเจริญเติบโตของปลานิล ในทํานองเดียวกันการ

เสริมน้ํามันหอมระเหย Lippia alba (มี linalool 81.64% และ eucalyptol 3.82%) ในอาหาร ชวยกระตุนการเจริญเติบโต

ในปลานิล [12] แตพบวาน้ํามันหอมระเหย L. alba (มี linalool 55.26% และ 1,8-cineole 7.85%) ไมไดชวยกระตุนการ

เจริญเติบโตของปลา silver catfish (Rhamdia quelen) [13] จึงมีความเปนไปไดท่ีน้ํามันหอมระเหยในใบโหระพาอบแหงท่ี

ผสมในอาหาร มีผลตอการเพ่ิมประสิทธิภาพในการยอยอาหารของปลานิลในการทดลองคร้ังนี้ นําไปสูอัตราการเจริญเติบโตท่ี

เพ่ิมขึ้น โดยมีรายงานการทดลองในไกเนื้อ พบวาไกท่ีไดรับอาหารผสมน้ํามันหอมระเหยผสมสามชนิด ไดแก oregano, 

cinnamon และ pepper มีคาประสิทธิภาพในการยอยวัตถุแหงและสารอาหารประเภทโปรตีนเพ่ิมสูงข้ีน [14] นอกจากนี้ยัง

พบวาไกท่ีไดรับอาหารผสมน้ํามันหอมระเหย oregano มีคาประสิทธิภาพในการยอยสารอาหารประเภทโปรตีนเพ่ิมสูงขี้น [15] 

นอกจากนี้ยังมีรายงานยืนยันวาน้ํามันหอมระเหยท่ีผสมในอาหารยังสงผลในการกระตุนการหลั่งเอนไซมท่ีเกี่ยวของกับการยอย

อาหาร นําไปสูการกระตุนการเจริญเติบโตอีกดวย [16]  
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ไดรับอาหารผสมใบโหระพาอบแหงท่ีระดับ 50 g/kg อาหาร มีปริมาณเม็ดเลือดแดงอัดแนน (haematocrit) เพ่ิมขึ้นอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) เม่ือเปรียบเทียบกับปลาในชุดควบคุมและชุดการทดลองอ่ืนๆ โดยมีคาเทากับ 30.80±0.12 % 

เชนเดียวกับปริมาณเม็ดเลือดแดง โดยปลาท่ีไดรับอาหารผสมใบโหระพาอบแหงท่ีระดับ 50 g/kg อาหาร มีปริมาณเม็ดเลือด

แดงเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) เม่ือเปรียบเทียบกับปลาในชุดควบคุมและปลาท่ีไดรับอาหารผสมใบโหระพา

อบแหงท่ีระดับ 10 g/kg อาหาร โดยมีคาเทากับ 1.57±0.49 (106 cells/µl) แตมีความแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(p>0.05) เม่ือเปรียบเทียบกับปลาท่ีไดรับอาหารผสมใบโหระพาอบแหงท่ีระดับ 30 g/kg อาหาร อยางไรก็ตาม พบวาปริมาณ

ฮีโมโกลบิน ดัชนีเม็ดเลือดแดง (MCV, MCH และ MCHC) และปริมาณโปรตีนในน้ําเลือดของปลาในแตละชุดการทดลอง ไมมี

ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) คาเฉลี่ยปริมาณฮีโมโกลบิน ปริมาณเม็ดเลือดแดงอัดแนน ปริมาณเม็ดเลือด

แดง ดัชนีเม็ดเลือดแดง [MCV (mean corpuscular volume), MCH (mean corpuscular haemoglobin) และ MCHC 

(mean corpuscular haemoglobin concentration)] และปริมาณโปรตีนในน้ําเลือด แสดงไวในตารางท่ี 4 และ 5 

ตารางที่ 4  ปริมาณฮีโมโกลบิน (haemoglobin; Hb) เม็ดเลือดแดงอัดแนน (haematocrit; Hct) ปริมาณเม็ดเลือดแดง 

(erythrocyte counts) และโปรตีนในน้ําเลือด (serum protein) ของปลานิลท่ีไดรับอาหารเสริมใบโหระพาอบแหงท่ีระดับ

ตางๆ  

     Values (mean±SEM) followed by the different letters in the same column indicate significant differences at p<0.05 

 

ตารางที่ 5  ดัชนีเม็ดเลือดแดงของปลานิลท่ีไดรับอาหารเสริมใบโหระพาอบแหงท่ีระดับตางๆ  

 

 

 

 

 

                 

                 

Values (mean±SEM) followed by the different letters in the same column indicate significant differences at p<0.05 

 เม่ือนําน้ําเลือด (serum) มาวิเคราะหการตอบสนองทางภูมิคุมกัน พบวา ปริมาณอิมมูโนโกลบูลิน และคา

ความวองไวของเอนไซมไลโซไซม ในน้ําเลือดของปลานิลท่ีไดรับอาหารเสริมใบโหระพาอบแหงท่ีระดับตางๆ ในแตละชุดการ

ทดลองไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ โดยคาเฉลี่ยปริมาณอิมมูโนโกลบูลิน และคาความวองไวของเอนไซมไลโซไซม 

แสดงไวในตารางท่ี 6 

ระดับใบโหระพาอบแหงที่

ผสมในอาหาร (g/kg) 

Hb  

(g/dl) 

Hct  

(%) 

Erythrocyte 

counts   

(106 cells/µl) 

Serum protein 

(mg/ml) 

0 6.42±0.66a 23.28±1.63b 1.12±0.12b 81.52±1.99a 

10 4.95±0.98a 24.28±1.72b 1.15±0.04b 76.80±5.04a 

30 5.19±0.25a 24.95±0.59b 1.27±0.07ab 75.03±1.74a 

50 6.12±0.19a 30.80±0.12a 1.57±0.49a 79.81±4.04a 

ระดับใบโหระพาอบแหงท่ี

ผสมในอาหาร (g/kg) 

MCV  

(10-15 L) 

MCH  

(pg/cell) 

MCHC  

(g/dl) 

0 209.74±9.60a 59.65±10.86a 28.12±4.25a 

10 210.47±6.95a 43.10±0.74a 20.54±0.98a 

30 196.82±11.31a 40.86±2.05a 20.79±0.55a 

50 195.95±6.69a 38.88±0.58a 19.88±0.67a 

ตารางที่ 6  ปริมาณอิมมูโนโกลบูลิน (immunoglobulin level) และคาความวองไวของเอนไซมไลโซไซม (lysozyme 

activity) ของปลานิลท่ีไดรับอาหารเสริมใบโหระพาอบแหงท่ีระดับตางๆ 

ระดับใบโหระพาอบแหง

ที่ผสมในอาหาร (g/kg) 

Immunoglobulin level  

(mg/ml) 

Lysozyme activity  

(Unit/g Protein) 

0 5.43±0.28a 389.37±80.14a 

10 5.66±0.21a 412.49±67.36a 

30 5.64±3.87a 408.81±51.21a 

50 4.42±2.96a 405.90±82.53a 

  Values (mean±SEM) followed by the different letters in the same column indicate significant differences at p<0.05 

อภิปรายผลการศกึษา 

   การศึกษาผลของการเสริมใบโหระพา (Ocimum basilicum) อบแหงในอาหารตอการเจริญเติบโตของปลานิล 

ผลการทดลองชี้ใหเห็นวา การเสริมใบโหระพาอบแหงชวยสงเสริมประสิทธิภาพการเจริญเติบโตในปลานิล โดยปลาท่ีไดรับ

อาหารผสมใบโหระพาอบแหง (โดยเฉพาะท่ีระดับ 50 g/kg อาหาร) มีคาเฉลี่ยรอยละของน้ําหนักท่ีเพ่ิมขี้น (percent weight 

gain; WG%) และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (specific growth rate; SGR) เพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกับปลาในชุดควบคุม แมวา

อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ (feed conversion ratio; FCR) และอัตราการรอด (survival rate) จะไมแตกตางกันระหวาง

ชุดการทดลอง สอดคลองกับรายงานการศึกษาในปลานิล (Oreochromis niloticus) ท่ีพบวา การเสริมน้ํามันหอมระเหย    

ใบโหระพาชวยสงเสริมประสิทธิภาพการเจริญเติบโตในปลานิล โดยปลาท่ีไดรับอาหารผสมน้ํามันหอมระเหยใบโหระพามีอัตรา

การเจริญเติบโต (weight gain, WG) และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (specific growth rate; SGR) เพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกับ

ปลาในชุดควบคุม [8] นอกจากนี้ยังมีการศึกษาในปลา common carp (Cyprinus carpio) และปลา gilthead sea bream 

(Sparus arauta) พบวาปลา common carp ท่ีไดรับอาหารผสมสารสกัดจากใบโหระพามีอัตราการเจริญเติบโต และอัตรา

การเจริญเติบโตจําเพาะเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับปลาในชุดควบคุม แมวาอัตราการรอดจะไมแตกตางกันระหวางชุดการทดลอง [9] 

เชนเดียวกับการศึกษาในปลา gilthead sea bream ท่ีพบวาการเสริมใบโหระพาชวยเพ่ิมอัตราการเจริญเติบโตและอัตราการ

เจริญเติบโตจําเพาะ [10] มีการวิเคราะหสารประกอบทางเคมีของน้ํามันหอมระเหยโหระพา พบวาองคประกอบหลักของ

น้ํามันหอมระเหยโหระพา ประกอบดวย linalool 53.35% รองลงมา คือ eucalyptol 11.49% [11] ซ่ึง linalool เปน

องคประกอบหลักท่ีมีมากท่ีสุดในโหระพา มีคุณสมบัติในการตานจุลชีพ ตานการอักเสบ และตานอนุมูลอิสระ และ linalool 

(รวมถึงองคประกอบกลุมใกลเคียงกัน เชน eucalyptol) อาจมีสวนชวยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของปลา

ทดลอง ซ่ึงแสดงใหเห็นวาน้ํามันหอมระเหยโหระพา อาจจะชวยกระตุนการเจริญเติบโตของปลานิล ในทํานองเดียวกันการ

เสริมน้ํามันหอมระเหย Lippia alba (มี linalool 81.64% และ eucalyptol 3.82%) ในอาหาร ชวยกระตุนการเจริญเติบโต

ในปลานิล [12] แตพบวาน้ํามันหอมระเหย L. alba (มี linalool 55.26% และ 1,8-cineole 7.85%) ไมไดชวยกระตุนการ

เจริญเติบโตของปลา silver catfish (Rhamdia quelen) [13] จึงมีความเปนไปไดท่ีน้ํามันหอมระเหยในใบโหระพาอบแหงท่ี

ผสมในอาหาร มีผลตอการเพ่ิมประสิทธิภาพในการยอยอาหารของปลานิลในการทดลองคร้ังนี้ นําไปสูอัตราการเจริญเติบโตท่ี

เพ่ิมขึ้น โดยมีรายงานการทดลองในไกเนื้อ พบวาไกท่ีไดรับอาหารผสมน้ํามันหอมระเหยผสมสามชนิด ไดแก oregano, 

cinnamon และ pepper มีคาประสิทธิภาพในการยอยวัตถุแหงและสารอาหารประเภทโปรตีนเพ่ิมสูงข้ีน [14] นอกจากนี้ยัง

พบวาไกท่ีไดรับอาหารผสมน้ํามันหอมระเหย oregano มีคาประสิทธิภาพในการยอยสารอาหารประเภทโปรตีนเพ่ิมสูงขี้น [15] 

นอกจากนี้ยังมีรายงานยืนยันวาน้ํามันหอมระเหยท่ีผสมในอาหารยังสงผลในการกระตุนการหลั่งเอนไซมท่ีเกี่ยวของกับการยอย

อาหาร นําไปสูการกระตุนการเจริญเติบโตอีกดวย [16]  
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 โดยท่ัวไปคาองคประกอบเลือดของปลาจะมีการเปลี่ยนแปลงข้ึนอยูกับปจจัยตางๆ ไดแก ชนิด ขนาด อายุ 

สรีรวิทยา สภาพแวดลอม และอาหาร (คุณภาพและปริมาณของอาหาร องคประกอบของอาหาร แหลงโปรตีน วิตามินและสาร

กระตุนการเจริญเติบโต) [17,18,19] โดยท่ีรอยละของคาฮีมาโตคริตหรือปริมาณเม็ดเลือดแดงอัดแนน ระดับฮีโมโกลบิน และ

ปริมาณเม็ดเลือดแดง เปนตัวบงชี้สําคัญสําหรับความสามารถในการขนสงออกซิเจนของปลา และมีความสัมพันธกับความ

เขมขนของออกซิเจนในแหลงน้ําและสุขภาพของปลา [20,21] มีรายงานการศึกษาโดยประยุกตใชอาหารเสริมพืชสมุนไพร 

พบวาทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของคาองคประกอบเลือดอยางชัดเจน [21,22,23] จากการวิเคราะหคาองคประกอบเลือดของ

ปลานิลท่ีไดรับอาหารเสริมใบโหระพาในการศึกษาครั้งนี้ พบวา ปลาทดลองท่ีไดรับอาหารเสริมใบโหระพาอบแหงมีปริมาณเม็ด

เลือดแดงอัดแนน (haematocrit) และปริมาณเม็ดเลือดแดง (erythrocyte counts) เพ่ิมขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกับปลาในชุด

ควบคุม สอดคลองกับรายงานการศึกษาในปลา common carp และปลา rainbow trout โดยพบวาปลา common carp ท่ี

ไดรับอาหารผสมสารสกัดจากใบโหระพาในระดับท่ีแตกตางกันมีปริมาณเม็ดเลือดแดงอัดแนน และปริมาณเม็ดเลือดแดง

เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับปลาในชุดควบคุม [9] เชนเดียวกับการศึกษาในปลา rainbow trout พบวาปลาทดลองท่ีไดรับอาหารผสม

สารสกัดจากใบโหระพาในระดับท่ีแตกตางกัน มีปริมาณเม็ดเลือดแดงอัดแนนและปริมาณเม็ดเลือดแดงเพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทียบ

กับปลาในชุดควบคุม [24] นอกจากนี้ยังมีรายงานพบวา การผสมสารสกัดจากใบโหระพาในอาหารในระดับท่ีแตกตางกัน สงผล

ใหปริมาณเม็ดเลือดแดงของปลาดุกดาน (Clarias batrachus) เพ่ิมขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกับปลาในชุดควบคุม [25] การเพ่ิมขึ้น

ของปริมาณเม็ดเลือดแดงอัดแนนมีความสัมพันธปริมาณเซลลเม็ดเลือดแดง ตามรายงานของ Peterson (1990) ท่ีพบวาการ

เพ่ิมขึ้นของเซลลเม็ดเลือดแดงอัดแนนโดยท่ัวไปแลวเปนผลมาจากหลายปจจัย เชน การขยายตัวของเซลลเม็ดเลือดแดง 

ปริมาณพลาสมาท่ีลดลง การเพ่ิมขึ้นของจํานวนเซลลเม็ดเลือดแดง หรือเกิดจากหลายๆ ปจจัยรวมกัน [26]  

 อยางไรก็ตามผลจากการศึกษาคร้ังนี้ไมพบความแตกตางของดัชนีการตอบสนองทางภูมิคุมกัน ไดแก ปริมาณ

อิมมูโนโกลบูลิน (immunoglobulin) และคาความวองไวของเอนไซมไลโซไซม (lysozyme activity) ในน้ําเลือดของปลานิลท่ี

ไดรับอาหารผสมใบโหระพาท่ีระดับตางๆ เม่ือเปรียบเทียบกับปลาในชุดควบคุม สอดคลองกับรายงานการศึกษาในปลานิล     

ท่ีพบวาปลาทดลองท่ีไดรับอาหารผสมน้ํามันหอมระเหยสกัดจากขิง มีคาดัชนี phagocytic activity ไมแตกตางจากปลาในชุด

ควบคุม และยังพบวาท้ังน้ํามันหอมระเหยท่ีสกัดจากขิง และ clove basil ไมมีผลตอการกระตุนปจจัยทางดานภูมิคุมกัน ไดแก 

serum total protein, immunoglobulins และ agglutination titer ของปลานิล [27] แตก็มีบางรายงานการศึกษาพบวา

น้ํามันหอมระเหยบางชนิด เชน น้ํามันท่ีสกัดจาก black cumin (Nigella sativa) มีฤทธ์ิในการกระตุนระบบภูมิคุมกันแบบไม

จําเพาะ โดยเฉพาะ lysozyme activity ในปลา rainbow trout ได [28]  

 แมการเสริมอาหารดวยใบโหระพาจะเปนการเพ่ิมตนทุนการผลิตในการเลี้ยงปลานิล แตผลการศึกษาชี้ใหเห็น

วาการใหอาหารเสริมใบโหระพาอบแหง โดยเฉพาะท่ีระดับ 50 g/kg อาหาร สงผลในการกระตุนการเจริญเติบโตของปลานิล 

ซ่ึงหมายถึงปริมาณผลผลิตท่ีเพ่ิมขึ้นอยางชัดเจน จึงเปนการลงทุนท่ีคุมคาและเหมาะสมท่ีจะนาํไปถายทอดสูเกษตรกร 

สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยสรุปไดวา การใหอาหารเสริมใบโหระพาอบแหงท่ีระดับ 50 g/kg อาหาร ตอเนื่องกันเปนเวลา 9 

สัปดาหสามารถกระตุนการเจริญเติบโต และปริมาณเม็ดเลือดแดงของปลานิล แตไมมีผลในการกระตุนการตอบสนองทางดาน

ภูมิคุมกัน ผลการวิจัยนี้จะเปนขอมูลพ้ืนฐานสําคัญในการประยุกตใชเพ่ือพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลานิลอยางย่ังยืนไดในอนาคต 
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 โดยท่ัวไปคาองคประกอบเลือดของปลาจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ ไดแก ชนิด ขนาด อายุ 

สรีรวิทยา สภาพแวดลอม และอาหาร (คุณภาพและปริมาณของอาหาร องคประกอบของอาหาร แหลงโปรตีน วิตามินและสาร

กระตุนการเจริญเติบโต) [17,18,19] โดยท่ีรอยละของคาฮีมาโตคริตหรือปริมาณเม็ดเลือดแดงอัดแนน ระดับฮีโมโกลบิน และ

ปริมาณเม็ดเลือดแดง เปนตัวบงชี้สําคัญสําหรับความสามารถในการขนสงออกซิเจนของปลา และมีความสัมพันธกับความ

เขมขนของออกซิเจนในแหลงน้ําและสุขภาพของปลา [20,21] มีรายงานการศึกษาโดยประยุกตใชอาหารเสริมพืชสมุนไพร 

พบวาทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของคาองคประกอบเลือดอยางชัดเจน [21,22,23] จากการวิเคราะหคาองคประกอบเลือดของ

ปลานิลท่ีไดรับอาหารเสริมใบโหระพาในการศึกษาครั้งนี้ พบวา ปลาทดลองท่ีไดรับอาหารเสริมใบโหระพาอบแหงมีปริมาณเม็ด

เลือดแดงอัดแนน (haematocrit) และปริมาณเม็ดเลือดแดง (erythrocyte counts) เพ่ิมขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกับปลาในชุด

ควบคุม สอดคลองกับรายงานการศึกษาในปลา common carp และปลา rainbow trout โดยพบวาปลา common carp ท่ี

ไดรับอาหารผสมสารสกัดจากใบโหระพาในระดับท่ีแตกตางกันมีปริมาณเม็ดเลือดแดงอัดแนน และปริมาณเม็ดเลือดแดง

เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับปลาในชุดควบคุม [9] เชนเดียวกับการศึกษาในปลา rainbow trout พบวาปลาทดลองท่ีไดรับอาหารผสม

สารสกัดจากใบโหระพาในระดับท่ีแตกตางกัน มีปริมาณเม็ดเลือดแดงอัดแนนและปริมาณเม็ดเลือดแดงเพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทียบ

กับปลาในชุดควบคุม [24] นอกจากนี้ยังมีรายงานพบวา การผสมสารสกัดจากใบโหระพาในอาหารในระดับท่ีแตกตางกัน สงผล

ใหปริมาณเม็ดเลือดแดงของปลาดุกดาน (Clarias batrachus) เพ่ิมขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกับปลาในชุดควบคุม [25] การเพ่ิมขึ้น

ของปริมาณเม็ดเลือดแดงอัดแนนมีความสัมพันธปริมาณเซลลเม็ดเลือดแดง ตามรายงานของ Peterson (1990) ท่ีพบวาการ

เพ่ิมขึ้นของเซลลเม็ดเลือดแดงอัดแนนโดยท่ัวไปแลวเปนผลมาจากหลายปจจัย เชน การขยายตัวของเซลลเม็ดเลือดแดง 

ปริมาณพลาสมาท่ีลดลง การเพ่ิมขึ้นของจํานวนเซลลเม็ดเลือดแดง หรือเกิดจากหลายๆ ปจจัยรวมกัน [26]  

 อยางไรก็ตามผลจากการศึกษาคร้ังนี้ไมพบความแตกตางของดัชนีการตอบสนองทางภูมิคุมกัน ไดแก ปริมาณ

อิมมูโนโกลบูลิน (immunoglobulin) และคาความวองไวของเอนไซมไลโซไซม (lysozyme activity) ในน้ําเลือดของปลานิลท่ี

ไดรับอาหารผสมใบโหระพาท่ีระดับตางๆ เม่ือเปรียบเทียบกับปลาในชุดควบคุม สอดคลองกับรายงานการศึกษาในปลานิล     

ท่ีพบวาปลาทดลองท่ีไดรับอาหารผสมน้ํามันหอมระเหยสกัดจากขิง มีคาดัชนี phagocytic activity ไมแตกตางจากปลาในชุด

ควบคุม และยังพบวาท้ังน้ํามันหอมระเหยท่ีสกัดจากขิง และ clove basil ไมมีผลตอการกระตุนปจจัยทางดานภูมิคุมกัน ไดแก 

serum total protein, immunoglobulins และ agglutination titer ของปลานิล [27] แตก็มีบางรายงานการศึกษาพบวา

น้ํามันหอมระเหยบางชนิด เชน น้ํามันท่ีสกัดจาก black cumin (Nigella sativa) มีฤทธ์ิในการกระตุนระบบภูมิคุมกันแบบไม

จําเพาะ โดยเฉพาะ lysozyme activity ในปลา rainbow trout ได [28]  

 แมการเสริมอาหารดวยใบโหระพาจะเปนการเพ่ิมตนทุนการผลิตในการเลี้ยงปลานิล แตผลการศึกษาชี้ใหเห็น

วาการใหอาหารเสริมใบโหระพาอบแหง โดยเฉพาะท่ีระดับ 50 g/kg อาหาร สงผลในการกระตุนการเจริญเติบโตของปลานิล 

ซ่ึงหมายถึงปริมาณผลผลิตท่ีเพ่ิมขึ้นอยางชัดเจน จึงเปนการลงทุนท่ีคุมคาและเหมาะสมท่ีจะนาํไปถายทอดสูเกษตรกร 

สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยสรุปไดวา การใหอาหารเสริมใบโหระพาอบแหงท่ีระดับ 50 g/kg อาหาร ตอเนื่องกันเปนเวลา 9 

สัปดาหสามารถกระตุนการเจริญเติบโต และปริมาณเม็ดเลือดแดงของปลานิล แตไมมีผลในการกระตุนการตอบสนองทางดาน

ภูมิคุมกัน ผลการวิจัยนี้จะเปนขอมูลพ้ืนฐานสําคัญในการประยุกตใชเพ่ือพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลานิลอยางย่ังยืนไดในอนาคต 
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อัตราส่วนของไบโอชาร์ที่เหมาะสมในชุดดินที่ 38 เพื่อการปลูกข้าวโพดหวานอินทรีย์

กิตติ ลือชา1* ชลินดา อริยเดช2 ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร3 ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์4 และฉันทนา ซูแสวงทรัพย์5

บทคัดย่อ
ดินพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนใหญ่เป็นดินชุดดินที่ 38 ซึ่งเป็นดินที่มีอินทรียวัตถุต�่า ความจุแลกไอออนต�่าถึงปานกลาง 

ความอุดมสมบูรณ์ของดินต�่าถึงปานกลาง โดยข้าวโพดหวานชอบดินร่วน ดินร่วนเหนียว ดินร่วนปนทรายที่ระบายน�้าดี เนื้อดินไม่

แน่น ความเป็นกรดด่างประมาณ 5.5 – 6.5 ควรเป็นดนิทีมี่ความอดุมสมบรูณ์ และมอีนิทรยีวตัถ ุนอกจากการใช้ปุย๋อนิทรย์ีแก้ปัญหา

ดงักล่าว การเสริมไบโอชาร์มคีณุสมบัตเิสรมิความสมบรูณ์ให้เนือ้ดนิ ด้วยไบโอชาร์เป็นวสัดทุีม่พีืน้ผิวและความพรนุสงู จึงท�าให้สามารถ

ดูดซับน�้าได้ดี สามารถตรึงธาตุอาหารพืช โดยเฉพาะธาตุไนโตรเจนที่ถูกน�้าชะล้างได้ง่าย จากความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุ

บวกที่สูง มีค่าความเป็นกรดด่างที่สูง ท�าให้สามารถเพิ่มค่าความเป็นกรดด่างให้กับดินได้ มีค่าความหนาแน่นรวมต�่า จึงสามารถช่วย

ปรับโครงสร้างดิน นอกจากนี้ยังช่วยกักเก็บแก๊สมีเทน และคาร์บอนไดออกไซค์ไว้ในดินด้วย และการช่วยตรึงธาตุอาหารของพืช

ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีท่ีผลเสียต่อดินและพืชมากมาย มีรายงานการวิจัยการใช้ไบโอชาร์ในดินปลูกมากมาย จึงรวบรวมวรรณกรรม 

เพ่ือน�าผลมาวิเคราะห์การตัดสินใจการใช้สัดส่วนที่เหมาะสมของปุ๋ยอินทรีย์ส�าหรับใช้ในดินปลูกข้าวโพดหวานของพื้นที่จังหวัด

เชียงใหม่ พบว่า อัตราส่วนการใช้ไบโอชาร์ในการผลิตข้าวโพดอยู่ในช่วง 0.32 - 3.52 ตันต่อไร่ โดยอัตราส่วนที่เหมาะสมส�าหรับชุด

ดินที่ 38 ต่อการผลิตข้าวโพดหวาน คือ ไบโอชาร์จากกะลามะพร้าวที่อัตราส่วน0.64 ตันต่อไร่ 
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The optimum ratio of biochars in soil set 38 for cultivating organic sweet corn 

Kitti Lucha1* Chalinda Ariyadet2 Pathipan Sutigoolabud 3 and Chanchai Sangchyoswat4

and Susawaengsup Chanthana5

Abstract
 Most of Chiang Mai soil is the type of no. 38, which is low soil organic matter. Low to medium ion 

exchange capacity and soil fertility. In which sweet corn prefers loam Sticky loam Sandy loam that drain well. 

The soil texture is not tight. The acidity is about 5.5 - 6.5. The soil should be fertile. And there are organic 

matter In addition to using organic fertilizer to solve such problems. Biochar supplementation has the property of 

enriching the soil texture. With Biochar as a material, having a high surface and porosity Therefore able to absorb 

water well Can freeze plant nutrients Especially nitrogen elements that are easily washed off by water Due to 

the ability to exchange high cations Has a high pH value Makes it possible to increase the acidity of the soil 

With low total density Therefore able to help adjust the soil structure It also helps to store methane gas. And 

carbon dioxide in the soil as well helping to support the nutrients of plants instead of using chemical fertilizers 

that have a lot of negative effects on soil and plants. There are many research reports on the use of biochar 

in planting soil. Therefore compiling literature In order to analyze results for determining the optimum proportion 

of organic fertilizer for use in sweet corn cultivars in Chiang Mai. It was found that the ratio of bio-use in the 

production of corn was in the range of 0.32 - 3.52 tons / rai. The optimum proportion for the soil set 38 to the 

production of sweet corn was the biochar from coconut shells at the ratio of 0.64 tons per rai.

Keywords : Biochar, set 38 soil organic sweet corn

บทนํา 

ขาวโพดหวาน(sweet corn) เปนพืชเศรษฐกิจที่นิยมปลูก และนํามารับประทานมากที่สุดในบรรดาขาวโพดชนิด 

ตาง ๆ เน่ืองจากใหความหวานสูง ไขมันตํ่า สามารถนํามาปรุงเปนอาหารของหวานหรือแปรรูปไดหลากหลายอยาง รวมถึงการ

นิยมรับประทานเปนอาหารโดยตรงดวยการตมหรือคั่ว ในป 2561 การสงออกขาวโพดหวานของไทยมีมูลคา 7,956 พันลาน

บาท สงผลใหประเทศไทยยังคงครองแชมปสงออกขาวโพดหวานเปนอันดับ 1 ของโลก 10 ปซอน [1] การจําหนายผลผลิตมีทั้ง

การจําหนายแกโรงงานเพื่อแปรรูปเปนขาวโพดหวานกระปอง การสงออกตางประเทศ และนํามาบริโภคภายในประเทศ โดย

เกษตรกรนิยมนําฝกสดมาขายตามทองตลาดเกษตรและตลาดสด ลักษณะดินปลูก ขาวโพดหวานชอบดินรวน ดินรวนเหนียว 

ดินรวนปนทรายที่ระบายน้ําดี เน้ือดินไมแนน ความเปนกรดดางประมาณ 5.5 – 6.5 ควรเปนดินที่มีความความอุดมสมบูรณ 

และมีอินทรียวัตถุ สภาพภูมิอากาศ ขาวโพดหวานชอบแสงแดดจัดตลอดอายุการปลูก อุณหภูมิที่เหมาะสม ประมาณ 24 - 35 

องศาเซลเซียส ปริมาณนํ้าฝนประมาณ 1,000 - 1,200 มม.ตอป ในฤดูฝนชวงเดือนสิงหาคม ถึง เดือนธันวาคมที่มีอากาศเย็น

มักทําใหผลผลิตลดลง  

พื้นท่ีเพาะปลูกขาวโพดหวาน ในป 2561 มีพื้นท่ี 247,068 ไร มีผลผลิต 537,487ตัน ผลผลิตตอไร(กิโลกรัม) 2,175 

ตอเน้ือที่เพาะปลูก หรือ 2,201 ตอเน้ือท่ีเก็บเก่ียวโดยภาคเหนือมีรายงานการผลิตสูงสุด คือ 124,760 ไร มีผลผลิต 312,767 

ตัน ผลผลิตตอไร(กิโลกรัม) 2,507 ตอเน้ือที่เพาะปลูก หรือ 2,532 ตอเน้ือที่เก็บเก่ียว จังหวัดเชียงใหม มีการผลิตสูงสุดใน

ภาคเหนือ คือ 33,316 ไร มีผลผลิต 84,698 ตัน ผลผลิตตอไร(กิโลกรัม) 2,542 ตอเน้ือที่เพาะปลูก หรือ 2,568 ตอเน้ือที่เก็บ

เก่ียว [2] แตจังหวัดเชียงใหมมีการผลิตลดลง คือ 17,877.77 ไร (1 ม.ค. 62 -31 ธ.ค. 62) ทั้งน้ีอาจมีผลจากปญหาดาน

การตลาด และคุณภาพผลผลิต แตปญหาสําคัญของเกษตรกรผูปลูกขาวโพดหวานทางภาคเหนือ คือ ผลผลิตขาวโพดหวานตอ

ไรคอนขางตํ่าเน่ืองจากพันธุขาวโพดหวานสวนใหญเปนการปรับปรุงพันธุเพ่ือใชในการปลูกในพื้นท่ีทั่วประเทศแบบไมจําเพาะ

เจาะจงพื้นท่ี อยางไรก็ตามพื้นท่ีทางภาคเหนือมีสภาพดินสวนใหญเปนชุดดินที่ 38 คือ กลุมดินรวนหยาบลึกมากที่เกิดจาก

ตะกอนริมแมนํ้า มีปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนกลางการระบายนํ้าดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณปานกลาง        

มีปญหาเนื้อดินคอนขางเปนทราย ขาดแคลนนํ้าในระยะที่ฝนท้ิงชวงนาน บางพื้นที่อาจมีนํ้าทวมขังหรือไหลบาทวมขังอยาง

ฉับพลันในระยะท่ีมีฝนตกหนัก [3] และดินเส่ือมโทรมจากการใชสารเคมีมานาน ๆ การเพ่ิมคุณภาพผลผลิตอาจเปนแนว

ทางการเพิ่มมูลคาใหราคาตอบแทนที่สูงข้ึนได และการปรับปรุงคุณภาพดินปลูกดวย การแกไขดวยการใสปุยอินทรีย พบวา ไม

มีผลตอการเปลี่ยนแปลง pH และ EC ของดิน แตมีผลตอการเปลี่ยนแปลงปริมาณธาตุอาหารหลัก ตลอดจนปริมาณ

อินทรียวัตถุ และชวยปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดิน สงผลใหผลผลิตของขาวโพดหวานเพ่ิมมากขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกับ

การไมใสปุยอินทรีย [4] ปจจุบันการใชปุยอินทรียเสริมไบโอชารไดการยอมรับอยางแพรหลาย มีรายงานการวิจัยพบวา ใชปุย

อินทรียท่ีมีองคประกอบหลักเปนสารอินทรียรวมกับไบโอชารมีคุณสมบัติชวยในการปรับปรุงบํารุงดิน ทําใหดินโปรงและรวน

ซุย มีความสามารถในการอุมนํ้าในดินไดดี นอกจากน้ันยังเปนแหลงของธาตุอาหารพืช ทั้งธาตุอาหารหลัก ธาตอุาหารรอง และ

ธาตุอาหารเสริม อีกทั้งยังชวยเพ่ิมปริมาณอินทรียวัตถุใหแกดินท่ีมีความอุดมสมบูรณต่ํา โดยเฉพาะธาตุคารบอน 100% ที่อยู

ในชีวมวลจะกักเก็บอยูในไบโอชาร 50% เมื่อนําไบโอชารมาลงดินจะเปนการกักเก็บคารบอนลงดินแทนการแพรกระจายสูชั้น

บรรยากาศ จากการทบทวนวรรณกรรม พบวาถานําชีวมวลมาเผาจะเกิดกาซคารบอนไดออกไซด แลวเหลือคารบอนเพียง 3% 

ขณะที่การยอยสลายโดยธรรมชาติเม่ือเวลาผานไปแลว 5-10 ป จะเหลือคารบอนต่ํากวา 20% [5] นอกจากน้ียังพบวา          

ไบโอชารสามารถใหประโยชนไดหลายอยางในเวลาเดียวกัน คือ 1) ชวยปรับปรุงดิน 2) ลดกาซเรือนกระจก 3) ผลิตพลังงาน

ทางเลอืก 4) การจัดการของเสียซ่ึงไดแกชีวมวล เน่ืองจากไบโอชารจัดเปนพลังงานหมุนเวียนซึ่งมีขอดีคือใหพลังงานควบคูไป



1211
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

บทนํา 

ขาวโพดหวาน(sweet corn) เปนพืชเศรษฐกิจที่นิยมปลูก และนํามารับประทานมากที่สุดในบรรดาขาวโพดชนิด 

ตาง ๆ เน่ืองจากใหความหวานสูง ไขมันตํ่า สามารถนํามาปรุงเปนอาหารของหวานหรือแปรรูปไดหลากหลายอยาง รวมถึงการ

นิยมรับประทานเปนอาหารโดยตรงดวยการตมหรือคั่ว ในป 2561 การสงออกขาวโพดหวานของไทยมีมูลคา 7,956 พันลาน

บาท สงผลใหประเทศไทยยังคงครองแชมปสงออกขาวโพดหวานเปนอันดับ 1 ของโลก 10 ปซอน [1] การจําหนายผลผลิตมีทั้ง

การจําหนายแกโรงงานเพื่อแปรรูปเปนขาวโพดหวานกระปอง การสงออกตางประเทศ และนํามาบริโภคภายในประเทศ โดย

เกษตรกรนิยมนําฝกสดมาขายตามทองตลาดเกษตรและตลาดสด ลักษณะดินปลูก ขาวโพดหวานชอบดินรวน ดินรวนเหนียว 

ดินรวนปนทรายที่ระบายน้ําดี เน้ือดินไมแนน ความเปนกรดดางประมาณ 5.5 – 6.5 ควรเปนดินที่มีความความอุดมสมบูรณ 

และมีอินทรียวัตถุ สภาพภูมิอากาศ ขาวโพดหวานชอบแสงแดดจัดตลอดอายุการปลูก อุณหภูมิที่เหมาะสม ประมาณ 24 - 35 

องศาเซลเซียส ปริมาณนํ้าฝนประมาณ 1,000 - 1,200 มม.ตอป ในฤดูฝนชวงเดือนสิงหาคม ถึง เดือนธันวาคมที่มีอากาศเย็น

มักทําใหผลผลิตลดลง  

พื้นท่ีเพาะปลูกขาวโพดหวาน ในป 2561 มีพื้นท่ี 247,068 ไร มีผลผลิต 537,487ตัน ผลผลิตตอไร(กิโลกรัม) 2,175 

ตอเน้ือที่เพาะปลูก หรือ 2,201 ตอเน้ือท่ีเก็บเก่ียวโดยภาคเหนือมีรายงานการผลิตสูงสุด คือ 124,760 ไร มีผลผลิต 312,767 

ตัน ผลผลิตตอไร(กิโลกรัม) 2,507 ตอเน้ือที่เพาะปลูก หรือ 2,532 ตอเน้ือที่เก็บเก่ียว จังหวัดเชียงใหม มีการผลิตสูงสุดใน

ภาคเหนือ คือ 33,316 ไร มีผลผลิต 84,698 ตัน ผลผลิตตอไร(กิโลกรัม) 2,542 ตอเน้ือที่เพาะปลูก หรือ 2,568 ตอเน้ือที่เก็บ

เก่ียว [2] แตจังหวัดเชียงใหมมีการผลิตลดลง คือ 17,877.77 ไร (1 ม.ค. 62 -31 ธ.ค. 62) ทั้งน้ีอาจมีผลจากปญหาดาน

การตลาด และคุณภาพผลผลิต แตปญหาสําคัญของเกษตรกรผูปลูกขาวโพดหวานทางภาคเหนือ คือ ผลผลิตขาวโพดหวานตอ

ไรคอนขางตํ่าเน่ืองจากพันธุขาวโพดหวานสวนใหญเปนการปรับปรุงพันธุเพ่ือใชในการปลูกในพื้นท่ีทั่วประเทศแบบไมจําเพาะ

เจาะจงพื้นท่ี อยางไรก็ตามพื้นท่ีทางภาคเหนือมีสภาพดินสวนใหญเปนชุดดินที่ 38 คือ กลุมดินรวนหยาบลึกมากที่เกิดจาก

ตะกอนริมแมนํ้า มีปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนกลางการระบายนํ้าดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณปานกลาง        

มีปญหาเนื้อดินคอนขางเปนทราย ขาดแคลนนํ้าในระยะที่ฝนท้ิงชวงนาน บางพื้นที่อาจมีนํ้าทวมขังหรือไหลบาทวมขังอยาง

ฉับพลันในระยะท่ีมีฝนตกหนัก [3] และดินเส่ือมโทรมจากการใชสารเคมีมานาน ๆ การเพ่ิมคุณภาพผลผลิตอาจเปนแนว

ทางการเพิ่มมูลคาใหราคาตอบแทนที่สูงข้ึนได และการปรับปรุงคุณภาพดินปลูกดวย การแกไขดวยการใสปุยอินทรีย พบวา ไม

มีผลตอการเปลี่ยนแปลง pH และ EC ของดิน แตมีผลตอการเปลี่ยนแปลงปริมาณธาตุอาหารหลัก ตลอดจนปริมาณ

อินทรียวัตถุ และชวยปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดิน สงผลใหผลผลิตของขาวโพดหวานเพ่ิมมากขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกับ

การไมใสปุยอินทรีย [4] ปจจุบันการใชปุยอินทรียเสริมไบโอชารไดการยอมรับอยางแพรหลาย มีรายงานการวิจัยพบวา ใชปุย

อินทรียท่ีมีองคประกอบหลักเปนสารอินทรียรวมกับไบโอชารมีคุณสมบัติชวยในการปรับปรุงบํารุงดิน ทําใหดินโปรงและรวน

ซุย มีความสามารถในการอุมนํ้าในดินไดดี นอกจากน้ันยังเปนแหลงของธาตุอาหารพืช ทั้งธาตุอาหารหลัก ธาตอุาหารรอง และ

ธาตุอาหารเสริม อีกทั้งยังชวยเพ่ิมปริมาณอินทรียวัตถุใหแกดินท่ีมีความอุดมสมบูรณต่ํา โดยเฉพาะธาตุคารบอน 100% ที่อยู

ในชีวมวลจะกักเก็บอยูในไบโอชาร 50% เมื่อนําไบโอชารมาลงดินจะเปนการกักเก็บคารบอนลงดินแทนการแพรกระจายสูชั้น

บรรยากาศ จากการทบทวนวรรณกรรม พบวาถานําชีวมวลมาเผาจะเกิดกาซคารบอนไดออกไซด แลวเหลือคารบอนเพียง 3% 

ขณะที่การยอยสลายโดยธรรมชาติเม่ือเวลาผานไปแลว 5-10 ป จะเหลือคารบอนต่ํากวา 20% [5] นอกจากน้ียังพบวา          

ไบโอชารสามารถใหประโยชนไดหลายอยางในเวลาเดียวกัน คือ 1) ชวยปรับปรุงดิน 2) ลดกาซเรือนกระจก 3) ผลิตพลังงาน

ทางเลอืก 4) การจัดการของเสียซ่ึงไดแกชีวมวล เน่ืองจากไบโอชารจัดเปนพลังงานหมุนเวียนซึ่งมีขอดีคือใหพลังงานควบคูไป
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กับชวยลดคาใชจายในการจัดการวัสดุเหลือทิ้งและเพ่ิมมูลคาใหกับวัสดุน้ัน และ 5) การแกปญหาความยากจน เชน ชวยลด

ปริมาณการใชปุยเคมีและเพิ่มรายไดจากการเพ่ิมผลผลิตการเกษตร [6; 7; 8; 9] พบวาหากนําไบโอชารมาใชประโยชนจะชวย

สนับสนุนนโยบายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 ในเร่ืองการแกปญหาดินเส่ือม การพัฒนาและสงเสริม

การใชพลังงานทดแทนจากพืชแทนการใชพลังงานจากเช้ือเพลิงฟอสซิล และความยากจน [10] 

จากปญหาดังกลาว ไบโอชาร หรือ ถานชีวภาพ เปนวัสดุที่ผลิตจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตรนํามาใชเปนวัสดุ

ปรับปรุงดิน และเพิ่มผลผลิตทางดานเกษตรกรรม [11] ผานกระบวนการไพโรไลซิล หรือ กระบวนการใหความรอนโดย

ปราศจากออกซิเจน ที่อุณหภูมิ 400 – 500 องศาเซลเซียส จนไดผลิตภัณฑเปนวัสดุที่อุดมไปดวยคารบอนที่คงทนตอการยอย

สลายตามธรรมชาติ [12] มีพื้นผิวและความพรุนสูง จึงทําใหสามารถดูดซับนํ้าไดดี สามารถตรึงธาตุอาหารพืช โดยเฉพาะธาตุ

ไนโตรเจนที่ถูกนํ้าชะลางไดงาย จากความสามารถในการแลกเปล่ียนประจุบวกที่สูง มีคาความเปนกรดดางท่ีสูง ทําใหสามารถ

เพ่ิมคาความเปนกรดดางใหกับดินได มีคาความหนาแนนรวมต่ํา จึงสามารถชวยปรับโครงสรางของดิน นอกจากนี้ยังชวยกัก

เก็บแกสมีเทน และคารบอนไดออกไซคไวในดินดวย ซึ่งคุณสมบัติเหลาน้ีลวนเปนผลดีตอการประยุกตใชทางการเกษตรและ

ส่ิงแวดลอม [13] 

แตเน่ืองดวยในอดีตที่ผานมามีการวิจัยศึกษาหาอัตราสวนผสมของไบโอชารมีความหลากหลาย และผลิตจากวัสดุ

เหลือใชทางการเกษตรที่มีความแตกตางกัน เพื่อใชในเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจหลายชนิด จึงนําไปสูปญหาตอการประยุกตใชใน

สถานการณจริง บทความวิชาการฉบับนี้ จึงมีวัตถุประสงคเพื่อระบุอัตราสวนของไบไอชารที่เหมาะสมกับชุดดินท่ี 38 เพ่ือการ

ปลูกขาวโพดหวานอินทรีย  

วิธีดําเนินการ 

ในบทความวิชาการน้ีเปนการทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบ โดยการกําหนดขอบเขตเน้ือหาที่เก่ียวของกับวัสดุ

ที่ใชผลิตไบโอชาร อัตราการใชในการผลิตขาวโพด ทั้งในประเทศ และตางประเทศ โดยใชวิธีการดังตอไปน้ี ขั้นตอนแรก      

สืบคนหาเอกสารงานวิจัยท่ีอยูในรูปแบบของเอกสารงานวิจัย รวมถึงเอกสารในรูปแบบอื่น ๆ ในสาขาวิชาตาง ๆ จากฐานขอมูล

ออนไลน Web of Science และกําหนดชวงเวลาในการตีพิมพอยูระหวางป ค.ศ. 2001 – 2020 ใชคําสําคัญ ไดแก              

ไบโอชาร(biochar) ขาวโพด(corn) โดยการกรอกคําคนหา ดังตอไปน้ี TI=(biochar AND corn) ในเมนูการคนหาสูงสุด

(advance search) ข้ันตอนที่สอง ทําการทบทวนบทความที่ถูกอางอิงในบทความที่ไดมาจากขั้นตอนแรก หลังจากน้ันทําการ

คัดกรองบทความ และข้ันตอนสุดทาย ทําการอภิปรายผล และสรุปองคความรูที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรม 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

ขาวโพด เปนพืชเศรษฐกิจที่มีความสําคัญตอประเทศไทย โดยขาวโพดที่นิยมปลูกในประเทศไทยสามารถแบงออกได

เปน 2 กลุมใหญ ๆ คือ ขาวโพดฝกสด และขาวโพดเลี้ยงสัตว [14] ในปจจุบันการผลิตขาวโพดในประเทศไทยมุงเนนการผลิต

เชิงอุตสาหกรรมเปนหลัก เพ่ือใหไดปริมาณผลผลิตที่สูง และคุณภาพของผลผลติเปนไปตามขอกําหนดของโรงงานอุตสาหกรรม

ที่รับซ้ือ [15] เกษตรกรสวนใหญจึงนิยมใชปุยเคมีในการผลิตขาวโพด โดยเฉพาะปุยไนโตรเจนที่เปนธาตุอาหารหลักของพืช 

และเปนปจจัยที่สําคัญตอการเจริญเติบโต และผลผลิตของพืช ซ่ึงพืชสามารถดูดซึมไปใชไดในรูปของแอมโมเนียม และไนเตรต 

แตเน่ืองจากไนเตรตเปนประจุลบจึงทําใหไมสามารถยึดเกาะกับดินซึ่งเปนประจุลบเชนกันได สงผลใหเกิดการสูญหายไปจาก

ดินโดยการถูกชะลางดวยนํ้าไดงาย [16] ตอมาเม่ือแอมโมเนียมถูกออกซิไดซจะเกิดการตกคางสงผลใหเกิดความเปนกรดในดิน 

ซ่ึงถือเปนสาเหตุอันดับหน่ึงของดินที่มีผลตอระบบการผลิตพืชของประเทศไทย [17] นอกจากน้ียังทําใหเกิดกิจกรรมของ

จุลินทรียภายในดินมากขึ้น สงผลทําใหเกิดแกสมีเทน และคารบอนไดออกไซดมากขึ้นตาม ซึ่งเปนแกสท่ีกอใหเกิดภาวะโลก

รอน [18] ดวยคุณสมบัติปุยหมักหรือปุยอินทรียกับไบโอชารที่แตกตางกันที่สามารถมีประสิทธิภาพตอการใชปลูกขาวโพด

หวาน โดยความแตกตางระหวางถานชีวภาพและปุยหมัก คือ ถานชีวภาพมีลักษณะเปนรูโพรง เม่ือนําถานชีวภาพมาผสมกับ

ปุยหมัก หรือปุยคอก รูโพรงน้ีเมื่ออยูในดินจะชวยเก็บธาตุอาหารจากปุยหมักหรือปุยอินทรีย และเปนที่อยูของจุลินทรีย ชวย

ปลดปลอยธาตุอาหารใหแกพืชไดนาน อีกทั้งยังมีงานวิจัยที่สนับสนุนวาทําใหลดระยะเวลาในการหมักและลดการปลดปลอย

ไนโตรเจน ทําใหปุยหมักท่ีผสมถานชีวภาพจะมีปริมาณไนโตรเจนมากกวา ชวยใหลดปริมาณการใชปุยลงได [19] การ

เลือกใชไบโอชารรวมกับปุยอินทรียในการเสริมดินปลูกขาวโพด พบวา มีการศึกษาวิจัย เพ่ือหาอัตราสวนของ         ไบโอชาร

ที่เหมาะสมในการผลิตขาวโพด โดยใชอัตราสวนในการศึกษาตั้งแต 0.32 – 3.52 ตันตอไร แมวาวัสดุเหลือใชทางการเกษตรท่ี

นํามาใชผลิตไบโอชารจะมีความแตกตางกัน (ตามตารางที่ 1) 

ตารางที่ 1 วัสดุในการผลิตไบโอชาร อัตราสวนไบโอชารในการผลิตขาวโพด และชนิดของขาวโพด 

Available Material Ratio (tons / rai.) Species 

Maftu'ah and Nursyamsi (2019) coconut shell 0, 0.32, 0.64, 1.28 and 2.56 corn 

Uzoma et al. (2011) Cow manure 0, 1.60, 2.40 and 3.20 maize 

Abdulrahman et al. (2017) Empty fruit bunch 0, 0.80, 1.60, 2.40 and 3.20 corn 

Brantley et al. (2016)) poultry litter 0, 0.80 and 1.60 corn 

Artawan et al. (2015) BAMBOO 0, 0.80, 1.60 and 2.40 corn 

Brantley et al. (2015) Pine Chip 0, 0.80 and 1.60 corn 

Situmeang (2017) BAMBOO 0.84, 1.68 and 2.52 maize 

Unger and Killorn (2011) - 0, 0.72 and 2.88 corn 

Gaskin et al. (2010) Peanut Hull and 

Pine Chip 

0, 1.78 and 3.52 corn 

Abdulrahman et al. (2017) empty fruit bunch 0, 0.80, 1.60, 2.40 and 3.20 corn 

 

อภิปรายผลจากการทบทวนวรรณกรรม 

อัตราสวนของไบโอชารท่ีเหมาะสมในการผลิตขาวโพด มีความแตกตางกันข้ึนอยูกับวัสดุที่นํามาใชในการผลิตเปน   

ไบโอชาร อีกท่ังยังสงผลตอการเจรญิเติบโต และผลผลิตของขาวโพดแตกตางกัน โดยสามารถแบงไดเปน 3 ประเภท ดังตอไปน้ี 

1. ไบโอชารที่ผลิตจากมูลสัตว  

ผลจากการทบทวนวรรณกรรมช้ีใหเห็นวาไบโอชารที่ผลิตจากมูลสัตวมีธาตุอาหารพืชที่สําคัญตอการเจริญเติบโต 

และผลผลิตของขาวโพด เน่ืองจากมูลสัตวเกิดจากสวนของซากพืช และสัตว จากอาหารสัตวที่ผานกระบวนการยอยสลายจาก

ระบบยอยอาหารของสัตว จึงมีธาตุอาหารพืชบางสวนท่ีพืชสามารถนําไปใชไดเลย แตดวยปจจัยตาง ๆ ไดแก ชนิดของสัตว 

และอาหารที่สัตวกินเขาไป ทําใหมูลสัตวมีปริมาณธาตุอาหารพืชแตกตางกัน [29] สงผลใหมีอัตราสวนในการใช และสงผลตอ

ขาวโพดแตกตางกัน ดังจะเห็นไดจากการศึกษาของ Uzoma et al. (2011) ที่ไดศึกษาไบโอชารที่ผลิตจากมูลวัว พบวา การ

ใชไบโอชารมูลวัวในอัตราสวน 2.40 ตันตอไร จะสงผลเดนชัดในดานการเพิ่มปริมาณผลผลิตขาวโพดใหเพิ่มสูงข้ึน 150 % เม่ือ

เทียบกับชุดควบคุมอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งแตกตางจากการศึกษาของ Brantley et al. (2016) ที่ศึกษาไบโอชารที่ผลิตจากมูลไก 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

กับชวยลดคาใชจายในการจัดการวัสดุเหลือทิ้งและเพ่ิมมูลคาใหกับวัสดุน้ัน และ 5) การแกปญหาความยากจน เชน ชวยลด

ปริมาณการใชปุยเคมีและเพิ่มรายไดจากการเพ่ิมผลผลิตการเกษตร [6; 7; 8; 9] พบวาหากนําไบโอชารมาใชประโยชนจะชวย

สนับสนุนนโยบายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 ในเร่ืองการแกปญหาดินเส่ือม การพัฒนาและสงเสริม

การใชพลังงานทดแทนจากพืชแทนการใชพลังงานจากเช้ือเพลิงฟอสซิล และความยากจน [10] 

จากปญหาดังกลาว ไบโอชาร หรือ ถานชีวภาพ เปนวัสดุที่ผลิตจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตรนํามาใชเปนวัสดุ

ปรับปรุงดิน และเพิ่มผลผลิตทางดานเกษตรกรรม [11] ผานกระบวนการไพโรไลซิล หรือ กระบวนการใหความรอนโดย

ปราศจากออกซิเจน ที่อุณหภูมิ 400 – 500 องศาเซลเซียส จนไดผลิตภัณฑเปนวัสดุที่อุดมไปดวยคารบอนที่คงทนตอการยอย

สลายตามธรรมชาติ [12] มีพื้นผิวและความพรุนสูง จึงทําใหสามารถดูดซับนํ้าไดดี สามารถตรึงธาตุอาหารพืช โดยเฉพาะธาตุ

ไนโตรเจนที่ถูกนํ้าชะลางไดงาย จากความสามารถในการแลกเปล่ียนประจุบวกที่สูง มีคาความเปนกรดดางท่ีสูง ทําใหสามารถ

เพ่ิมคาความเปนกรดดางใหกับดินได มีคาความหนาแนนรวมต่ํา จึงสามารถชวยปรับโครงสรางของดิน นอกจากนี้ยังชวยกัก

เก็บแกสมีเทน และคารบอนไดออกไซคไวในดินดวย ซึ่งคุณสมบัติเหลาน้ีลวนเปนผลดีตอการประยุกตใชทางการเกษตรและ

ส่ิงแวดลอม [13] 

แตเน่ืองดวยในอดีตที่ผานมามีการวิจัยศึกษาหาอัตราสวนผสมของไบโอชารมีความหลากหลาย และผลิตจากวัสดุ

เหลือใชทางการเกษตรที่มีความแตกตางกัน เพื่อใชในเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจหลายชนิด จึงนําไปสูปญหาตอการประยุกตใชใน

สถานการณจริง บทความวิชาการฉบับนี้ จึงมีวัตถุประสงคเพื่อระบุอัตราสวนของไบไอชารที่เหมาะสมกับชุดดินท่ี 38 เพ่ือการ

ปลูกขาวโพดหวานอินทรีย  

วิธีดําเนินการ 

ในบทความวิชาการน้ีเปนการทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบ โดยการกําหนดขอบเขตเน้ือหาที่เก่ียวของกับวัสดุ

ที่ใชผลิตไบโอชาร อัตราการใชในการผลิตขาวโพด ทั้งในประเทศ และตางประเทศ โดยใชวิธีการดังตอไปน้ี ขั้นตอนแรก      

สืบคนหาเอกสารงานวิจัยท่ีอยูในรูปแบบของเอกสารงานวิจัย รวมถึงเอกสารในรูปแบบอื่น ๆ ในสาขาวิชาตาง ๆ จากฐานขอมูล

ออนไลน Web of Science และกําหนดชวงเวลาในการตีพิมพอยูระหวางป ค.ศ. 2001 – 2020 ใชคําสําคัญ ไดแก              

ไบโอชาร(biochar) ขาวโพด(corn) โดยการกรอกคําคนหา ดังตอไปน้ี TI=(biochar AND corn) ในเมนูการคนหาสูงสุด

(advance search) ข้ันตอนที่สอง ทําการทบทวนบทความที่ถูกอางอิงในบทความที่ไดมาจากขั้นตอนแรก หลังจากน้ันทําการ

คัดกรองบทความ และข้ันตอนสุดทาย ทําการอภิปรายผล และสรุปองคความรูที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรม 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

ขาวโพด เปนพืชเศรษฐกิจที่มีความสําคัญตอประเทศไทย โดยขาวโพดที่นิยมปลูกในประเทศไทยสามารถแบงออกได

เปน 2 กลุมใหญ ๆ คือ ขาวโพดฝกสด และขาวโพดเลี้ยงสัตว [14] ในปจจุบันการผลิตขาวโพดในประเทศไทยมุงเนนการผลิต

เชิงอุตสาหกรรมเปนหลัก เพ่ือใหไดปริมาณผลผลิตที่สูง และคุณภาพของผลผลติเปนไปตามขอกําหนดของโรงงานอุตสาหกรรม

ที่รับซ้ือ [15] เกษตรกรสวนใหญจึงนิยมใชปุยเคมีในการผลิตขาวโพด โดยเฉพาะปุยไนโตรเจนที่เปนธาตุอาหารหลักของพืช 

และเปนปจจัยที่สําคัญตอการเจริญเติบโต และผลผลิตของพืช ซ่ึงพืชสามารถดูดซึมไปใชไดในรูปของแอมโมเนียม และไนเตรต 

แตเน่ืองจากไนเตรตเปนประจุลบจึงทําใหไมสามารถยึดเกาะกับดินซึ่งเปนประจุลบเชนกันได สงผลใหเกิดการสูญหายไปจาก

ดินโดยการถูกชะลางดวยนํ้าไดงาย [16] ตอมาเม่ือแอมโมเนียมถูกออกซิไดซจะเกิดการตกคางสงผลใหเกิดความเปนกรดในดิน 

ซ่ึงถือเปนสาเหตุอันดับหน่ึงของดินที่มีผลตอระบบการผลิตพืชของประเทศไทย [17] นอกจากน้ียังทําใหเกิดกิจกรรมของ

จุลินทรียภายในดินมากขึ้น สงผลทําใหเกิดแกสมีเทน และคารบอนไดออกไซดมากขึ้นตาม ซึ่งเปนแกสท่ีกอใหเกิดภาวะโลก

รอน [18] ดวยคุณสมบัติปุยหมักหรือปุยอินทรียกับไบโอชารที่แตกตางกันที่สามารถมีประสิทธิภาพตอการใชปลูกขาวโพด

หวาน โดยความแตกตางระหวางถานชีวภาพและปุยหมัก คือ ถานชีวภาพมีลักษณะเปนรูโพรง เม่ือนําถานชีวภาพมาผสมกับ

ปุยหมัก หรือปุยคอก รูโพรงน้ีเมื่ออยูในดินจะชวยเก็บธาตุอาหารจากปุยหมักหรือปุยอินทรีย และเปนที่อยูของจุลินทรีย ชวย

ปลดปลอยธาตุอาหารใหแกพืชไดนาน อีกทั้งยังมีงานวิจัยที่สนับสนุนวาทําใหลดระยะเวลาในการหมักและลดการปลดปลอย

ไนโตรเจน ทําใหปุยหมักท่ีผสมถานชีวภาพจะมีปริมาณไนโตรเจนมากกวา ชวยใหลดปริมาณการใชปุยลงได [19] การ

เลือกใชไบโอชารรวมกับปุยอินทรียในการเสริมดินปลูกขาวโพด พบวา มีการศึกษาวิจัย เพ่ือหาอัตราสวนของ         ไบโอชาร

ที่เหมาะสมในการผลิตขาวโพด โดยใชอัตราสวนในการศึกษาตั้งแต 0.32 – 3.52 ตันตอไร แมวาวัสดุเหลือใชทางการเกษตรท่ี

นํามาใชผลิตไบโอชารจะมีความแตกตางกัน (ตามตารางที่ 1) 

ตารางที่ 1 วัสดุในการผลิตไบโอชาร อัตราสวนไบโอชารในการผลิตขาวโพด และชนิดของขาวโพด 

Available Material Ratio (tons / rai.) Species 

Maftu'ah and Nursyamsi (2019) coconut shell 0, 0.32, 0.64, 1.28 and 2.56 corn 

Uzoma et al. (2011) Cow manure 0, 1.60, 2.40 and 3.20 maize 

Abdulrahman et al. (2017) Empty fruit bunch 0, 0.80, 1.60, 2.40 and 3.20 corn 

Brantley et al. (2016)) poultry litter 0, 0.80 and 1.60 corn 

Artawan et al. (2015) BAMBOO 0, 0.80, 1.60 and 2.40 corn 

Brantley et al. (2015) Pine Chip 0, 0.80 and 1.60 corn 

Situmeang (2017) BAMBOO 0.84, 1.68 and 2.52 maize 

Unger and Killorn (2011) - 0, 0.72 and 2.88 corn 

Gaskin et al. (2010) Peanut Hull and 

Pine Chip 

0, 1.78 and 3.52 corn 

Abdulrahman et al. (2017) empty fruit bunch 0, 0.80, 1.60, 2.40 and 3.20 corn 

 

อภิปรายผลจากการทบทวนวรรณกรรม 

อัตราสวนของไบโอชารท่ีเหมาะสมในการผลิตขาวโพด มีความแตกตางกันข้ึนอยูกับวัสดุที่นํามาใชในการผลิตเปน   

ไบโอชาร อีกท่ังยังสงผลตอการเจรญิเติบโต และผลผลิตของขาวโพดแตกตางกัน โดยสามารถแบงไดเปน 3 ประเภท ดังตอไปน้ี 

1. ไบโอชารที่ผลิตจากมูลสัตว  

ผลจากการทบทวนวรรณกรรมช้ีใหเห็นวาไบโอชารที่ผลิตจากมูลสัตวมีธาตุอาหารพืชที่สําคัญตอการเจริญเติบโต 

และผลผลิตของขาวโพด เน่ืองจากมูลสัตวเกิดจากสวนของซากพืช และสัตว จากอาหารสัตวที่ผานกระบวนการยอยสลายจาก

ระบบยอยอาหารของสัตว จึงมีธาตุอาหารพืชบางสวนท่ีพืชสามารถนําไปใชไดเลย แตดวยปจจัยตาง ๆ ไดแก ชนิดของสัตว 

และอาหารที่สัตวกินเขาไป ทําใหมูลสัตวมีปริมาณธาตุอาหารพืชแตกตางกัน [29] สงผลใหมีอัตราสวนในการใช และสงผลตอ

ขาวโพดแตกตางกัน ดังจะเห็นไดจากการศึกษาของ Uzoma et al. (2011) ที่ไดศึกษาไบโอชารที่ผลิตจากมูลวัว พบวา การ

ใชไบโอชารมูลวัวในอัตราสวน 2.40 ตันตอไร จะสงผลเดนชัดในดานการเพิ่มปริมาณผลผลิตขาวโพดใหเพิ่มสูงข้ึน 150 % เม่ือ

เทียบกับชุดควบคุมอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งแตกตางจากการศึกษาของ Brantley et al. (2016) ที่ศึกษาไบโอชารที่ผลิตจากมูลไก 
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พบวา การใชไบโอชารมูลไก 1.60 ตันตอไร จะสงผลเดนชัดในดานการเพ่ิมความสูงของตน และปริมาณรากของขาวโพดให

หนาแนนขึ้น เม่ือเทียบกับชุดควบคมุ  

2. ไบโอชารที่ผลิตจากวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรูป 

ผลจากการทบทวนวรรณกรรมชี้ใหเห็นวา ไบโอชารที่ผลิตจากกะลามะพราว และทะลายปาลม มีพื้นท่ีผิวที่มีเปนรู

พรุนสูง [30] จึงโดดเดนในเรื่องชวยในการดูดซึมนํ้า และธาตุอาหารพืช ดังจะเห็นไดจากการศึกษาของ Maftu'ah and 

Nursyamsi (2019) ที่ไดศกึษาไบโอชารท่ีผลิตจากกะลามะพราว พบวา การใชไบโอชารกะลามะพราว 0.64 ตันตอไร สงผลให

เกิดการดูดซึมธาตุอาหาร และการแลกเปลี่ยนโพแทสเซียมใหอยูในรูปที่พืชสามารถนําไปใชไดสูงที่สุด นอกจากน้ีการมีพ้ืนที่ผิว

ที่มีรูพรุนสูงยังมีความเหมาะสมการเปนที่อยูอาศัยใหแกสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่มีประโยชนในดิน ดังจะเห็นไดจากการศึกษาของ 

Abdulrahman et al. (2017) ที่นําไบโอชารที่ผลิตจากทะลายปาลมมาใชรวมกับแบคทีเรีย Sbl6 พบวา การใชไบโอชาร

ทะลายปาลม 0.80 ตันตอไร รวมกับแบคทีเรีย Sbl6 สงผลทําใหจํานวนประชากรของเชื้อรา Actinomycetes และแบคทีเรีย

ตรึงไนโตรเจนในดินปลูกขาวโพดเพิ่มสูงข้ึน อยางมีนัยสําคญั (p≤0.05) 

3. ไบโอชารที่ผลิตจากวัสดุเหลือใชจากกระบวนการตัดแตงพืช 

ผลจากการทบทวนวรรณกรรมช้ีใหเห็นวา ไบโอชารที่ผลิตจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตรบางชนิด อาจมีธาตุอาหาร

ไมเพียงพอตอความตองการของพืช การนําไบโอชารมาใชรวมกับปุย จึงเปนทางแกปญหาหน่ึงที่มีความนาสนใจ ดังจะเห็นได

จากการศึกษาของ Brantley et al. (2016) พบวา การใชไบโอชารท่ีผลิตจากไมสนเพียงอยางเดียวในอัตราสวน 1.60 ตนตอไร 

ไมสามารถเพิ่มปริมาณผลผลิตขาวโพดได และเม่ือเพิ่มอัตราสวนการใชที่สูงข้ึนเปน 3.52 ตันตอไร กลับสงผลกระทบตอ

ปริมาณผลผลิตขาวโพดใหลดลง แตเมื่อนํามาใชรวมกับปุยไบโอชารสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการดูดซึมไนโตรเจนในปุย

ใหแกขาวโพดได เม่ือเทียบกับชุดควบคุม ซ่ึงมีความสอดคลองกับการศึกษาของ Situmeang (2017) ที่ใชไบโอชารใน

อัตราสวน 1.68 ตันตอไร รวมกับปุยหมัก สามารถเพิ่มผลผลิตของขาวโพดไดถึง 106.67 % 

สรุปผลการวิจัย 

โดยอัตราสวนที่เหมาะสมสําหรบัชุดดินที่ 38 ตอการผลิตขาวโพดหวานพันธุเพียวไวทฮอกไกโดและพันธุราชินีทับทิม

สยาม คือ ไบโอชารจากกะลามะพราวที่อัตราสวน 0.64 ตันตอไร โดยไบโอชารมีพ้ืนผิวที่มีรูพรุนสูง จึงมีความสามารถในการ

ดูดซึมนํ้า และธาตุอาหารใหแกขาวโพด สงผลใหขาวโพดมีอัตราการเจริญเติมโต และผลผลิตเพิ่มขึ้น แตการใชไบโอชารใน

อัตราสวนที่สูงอาจสงผลกระทบตอปริมาณผลผลิตของขาวโพด และในบางกรณีการใชไบโอชารเพียงอยางเดียว อาจไมสงผล

อะไรตอการเจริญเตบิโต และปริมาณผลผลิตของขาวโพด 
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

พบวา การใชไบโอชารมูลไก 1.60 ตันตอไร จะสงผลเดนชัดในดานการเพ่ิมความสูงของตน และปริมาณรากของขาวโพดให

หนาแนนขึ้น เม่ือเทียบกับชุดควบคมุ  

2. ไบโอชารที่ผลิตจากวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรูป 

ผลจากการทบทวนวรรณกรรมชี้ใหเห็นวา ไบโอชารที่ผลิตจากกะลามะพราว และทะลายปาลม มีพื้นท่ีผิวที่มีเปนรู

พรุนสูง [30] จึงโดดเดนในเรื่องชวยในการดูดซึมนํ้า และธาตุอาหารพืช ดังจะเห็นไดจากการศึกษาของ Maftu'ah and 

Nursyamsi (2019) ที่ไดศกึษาไบโอชารท่ีผลิตจากกะลามะพราว พบวา การใชไบโอชารกะลามะพราว 0.64 ตันตอไร สงผลให

เกิดการดูดซึมธาตุอาหาร และการแลกเปลี่ยนโพแทสเซียมใหอยูในรูปที่พืชสามารถนําไปใชไดสูงที่สุด นอกจากน้ีการมีพ้ืนที่ผิว

ที่มีรูพรุนสูงยังมีความเหมาะสมการเปนที่อยูอาศัยใหแกสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่มีประโยชนในดิน ดังจะเห็นไดจากการศึกษาของ 

Abdulrahman et al. (2017) ที่นําไบโอชารที่ผลิตจากทะลายปาลมมาใชรวมกับแบคทีเรีย Sbl6 พบวา การใชไบโอชาร

ทะลายปาลม 0.80 ตันตอไร รวมกับแบคทีเรีย Sbl6 สงผลทําใหจํานวนประชากรของเชื้อรา Actinomycetes และแบคทีเรีย

ตรึงไนโตรเจนในดินปลูกขาวโพดเพิ่มสูงข้ึน อยางมีนัยสําคญั (p≤0.05) 

3. ไบโอชารที่ผลิตจากวัสดุเหลือใชจากกระบวนการตัดแตงพืช 

ผลจากการทบทวนวรรณกรรมช้ีใหเห็นวา ไบโอชารที่ผลิตจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตรบางชนิด อาจมีธาตุอาหาร

ไมเพียงพอตอความตองการของพืช การนําไบโอชารมาใชรวมกับปุย จึงเปนทางแกปญหาหน่ึงที่มีความนาสนใจ ดังจะเห็นได

จากการศึกษาของ Brantley et al. (2016) พบวา การใชไบโอชารท่ีผลิตจากไมสนเพียงอยางเดียวในอัตราสวน 1.60 ตนตอไร 

ไมสามารถเพิ่มปริมาณผลผลิตขาวโพดได และเม่ือเพิ่มอัตราสวนการใชที่สูงข้ึนเปน 3.52 ตันตอไร กลับสงผลกระทบตอ

ปริมาณผลผลิตขาวโพดใหลดลง แตเมื่อนํามาใชรวมกับปุยไบโอชารสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการดูดซึมไนโตรเจนในปุย

ใหแกขาวโพดได เม่ือเทียบกับชุดควบคุม ซ่ึงมีความสอดคลองกับการศึกษาของ Situmeang (2017) ที่ใชไบโอชารใน

อัตราสวน 1.68 ตันตอไร รวมกับปุยหมัก สามารถเพิ่มผลผลิตของขาวโพดไดถึง 106.67 % 

สรุปผลการวิจัย 

โดยอัตราสวนที่เหมาะสมสําหรบัชุดดินที่ 38 ตอการผลิตขาวโพดหวานพันธุเพียวไวทฮอกไกโดและพันธุราชินีทับทิม

สยาม คือ ไบโอชารจากกะลามะพราวที่อัตราสวน 0.64 ตันตอไร โดยไบโอชารมีพ้ืนผิวที่มีรูพรุนสูง จึงมีความสามารถในการ

ดูดซึมนํ้า และธาตุอาหารใหแกขาวโพด สงผลใหขาวโพดมีอัตราการเจริญเติมโต และผลผลิตเพิ่มขึ้น แตการใชไบโอชารใน

อัตราสวนที่สูงอาจสงผลกระทบตอปริมาณผลผลิตของขาวโพด และในบางกรณีการใชไบโอชารเพียงอยางเดียว อาจไมสงผล

อะไรตอการเจริญเตบิโต และปริมาณผลผลิตของขาวโพด 
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การเพิ่มประสิทธิภาพเชื้อรา Trichoderma asperellum NST - 009 ในการยับยั้ง

การเจริญและกลไกการท�าลายเส้นใยเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides 

สาเหตุโรคแอนแทรคโนส

บุษยมาส นุ้ยบ้านควน1* วาริน อินทนา1 ปวีนุช บรรจง1 และสมฤทัย ทองเทพ1

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้เพื่อหาวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพของเชื้อรา T. asperellum NST - 009 ในการยับยั้งการเจริญและท�าลาย

เชือ้ราสาเหตุโรคแอนแทรคโนสของส้มโอทบัทมิสยาม โดยใช้เชือ้รา T. asperellum NST - 009 ร่วมกบัสารกลุม่แคลเซยีม แมกนเีซยีม 

สังกะสี และกากน�้าตาล เปรียบเทียบกับเชื้อรา T. asperellum CB - Pin - 01 (สายพันธุ์การค้า) และสารเคมี mancozeb ด้วยวิธี 

Dual culture technique พบว่า ทุกกรรมวิธีสามารถยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อราสาเหตุโรคได้ โดยเชื้อรา T. asperellum 

NST - 009 ร่วมกบัแคลเซียมยบัยัง้ได้สงูทีส่ดุเท่ากับร้อยละ 74.09 รองลงมาคือ เชือ้รา T. asperellum NST - 009 ร่วมกบัแมกนเีซียม

ร้อยละ 72.86 และเชื้อรา T. asperellum NST - 009 ร่วมกับกากน�้าตาลร้อยละ 72.45 ส่วนเชื้อรา T. asperellum NST - 009 

ร่วมกับสังกะสี ยับยั้งได้ต�่าที่สุดเท่ากับร้อยละ 70.39 ในขณะที่เชื้อรา T. asperellum CB - Pin - 01 (สายพันธุ์การค้า) และสาร

เคม ีmancozeb ให้ผลการยบัยัง้เท่ากบัร้อยละ 70.81 และ 70.39 ตามล�าดบั และพบกลไกการท�าลายเส้นใยเชือ้รา Colletotrichum 

gloeosporioides โดยการเป็นเชื้อราปรสิตเมื่อศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด (SEM) 

ค�าส�าคัญ: ส้มโอทับทมิสยาม โรคแอนแทรคโนส เช้ือรา Colletotrichum gloeosporioides และ เชือ้รา Trichoderma asperellum

1 ส�านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช 80160
1 School of Agricultural Technology Walailak University Nakhon Si Thammarat 80160

* Corresponding author: Nang_r5@hotmail.com

P2083



1218
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

Increase efficiency of Trichoderma asperellum NST - 009 to inhibit mycelium 

and mycoparasite of Colletotrichum gloeosporioides a causal agent 

of anthracnose disease

Budsayamas Nuybankuan1*, Warin Intana1, Paweenut Bunjong1 and Somruethai Thongthep1

Abstract
This study was to determine the methods for increasing the efficacy of T. asperellum NST - 009 in 

inhibiting fungi growth of anthracnose disease of Tub - Tim Siam Pomelo in vitro by using T. asperellum NST - 

009 in combination with calcium, magnesium, zinc and molass by Dual culture technique found that T. asperel-

lum NST - 009 with calcium have inhibited the growth of pathogenic fungi as the highest of 74.09%. Which was 

significantly different compared to T. asperellum NST - 009 on PDA that did not add any kind of substance 

followed by T. asperellum NST - 009 with magnesium as 72.86% and T. asperellum NST - 009 with molass as 

72.45%. The T. asperellum NST - 009 with zinc have inhibited the growth of pathogenic fungi at the lowest rate 

of 70.39%. While T. asperellum CB - Pin - 01 and mancozeb inhibited the growth of pathogenic fungi as 71.22 

and 70.81% respectively. When T. asperellum NST - 009 with pathogenic fungi were observed under the scan-

ning electron microscope, it was found that the mycelial of the Colletotrichum gloeosporioides was fasten by 

the mycelial of the parasitic fungi that inhibited growth of the disease.

Keywords: Tub - Tim Siam Pomelo, Anthracnose disease, Colletotrichum gloeosporioides and Trichoderma asperellum

บทน า 

ส้มโอ (Pomelo) มีช่ือวิทยาศาสตร์ Citrus maxima (Burn) Merr. จัดอยู่ในวงศ์ Rutace เป็นไม้ผลส าคัญทางเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยเนื่องจากมีศักยภาพในการส่งออกและมีคุณค่าทางอาหารสูง โดยให้ผลผลิตและผลตอบแทนสูงด้วย ปี 2559 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงานว่า ประเทศไทยส่งออกส้มโอไปยังต่างประเทศเป็นมูลค่า 
375.75 ล้านบาท ด้วยเหตุนี้จึงมีการขยายพื้นที่ปลูกส้มโอมากขึ้นทุกปี  

จังหวัดนครศรีธรรมราชขยายพื้นที่ปลูกส้มโอหลายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็น พันธุ์ขาวพวง ปัตตาเวีย และทับทิมสยาม โดยเฉพาะ
พันธุ์ทับทิมสยามซึ่งเป็นพันธุ์ที่พัฒนาโดยเกษตรกร อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และเป็นพืชที่มีการบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช (พืช Geographical Indications : GI) ส้มโอทับทิมสยามมีลักษณะเด่น คือ มีเนื้อสีแดง
เข้มแบบสีทับทิม รสชาติหวาน หอม นุ่มน่ารับประทาน จึงเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง แต่ปัจจุบันการผลิตส้มโอ
ดังกล่าวก าลังประสบปัญหาโรคและแมลงเข้าท าลาย เช่น โรคแคงเกอร์และโรคจุดด า นอกจากนี้ยังมีโรคกรีนนิ่ง โรคทริสเทซ่า 
โรครากเน่าโคนเน่า โรคแอนแทรคโนส และโรคยางไหล เป็นต้น ที่สร้างความเสียหายแก่ส้มโอ จากการลงพื้นที่ส ารวจแปลง
ปลูกส้มโอทับทิมสยาม อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า เริ่มพบการระบาดของโรคแอนแทรคโนสบนใบของส้ม
โอทับทิมสยามประมาณร้อยละ 20 กระจายอยู่ในพื้นที่ปลูก ซึ่งในปัจจุบันยังไม่สร้างความเสียหายให้กับเกษตรกร แต่คาดว่า
หากไม่มีการจัดการโรคที่ถูกต้องและเหมาะสมอาจจะกลายเป็นโรคที่สร้างปัญหาเป็นอย่างมากได้ 
 การควบคุมโรคแอนแทรคโนส โดยทั่วไปเกษตรกรนิยมใช้สารเคมี ซึ่งหากใช้ต่อเนื่องเป็นเวลานานจะท าให้เชื้อราก่อโรคเกิด
ความต้านทานต่อสารเคมี และอาจเป็นอันตรายต่อเกษตรกรและผู้บริโภค รวมถึงสภาพแวดล้อมได้ ท าให้เกษตรกรบางส่วนหัน
มาใช้การควบคุมโรคพืชด้วยชีววิธี เช่น การใช้เช้ือจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ เป็นต้น ดังนั้น ในการนี้จึงศึกษาวิธีในการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของเช้ือราปฏิปักษ์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมโรคพืช โดยเฉพาะเช้ือรา Trichoderma asperellum NST - 009 มาใช้
ควบคุมโรคแอนแทรคโนสของส้มโอทับทิมสยาม ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่งอันจะน ามาใช้ประโยชน์ต่อการปลูกส้มโอทับทิม
สยามของเกษตรกรต่อไป 

วิธีด าเนินการ 

การแยก และทดสอบความสามารถในการก่อโรคของเชื้อราก่อโรค 
ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างโรคแอนแทรคโนสบนใบส้มโอทับทิมสยามในพื้นที่ต าบลคลองน้อย อ าเภอปากพนัง จังหวัด

นครศรีธรรมราช และน ามาแยกเชื้อก่อโรคด้วยวิธี Tissue transplanting method (สรวิชญ์ และคณะ, 2556) โดยตัดชิ้นส่วน
ตัวอย่างโรคบริเวณส่วนต่อของส่วนที่เป็นโรค และส่วนปกติขนาด 4 x 4 มม. ก่อนฆ่าเช้ือที่ผิวพืชโดยแช่ช้ินส่วนพืชใน
สารละลายโซเดยีมไฮโปคลอไรท์ 0.5 % นาน 3 นาที ล้างช้ินส่วนของพืชในน้ ากลั่นนึ่งฆ่าเช้ือ ซับให้แห้งด้วยกระดาษทิชชูที่ผ่าน
การนึ่งฆ่าเช้ือ จากนั้นน าช้ินส่วนพืชมาวางบนจานอาหาร Potato dextrose agar (PDA) จ านวน 4 ช้ิน ต่อ 1 จานอาหารเลี้ยง
เช้ือ แล้วบ่มไว้ในห้องปฏิบัติการที่อุณหภูมิห้อง (28 ± 2 องศาเซลเซียส) เมื่อเช้ือราเจริญออกมาจากช้ินส่วนพืช จึงแยกปลาย
เส้นใยของเชื้อรามาเลี้ยงให้บริสุทธ์ิในอาหารเลี้ยงเช้ือ PDA ก่อนเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิห้องเพื่อน าไปใช้ในการทดลองต่อไป  

ทดสอบความสามารถในการก่อโรคโดย ดัดแปลงจาก ทักษิณ, 2550 ด้วยการเลี้ยงเช้ือรา Colletotrichum spp. ที่แยกได้
ทุกไอโซเลทบนอาหารเลี้ยงเช้ือ PDA เป็นเวลา 7 วัน ก่อนเจาะปลายเส้นใยเช้ือราด้วย cork borer ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.7 ซม. พร้อมน าไปวางบนใบส้มโอทับทิมสยามที่ปลอดโรค และผ่านการฆ่าเช้ือที่ผิวใบโดยแช่ลงในสารละลายโซเดียมไฮโป
คลอไรท์ 0.5 % หุ้มก้านใบด้วยส าลีชุบน้ านึ่งฆ่าเช้ือ โดยวางบนแผลที่ใช้เข็มเขี่ยเช้ือท าแผลที่ใบจ านวน 2 แผลต่อใบ หลังวาง
ช้ินวุ้นเช้ือรา 24 ช่ัวโมง จึงย้ายช้ินวุ้นออกก่อนการทดลองต่อเป็นเวลา 5 วัน จากนั้นท าการประเมินความรุนแรงของโรค โดย
วัดเส้นผ่านศูนย์กลางของแผลบนใบส้มโอทับทิมสยามตามกรรมวิธีต่าง ๆ เปรียบเทียบกับกรรมวิธีควบคุม ที่ใช้ช้ินวุ้น PDA 
ปลอดเช้ือราก่อโรค ค านวณเปอร์เซ็นต์ความรุนแรงของการเกิดโรค (สรวิชญ์ และคณะ, 2556) ดังนี้  
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บทน า 

ส้มโอ (Pomelo) มีช่ือวิทยาศาสตร์ Citrus maxima (Burn) Merr. จัดอยู่ในวงศ์ Rutace เป็นไม้ผลส าคัญทางเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยเนื่องจากมีศักยภาพในการส่งออกและมีคุณค่าทางอาหารสูง โดยให้ผลผลิตและผลตอบแทนสูงด้วย ปี 2559 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงานว่า ประเทศไทยส่งออกส้มโอไปยังต่างประเทศเป็นมูลค่า 
375.75 ล้านบาท ด้วยเหตุนี้จึงมีการขยายพื้นที่ปลูกส้มโอมากขึ้นทุกปี  

จังหวัดนครศรีธรรมราชขยายพื้นที่ปลูกส้มโอหลายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็น พันธุ์ขาวพวง ปัตตาเวีย และทับทิมสยาม โดยเฉพาะ
พันธุ์ทับทิมสยามซึ่งเป็นพันธุ์ที่พัฒนาโดยเกษตรกร อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และเป็นพืชที่มีการบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช (พืช Geographical Indications : GI) ส้มโอทับทิมสยามมีลักษณะเด่น คือ มีเนื้อสีแดง
เข้มแบบสีทับทิม รสชาติหวาน หอม นุ่มน่ารับประทาน จึงเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง แต่ปัจจุบันการผลิตส้มโอ
ดังกล่าวก าลังประสบปัญหาโรคและแมลงเข้าท าลาย เช่น โรคแคงเกอร์และโรคจุดด า นอกจากนี้ยังมีโรคกรีนนิ่ง โรคทริสเทซ่า 
โรครากเน่าโคนเน่า โรคแอนแทรคโนส และโรคยางไหล เป็นต้น ท่ีสร้างความเสียหายแก่ส้มโอ จากการลงพื้นท่ีส ารวจแปลง
ปลูกส้มโอทับทิมสยาม อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า เริ่มพบการระบาดของโรคแอนแทรคโนสบนใบของส้ม
โอทับทิมสยามประมาณร้อยละ 20 กระจายอยู่ในพื้นที่ปลูก ซึ่งในปัจจุบันยังไม่สร้างความเสียหายให้กับเกษตรกร แต่คาดว่า
หากไม่มีการจัดการโรคที่ถูกต้องและเหมาะสมอาจจะกลายเป็นโรคที่สร้างปัญหาเป็นอย่างมากได้ 
 การควบคุมโรคแอนแทรคโนส โดยทั่วไปเกษตรกรนิยมใช้สารเคมี ซึ่งหากใช้ต่อเนื่องเป็นเวลานานจะท าให้เชื้อราก่อโรคเกิด
ความต้านทานต่อสารเคมี และอาจเป็นอันตรายต่อเกษตรกรและผู้บริโภค รวมถึงสภาพแวดล้อมได้ ท าให้เกษตรกรบางส่วนหัน
มาใช้การควบคุมโรคพืชด้วยชีววิธี เช่น การใช้เช้ือจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ เป็นต้น ดังนั้น ในการนี้จึงศึกษาวิธีในการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของเช้ือราปฏิปักษ์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมโรคพืช โดยเฉพาะเช้ือรา Trichoderma asperellum NST - 009 มาใช้
ควบคุมโรคแอนแทรคโนสของส้มโอทับทิมสยาม ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่งอันจะน ามาใช้ประโยชน์ต่อการปลูกส้มโอทับทิม
สยามของเกษตรกรต่อไป 

วิธีด าเนินการ 

การแยก และทดสอบความสามารถในการก่อโรคของเชื้อราก่อโรค 
ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างโรคแอนแทรคโนสบนใบส้มโอทับทิมสยามในพื้นที่ต าบลคลองน้อย อ าเภอปากพนัง จังหวัด

นครศรีธรรมราช และน ามาแยกเชื้อก่อโรคด้วยวิธี Tissue transplanting method (สรวิชญ์ และคณะ, 2556) โดยตัดชิ้นส่วน
ตัวอย่างโรคบริเวณส่วนต่อของส่วนที่เป็นโรค และส่วนปกติขนาด 4 x 4 มม. ก่อนฆ่าเช้ือที่ผิวพืชโดยแช่ช้ินส่วนพืชใน
สารละลายโซเดยีมไฮโปคลอไรท์ 0.5 % นาน 3 นาที ล้างช้ินส่วนของพืชในน้ ากลั่นนึ่งฆ่าเช้ือ ซับให้แห้งด้วยกระดาษทิชชูที่ผ่าน
การนึ่งฆ่าเช้ือ จากนั้นน าช้ินส่วนพืชมาวางบนจานอาหาร Potato dextrose agar (PDA) จ านวน 4 ช้ิน ต่อ 1 จานอาหารเลี้ยง
เช้ือ แล้วบ่มไว้ในห้องปฏิบัติการที่อุณหภูมิห้อง (28 ± 2 องศาเซลเซียส) เมื่อเช้ือราเจริญออกมาจากช้ินส่วนพืช จึงแยกปลาย
เส้นใยของเชื้อรามาเลี้ยงให้บริสุทธ์ิในอาหารเลี้ยงเช้ือ PDA ก่อนเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิห้องเพื่อน าไปใช้ในการทดลองต่อไป  

ทดสอบความสามารถในการก่อโรคโดย ดัดแปลงจาก ทักษิณ, 2550 ด้วยการเลี้ยงเช้ือรา Colletotrichum spp. ที่แยกได้
ทุกไอโซเลทบนอาหารเลี้ยงเช้ือ PDA เป็นเวลา 7 วัน ก่อนเจาะปลายเส้นใยเช้ือราด้วย cork borer ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.7 ซม. พร้อมน าไปวางบนใบส้มโอทับทิมสยามที่ปลอดโรค และผ่านการฆ่าเช้ือท่ีผิวใบโดยแช่ลงในสารละลายโซเดียมไฮโป
คลอไรท์ 0.5 % หุ้มก้านใบด้วยส าลีชุบน้ านึ่งฆ่าเช้ือ โดยวางบนแผลที่ใช้เข็มเขี่ยเช้ือท าแผลที่ใบจ านวน 2 แผลต่อใบ หลังวาง
ช้ินวุ้นเช้ือรา 24 ช่ัวโมง จึงย้ายช้ินวุ้นออกก่อนการทดลองต่อเป็นเวลา 5 วัน จากนั้นท าการประเมินความรุนแรงของโรค โดย
วัดเส้นผ่านศูนย์กลางของแผลบนใบส้มโอทับทิมสยามตามกรรมวิธีต่าง ๆ เปรียบเทียบกับกรรมวิธีควบคุม ที่ใช้ช้ินวุ้น PDA 
ปลอดเช้ือราก่อโรค ค านวณเปอร์เซ็นต์ความรุนแรงของการเกิดโรค (สรวิชญ์ และคณะ, 2556) ดังนี้  
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

เปอร์เซ็นต์ความรุนแรงของโรค = 
(DT - DC)

DT
  100 

เมื่อ  DT คือ ค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางของแผลบนใบส้มโอทับทิมสยามในกรรมวิธีทดสอบ  
DC คือ ค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางของแผลบนใบส้มโอทับทิมสยามในกรรมวิธีควบคุม 

การเพ่ิมการเจริญเติบโตของเชื้อรา T. asperellum NST - 009 บนอาหารเลี้ยงเชื้อ  
ทดสอบด้วยวิธี Poisoned food technique โดยใช้ cork borer ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7 ซม. เจาะช้ินวุ้นที่มีโคโลนี

เช้ือรา T. asperellum NST - 009 มาวางบนอาหารเลี้ยงเช้ือ PDA ที่ผสมกับ แคลเซียม แมกนีเซียม สังกะสี และกากน้ าตาล 
ความเข้มข้น 5, 7.5, 7 และ 100 ppm ตามล าดับ โดยวางตรงศูนย์กลางของจานอาหารเลี้ยงเช้ือ จากนั้นบ่มเช้ือไว้ที่
อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 3 วัน จึงวัดขนาดเช้ือราในจานทดสอบ และจานควบคุม จากนั้นน าค่าท่ีได้มาค านวณเป็นค่าเฉลี่ยการ
เจริญของเชื้อรา  

ตรวจนับปริมาณเช้ือราด้วยวิธี Dilution plating method โดยน าเช้ือราในจานอาหารเลี้ยงเช้ือมาผสมกับน้ านึ่งฆ่าเช้ือ 9 
มล. ท าการเจือจางจนได้ระดับความเจือจางท่ีความเข้มข้น 10-7 จากนั้นใช้ไมโครปิเปตดูดสารแขวนลอยสปอร์ปริมาตร 0.1 มล. 
ไปเกลี่ยบนจานอาหารเลีย้งเช้ือ PDA + Rose bengal บ่มเช้ือไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 3 วัน แล้วนับจ านวนโคโลนีท่ีเจรญิบน
จานอาหารเลี้ยงเช้ือ น าค่าท่ีได้มาค านวณเป็นปริมาณเชื้อราที่ตรวจพบ โดยการทดลองมี 5 กรรมวิธีแต่ละกรรมวิธีมี 4 ซ้ า 

การเพ่ิมประสิทธิภาพของเชื้อรา T. asperellum NST - 009 ในการยับย้ังการเจริญของเชื้อราก่อโรค  
ทดสอบด้วยวิธี Dual culture technique โดยใช้ coke borer ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7 ซม. เจาะช้ินวุ้นโคโลนี     

เช้ือรา C. gloeosporioides อายุ 7 วัน วางบนจานอาหารเลี้ยงเช้ือ PDA ที่ผสมกับ แคลเซียม แมกนีเซียม สังกะสี และ
กากน้ าตาล ความเข้มข้น 5, 7.5, 7 และ 100 ppm ตามล าดับ วางห่างจากขอบจานอาหารเลี้ยงเช้ือ 2 ซม. เป็นเวลา 24 
ช่ัวโมง จากนั้นใช้ coke borer ขนาดเดียวกันเจาะช้ินวุ้นโคโลนีของเชื้อรา T. asperellum NST - 009 ที่มีอายุ 5 วัน โดยวาง
ในแนวตรงข้ามกับเช้ือโรคพืชระยะ 6 ซม. และบ่มจานอาหารเลี้ยงเช้ือที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 5 วัน บันทึกผลโดยวัดขนาด
โคโลนีของเช้ือรา C. gloeosporioides ในจานทดสอบ และจานควบคุม (ไม่ใส่ เช้ือราปฏิปักษ์) เปรียบเทียบกับเช้ือรา T. 
asperellum CB - Pin - 01 (สายพันธุ์การค้า) และ สารเคมี mancozeb ความเข้มข้น 0.10 % จากนั้นน าค่าที่ได้มาค านวณ
เป็นเปอร์เซ็นต์ยับยั้งการเจริญและอัตราการคลุมทับเส้นใยเช้ือรา C. gloeosporioides ตามล าดับ โดยการทดลองมี 8 
กรรมวิธีแต่ละกรรมวิธีมี 4 ซ้ า พร้อมทั้งน าเชื้อรา T. asperellum NST - 009 กับเช้ือรา C. gloeosporioides ที่ทดสอบด้วย
วิธี Dual culture technique บนจานอาหารเช้ือ PDA เป็นเวลา 3 วัน ไปศึกษากลไกการเข้าท าลายโดยส่องภายใต้กล้อง
จุลทรรศน์ scanning electron microscope (SEM) เพื่อใช้ประกอบกับการทดลองต่อไป  

สูตรค านวณเปอร์เซ็นต์การยับยั้งการเจริญของเชื้อราสาเหตุโรค (วิลาสินี, 2556) 

เปอร์เซ็นต ์PIRG = 
(R1 - R2)× 100

R1
 

เมื่อ R1 คือ ความกว้างโคโลนีเช้ือราโรคพืชในจานควบคุม R2 คือ ความกว้างโคโลนีเช้ือราโรคพืชในจานทดสอบ 
สูตรการค านวณอัตราการคลุมทับเส้นใยเชื้อราสาเหตุโรค (ทักษิณ, 2550) 

เปอร์เซ็นต์การคลุมทับเส้นใย = 
(C1 - C2)× 100

Td
 

เมื่อ C1 คือ ค่าเฉลี่ยรัศมเีชื้อราปฏิปักษ์ท่ีคลุมทับเส้นใยเช้ือราโรคพืชในวันท่ีท าการศึกษา 
C2 คือ ค่าเฉลี่ยรัศมเีชื้อราปฏิปักษ์ท่ีคลุมทับเส้นใยเช้ือราโรคพืชในวันก่อนท าการศึกษา 

 Td คือ ช่วงระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา มีหน่วยเป็นวัน 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
การแยก และทดสอบความสามารถในการก่อโรคของเชื้อราก่อโรค 

จากการลงพื้นที่เก็บตัวอย่างของใบส้มโอทับทิมสยามที่แสดงอาการของโรคแอนแทรคโนส  (รูปที่ 1A) มาแยกเช้ือสาเหตุ
ด้วยวิธี Tissue transplanting methods บนอาหารเลี้ยงเชื้อ Potato Dextrose Agar (PDA) ได้เช้ือราสาเหตุโรคแอนแทรค
โนสจ านวน 3 ไอโซเลท (CG - NST - 01 ถึง CG - NST - 03) โดยมีลักษณะของโคโลนีเป็นวงแหวนหลายช้ัน เส้นใยมีสีเทาอ่อน
จนเทาแก่ Sikirou R. et al. (2010) (รูปที ่1B) 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 ลักษณะอาการและเชื้อราสาเหตุโรคแอนแทรคโนสที่แยกไดจ้ากใบส้มโอทับทิมสยาม 
A = ลักษณะอาการของโรคแอนแทรคโนสบนใบส้มโอทับทิมสยาม (ในกรอบสีแดง) 
B = ลักษณะเช้ือราสาเหตุโรคแอนแทรคโนสที่แยกได้จากใบส้มโอทับทิมสยาม 
 

เมื่อน าเชื้อราที่แยกได้ทุกไอโซเลท มาท าสไลด์และตรวจสอบลกัษณะทางสัณฐานวิทยาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ compound 
ที่ก าลังขยายของเลนส์วัตถุ 40X (รูปที่ 2) เพื่อคัดเลือกไอโซเลทที่มีโคนิเดียรูปร่างทรงกระบอกหัวท้ายมนหรือแหลม พบว่า   
เช้ือราทุกไอโซเลทมีลักษณะทางสัณฐานวิทยาตรงกับข้อมูลของเช้ือรา Colletotrichum spp. ที่ใช้ในการอ้างอิงนั่นแสดงว่า 
เช้ือราที่แยกได้ทุกไอโซเลทเป็นเช้ือรา Colletotrichum spp. สอดคล้องกับที่มีรายงานมาแล้ว (Gautam, 2014; Manh et 
al., 2014) 

 
 
 
 
 

รูปที่ 2 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อราสาเหตโุรคภายใต้กล้องจุลทรรศน์ compound ที่ก าลังขยาย                  
ของเลนส์วัตถุ 40X (ในกรอบสีแดง) 

 
เมื่อทดสอบความสามารถในการก่อโรคของเช้ือราที่แยกได้ทั้ง 3 ไอโซเลท พบว่า ทุกไอโซเลทสามารถก่อโรคกับใบส้มโอ

ทับทิมสยามได้ (รูปที่ 3) โดยไอโซเลท CG - NST - 01 ก่อโรคสูงสุด ท่ี 98.64 % รองลงมา คือ ไอโซเลท CG - NST - 03 ก่อ
โรคที่ 95.23 % ส่วน ไอโซเลท CG - NST - 02 ก่อโรคที่ 33.33 % ตามล าดับ (ตารางที ่1) ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ Hung 
et al. (2014) ที่กล่าวว่า C. gloeosporioides จะแสดงอาการภายใน 36 ช่ัวโมง โดยท าให้เกิดโรคสีน้ าตาลด าบนใบพืช และ
ระยะยาวจะมีการพัฒนากลายเป็นแผลเน่า 

 
 

 

A B 

 



1221
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

เปอร์เซ็นต์ความรุนแรงของโรค = 
(DT - DC)

DT
  100 

เมื่อ  DT คือ ค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางของแผลบนใบส้มโอทับทิมสยามในกรรมวิธีทดสอบ  
DC คือ ค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางของแผลบนใบส้มโอทับทิมสยามในกรรมวิธีควบคุม 

การเพ่ิมการเจริญเติบโตของเชื้อรา T. asperellum NST - 009 บนอาหารเลี้ยงเชื้อ  
ทดสอบด้วยวิธี Poisoned food technique โดยใช้ cork borer ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7 ซม. เจาะช้ินวุ้นที่มีโคโลนี

เช้ือรา T. asperellum NST - 009 มาวางบนอาหารเลี้ยงเช้ือ PDA ที่ผสมกับ แคลเซียม แมกนีเซียม สังกะสี และกากน้ าตาล 
ความเข้มข้น 5, 7.5, 7 และ 100 ppm ตามล าดับ โดยวางตรงศูนย์กลางของจานอาหารเลี้ยงเช้ือ จากนั้นบ่มเช้ือไว้ที่
อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 3 วัน จึงวัดขนาดเช้ือราในจานทดสอบ และจานควบคุม จากนั้นน าค่าที่ได้มาค านวณเป็นค่าเฉลี่ยการ
เจริญของเชื้อรา  

ตรวจนับปริมาณเช้ือราด้วยวิธี Dilution plating method โดยน าเช้ือราในจานอาหารเลี้ยงเช้ือมาผสมกับน้ านึ่งฆ่าเช้ือ 9 
มล. ท าการเจือจางจนได้ระดับความเจือจางท่ีความเข้มข้น 10-7 จากนั้นใช้ไมโครปิเปตดูดสารแขวนลอยสปอร์ปริมาตร 0.1 มล. 
ไปเกลี่ยบนจานอาหารเลีย้งเช้ือ PDA + Rose bengal บ่มเช้ือไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 3 วัน แล้วนับจ านวนโคโลนีท่ีเจรญิบน
จานอาหารเลี้ยงเช้ือ น าค่าท่ีได้มาค านวณเป็นปริมาณเชื้อราที่ตรวจพบ โดยการทดลองมี 5 กรรมวิธีแต่ละกรรมวิธีมี 4 ซ้ า 

การเพ่ิมประสิทธิภาพของเชื้อรา T. asperellum NST - 009 ในการยับย้ังการเจริญของเชื้อราก่อโรค  
ทดสอบด้วยวิธี Dual culture technique โดยใช้ coke borer ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7 ซม. เจาะช้ินวุ้นโคโลนี     

เช้ือรา C. gloeosporioides อายุ 7 วัน วางบนจานอาหารเลี้ยงเช้ือ PDA ที่ผสมกับ แคลเซียม แมกนีเซียม สังกะสี และ
กากน้ าตาล ความเข้มข้น 5, 7.5, 7 และ 100 ppm ตามล าดับ วางห่างจากขอบจานอาหารเลี้ยงเช้ือ 2 ซม. เป็นเวลา 24 
ช่ัวโมง จากนั้นใช้ coke borer ขนาดเดียวกันเจาะช้ินวุ้นโคโลนีของเชื้อรา T. asperellum NST - 009 ที่มีอายุ 5 วัน โดยวาง
ในแนวตรงข้ามกับเช้ือโรคพืชระยะ 6 ซม. และบ่มจานอาหารเลี้ยงเช้ือที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 5 วัน บันทึกผลโดยวัดขนาด
โคโลนีของเช้ือรา C. gloeosporioides ในจานทดสอบ และจานควบคุม (ไม่ใส่ เช้ือราปฏิปักษ์) เปรียบเทียบกับเช้ือรา T. 
asperellum CB - Pin - 01 (สายพันธุ์การค้า) และ สารเคมี mancozeb ความเข้มข้น 0.10 % จากนั้นน าค่าที่ได้มาค านวณ
เป็นเปอร์เซ็นต์ยับยั้งการเจริญและอัตราการคลุมทับเส้นใยเช้ือรา C. gloeosporioides ตามล าดับ โดยการทดลองมี 8 
กรรมวิธีแต่ละกรรมวิธีมี 4 ซ้ า พร้อมทั้งน าเชื้อรา T. asperellum NST - 009 กับเช้ือรา C. gloeosporioides ที่ทดสอบด้วย
วิธี Dual culture technique บนจานอาหารเช้ือ PDA เป็นเวลา 3 วัน ไปศึกษากลไกการเข้าท าลายโดยส่องภายใต้กล้อง
จุลทรรศน์ scanning electron microscope (SEM) เพื่อใช้ประกอบกับการทดลองต่อไป  

สูตรค านวณเปอร์เซ็นต์การยับยั้งการเจริญของเชื้อราสาเหตุโรค (วิลาสินี, 2556) 

เปอร์เซ็นต ์PIRG = 
(R1 - R2)× 100

R1
 

เมื่อ R1 คือ ความกว้างโคโลนีเช้ือราโรคพืชในจานควบคุม R2 คือ ความกว้างโคโลนีเช้ือราโรคพืชในจานทดสอบ 
สูตรการค านวณอัตราการคลุมทับเส้นใยเชื้อราสาเหตุโรค (ทักษิณ, 2550) 

เปอร์เซ็นต์การคลุมทับเส้นใย = 
(C1 - C2)× 100

Td
 

เมื่อ C1 คือ ค่าเฉลี่ยรัศมเีชื้อราปฏิปักษ์ท่ีคลุมทับเส้นใยเช้ือราโรคพืชในวันท่ีท าการศึกษา 
C2 คือ ค่าเฉลี่ยรัศมเีชื้อราปฏิปักษ์ท่ีคลุมทับเส้นใยเช้ือราโรคพืชในวันก่อนท าการศึกษา 

 Td คือ ช่วงระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา มีหน่วยเป็นวัน 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
การแยก และทดสอบความสามารถในการก่อโรคของเชื้อราก่อโรค 

จากการลงพื้นที่เก็บตัวอย่างของใบส้มโอทับทิมสยามที่แสดงอาการของโรคแอนแทรคโนส  (รูปที่ 1A) มาแยกเช้ือสาเหตุ
ด้วยวิธี Tissue transplanting methods บนอาหารเลี้ยงเชื้อ Potato Dextrose Agar (PDA) ได้เช้ือราสาเหตุโรคแอนแทรค
โนสจ านวน 3 ไอโซเลท (CG - NST - 01 ถึง CG - NST - 03) โดยมีลักษณะของโคโลนีเป็นวงแหวนหลายช้ัน เส้นใยมีสีเทาอ่อน
จนเทาแก่ Sikirou R. et al. (2010) (รูปที ่1B) 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 ลักษณะอาการและเชื้อราสาเหตุโรคแอนแทรคโนสที่แยกไดจ้ากใบส้มโอทับทิมสยาม 
A = ลักษณะอาการของโรคแอนแทรคโนสบนใบส้มโอทับทิมสยาม (ในกรอบสีแดง) 
B = ลักษณะเช้ือราสาเหตุโรคแอนแทรคโนสที่แยกได้จากใบส้มโอทับทิมสยาม 
 

เมื่อน าเชื้อราที่แยกได้ทุกไอโซเลท มาท าสไลด์และตรวจสอบลกัษณะทางสัณฐานวิทยาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ compound 
ที่ก าลังขยายของเลนส์วัตถุ 40X (รูปที่ 2) เพื่อคัดเลือกไอโซเลทที่มีโคนิเดียรูปร่างทรงกระบอกหัวท้ายมนหรือแหลม พบว่า   
เช้ือราทุกไอโซเลทมีลักษณะทางสัณฐานวิทยาตรงกับข้อมูลของเช้ือรา Colletotrichum spp. ที่ใช้ในการอ้างอิงนั่นแสดงว่า 
เช้ือราที่แยกได้ทุกไอโซเลทเป็นเช้ือรา Colletotrichum spp. สอดคล้องกับที่มีรายงานมาแล้ว (Gautam, 2014; Manh et 
al., 2014) 

 
 
 
 
 

รูปที่ 2 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อราสาเหตโุรคภายใต้กล้องจุลทรรศน์ compound ที่ก าลังขยาย                  
ของเลนส์วัตถุ 40X (ในกรอบสีแดง) 

 
เมื่อทดสอบความสามารถในการก่อโรคของเช้ือราที่แยกได้ทั้ง 3 ไอโซเลท พบว่า ทุกไอโซเลทสามารถก่อโรคกับใบส้มโอ

ทับทิมสยามได้ (รูปที่ 3) โดยไอโซเลท CG - NST - 01 ก่อโรคสูงสุด ท่ี 98.64 % รองลงมา คือ ไอโซเลท CG - NST - 03 ก่อ
โรคที่ 95.23 % ส่วน ไอโซเลท CG - NST - 02 ก่อโรคที่ 33.33 % ตามล าดับ (ตารางที ่1) ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ Hung 
et al. (2014) ที่กล่าวว่า C. gloeosporioides จะแสดงอาการภายใน 36 ช่ัวโมง โดยท าให้เกิดโรคสีน้ าตาลด าบนใบพืช และ
ระยะยาวจะมีการพัฒนากลายเป็นแผลเน่า 

 
 

 

A B 
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รูปที่ 3 ความสามารถในการก่อโรคของเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides ไอโซเลทต่าง ๆ ที่แยกได้จากใบ                
ส้มโอทับทิมสยามเป็นเวลา 7 วัน 

A = เชื้อรา C. gloeosporioides NST – 01 (CG – NST – 01)   
B = เชื้อรา C. gloeosporioides NST – 02 (CG – NST – 02)  
C = เชื้อรา C. gloeosporioides NST – 03 (CG – NST – 03) 
D = ช้ินวุ้น PDA ปลอดเชื้อราก่อโรค (ควบคุม) 
การเพ่ิมการเจริญเติบโตของเชื้อรา T. asperellum NST - 009 บนอาหารเลี้ยงเชื้อ  

จากการศึกษาการเพิ่มการเจริญของเชื้อรา T. asperellum NST - 009 บนอาหารเลี้ยงเช้ือ PDA ด้วยวิธี Poisoned food 
technique เป็นเวลา 3 วัน พบว่า เช้ือรา T. asperellum NST - 009 + แคลเซียม มีการเจริญของเส้นใยสูงสุดเท่ากับ 4.38 
ซม. รองลงมา คือ เช้ือรา T. asperellum NST - 009 + กากน้ าตาล และ เช้ือรา T. asperellum NST - 009 + แมกนีเซียม 
มีการเจริญเท่ากันท่ี 4.35 ซม. ส่วนเช้ือรา T. asperellum NST - 009 บนอาหาร PDA ทั่วไปเจริญเท่ากับ 4.33 ซม. ในขณะที่
เชื้อรา T. asperellum NST - 009 + สังกะสี มีการเจริญของเส้นใยต่ าสุดเท่ากับ 4.28 ซม. (ตารางที ่2) 

จากการน าเช้ือรา T. asperellum NST - 009 มาตรวจนับปริมาณเช้ือราด้วยวิธี Dilution plating method เป็นเวลา 3 
วัน พบว่า เ ช้ือรา T. asperellum NST - 009 + แคลเซียม มีปริมาณเช้ือราเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากับ 5.50 x 109 CFU/ml 
รองลงมา คือ เช้ือรา T. asperellum NST - 009 + กากน้ าตาล เท่ากับ 4.75 x 109 CFU/ml และ เช้ือรา T. asperellum 
NST - 009 + แมกนีเซียม เท่ากับ  3.00 x 109 CFU/ml ส่วนเช้ือรา T. asperellum NST - 009 บนอาหาร PDA ทั่วไป 
เท่ากับ 3.25 x 109 CFU/ml ในขณะที่เช้ือรา T. asperellum NST - 009 + สังกะสี มีปริมาณเชื้อราเฉลีย่ต่ าที่สุดเท่ากับ 2.25 
x 109 CFU/ml (ตารางที่ 2) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสารในกลุ่มแคลเซียม แมกนีเซียม และกากน้ าตาล สามารถเพิ่มการสร้างสปอร์
ของเชื้อรา T. asperellum NST – 009 

ตารางที่ 1 ความสามารถในการกอ่โรคของเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides ไอโซเลทต่าง ๆ ที่เป็นสาเหตุโรคแอน
แทรคโนสของสม้โอทับทิมสยาม เมื่อทดสอบที่อุณหภูมิห้อง  เป็นเวลา 7 วัน 

ไอโซเลท ความรุนแรงของโรค (เปอร์เซ็นต์)1/ 
CG - NST - 01 98.64 c 
CG - NST - 02 33.33 b 
CG - NST - 03 95.23 c 
control 0.01  a 
F-test *** 
C.V. (%) 85% 

1/ตัวอักษรที่แตกต่างกันในแนวตั้ง แสดงถึงค่าเฉลีย่ที่แตกต่างกันทางสถิติ (P ≤ 0.05) ที่วิเคราะหด์้วยวธิี Duncan’s 
Multiple’s Range Test  

A B C D 

ตารางที ่2 การเจริญเติบโตของเส้นใยและปริมาณสปอร์เชื้อรา Trichoderma asperellum NST – 009 เมื่อท าการศึกษาบน
อาหารเลี้ยงเช้ือ PDA และ อาหารเลี้ยงเช้ือ PDA + Rose bengal ตามล าดับ เมื่อทดสอบที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 3 วัน 

Treatment 
The growth radius of the 
antagonistic fungi (cm.) 1/ 

The amount of fungi detected 
(CFU/ml) 1/ 

T. asperellum NST - 009 4.33 a 3.25 x 109 a 
T. asperellum NST - 009 + Calcium 4.38 b 5.50 x 109 c 
T. asperellum NST - 009 + Magnesium 4.35 a 3.00 x 109 a 
T. asperellum NST - 009 + Zinc 4.28 a 2.25 x 109 a 
T. asperellum NST - 009 + Molass 4.35 a 4.75 x 109 b 
F-test ns ** 
C.V. (%) 1.60%                      36.60% 

1/ตัวอักษรที่แตกต่างกันในแนวตั้ง แสดงถึงค่าเฉลีย่ที่แตกต่างกันทางสถิติ (P ≤ 0.05) ที่วิเคราะหด์้วยวธิี Duncan’s 
Multiple’s Range Test  

การเพ่ิมประสิทธิภาพของเชื้อรา T. asperellum NST - 009 ในการยับย้ังการเจริญของเชื้อราก่อโรค  
 จากการทดสอบหาวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพของเช้ือรา T. asperellum NST - 009 เพื่อยับยั้งการเจริญของเช้ือราสาเหตุ
โรคด้วยวิธี Dual culture technique เป็นเวลา 5 วัน พบว่า ทุกกรรมวิธีสามารถยับยั้งการเจริญและการคลุมทับเส้นใยของ
เช้ือราสาเหตุโรคได้ โดยเช้ือรา T. asperellum NST - 009 + แคลเซียม สามารถยับยั้งการเจริญได้สูงที่สุดเท่ากับ 74.09 % 
ซึ่งมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ เมื่อเทียบกับการใช้เช้ือรา T. asperellum NST - 009 บนอาหาร PDA ที่ไม่เติม
สารชนิดใด รองลงมา คือ เชื้อรา T. asperellum NST - 009 + แมกนีเซียม เท่ากับ 72.86 % และ เชื้อรา     T. asperellum 
NST - 009 + กากน้ าตาลเท่ากับ 72.45 % ส่วน เช้ือรา T. asperellum NST - 009 + สังกะสี สามารถยับยั้งการเจริญได้ต่ า
ที่สุด เท่ากับ 70.39 % ในขณะที่เชื้อรา T. asperellum CB - Pin – 01 (สายพันธุ์การค้า) และสารเคมี mancozeb สามารถ
ยับยั้งการเจริญเท่ากับ 71.22 และ 70.81 % ตามล าดับ (ตารางที่ 3)  
 การคลุมทับเส้นใยเชื้อราสาเหตุโรค พบว่า เช้ือรา T. asperellum NST - 009 + แคลเซียม และ เช้ือรา T. asperellum 
NST - 009 + กากน้ าตาล มีความสามารถในการคลุมทับเส้นใยเช้ือราก่อโรคได้สูงสุด เท่ากับ 78.00 % รองลงมา คือ                   
เช้ือรา T. asperellum NST - 009 + แมกนีเซียม , เช้ือรา T. asperellum NST - 009 เท่ากันที่ 77.00 % ส่วนเช้ือรา                  
T. asperellum NST - 009 + สังกะสี เท่ากับ 76.00 % ในขณะที่เช้ือรา T. asperellum CB - Pin - 01 (สายพันธุ์การค้า) 
เท่ากับ 77.00 % (ตารางที ่3) 
 จากผลการทดสอบดังกล่าวสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ Sergiode et al. (2012) พบว่า เชื้อรา T. asperellum T8 สามารถ
ควบคุมเช้ือรา C. gloeosporioides ในห้องปฏิบัติการและโรงเรือนทดลองโดย พบว่า เอนไซม์เซลลูโลสของ T. asperellum 
T8 มีบทบาทในการควบคุมทางชีววิทยาต่อเช้ือ C. gloeosporioides และ งานวิจัยของ สายทอง แก้วฉายา (2555) อธิบายไว้
ว่า เช้ือรา Trichoderma spp. มีกลไกการควบคุมโรคหลายกลไกที่ส าคัญ เช่น การสร้างสารปฏิชีวนะ (antibiotics) การ
แข่งขัน (competition) การเป็นปรสิต (mycoparasitism) และการชักน าให้เกิดความต้านทาน ( induced resistance) ซึ่ง
กลไกการท างานเหล่านี้ท างานในเวลาเดียวกัน ท าให้ เช้ือราสาเหตุโรคพืชสร้างความต้านทานได้ยาก และเมื่อน าเช้ือรา  T. 
asperellum NST - 009 กับเช้ือราสาเหตุโรคแอนแทรคโนส ส่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์ scanning electron microscope 
(SEM) พบการท าลายเส้นใยเช้ือรา C. gloeosporioides โดยการเป็นเช้ือราปรสติ ซึ่งเช้ือรา T. asperellum NST - 009 สร้าง
เส้นใยพันรัดเส้นใยของเช้ือราสาเหตุโรคแอนแทรคโนส (รูปที่ 4) แล้วปลดปล่อยเอนไซม์ออกมาเพื่อสลายผนังเส้นใยก่อนท่ีจะ
แทงส่วนของเส้นใยเข้าไปภายในเส้นใยของเชื้อโรคใช้อาหารจากภายในเส้นใยของเชื้อโรคท าให้กิจกรรมด้านการเจริญของเส้น
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รูปที่ 3 ความสามารถในการก่อโรคของเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides ไอโซเลทต่าง ๆ ที่แยกได้จากใบ                
ส้มโอทับทิมสยามเป็นเวลา 7 วัน 

A = เชื้อรา C. gloeosporioides NST – 01 (CG – NST – 01)   
B = เชื้อรา C. gloeosporioides NST – 02 (CG – NST – 02)  
C = เชื้อรา C. gloeosporioides NST – 03 (CG – NST – 03) 
D = ช้ินวุ้น PDA ปลอดเชื้อราก่อโรค (ควบคุม) 
การเพ่ิมการเจริญเติบโตของเชื้อรา T. asperellum NST - 009 บนอาหารเลี้ยงเชื้อ  

จากการศึกษาการเพิ่มการเจริญของเชื้อรา T. asperellum NST - 009 บนอาหารเลี้ยงเช้ือ PDA ด้วยวิธี Poisoned food 
technique เป็นเวลา 3 วัน พบว่า เช้ือรา T. asperellum NST - 009 + แคลเซียม มีการเจริญของเส้นใยสูงสุดเท่ากับ 4.38 
ซม. รองลงมา คือ เช้ือรา T. asperellum NST - 009 + กากน้ าตาล และ เช้ือรา T. asperellum NST - 009 + แมกนีเซียม 
มีการเจริญเท่ากันท่ี 4.35 ซม. ส่วนเช้ือรา T. asperellum NST - 009 บนอาหาร PDA ทั่วไปเจริญเท่ากับ 4.33 ซม. ในขณะที่
เชื้อรา T. asperellum NST - 009 + สังกะสี มีการเจริญของเส้นใยต่ าสุดเท่ากับ 4.28 ซม. (ตารางที ่2) 

จากการน าเช้ือรา T. asperellum NST - 009 มาตรวจนับปริมาณเช้ือราด้วยวิธี Dilution plating method เป็นเวลา 3 
วัน พบว่า เ ช้ือรา T. asperellum NST - 009 + แคลเซียม มีปริมาณเช้ือราเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากับ 5.50 x 109 CFU/ml 
รองลงมา คือ เช้ือรา T. asperellum NST - 009 + กากน้ าตาล เท่ากับ 4.75 x 109 CFU/ml และ เช้ือรา T. asperellum 
NST - 009 + แมกนีเซียม เท่ากับ  3.00 x 109 CFU/ml ส่วนเช้ือรา T. asperellum NST - 009 บนอาหาร PDA ทั่วไป 
เท่ากับ 3.25 x 109 CFU/ml ในขณะที่เช้ือรา T. asperellum NST - 009 + สังกะสี มีปริมาณเชื้อราเฉลีย่ต่ าที่สุดเท่ากับ 2.25 
x 109 CFU/ml (ตารางที่ 2) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสารในกลุ่มแคลเซียม แมกนีเซียม และกากน้ าตาล สามารถเพิ่มการสร้างสปอร์
ของเชื้อรา T. asperellum NST – 009 

ตารางที่ 1 ความสามารถในการกอ่โรคของเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides ไอโซเลทต่าง ๆ ที่เป็นสาเหตุโรคแอน
แทรคโนสของสม้โอทับทิมสยาม เมื่อทดสอบที่อุณหภูมิห้อง  เป็นเวลา 7 วัน 

ไอโซเลท ความรุนแรงของโรค (เปอร์เซ็นต์)1/ 
CG - NST - 01 98.64 c 
CG - NST - 02 33.33 b 
CG - NST - 03 95.23 c 
control 0.01  a 
F-test *** 
C.V. (%) 85% 

1/ตัวอักษรที่แตกต่างกันในแนวตั้ง แสดงถึงค่าเฉลีย่ที่แตกต่างกันทางสถิติ (P ≤ 0.05) ที่วิเคราะหด์้วยวธิี Duncan’s 
Multiple’s Range Test  

A B C D 

ตารางที ่2 การเจริญเติบโตของเส้นใยและปริมาณสปอร์เชื้อรา Trichoderma asperellum NST – 009 เมื่อท าการศึกษาบน
อาหารเลี้ยงเช้ือ PDA และ อาหารเลี้ยงเช้ือ PDA + Rose bengal ตามล าดับ เมื่อทดสอบที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 3 วัน 

Treatment 
The growth radius of the 
antagonistic fungi (cm.) 1/ 

The amount of fungi detected 
(CFU/ml) 1/ 

T. asperellum NST - 009 4.33 a 3.25 x 109 a 
T. asperellum NST - 009 + Calcium 4.38 b 5.50 x 109 c 
T. asperellum NST - 009 + Magnesium 4.35 a 3.00 x 109 a 
T. asperellum NST - 009 + Zinc 4.28 a 2.25 x 109 a 
T. asperellum NST - 009 + Molass 4.35 a 4.75 x 109 b 
F-test ns ** 
C.V. (%) 1.60%                      36.60% 

1/ตัวอักษรที่แตกต่างกันในแนวตั้ง แสดงถึงค่าเฉลีย่ที่แตกต่างกันทางสถิติ (P ≤ 0.05) ที่วิเคราะหด์้วยวธิี Duncan’s 
Multiple’s Range Test  

การเพ่ิมประสิทธิภาพของเชื้อรา T. asperellum NST - 009 ในการยับย้ังการเจริญของเชื้อราก่อโรค  
 จากการทดสอบหาวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพของเช้ือรา T. asperellum NST - 009 เพื่อยับยั้งการเจริญของเช้ือราสาเหตุ
โรคด้วยวิธี Dual culture technique เป็นเวลา 5 วัน พบว่า ทุกกรรมวิธีสามารถยับยั้งการเจริญและการคลุมทับเส้นใยของ
เช้ือราสาเหตุโรคได้ โดยเช้ือรา T. asperellum NST - 009 + แคลเซียม สามารถยับยั้งการเจริญได้สูงที่สุดเท่ากับ 74.09 % 
ซึ่งมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ เมื่อเทียบกับการใช้เช้ือรา T. asperellum NST - 009 บนอาหาร PDA ที่ไม่เติม
สารชนิดใด รองลงมา คือ เชื้อรา T. asperellum NST - 009 + แมกนีเซียม เท่ากับ 72.86 % และ เชื้อรา     T. asperellum 
NST - 009 + กากน้ าตาลเท่ากับ 72.45 % ส่วน เช้ือรา T. asperellum NST - 009 + สังกะสี สามารถยับยั้งการเจริญได้ต่ า
ที่สุด เท่ากับ 70.39 % ในขณะที่เชื้อรา T. asperellum CB - Pin – 01 (สายพันธุ์การค้า) และสารเคมี mancozeb สามารถ
ยับยั้งการเจริญเท่ากับ 71.22 และ 70.81 % ตามล าดับ (ตารางที่ 3)  
 การคลุมทับเส้นใยเชื้อราสาเหตุโรค พบว่า เช้ือรา T. asperellum NST - 009 + แคลเซียม และ เช้ือรา T. asperellum 
NST - 009 + กากน้ าตาล มีความสามารถในการคลุมทับเส้นใยเช้ือราก่อโรคได้สูงสุด เท่ากับ 78.00 % รองลงมา คือ                   
เช้ือรา T. asperellum NST - 009 + แมกนีเซียม , เช้ือรา T. asperellum NST - 009 เท่ากันที่ 77.00 % ส่วนเช้ือรา                  
T. asperellum NST - 009 + สังกะสี เท่ากับ 76.00 % ในขณะที่เช้ือรา T. asperellum CB - Pin - 01 (สายพันธุ์การค้า) 
เท่ากับ 77.00 % (ตารางที ่3) 
 จากผลการทดสอบดังกล่าวสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ Sergiode et al. (2012) พบว่า เชื้อรา T. asperellum T8 สามารถ
ควบคุมเช้ือรา C. gloeosporioides ในห้องปฏิบัติการและโรงเรือนทดลองโดย พบว่า เอนไซม์เซลลูโลสของ T. asperellum 
T8 มีบทบาทในการควบคุมทางชีววิทยาต่อเช้ือ C. gloeosporioides และ งานวิจัยของ สายทอง แก้วฉายา (2555) อธิบายไว้
ว่า เช้ือรา Trichoderma spp. มีกลไกการควบคุมโรคหลายกลไกที่ส าคัญ เช่น การสร้างสารปฏิชีวนะ (antibiotics) การ
แข่งขัน (competition) การเป็นปรสิต (mycoparasitism) และการชักน าให้เกิดความต้านทาน ( induced resistance) ซึ่ง
กลไกการท างานเหล่านี้ท างานในเวลาเดียวกัน ท าให้ เช้ือราสาเหตุโรคพืชสร้างความต้านทานได้ยาก และเมื่อน าเช้ือรา  T. 
asperellum NST - 009 กับเช้ือราสาเหตุโรคแอนแทรคโนส ส่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์ scanning electron microscope 
(SEM) พบการท าลายเส้นใยเช้ือรา C. gloeosporioides โดยการเป็นเช้ือราปรสติ ซึ่งเช้ือรา T. asperellum NST - 009 สร้าง
เส้นใยพันรัดเส้นใยของเช้ือราสาเหตุโรคแอนแทรคโนส (รูปที่ 4) แล้วปลดปล่อยเอนไซม์ออกมาเพื่อสลายผนังเส้นใยก่อนท่ีจะ
แทงส่วนของเส้นใยเข้าไปภายในเส้นใยของเชื้อโรคใช้อาหารจากภายในเส้นใยของเชื้อโรคท าให้กิจกรรมด้านการเจริญของเส้น
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ใยเช้ือโรคลดลงอย่างมาก นอกจากน้ีผลการทดสอบดังกล่าวนี้ยังแสดงให้เห็นว่าสารในกลุ่มแคลเซียมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
ของเช้ือรา T. asperellum NST - 009 ในการยับย้ังการเจริญของเช้ือราสาเหตุโรคแอนแทรคโนสในระดับห้องปฏิบัติการได้ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มนัชญา รัตนโชติ และ นิพนธ์ วิสารทานนท์ (2549) ที่กล่าวว่า แคลเซียมคลอไรด์มีผลต่อการ
ยับยั้งการเจริญเติบโตและการงอกของสปอร์เช้ือรา C. gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของฝรั่งที่อุณหภูมิห้อง 
ส่วนสารกลุ่มแมกนีเซียม และกากน้ าตาล มีแนวโน้มในการเพิ่มประสิทธิภาพของเช้ือรา T. asperellum NST - 009 ในการ
ยับยั้งการเจริญของเช้ือราสาเหตุโรคแอนแทรคโนสได้ แต่สารกลุ่มสังกะสีไม่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของเช้ือรา                           
T. asperellum NST - 009 ในการยับยั้งการเจริญของเช้ือราสาเหตุโรคแอนแทรคโนสได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ วนิดา 
เพ็ชร์ลมุล (2558) ที่อธิบายไว้ว่า ความเข้มข้นของสังกะสีมีผลต่อปรมิาณและความหลากหลายของเชื้อราในดินในทางลบซึ่งเช้ือ
รา T. asperellum NST - 009 เป็นเชื้อราที่เจริญได้ดีในดินชนิดหนึ่ง 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4 ลักษณะของเชื้อรา Trichoderma asperellum NST - 009 ที่เป็นปรสิตต่อเชื้อรา Colletotrichum 
gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสส่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์ scanning electron microscope (SEM) 

ตารางที่ 3 ประสิทธิภาพของเช้ือรา Trichoderma asperellum NST - 009 ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือรา 
Colletotrichum gloeosporioides เป็นเวลา 5 วัน 

กรรมวิธ ี
การยับยั้ง 
(เปอร์เซ็นต์)1/ 

การคลมุทับ 
(เปอร์เซ็นต์)1/ 

T. asperellum NST - 009 70.81 a 77.00 b 
T. asperellum NST - 009 + Calcium 74.09 b 78.00 c 
T. asperellum NST - 009 + Magnesium 72.86 a 77.00 b 
T. asperellum NST - 009 + Zinc 70.39 a 76.00 b 
T. asperellum NST - 009 + Molass 72.45 a  78.00 c 
T. asperellum CB - pin - 01 (การค้า) 71.22 a 77.00 b 
สารเคมี mancozeb 70.81 a 0.00   a 
F-test        *     *** 
C.V. (%) 1.42% 1.00% 

1/ตัวอักษรที่แตกต่างกันในแนวตั้ง แสดงถึงค่าเฉลีย่ที่แตกต่างกันทางสถิติ (P ≤ 0.05) ที่วิเคราะหด์้วยวธิี Duncan’s 
Multiple’s Range Test  

 

 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการศึกษา พบว่า สารในกลุ่มแคลเซียมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของเช้ือรา T. asperellum NST - 009 ทั้งในการ
เจริญเติบโต การสร้างสปอร์ การยับยั้ง และการคลุมทับเส้นใยของเช้ือราสาเหตุโรคแอนแทรคโนสของส้มโอทับทิมสยาม โดย
เอนไซม์เซลลูโลสของเช้ือรา T. asperellum NST - 009 มีบทบาทในการควบคุมทางชีววิทยาต่อเช้ือ C. gloeosporioides 
ส่วนแคลเซียมจะมีผลต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตและการงอกของสปอร์เช้ือรา C. gloeosporioides 
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ใยเช้ือโรคลดลงอย่างมาก นอกจากน้ีผลการทดสอบดังกล่าวนี้ยังแสดงให้เห็นว่าสารในกลุ่มแคลเซียมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
ของเช้ือรา T. asperellum NST - 009 ในการยับยั้งการเจริญของเช้ือราสาเหตุโรคแอนแทรคโนสในระดับห้องปฏิบัติการได้ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มนัชญา รัตนโชติ และ นิพนธ์ วิสารทานนท์ (2549) ที่กล่าวว่า แคลเซียมคลอไรด์มีผลต่อการ
ยับยั้งการเจริญเติบโตและการงอกของสปอร์เช้ือรา C. gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของฝรั่งที่อุณหภูมิห้อง 
ส่วนสารกลุ่มแมกนีเซียม และกากน้ าตาล มีแนวโน้มในการเพิ่มประสิทธิภาพของเช้ือรา T. asperellum NST - 009 ในการ
ยับยั้งการเจริญของเช้ือราสาเหตุโรคแอนแทรคโนสได้ แต่สารกลุ่มสังกะสีไม่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของเช้ือรา                           
T. asperellum NST - 009 ในการยับยั้งการเจริญของเช้ือราสาเหตุโรคแอนแทรคโนสได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ วนิดา 
เพ็ชร์ลมุล (2558) ที่อธิบายไว้ว่า ความเข้มข้นของสังกะสีมีผลต่อปรมิาณและความหลากหลายของเชื้อราในดินในทางลบซึ่งเช้ือ
รา T. asperellum NST - 009 เป็นเชื้อราที่เจริญได้ดีในดินชนิดหนึ่ง 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4 ลักษณะของเชื้อรา Trichoderma asperellum NST - 009 ที่เป็นปรสิตต่อเชื้อรา Colletotrichum 
gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสส่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์ scanning electron microscope (SEM) 

ตารางที่ 3 ประสิทธิภาพของเช้ือรา Trichoderma asperellum NST - 009 ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือรา 
Colletotrichum gloeosporioides เป็นเวลา 5 วัน 

กรรมวิธ ี
การยับยั้ง 
(เปอร์เซ็นต์)1/ 

การคลมุทับ 
(เปอร์เซ็นต์)1/ 

T. asperellum NST - 009 70.81 a 77.00 b 
T. asperellum NST - 009 + Calcium 74.09 b 78.00 c 
T. asperellum NST - 009 + Magnesium 72.86 a 77.00 b 
T. asperellum NST - 009 + Zinc 70.39 a 76.00 b 
T. asperellum NST - 009 + Molass 72.45 a  78.00 c 
T. asperellum CB - pin - 01 (การค้า) 71.22 a 77.00 b 
สารเคมี mancozeb 70.81 a 0.00   a 
F-test        *     *** 
C.V. (%) 1.42% 1.00% 

1/ตัวอักษรที่แตกต่างกันในแนวตั้ง แสดงถึงค่าเฉลีย่ที่แตกต่างกันทางสถิติ (P ≤ 0.05) ที่วิเคราะหด์้วยวธิี Duncan’s 
Multiple’s Range Test  

 

 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการศึกษา พบว่า สารในกลุ่มแคลเซียมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของเช้ือรา T. asperellum NST - 009 ทั้งในการ
เจริญเติบโต การสร้างสปอร์ การยับยั้ง และการคลุมทับเส้นใยของเช้ือราสาเหตุโรคแอนแทรคโนสของส้มโอทับทิมสยาม โดย
เอนไซม์เซลลูโลสของเช้ือรา T. asperellum NST - 009 มีบทบาทในการควบคุมทางชีววิทยาต่อเช้ือ C. gloeosporioides 
ส่วนแคลเซียมจะมีผลต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตและการงอกของสปอร์เช้ือรา C. gloeosporioides 
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ผลการเสริมเศษเหลือจากการเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทองในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตและค่าไขมันในซีรัมของ

ไก่ไข่ช่วงท้ายของการให้ผลผลิตไข่

กนกวรรณ คงส�าเร็จ1 สุวนันท์ บัวขวัญ1 อาภรณ์ ส่งแสง2* และวิชชุดา กล้าเวช3

บทคัดย่อ
 ศกึษาผลการเศษเหลอืจากการเพาะเหด็ถัง่เช่าสีทองในอาหารไก่ไข่เพือ่ปรบัปรงุสมรรถภาพการผลิต และคุณภาพไข่ในช่วง

ท้ายของการให้ไข่ ใช้ไก่ไข่พันธุ์ Isa Brown อายุ 63 สัปดาห์ จ�านวน 144 ตัว วางแผนการทดลองแบบ สุ่มสมบูรณ์ (Completely 

Randomized Design) แบ่งไก่เป็น 3 กลุ่มๆ ละ 6 ซ�้า โดยให้ไก่แต่ละกลุ่มได้รับอาหารทดลองเป็นเวลา 10 สัปดาห์ ดังนี้ กลุ่มที่ 1 

ได้รับอาหารควบคุม กลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 ได้รับอาหารควบคุม+เศษเหลือจากการเพาะเห็ดถั่งเช่า สีทอง 0.5 กรัม และ 1 กรัมต่อ

กิโลกรัมอาหาร ตามล�าดับ ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มที่เสริมวัสดุเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทองมีปริมาณอาหารที่กิน ผลผลิตไข่ น�้าหนักไข่ มวล

ไข่ และประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นมวลไข่ แตกต่างอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ (P>0.05) เมื่อเทียบกับ กลุ่มควบคุม และมี 

น�า้หนกัไข่ขาว น�า้หนักไข่แดง ความสงูไข่ขาว ความหนาเปลอืกไข่ ความแขง็แรงของเปลอืกไข่ และค่า Haugh Unit ค่าคอเลสเตอรอล

และไตรกลีเซอร์ไรด์ในซีรัม แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ (P>0.05) ระหว่างกลุ่มทดลอง แต่พบว่าการเสริมวัสดุเพาะเห็ด

ถัง่เช่าสทีองทีร่ะดบั 1 กรมัต่อกิโลกรมัอาหารท�าให้ความสงูไข่แดงในสปัดาห์ที ่5 สูงกว่ากลุม่ควบคมุอย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิ(P<0.05) 

และน�า้หนกัเปลือกไข่ในสัปดาห์ที ่10 ของกลุม่ที ่2 ต�า่กว่ากลุม่อืน่ ๆ  อย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิ(P<0.05) แต่เมือ่พจิารณาตลอดระยะ

เวลาการเลี้ยง 10 สัปดาห์พบว่าการเสริมวัสดุเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทองไม่มีผลต่อสมรรถภาพการผลิตคุณภาพไข่ 

ค�าส�าคัญ : เห็ดถั่งเช่าสีทอง สมรรถภาพการผลิต คุณภาพไข่ ไก่ไข่ 
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Effects of Mushroom (Cordyceps militaris) culture waste supplementation in Diet on 

Productive Performance and Serum Lipid of Laying Hens in Late Production Period

Kanokwan Kongsumrej1 Suvanan Jitket1 Aporn Songsang2*

and Wichuda Klawech3

Abstract
The Effects of Mushroom (Cordyceps militaris) culture waste supplementation in diet on productive 

Performance and serum lipid of laying hens in late production period were carried out. One hundred and forty 

four laying hens (63 weeks of age) were used in a completely randomized design. The laying hens were randomly 

allocated to 3 groups consisting of 6 replications. The groups were assigned to receive the treatment diet for 

10 weeks, as follows: Group 1. control diet, Group 2. control diet + 0.5 g., and Group 3. control diet + 1 g/kg 

feed, respectively. There were no significant differences (P>0.05) in feed intake, egg production, egg weight, egg 

mass and FCR between laying hen receiving mushroom culture waste supplementation diet compared to con-

trol group. No significant differences (P>0.05) in shell thickness, albumen weight, yolk weight, albumen height, 

Haugh unit, shell thickness and shell strength as well as serum cholesterol and triglyceride, were observed 

among treatment. However higher (P<0.05) yolk height was obtained in group 3 at 5 weeks of the experiment 

compared to the control group. There was a significant lower (P<0.05) shell weight at 10 weeks of Group 2 

compared to the others. Considering over 10 weeks period of the experiment, Mushroom culture waste sup-

plementation in diet had no effect on productive performance and serum lipid. 

Key words: Cordyceps militaris, Productive performance, Egg quality, laying hen
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บทน า 

ไข่ไก่เป็นอำหำรที่มีคุณค่ำทำงโภชนำกำรสูงเป็นท่ีนิยมบริโภคอย่ำงแพร่หลำย ในปัจจุบันนอกจำกจะให้ควำมส ำคัญกับ
คุณค่ำทำงโภชนะแล้ว ควำมปลอดภัยของอำหำรเป็นประเด็นที่ผู้บริโภคหันมำให้ควำมส ำคัญเพิ่มขึ น ในอุตสำหกรรมกำรผลิต
ไก่ไข่ในปัจจุบันเป็นกำรเลี ยงท่ีมุ่งเน้นให้ได้ประสิทธิภำพกำรผลิตสูงในสภำพกำรเลี ยงท่ีหนำแน่นท ำให้ผู้ผลิตจ ำเป็นต้องมีกำรใช้
สำรต่ำง ๆ เช่น ยำปฎิชีวนะ หริอสำรเสริมต่ำง ๆ เพื่อช่วยในกำรดูแลสุขภำพหรือปรับปรุงสมรรถภำพกำรผลิต ซึ่งท ำให้
ผู้บริโภคมีควำมกังวลเกี่ยวกับกำรตกค้ำงในผลิตภัณฑ์ และกำรปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม ท ำให้มีควำมพยำยำมในกำรน ำเอำสำร
จำกธรรมชำติมำใช้เพื่อทดแทนสำรดังกล่ำว เห็ดถั่งเช่ำสีทอง (Cordycepin militaris) เป็นที่รู้จักกันอย่ำงแพร่หลำยมีสรรพคุณ
ในกำรเสริมสุขภำพโดยช่วยลดระดับน  ำตำลและไขมันในเลือด รักษำโรคทำงเดินหำยใจ [1] มีสำรออกฤทธิ์ที่ส ำคัญคือ       
คอร์ไดซิปิน (cordycipin) มีคุณสมบัติยับยั งกำรเกิดเซลล์มะเร็ง [2] ยับยั งเชื อแบคทีเรียก่อโรค [3] มีสำรคอร์ไดมิน 
(cordymin) ที่มีผลต่อกำรเพิ่มสำรตำ้นอนุมูลอิสระ ลดกำรเกิดกำรอักเสบ [4] มีเบต้ำกลูแคนท่ีเป็นส่วนประกอบของเส้นใยเห็ด
ถั่งเช่ำสีทองที่มีคุณสมบัติในกำรกระตุ้นภูมิคุ้มกัน [5] นอกจำกนี ยังมี Lovastatin, ergothioneine ที่มีผลต่อกำรลดระดับ
ไขมันในเลือด [6] ในกำรเพำะเลี ยงเห็ดถั่งเช่ำสีทองจะท ำกำรเก็บเกี่ยวดอกเห็ดโดยกำรตัดบริเวณระหวำงฐำนของดอกเห็ดและ
วัสดุเพำะเพื่อน ำดอกเห็ดไปใช้ประโยชน์ โดยในเศษวัสดุเพำะจะมีส่วนของสำรออกฤทธิ์คอรไดซิปนเหลืออยูเมื่อน ำมำเสริมใน
อำหำรไก่ไขพ่บว่ำกำรเสริมวัสดุเพำะเห็ดถั่งเช่ำสีทองที่ระดับ 0.5  1  และ  2 กรัมต่อกิโลกรัมอำหำร มีผลต่อจุลินทรีย์ในไส้ตัน
ของไก่ไข่โดยส่งผลต่อปริมำณจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ได้แก่ Lactobacillus spp. และ เชื อ Bifidobacterium spp. เพิ่มขึ น
ทุกระดับกำรเสริม และกำรเสริมวัสดุเพำะเห็ดถั่งเช่ำสีทองทุกระดับส่งผลให้เชื อ Clostridium spp. เชื อ Coliforms  และ เชื อ 
E. coli ลดลง และกำรเสริมวัสดุเพำะเห็ดถั่งเช่ำสีทองในอำหำรไก่ไข่ที่ระดับ 0.5   1 และ 2 กรัมต่อกิโลกรัมอำหำร สำมำรถ
เพิ่มน  ำหนักไข่ และที่ระดับ 2 กรัมต่อกิโลกรัมอำหำร ช่วยปรับปรุงประสิทธิภำพกำรใช้อำหำร [7] กำรเสริมที่ระดับ 2 
เปอร์เซ็นต์ในอำหำรมีผลท ำให้มวลไข่และประสิทธิภำพกำรใช้อำหำรสูงขึ นเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม และกำรเสริมที่ระดับ 1 
และ 2 เปอร์เซ็นต์ ช่วยลดระดับคอเลสเทอรอลในเลือด [8] จำกผลกำรศึกษำดังกล่ำวชี ให้เห็นว่ำเห็ดถังเช่ำสีทองรวมถึงวัสดุ
เพำะที่ยังมีสำรออกฤทธ์ิสำมำรถช่วยส่งเสริมสมรรถภำพกำรผลิตของไก่ไข่ กำรศึกษำครั งนี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำผลกำรเสริม
วัสดุเพำะเห็ดถั่งเช่ำสีทองในอำหำรต่อสมรรถภำพกำรผลิตและคุณภำพไข่ของไก่ไข่ช่วงท้ำยของกำรให้ผลผลิตไข่ 
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(Completely Randomized Design) แบ่งไก่เป็น 3 กลุ่มๆ ละ 6 ซ  ำ ๆ ละ 8 ตัว ดังนี  กลุ่มที่ 1 ได้รับอำหำรควบคุม   กลุ่มที่ 
2 และกลุ่มที่ 3 ได้รับอำหำรควบคุม+วัสดุเพำะเห็ดถั่งเช่ำสีทอง 0.5 กรัม และ 1 กรัมต่อกิโลกรัมอำหำร ใช้อำหำรส ำเร็จรูป
ทำงกำรค้ำส ำหรับไก่ไข่ วัสดุเพำะเห็ดถั่งเช่ำสีทองที่ใช้ในกำรทดลองครั งนี เป็นวัสดุเหลือจำกกำรเก็บเกี่ยวดอกเห็ดถั่งเช่ำเพื่อ
น ำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ โดยส่วนประกอบหลักของวัสดุเพำะคือข้ำวกล้องสังข์หยด ไก่ได้รับน  ำสะอำดให้กิน
ตลอดเวลำ และได้รับแสง 16 ช่ัวโมงต่อวัน ท ำกำรทดลองเป็นเวลำ 10 สัปดำห์ ท ำกำรบันทึกปริมำณอำหำรที่ให้และปริมำณ
อำหำรที่เหลือทุกสัปดำห์เพื่อน ำไปค ำนวณปริมำณอำหำรที่กิน บันทึกจ ำนวนไข่ น  ำหนักไข่  เพื่อค ำนวณหำเปอร์เซ็นต์กำรให้
ผลผลิต มวลไข่ ประสิทธิภำพกำรใช้อำหำรต่อมวลไข่ ท ำกำรสุ่มไข่จำกแต่ละกลุ่ม ๆ ละ 12 ฟอง รวม 36 ฟอง ในสัปดำห์ที่ 5 
และ สัปดำห์ที่ 10  เพื่อศึกษำคุณภำพไข่และส่วนประกอบของฟองไข่ได้แก่ น  ำหนักไข่ขำว น  ำหนักไข่แดง วัดควำมสูงไข่ขำว
เพื่ อค ำนวณหำค่ำ Haugh Unit ควำมหนำเปลือกไข่ ควำมแข็งแรงของเปลือกไข่ โดยใช้เครื่อง Texture analyzer 
(TA.TX.plus texture analyzer, Stable Micro system)  และสีไข่แดงโดยใช้เครื่องวัดสี ColorFlex EZ เมื่อสิ นสุดกำร
ทดลองท ำกำรสุ่มเก็บตัวอย่ำงเลือดจำกไก่กลุ่มควบคุม และกลุ่มที่เสริมวัสดุเพำะเห็ดถั่งเช่ำสีทองที่ระดับ 1 กรัมต่อกิโลกรัม 
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ในกำรเสริมสุขภำพโดยช่วยลดระดับน  ำตำลและไขมันในเลือด รักษำโรคทำงเดินหำยใจ [1] มีสำรออกฤทธิ์ที่ส ำคัญคือ       
คอร์ไดซิปิน (cordycipin) มีคุณสมบัติยับยั งกำรเกิดเซลล์มะเร็ง [2] ยับยั งเชื อแบคทีเรียก่อโรค [3] มีสำรคอร์ไดมิน 
(cordymin) ที่มีผลต่อกำรเพิ่มสำรตำ้นอนุมูลอิสระ ลดกำรเกิดกำรอักเสบ [4] มีเบต้ำกลูแคนท่ีเป็นส่วนประกอบของเส้นใยเห็ด
ถั่งเช่ำสีทองที่มีคุณสมบัติในกำรกระตุ้นภูมิคุ้มกัน [5] นอกจำกนี ยังมี Lovastatin, ergothioneine ที่มีผลต่อกำรลดระดับ
ไขมันในเลือด [6] ในกำรเพำะเลี ยงเห็ดถั่งเช่ำสีทองจะท ำกำรเก็บเกี่ยวดอกเห็ดโดยกำรตัดบริเวณระหวำงฐำนของดอกเห็ดและ
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อำหำรไก่ไขพ่บว่ำกำรเสริมวัสดุเพำะเห็ดถั่งเช่ำสีทองที่ระดับ 0.5  1  และ  2 กรัมต่อกิโลกรัมอำหำร มีผลต่อจุลินทรีย์ในไส้ตัน
ของไก่ไข่โดยส่งผลต่อปริมำณจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ได้แก่ Lactobacillus spp. และ เชื อ Bifidobacterium spp. เพิ่มขึ น
ทุกระดับกำรเสริม และกำรเสริมวัสดุเพำะเห็ดถั่งเช่ำสีทองทุกระดับส่งผลให้เชื อ Clostridium spp. เชื อ Coliforms  และ เชื อ 
E. coli ลดลง และกำรเสริมวัสดุเพำะเห็ดถั่งเช่ำสีทองในอำหำรไก่ไข่ที่ระดับ 0.5   1 และ 2 กรัมต่อกิโลกรัมอำหำร สำมำรถ
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(Completely Randomized Design) แบ่งไก่เป็น 3 กลุ่มๆ ละ 6 ซ  ำ ๆ ละ 8 ตัว ดังนี  กลุ่มที่ 1 ได้รับอำหำรควบคุม   กลุ่มที่ 
2 และกลุ่มที่ 3 ได้รับอำหำรควบคุม+วัสดุเพำะเห็ดถั่งเช่ำสีทอง 0.5 กรัม และ 1 กรัมต่อกิโลกรัมอำหำร ใช้อำหำรส ำเร็จรูป
ทำงกำรค้ำส ำหรับไก่ไข่ วัสดุเพำะเห็ดถั่งเช่ำสีทองที่ใช้ในกำรทดลองครั งนี เป็นวัสดุเหลือจำกกำรเก็บเกี่ยวดอกเห็ดถั่งเช่ำเพื่อ
น ำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ โดยส่วนประกอบหลักของวัสดุเพำะคือข้ำวกล้องสังข์หยด ไก่ได้รับน  ำสะอำดให้กิน
ตลอดเวลำ และได้รับแสง 16 ช่ัวโมงต่อวัน ท ำกำรทดลองเป็นเวลำ 10 สัปดำห์ ท ำกำรบันทึกปริมำณอำหำรที่ให้และปริมำณ
อำหำรที่เหลือทุกสัปดำห์เพื่อน ำไปค ำนวณปริมำณอำหำรที่กิน บันทึกจ ำนวนไข่ น  ำหนักไข่  เพื่อค ำนวณหำเปอร์เซ็นต์กำรให้
ผลผลิต มวลไข่ ประสิทธิภำพกำรใช้อำหำรต่อมวลไข่ ท ำกำรสุ่มไข่จำกแต่ละกลุ่ม ๆ ละ 12 ฟอง รวม 36 ฟอง ในสัปดำห์ที่ 5 
และ สัปดำห์ที่ 10  เพื่อศึกษำคุณภำพไข่และส่วนประกอบของฟองไข่ได้แก่ น  ำหนักไข่ขำว น  ำหนักไข่แดง วัดควำมสูงไข่ขำว
เพื่ อค ำนวณหำค่ำ Haugh Unit ควำมหนำเปลือกไข่ ควำมแข็งแรงของเปลือกไข่ โดยใช้เครื่อง Texture analyzer 
(TA.TX.plus texture analyzer, Stable Micro system)  และสีไข่แดงโดยใช้เครื่องวัดสี ColorFlex EZ เมื่อสิ นสุดกำร
ทดลองท ำกำรสุ่มเก็บตัวอย่ำงเลือดจำกไก่กลุ่มควบคุม และกลุ่มที่เสริมวัสดุเพำะเห็ดถั่งเช่ำสีทองที่ระดับ 1 กรัมต่อกิโลกรัม 
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4 
 

อำหำร กลุ่มละ 5 ตัว น ำส่งวิเครำะห์ค่ำคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอร์ไรด์ โดยใช้เครื่องวิเครำะห์  Konelab 20i -
Thermosciencetific ของบริษัท Double S diagnostics ที่คลินิกเทคนิคกำรแพทย์พัทลุง  
การวิเคราะหข์้อมูล   

ข้อมูลสมรรถภำพกำรผลติและคุณภำพไข ่น ำไปวิเครำะห์ควำมแปรปรวน (Analysis of Variance) ตำมแผนกำร
ทดลองแบบสุ่มสมบรูณ์ (completely randomized design, CRD) วิเครำะห์เปรยีบเทียบควำมแตกต่ำงระหว่ำงสูตรอำหำร 
โดยวิธ ีDuncan’s new multiple range test (DMRT) ที่ระดับควำมเชื่อมั่น 95%  และค่ำคอเลสเตอรอลและ              
ไตรกลีเซอร์ไรด ์วิเครำะห์ควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ยโดยใช้ T-test   

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

 
ผลการเสริมวัสดุเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทองในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการผลิต  

ผลกำรศึกษำแสดงในตำรำงที่ 1 พบว่ำกลุ่มที่ได้รับกำรเสริมวัสดุเพำะเห็ดถั่งเช่ำสีทองในอำหำรไก่ไข่ช่วงอำยุ 63-73 
สัปดำห์ที่ระดับ 0.5 และ 1 เปอร์เซ็นต์ มีปริมำณอำหำรที่กิน เปอร์เซ็นต์กำรผลิตไข่ น  ำหนักไข่ มวลไข่ และประสิทธิภำพกำร
เปลี่ยนอำหำรเป็นมวลไข่ แตกต่ำงอย่ำงไม่มีนัยส ำคัญทำงสถิติ (P>0.05) เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม ในขณะที่ ชัญญำภัค และ
คณะ [9]  รำยงำนว่ำกำรเสริมเห็ดถั่งเช่ำสีทองในอำหำรในไก่ไข่ตั งแต่อำยุ 21 สัปดำห์-ที่-33 สัปดำห์ ที่ระดับ 0.5 และ 1 
เปอร์เซ็นต์ มีผลท ำให้น  ำหนักไข่เพิ่มขึ นอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (P<0.05) แต่ไม่พบควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ
ของมีปริมำณอำหำรที่กิน เปอร์เซ็นต์กำรผลิตไข่และประสิทธิภำพกำรใช้อำหำร เป็นไปในทำงเดียวกันกับผลกำรศึกษำ
ของ Wang และคณะ [8] ที่ท ำกำรทดลองในช่วงแรกของกำรให้ไข่ที่อำยุ 22-34 สัปดำห์ พบว่ำกำรเสริมวัสดุเพำะเห็ดถั่งเช่ำสี
ทองในอำหำร ท่ีระดับ 2 เปอร์เซ็นต์ มีผลท ำให้มวลไข่ และประสิทธิภำพกำรเปลี่ยนอำหำรเป็นน  ำหนักไข่เพิ่มขึ นอย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติ (P<0.05) โดยมีปริมำณอำหำรที่กินต่ ำกว่ำกลุ่มที่เสริมที่ระดับ 0 0.5  และ 1 เปอร์เซ็นต์อย่ำงมีนัยส ำคัญ
ทำงสถิติ (P<0.05)  ชัยวัฒน์ และคณะ [7] รำยงำนผลกำรศึกษำท่ีสอดคล้องกันโดยพบว่ำกำรเสริมวัสดุเพำะเห็ดถั่งเชำสีทองที่
ระดับ 0.5 และ 1 เปอร์เซ็นต์ในอำหำรไก่ไข่อำยุ 23-35 สัปดำห์ มีผลท ำให้มีน  ำหนักไข่และประสิทธิภำพกำรใช้อำหำรดีกว่ำ
กลุ่ม ควบคุม (P<0.05) โดยที่ไก่ไข่ทุกกลุ่มมีปริมำณอำหำรที่กินเฉลี่ยต่อวันและผลผลิตไข่แตกต่ำงกันอย่ำงไม่มีนัยส ำคัญทำง
สถิติ (P>0.05)  โดยสรุปจำกกำรศึกษำดงักล่ำวพบว่ำกำรเสรมิเหด็ถั่งเช่ำสีทองในอำหำรในไก่ไข่ช่วงแรกของกำรให้ไขต่ั งแต่อำยุ 
21 สัปดำห์-ที่-35 สัปดำห์ สำมำรถเพิ่มน  ำหนักไข่ มวลไข่ และประสิทธิภำพกำรใช้อำหำรได้ ซึ่งผลดังกล่ำวอำจเนื่องมำจำก
คุณสมบัติของเห็ดถั่งเช่ำสีทองที่ช่วยส่งเสริมกำรย่อยและกำรดูดซึมโภชนะผ่ำนส่วนประกอบในเส้นใยเห็ดที่มีส่วนประกอบของ
กลูแคนและกำแลคโตแมนแนนที่มีคุณสมบัติเป็นพรีไบโอติกที่ช่วยส่งเสริมกำรเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ใน
ทำงเดินอำหำร และควบคุมจุลินทรีย์ก่อโรค [7,9] ซึ่งผลดังกล่ำวไม่พบในกำรศึกษำครั งนี ที่แสดงให้เห็นว่ำกำรวัสดุเพำะเห็ดถั่ง
เช่ำสีทองทุกระดับในอำหำรไก่ไข่ช่วงท้ำยของกำรให้ไข่ ไม่มีผลต่อน  ำหนักไข่ มวลไข่ และประสิทธิภำพกำรใช้อำหำร ในขณะที่
ในไก่ที่อำยุกำรให้ไข่ช่วงแรกไก่มีควำมต้องกำรโภชนะสูงเพื่อใช้ส ำหรับกำรเจริญเติบโตและกำรให้ผลผลิตไข่กำรเสริมวัสดุเพำะ
เห็ดถั่งเช่ำสีทองสำมำรถช่วยส่งเสริมผ่ำนกำรย่อยและกำรดูดซึมที่ดีขึ นจำกกำรสร้ำงสมดุลของจุลินทรีย์ในทำงเดินอำหำร 
นอกจำกช่วงอำยุของไก่แล้วระดับของคอร์ไดซิปินที่เป็นส่วนประกอบในเศษเหลือจำกกำรเพำะเห็ดถั่งเช่ำสีทองที่แตกต่ำงกัน 
อำจท ำให้ไม่เห็นผลกำรตอบสนองของสมรรถภำพกำรผลิต 
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ตารางที่ 1   ผลของกำรเสริมวัสดุเพำะเห็ดถั่งเช่ำในอำหำรไก่ไข่ที่ระดับ 0.5 และ 1 กรัมต่อกิโลกรัมอำหำร ต่อสมรรถภำพ   
กำรผลิต  (± ควำมคลำดเคลื่อนมำตรฐำน)  

สมรรถภาพการผลิต  ระดับการเสริมวัสดุเพาะเห็ดถั่งเช่าในอาหารไก่ไข่ 
(กรัมต่อกิโลกรัมอาหาร) 

P-value 

        ควบคุม       0.5       1  
ผลผลติไข ่ 90.60±5.13 88.56±7.04 89.48±4.21 0.760 
น  ำหนักไข่ (กรัม/ฟอง)  62.17±0.70 62.42±1.63 61.75±1.73 0.600 
มวลไข่ (กรมั)  56.33±2.95 55.25±4.04 55.20±3.31 0.670 
ปริมำณอำหำรที่กิน (กรัม/ตัว/วัน)  107.89±2.38 109.11±3.60 109.15±3.88 0.570 
อัตรำกำรเปลี่ยนอำหำรเป็นมวลไข่  1.92±0.25 1.98±0.16 1.98±0.11 0.520 
ต้นทุนค่ำอำหำรต่อกำรผลิตไข่ไก่          
1 กิโลกรัม  (บำท)  

28.83±1.73 29.78±2.43 29.78±1.76 0.530 

 
ผลการเสริมเสริมวัสดุเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทองในอาหารไก่ไข่ต่อคุณภาพไข่  

 
กำรเสริมวสัดุเพำะเหด็ถั่งเช่ำสีทองที่ระดับ 0, 0.5 และ 1 กรัมต่อกิโลกรมัอำหำร มีค่ำควำมหนำเปลอืกไข่ น  ำหนักไข่

ขำว น  ำหนักไข่แดง ควำมสูงไข่ขำว ค่ำสีไข่แดง ค่ำฮอฟ์ยูนิต ควำมแข็งแรงของเปลือกไข่ในสัปดำหท์ี่ 5 และ 10 แตกต่ำงกัน
อย่ำงไม่มีนัยส ำคญัทำงสถิติ (P>0.05) (ตำรำงที่ 2) 
 
ตารางท่ี 2   ผลของกำรเสริมวัสดเุพำะเหด็ถั่งเชำ่ในอำหำรไกไ่ข่ท่ีระดับ 0.5 และ 1 กรัมต่อกิโลกรัมอำหำรต่อคณุภำพไข ่ 

              (± ควำมคลำดเคลื่อนมำตรฐำน) 
คุณภาพไข่ ระดับการเสริมวัสดุเพาะเห็ดถั่งเช่าในอาหารไก่ไข่ 

(กรัมต่อกิโลกรัมอาหาร) 
P-value 

        ควบคุม       0.5       1  
น  าหนักฟองไข่ (กรัม)      
สัปดำห์ที ่5  60.23±2.01 59.83±1.25 60.31±1.96 0.794 
สัปดำห์ที ่10  60.41±0.91 61.26±1.24 60.76±0.91 0.162 
น  าหนักเปลือกไข่ (กรัม)      
สัปดำห์ที่ 5  6.15±0.36 5.98±0.53 6.08±0.40 0.355 
สัปดำห์ที ่10  6.18±0.63ab 5.85±0.52a 6.49±0.47b 0.031 
น  าหนักไขข่าว (กรัม)      
สัปดำห์ที่ 5  38.15±1.79 37.69±2.15  37.93±2.43 0.877 
สัปดำห์ที ่10  39.12±1.23 39.26±1.17 38.67±1.10 0.462 
น  าหนักไข่แดง (กรัม)      
สัปดำห์ที่ 5  15.93±0.98 16.25±1.22 16.30±1.09 0.678 
สัปดำห์ที ่10  15.10±1.04 16.15±0.80 15.60±1.42 0.096 
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4 
 

อำหำร กลุ่มละ 5 ตัว น ำส่งวิเครำะห์ค่ำคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอร์ไรด์ โดยใช้เครื่องวิเครำะห์  Konelab 20i -
Thermosciencetific ของบริษัท Double S diagnostics ที่คลินิกเทคนิคกำรแพทย์พัทลุง  
การวิเคราะหข์้อมูล   

ข้อมูลสมรรถภำพกำรผลติและคุณภำพไข ่น ำไปวิเครำะห์ควำมแปรปรวน (Analysis of Variance) ตำมแผนกำร
ทดลองแบบสุ่มสมบรูณ์ (completely randomized design, CRD) วิเครำะห์เปรยีบเทียบควำมแตกต่ำงระหว่ำงสูตรอำหำร 
โดยวิธ ีDuncan’s new multiple range test (DMRT) ที่ระดับควำมเชื่อมั่น 95%  และค่ำคอเลสเตอรอลและ              
ไตรกลีเซอร์ไรด ์วิเครำะห์ควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ยโดยใช้ T-test   

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

 
ผลการเสริมวัสดุเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทองในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการผลิต  

ผลกำรศึกษำแสดงในตำรำงที่ 1 พบว่ำกลุ่มที่ได้รับกำรเสริมวัสดุเพำะเห็ดถั่งเช่ำสีทองในอำหำรไก่ไข่ช่วงอำยุ 63-73 
สัปดำห์ที่ระดับ 0.5 และ 1 เปอร์เซ็นต์ มีปริมำณอำหำรที่กิน เปอร์เซ็นต์กำรผลิตไข่ น  ำหนักไข่ มวลไข่ และประสิทธิภำพกำร
เปลี่ยนอำหำรเป็นมวลไข่ แตกต่ำงอย่ำงไม่มีนัยส ำคัญทำงสถิติ (P>0.05) เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม ในขณะที่ ชัญญำภัค และ
คณะ [9]  รำยงำนว่ำกำรเสริมเห็ดถั่งเช่ำสีทองในอำหำรในไก่ไข่ตั งแต่อำยุ 21 สัปดำห์-ที่-33 สัปดำห์ ที่ระดับ 0.5 และ 1 
เปอร์เซ็นต์ มีผลท ำให้น  ำหนักไข่เพิ่มขึ นอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (P<0.05) แต่ไม่พบควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ
ของมีปริมำณอำหำรที่กิน เปอร์เซ็นต์กำรผลิตไข่และประสิทธิภำพกำรใช้อำหำร เป็นไปในทำงเดียวกันกับผลกำรศึกษำ
ของ Wang และคณะ [8] ที่ท ำกำรทดลองในช่วงแรกของกำรให้ไข่ที่อำยุ 22-34 สัปดำห์ พบว่ำกำรเสริมวัสดุเพำะเห็ดถั่งเช่ำสี
ทองในอำหำร ท่ีระดับ 2 เปอร์เซ็นต์ มีผลท ำให้มวลไข่ และประสิทธิภำพกำรเปลี่ยนอำหำรเป็นน  ำหนักไข่เพิ่มขึ นอย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติ (P<0.05) โดยมีปริมำณอำหำรที่กินต่ ำกว่ำกลุ่มที่เสริมที่ระดับ 0 0.5  และ 1 เปอร์เซ็นต์อย่ำงมีนัยส ำคัญ
ทำงสถิติ (P<0.05)  ชัยวัฒน์ และคณะ [7] รำยงำนผลกำรศึกษำท่ีสอดคล้องกันโดยพบว่ำกำรเสริมวัสดุเพำะเห็ดถั่งเชำสีทองที่
ระดับ 0.5 และ 1 เปอร์เซ็นต์ในอำหำรไก่ไข่อำยุ 23-35 สัปดำห์ มีผลท ำให้มีน  ำหนักไข่และประสิทธิภำพกำรใช้อำหำรดีกว่ำ
กลุ่ม ควบคุม (P<0.05) โดยที่ไก่ไข่ทุกกลุ่มมีปริมำณอำหำรที่กินเฉลี่ยต่อวันและผลผลิตไข่แตกต่ำงกันอย่ำงไม่มีนัยส ำคัญทำง
สถิติ (P>0.05)  โดยสรุปจำกกำรศึกษำดงักล่ำวพบว่ำกำรเสรมิเหด็ถั่งเช่ำสีทองในอำหำรในไก่ไข่ช่วงแรกของกำรให้ไขต่ั งแต่อำยุ 
21 สัปดำห์-ที่-35 สัปดำห์ สำมำรถเพิ่มน  ำหนักไข่ มวลไข่ และประสิทธิภำพกำรใช้อำหำรได้ ซึ่งผลดังกล่ำวอำจเนื่องมำจำก
คุณสมบัติของเห็ดถั่งเช่ำสีทองที่ช่วยส่งเสริมกำรย่อยและกำรดูดซึมโภชนะผ่ำนส่วนประกอบในเส้นใยเห็ดที่มีส่วนประกอบของ
กลูแคนและกำแลคโตแมนแนนที่มีคุณสมบัติเป็นพรีไบโอติกที่ช่วยส่งเสริมกำรเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ใน
ทำงเดินอำหำร และควบคุมจุลินทรีย์ก่อโรค [7,9] ซึ่งผลดังกล่ำวไม่พบในกำรศึกษำครั งนี ที่แสดงให้เห็นว่ำกำรวัสดุเพำะเห็ดถั่ง
เช่ำสีทองทุกระดับในอำหำรไก่ไข่ช่วงท้ำยของกำรให้ไข่ ไม่มีผลต่อน  ำหนักไข่ มวลไข่ และประสิทธิภำพกำรใช้อำหำร ในขณะที่
ในไก่ที่อำยุกำรให้ไข่ช่วงแรกไก่มีควำมต้องกำรโภชนะสูงเพื่อใช้ส ำหรับกำรเจริญเติบโตและกำรให้ผลผลิตไข่กำรเสริมวัสดุเพำะ
เห็ดถั่งเช่ำสีทองสำมำรถช่วยส่งเสริมผ่ำนกำรย่อยและกำรดูดซึมที่ดีขึ นจำกกำรสร้ำงสมดุลของจุลินทรีย์ในทำงเดินอำหำร 
นอกจำกช่วงอำยุของไก่แล้วระดับของคอร์ไดซิปินที่เป็นส่วนประกอบในเศษเหลือจำกกำรเพำะเห็ดถั่งเช่ำสีทองที่แตกต่ำงกัน 
อำจท ำให้ไม่เห็นผลกำรตอบสนองของสมรรถภำพกำรผลิต 
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ตารางที่ 1   ผลของกำรเสริมวัสดุเพำะเห็ดถั่งเช่ำในอำหำรไก่ไข่ที่ระดับ 0.5 และ 1 กรัมต่อกิโลกรัมอำหำร ต่อสมรรถภำพ   
กำรผลิต  (± ควำมคลำดเคลื่อนมำตรฐำน)  

สมรรถภาพการผลิต  ระดับการเสริมวัสดุเพาะเห็ดถั่งเช่าในอาหารไก่ไข่ 
(กรัมต่อกิโลกรัมอาหาร) 

P-value 

        ควบคุม       0.5       1  
ผลผลติไข ่ 90.60±5.13 88.56±7.04 89.48±4.21 0.760 
น  ำหนักไข่ (กรัม/ฟอง)  62.17±0.70 62.42±1.63 61.75±1.73 0.600 
มวลไข่ (กรมั)  56.33±2.95 55.25±4.04 55.20±3.31 0.670 
ปริมำณอำหำรที่กิน (กรัม/ตัว/วัน)  107.89±2.38 109.11±3.60 109.15±3.88 0.570 
อัตรำกำรเปลี่ยนอำหำรเป็นมวลไข่  1.92±0.25 1.98±0.16 1.98±0.11 0.520 
ต้นทุนค่ำอำหำรต่อกำรผลิตไข่ไก่          
1 กิโลกรัม  (บำท)  

28.83±1.73 29.78±2.43 29.78±1.76 0.530 

 
ผลการเสริมเสริมวัสดุเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทองในอาหารไก่ไข่ต่อคุณภาพไข่  

 
กำรเสริมวสัดุเพำะเหด็ถั่งเช่ำสีทองที่ระดับ 0, 0.5 และ 1 กรัมต่อกิโลกรมัอำหำร มีค่ำควำมหนำเปลอืกไข่ น  ำหนักไข่

ขำว น  ำหนักไข่แดง ควำมสูงไข่ขำว ค่ำสีไข่แดง ค่ำฮอฟ์ยูนิต ควำมแข็งแรงของเปลือกไข่ในสัปดำหท์ี่ 5 และ 10 แตกต่ำงกัน
อย่ำงไม่มีนัยส ำคญัทำงสถิติ (P>0.05) (ตำรำงที่ 2) 
 
ตารางท่ี 2   ผลของกำรเสริมวัสดเุพำะเหด็ถั่งเชำ่ในอำหำรไกไ่ข่ท่ีระดับ 0.5 และ 1 กรัมต่อกิโลกรัมอำหำรต่อคณุภำพไข ่ 

              (± ควำมคลำดเคลื่อนมำตรฐำน) 
คุณภาพไข่ ระดับการเสริมวัสดุเพาะเห็ดถั่งเช่าในอาหารไก่ไข่ 

(กรัมต่อกิโลกรัมอาหาร) 
P-value 

        ควบคุม       0.5       1  
น  าหนักฟองไข่ (กรัม)      
สัปดำห์ที ่5  60.23±2.01 59.83±1.25 60.31±1.96 0.794 
สัปดำห์ที ่10  60.41±0.91 61.26±1.24 60.76±0.91 0.162 
น  าหนักเปลือกไข่ (กรัม)      
สัปดำห์ที่ 5  6.15±0.36 5.98±0.53 6.08±0.40 0.355 
สัปดำห์ที ่10  6.18±0.63ab 5.85±0.52a 6.49±0.47b 0.031 
น  าหนักไขข่าว (กรัม)      
สัปดำห์ที่ 5  38.15±1.79 37.69±2.15  37.93±2.43 0.877 
สัปดำห์ที ่10  39.12±1.23 39.26±1.17 38.67±1.10 0.462 
น  าหนักไข่แดง (กรัม)      
สัปดำห์ที่ 5  15.93±0.98 16.25±1.22 16.30±1.09 0.678 
สัปดำห์ที ่10  15.10±1.04 16.15±0.80 15.60±1.42 0.096 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) ผลของกำรเสริมวัสดุเพำะเห็ดถังเช่ำในอำหำรไกไ่ข่ท่ีระดับ 0.5 และ 1 กรัมต่อกิโลกรมัอำหำรต่อคณุภำพไข ่ 
                  (± ควำมคลำดเคลือ่นมำตรฐำน)       

คุณภาพไข่ ระดับการเสริมวัสดุเพาะเห็ดถั่งเช่าในอาหารไก่ไข่ 
(กรัมต่อกิโลกรัมอาหาร) 

P-value 

        ควบคุม       0.5       1  
ความสูงไข่ขาว (เซนติเมตร)      
สัปดำห์ที่ 5  0.72±0.10 0.69±0.10 0.66±0.08 0.371 
สัปดำห์ที ่10  0.73±0.08 0.65±0.09 0.63±0.08 0.053 
ความสูงไข่แดง (เซนติเมตร)      
สัปดำห์ที่ 5  1.55±0.07a 1.60±0.08ab 1.65±0.09b 0.027 
สัปดำห์ที ่10  1.59±0.06 1.62±0.07 1.58±0.09 0.416 
ค่า Haugh Unit      
สัปดำห์ที่ 5  84.95±0.64 84.79±0.66 84.61±0.53 0.399 
สัปดำห์ที ่10  85.02±0.51 84.58±0.61 84.44±0.53 0.053 
ความหนาเปลือกไข่ 
(มิลลิเมตร)  

    

สัปดำห์ที่ 5  0.05±0.00 0.05±0.00 0.04±0.00 0.071 
สัปดำห์ที ่10  0.05±0.00 0.05±0.00 0.06±0.02 0.503 
ค่าความแข็งแรงของ
เปลือก (กิโลกรัม/ตาราง
เซนติเมตร)  

    

สัปดำห์ที่ 5  4.61±56.96 4.38±63.70 4.64±54.89 0.522 
สัปดำห์ที ่10  4.55±72.38 4.32±51.66 4.84±55.05 0.137 
ค่าสีไข่แดง      
ค่า L* (ความสว่าง)       
สัปดำห์ที ่5  40.96±2.91  40.99±1.57  40.62±1.83  0.901  
สัปดำห์ที ่10  43.55±1.32  43.77±1.06  43.81±1.58  0.887  
ค่า a* (สีแดง)      
สัปดำห์ที่ 5  17.46±1.17  17.40±1.09  17.38±0.59  0.978  
สัปดำห์ที ่10  15.51±1.28  15.38±1.20  15.52±1.14  0.957  
ค่า b* (สีเหลือง)      
สัปดำห์ที่ 5  31.34±2.24  31.31±1.70  31.02±1.65  0.901  
สัปดำห์ที ่10  33.85±2.73  33.47±2.79  34.10±2.66  0.856  
a,b ค่ำเฉลี่ยในสดมภ์เดยีวกันที่ก ำกับด้วยตัวอักษรตำ่งกัน แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถติ ิ(P<0.05)  

 
ในสัปดำห์ที่ 5 กลุ่มที่ได้รับกำรเสริมวัสดุเพำะเห็ดถั่งเช่ำสีทองที่ระดับ 1 กรัมต่อกิโลกรัมอำหำร มีค่ำควำมสูงไข่แดง

สูงกว่ำกลุ่มควบคุมอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (P<0.05)  และน  ำหนักเปลือกไข่ในสัปดำห์ที่ 10 ของกลุ่มที่ได้รับกำรเสริมที่
ระดับ 1 กรัมต่อกิโลกรัมอำหำร มีค่ำสูงกว่ำกลุ่มที่เสริมที่ระดับ 0.5 กรัมต่อกิโลกรัมอำหำร  (P<0.05) แต่แตกต่ำงอย่ำงไม่มี
นัยส ำคัญทำงสถิติกับกลุ่มควบคุม ในขณะที่ Wang และคณะ [8] ไม่พบควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติของน  ำหนัก
เปลือกไข่ น  ำหนักไข่แดง ควำมหนำเปลือกไข่ สีไข่แดง ระหว่ำงกลุ่มที่ได้รับกำรเสริมวัสดุเพำะเห็ดถั่งเช่ำสีทองกับกลุ่มควบคุม 
แต่พบว่ำน  ำหนักไข่ขำวควำมแข็งแรงของเปลือกไข่ของกลุ่มที่ได้รับกำรเสริมที่ระดับ 0.5 และ 2 เปอร์เซ็นต์ มีค่ำสูงกว่ำกลุ่ม
ควบคุมอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (P<0.05) ซึ่งเป็นไปในทำงเดียวกันกับกำรทดลองครั งนี ที่พบว่ำในสัปดำห์ที่ 10 กลุ่มที่ได้รับ
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กำรเสริมวัสดุเพำะเห็ดถั่งเช่ำสีทองที่ระดับ 1 กรัมต่อกิโลกรัมอำหำร มีน  ำหนักเปลือกไข่สูงกว่ำกลุ่มควบคุมอย่ำงมีนัยส ำคัญทำง
สถิติ ซึ่งส่งผลให้พบแนวโน้มควำมหนำเปลือกไข่และควำมแข็งแรงของเปลือกไข่ของกลุ่มที่ เสริม 1 กรัมต่อกิโลกรัมอำหำร
เพิ่มขึ น (P>0.05) ชัญญำภัค และคณะ [9] พบว่ำกำรเสริมเห็ดถั่งเช่ำสีทองไม่มีผลต่อสีไข่แดงและคุณภำพของไข่ยกเว้นควำม
สูงไข่ขำวและค่ำฮอฟ์ยูนิตที่มีค่ำลดลงในกลุ่มที่เสริมเห็ดถั่งเช่ำสีทองที่ระดับ 0.5 และ 1 กรัมต่อกิโลกรัมอำหำร  
 
ตารางที ่3  ผลของกำรเสริมวัสดุเพำะเห็ดถั่งเช่ำในอำหำรไก่ไข่ที่ระดับ 0 และ 1 กรัมต่อกิโลกรัมอำหำรต่อระดับ 

            คอเลสเตอรอล และไตรกลีเซอร์ไรด์ในซีรัม (± ควำมคลำดเคลื่อนมำตรฐำน) 
ระดับไขมันในซีรัม ระดับการเสริมวัสดุเพาะเห็ดถั่งเช่าในอาหารไก่ไข่ 

(กรัมต่อกิโลกรัมอาหาร) 
P-value 

                ควบคุม        1  
คอเลสเตอรอล (มิลลิกรมั/เดซิลติร)  115.6±38.89 139.2±51.64 0.438  
ไตรกลีเซอร์ไรด ์(มิลลิกรมั/เดซลิิตร)  1117±560 1243±531 0.725  

 
 
จำกตำรำงที่ 3 พบวำ่ปริมำณคอเลสเตอรอล และไตรกลีเซอร์ไรด์ของกลุ่มที่ได้รับกำรเสริมวัสดุเพำะเห็ดถั่งเช่ำแตกต่ำง

อย่ำงไม่มีนัยส ำคัญทำงสถิติ (P>0.05) เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม ในขณะที่ ชัยวัฒน์ และคณะ [10] พบว่ำที่ระดับกำรเสริม 0.5  
1  และ 2 กรัมต่อกิโลกรัมอำหำร มีผลท ำให้ปริมำณคอเลสเตอรอล และไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือดต่ ำกว่ำกลุ่มควบคุมอย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติ (P<0.05) ซึ่งเป็นไปในทำงเดียวกันกับรำยงำนของ Wang และคณะ [8] ที่พบว่ำกำรเสริมวัสดุเพำะเห็ดถั่ง
เช่ำสีทองที่ระดับ 1 และ 2 เปอร์เซ็นต์สำมำรถลดระดับคอเลสเทอรอลในไข่ ทั งนี ควำมแปรปรวนของวัสดุเพำะเห็ดถั่งเช่ำ 
ได้แก่ส่วนประกอบและระดับของสำรออกฤทธ์ิในวัสดุเพำะเห็ดถั่งเช่ำที่ใช้ในกำรศึกษำแต่ละครั งอำจส่งผลต่อควำมสำมำรถใน
กำรลดระดับคอเลสเตอรอล และไตรกลีเซอร์ไรด์ในซีรัม  

 
สรุปผลการวิจัย 

กำรเสริมวัสดุเพำะเห็ดถั่งเช่ำสีทองในอำหำรที่ระดับ 0.5 และ 1 กรัมต่อกิโลกรัมอำหำร ไม่มีผลต่อสมรรถภำพกำร
ผลิตได้แก่ ผลผลิตไข่ น  ำหนักไข่ มวลไข่ ปริมำณอำหำรที่กิน อัตรำกำรเปลี่ยนอำหำรเป็นมวลไข่ และต้นทุนค่ำอำหำรต่อกำร
ผลิตไข่ 1 กิโลกรัม  (P>0.05) ของไก่ไข่ช่วงท้ำยของกำรให้ผลผลิตที่อำยุ 63-73 สัปดำห์ กำรเสริมวัสดุเพำะเห็ดถั่งเช่ำสีทองไม่
มีผลต่อคุณภำพไขใ่นภำพรวมและกำรเสรมิที่ระดับ 1 กรัมต่อกิโลกรัมอำหำรมีแนวโน้มที่จะปรับปรุงคุณภำพเปลือกไข่ โดยไม่มี
ผลต่อระดับคอเลสเตอรอล และไตรกลีเซอร์ไรด์ในซีรัม 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) ผลของกำรเสริมวัสดุเพำะเห็ดถังเช่ำในอำหำรไกไ่ข่ท่ีระดับ 0.5 และ 1 กรัมต่อกิโลกรมัอำหำรต่อคณุภำพไข ่ 
                  (± ควำมคลำดเคลือ่นมำตรฐำน)       

คุณภาพไข่ ระดับการเสริมวัสดุเพาะเห็ดถั่งเช่าในอาหารไก่ไข่ 
(กรัมต่อกิโลกรัมอาหาร) 

P-value 

        ควบคุม       0.5       1  
ความสูงไข่ขาว (เซนติเมตร)      
สัปดำห์ที่ 5  0.72±0.10 0.69±0.10 0.66±0.08 0.371 
สัปดำห์ที ่10  0.73±0.08 0.65±0.09 0.63±0.08 0.053 
ความสูงไข่แดง (เซนติเมตร)      
สัปดำห์ที่ 5  1.55±0.07a 1.60±0.08ab 1.65±0.09b 0.027 
สัปดำห์ที ่10  1.59±0.06 1.62±0.07 1.58±0.09 0.416 
ค่า Haugh Unit      
สัปดำห์ที่ 5  84.95±0.64 84.79±0.66 84.61±0.53 0.399 
สัปดำห์ที ่10  85.02±0.51 84.58±0.61 84.44±0.53 0.053 
ความหนาเปลือกไข่ 
(มิลลิเมตร)  

    

สัปดำห์ที่ 5  0.05±0.00 0.05±0.00 0.04±0.00 0.071 
สัปดำห์ที ่10  0.05±0.00 0.05±0.00 0.06±0.02 0.503 
ค่าความแข็งแรงของ
เปลือก (กิโลกรัม/ตาราง
เซนติเมตร)  

    

สัปดำห์ที่ 5  4.61±56.96 4.38±63.70 4.64±54.89 0.522 
สัปดำห์ที ่10  4.55±72.38 4.32±51.66 4.84±55.05 0.137 
ค่าสีไข่แดง      
ค่า L* (ความสว่าง)       
สัปดำห์ที ่5  40.96±2.91  40.99±1.57  40.62±1.83  0.901  
สัปดำห์ที ่10  43.55±1.32  43.77±1.06  43.81±1.58  0.887  
ค่า a* (สีแดง)      
สัปดำห์ที่ 5  17.46±1.17  17.40±1.09  17.38±0.59  0.978  
สัปดำห์ที ่10  15.51±1.28  15.38±1.20  15.52±1.14  0.957  
ค่า b* (สีเหลือง)      
สัปดำห์ที่ 5  31.34±2.24  31.31±1.70  31.02±1.65  0.901  
สัปดำห์ที ่10  33.85±2.73  33.47±2.79  34.10±2.66  0.856  
a,b ค่ำเฉลี่ยในสดมภ์เดยีวกันที่ก ำกับด้วยตัวอักษรตำ่งกัน แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถติ ิ(P<0.05)  

 
ในสัปดำห์ที่ 5 กลุ่มที่ได้รับกำรเสริมวัสดุเพำะเห็ดถั่งเช่ำสีทองที่ระดับ 1 กรัมต่อกิโลกรัมอำหำร มีค่ำควำมสูงไข่แดง

สูงกว่ำกลุ่มควบคุมอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (P<0.05)  และน  ำหนักเปลือกไข่ในสัปดำห์ที่ 10 ของกลุ่มที่ได้รับกำรเสริมที่
ระดับ 1 กรัมต่อกิโลกรัมอำหำร มีค่ำสูงกว่ำกลุ่มที่เสริมที่ระดับ 0.5 กรัมต่อกิโลกรัมอำหำร  (P<0.05) แต่แตกต่ำงอย่ำงไม่มี
นัยส ำคัญทำงสถิติกับกลุ่มควบคุม ในขณะที่ Wang และคณะ [8] ไม่พบควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติของน  ำหนัก
เปลือกไข่ น  ำหนักไข่แดง ควำมหนำเปลือกไข่ สีไข่แดง ระหว่ำงกลุ่มที่ได้รับกำรเสริมวัสดุเพำะเห็ดถั่งเช่ำสีทองกับกลุ่มควบคุม 
แต่พบว่ำน  ำหนักไข่ขำวควำมแข็งแรงของเปลือกไข่ของกลุ่มที่ได้รับกำรเสริมที่ระดับ 0.5 และ 2 เปอร์เซ็นต์ มีค่ำสูงกว่ำกลุ่ม
ควบคุมอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (P<0.05) ซึ่งเป็นไปในทำงเดียวกันกับกำรทดลองครั งนี ที่พบว่ำในสัปดำห์ที่ 10 กลุ่มที่ได้รับ

7 
 

กำรเสริมวัสดุเพำะเห็ดถั่งเช่ำสีทองที่ระดับ 1 กรัมต่อกิโลกรัมอำหำร มีน  ำหนักเปลือกไข่สูงกว่ำกลุ่มควบคุมอย่ำงมีนัยส ำคัญทำง
สถิติ ซึ่งส่งผลให้พบแนวโน้มควำมหนำเปลือกไข่และควำมแข็งแรงของเปลือกไข่ของกลุ่มที่ เสริม 1 กรัมต่อกิโลกรัมอำหำร
เพิ่มขึ น (P>0.05) ชัญญำภัค และคณะ [9] พบว่ำกำรเสริมเห็ดถั่งเช่ำสีทองไม่มีผลต่อสีไข่แดงและคุณภำพของไข่ยกเว้นควำม
สูงไข่ขำวและค่ำฮอฟ์ยูนิตที่มีค่ำลดลงในกลุ่มที่เสริมเห็ดถั่งเช่ำสีทองที่ระดับ 0.5 และ 1 กรัมต่อกิโลกรัมอำหำร  
 
ตารางที ่3  ผลของกำรเสริมวัสดุเพำะเห็ดถั่งเช่ำในอำหำรไก่ไข่ที่ระดับ 0 และ 1 กรัมต่อกิโลกรัมอำหำรต่อระดับ 

            คอเลสเตอรอล และไตรกลีเซอร์ไรด์ในซีรัม (± ควำมคลำดเคลื่อนมำตรฐำน) 
ระดับไขมันในซีรัม ระดับการเสริมวัสดุเพาะเห็ดถั่งเช่าในอาหารไก่ไข่ 

(กรัมต่อกิโลกรัมอาหาร) 
P-value 

                ควบคุม        1  
คอเลสเตอรอล (มิลลิกรมั/เดซิลติร)  115.6±38.89 139.2±51.64 0.438  
ไตรกลีเซอร์ไรด ์(มิลลิกรมั/เดซลิิตร)  1117±560 1243±531 0.725  

 
 
จำกตำรำงที่ 3 พบวำ่ปริมำณคอเลสเตอรอล และไตรกลีเซอร์ไรด์ของกลุ่มที่ได้รับกำรเสริมวัสดุเพำะเห็ดถั่งเช่ำแตกต่ำง

อย่ำงไม่มีนัยส ำคัญทำงสถิติ (P>0.05) เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม ในขณะที่ ชัยวัฒน์ และคณะ [10] พบว่ำที่ระดับกำรเสริม 0.5  
1  และ 2 กรัมต่อกิโลกรัมอำหำร มีผลท ำให้ปริมำณคอเลสเตอรอล และไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือดต่ ำกว่ำกลุ่มควบคุมอย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติ (P<0.05) ซึ่งเป็นไปในทำงเดียวกันกับรำยงำนของ Wang และคณะ [8] ที่พบว่ำกำรเสริมวัสดุเพำะเห็ดถั่ง
เช่ำสีทองที่ระดับ 1 และ 2 เปอร์เซ็นต์สำมำรถลดระดับคอเลสเทอรอลในไข่ ทั งนี ควำมแปรปรวนของวัสดุเพำะเห็ดถั่งเช่ำ 
ได้แก่ส่วนประกอบและระดับของสำรออกฤทธ์ิในวัสดุเพำะเห็ดถั่งเช่ำที่ใช้ในกำรศึกษำแต่ละครั งอำจส่งผลต่อควำมสำมำรถใน
กำรลดระดับคอเลสเตอรอล และไตรกลีเซอร์ไรด์ในซีรัม  

 
สรุปผลการวิจัย 

กำรเสริมวัสดุเพำะเห็ดถั่งเช่ำสีทองในอำหำรที่ระดับ 0.5 และ 1 กรัมต่อกิโลกรัมอำหำร ไม่มีผลต่อสมรรถภำพกำร
ผลิตได้แก่ ผลผลิตไข่ น  ำหนักไข่ มวลไข่ ปริมำณอำหำรที่กิน อัตรำกำรเปลี่ยนอำหำรเป็นมวลไข่ และต้นทุนค่ำอำหำรต่อกำร
ผลิตไข่ 1 กิโลกรัม  (P>0.05) ของไก่ไข่ช่วงท้ำยของกำรให้ผลผลิตที่อำยุ 63-73 สัปดำห์ กำรเสริมวัสดุเพำะเห็ดถั่งเช่ำสีทองไม่
มีผลต่อคุณภำพไขใ่นภำพรวมและกำรเสรมิที่ระดับ 1 กรัมต่อกิโลกรัมอำหำรมีแนวโน้มที่จะปรับปรุงคุณภำพเปลือกไข่ โดยไม่มี
ผลต่อระดับคอเลสเตอรอล และไตรกลีเซอร์ไรด์ในซีรัม 
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[10] ชัยวัฒน์ อำจิน, วรรณพร ทะพิงค์แก, ธัญญำ ทะพิงค์แก, ประจิตต์ อดหนุน และ มงคล ยะไชย. (2558). “ผลของกำร
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สัตวศำสตร์แห่งประเทศไทย. 2(1), 183-188                      

 
 

ความหลากหลายชนิดของปลาวงศ์ปลากระบอก (Family Mugillidae) 

บริเวณปากแม่น�้าปะเหลียน จังหวัดตรัง

ต่วนนูรฮัน กูบาหา1* เตือนตา ร่าหมาน2 และทวีเดช ไชยนาพงษ์3

บทคัดย่อ
แม่น�้าปะเหลียนถือเป็นแม่น�้าแห่งหน่ึงท่ีมีความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายชนิดของส่ิงมีชีวิต แม่น�้าปะเหลียน 

จัดเป็นระบบนิเวศ 3 น�้า คือระบบนิเวศน�้าจืด ระบบนิเวศน�้ากร่อย และระบบนิเวศน�้าเค็ม เป็นพื้นที่ชุ่มน�้าที่มีความอุดมสมบูรณ์ มี

ความหลากหลายทางชวีภาพของทรพัยากรธรรมชาตโิดยเฉพาะผืนป่าชายเลน และยงัพบปลาเศรษฐกจิทีน่ยิมกนัในท้องตลาด ได้แก่ 

ปลาท ูปลาหางแข็ง และปลากระบอก จากการศกึษาครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์ เพือ่ศกึษาความหลากหลายชนดิของปลาวงศ์ปลากระบอก 

(Family Mugillidae) บริเวณปากแม่น�้าปะเหลียน จังหวัดตรัง ในส่วนของวิธีการเก็บตัวอย่าง ท�าการเก็บตัวอย่าง โดยเก็บตัวอย่าง

ปลากระบอกจากชาวประมง ที่จับได้บริเวณปากแม่น�้าปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยใช้การวางอวน ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 

ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยท�าการเก็บตัวอย่าง 2 เดือนต่อ 1 ครั้ง เก็บตัวอย่างจ�านวน 6 ครั้งในรอบปี โดยใช้วิธีการวิเคราะห์

ข้อมูลด้านอนุกรมวิธานของปลากระบอกแต่ละชนิด จากการศึกษาครั้งนี้พบปลากระบอกทั้งหมด 286 ตัวอย่าง สามารถจ�าแนกได้ 

3 ชนิด ได้แก่ ปลากระบอกด�า Liza tade (Forsskål, 1775) จ�านวน 45 ตัวอย่าง โดยมีขนาดความยาวล�าตัวอยู่ระหว่าง 13.5-21.9 

เซนตเิมตร น�า้หนกัอยูร่ะหว่าง 35-126 กรมั ปลากระบอกเกล็ดหยาบ Liza subviridis (Valenciennes, 1836) จ�านวน 124 ตวัอย่าง 

โดยมีขนาดความยาวล�าตัวอยู่ระหว่าง 13.8-20.3 เซนติเมตร น�้าหนักอยู่ระหว่าง 31-101 กรัม และปลากระบอกหิน Liza macro-

lepis (Smith, 1849) จ�านวน 117 ตวัอย่าง โดยมขีนาดความยาวล�าตวัอยูร่ะหว่าง 14.1-20.2 เซนติเมตร น�า้หนกัอยูร่ะหว่าง 31-111 

กรัม จากการศึกษาพบปลากระบอกเกล็ดหยาบมากที่สุด และพบน้อยที่สุด คือ ปลากระบอกด�า
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Diversity of Mullet fish (Family Mugillidae) in Palian mangrove, Trang Province

Tuannurahan Kubaha1*, Tueanta Ramarn2 and Thaweedet Chainapong3

Abstract

 Palian mangrove is rich and diverse in terms of fauna and has three ecological systems: freshwater, 

brackish water, and seawater. The delta is wetland that has richness and biological diversity of various natural 

resources especially mangrove forests. Many commercial and popular fish such as mackerels, torpedo scads 

and mullet fish could also be found in the delta. This study aims to examine diversity of mullet fish (family 

Mugillidae) living around Palian mangrove, Trang Province. Samples of mullet fish were collected from local 

fishermen who caught the fish by using trawl from January to December 2018. The samples were collected 

once a month for six times in a year. Taxonomy of each type of mullet fish was analyzed. In this study, 286 

samples of mullet fish were collected and could be divided into three groups. The first group, with 45 samples, 

was Liza tade (Forsskål, 1775). The first group had body length between 13.5-21.9 centimeters and weighed 

between 35-126 grams. The second group with 124 samples was Liza subviridis (Valenciennes, 1836). This group 

also had body length between 13.8-20.3 centimeters and weighed between 31-101 grams. The last group with 

117 samples was Liza macrolepis (Smith, 1849). Like the previous two groups, this group had body length be-

tween 14.1-20.2 centimeters and weighed between 31-111 grams. The study found that the Liza subviridis were 

the most common, while the Liza tade were the least common.

Keywords: Palian mangrove, Mullet fish

บทน้า 

 แม่น ้าปะเหลียนถือเป็นแม่น ้าแห่งหนึ่งที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายชนิดของสิ่งมีชีวิต แม่น ้าปะ
เหลียน จัดเป็นระบบนิเวศ 3 น ้า คือระบบนิเวศน ้าจืด ระบบนิเวศน ้ากร่อย และระบบนิเวศน ้าเค็ม เป็นพื นที่ชุ่มน ้าที่มีความอุดม
สมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะผืนป่าชายเลน และยังพบปลาเศรษฐกิจท่ีนิยมกันใน
ท้องตลาด ได้แก่ ปลาทู ปลาหางแข็ง และปลากระบอก [1] สัตว์น ้าที่มักพบอาศัยอยู่ในบริเวณแม่น ้าตรัง ยังคงเป็นแหล่งที่มี
ความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น ้าหลากหลายกลุ่ม โดยปลาถือเป็นกลุ่มที่พบมากที่สุด เมื่อพิจารณาในแต่ละแม่น ้าพบว่า บริเวณ
ปากแม่น ้าปะเหลียน มีปลา 58 ชนิด ชนิดเด่นที่พบ คือ ปลากระทุงแม่หม้าย (Dermogenys siamensis) และปลาปักเป้าเขียว
ประด้า (Tetraodon nigroviridis) นอกจากนี ยังพบปลากระบอกด้า  (Liza subvirdis) กระจายทั่วไปบริเวณแม่น ้าอีกด้วย [2] 
ปลากระบอก เป็นปลาเศรษฐกิจกลุ่มหนึ่งที่คนไทยรู้จักกันดี เพราะเนื อปลามีรสชาติดีเป็นที่นิยมบริโภค และเป็นปลาที่พบได้ทั ง
ในน ้าจืด น ้ากร่อย และทะเล ปลากระบอกสามารถแบ่งออกได้ ประมาณ 80 ชนิด โดยมีชนิดที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย  
ได้แก่ ปลากระบอกท่อนใต้ (Liza vaigiensis) ปลากระบอกด้า (Liza subvirdis)  และปลากระบอกขาว (Liza seheli)  เป็น
ต้น [3] ปลากระบอกเป็นปลาที่กินพืชที่แท้จริง เป็นปลาที่ทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดี สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้
ดี และยังสามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆได้ง่าย ปลากระบอกเป็นปลาที่มีสรีระวิทยาของทางเดินอาหารและกรรมวิธี
การกินอาหารที่น่าสนใจ [4] ในการศึกษาครั งนี มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความหลากหลายชนิดของปลาวงศ์ปลากระบอก 
(Family Mugillidae) บริเวณปากแม่น ้าปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยท้าการเก็บตัวอย่างปลากระบอกจ้านวน 6 ครั งในรอบปี 

วิธีด้าเนินการ 

1. การเก็บตัวอย่าง 

เก็บตัวอย่างปลากระบอก บริเวณปากแม่น ้าปะเหลียน โดยเก็บตัวอย่างปลากระบอกจากชาวประมง ที่จับได้
บริเวณปากแม่น ้าปะเหลียน จังหวัดตรัง (7°22'01.2"N 99°34'55.3"E) ท้าการเก็บตัวอย่าง 2 เดือนต่อ 1 ครั ง เก็บ
ตัวอย่างจ้านวน 6 ครั งในรอบปี เมื่อได้ตัวอย่างปลาแล้ว ก็น้าปลามาเก็บรักษาในน ้าแข็งทันที เพื่อป้องกันการเน่าเสีย
ของปลา แล้วน้ามาศึกษาในห้องปฏิบัติการต่อไป 

2. ในห้องปฏิบัติการ 
2.1 น้าตัวอย่างปลามาวัดความยาว โดยการวัดความยาวรวมทั งหมด (Total length) เริ่มวัดขนาดตั งแต่ปลาย

ปาก หรือ ปลายสุดทางด้านหัว ไปจนถึงปลายสดุของครีบหางส่วนที่ยาวที่สุด และช่ังน ้าหนักของปลาแต่ละ
ตัว  

2.2 น้าตัวอย่างปลากระบอก มาจ้าแนกชนิด โดยอ้างอิงจากหนังสืออนุกรมวิธานของปลากระบอกในน่านน ้า
ไทย เขียนโดย ชวลิต วิทยานนท์. (2528) ท้าการศึกษาลักษณะทางอนุกรมวิธานภายนอก เช่น ก้านครีบ 
เกล็ด รูปร่างล้าตัว สี และลักษณะของครีบหาง เป็นต้น  

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาครั งนี พบปลากระบอกทั งหมด 286 ตัวอย่าง สามารถจ้าแนกได้ 3 ชนิด ได้แก่  ปลากระบอกด้า 

Liza tade (Forsskål, 1775) ปลากระบอกเกล็ดหยาบ Liza subviridis (Valenciennes, 1836) และปลากระบอกหิน 
Liza macrolepis (Smith, 1849) สามารถจ้าแนกลักษณะของแต่ละชนิดได้ ดังนี  
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บทน้า 

 แม่น ้าปะเหลียนถือเป็นแม่น ้าแห่งหนึ่งที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายชนิดของสิ่งมีชีวิต แม่น ้าปะ
เหลียน จัดเป็นระบบนิเวศ 3 น ้า คือระบบนิเวศน ้าจืด ระบบนิเวศน ้ากร่อย และระบบนิเวศน ้าเค็ม เป็นพื นที่ชุ่มน ้าที่มีความอุดม
สมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะผืนป่าชายเลน และยังพบปลาเศรษฐกิจท่ีนิยมกันใน
ท้องตลาด ได้แก่ ปลาทู ปลาหางแข็ง และปลากระบอก [1] สัตว์น ้าที่มักพบอาศัยอยู่ในบริเวณแม่น ้าตรัง ยังคงเป็นแหล่งที่มี
ความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น ้าหลากหลายกลุ่ม โดยปลาถือเป็นกลุ่มที่พบมากที่สุด เมื่อพิจารณาในแต่ละแม่น ้าพบว่า บริเวณ
ปากแม่น ้าปะเหลียน มีปลา 58 ชนิด ชนิดเด่นที่พบ คือ ปลากระทุงแม่หม้าย (Dermogenys siamensis) และปลาปักเป้าเขียว
ประด้า (Tetraodon nigroviridis) นอกจากนี ยังพบปลากระบอกด้า  (Liza subvirdis) กระจายทั่วไปบริเวณแม่น ้าอีกด้วย [2] 
ปลากระบอก เป็นปลาเศรษฐกิจกลุ่มหนึ่งที่คนไทยรู้จักกันดี เพราะเนื อปลามีรสชาติดีเป็นที่นิยมบริโภค และเป็นปลาที่พบได้ทั ง
ในน ้าจืด น ้ากร่อย และทะเล ปลากระบอกสามารถแบ่งออกได้ ประมาณ 80 ชนิด โดยมีชนิดที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย  
ได้แก่ ปลากระบอกท่อนใต้ (Liza vaigiensis) ปลากระบอกด้า (Liza subvirdis)  และปลากระบอกขาว (Liza seheli)  เป็น
ต้น [3] ปลากระบอกเป็นปลาที่กินพืชที่แท้จริง เป็นปลาที่ทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดี สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้
ดี และยังสามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆได้ง่าย ปลากระบอกเป็นปลาที่มีสรีระวิทยาของทางเดินอาหารและกรรมวิธี
การกินอาหารที่น่าสนใจ [4] ในการศึกษาครั งนี มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความหลากหลายชนิดของปลาวงศ์ปลากระบอก 
(Family Mugillidae) บริเวณปากแม่น ้าปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยท้าการเก็บตัวอย่างปลากระบอกจ้านวน 6 ครั งในรอบปี 

วิธีด้าเนินการ 

1. การเก็บตัวอย่าง 

เก็บตัวอย่างปลากระบอก บริเวณปากแม่น ้าปะเหลียน โดยเก็บตัวอย่างปลากระบอกจากชาวประมง ที่จับได้
บริเวณปากแม่น ้าปะเหลียน จังหวัดตรัง (7°22'01.2"N 99°34'55.3"E) ท้าการเก็บตัวอย่าง 2 เดือนต่อ 1 ครั ง เก็บ
ตัวอย่างจ้านวน 6 ครั งในรอบปี เมื่อได้ตัวอย่างปลาแล้ว ก็น้าปลามาเก็บรักษาในน ้าแข็งทันที เพื่อป้องกันการเน่าเสีย
ของปลา แล้วน้ามาศึกษาในห้องปฏิบัติการต่อไป 

2. ในห้องปฏิบัติการ 
2.1 น้าตัวอย่างปลามาวัดความยาว โดยการวัดความยาวรวมทั งหมด (Total length) เริ่มวัดขนาดตั งแต่ปลาย

ปาก หรือ ปลายสุดทางด้านหัว ไปจนถึงปลายสดุของครีบหางส่วนที่ยาวที่สุด และช่ังน ้าหนักของปลาแต่ละ
ตัว  

2.2 น้าตัวอย่างปลากระบอก มาจ้าแนกชนิด โดยอ้างอิงจากหนังสืออนุกรมวิธานของปลากระบอกในน่านน ้า
ไทย เขียนโดย ชวลิต วิทยานนท์. (2528) ท้าการศึกษาลักษณะทางอนุกรมวิธานภายนอก เช่น ก้านครีบ 
เกล็ด รูปร่างล้าตัว สี และลักษณะของครีบหาง เป็นต้น  

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาครั งนี พบปลากระบอกทั งหมด 286 ตัวอย่าง สามารถจ้าแนกได้ 3 ชนิด ได้แก่  ปลากระบอกด้า 

Liza tade (Forsskål, 1775) ปลากระบอกเกล็ดหยาบ Liza subviridis (Valenciennes, 1836) และปลากระบอกหิน 
Liza macrolepis (Smith, 1849) สามารถจ้าแนกลักษณะของแต่ละชนิดได้ ดังนี  
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1.  อนุกรมวิธานของปลากระบอก 

Kingdom     :  Animalia 
Phylum        :  Chordata 

Class           :  Actinopterygii 
Order           :  Mugiliformes 

Family         :  Mugilidae 
 

1.1 ปลากระบอกด้า  Liza tade (Forsskål, 1775) 
จากการศึกษาครั งนี พบตัวอย่างปลากระบอกด้า Liza tade (Forsskål, 1775) จ้านวน 45 ตัวอย่าง ซึ่งพบ

ตัวอย่างปลากระบอกในแต่ละเดือนแตกต่างกัน โดยพบมากที่สุดในช่วงเดือนมกราคม -กุมภาพันธ์ จ้านวน 16 
ตัวอย่าง พบน้อยที่สุดในช่วงเดือนพฤศจิกายน -ธันวาคม จ้านวน 5 ตัวอย่าง และไม่พบตัวอย่างในช่วงเดือน
พฤษภาคม-มิถุนายน และเดือนกันยายน-ตุลาคม โดยปลากระบอกด้า มีรูปร่างยาวเรียว หัวแบนลงมามากกว่าชนิด
อื่น ตาเล็ก มีเยื่อไขมันคลุมตาขนาดใหญ่ เกล็ดแนวเส้นข้างล้าตัวมีจ้านวน 33-35 ครีบหลังอันที่ 2 ตั งอยู่ตรงกับ
บริเวณครึ่งหลังของครีบก้นท่ีก้านครีบอ่อน มีสีสด หัวและล้าตัวด้านบนมีสีคล ้าอมเขียว แก้มและด้านข้างล้าตัวเป็นสี
เงินอมเหลือง และข้างล้าตัวด้านล่างมีแถบสีคล ้า 4 แถบ โดยความยาวล้าตัวท่ีพบอยู่ระหว่าง 13.5-21.9 เซนติเมตร 
น ้าหนักอยู่ระหว่าง 35-126 กรัม และพบปลากระบอกด้าเพศผู้จ้านวน 6 ตัวอย่าง และเพศเมียจ้านวน 39 ตัวอย่าง  

 

 
รูปที่ 1 ปลากระบอกด้า Liza tade (Forsskål, 1775) 

1.2 ปลากระบอกเกล็ดหยาบ Liza subviridis (Valenciennes, 1836) 
จากการศึกษาครั งนี พบตัวอย่างปลากกระบอกเกล็ดหยาบ Liza subviridis (Valenciennes, 1836) 

จ้านวน 124 ตัวอย่าง ซึ่งพบตัวอย่างปลากระบอกในแต่ละเดือนแตกต่างกัน โดยพบมากที่สุดในช่วงเดือนมกราคม-
กุมภาพันธ์ จ้านวน 60 ตัวอย่าง พบน้อยที่สุดในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม จ้านวน 10 ตัวอย่าง และไม่พบ
ตัวอย่างในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม และเดือนกันยายน-ตุลาคม มีรูปร่างป้อม  ส่วน
หัวกลมมน มีเยื่อไขมันคลุมตา เกล็ดแนวเส้นข้างล้าตัวมีจ้านวน 29-33 ครีบหลังอันแรกตั งอยู่ประมาณหลังกึ่งกลาง
ล้าตัว มีสีสด หัวและล้าตัวด้านบนมีสีคล ้าออกสีน ้าตาล แก้มและด้านข้างล้าตัวเป็นสีเงิน บริเวณข้างแก้มจะเห็นสี
เหลืองชัดกว่าชนิดอื่น และข้างล้าตัวด้านล่างมีแถบสีคล ้า 4-5 แถบ โดยความยาวล้าตัวที่พบอยู่ระหว่าง 13.8-20.3 
เซนติเมตร น ้าหนักอยู่ระหว่าง 31-101 กรัม และพบปลากระบอกเกล็ดหยาบเพศผู้จ้านวน 27 ตัวอย่าง เพศเมีย
จ้านวน 85 ตัวอย่าง และไม่สามารถแยกเพศได้ จ้านวน 5 ตัวอย่าง 

 
รูปที่ 2  ปลากกระบอกเกล็ดหยาบ Liza subviridis (Valenciennes, 1836) 

 
1.3 ปลากระบอกหิน Liza macrolepis (Smith, 1849) 

จากการศึกษาครั งนี พบตัวอย่างปลากระบอกหิน Liza macrolepis (Smith, 1849) จ้านวน 117 ตัวอย่าง
ซึ่งพบตัวอย่างปลากระบอกในแต่ละเดือนแตกต่างกัน โดยพบมากท่ีสุดในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ จ้านวน 50 
ตัวอย่าง พบน้อยที่สุดในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม จ้านวน 7 ตัวอย่าง และไม่พบตัวอย่างในช่วงเดือนพฤษภาคม-
มิถุนายน และเดือนกันยายน-ตุลาคม มีลักษณะรูปร่างป้อม  ส่วนหัวกลมมนคล้ายกับชนิด Liza subviridis  เยื่อ
ไขมันคลุมตามีขนาดเล็กกว่าชนิดอื่น ครีบหลังอันแรกตั งอยู่หลังกึ่งกลางล้าตัว มีสีสด หัวและล้าตัวด้านบนมีสีคล ้า
ออกสีน ้าตาลอ่อน แก้มและด้านข้างล้าตัวเป็นสีเงินอมเหลืองอ่อนหรือฟ้า เกล็ดแนวเส้นข้างล้าตัวมีจ้านวน 36-38 
โดยมีเกล็ดขนาดเล็กละเอียด โดยความยาวล้าตัวท่ีพบอยู่ระหว่าง 14.1-20.2 เซนติเมตร น ้าหนักอยู่ระหว่าง 31-111 
กรัม และพบปลากระบอกหิน เพศผู้จ้านวน 57ตัวอย่าง เพศเมียจ้านวน 66 ตัวอย่าง และไม่สามารถแยกเพศได้ 
จ้านวน 1 ตัวอย่าง 

 

 
รูปที่ 3 ปลากระบอกหิน Liza macrolepis (Smith, 1849) 

 

 
 

รูปที่ 4 กราฟแสดงจ้านวนตัวอย่างปลากระบอกดา้ ปลากระบอกเกล็ดหยาบ และปลากระบอกหิน ในแต่ละเดือน 
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 
1.  อนุกรมวิธานของปลากระบอก 

Kingdom     :  Animalia 
Phylum        :  Chordata 

Class           :  Actinopterygii 
Order           :  Mugiliformes 

Family         :  Mugilidae 
 

1.1 ปลากระบอกด้า  Liza tade (Forsskål, 1775) 
จากการศึกษาครั งนี พบตัวอย่างปลากระบอกด้า Liza tade (Forsskål, 1775) จ้านวน 45 ตัวอย่าง ซึ่งพบ

ตัวอย่างปลากระบอกในแต่ละเดือนแตกต่างกัน โดยพบมากที่สุดในช่วงเดือนมกราคม -กุมภาพันธ์ จ้านวน 16 
ตัวอย่าง พบน้อยที่สุดในช่วงเดือนพฤศจิกายน -ธันวาคม จ้านวน 5 ตัวอย่าง และไม่พบตัวอย่างในช่วงเดือน
พฤษภาคม-มิถุนายน และเดือนกันยายน-ตุลาคม โดยปลากระบอกด้า มีรูปร่างยาวเรียว หัวแบนลงมามากกว่าชนิด
อื่น ตาเล็ก มีเยื่อไขมันคลุมตาขนาดใหญ่ เกล็ดแนวเส้นข้างล้าตัวมีจ้านวน 33-35 ครีบหลังอันที่ 2 ตั งอยู่ตรงกับ
บริเวณครึ่งหลังของครีบก้นท่ีก้านครีบอ่อน มีสีสด หัวและล้าตัวด้านบนมีสีคล ้าอมเขียว แก้มและด้านข้างล้าตัวเป็นสี
เงินอมเหลือง และข้างล้าตัวด้านล่างมีแถบสีคล ้า 4 แถบ โดยความยาวล้าตัวท่ีพบอยู่ระหว่าง 13.5-21.9 เซนติเมตร 
น ้าหนักอยู่ระหว่าง 35-126 กรัม และพบปลากระบอกด้าเพศผู้จ้านวน 6 ตัวอย่าง และเพศเมียจ้านวน 39 ตัวอย่าง  

 

 
รูปที่ 1 ปลากระบอกด้า Liza tade (Forsskål, 1775) 

1.2 ปลากระบอกเกล็ดหยาบ Liza subviridis (Valenciennes, 1836) 
จากการศึกษาครั งนี พบตัวอย่างปลากกระบอกเกล็ดหยาบ Liza subviridis (Valenciennes, 1836) 

จ้านวน 124 ตัวอย่าง ซึ่งพบตัวอย่างปลากระบอกในแต่ละเดือนแตกต่างกัน โดยพบมากที่สุดในช่วงเดือนมกราคม-
กุมภาพันธ์ จ้านวน 60 ตัวอย่าง พบน้อยที่สุดในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม จ้านวน 10 ตัวอย่าง และไม่พบ
ตัวอย่างในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม และเดือนกันยายน-ตุลาคม มีรูปร่างป้อม  ส่วน
หัวกลมมน มีเยื่อไขมันคลุมตา เกล็ดแนวเส้นข้างล้าตัวมีจ้านวน 29-33 ครีบหลังอันแรกตั งอยู่ประมาณหลังกึ่งกลาง
ล้าตัว มีสีสด หัวและล้าตัวด้านบนมีสีคล ้าออกสีน ้าตาล แก้มและด้านข้างล้าตัวเป็นสีเงิน บริเวณข้างแก้มจะเห็นสี
เหลืองชัดกว่าชนิดอื่น และข้างล้าตัวด้านล่างมีแถบสีคล ้า 4-5 แถบ โดยความยาวล้าตัวที่พบอยู่ระหว่าง 13.8-20.3 
เซนติเมตร น ้าหนักอยู่ระหว่าง 31-101 กรัม และพบปลากระบอกเกล็ดหยาบเพศผู้จ้านวน 27 ตัวอย่าง เพศเมีย
จ้านวน 85 ตัวอย่าง และไม่สามารถแยกเพศได้ จ้านวน 5 ตัวอย่าง 

 
รูปที่ 2  ปลากกระบอกเกล็ดหยาบ Liza subviridis (Valenciennes, 1836) 

 
1.3 ปลากระบอกหิน Liza macrolepis (Smith, 1849) 

จากการศึกษาครั งนี พบตัวอย่างปลากระบอกหิน Liza macrolepis (Smith, 1849) จ้านวน 117 ตัวอย่าง
ซึ่งพบตัวอย่างปลากระบอกในแต่ละเดือนแตกต่างกัน โดยพบมากท่ีสุดในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ จ้านวน 50 
ตัวอย่าง พบน้อยที่สุดในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม จ้านวน 7 ตัวอย่าง และไม่พบตัวอย่างในช่วงเดือนพฤษภาคม-
มิถุนายน และเดือนกันยายน-ตุลาคม มีลักษณะรูปร่างป้อม  ส่วนหัวกลมมนคล้ายกับชนิด Liza subviridis  เยื่อ
ไขมันคลุมตามีขนาดเล็กกว่าชนิดอื่น ครีบหลังอันแรกตั งอยู่หลังกึ่งกลางล้าตัว มีสีสด หัวและล้าตัวด้านบนมีสีคล ้า
ออกสีน ้าตาลอ่อน แก้มและด้านข้างล้าตัวเป็นสีเงินอมเหลืองอ่อนหรือฟ้า เกล็ดแนวเส้นข้างล้าตัวมีจ้านวน 36-38 
โดยมีเกล็ดขนาดเล็กละเอียด โดยความยาวล้าตัวท่ีพบอยู่ระหว่าง 14.1-20.2 เซนติเมตร น ้าหนักอยู่ระหว่าง 31-111 
กรัม และพบปลากระบอกหิน เพศผู้จ้านวน 57ตัวอย่าง เพศเมียจ้านวน 66 ตัวอย่าง และไม่สามารถแยกเพศได้ 
จ้านวน 1 ตัวอย่าง 

 

 
รูปที่ 3 ปลากระบอกหิน Liza macrolepis (Smith, 1849) 

 

 
 

รูปที่ 4 กราฟแสดงจ้านวนตัวอย่างปลากระบอกดา้ ปลากระบอกเกล็ดหยาบ และปลากระบอกหิน ในแต่ละเดือน 
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รูปที่ 5 กราฟแสดงความยาวล้าตวั และน ้าหนักของตัวอย่างปลากระบอกด้า ในแต่ละเดือน 

  
รูปที่ 6 กราฟแสดงความยาวล้าตวั และน ้าหนักของตัวอย่างปลากระบอกเกล็ดหยาบ ในแตล่ะเดือน 

  
รูปที่ 7 กราฟแสดงความยาวล้าตวั และน ้าหนักของตัวอย่างปลากระบอกหิน ในแต่ละเดือน 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการศึกษาความหลากหลายชนิดของปลาวงศ์ปลากระบอก (Family Mugillidae) บริเวณปากแม่น ้าปะเหลียน 
จังหวัดตรัง พบว่าปลากระบอกทั ง 3 ชนิด ได้แก่ปลากระบอกด้า Liza tade (Forsskål, 1775) ปลากระบอกเกล็ดหยาบ Liza 
subviridis (Valenciennes, 1836) และปลากระบอกหิน Liza macrolepis (Smith, 1849) ในแต่ละเดือนพบจ้านวนตัวอย่าง
ของปลากระบอกแต่ละชนิดต่างกัน โดยปลากระบอกแต่ละชนิดมีลักษณะภายนอกแตกต่างกัน อย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะ
รูปร่าง ความยาวล้าตัว น ้าหนัก และสีของล้าตัว เป็นต้น และยังพบว่าปลากระบอกที่พบมากท่ีสุด ได้แก่ ปลาเกล็ดหยาบมาก
ที่สุด และพบน้อยที่สุด คือ ปลากระบอกด้า  
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รูปที่ 5 กราฟแสดงความยาวล้าตวั และน ้าหนักของตัวอย่างปลากระบอกด้า ในแต่ละเดือน 

  
รูปที่ 6 กราฟแสดงความยาวล้าตวั และน ้าหนักของตัวอย่างปลากระบอกเกล็ดหยาบ ในแตล่ะเดือน 

  
รูปที่ 7 กราฟแสดงความยาวล้าตวั และน ้าหนักของตัวอย่างปลากระบอกหิน ในแต่ละเดือน 

สรุปผลการวิจัย 
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ของปลากระบอกแต่ละชนิดต่างกัน โดยปลากระบอกแต่ละชนิดมีลักษณะภายนอกแตกต่างกัน อย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะ
รูปร่าง ความยาวล้าตัว น ้าหนัก และสีของล้าตัว เป็นต้น และยังพบว่าปลากระบอกที่พบมากท่ีสุด ได้แก่ ปลาเกล็ดหยาบมาก
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การเก็บรักษาพันธุ์กล้วยไม้เอื้องกุหลาบกระเป๋าปิดโดยเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดเทียม

ปานจันทน์ สุจริตธุรการ1* และสุชาดา ปรีชา2 

บทคัดย่อ
กล้วยไม้เอื้องกุหลาบกระเป๋าปิด (Aerides odorata Lour.) เป็นกล้วยไม้ที่ได้รับความนิยม เนื่องจากเป็นกล้วยไม้ป่า ที่

หายาก มกีลิน่หอมเหมอืนดอกกหุลาบ และมคีวามสวยงามเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั งานวจิยันีจ้งึศกึษาการชกัน�าให้เกดิโพรโทคอร์ม 

และการท�าเมลด็เทยีมของกล้วยไม้เอือ้งกหุลาบกระเป๋าปิดโดยน�าเมลด็กล้วยไม้เพาะเลีย้งบนอาหารแขง็สตูร Vacin and Went (VW) 

Murashige and Skoog (MS) และ MS ที่เติมน�้ามะพร้าว 15 เปอร์เซ็นต์ พบว่า อาหารแข็งสูตร VW สามารถชักน�าให้เกิดโพรโท

คอร์มมากที่สุด 45 เปอร์เซ็นต์ เมื่อน�าโพรโทคอร์มที่ได้เคลือบด้วยโซเดียมอัลจิเนตที่ความเข้มข้น 2 3 4 และ 5 เปอร์เซ็นต์ และ

แคลเซียมคลอไรด์ 75 มิลลิโมลาร์ พบว่า โซเดียมอัลจิเนต 2 เปอร์เซ็นต์ ท�าให้เกิดการฟอร์มตัวเป็นเม็ดดีที่สุด จากนั้นน�าเมล็ดเทียม

ที่ได้ไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 10 และ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 14 21 และ 28 วัน เมื่อน�าเมล็ดเทียมมาวางเลี้ยงบนอาหารสูตร 

MS ที่เติม Benzyladenine (BA) ความเข้มข้น 0 0.5 และ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่า การเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 

เป็นเวลา 7 วัน เมล็ดเทียมสามารถงอกได้ดีที่สุด 70 เปอร์เซ็นต์บนอาหารสูตร MS ที่เติม BA 1 มิลลิกรัมต่อลิตร

ค�าส�าคัญ : โพรโทคอร์ม เมล็ดเทียม กล้วยไม้เอื้องกุหลาบกระเป๋าปิด 
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Conservation of Aerides odorata Lour. by Artificial Seed Technology 

Panjan Sujjaritthurakarn1* and Suchada Preecha2

Abstract
Aerides odorata Lour. is popular due to a rare wild orchid, fragrance like a rose and unique beauty. 

In this reserch, protocorms induction and artificial seeds of Aerides odorata Lour. were studied. Seeds were 

cultured on VW, MS and MS medium supplemented with 15% coconut water. It was found that VW medium 

gave the highest protocorms induction 45%. Protocorms were encapsulated with 2, 3, 4 and 5 % sodium alginate 

and 75 mM calcium chloride. The results revealed that 2% sodium alginate formed the best of beads for 

encapsulation. Then, artificial seeds were maintained at 10 and 25 ๐C for 7, 14, 21 and 28 days. They were 

cultured on MS medium supplemented with 0, 0.5 and 1 mg/l BA. The results indicated that storage at 25 ๐C 

for 7 days showed the highest germination 70 % on MS medium supplemented with 1 mg/l BA.

Keywords: Protocorm, Artificial Seeds, Aerides odorata Lour.
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บทน า 

กล้วยไม้เอื้องกุหลาบกระเป๋าปิด (Aerides odorata Lour.) เป็นกล้วยไม้ในสกุลกุหลาบ (Aerides) ที่สามารถพบได้
ทั่วทุกภาคในประเทศไทย ดอกมีกลิ่นหอมเหมือนดอกกุหลาบ ปัจจุบันกล้วยไม้ชนิดนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจาก
จัดเป็นกล้วยไม้ป่าหายากและดอกมีความสวยงามสะดุดตาซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว จึงท าให้ถูกลักลอบน าออกมาจาก
ธรรมชาติ อีกทั้งเมล็ดกล้วยไม้มีความสามารถในการงอกตามธรรมชาติได้น้อย เพราะอาหารสะสมภายในเมล็ดมีน้อยมากไม่
เพียงพอต่อการงอก หรือได้รับสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เช่น อุณหภูมิสูงหรือต่ าเกินไป [1] นอกจากนี้การบุกรุกท าลายป่า
ยังเป็นการท าลายถิ่นอาศัยของกล้วยไม้ป่าท าให้กล้วยไม้ลดจ านวนลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้กล้วยไม้ป่าเสี่ยงต่อการสูญพันธ์ุและ
บางชนิดใกล้สูญพันธุ์ [2] จึงจ าเป็นต้องมีการอนุรักษ์โดยการเก็บรักษาพันธุ์ในรูปของเมล็ดเทียม ซึ่งเป็นการเลียนแบบเมล็ดพืช
ที่ได้จากการผสมพันธุ์ตามธรรมชาติ เมล็ดเทียมมีองค์ประกอบส าคัญ ได้แก่ โซมาติกเอ็มบริโอ อาหารสะสมเทียม และเปลือก
หุ้มเมล็ดเทียม การท าเมล็ดเทียมมีความเหมาะสมในการผลิตพืชที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ  เช่น กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ 
เนื่องจากสามารถผลิตได้เป็นจ านวนมากในระยะเวลาสั้น สามารถผลิตได้ตลอดทั้งปี ลดแรงงาน ลดพื้นท่ี และร่นระยะเวลาใน
การผลิตเมล็ดพันธุ์ อีกทั้งต้นพืชที่ได้จากเมล็ดเทียมจะมีลักษณะเหมือนต้นแม่ทุกประการ และสามารถเก็บรักษาพันธุกรรมพืช
ที่ส าคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ [3] จากงานวิจัยก่อนหน้านี้ได้มีการเก็บรักษาพันธุ์กล้วยไม้เอื้องกุหลาบกระเป๋าเปิด (Aerides 
falcata Lindl. & Paxton) โดยใช้เทคนิคการผลิตเมล็ดเทียม พบว่า เมื่อน าเมล็ดเทียมที่ผ่านการก าจัดน้ าออกเป็นเวลา 3 
ช่ัวโมง มาเก็บรักษาที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1-6 เดือน เมล็ดเทียมมีเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตสูงสุด 100% เมื่อ
เก็บรักษาเป็นเวลา 1 เดือน [2] ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงเก็บรักษาพันธุ์กล้วยไม้เอื้องกุหลาบกระเป๋าปิดโดยเทคโนโลยีการผลิต
เมล็ดเทียม เพื่อศึกษาอายุการเก็บรักษาเมล็ดเทียมทีร่ะยะเวลา ความเข้มข้น และอุณหภูมิต่าง ๆ  เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการ
ขยายพันธุ์ และการอนุรักษ์พันธุ์ของเอื้องกุหลาบกระเป๋าปิด 

 
วิธีด าเนินการ 

1. ศึกษาผลของสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการงอกของเมล็ดกล้วยไม้เอื้องกุหลาบกระเป๋าปิด 
น าฝักกล้วยไม้อายุ 6-7 เดือน ล้างท าความสะอาดด้วยน้ าประปา 1-2 ครั้ง ก่อนจุ่มลงในเอทานอล 95 เปอร์เซ็นต์ 

แล้วผ่านเปลวไฟฆ่าเชื้อ ท าซ้ า 3 ครั้ง จากนั้นผ่าฝักกล้วยไม้ตามยาวด้วยมีดผ่าตดั เขี่ยเมล็ดมาเพาะเลี้ยงบนอาหารแข็งสตูร MS 
[4] อาหารสูตร MS ทีเ่ติมน้ ามะพร้าว 15 เปอร์เซ็นต ์(MS + 15% CW) และอาหารสูตร VW [5] ท าการทดลอง 2 ซ้ า ซ้ าละ 
10 ขวด บันทึกเปอร์เซ็นต์การเกิดโพรโทคอรม์ 

2. ศึกษาความเข้มข้นของโซเดียมอัลจิเนตต่อการฟอร์มตัวของเมล็ดเทียม 
น าโพรโทคอร์มที่งอกจากเมล็ดกล้วยไม้มาเคลือบด้วยโซเดียมอัลจิเนตเข้มข้น 2 3 4 และ 5 เปอร์เซ็นต์ จากนั้นหยด

โพรโทคอร์มลงในสารละลายแคลเซียมคลอไรด์เข้มข้น 75 มิลลิโมลาร์ เพื่อท าให้เกิดเมล็ดเทียมที่มีลักษณะกลม บันทึกลักษณะ
การฟอร์มตัวของเมล็ดเทียมแต่ละความเข้มข้น 

3. ศึกษาอุณหภูมิและระยะเวลาที่เหมาะสมต่อการเก็บรักษาเมล็ดเทียม 
น าเมล็ดเทียมที่เกิดการฟอร์มตัวเป็นเม็ดดีที่สุด ล้างด้วยน้ ากลั่นที่ปลอดเช้ือ วางเมล็ดเทียมบนจานเลี้ยงเช้ือ และผึ่ง

ลมในตู้ปลอดเช้ือเป็นเวลา 1 ช่ัวโมง ปิดฝาจานและปิดด้วยพาราฟิล์ม น าเมล็ดเทียมไปเก็บที่อุณหภูมิ  10 และ 25 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 7 14 21 และ 28 วัน ท าการทดลอง 2 ซ้ า ซ้ าละ 15 เมล็ด เมื่อครบก าหนด น าเมล็ดเทียมที่ผ่านการเก็บ
รักษามาเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ทีเ่ติม Benzyladenine (BA) 0 0.5 และ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร ให้แสงเป็นเวลา 16 ช่ัวโมง
ต่อวัน ความเข้มแสง 2,000 ลักซ์ ภายใต้อุณหภูมิ 25 ± 2 องศาเซลเซียส บันทึกเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดเทียม 

4. วางแผนการทดลองและวิเคราะห์ข้อมูล 

วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomiged Design) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยใช้ Duncan’s 
Multiple Range Test (DMRT)  

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย  

1. ผลของสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการชักน าให้เกิดโพรโทคอร์มของเมล็ดกล้วยไม้เอื้องกุหลาบกระเป๋าปิด 

จากการเพาะเลี้ยงเมล็ดกล้วยไม้เอื้องกุหลาบกระเป๋าปิดบนอาหาร 3 สูตร พบว่า อาหารสูตร VW ให้เปอร์เซ็นต์การ
เกิดโพรโทคอร์มสูงสุดเท่ากับ 45 เปอร์เซ็นต์ รองลงมา คือ อาหารสูตร MS + 15% CW (30 เปอร์เซ็นต์) และอาหารสูตร MS 
(25 เปอร์เซ็นต์) ตามล าดับ (ตารางที่ 1) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ [6] พบว่า เมล็ดของกล้วยไม้เขาแกะเจริญเป็นโพรโทคอร์
มจ านวนมากได้เม่ือเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร VW และ [7] กล่าวว่าสูตรอาหาร VW เหมาะสมแก่การเกิดโพรโทคอร์มของ
กล้วยไม้สกุลหวายและสกุลอื่น ๆ 
 
ตารางที่ 1 ผลของสตูรอาหารที่เหมาะสมต่อการชักน าให้เกดิโพรโทคอร์มของเมลด็กล้วยไม้เอื้องกุหลาบกระเป๋าปิด 
 

  

 

2. ผลของความเข้มข้นของโซเดียมอัลจิเนตต่อการฟอร์มตัวของเมล็ดเทียม 
เมื่อน าโพรโทคอร์ม (รูปที่ 1a) มาหุ้มด้วยโซเดียมอัลจิเนตที่ความเข้มข้นต่าง ๆ พบว่า โซเดียมอัลจิเนตที่ความเข้มข้น 

2 และ 3 เปอร์เซ็นต์ สามารถฟอร์มตัวเป็นเม็ดได้ดีที่สุด ในสารละลายแคลเซียมคลอไรด์ 75 มิลลิโมลาร์ จะได้เมล็ดเทียม
ลักษณะรูปร่างกลมใส (รูปท่ี 1b) ภายในไม่มีของเหลวเหลืออยู่ และฟอร์มตัวเป็นเม็ดกลมได้เร็วท่ีสุด เมื่อเทียบกับความเข้มข้น
อื่น ๆ (ตารางที่ 2) สอดคล้องกับการศึกษาของ [8] ที่ใช้โซเดียมอัลจิเนตความเข้มข้น 2 เปอร์เซ็นต์ ในการผลิตเมล็ดเทียมของ
หญ้าหวาน และการผลิตเมล็ดเทียมของกระจูดที่ใช้โซเดียมอัลจิเนตความเข้มข้น 3 เปอร์เซ็นต์ มีความเหมาะสมที่สุด เมล็ด
เทียมมีรูปทรงกลม [9]  

 

ตารางที่  2 ผลของความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมอัลจิเนตต่อการฟอร์มตัวของเมล็ดเทียม 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ: สัญลักษณ ์+++ ++ และ + แทนลักษณะการฟอรม์ตัวเป็นเม็ดกลมของเมล็ดเทียมได้ดีที่สดุ ปานกลาง  
              และน้อยที่สุด ตามล าดับ 
 

สูตรอาหาร เปอร์เซ็นต์การเกดิโพรโทคอร์ม  
VW 45 
MS 25 

MS + 15% CW 30 

ความเข้มข้นของโซเดียมอลัจิเนต (%) ลักษณะการฟอร์มตัวของเมลด็เทยีม 
2 +++ 
3 +++ 
4 ++ 
5 + 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

บทน า 

กล้วยไม้เอื้องกุหลาบกระเป๋าปิด (Aerides odorata Lour.) เป็นกล้วยไม้ในสกุลกุหลาบ (Aerides) ที่สามารถพบได้
ทั่วทุกภาคในประเทศไทย ดอกมีกลิ่นหอมเหมือนดอกกุหลาบ ปัจจุบันกล้วยไม้ชนิดนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจาก
จัดเป็นกล้วยไม้ป่าหายากและดอกมีความสวยงามสะดุดตาซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว จึงท าให้ถูกลักลอบน าออกมาจาก
ธรรมชาติ อีกทั้งเมล็ดกล้วยไม้มีความสามารถในการงอกตามธรรมชาติได้น้อย เพราะอาหารสะสมภายในเมล็ดมีน้อยมากไม่
เพียงพอต่อการงอก หรือได้รับสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เช่น อุณหภูมิสูงหรือต่ าเกินไป [1] นอกจากนี้การบุกรุกท าลายป่า
ยังเป็นการท าลายถิ่นอาศัยของกล้วยไม้ป่าท าให้กล้วยไม้ลดจ านวนลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้กล้วยไม้ป่าเสี่ยงต่อการสูญพันธ์ุและ
บางชนิดใกล้สูญพันธุ์ [2] จึงจ าเป็นต้องมีการอนุรักษ์โดยการเก็บรักษาพันธุ์ในรูปของเมล็ดเทียม ซึ่งเป็นการเลียนแบบเมล็ดพืช
ที่ได้จากการผสมพันธุ์ตามธรรมชาติ เมล็ดเทียมมีองค์ประกอบส าคัญ ได้แก่ โซมาติกเอ็มบริโอ อาหารสะสมเทียม และเปลือก
หุ้มเมล็ดเทียม การท าเมล็ดเทียมมีความเหมาะสมในการผลิตพืชที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ  เช่น กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ 
เนื่องจากสามารถผลิตได้เป็นจ านวนมากในระยะเวลาสั้น สามารถผลิตได้ตลอดทั้งปี ลดแรงงาน ลดพื้นท่ี และร่นระยะเวลาใน
การผลิตเมล็ดพันธุ์ อีกทั้งต้นพืชที่ได้จากเมล็ดเทียมจะมีลักษณะเหมือนต้นแม่ทุกประการ และสามารถเก็บรักษาพันธุกรรมพืช
ที่ส าคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ [3] จากงานวิจัยก่อนหน้านี้ได้มีการเก็บรักษาพันธุ์กล้วยไม้เอื้องกุหลาบกระเป๋าเปิด (Aerides 
falcata Lindl. & Paxton) โดยใช้เทคนิคการผลิตเมล็ดเทียม พบว่า เมื่อน าเมล็ดเทียมที่ผ่านการก าจัดน้ าออกเป็นเวลา 3 
ช่ัวโมง มาเก็บรักษาที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1-6 เดือน เมล็ดเทียมมีเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตสูงสุด 100% เมื่อ
เก็บรักษาเป็นเวลา 1 เดือน [2] ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงเก็บรักษาพันธุ์กล้วยไม้เอื้องกุหลาบกระเป๋าปิดโดยเทคโนโลยีการผลิต
เมล็ดเทียม เพื่อศึกษาอายุการเก็บรักษาเมล็ดเทียมทีร่ะยะเวลา ความเข้มข้น และอุณหภูมิต่าง ๆ  เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการ
ขยายพันธุ์ และการอนุรักษ์พันธุ์ของเอื้องกุหลาบกระเป๋าปิด 

 
วิธีด าเนินการ 

1. ศึกษาผลของสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการงอกของเมล็ดกล้วยไม้เอื้องกุหลาบกระเป๋าปิด 
น าฝักกล้วยไม้อายุ 6-7 เดือน ล้างท าความสะอาดด้วยน้ าประปา 1-2 ครั้ง ก่อนจุ่มลงในเอทานอล 95 เปอร์เซ็นต์ 

แล้วผ่านเปลวไฟฆ่าเชื้อ ท าซ้ า 3 ครั้ง จากนั้นผ่าฝักกล้วยไม้ตามยาวด้วยมีดผ่าตดั เขี่ยเมล็ดมาเพาะเลี้ยงบนอาหารแข็งสตูร MS 
[4] อาหารสูตร MS ทีเ่ติมน้ ามะพร้าว 15 เปอร์เซ็นต ์(MS + 15% CW) และอาหารสูตร VW [5] ท าการทดลอง 2 ซ้ า ซ้ าละ 
10 ขวด บันทึกเปอร์เซ็นต์การเกิดโพรโทคอรม์ 

2. ศึกษาความเข้มข้นของโซเดียมอัลจิเนตต่อการฟอร์มตัวของเมล็ดเทียม 
น าโพรโทคอร์มที่งอกจากเมล็ดกล้วยไม้มาเคลือบด้วยโซเดียมอัลจิเนตเข้มข้น 2 3 4 และ 5 เปอร์เซ็นต์ จากนั้นหยด

โพรโทคอร์มลงในสารละลายแคลเซียมคลอไรด์เข้มข้น 75 มิลลิโมลาร์ เพื่อท าให้เกิดเมล็ดเทียมที่มีลักษณะกลม บันทึกลักษณะ
การฟอร์มตัวของเมล็ดเทียมแต่ละความเข้มข้น 

3. ศึกษาอุณหภูมิและระยะเวลาที่เหมาะสมต่อการเก็บรักษาเมล็ดเทียม 
น าเมล็ดเทียมที่เกิดการฟอร์มตัวเป็นเม็ดดีที่สุด ล้างด้วยน้ ากลั่นที่ปลอดเช้ือ วางเมล็ดเทียมบนจานเลี้ยงเช้ือ และผึ่ง

ลมในตู้ปลอดเช้ือเป็นเวลา 1 ช่ัวโมง ปิดฝาจานและปิดด้วยพาราฟิล์ม น าเมล็ดเทียมไปเก็บที่อุณหภูมิ  10 และ 25 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 7 14 21 และ 28 วัน ท าการทดลอง 2 ซ้ า ซ้ าละ 15 เมล็ด เมื่อครบก าหนด น าเมล็ดเทียมที่ผ่านการเก็บ
รักษามาเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ทีเ่ติม Benzyladenine (BA) 0 0.5 และ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร ให้แสงเป็นเวลา 16 ช่ัวโมง
ต่อวัน ความเข้มแสง 2,000 ลักซ์ ภายใต้อุณหภูมิ 25 ± 2 องศาเซลเซียส บันทึกเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดเทียม 

4. วางแผนการทดลองและวิเคราะห์ข้อมูล 

วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomiged Design) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยใช้ Duncan’s 
Multiple Range Test (DMRT)  

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย  

1. ผลของสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการชักน าให้เกิดโพรโทคอร์มของเมล็ดกล้วยไม้เอื้องกุหลาบกระเป๋าปิด 

จากการเพาะเลี้ยงเมล็ดกล้วยไม้เอื้องกุหลาบกระเป๋าปิดบนอาหาร 3 สูตร พบว่า อาหารสูตร VW ให้เปอร์เซ็นต์การ
เกิดโพรโทคอร์มสูงสุดเท่ากับ 45 เปอร์เซ็นต์ รองลงมา คือ อาหารสูตร MS + 15% CW (30 เปอร์เซ็นต์) และอาหารสูตร MS 
(25 เปอร์เซ็นต์) ตามล าดับ (ตารางที่ 1) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ [6] พบว่า เมล็ดของกล้วยไม้เขาแกะเจริญเป็นโพรโทคอร์
มจ านวนมากได้เม่ือเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร VW และ [7] กล่าวว่าสูตรอาหาร VW เหมาะสมแก่การเกิดโพรโทคอร์มของ
กล้วยไม้สกุลหวายและสกุลอื่น ๆ 
 
ตารางที่ 1 ผลของสตูรอาหารที่เหมาะสมต่อการชักน าให้เกดิโพรโทคอร์มของเมลด็กล้วยไม้เอื้องกุหลาบกระเป๋าปิด 
 

  

 

2. ผลของความเข้มข้นของโซเดียมอัลจิเนตต่อการฟอร์มตัวของเมล็ดเทียม 
เมื่อน าโพรโทคอร์ม (รูปที่ 1a) มาหุ้มด้วยโซเดียมอัลจิเนตที่ความเข้มข้นต่าง ๆ พบว่า โซเดียมอัลจิเนตที่ความเข้มข้น 

2 และ 3 เปอร์เซ็นต์ สามารถฟอร์มตัวเป็นเม็ดได้ดีที่สุด ในสารละลายแคลเซียมคลอไรด์ 75 มิลลิโมลาร์ จะได้เมล็ดเทียม
ลักษณะรูปร่างกลมใส (รูปท่ี 1b) ภายในไม่มีของเหลวเหลืออยู่ และฟอร์มตัวเป็นเม็ดกลมได้เร็วท่ีสุด เมื่อเทียบกับความเข้มข้น
อื่น ๆ (ตารางที่ 2) สอดคล้องกับการศึกษาของ [8] ที่ใช้โซเดียมอัลจิเนตความเข้มข้น 2 เปอร์เซ็นต์ ในการผลิตเมล็ดเทียมของ
หญ้าหวาน และการผลิตเมล็ดเทียมของกระจูดที่ใช้โซเดียมอัลจิเนตความเข้มข้น 3 เปอร์เซ็นต์ มีความเหมาะสมที่สุด เมล็ด
เทียมมีรูปทรงกลม [9]  

 

ตารางที่  2 ผลของความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมอัลจิเนตต่อการฟอร์มตัวของเมล็ดเทียม 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ: สัญลักษณ ์+++ ++ และ + แทนลักษณะการฟอรม์ตัวเป็นเม็ดกลมของเมล็ดเทียมได้ดีที่สดุ ปานกลาง  
              และน้อยที่สุด ตามล าดับ 
 

สูตรอาหาร เปอร์เซ็นต์การเกดิโพรโทคอร์ม  
VW 45 
MS 25 

MS + 15% CW 30 

ความเข้มข้นของโซเดียมอลัจิเนต (%) ลักษณะการฟอร์มตัวของเมลด็เทยีม 
2 +++ 
3 +++ 
4 ++ 
5 + 
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

  
 
รูปที่ 1 (a) โพรโทคอรม์ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเมลด็ และโพรโทรคอร์มในวงกลมถูกน ามาเคลือบด้วยโซเดียมอลัจิเนตที่ความ
เข้มข้นต่าง ๆ (b) โพรโทคอร์มที่เคลือบด้วยโซเดยีมอัลจิเนตความเข้มข้น 2 (ซ้าย) และ 3 (ขวา) เปอร์เซ็นต์ ในสารละลาย

แคลเซียมคลอไรด์ 75 มิลลโิมลาร ์

3. ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาที่เหมาะสมต่อการเก็บรักษาเมล็ดเทียม 

เมื่อน าเมล็ดเทียมที่มีลักษณะการฟอร์มตัวเป็นเม็ดกลมได้ดีที่สุดมาเก็บรักษาที่อุณหภูมิ  10 และ 25 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลา 7 14 21 และ 28 วัน พบว่า สามารถเก็บรักษาได้เป็นเวลานาน 28 วัน โดยที่เมล็ดเทียมที่เก็บรักษาไม่มีการปนเปื้อน
หรือเสียสภาพ (รูปที่ 2a) เมื่อน ามาทดสอบการงอกโดยวางเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติม BA ความเข้มข้นต่าง ๆ พบว่า 
เปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดเทียมมีแนวโน้มลดลงเมื่อระยะเวลาในการเก็บรักษาเพิ่มขึ้น โดยเมล็ดเทียมที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 
25 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 7 วัน ให้อัตราการงอกสูงสุด 70 เปอร์เซ็นต์ บนอาหารสูตร MS ที่เติม BA เข้มข้น 1.0 
มิลลิกรัมต่อลิตร (ตารางที่ 3) (รูปที่ 2b) เพราะว่า BA เป็นสารควบคุมการเจริญเติบโตกลุ่มไซโตไคนินที่มีคุณสมบัติในการ
กระตุ้นการแบ่งเซลล์ เร่งการขยายตัวของเซลล์ จึงส่งผลให้โพรโทคอร์มในเมล็ดเทียมสามารถเจริญและพัฒนาเป็นต้นได้ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ [10] พบว่า อาหารสูตร MS ที่เติม BA 22 ไมโครโมลาร์ สามารถชักน าให้เกิดต้นจากเมล็ดเทียมของ
กล้วยหินได้ นอกจากน้ี ยังมีรายงานว่า อัตราการรอดชีวิตของเมล็ดเทียมของกล้วยหินลดลงเมื่อเวลาในการเก็บเพิ่มขึ้น โดย
เมล็ดเทียมที่เก็บเป็นเวลา 0 วัน ให้อัตราการเกิดต้นสูงที่สุด 86.67 เปอร์เซ็นต์ โดยมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญกับเมล็ด
เทียมที่เก็บเป็นเวลา 15 วัน (49.17 เปอร์เซ็นต์) และ 30 วัน (21.67 เปอร์เซ็นต์) ตามล าดับ แต่ในการศึกษานี้ไม่ได้ทดสอบการ
งอกของเมล็ดเทียมที่เก็บเป็นเวลา 0 วัน 

ตารางที่ 3 ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาในการเก็บรักษาเมล็ดเทยีมต่อเปอรเ์ซ็นต์การงอกของเมลด็เทียม 
อุณหภูม ิ

 (องศาเซลเซียส) 
ระยะเวลาเก็บรักษา 

(วัน) 
เปอร์เซ็นต์การงอกของเมลด็เทียมบนอาหารสตูรต่าง ๆ  
MS MS + BA 0.5 มก./ล. MA + BA 1.0 มก./ล. 

 
 

10±0.8 

7 60 40 30 
14 10 10 20 
21 10 10 20 
28 - 10 - 

 
 

25±2 

7 50 60 70 
14 20 10 40 
21 10 20 20 
28 20 - 20 

 

(a) (b) 

 

รูปที่ 2 (a) ลักษณะของเมลด็เทียมที่เก็บรักษาเป็นเวลา 28 วัน ที่อุณหภมูิ 25 องศาเซลเซียส (b) การงอกของเมล็ดเทียมที่เก็บ
รักษาท่ีอุณหภมูิ 25 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 7 วัน บนอาหารสูตร MS ที่เติม BA เข้มข้น 1.0 มลิลิกรมัต่อลิตร 

 
สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาผลของสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการชักน าให้เกิดโพรโทคอร์มของเมล็ดกล้วยไม้เอื้องกุหลาบกระเป๋าปิด  
พบว่า อาหารสูตร VW ให้เปอร์เซ็นต์การเกิดโพรโทคอร์มสูงสุดเท่ากับ 45 เปอร์เซ็นต์ ในการท าเมล็ดเทียมสารละลาย
โซเดียมอัลจิเนตที่ความเข้มข้น 2 เปอร์เซ็นต์ สามารถฟอร์มตัวเป็นเม็ดได้ดีที่สุด ในสารละลายแคลเซียมคลอไรด์ 75 มิลลิโม
ลาร์ จะได้เมล็ดเทียมลักษณะรูปร่างกลมใส และเมื่อน าเมล็ดเทียมมาเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 7 
วัน มีเปอร์เซ็นต์การงอกสูงสุด 70 เปอร์เซ็นต์ เมื่อวางเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ทีเ่ติม BA ความเข้มข้น 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 

เอกสารอ้างอิง 
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[2] Hongthongkham, J., Promwong, R., & Rattanasuk, S. (2017). Micropropagation and Conservation of    
                   Aerides falcata Lindl. & Paxton by Artificial Seed Technique. SDU Research Journal of    
                  Humanities and Social Science, 10(3), 187-201. 
[3] Srithongkul, J. (2009). Artificial seed. Technology Promotion Association Journal, 207(36), 56-60. 
[4] Murashige, T., & Skoog, F. (1962). A revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco   
                  cultures. Physiology Plant, 15, 473-497. 
[5] Vacin, E. F., & Went, F. W. (1949). Some pH changes in nutrient solutions. Botanical Gazette, 110, 605-                     
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[6] Rattana, K. (2006). In vitro Germination and Micropopagation of Rhynchostylis coelestis Rchb. f.. Applied 
Biology Program, Faculty of Science, Ubon Ratchathani Rajabhat University. 

[7] Piluk, J. (2007). Seed Culture and Tissue Culture of Orchids. Department of Horticulture, Faculty of 
Agriculture, Kasetsart University. 

[8] Chotikadachanarong, K. (2018). Artificial Seed Production from Nodal Explant of Stevia rebaudiana   
Bertoni. Burapa Science Journal, 23(1), 247-254.  
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

  
 
รูปที่ 1 (a) โพรโทคอรม์ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเมลด็ และโพรโทรคอร์มในวงกลมถูกน ามาเคลือบด้วยโซเดียมอลัจิเนตที่ความ
เข้มข้นต่าง ๆ (b) โพรโทคอร์มที่เคลือบด้วยโซเดยีมอัลจิเนตความเข้มข้น 2 (ซ้าย) และ 3 (ขวา) เปอร์เซ็นต์ ในสารละลาย

แคลเซียมคลอไรด์ 75 มิลลโิมลาร ์

3. ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาที่เหมาะสมต่อการเก็บรักษาเมล็ดเทียม 

เมื่อน าเมล็ดเทียมที่มีลักษณะการฟอร์มตัวเป็นเม็ดกลมได้ดีที่สุดมาเก็บรักษาที่อุณหภูมิ  10 และ 25 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลา 7 14 21 และ 28 วัน พบว่า สามารถเก็บรักษาได้เป็นเวลานาน 28 วัน โดยที่เมล็ดเทียมที่เก็บรักษาไม่มีการปนเปื้อน
หรือเสียสภาพ (รูปที่ 2a) เมื่อน ามาทดสอบการงอกโดยวางเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติม BA ความเข้มข้นต่าง ๆ พบว่า 
เปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดเทียมมีแนวโน้มลดลงเมื่อระยะเวลาในการเก็บรักษาเพิ่มขึ้น โดยเมล็ดเทียมที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 
25 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 7 วัน ให้อัตราการงอกสูงสุด 70 เปอร์เซ็นต์ บนอาหารสูตร MS ที่เติม BA เข้มข้น 1.0 
มิลลิกรัมต่อลิตร (ตารางที่ 3) (รูปที่ 2b) เพราะว่า BA เป็นสารควบคุมการเจริญเติบโตกลุ่มไซโตไคนินที่มีคุณสมบัติในการ
กระตุ้นการแบ่งเซลล์ เร่งการขยายตัวของเซลล์ จึงส่งผลให้โพรโทคอร์มในเมล็ดเทียมสามารถเจริญและพัฒนาเป็นต้นได้ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ [10] พบว่า อาหารสูตร MS ที่เติม BA 22 ไมโครโมลาร์ สามารถชักน าให้เกิดต้นจากเมล็ดเทียมของ
กล้วยหินได้ นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่า อัตราการรอดชีวิตของเมล็ดเทียมของกล้วยหินลดลงเมื่อเวลาในการเก็บเพิ่มขึ้น โดย
เมล็ดเทียมที่เก็บเป็นเวลา 0 วัน ให้อัตราการเกิดต้นสูงที่สุด 86.67 เปอร์เซ็นต์ โดยมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญกับเมล็ด
เทียมที่เก็บเป็นเวลา 15 วัน (49.17 เปอร์เซ็นต์) และ 30 วัน (21.67 เปอร์เซ็นต์) ตามล าดับ แต่ในการศึกษานี้ไม่ได้ทดสอบการ
งอกของเมล็ดเทียมที่เก็บเป็นเวลา 0 วัน 

ตารางที่ 3 ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาในการเก็บรักษาเมล็ดเทยีมต่อเปอรเ์ซ็นต์การงอกของเมลด็เทียม 
อุณหภูม ิ

 (องศาเซลเซียส) 
ระยะเวลาเก็บรักษา 

(วัน) 
เปอร์เซ็นต์การงอกของเมลด็เทียมบนอาหารสตูรต่าง ๆ  
MS MS + BA 0.5 มก./ล. MA + BA 1.0 มก./ล. 

 
 

10±0.8 

7 60 40 30 
14 10 10 20 
21 10 10 20 
28 - 10 - 

 
 

25±2 

7 50 60 70 
14 20 10 40 
21 10 20 20 
28 20 - 20 

 

(a) (b) 

 

รูปที่ 2 (a) ลักษณะของเมลด็เทียมที่เก็บรักษาเป็นเวลา 28 วัน ที่อุณหภมูิ 25 องศาเซลเซียส (b) การงอกของเมล็ดเทียมที่เก็บ
รักษาท่ีอุณหภมูิ 25 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 7 วัน บนอาหารสูตร MS ที่เติม BA เข้มข้น 1.0 มลิลิกรมัต่อลิตร 

 
สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาผลของสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการชักน าให้เกิดโพรโทคอร์มของเมล็ดกล้วยไม้เอื้องกุหลาบกระเป๋าปิด  
พบว่า อาหารสูตร VW ให้เปอร์เซ็นต์การเกิดโพรโทคอร์มสูงสุดเท่ากับ 45 เปอร์เซ็นต์ ในการท าเมล็ดเทียมสารละลาย
โซเดียมอัลจิเนตที่ความเข้มข้น 2 เปอร์เซ็นต์ สามารถฟอร์มตัวเป็นเม็ดได้ดีที่สุด ในสารละลายแคลเซียมคลอไรด์ 75 มิลลิโม
ลาร์ จะได้เมล็ดเทียมลักษณะรูปร่างกลมใส และเมื่อน าเมล็ดเทียมมาเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 7 
วัน มีเปอร์เซ็นต์การงอกสูงสุด 70 เปอร์เซ็นต์ เมื่อวางเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ทีเ่ติม BA ความเข้มข้น 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 

เอกสารอ้างอิง 

[1] Ramasoot, S., Bunwest, P., & Nuannut, W. (2015). Effect of culture media on growth of Aerides odorata     
                   in vitro. Songklanakarin Journal of Plant Science, 2(4), 11-14.  
[2] Hongthongkham, J., Promwong, R., & Rattanasuk, S. (2017). Micropropagation and Conservation of    
                   Aerides falcata Lindl. & Paxton by Artificial Seed Technique. SDU Research Journal of    
                  Humanities and Social Science, 10(3), 187-201. 
[3] Srithongkul, J. (2009). Artificial seed. Technology Promotion Association Journal, 207(36), 56-60. 
[4] Murashige, T., & Skoog, F. (1962). A revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco   
                  cultures. Physiology Plant, 15, 473-497. 
[5] Vacin, E. F., & Went, F. W. (1949). Some pH changes in nutrient solutions. Botanical Gazette, 110, 605-                     

613. 

[6] Rattana, K. (2006). In vitro Germination and Micropopagation of Rhynchostylis coelestis Rchb. f.. Applied 
Biology Program, Faculty of Science, Ubon Ratchathani Rajabhat University. 

[7] Piluk, J. (2007). Seed Culture and Tissue Culture of Orchids. Department of Horticulture, Faculty of 
Agriculture, Kasetsart University. 

[8] Chotikadachanarong, K. (2018). Artificial Seed Production from Nodal Explant of Stevia rebaudiana   
Bertoni. Burapa Science Journal, 23(1), 247-254.  

(a) (b) 
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การก�าจัดน�้าเสียโครเมียมโดยกระบวนการไฟฟ้าเคมี

สุปานดี มณีโลกย์1* 

บทคัดย่อ
การปนเปื้อนโครเมียมในน�้าทิ้งอุตสาหกรรมกลายเป็นปัญหาส�าคัญ เน่ืองจากความเป็นพิษของเฮกซวาเลนท์โครเมียมส่ง

ผลต่อมนุษย์และสัตว์เป็นอย่างมาก ดังนั้นการวิจัยครั้งน้ีมุ่งศึกษาถึงสภาวะที่เหมาะสมต่อประสิทธิภาพในการก�าจัดโครเมียมในน�้า

เสียด้วยกระบวนไฟฟ้าเคมี โดยท�าการทดลองที่สภาวะแตกต่างกันดังน้ี ความเข้มข้นโครเมียมในน�้าเสียสังเคราะห์เริ่มต้นในน�้าเสีย 

10, 50, 100, 150, 200 มก./ล. ที่ค่า pH 4 ระดับกระแสไฟฟ้า 1, 3 และ 5 แอมแปร์ และระยะเวลาในการท�าปฏิกริยา 15, 30, 

45 และ 60 นาที ใช้การจัดเรียงขั้วไฟฟ้าแบบโมโนโพลาร์เซลล์เดี่ยว (Monopolar Electrode Single Cell) โดยขั้วไฟฟ้าท�าจาก

เหล็กและวิเคราะห์ปริมาณความเข้มข้นโครเมียม ด้วยเทคนิค Spectrophotometry ตาม Standard method no.3500 ผลการ

ศึกษาพบว่าเมื่อความเข้มข้นโครเมียมเริ่มต้นเพิ่มข้ึนท�าให้ประสิทธิภาพในการก�าจัด เฮกซวาเลนท์โครเมียมในน�้าเสียลดลง ในทาง

ตรงกันข้ามประสิทธิภาพในการก�าจัดโครเมียมสูงข้ึนตามระดับกระแสไฟฟ้าและระยะเวลาท�าปฏิกิริยา โดยสภาวะที่เหมาะสมที่ให้

ประสิทธิภาพสูงสุดในการก�าจัดเฮกซวาเลนท์โครเมียม ที่ความเข้มข้นเริ่มต้น10 มก./ล. ระดับกระแสไฟฟ้า 1 แอมแปร์ ระยะเวลา

ท�าปฏิกิริยา 15 นาที โดยมีประสิทธิภาพสูงกว่า 90% ทั้งนี้จะพบโครเมียมทั้งในรูปไตรวาเลนท์โครเมียมและเฮกซวาเลนท์โครเมียม 

เนื่องจากเฮกซวาเลนท์โครเมียมสามารถรีดิวซ์เป็นไตรวาเลนท์โครเมียมลงได้ดีในสภาพกรด

ค�าส�าคัญ : โครเมียม น�้าเสีย ขั้วไฟฟ้าเหล็ก กระบวนการไฟฟ้าเคมี 

1  ดร., สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง 93210
1 Dr., Department of Occupational Health and Safety, Faculty of Health and Sports Science, Thaksin University, Phatthalung, 93210, 

Thailand

* Corresponding author: Tel.: 074-609600 ext. 4308. E-mail address: msupandee@tsu.ac.th
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Removal of Chromium(VI) from Wastewater using Electrochemical process

Supandee Maneelok1*

Abstract 
The chromium in industrial effluent has grown into an enormous problem due to the effect of high 

toxic hexavalent chromium (Cr+6) to human and animal. Therefore, the aims of this research were study the 

optimum condition for the high efficiency of chromium removal by investigating the effect of various operating 

parameters. They were the initial concentration of Cr+6 in acid (pH 4) synthetic wastewater at 10, 50, 100, 150, 

200 mg/l, current at 1, 3 and 5 A, and electrolysis time 15, 30, 45 and 60 min. The electrochemical process 

was carried out in reactor with iron monopolar electrode. The concentration of chromium was analyzed 

Spectrophotometry technic from standard method no. 3500. The key finding of this research was found that 

increasing the Cr+6 concentration was reduced the efficiency of Cr+6 removal, whereas the efficiency of Cr+6 

removal increasing with a function of current and electrolysis time. The optimum conditions for the high 

efficiency of chromium removal based on minimum initial Cr+6 concentration at 10 mg/l, current of 1 A and 

electrolysis time of 15 min. Furthermore, excess 90% of chromium removal efficiency was obtained both Cr+3 

and Cr+6. It was found that Cr+6 is initially reduced to Cr+3 in the acidic electrolyte.

Keywords : Chromium, Wastewater, Iron electrode, Electrochemical process
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บทน า 
ปัญหาน้้าเสียเป็นปัญหาที่มักเกิดขึ้นพร้อมๆกับความเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมและชุมชน น้้าเสี ยที่เกิดขึ้นจาก

โรงงานอุตสาหกรรม โดยส่วนใหญ่มีองค์ประกอบของโลหะหนักเช่น โครเมียม ตะกั่ว ดีบุก ทองแดง แคดเมียม ปรอท เป็นต้น  
แต่โครเมียมเป็นโลหะหนักที่ใช้มากในอุตสาหกรรม  เช่น  อุตสาหกรรมการชุบโลหะ การผลิตกระป๋อง  ฟอกหนัง รถยนต์และ
อุตสาหกรรมประเภทเหล็กเพื่อป้องกันการกัดกร่อน  เป็นองค์ประกอบการผลิตเม็ดสี ของอุตสาหกรรมสีทาและอุตสาหกรรม
ฟอกย้อม [1] โรงงานส่วนใหญ่มีขนาดเล็กเป็นแบบห้องแถวที่พบว่าไม่มีระบบบ้าบัดน้้าเสียและใช้การทิ้ง ลงสู่ท่อระบายน้้า
สาธารณะและลงสู่แหล่งน้้าธรรมชาติในที่สุด [2,3] โครเมียมที่ปนไปกับน้้าทิ้งจากอุตสาหกรรมโดยส่วนใหญ่มีเลขออกซิเดชัน
เป็น Cr+3 และ  Cr+6 ระดับความเป็นอันตรายของ Cr+6 มีมากกว่า Cr+3 พิษของ Cr+6 จะเป็นอันตรายต่อระบบหายใจ  ระบบ
ประสาท ตับ  ไต การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม นอกจากนั้นยังเป็นสารก่อมะเร็งต่อมนุษย์ที่ปอดและโพรงจมูก   ดังนั้น
กระทรวงอุตสาหกรรมของประเทศไทย  โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม  จึงได้ก้าหนดมาตรฐานน้้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม  
ให้ปล่อยน้้าทิ้งที่ปนเปื้อน Cr+3 ต้องมีปริมาณไม่มากกว่า 0.75 มิลลิกรัมต่อลิตร และ Cr+6 ต้องมีปริมาณไม่มากกว่า 0.25 
มิลลิกรัมต่อลิตร [2]  

โครเมียมในน้้าเสียที่พบมากได้แก่ Cr+3 และ Cr+6 ที่จะอยู่ในรูปโครเมต (CrO4)2- และไดโครเมต (Cr2O7 )2- วิธีการ
ก้าจัดโครเมียมในน้้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมมีหลายวิธี เช่น โดยการปรับค่าพีเอช หรือการเติมสารเคมี กระบวนการ
ตกตะกอนผลึก (Precipitation) และการใช้เรซินแลกเปลี่ยนประจุ ( Ion Exchange) กระบวนการทางเคมี เช่น การเติม
สารเคมีเพื่อรีดิวส์ Cr+6 ที่มีความเป็นพิษไปเป็น Cr+3 ที่มีความเป็นพิษน้อยกว่า จากนั้นท้าการตกตะกอน (Precipitation)  
การกรองด้วยระบบอาร์โอ (Reverse  Osmosis) การดูดซับด้วยวัสดุต่างๆ (Adsorption) และกระบวนการทางไฟฟ้าเคมี ซึ่ง
วิธีเหล่านี้สามารถก้าจัดโลหะได้ดี [4-7] 

    การศึกษาครั้งนี้ได้ใช้กระบวนการทางไฟฟ้าเคมี (Electrochemical Process) โดยแผ่นเหล็กท้าหน้าท่ีน้าไฟฟ้าจาก
เคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้าผ่านลงสู่สารละลายอิเล็กโตรไลต์ (น้้าเสียโครเมียม)  ผลของปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจากขั้วแอโนดและ
แคโทด ท้าให้เฮกซะวาเลนท์โครเมียม(Cr+6) รีดิวส์เป็นไตรวาเลนท์โครเมียม (Cr+3) จากนั้น Cr+3 จะรวมตัวกับ Fe+2  เกิดเป็น
สารประกอบเชิงซ้อน FeCr2O4 และสามารถรวมตัวกับ OH-  เกิดเป็นตะกอน Cr(OH)3  [8,9] สามารถแยกออกจากน้้าเสียได้ 
ดังนั้นต้องจึงจ้าเป็นต้องศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อประสิทธิภาพในการก้าจัดโครเมียมในน้้าเสียอุตสาหกรรมกระป๋องด้วย
กระบวนการไฟฟ้าเคมี  ก่อนท่ีจะปล่อยน้้าเสียที่ปนเปื้อนด้วยโลหะหนักลงสู่แหล่งน้้าธรรมชาติ  

วิธีการวิจัย 
การศึกษาครั้งน้ีใช้น้้าเสียสังเคราะห์เตรียมจากโพแตสเซียมไดโครเมต  (K2Cr2O7) โดยค่าความเข้มข้นของ Cr+6 แทน

ความเข้มข้นของโครเมียมทั้งหมดในน้้าเสียเริ่มต้นที่ 10, 50, 100, 150 และ 200 mg/l และปรับ pH เท่ากับ 4 โดยใช้กรด
ซัลฟิวริค ในชุดทดลองของกระบวนการไฟฟ้าเคมีที่มีการจัดเรยีงข้ัวไฟฟ้าเหล็กขนาด 7.5 x 20 x 0.3 เซนติเมตร  แบบโมโนโพ
ลาร์เซลล์เดี่ยว (Monopolar  Electrode  Single Cell) ต่อกับเครื่องแปลงไฟฟ้ากระแสสลับให้เป็นกระแสตรง ดังแสดงใน
ภาพที่ 1  และสามารถปรับระดับกระแสไฟฟ้า 1, 3 และ 5 แอมแปร์ ระยะเวลาในการท้าปฏิกิริยา 15, 30, 45 และ 60 นาที 
วิเคราะห์ปริมาณความเข้มข้นโครเมยีม ด้วยเทคนิค Spectrophotometry ตาม Standard method for the  Examination  
of  Water and Wastewater 20thedition no.3500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 แบบจ้าลองชุดทดลองแบบโมโนโพลาร์เซลล์เดี่ยว 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษาใช้น้้าเสียสังเคราะห์ที่มีความเข้มข้นของ Cr+6 แทนความเข้มข้นของโครเมียมทั้งหมดในน้้าเสียเริ่มต้นที่ 10, 
50, 100, 150 และ 200 mg/l ที่ระดับ pH เท่ากับ 4 ระยะห่างระหว่างข้ัวไฟฟ้าเหล็กมีค่า 1 เซนติเมตร โดยมีปัจจัยดังนี้ 

1. ผลของความเข้มข้นเร่ิมต้นของน  าเสียโครเมียม 
จากการศึกษาผลของความเข้มข้นเริ่มต้นของ Cr+6  ในน้้าเสียที่แตกต่างกัน พบว่า ที่ระดับความเข้มข้นของสาร

ปนเปื้อนต่้าจะสามารถใช้ระยะเวลาที่น้อยกว่าในการท้าปฏิกิริยารีดักชันเพื่อรีดิวซ์ Cr+6  ให้ลดลงเป็น Cr+3 ดังแสดงในภาพท่ี 
2-4 พบว่าที่ระดับความเข้มข้นเริ่มต้น 10 mg/l ประสิทธิภาพในการก้าจัดโครเมียมจะสูงถึง 100% โดยใช้เวลาในการท้า
ปฏิกิริยาเพียง 15 นาที ที่ระดับกระแสไฟฟ้า 1-5 A เนื่องจากเมื่อมีการปล่อยกระแสไฟฟ้าจะท้าให้มีปริมาณอิเล็กตรอนเพิ่ม
มากขึ้น ส่งผลให้น้้ามีการแตกตัวเพิ่มมากขึ้น และ Cr+6  ถูกรีดิวซ์เป็น Cr+3 ที่รวมตัวกับ OH-  เกิดเป็นตะกอน Cr(OH)3  จึง
สามารถท้าให้ก้าจัด Cr+6  ได้เป็นอย่างดี [6-8] 

จากภาพที่ 2-4 จะเห็นได้ว่าเม่ือความเข้มข้นของ Cr+6  เพิ่มมากขึ้นประสิทธิภาพในการก้าจัด Cr+6   ลดน้อยลงที่
ระยะเวลาในการท้าปฏิกิริยาเดียวกัน ในภาพที่ 2 ที่ระยะเวลาในการท้าปฏิกิริยา 15 นาที พบว่า ประสิทธิภาพในการก้าจัด
โครเมียมลดลงจาก 100% ที่ระดับความเข้มข้นโครเมียม 10 mg/l เป็น 46% ที่ระดับความเข้มข้นโครเมียม 200 mg/l  อาจ
เนื่องมาจากเมื่อ Cr+6  รีดิวซ์เป็น   Cr+3 ที่รวมตัวกับ OH-  เกิดเป็นตะกอน Cr(OH)3  หรือสารประกอบเชิงซ้อน FeCr2O4 โดยที่
การรีดิวซ์ท้าให้ Cr+6   ลดลงแต่เป็นการเพิ่มปริมาณของ Cr+3 ที่กลายเป็นตะกอนเพ่ิมมากข้ึน แต่อย่างไรก็ตามยังมีปริมาณความ
เข้มข้นของ Cr+3 ที่เหลืออยู่ในน้้าแสดงถึง ปริมาณ Cr+3 บางส่วนไม่ตกตะกอน   

 

 
ภาพที่ 2 ประสิทธิภาพในการก้าจัด Cr+6 ที่ระดับความเข้มข้นเริ่มต้นตั้งแต่ 10-200 mg/l โดยใช้กระแสไฟฟ้า 1A ที่ระยะเวลา
ในการท้าปฏิกิริยา 15, 30, 45 และ 60 นาที 
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บทน า 
ปัญหาน้้าเสียเป็นปัญหาที่มักเกิดขึ้นพร้อมๆกับความเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมและชุมชน น้้าเสี ยที่เกิดขึ้นจาก

โรงงานอุตสาหกรรม โดยส่วนใหญ่มีองค์ประกอบของโลหะหนักเช่น โครเมียม ตะกั่ว ดีบุก ทองแดง แคดเมียม ปรอท เป็นต้น  
แต่โครเมียมเป็นโลหะหนักที่ใช้มากในอุตสาหกรรม  เช่น  อุตสาหกรรมการชุบโลหะ การผลิตกระป๋อง  ฟอกหนัง รถยนต์และ
อุตสาหกรรมประเภทเหล็กเพื่อป้องกันการกัดกร่อน  เป็นองค์ประกอบการผลิตเม็ดสี ของอุตสาหกรรมสีทาและอุตสาหกรรม
ฟอกย้อม [1] โรงงานส่วนใหญ่มีขนาดเล็กเป็นแบบห้องแถวท่ีพบว่าไม่มีระบบบ้าบัดน้้าเสียและใช้การทิ้ง ลงสู่ท่อระบายน้้า
สาธารณะและลงสู่แหล่งน้้าธรรมชาติในที่สุด [2,3] โครเมียมที่ปนไปกับน้้าทิ้งจากอุตสาหกรรมโดยส่วนใหญ่มีเลขออกซิเดชัน
เป็น Cr+3 และ  Cr+6 ระดับความเป็นอันตรายของ Cr+6 มีมากกว่า Cr+3 พิษของ Cr+6 จะเป็นอันตรายต่อระบบหายใจ  ระบบ
ประสาท ตับ  ไต การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม นอกจากนั้นยังเป็นสารก่อมะเร็งต่อมนุษย์ที่ปอดและโพรงจมูก   ดังนั้น
กระทรวงอุตสาหกรรมของประเทศไทย  โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม  จึงได้ก้าหนดมาตรฐานน้้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม  
ให้ปล่อยน้้าทิ้งที่ปนเปื้อน Cr+3 ต้องมีปริมาณไม่มากกว่า 0.75 มิลลิกรัมต่อลิตร และ Cr+6 ต้องมีปริมาณไม่มากกว่า 0.25 
มิลลิกรัมต่อลิตร [2]  

โครเมียมในน้้าเสียที่พบมากได้แก่ Cr+3 และ Cr+6 ที่จะอยู่ในรูปโครเมต (CrO4)2- และไดโครเมต (Cr2O7 )2- วิธีการ
ก้าจัดโครเมียมในน้้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมมีหลายวิธี เช่น โดยการปรับค่าพีเอช หรือการเติมสารเคมี กระบวนการ
ตกตะกอนผลึก (Precipitation) และการใช้เรซินแลกเปลี่ยนประจุ ( Ion Exchange) กระบวนการทางเคมี เช่น การเติม
สารเคมีเพื่อรีดิวส์ Cr+6 ที่มีความเป็นพิษไปเป็น Cr+3 ที่มีความเป็นพิษน้อยกว่า จากนั้นท้าการตกตะกอน (Precipitation)  
การกรองด้วยระบบอาร์โอ (Reverse  Osmosis) การดูดซับด้วยวัสดุต่างๆ (Adsorption) และกระบวนการทางไฟฟ้าเคมี ซึ่ง
วิธีเหล่านี้สามารถก้าจัดโลหะได้ดี [4-7] 

    การศึกษาครั้งนี้ได้ใช้กระบวนการทางไฟฟ้าเคมี (Electrochemical Process) โดยแผ่นเหล็กท้าหน้าที่น้าไฟฟ้าจาก
เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าผ่านลงสู่สารละลายอิเล็กโตรไลต์ (น้้าเสียโครเมียม)  ผลของปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจากขั้วแอโนดและ
แคโทด ท้าให้เฮกซะวาเลนท์โครเมียม(Cr+6) รีดิวส์เป็นไตรวาเลนท์โครเมียม (Cr+3) จากน้ัน Cr+3 จะรวมตัวกับ Fe+2  เกิดเป็น
สารประกอบเชิงซ้อน FeCr2O4 และสามารถรวมตัวกับ OH-  เกิดเป็นตะกอน Cr(OH)3  [8,9] สามารถแยกออกจากน้้าเสียได้ 
ดังนั้นต้องจึงจ้าเป็นต้องศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อประสิทธิภาพในการก้าจัดโครเมียมในน้้าเสียอุตสาหกรรมกระป๋องด้วย
กระบวนการไฟฟ้าเคมี  ก่อนท่ีจะปล่อยน้้าเสียที่ปนเปื้อนด้วยโลหะหนักลงสู่แหล่งน้้าธรรมชาติ  

วิธีการวิจัย 
การศึกษาครั้งน้ีใช้น้้าเสียสังเคราะห์เตรียมจากโพแตสเซียมไดโครเมต  (K2Cr2O7) โดยค่าความเข้มข้นของ Cr+6 แทน

ความเข้มข้นของโครเมียมทั้งหมดในน้้าเสียเริ่มต้นที่ 10, 50, 100, 150 และ 200 mg/l และปรับ pH เท่ากับ 4 โดยใช้กรด
ซัลฟิวริค ในชุดทดลองของกระบวนการไฟฟ้าเคมีที่มีการจัดเรยีงข้ัวไฟฟ้าเหล็กขนาด 7.5 x 20 x 0.3 เซนติเมตร  แบบโมโนโพ
ลาร์เซลล์เดี่ยว (Monopolar  Electrode  Single Cell) ต่อกับเครื่องแปลงไฟฟ้ากระแสสลับให้เป็นกระแสตรง ดังแสดงใน
ภาพที่ 1  และสามารถปรับระดับกระแสไฟฟ้า 1, 3 และ 5 แอมแปร์ ระยะเวลาในการท้าปฏิกิริยา 15, 30, 45 และ 60 นาที 
วิเคราะห์ปริมาณความเข้มข้นโครเมยีม ด้วยเทคนิค Spectrophotometry ตาม Standard method for the  Examination  
of  Water and Wastewater 20thedition no.3500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 แบบจ้าลองชุดทดลองแบบโมโนโพลาร์เซลล์เดี่ยว 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษาใช้น้้าเสียสังเคราะห์ที่มีความเข้มข้นของ Cr+6 แทนความเข้มข้นของโครเมียมทั้งหมดในน้้าเสียเริ่มต้นที่ 10, 
50, 100, 150 และ 200 mg/l ที่ระดับ pH เท่ากับ 4 ระยะห่างระหว่างข้ัวไฟฟ้าเหล็กมีค่า 1 เซนติเมตร โดยมีปัจจัยดังนี้ 

1. ผลของความเข้มข้นเร่ิมต้นของน  าเสียโครเมียม 
จากการศึกษาผลของความเข้มข้นเริ่มต้นของ Cr+6  ในน้้าเสียที่แตกต่างกัน พบว่า ที่ระดับความเข้มข้นของสาร

ปนเปื้อนต่้าจะสามารถใช้ระยะเวลาที่น้อยกว่าในการท้าปฏิกิริยารีดักชันเพื่อรีดิวซ์ Cr+6  ให้ลดลงเป็น Cr+3 ดังแสดงในภาพท่ี 
2-4 พบว่าที่ระดับความเข้มข้นเริ่มต้น 10 mg/l ประสิทธิภาพในการก้าจัดโครเมียมจะสูงถึง 100% โดยใช้เวลาในการท้า
ปฏิกิริยาเพียง 15 นาที ที่ระดับกระแสไฟฟ้า 1-5 A เนื่องจากเมื่อมีการปล่อยกระแสไฟฟ้าจะท้าให้มีปริมาณอิเล็กตรอนเพิ่ม
มากขึ้น ส่งผลให้น้้ามีการแตกตัวเพิ่มมากขึ้น และ Cr+6  ถูกรีดิวซ์เป็น Cr+3 ที่รวมตัวกับ OH-  เกิดเป็นตะกอน Cr(OH)3  จึง
สามารถท้าให้ก้าจัด Cr+6  ได้เป็นอย่างดี [6-8] 

จากภาพที่ 2-4 จะเห็นได้ว่าเมื่อความเข้มข้นของ Cr+6  เพิ่มมากขึ้นประสิทธิภาพในการก้าจัด Cr+6   ลดน้อยลงที่
ระยะเวลาในการท้าปฏิกิริยาเดียวกัน ในภาพที่ 2 ที่ระยะเวลาในการท้าปฏิกิริยา 15 นาที พบว่า ประสิทธิภาพในการก้าจัด
โครเมียมลดลงจาก 100% ที่ระดับความเข้มข้นโครเมียม 10 mg/l เป็น 46% ที่ระดับความเข้มข้นโครเมียม 200 mg/l  อาจ
เนื่องมาจากเมื่อ Cr+6  รีดิวซ์เป็น   Cr+3 ที่รวมตัวกับ OH-  เกิดเป็นตะกอน Cr(OH)3  หรือสารประกอบเชิงซ้อน FeCr2O4 โดยที่
การรีดิวซ์ท้าให้ Cr+6   ลดลงแต่เป็นการเพิ่มปริมาณของ Cr+3 ที่กลายเป็นตะกอนเพ่ิมมากข้ึน แต่อย่างไรก็ตามยังมีปริมาณความ
เข้มข้นของ Cr+3 ที่เหลืออยู่ในน้้าแสดงถึง ปริมาณ Cr+3 บางส่วนไม่ตกตะกอน   

 

 
ภาพที่ 2 ประสิทธิภาพในการก้าจัด Cr+6 ที่ระดับความเข้มข้นเริ่มต้นตั้งแต่ 10-200 mg/l โดยใช้กระแสไฟฟ้า 1A ที่ระยะเวลา
ในการท้าปฏิกิริยา 15, 30, 45 และ 60 นาที 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 
ภาพที่ 3 ประสิทธิภาพในการก้าจัด Cr+6 ที่ระดับความเข้มข้นเริ่มต้นตัง้แต่ 10-200 mg/l โดยใช้กระแสไฟฟ้า 3 A ที่ระยะเวลา
ในการท้าปฏิกิริยา 15, 30, 45 และ 60 นาที 

 
ภาพที่ 4 ประสิทธิภาพในการก้าจดั Cr+6 ที่ระดับความเข้มข้นเริ่มต้นตั้งแต่ 10-200 mg/l โดยใช้กระแสไฟฟ้า 5A ที่ระยะเวลา
ในการท้าปฏิกิริยา 15, 30, 45 และ 60 นาท ี
 

2. ผลของกระแสไฟฟ้าและระยะเวลาในการท าปฏิกิริยา 
ภาพที่ 5 เป็นตัวอย่างผลการศึกษาผลของกระแสไฟฟ้าและระยะเวลาในการท้าปฏิกิริยา ที่ระดับความเข้มข้นโครเมียม 

100 mg/l พบว่า  ระยะเวลาการท้าปฏิกิริยาที่เพิ่มขึ้นมีผลให้  Cr+6 ถูกรีดิวส์ได้มากขึ้น โดยจะเห็นได้ว่า ที่กระแสไฟฟ้า 1A 
ประสิทธิภาพในการก้าจัดโครเมียมเพิ่มมากขึ้นจาก 75% เป็น 100% เมื่อเพิ่มระยะเวลาในการท้าปฏิกิริยาจาก 15 นาที เป็น         
60 นาที สอดคล้องกับ Dessalew Berihun (2017) [4] พบว่าค่า  Cr+6  ที่เหลือในน้้าเสียจะลดลงตามระยะเวลา  โดยเฉพาะที่ความ
เข้มข้นเริ่มต้นต่้าๆ การรีดิวส์สามารถท้าได้ 100% โดยอัตราเร็วการเกิดปฏิกิริยาการรีดิวส์ ที่แต่ละเวลาจะแตกต่างกันโดยใน
ระยะเวลาเริ่มต้นตั้งแต่ 0 ถึง 15  นาที  อัตราการรีดิวส์เกิดขึ้นสูงสุดเนื่องจากในน้้าเสียมีปริมาณ  Cr+6 มากกว่าเมื่อเทียบกับ
ระยะเวลาที่เพิ่มขึ้น Cr+6  ถูกรีดิวส์เป็น   Cr+3  ท้าให้มีปริมาณ Cr+6  น้อยลงส่งผลให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาลดลงตามเวลา  
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ผลการศึกษาพบว่าความเข้มข้นและระยะเวลาในการท้าปฏิกิริยาเดียวกัน  ระดับกระแสไฟฟ้าที่สูงขึ้นท้าให้ประสิทธิภาพ
การรีดิวส์โครเมียมสูงขึ้นดังแสดงในภาพที่ 5 ที่ระยะเวลาในการท้าปฏิกิริยา 15 นาที พบว่าประสิทธิภาพในการก้าจัดโครเมียมที่ 
กระแสไฟฟ้า 1A มีค่าประมาณ 75% และเพิ่มสูงขึ้นเป็น 98% ที่ 5A โดยผลการทดลองที่ได้สอดคล้องกันทุกระยะเวลาในการท้า
ปฏิกิริยา เนื่องจากระดับกระแสไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจะเร่งปฏิกิริยาที่ขั้วแอโนดให้เกิด H+ และ อิเล็กตรอนที่ใช้ในการรีดิวส์มากขึ้น
ส่งผลให้การรีดิวส์โครเมียมเกิดเร็วขึ้น   

 
ภาพที่ 5 ประสิทธิภาพในการก้าจดั Cr+6 ที่ระดับความเข้มข้นของ Cr+6  100 mg/l โดยใช้กระแสไฟฟ้า 1, 3 และ 5A ที่
ระยะเวลาในการท้าปฏิกิรยิา 15, 30, 45 และ 60 นาที 

สรุปผลการวิจัย 
ประสิทธิภาพในการก้าจัดโครเมียมในน้้าเสียด้วยกระบวนไฟฟ้าเคมี ที่ระดับความเข้มข้นโครเมียมในน้้าเสีย

สังเคราะห์เริ่มต้น10, 50, 100, 150, 200 มก./ล. ที่ค่า pH 4 ระดับกระแสไฟฟ้า 1, 3 และ 5 แอมแปร์ และระยะเวลาในการ
ท้าปฏิกิริยา 15, 30, 45 และ 60 นาที ใช้การจัดเรียงขั้วไฟฟ้าแบบโมโนโพลาร์เซลล์เดี่ยว (Monopolar  Electrode  Single 
Cell) เมื่อความเข้มข้นโครเมียมเริ่มต้นเพิ่มขึ้นท้าให้ประสิทธิภาพในการก้าจัดเฮกซะวาเลนท์โครเมียมในน้้าเสียลดลง ในทาง
ตรงกันข้ามประสิทธิภาพในการก้าจัดโครเมียมสูงขึ้นตามระดับกระแสไฟฟ้าและระยะเวลาท้าปฏิกิริยา โดยสภาวะที่เหมาะสม
ที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุดในการก้าจัดเฮกซะวาเลนท์โครเมียม ที่ความเข้มข้นเริ่มต้น10 มก./ล. ระดับกระแสไฟฟ้า 1 แอมแปร์ 
ระยะเวลาท้าปฏิกิริยา 15 นาที โดยมีประสิทธิภาพสูงกว่า 90% ทั้งนี้จะพบโครเมียมทั้งในรูปไตรวาเลนท์โครเมียมและ        
เฮกซะวาเลนท์โครเมียม เนื่องจากเฮกซะวาเลนท์โครเมียมสามารถรีดิวซ์เป็นไตรวาเลนท์โครเมียมลงได้ดีในสภาพกรด 

กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยเงินรายได้ มหาวิทยาลัยทักษิณ กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ประเภททุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ภาพที่ 3 ประสิทธิภาพในการก้าจัด Cr+6 ที่ระดับความเข้มข้นเริ่มต้นตัง้แต่ 10-200 mg/l โดยใช้กระแสไฟฟ้า 3 A ที่ระยะเวลา
ในการท้าปฏิกิริยา 15, 30, 45 และ 60 นาที 

 
ภาพที่ 4 ประสิทธิภาพในการก้าจดั Cr+6 ที่ระดับความเข้มข้นเริ่มต้นตั้งแต่ 10-200 mg/l โดยใช้กระแสไฟฟ้า 5A ที่ระยะเวลา
ในการท้าปฏิกิริยา 15, 30, 45 และ 60 นาท ี
 

2. ผลของกระแสไฟฟ้าและระยะเวลาในการท าปฏิกิริยา 
ภาพที่ 5 เป็นตัวอย่างผลการศึกษาผลของกระแสไฟฟ้าและระยะเวลาในการท้าปฏิกิริยา ที่ระดับความเข้มข้นโครเมียม 

100 mg/l พบว่า  ระยะเวลาการท้าปฏิกิริยาที่เพิ่มขึ้นมีผลให้  Cr+6 ถูกรีดิวส์ได้มากขึ้น โดยจะเห็นได้ว่า ที่กระแสไฟฟ้า 1A 
ประสิทธิภาพในการก้าจัดโครเมียมเพิ่มมากขึ้นจาก 75% เป็น 100% เมื่อเพิ่มระยะเวลาในการท้าปฏิกิริยาจาก 15 นาที เป็น         
60 นาที สอดคล้องกับ Dessalew Berihun (2017) [4] พบว่าค่า  Cr+6  ที่เหลือในน้้าเสียจะลดลงตามระยะเวลา  โดยเฉพาะที่ความ
เข้มข้นเริ่มต้นต่้าๆ การรีดิวส์สามารถท้าได้ 100% โดยอัตราเร็วการเกิดปฏิกิริยาการรีดิวส์ ที่แต่ละเวลาจะแตกต่างกันโดยใน
ระยะเวลาเริ่มต้นตั้งแต่ 0 ถึง 15  นาที  อัตราการรีดิวส์เกิดขึ้นสูงสุดเนื่องจากในน้้าเสียมีปริมาณ  Cr+6 มากกว่าเมื่อเทียบกับ
ระยะเวลาที่เพิ่มขึ้น Cr+6  ถูกรีดิวส์เป็น   Cr+3  ท้าให้มีปริมาณ Cr+6  น้อยลงส่งผลให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาลดลงตามเวลา  
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ผลการศึกษาพบว่าความเข้มข้นและระยะเวลาในการท้าปฏิกิริยาเดียวกัน  ระดับกระแสไฟฟ้าที่สูงขึ้นท้าให้ประสิทธิภาพ
การรีดิวส์โครเมียมสูงขึ้นดังแสดงในภาพที่ 5 ที่ระยะเวลาในการท้าปฏิกิริยา 15 นาที พบว่าประสิทธิภาพในการก้าจัดโครเมียมที่ 
กระแสไฟฟ้า 1A มีค่าประมาณ 75% และเพิ่มสูงขึ้นเป็น 98% ที่ 5A โดยผลการทดลองที่ได้สอดคล้องกันทุกระยะเวลาในการท้า
ปฏิกิริยา เนื่องจากระดับกระแสไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจะเร่งปฏิกิริยาที่ขั้วแอโนดให้เกิด H+ และ อิเล็กตรอนที่ใช้ในการรีดิวส์มากขึ้น
ส่งผลให้การรีดิวส์โครเมียมเกิดเร็วขึ้น   

 
ภาพที่ 5 ประสิทธิภาพในการก้าจดั Cr+6 ที่ระดับความเข้มข้นของ Cr+6  100 mg/l โดยใช้กระแสไฟฟ้า 1, 3 และ 5A ที่
ระยะเวลาในการท้าปฏิกิรยิา 15, 30, 45 และ 60 นาที 

สรุปผลการวิจัย 
ประสิทธิภาพในการก้าจัดโครเมียมในน้้าเสียด้วยกระบวนไฟฟ้าเคมี ที่ระดับความเข้มข้นโครเมียมในน้้าเสีย

สังเคราะห์เริ่มต้น10, 50, 100, 150, 200 มก./ล. ที่ค่า pH 4 ระดับกระแสไฟฟ้า 1, 3 และ 5 แอมแปร์ และระยะเวลาในการ
ท้าปฏิกิริยา 15, 30, 45 และ 60 นาที ใช้การจัดเรียงขั้วไฟฟ้าแบบโมโนโพลาร์เซลล์เดี่ยว (Monopolar  Electrode  Single 
Cell) เมื่อความเข้มข้นโครเมียมเริ่มต้นเพิ่มขึ้นท้าให้ประสิทธิภาพในการก้าจัดเฮกซะวาเลนท์โครเมียมในน้้าเสียลดลง ในทาง
ตรงกันข้ามประสิทธิภาพในการก้าจัดโครเมียมสูงขึ้นตามระดับกระแสไฟฟ้าและระยะเวลาท้าปฏิกิริยา โดยสภาวะที่เหมาะสม
ที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุดในการก้าจัดเฮกซะวาเลนท์โครเมียม ที่ความเข้มข้นเริ่มต้น10 มก./ล. ระดับกระแสไฟฟ้า 1 แอมแปร์ 
ระยะเวลาท้าปฏิกิริยา 15 นาที โดยมีประสิทธิภาพสูงกว่า 90% ทั้งนี้จะพบโครเมียมทั้งในรูปไตรวาเลนท์โครเมียมและ        
เฮกซะวาเลนท์โครเมียม เนื่องจากเฮกซะวาเลนท์โครเมียมสามารถรีดิวซ์เป็นไตรวาเลนท์โครเมียมลงได้ดีในสภาพกรด 
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การตกผลึกน�้าตาลมะพร้าว

ศิริพร จันทรคีรี1* และภัสสรา พงษหา2

บทคัดย่อ
การแปรรูปน�้าตาลมะพร้าวให้เป็นผลึกของแข็งสามารถเพิ่มมูลค่า ความสะดวกต่อการบริโภคและการเก็บรักษา ซึ่งการที่

น�้าตาลตกผลึกได้จะขึ้นอยู่กับปัจจัยความเข้มข้นน�้าตาล ความชื้น อุณหภูมิ และเทคนิคการตกผลึก ดังนั้นงานวิจัยจึงศึกษาผลของ

อณุหภมูแิละการล่อผลกึโดยน�า้ตาลชนดิต่างๆทีม่ต่ีอการตกผลกึน�า้ตาลมะพร้าว และศึกษาลกัษณะกายภาพของผลกึน�า้ตาลมะพร้าว

ทีไ่ด้ โดยเริม่จากเกบ็ตวัอย่างน�า้ตาลมะพร้าวทีถ่กูเคีย่วประมาณ 115 องศาเซลเซียส ภายใน 4 ชัว่โมง น�าไปทดสอบความหนืด ความ

หวานและค่าพีเอช จากนั้นน�าไปตกผลึกที่อุณหภูมิห้องและอุณหภูมิควบคุม 5 องศาเซลเซียส ทดลองล่อผลึกด้วยกลูโคส ฟรุกโตส

และผลกึน�า้ตาลมะพร้าว ซึง่พบว่าน�า้ตาลมะพร้าวทีถ่กูเค่ียวเป็นเวลานาน มคีวามหนดืและความหวานเพิม่ขึน้ แต่ pH คงที ่เมือ่ศึกษา

ผลของอุณหภูมิพบว่าทุกตัวอย่างไม่ตกผลึกที่อุณหภูมิควบคุม ส่วนที่อุณหภูมิห้องพบว่าตัวอย่างน�้าตาลเคี่ยว 4 ชั่วโมง เริ่มตกผลึก

วันที่ 4 มีผลผลิตร้อยละ 52.0 ผลึกมีขนาดเล็ก ตัวอย่างน�้าตาลเคี่ยว 3.30 ชั่วโมง เริ่มตกผลึกวันที่ 5 มีผลผลิตร้อยละ 45.80 ผลึกมี

ขนาดใหญ่ ส่วนการล่อผลึกด้วยน�้าตาลชนิดต่างๆพบว่าการเติมกลูโคสและผลึกน�้าตาลมะพร้าวมีผลท�าให้ตกผลึกได้เร็วขึ้นและผลึก

มขีนาดเลก็ ส่วนการเตมิฟรกุโตสจะท�าให้ตกผลกึช้าลงและผลกึมขีนาดใหญ่ และเมือ่ใช้กลูโคสผสมกบัฟรกุโตสในอตัราส่วนต่างๆและ

ตกผลกึในสภาวะอณุหภมูผิสมระหว่างอณุหภมูคิวบคมุ 30 วนั และอณุหภูมห้ิองต่อเนือ่ง ท�าให้สามารถควบคุมขนาดของผลึกน�า้ตาล

และผลผลิตให้เพิ่มขึ้นได้ 

ค�าส�าคัญ : น�้าตาลมะพร้าว การตกผลึก การล่อผลึก
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Crystallization of Coconut sugar

Siriporn Jantarakeeree1*and Passara Pongsaha2

Abstract
Processing of coconut sugar into crystals, can add value and increase convenience for consumption 

and storage. The crystallization duration and crystal size depend on the sugar concentration, moisture, 

temperature and crystallization techniques. Therefore, the research studies the effect of temperature and 

seeding by different types of sugar on crystallization of coconut sugar and study physical properties of crystalline 

sugar. By starting from collecting coconut sugar that has been simmered at about 115oc within 4 hrs, tested 

viscosity, sweetness and pH. After that, crystallize at room temperature and controlled temperature at 5oc, 

including crystalline induced by seed crystals of glucose, fructose and coconut sugar. Found that coconut 

sugar has been simmered for a long time has increased viscosity and sweetness but the pH is constant. Studying 

the effect of temperature, all samples were not crystallized at 5oc. As for room temperature, the sugar samples 

simmering for 4 hrs began to crystallize on the 4th day with a 52.0% yield and had small crystals. For sugar 

simmered for 3.30 hrs began to crystallize on the 5th day with 45.80% yield and the crystals were large. For 

crystalline induced by seed crystals, adding glucose and coconut sugar crystals can lead to faster crystallization 

and smaller crystals. The addition of fructose will slow down crystallization and larger crystals. Crystallization 

by factors using glucose mixed with fructose in various ratios and using the mixed temperature condition 

between 5oc of 30 days and room temperature can control the size of sugar crystals and increase yields.

Keywords : Crystallization, Coconut sugar, Seeding

3 

บทน้า 
น ้าตาลมะพร้าวผลิตจากจั่นของต้นมะพร้าว สีขาวขุ่น  ค่า pH เป็นกลาง มีรสหวานและกลิ่นหอมเฉพาะตัว

องค์ประกอบที่ส้าคัญของน ้าตาลมะพร้าวสด ได้แก่ น ้า ซูโครส กลูโคส ฟรุกโทส และกรดชนิดต่างๆ โดยน ้าตาลมะพร้าวเป็น
อาหารธรรมชาติที่รสชาติคล้ายน ้าตาลทรายแดงแต่คุณภาพสูงกว่า โดยน ้าตาลมะพร้าวปริมาณ 100 กรัม ให้โปแตสเซียม
ประมาณ 1,030 มิลลิกรัม ในขณะที่น ้าตาลทรายแดงมี 2.5 มิลลิกรัม และน ้าตาลทราย 1 ช้อนชา จะให้พลังงาน 20 แคลอรี 
ในขณะที่น ้าตาลมะพร้าว 1 ช้อนชา ให้พลังงาน 15 แคลอรี ซึ่งอยู่ในกลุ่มอาหารที่มีค่าดัชนีน ้าตาล (Glycemic Index, GI) ต่้า 
คือ 35  โดยที่น ้าตาลมะพร้าวสดสามารถน้าไปบริโภคได้เลยหรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น น้าไปต้มเคี่ยวด้วยความร้อน
เพื่อผลิตเป็นน ้าตาลมะพร้าวเคี่ยวเข้มข้นหรือน ้าตาลปี๊บซึ่งมีลักษณะเหนียวหนืดเนื่องจากมีส่วนผสมของเพคติน หรือน ้าตาล
มะพร้าวแห้งในรูปก้อนแข็ง นอกจากนี การแปรรูปน ้าตาลมะพร้าวยังมีอีกหลายวิธีที่ต้องใช้เครื่องมือ เช่น การอบแห้ง การ
อบแห้งแบบสุญญากาศ (Vacuum drying) การอบแห้งแบบพ่นฝอย (Spray drying) [1] และจากการศึกษาการตกผลึกน ้าผึ ง 
ซึ่งมีองค์ประกอบที่คล้ายคลึงกับน ้าตาลมะพร้าว สามารถชักน้าให้ก่อผลึกได้โดยการล่อผลึกด้วยน ้ากลูโคส หรือตกผลึกใน
สภาวะอุณหภูมิต่้า โดยการตกผลึกของน ้าผึ งเกิดจากผลกึของกลูโคสเป็นหลัก แต่ส้าหรับน ้าตาลมะพร้าวมีลกัษณะองค์ประกอบ
ที่แตกต่างออกไปคือมีฟรุกโตสเป็นองค์ประกอบหลักและมีความชื นปริมาณสูง ดังนั นในงานวิจัยจึงศึกษาปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อ
การตกผลึกน ้าตาลมะพร้าว ได้แก่ ความเข้มข้นของน ้าตาลมะพร้าว และอุณหภูมิในการตกผลึก และผลของการล่อผลึกโดยการ
เติม น ้าตาลกลูโคส และฟรุกโทส และศึกษาลักษณะผลึกของผลึกน ้าตาลมะพร้าว เพื่อน้าไปพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์น ้าตาล
มะพร้าวให้สะดวกต่อการบริโภคและการเก็บรักษา  
 

วิธีด้าเนินการ 
การเตรียมตัวอย่าง  เก็บตัวอย่างน ้าตาลมะพร้าวสดช่วงเดือนกันยายน พ.ศ.2562 เวลา 03.00 น.- 06.00 น. จากมะพร้าวพันธุ์
ชุมพร 2 ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช กรองน ้าตาลสดแล้วน้าไปเคี่ยวในกระทะเหล็ก ที่
อุณหภูมิประมาณ 115oc เป็นเวลา 1.30 ช่ัวโมง จึงเริ่มเก็บตัวอย่าง 500 มิลลิลิตร ทุกๆ 30 นาที เป็น
เวลา 4 ช่ัวโมง ตั งตัวอย่างน ้าตาลเคี่ยวที่ได้ให้เย็น กรองและเก็บในภาชนะที่มีฝาปิดและไม่สัมผัส
แสงแดดโดยตรงที่อุณหภูมิห้อง 
การทดสอบสมบัติของน ้าตาลมะพร้าว : วัดความหนืดโดยใช้มาตรวัดความหนืดแบบออสวาลด์ 
(Ostwald viscometer) วัดค่า pH ด้วยกระดาษยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์ วัดค่าความหวานวัดด้วย
เครื่องวัดความหวาน (Brix Meter; Yieryi LYT-3302) 
ศึกษาผลของอุณหภูมิต่อการตกผลึก : น้าน ้าตาลมะพร้าว 25 มิลลิลิตร ใส่ในแก้วพลาสติกและ
ปิดด้วยผ้าขาวบาง น้ามาตกผลึกที่อุณหภูมิห้องและอุณหภูมิควบคุม 5 oC ดังรูปที่ 2 สังเกตการ
ตกผลึก 30 วัน แล้วแยกผลึกออกโดยห่อผลึกในผ้าขาวบางและใส่เครื่องหมุนเหวี่ยง (Hettich 
zentaifugen EBA 20) ค้านวณหาผลผลิตร้อยละ (%yield) และศึกษาลักษณะรูปร่าง
ผลึกโดยใช้กล้องจุลทรรศน์สมาร์ทโฟน (CU Smart Lens ก้าลังขยาย 20X) 
ศึกษาผลของการล่อผลึกโดยน ้าตาลชนิดต่างๆท่ีมีต่อการตกผลึก : น้าตัวอย่างน ้าตาล 25 มิลลิลิตร มาแบ่งเป็น 3 ชุด โดยชุด
ที่ 1 เติมน ้าตาลกลูโคส (C6H12O6, LOBA Chemie) ชุดที่ 2 เติมน ้าตาลฟรุกโตส (C6H12O6) LOBA Chemie) และชุดที่ 3 เติม
ผลึกน ้าตาลมะพร้าว ความเข้มข้น 5, 10, 20%w/w ใส่ในภาชนะที่เตรียมไว้และปิดด้วยผ้าขาวบาง เก็บที่อุณหภูมิควบคุม 5 oc 
เป็นเวลา 30 วัน และเก็บต่อเนื่องที่อุณหภูมิห้องอีก 10 วัน แล้วสังเกตการตกผลึก  
ศึกษาผลของการล่อผลึกโดยน ้าตาลผสมระหว่างน ้าตาลกลูโคสต่อฟรุกโตส : น้าตัวอย่างน ้าตาล 25 มิลลิลิตร มาเติมกลูโคส
ต่อฟรุกโตสในอัตราส่วน 1.1:1.0, 1.2:1.0, 1.3:1.0, 1.0:1.1, 1.0:1.2 และ 1.0:1.3 ในปริมาณ 20%w/w  ใส่ในภาชนะที่เตรียม
ไว้และปิดด้วยผ้าขาวบาง  ตกผลึกที่อุณหภูมิ 5 oC 30 วัน และเก็บต่อเนื่องทีอุ่ณหภูมิห้องอีก 10 วัน สังเกตการตกผลึก  

รูปท่ี 1 การเก็บ
น ้าตาลมะพร้าวสด 

รูปท่ี 2 การเตรียมน ้าตาลเพ่ือตกผลึก 
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บทน้า 
น ้าตาลมะพร้าวผลิตจากจั่นของต้นมะพร้าว สีขาวขุ่น  ค่า pH เป็นกลาง มีรสหวานและกลิ่นหอมเฉพาะตัว

องค์ประกอบที่ส้าคัญของน ้าตาลมะพร้าวสด ได้แก่ น ้า ซูโครส กลูโคส ฟรุกโทส และกรดชนิดต่างๆ โดยน ้าตาลมะพร้าวเป็น
อาหารธรรมชาติที่รสชาติคล้ายน ้าตาลทรายแดงแต่คุณภาพสูงกว่า  โดยน ้าตาลมะพร้าวปริมาณ 100 กรัม ให้โปแตสเซียม
ประมาณ 1,030 มิลลิกรัม ในขณะที่น ้าตาลทรายแดงมี 2.5 มิลลิกรัม และน ้าตาลทราย 1 ช้อนชา จะให้พลังงาน 20 แคลอรี 
ในขณะที่น ้าตาลมะพร้าว 1 ช้อนชา ให้พลังงาน 15 แคลอรี ซึ่งอยู่ในกลุ่มอาหารที่มีค่าดัชนีน ้าตาล (Glycemic Index, GI) ต่้า 
คือ 35  โดยที่น ้าตาลมะพร้าวสดสามารถน้าไปบริโภคได้เลยหรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น น้าไปต้มเคี่ยวด้วยความร้อน
เพื่อผลิตเป็นน ้าตาลมะพร้าวเคี่ยวเข้มข้นหรือน ้าตาลปี๊บซึ่งมีลักษณะเหนียวหนืดเนื่องจากมีส่วนผสมของเพคติน หรือน ้าตาล
มะพร้าวแห้งในรูปก้อนแข็ง นอกจากนี การแปรรูปน ้าตาลมะพร้าวยังมีอีกหลายวิธีที่ต้องใช้เครื่องมือ เช่น การอบแห้ง การ
อบแห้งแบบสุญญากาศ (Vacuum drying) การอบแห้งแบบพ่นฝอย (Spray drying) [1] และจากการศึกษาการตกผลึกน ้าผึ ง 
ซึ่งมีองค์ประกอบที่คล้ายคลึงกับน ้าตาลมะพร้าว สามารถชักน้าให้ก่อผลึกได้โดยการล่อผลึกด้วยน ้ากลูโคส หรือตกผลึกใน
สภาวะอุณหภูมิต่้า โดยการตกผลึกของน ้าผึ งเกิดจากผลกึของกลูโคสเป็นหลัก แต่ส้าหรับน ้าตาลมะพร้าวมีลกัษณะองค์ประกอบ
ที่แตกต่างออกไปคือมีฟรุกโตสเป็นองค์ประกอบหลักและมีความชื นปริมาณสูง ดังนั นในงานวิจัยจึงศึกษาปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อ
การตกผลึกน ้าตาลมะพร้าว ได้แก่ ความเข้มข้นของน ้าตาลมะพร้าว และอุณหภูมิในการตกผลึก และผลของการล่อผลึกโดยการ
เติม น ้าตาลกลูโคส และฟรุกโทส และศึกษาลักษณะผลึกของผลึกน ้าตาลมะพร้าว เพื่อน้าไปพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์น ้าตาล
มะพร้าวให้สะดวกต่อการบริโภคและการเก็บรักษา  
 

วิธีด้าเนินการ 
การเตรียมตัวอย่าง  เก็บตัวอย่างน ้าตาลมะพร้าวสดช่วงเดือนกันยายน พ.ศ.2562 เวลา 03.00 น.- 06.00 น. จากมะพร้าวพันธุ์
ชุมพร 2 ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช กรองน ้าตาลสดแล้วน้าไปเคี่ยวในกระทะเหล็ก ที่
อุณหภูมิประมาณ 115oc เป็นเวลา 1.30 ช่ัวโมง จึงเริ่มเก็บตัวอย่าง 500 มิลลิลิตร ทุกๆ 30 นาที เป็น
เวลา 4 ช่ัวโมง ตั งตัวอย่างน ้าตาลเคี่ยวที่ได้ให้เย็น กรองและเก็บในภาชนะที่มีฝาปิดและไม่สัมผัส
แสงแดดโดยตรงที่อุณหภูมิห้อง 
การทดสอบสมบัติของน ้าตาลมะพร้าว : วัดความหนืดโดยใช้มาตรวัดความหนืดแบบออสวาลด์ 
(Ostwald viscometer) วัดค่า pH ด้วยกระดาษยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์ วัดค่าความหวานวัดด้วย
เครื่องวัดความหวาน (Brix Meter; Yieryi LYT-3302) 
ศึกษาผลของอุณหภูมิต่อการตกผลึก : น้าน ้าตาลมะพร้าว 25 มิลลิลิตร ใส่ในแก้วพลาสติกและ
ปิดด้วยผ้าขาวบาง น้ามาตกผลึกที่อุณหภูมิห้องและอุณหภูมิควบคุม 5 oC ดังรูปที่ 2 สังเกตการ
ตกผลึก 30 วัน แล้วแยกผลึกออกโดยห่อผลึกในผ้าขาวบางและใส่เครื่องหมุนเหวี่ยง (Hettich 
zentaifugen EBA 20) ค้านวณหาผลผลิตร้อยละ (%yield) และศึกษาลักษณะรูปร่าง
ผลึกโดยใช้กล้องจุลทรรศน์สมาร์ทโฟน (CU Smart Lens ก้าลังขยาย 20X) 
ศึกษาผลของการล่อผลึกโดยน ้าตาลชนิดต่างๆท่ีมีต่อการตกผลึก : น้าตัวอย่างน ้าตาล 25 มิลลิลิตร มาแบ่งเป็น 3 ชุด โดยชุด
ที่ 1 เติมน ้าตาลกลูโคส (C6H12O6, LOBA Chemie) ชุดที่ 2 เติมน ้าตาลฟรุกโตส (C6H12O6) LOBA Chemie) และชุดที่ 3 เติม
ผลึกน ้าตาลมะพร้าว ความเข้มข้น 5, 10, 20%w/w ใส่ในภาชนะที่เตรียมไว้และปิดด้วยผ้าขาวบาง เก็บที่อุณหภูมิควบคุม 5 oc 
เป็นเวลา 30 วัน และเก็บต่อเนื่องที่อุณหภูมิห้องอีก 10 วัน แล้วสังเกตการตกผลึก  
ศึกษาผลของการล่อผลึกโดยน ้าตาลผสมระหว่างน ้าตาลกลูโคสต่อฟรุกโตส : น้าตัวอย่างน ้าตาล 25 มิลลิลิตร มาเติมกลูโคส
ต่อฟรุกโตสในอัตราส่วน 1.1:1.0, 1.2:1.0, 1.3:1.0, 1.0:1.1, 1.0:1.2 และ 1.0:1.3 ในปริมาณ 20%w/w  ใส่ในภาชนะที่เตรียม
ไว้และปิดด้วยผ้าขาวบาง  ตกผลึกที่อุณหภูมิ 5 oC 30 วัน และเก็บต่อเนื่องทีอุ่ณหภูมิห้องอีก 10 วัน สังเกตการตกผลึก  

รูปท่ี 1 การเก็บ
น ้าตาลมะพร้าวสด 

รูปท่ี 2 การเตรียมน ้าตาลเพ่ือตกผลึก 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
เมื่อน้าน ้าตาลมะพร้าวสดมาเคี่ยวและเก็บน ้าตาลตัวอย่าง 500 มิลลิลิตร ทุกๆ 30 นาที เป็นเวลา 4 ช่ัวโมง ได้

ตัวอย่างน ้าตาลมะพร้าวทั งหมด 6 ช่วงความเข้มข้น ดังรูปที่ 3 และเมื่อเก็บตัวอย่าง
น ้าตาลมะพร้าวผ่านไป 6 วัน พบว่าตัวอย่างน ้าตาลเคี่ยว 1.30, 2.00, และ2.30 
ช่ัวโมง ไม่สามารถน้ามาทดลองต่อได้เนื่องจากมีลักษณะข้นเหนียวและมีฟองแก๊ส
เกิดขึ น มีกลิ่นเหม็นบูดเปรี ยว ดังนั นการศึกษาจึงใช้ตัวอย่างน ้าตาลที่เคี่ยวช่วงเวลา 
3.00, 3.30 และ 4.00 ช่ัวโมง เท่านั น 
การทดสอบสมบัตต่ิางๆของน ้าตาลมะพร้าว ได้ผลการทดลองดังตารางที่1 ซึ่ง
พบว่าน ้าตาลมะพร้าวที่ถูกเคี่ยวเป็นเวลานาน มีความหนืดและความหวาน
เพิ่มขึ น แต่มีค่า pH คงที ่

ตารางที่ 1 การทดสอบสมบตัิของน ้าตาลมะพร้าว 
น ้าตาลมะพร้าวเคี่ยว ความหนืด (Ns/m2) pH ความหวาน (%Brix) 

3.00 ชม. 59.000 x 10-3 6 10.0 
3.30 ชม. 166.000 x 10-3 6 11.0 
4.00 ชม. 306.000 x 10-3 6 11.5 

 

ผลของอุณหภูมิต่อการตกผลึกน ้าตาลมะพร้าว ได้ผลการทดลองดังตารางที่ 2 ซึ่งพบว่าการตกผลึกที่อุณหภูมิห้อง น ้าตาล
มะพร้าวเคี่ยว 4 ช่ัวโมงตกผลึกได้เร็วที่สุดในวันท่ี 4 รองลงมาคือน ้าตาลมะพร้าวเคี่ยว 3.30 ช่ัวโมง และน ้าตาลมะพร้าวเคี่ยว 3 
ช่ัวโมง ตามล้าดับ ซึ่งสอดคล้องกับค่าความหวานของน ้าตาลที่เพิ่มขึ น และพบว่าน ้าตาลเคี่ยว 4 ช่ัวโมงให้ผลผลิตมากที่สุดร้อย
ละ 52.00 ส้าหรับสภาวะอุณหภูมิควบคุมพบว่าน ้าตาลมะพร้าวทุกตัวอย่างไม่ตกผลึก เนื่องจากการลดอุณหภูมิท้าให้น ้าตาลมี
ความหนืดเพิ่มขึ น ดังนั นโมเลกุลน ้าตาลจะเคลื่อนที่ได้ช้าลงท้าให้อัตราการโตของผลึก ( rate of crystal growth) ลดลง [2] 
และเมื่อน้าตัวอย่างน ้าตาลเคี่ยวที่อุณหภูมิควบคุมมาตกผลึกต่อที่อุณหภูมิห้องอีก 10 วัน จึงพบว่าน ้าตาลเคี่ยว 3.30 ช่ัวโมง 
และ 4 ช่ัวโมง มีผลึกเกิดขึ น แต่น ้าตาลเคี่ยว 3 ช่ัวโมงไม่ตกผลึก โดยน ้าตาลเคี่ยว 4 ช่ัวโมงให้ผลผลิตร้อยละมากกว่าน ้าตาล
เคี่ยว 3.30 ช่ัวโมง ส่วนลักษณะผลึกของตัวอย่างน ้าตาลมะพร้าวที่ได้ พบว่าตัวอย่างน ้าตาลเคี่ยว 4 ช่ัวโมงจะตกผลึกได้เร็วและ
ผลึกมีขนาดเล็กกว่าน ้าตาลเคี่ยว 3.30 และ 3.00 ช่ัวโมง เนื่องจากมีความหวานหรือความเข้มข้นของน ้าตาลสูงกว่า  โดย
สอดคล้องกับกลไกการตกตะกอนของผลึก ที่หากต้องการผลึกขนาดใหญ่ต้องตกตะกอนโดยใช้สารละลายที่มีความเข้มข้น                 
เจือจาง 

ตารางที่ 2 การตกผลึกของน ้าตาลมะพร้าว ที่สภาวะอุณหภูมิต่างๆ 

น ้าตาล
มะพร้าวเคีย่ว 

อุณหภูมหิ้อง อุณหภูมิ 5oC 30วันและเก็บต่อเนือ่งทีอุ่ณหภูมิห้อง10วัน 
วันท่ีตก
ผลึก 

น ้าหนัก 
(กรัม) 

ผลผลติ
ร้อยละ 

ลักษณะผลึก 
วันท่ีตก
ผลึก 

น ้าหนัก 
(กรัม) 

ผลผลติ
ร้อยละ 

ลักษณะผลึก 

3.00 ชม. 13 8.38 33.52 
  

ไม่ตกผลึก - - - 

3.30 ชม. 5 11.45 45.80 

 
4 8.20 32.8 

 

4.00 ชม. 4 13.00 52.00 

 
3 11.32 45.28 

 

รูปที่ 3 ตัวอย่างน ้าตาลมะพร้าวหลังการเคี่ยว 
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3.0
0 ช

ม. 
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ศึกษาผลการล่อผลึกโดยน ้าตาลชนิดต่างๆที่มีต่อการตกผลึก การเติมกลูโคสเพื่อล่อผลึกทีอุ่ณหภูมิห้อง 10 วัน พบว่าน ้าตาล
เคี่ยว 3 ช่ัวโมงที่เติมกลูโคสทุกความเข้มข้นไม่ตกผลึก และน ้าตาลเคี่ยว 3.30 ช่ัวโมงที่เติมกลูโคส 5, 10 และ20 %w/w ตก
ผลึกในวันที่ 9, 7 และ 6 ตามล้าดับ แต่มีผลึกน ้าตาลมีปริมาณน้อยจึงไมส่ามารถแยกผลกึออกมาช่ังน ้าหนักได้ ส่วนน ้าตาลเคีย่ว 
4 ช่ัวโมงที่เติมกลูโคส 5 และ10 %w/w ตกผลึกในวันท่ี 3 พร้อมกัน ส่วนที่เติมกลูโคส 20%w/w ไม่ตกผลึกและมีลักษณะเป็น
ของเหลวท่ีมีความข้นเหนียวเพิ่มขึ น และน ้าตาลเคี่ยว 4 ช่ัวโมงท่ีเติมกลูโคส 10%w/w ให้ผลผลิตร้อยละมากที่สุด ดังตารางที่3 

ตารางที่ 3 การตกผลึกและของน ้าตาลมะพร้าวโดยเติมน ้าตาลกลูโคสที่อุณหภูมิห้อง 10 วัน 

*น ้าหนักผลึกเมื่อตกผลึกเป็นเวลา 10 วัน 
 

การล่อผลึกโดยกลูโคสที่อุณหภูมิควบคุม พบว่าน ้าตาลมะพร้าวทุกตัวอย่างไม่ตกผลึก ดังนั นจึงน้าตัวอย่างออกมตกผลึก
ต่อเนื่องที่อุณหภูมิห้องอีก 10 วัน พบว่าน ้าตาลเคี่ยว 3 ช่ัวโมงที่เติมกลูโคสทุกความเข้มข้นไม่ตกผลึก ส่วนน ้าตาลเคี่ยว 3.30 
ช่ัวโมงที่เติมกลูโคส 5, 10 และ 20 %w/w ตกผลึกในวันที่ 3, 3 และ 4 ตามล้าดับ ส่วนน ้าตาลเคี่ยว 4 ช่ัวโมงที่เติมกลูโคส 5, 
10 และ 20 %w/w ตกผลึกในวันที่ 3, 2 และ 2 ตามล้าดับ และน ้าตาลเคี่ยว 4 ช่ัวโมงที่เติมกลูโคส 20%w/w ให้ผลผลิตมาก
ที่สุดร้อยละ47.52 ดังแสดงในตารางที่ 4 

ส่วนลักษณะรูปร่างผลึกของตัวอย่างน ้าตาลมะพร้าวที่ได้ พบว่าการตกผลึกที่อุณหภูมิควบคุม 30 วันและอุณหภูมิห้อง
ต่อเนื่อง 10 วัน การเติมน ้าตาลกลูโคสผลึกน ้าตาลมะพร้าวเคี่ยว 3.30 ช่ัวโมงมีขนาดผลึกใหญ่กว่าน ้าตาลมะพร้าวเคี่ยว 4 
ช่ัวโมง ส่วนการตกผลึกที่อุณหภูมิห้อง 10 วัน ผลึกน ้าตาลมะพร้าวเคี่ยว 4 ช่ัวโมงมีลักษณะเป็นผง มีความชื นสูง และมีขนาด
เล็กกว่าผลึกในสภาวะอุณหภูมิควบคุม 30 วันและอุณหภูมิห้อง 10 วัน 

ตารางที่ 4 การตกผลึกน ้าตาลมะพร้าวโดยเติมน ้าตาลกลูโคสที่อุณหภูมิควบคมุ 30 วันและอุณหภูมหิ้อง 10 วัน 

น ้าตาล
มะพร้าวเคีย่ว 

กลูโคส 5 %w/w กลูโคส 10 %w/w กลูโคส 20 %w/w 
น ้าหนัก
ผลึก* 

วันท่ีเริ่ม
ตกผลึก** 

ผลผลติ
ร้อยละ 

น ้าหนัก
ผลึก 

วันท่ีเริ่ม
ตกผลึก 

ผลผลติ
ร้อยละ 

น ้าหนัก
ผลึก 

วันท่ีเริ่ม
ตกผลึก* 

ผลผลติ
ร้อยละ 

3.30 ชม. 7.78 3 3.12 3.22 3 12.88 5.64 4 22.56 

 
ลักษณะ

ผลึก  
 

 
 

 
4.00 ชม. 8.97 3 35.88 9.75 2 39.00 11.88 2 47.52 

 ลักษณะ
ผลึก  

 

 

 

 
 * น ้าหนักผลึกเมื่อตกผลึกอุณหภูมิควบคุม30วันและอุณหภูมิห้อง10 วัน และ 
 ** นับวันที่ตกผลึกอุณหภูมิห้อง ซ่ึงต่อเนื่องจากการตกผลึกที่อุณหภูมิควบคุม 30 วัน 
 

การตกผลึกโดยเติมฟรุกโตสปริมาณต่างๆ พบว่าตัวอย่างน ้าตาลเคี่ยว 3.00 ช่ัวโมง ที่อุณหภูมิทั งสองสภาวะ และ
ตัวอย่างน ้าตาลทีเ่ติมฟรุกโตส20%w/w ทุกตัวอย่าง ไม่ตกผลึก นอกจากนั นมีเวลาการตกผลึกแตกต่างกันดังแสดงในตารางที่ 5 
และ 6 โดยพบว่าทีอุ่ณหภูมิควบคุม 30 วัน และอุณหภูมิห้อง 10 วัน น ้าตาลเคี่ยว 3.30 ช่ัวโมงท่ีเติมฟรุกโตส 5 และ 10%w/w 

น ้าตาล
มะพร้าว

เคี่ยว 

กลูโคส 5 %w/w กลูโคส 10 %w/w กลูโคส 20 %w/w 
วันท่ีตก
ผลึก 

น ้าหนักผลึก 
(กรัม)* 

ผลผลิต
ร้อยละ 

ลักษณะ
ผลึก 

วันท่ีตก
ผลึก 

น ้าหนักผลึก 
(กรัม) 

ผลผลิต
ร้อยละ 

ลักษณะผลึก วันท่ีตก
ผลึก 

น ้าหนัก
ผลึก (กรัม) 

ผลผลิต
ร้อยละ 

3.30 ชม. 9 น้อยมาก -  7 น้อยมาก -  6 น้อยมาก - 
4.00 ชม. 3 8.88 35.52 

 

3 8.94 35.76 

 

ไม่ตกผลึก - - 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
เมื่อน้าน ้าตาลมะพร้าวสดมาเคี่ยวและเก็บน ้าตาลตัวอย่าง 500 มิลลิลิตร ทุกๆ 30 นาที เป็นเวลา 4 ช่ัวโมง ได้

ตัวอย่างน ้าตาลมะพร้าวทั งหมด 6 ช่วงความเข้มข้น ดังรูปที่ 3 และเมื่อเก็บตัวอย่าง
น ้าตาลมะพร้าวผ่านไป 6 วัน พบว่าตัวอย่างน ้าตาลเคี่ยว 1.30, 2.00, และ2.30 
ช่ัวโมง ไม่สามารถน้ามาทดลองต่อได้เนื่องจากมีลักษณะข้นเหนียวและมีฟองแก๊ส
เกิดขึ น มีกลิ่นเหม็นบูดเปรี ยว ดังนั นการศึกษาจึงใช้ตัวอย่างน ้าตาลที่เคี่ยวช่วงเวลา 
3.00, 3.30 และ 4.00 ช่ัวโมง เท่านั น 
การทดสอบสมบัตต่ิางๆของน ้าตาลมะพร้าว ได้ผลการทดลองดังตารางที่1 ซึ่ง
พบว่าน ้าตาลมะพร้าวที่ถูกเคี่ยวเป็นเวลานาน มีความหนืดและความหวาน
เพิ่มขึ น แต่มีค่า pH คงที ่

ตารางที่ 1 การทดสอบสมบตัิของน ้าตาลมะพร้าว 
น ้าตาลมะพร้าวเคี่ยว ความหนืด (Ns/m2) pH ความหวาน (%Brix) 

3.00 ชม. 59.000 x 10-3 6 10.0 
3.30 ชม. 166.000 x 10-3 6 11.0 
4.00 ชม. 306.000 x 10-3 6 11.5 

 

ผลของอุณหภูมิต่อการตกผลึกน ้าตาลมะพร้าว ได้ผลการทดลองดังตารางที่ 2 ซึ่งพบว่าการตกผลึกที่อุณหภูมิห้อง น ้าตาล
มะพร้าวเคี่ยว 4 ช่ัวโมงตกผลึกได้เร็วที่สุดในวันท่ี 4 รองลงมาคือน ้าตาลมะพร้าวเคี่ยว 3.30 ช่ัวโมง และน ้าตาลมะพร้าวเคี่ยว 3 
ช่ัวโมง ตามล้าดับ ซึ่งสอดคล้องกับค่าความหวานของน ้าตาลที่เพิ่มขึ น และพบว่าน ้าตาลเคี่ยว 4 ช่ัวโมงให้ผลผลิตมากที่สุดร้อย
ละ 52.00 ส้าหรับสภาวะอุณหภูมิควบคุมพบว่าน ้าตาลมะพร้าวทุกตัวอย่างไม่ตกผลึก เนื่องจากการลดอุณหภูมิท้าให้น ้าตาลมี
ความหนืดเพิ่มขึ น ดังนั นโมเลกุลน ้าตาลจะเคลื่อนที่ได้ช้าลงท้าให้อัตราการโตของผลึก ( rate of crystal growth) ลดลง [2] 
และเมื่อน้าตัวอย่างน ้าตาลเคี่ยวที่อุณหภูมิควบคุมมาตกผลึกต่อที่อุณหภูมิห้องอีก 10 วัน จึงพบว่าน ้าตาลเคี่ยว 3.30 ช่ัวโมง 
และ 4 ช่ัวโมง มีผลึกเกิดขึ น แต่น ้าตาลเคี่ยว 3 ช่ัวโมงไม่ตกผลึก โดยน ้าตาลเคี่ยว 4 ช่ัวโมงให้ผลผลิตร้อยละมากกว่าน ้าตาล
เคี่ยว 3.30 ช่ัวโมง ส่วนลักษณะผลึกของตัวอย่างน ้าตาลมะพร้าวที่ได้ พบว่าตัวอย่างน ้าตาลเคี่ยว 4 ช่ัวโมงจะตกผลึกได้เร็วและ
ผลึกมีขนาดเล็กกว่าน ้าตาลเคี่ยว 3.30 และ 3.00 ช่ัวโมง เนื่องจากมีความหวานหรือความเข้มข้นของน ้าตาลสูงกว่า  โดย
สอดคล้องกับกลไกการตกตะกอนของผลึก ที่หากต้องการผลึกขนาดใหญ่ต้องตกตะกอนโดยใช้สารละลายที่มีความเข้มข้น                 
เจือจาง 

ตารางที่ 2 การตกผลึกของน ้าตาลมะพร้าว ที่สภาวะอุณหภูมิต่างๆ 

น ้าตาล
มะพร้าวเคีย่ว 

อุณหภูมหิ้อง อุณหภูมิ 5oC 30วันและเก็บต่อเนือ่งทีอุ่ณหภูมิห้อง10วัน 
วันท่ีตก
ผลึก 

น ้าหนัก 
(กรัม) 

ผลผลติ
ร้อยละ 

ลักษณะผลึก 
วันท่ีตก
ผลึก 

น ้าหนัก 
(กรัม) 

ผลผลติ
ร้อยละ 

ลักษณะผลึก 

3.00 ชม. 13 8.38 33.52 
  

ไม่ตกผลึก - - - 

3.30 ชม. 5 11.45 45.80 

 
4 8.20 32.8 

 

4.00 ชม. 4 13.00 52.00 

 
3 11.32 45.28 

 

รูปที่ 3 ตัวอย่างน ้าตาลมะพร้าวหลังการเคี่ยว 

1.3
0 ช

ม. 

2.0
0 ช

ม. 

2.3
0 ช

ม. 

3.0
0 ช

ม. 

3.3
0 ช

ม. 

4.0
0 ช

ม. 

5 

ศึกษาผลการล่อผลึกโดยน ้าตาลชนิดต่างๆที่มีต่อการตกผลึก การเติมกลูโคสเพื่อล่อผลึกทีอุ่ณหภูมิห้อง 10 วัน พบว่าน ้าตาล
เคี่ยว 3 ช่ัวโมงที่เติมกลูโคสทุกความเข้มข้นไม่ตกผลึก และน ้าตาลเคี่ยว 3.30 ช่ัวโมงที่เติมกลูโคส 5, 10 และ20 %w/w ตก
ผลึกในวันที่ 9, 7 และ 6 ตามล้าดับ แต่มีผลึกน ้าตาลมีปริมาณน้อยจึงไมส่ามารถแยกผลกึออกมาช่ังน ้าหนักได้ ส่วนน ้าตาลเคีย่ว 
4 ช่ัวโมงที่เติมกลูโคส 5 และ10 %w/w ตกผลึกในวันท่ี 3 พร้อมกัน ส่วนที่เติมกลูโคส 20%w/w ไม่ตกผลึกและมีลักษณะเป็น
ของเหลวท่ีมีความข้นเหนียวเพิ่มขึ น และน ้าตาลเคี่ยว 4 ช่ัวโมงท่ีเติมกลูโคส 10%w/w ให้ผลผลิตร้อยละมากที่สุด ดังตารางที่3 

ตารางที่ 3 การตกผลึกและของน ้าตาลมะพร้าวโดยเติมน ้าตาลกลูโคสที่อุณหภูมิห้อง 10 วัน 

*น ้าหนักผลึกเมื่อตกผลึกเป็นเวลา 10 วัน 
 

การล่อผลึกโดยกลูโคสที่อุณหภูมิควบคุม พบว่าน ้าตาลมะพร้าวทุกตัวอย่างไม่ตกผลึก ดังนั นจึงน้าตัวอย่างออกมตกผลึก
ต่อเนื่องที่อุณหภูมิห้องอีก 10 วัน พบว่าน ้าตาลเคี่ยว 3 ช่ัวโมงที่เติมกลูโคสทุกความเข้มข้นไม่ตกผลึก ส่วนน ้าตาลเคี่ยว 3.30 
ช่ัวโมงที่เติมกลูโคส 5, 10 และ 20 %w/w ตกผลึกในวันที่ 3, 3 และ 4 ตามล้าดับ ส่วนน ้าตาลเคี่ยว 4 ช่ัวโมงที่เติมกลูโคส 5, 
10 และ 20 %w/w ตกผลึกในวันที่ 3, 2 และ 2 ตามล้าดับ และน ้าตาลเคี่ยว 4 ช่ัวโมงที่เติมกลูโคส 20%w/w ให้ผลผลิตมาก
ที่สุดร้อยละ47.52 ดังแสดงในตารางที่ 4 

ส่วนลักษณะรูปร่างผลึกของตัวอย่างน ้าตาลมะพร้าวที่ได้ พบว่าการตกผลึกที่อุณหภูมิควบคุม 30 วันและอุณหภูมิห้อง
ต่อเนื่อง 10 วัน การเติมน ้าตาลกลูโคสผลึกน ้าตาลมะพร้าวเคี่ยว 3.30 ช่ัวโมงมีขนาดผลึกใหญ่กว่าน ้าตาลมะพร้าวเคี่ยว 4 
ช่ัวโมง ส่วนการตกผลึกที่อุณหภูมิห้อง 10 วัน ผลึกน ้าตาลมะพร้าวเคี่ยว 4 ช่ัวโมงมีลักษณะเป็นผง มีความชื นสูง และมีขนาด
เล็กกว่าผลึกในสภาวะอุณหภูมิควบคุม 30 วันและอุณหภูมิห้อง 10 วัน 

ตารางที่ 4 การตกผลึกน ้าตาลมะพร้าวโดยเติมน ้าตาลกลูโคสที่อุณหภูมิควบคมุ 30 วันและอุณหภูมหิ้อง 10 วัน 

น ้าตาล
มะพร้าวเคีย่ว 

กลูโคส 5 %w/w กลูโคส 10 %w/w กลูโคส 20 %w/w 
น ้าหนัก
ผลึก* 

วันท่ีเริ่ม
ตกผลึก** 

ผลผลติ
ร้อยละ 

น ้าหนัก
ผลึก 

วันท่ีเริ่ม
ตกผลึก 

ผลผลติ
ร้อยละ 

น ้าหนัก
ผลึก 

วันท่ีเริ่ม
ตกผลึก* 

ผลผลติ
ร้อยละ 

3.30 ชม. 7.78 3 3.12 3.22 3 12.88 5.64 4 22.56 

 
ลักษณะ

ผลึก  
 

 
 

 
4.00 ชม. 8.97 3 35.88 9.75 2 39.00 11.88 2 47.52 

 ลักษณะ
ผลึก  

 

 

 

 
 * น ้าหนักผลึกเมื่อตกผลึกอุณหภูมิควบคุม30วันและอุณหภูมิห้อง10 วัน และ 
 ** นับวันที่ตกผลึกอุณหภูมิห้อง ซ่ึงต่อเนื่องจากการตกผลึกที่อุณหภูมิควบคุม 30 วัน 
 

การตกผลึกโดยเติมฟรุกโตสปริมาณต่างๆ พบว่าตัวอย่างน ้าตาลเคี่ยว 3.00 ช่ัวโมง ที่อุณหภูมิทั งสองสภาวะ และ
ตัวอย่างน ้าตาลทีเ่ติมฟรุกโตส20%w/w ทุกตัวอย่าง ไม่ตกผลึก นอกจากนั นมีเวลาการตกผลึกแตกต่างกันดังแสดงในตารางที่ 5 
และ 6 โดยพบว่าทีอุ่ณหภูมิควบคุม 30 วัน และอุณหภูมิห้อง 10 วัน น ้าตาลเคี่ยว 3.30 ช่ัวโมงท่ีเติมฟรุกโตส 5 และ 10%w/w 

น ้าตาล
มะพร้าว

เคี่ยว 

กลูโคส 5 %w/w กลูโคส 10 %w/w กลูโคส 20 %w/w 
วันท่ีตก
ผลึก 

น ้าหนักผลึก 
(กรัม)* 

ผลผลิต
ร้อยละ 

ลักษณะ
ผลึก 

วันท่ีตก
ผลึก 

น ้าหนักผลึก 
(กรัม) 

ผลผลิต
ร้อยละ 

ลักษณะผลึก วันท่ีตก
ผลึก 

น ้าหนัก
ผลึก (กรัม) 

ผลผลิต
ร้อยละ 

3.30 ชม. 9 น้อยมาก -  7 น้อยมาก -  6 น้อยมาก - 
4.00 ชม. 3 8.88 35.52 

 

3 8.94 35.76 

 

ไม่ตกผลึก - - 



1262
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

6 

ตกผลึกในวันที่ 5 และ 4 ตามล้าดับ ส่วนน ้าตาลมะพร้าวเคี่ยว 4 ช่ัวโมงท่ีเติมฟรุกโตส 5 และ 10%w/w ตกผลึกในวันที่ 3 และ 
4 ตามล้าดับ โดยที่น ้าตาลเคี่ยว 4 ช่ัวโมงท่ีเติมฟรุกโตส 5 %w/w ให้ผลผลิตมากท่ีสุดร้อยละ 41.72 

ตารางที่ 5 การตกผลึกน ้าตาลมะพร้าวโดยเติมน ้าตาลฟรุกโตสที่อุณหภูมิควบคมุ 30 วันและอุณหภูมหิ้อง 10 วัน 

น ้าตาล
มะพร้าวเคีย่ว 

ฟรุกโตส 5 %w/w ฟรุกโตส 10 %w/w 
น ้าหนัก
ผลึก* 

วันท่ีเริ่ม
ตกผลึก** 

ผลผลติ
ร้อยละ 

ลักษณะผลึก น ้าหนัก
ผลึก 

วันท่ีเริ่ม
ตกผลึก 

ผลผลติ
ร้อยละ 

ลักษณะผลึก 

3.30 ชม. 6.10 5 24.40 

 

1.78 4 7.12 

 
4.00 ชม. 10.43 3 41.72 

 

9.46 4 37.84 

 
 

ส่วนการตกผลึกทีอุ่ณหภูมิห้อง 10 วัน พบว่าน ้าตาลเคี่ยว 3.30 ช่ัวโมงท่ีเติมฟรุกโตส 5 และ 10%w/w ตกผลึกในวันที่ 
8 และ 9 ตามล้าดับ แต่ผลึกมีปริมาณน้อยมาก จึงไม่สามารถแยกผลึกออกมาได้ ส่วนน ้าตาลเคี่ยว 4 ช่ัวโมงที่เติมฟรุกโตส 5 
และ 10 %w/w ตกผลึกในวันที่ 2 และ 3 ตามล้าดับ และน ้าตาลเคี่ยว 4 ช่ัวโมงที่เติมฟรุกโตส 5 %w/w ให้ผลผลิตมากที่สุด  
ร้อยละ 31.32 ส่วนขนาดของผลึกพบว่าที่สภาวะอุณหภูมิควบคุม 30 วันและอุณหภูมิห้อง 10 วัน ที่เติมฟรุกโตสผลึกน ้าตาล
เคี่ยว 3.30 ช่ัวโมงมีขนาดผลึกใหญ่กว่าน ้าตาลเคี่ยว 4 ช่ัวโมง และมีขนาดใหญ่กว่าการตกผลึกโดยเติมกลูโคส ส่วนที่สภาวะ
อุณหภูมิห้อง 10 วัน ผลึกน ้าตาลมะพร้าวเคี่ยว 4 ช่ัวโมงมีลักษณะเป็นผง มีความชื นสูง และมีขนาดเล็กกว่าผลึกในสภาวะ
อุณหภูมิควบคุม 30 วันและอุณหภูมิห้อง 10 วัน 

ตารางที่ 6 การตกผลึกน ้าตาลมะพร้าวโดยเติมน ้าตาลฟรุกโตสที่อุณหภูมิห้อง 10 วัน 

น ้าตาลมะพร้าว
เคี่ยว 

ฟรุกโตส 5 %w/w ฟรุกโตส 10 %w/w 
น ้าหนัก
ผลึก* 

วันท่ีเริ่มตก
ผลึก** 

ผลผลติ
ร้อยละ 

รูปร่างผลึก 
น ้าหนัก
ผลึก 

วันท่ีเริ่มตก
ผลึก 

ผลผลติ
ร้อยละ 

รูปร่างผลึก 

3.30 ชม. 6.10 5 24.40 แยกผลึกไมไ่ด ้ 1.78 4 7.12 แยกผลึกไมไ่ด ้
4.00 ชม. 7.83 3 31.32 

 

7.30 4 29.20 

 
 

จากการทดลองข้างต้นจะเห็นว่าการเติมกลูโคสจะท้าให้น ้าตาลมะพร้าวตกผลึกเร็วขึ นและผลึกมีขนาดเล็ก ส่วนการ
เติมฟรุกโตสมีผลท้าให้การตกผลึกช้าลงและผลึกมีขนาดใหญ่ ดังนั นจึงศึกษาการตกผลึกด้วยการเติมน ้าตาลผสมระหว่างกลูโคส
กับฟรุกโตส ดังแสดงในตารางที่ 7 โดยพบว่าตัวอย่างน ้าตาลมะพร้าวที่เติมน ้าตาลผสมทุกอัตราส่วนไม่ตกผลึก ทั งในสภาวะ
อุณหภูมิควบคุมและอุณหภูมิห้อง ดังนั นจึงน้าตัวอย่างที่ตกผลึกในอุณหภูมิควบคุมไปตกผลึกต่อที่อุณหภูมิห้องอีก 10 วัน 
พบว่าน ้าตาลมะพร้าวเคี่ยว 3 ช่ัวโมงท่ีเติมน ้าตาลกลูโคสต่อฟรุกโตสในทุกอัตราส่วนยังคงไม่เกิดผลึก ส่วนน ้าตาลมะพร้าวเคี่ยว 
3.30 ช่ัวโมงที่เติมน ้าตาลกลูโคสต่อฟรุกโทสในอัตราส่วนต่างๆ พบว่าการเพิ่มอัตราส่วนของกลูโคส ท้าให้น ้าตาลตกผลึกเร็วขึ น 
ส่วนการเพิ่มอัตราส่วนฟรุกโตสท้าให้น ้าตาลตกผลึกช้าลง และลักษณะผลึกมีขนาดเล็กคล้ายคลึงกัน  และมีขนาดเล็กกว่า การ
ตกผลึกที่เติมเฉพาะน ้าตาลกลูโคสหรือฟรุกโตสอย่างเดียวในตารางที่ 5 และ 6 ส่วนน ้าตาลมะพร้าวเคี่ยว 4.00 ช่ัวโมงที่เติม
น ้าตาลกลูโคสต่อฟรุกโตสในอัตราส่วนต่างๆ พบว่าเวลาการตกผลึกใกล้เคียงกัน และมีร้อยละผลผลิตสูงกว่าตัวอย่างน ้าตาล
เคี่ยว 3.30 ช่ัวโมง ทุกตัวอย่าง โดยอัตราส่วนกลูโคสต่อฟรุกโตส 1.0:1.1  ให้ผลผลิตมากที่สุดร้อยละ 43.00 ส่วนลักษณะ
รูปร่างผลึกที่ได้มีลักษณะเป็นผง มีความชื นสูง  

 

7 

ตารางที่ 7 การตกผลึกน ้าตาลมะพร้าวโดยเติมน ้าตาลกลูโคสต่อฟรกุโตสที่อุณหภูมคิวบคุม 
น ้าตาลมะพร้าวเคี่ยว กลูโคสต่อฟรุกโตส วันท่ีตกผลึก น ้าหนักผลึก (กรมั) รูปร่างผลึก ผลผลติร้อยละ 

3.30 ชม. 

1.1 : 1.0 7 1.81 
 

7.24 

1.2 : 1.0 6 2.12 
 

8.48 

1.3 : 1.0 4 2.09 
 

8.36 

1.0 : 1.1 5 1.70 
 

6.80 

1.0 : 1.2 7 1.80 
 

7.20 

1.0 : 1.3 8 2.05 
 

8.20 

4.00 ชม. 

1.1 : 1.0 4 9.48 
 

37.92 

1.2 : 1.0 4 10.06 
 

40.24 

1.3 : 1.0 5 9.72 
 

38.88 

1.0 : 1.1 5 10.75 
 

43.00 

1.0 : 1.2 7 9.70 
 

38.80 

1.0 : 1.3 7 8.98 
 

35.92 

 
การตกผลึกโดยเติมผลึกน ้าตาลมะพร้าวในปริมาณต่างๆ ที่อุณหภูมิควบคุม 30 วัน และอุณหภูมิห้องต่อเนื่องเป็นเวลา 

10 วัน ได้ผลการทดลองดังแสดงในตารางที่ 8 พบว่าการเพิ่มปริมาณผลึกน ้าตาลมะพร้าวจะท้าให้การตกผลึกเร็วขึ นทุกตัวอย่าง 
และพบว่าน ้าตาลที่เคี่ยว 3.30 ช่ัวโมงที่เติมผลึกน ้าตาลมะพร้าว 20 %w/w ให้ผลผลิตมากที่สุดร้อยละ 19.32 ส่วนขนาดผลึก
พบว่าการตกผลึกโดยเติมผลึกน ้าตาลมะพร้าวเคี่ยว 3.30 ช่ัวโมงมีขนาดผลึกใหญ่กว่าน ้าตาลมะพร้าวเคี่ยว 4 ช่ัวโมง และมี
ขนาดผลึกท่ีใกล้เคียงกับการตกผลึกโดยเติมผลึกน ้าตาลกลูโคส 
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

6 

ตกผลึกในวันที่ 5 และ 4 ตามล้าดับ ส่วนน ้าตาลมะพร้าวเคี่ยว 4 ช่ัวโมงท่ีเติมฟรุกโตส 5 และ 10%w/w ตกผลึกในวันที่ 3 และ 
4 ตามล้าดับ โดยที่น ้าตาลเคี่ยว 4 ช่ัวโมงท่ีเติมฟรุกโตส 5 %w/w ให้ผลผลิตมากท่ีสุดร้อยละ 41.72 

ตารางที่ 5 การตกผลึกน ้าตาลมะพร้าวโดยเติมน ้าตาลฟรุกโตสที่อุณหภูมิควบคมุ 30 วันและอุณหภูมหิ้อง 10 วัน 

น ้าตาล
มะพร้าวเคีย่ว 

ฟรุกโตส 5 %w/w ฟรุกโตส 10 %w/w 
น ้าหนัก
ผลึก* 

วันท่ีเริ่ม
ตกผลึก** 

ผลผลติ
ร้อยละ 

ลักษณะผลึก น ้าหนัก
ผลึก 

วันท่ีเริ่ม
ตกผลึก 

ผลผลติ
ร้อยละ 

ลักษณะผลึก 

3.30 ชม. 6.10 5 24.40 

 

1.78 4 7.12 

 
4.00 ชม. 10.43 3 41.72 

 

9.46 4 37.84 

 
 

ส่วนการตกผลึกทีอุ่ณหภูมิห้อง 10 วัน พบว่าน ้าตาลเคี่ยว 3.30 ช่ัวโมงท่ีเติมฟรุกโตส 5 และ 10%w/w ตกผลึกในวันที่ 
8 และ 9 ตามล้าดับ แต่ผลึกมีปริมาณน้อยมาก จึงไม่สามารถแยกผลึกออกมาได้ ส่วนน ้าตาลเคี่ยว 4 ช่ัวโมงที่เติมฟรุกโตส 5 
และ 10 %w/w ตกผลึกในวันที่ 2 และ 3 ตามล้าดับ และน ้าตาลเคี่ยว 4 ช่ัวโมงที่เติมฟรุกโตส 5 %w/w ให้ผลผลิตมากที่สุด  
ร้อยละ 31.32 ส่วนขนาดของผลึกพบว่าที่สภาวะอุณหภูมิควบคุม 30 วันและอุณหภูมิห้อง 10 วัน ที่เติมฟรุกโตสผลึกน ้าตาล
เคี่ยว 3.30 ช่ัวโมงมีขนาดผลึกใหญ่กว่าน ้าตาลเคี่ยว 4 ช่ัวโมง และมีขนาดใหญ่กว่าการตกผลึกโดยเติมกลูโคส ส่วนที่สภาวะ
อุณหภูมิห้อง 10 วัน ผลึกน ้าตาลมะพร้าวเคี่ยว 4 ช่ัวโมงมีลักษณะเป็นผง มีความชื นสูง และมีขนาดเล็กกว่าผลึกในสภาวะ
อุณหภูมิควบคุม 30 วันและอุณหภูมิห้อง 10 วัน 

ตารางที่ 6 การตกผลึกน ้าตาลมะพร้าวโดยเติมน ้าตาลฟรุกโตสที่อุณหภูมิห้อง 10 วัน 

น ้าตาลมะพร้าว
เคี่ยว 

ฟรุกโตส 5 %w/w ฟรุกโตส 10 %w/w 
น ้าหนัก
ผลึก* 

วันท่ีเริ่มตก
ผลึก** 

ผลผลติ
ร้อยละ 

รูปร่างผลึก 
น ้าหนัก
ผลึก 

วันท่ีเริ่มตก
ผลึก 

ผลผลติ
ร้อยละ 

รูปร่างผลึก 

3.30 ชม. 6.10 5 24.40 แยกผลึกไมไ่ด ้ 1.78 4 7.12 แยกผลึกไมไ่ด ้
4.00 ชม. 7.83 3 31.32 

 

7.30 4 29.20 

 
 

จากการทดลองข้างต้นจะเห็นว่าการเติมกลูโคสจะท้าให้น ้าตาลมะพร้าวตกผลึกเร็วขึ นและผลึกมีขนาดเล็ก ส่วนการ
เติมฟรุกโตสมีผลท้าให้การตกผลึกช้าลงและผลึกมีขนาดใหญ่ ดังนั นจึงศึกษาการตกผลึกด้วยการเติมน ้าตาลผสมระหว่างกลูโคส
กับฟรุกโตส ดังแสดงในตารางที่ 7 โดยพบว่าตัวอย่างน ้าตาลมะพร้าวที่เติมน ้าตาลผสมทุกอัตราส่วนไม่ตกผลึก ทั งในสภาวะ
อุณหภูมิควบคุมและอุณหภูมิห้อง ดังนั นจึงน้าตัวอย่างที่ตกผลึกในอุณหภูมิควบคุมไปตกผลึกต่อที่อุณหภูมิห้องอีก 10 วัน 
พบว่าน ้าตาลมะพร้าวเคี่ยว 3 ช่ัวโมงท่ีเติมน ้าตาลกลูโคสต่อฟรุกโตสในทุกอัตราส่วนยังคงไม่เกิดผลึก ส่วนน ้าตาลมะพร้าวเคี่ยว 
3.30 ช่ัวโมงที่เติมน ้าตาลกลูโคสต่อฟรุกโทสในอัตราส่วนต่างๆ พบว่าการเพิ่มอัตราส่วนของกลูโคส ท้าให้น ้าตาลตกผลึกเร็วขึ น 
ส่วนการเพิ่มอัตราส่วนฟรุกโตสท้าให้น ้าตาลตกผลึกช้าลง และลักษณะผลึกมีขนาดเล็กคล้ายคลึงกัน  และมีขนาดเล็กกว่า การ
ตกผลึกที่เติมเฉพาะน ้าตาลกลูโคสหรือฟรุกโตสอย่างเดียวในตารางที่ 5 และ 6 ส่วนน ้าตาลมะพร้าวเคี่ยว 4.00 ช่ัวโมงที่เติม
น ้าตาลกลูโคสต่อฟรุกโตสในอัตราส่วนต่างๆ พบว่าเวลาการตกผลึกใกล้เคียงกัน และมีร้อยละผลผลิตสูงกว่าตัวอย่างน ้าตาล
เคี่ยว 3.30 ช่ัวโมง ทุกตัวอย่าง โดยอัตราส่วนกลูโคสต่อฟรุกโตส 1.0:1.1  ให้ผลผลิตมากที่สุดร้อยละ 43.00 ส่วนลักษณะ
รูปร่างผลึกที่ได้มีลักษณะเป็นผง มีความชื นสูง  

 

7 

ตารางที่ 7 การตกผลึกน ้าตาลมะพร้าวโดยเติมน ้าตาลกลูโคสต่อฟรกุโตสที่อุณหภูมคิวบคุม 
น ้าตาลมะพร้าวเคี่ยว กลูโคสต่อฟรุกโตส วันท่ีตกผลึก น ้าหนักผลึก (กรมั) รูปร่างผลึก ผลผลติร้อยละ 

3.30 ชม. 

1.1 : 1.0 7 1.81 
 

7.24 

1.2 : 1.0 6 2.12 
 

8.48 

1.3 : 1.0 4 2.09 
 

8.36 

1.0 : 1.1 5 1.70 
 

6.80 

1.0 : 1.2 7 1.80 
 

7.20 

1.0 : 1.3 8 2.05 
 

8.20 

4.00 ชม. 

1.1 : 1.0 4 9.48 
 

37.92 

1.2 : 1.0 4 10.06 
 

40.24 

1.3 : 1.0 5 9.72 
 

38.88 

1.0 : 1.1 5 10.75 
 

43.00 

1.0 : 1.2 7 9.70 
 

38.80 

1.0 : 1.3 7 8.98 
 

35.92 

 
การตกผลึกโดยเติมผลึกน ้าตาลมะพร้าวในปริมาณต่างๆ ที่อุณหภูมิควบคุม 30 วัน และอุณหภูมิห้องต่อเนื่องเป็นเวลา 

10 วัน ได้ผลการทดลองดังแสดงในตารางที่ 8 พบว่าการเพิ่มปริมาณผลึกน ้าตาลมะพร้าวจะท้าให้การตกผลึกเร็วขึ นทุกตัวอย่าง 
และพบว่าน ้าตาลที่เคี่ยว 3.30 ช่ัวโมงที่เติมผลึกน ้าตาลมะพร้าว 20 %w/w ให้ผลผลิตมากที่สุดร้อยละ 19.32 ส่วนขนาดผลึก
พบว่าการตกผลึกโดยเติมผลึกน ้าตาลมะพร้าวเคี่ยว 3.30 ช่ัวโมงมีขนาดผลึกใหญ่กว่าน ้าตาลมะพร้าวเคี่ยว 4 ช่ัวโมง และมี
ขนาดผลึกท่ีใกล้เคียงกับการตกผลึกโดยเติมผลึกน ้าตาลกลูโคส 
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8 

ตารางที่ 8 การตกผลึกน ้าตาลโดยเติมผลึกน ้าตาลมะพร้าวที่อุณหภมูคิวบคุม 30 วัน และอุณหภมูิห้อง 10 วัน 
น ้าตาล
มะพร้าว

เคี่ยว 

ผลึกน ้าตาลมะพร้าว5 %w/w ผลึกน ้าตาลมะพร้าว10 %w/w ผลึกน ้าตาลมะพร้าว 20 %w/w 
น ้าหนัก
ผลึก* 

วันท่ีตก
ผลึก** 

ผลผลติ 
ร้อยละ 

น ้าหนัก
ผลึก 

วันท่ีตก
ผลึก 

ผลผลติ
ร้อยละ 

น ้าหนัก
ผลึก 

วันท่ีตก
ผลึก 

ผลผลติ 
ร้อยละ 

3.30 ชม. 2.30 3 9.20 4.26 3 17.04 4.83 2 19.32 
ลักษณะ 

ผลึก  
 

 
 

 
4.00 ชม. 1.85 5 7.40 2.74 4 10.96 3.37 3 13.48 

ลักษณะ 
ผลึก 

 
 

 
 

 
 

สรุปผลการวิจัย 
การศึกษาผลของอุณหภูมิต่อการตกผลึกพบว่าทุกตัวอย่างไม่ตกผลึกที่อุณหภูมิ 5oC ส่วนท่ีอุณหภูมิห้องพบว่าน ้าตาล

เคี่ยว 4 ช่ัวโมง เริ่มตกผลึกวันที่ 4 ผลึกมีขนาดเล็กและผลผลิตร้อยละ 52.0 น ้าตาลเคี่ยว 3.30 ช่ัวโมง เริ่มตกผลึกวันที่ 5 มี
ผลผลิตร้อยละ 45.80 ผลึกมีขนาดใหญ่ และการตกผลึกในสภาวะอุณหภูมิผสมระหว่างอุณหภูมิ 5oC 30 วัน และอุณหภูมิห้อง
ต่อเนื่อง ได้ผลึกลักษณะเดียวกันกับการตกผลึกที่อุณหภูมิห้องแต่มีร้อยละผลผลิตต่้ากว่า  ส่วนการศึกษาการล่อผลึกโดยใช้
น ้าตาลชนิดต่างๆไม่ตกผลึกในสภาวะอุณหภูมิห้อง แต่ตกผลึกในสภาวะอุณหภูมิผสมระหว่างอุณหภูมิ 5oC 30 วัน และ
อุณหภูมิห้องต่อเนื่อง โดยกลูโคสท้าให้ตกผลึกเร็วขึ นแต่ผลึกมีขนาดเล็กลง ส่วนฟรุกโตสท้าให้ผลึกตกช้าลงและมีขนาดใหญ่ขึ น 
เมื่อใช้กลูโคสผสมกับฟรุกโตสในอัตราส่วนต่างๆท้าให้สามารถควบคุมขนาดของผลึกน ้าตาลและผลผลิตให้เพิ่มขึ นได้  

จากการทดลองตกผลึกในสภาวะต่างๆจะได้ผลึกน ้าตาล 2 ลักษณะ คือ แบบผลึกผง ได้จากการตกผลึกในสภาวะ
ความเข้มข้นน ้าตาลสูง (น ้าตาลเคี่ยว 4.00ชม.) และแบบก้อนผลึกหรือน ้าตาลกรวด ซึ่งได้จากการตกผลึกในสภาวะความเข้มขน้
น ้าตาลต่้า (น ้าตาลเคี่ยว 3.30ชม.) โดยน ้าตาลมะพร้าวแบบผงสามารถน้าไปใช้และเก็บรักษาได้สะดวก น้าไปใช้ประกอบอาหาร
และเครื่องดื่มได้ง่าย ส่วนน ้าตาลแบบก้อนกรวดจะมีความหวานน้อยกว่าแบบผง เหมาะส้าหรับการปรุงอาหารที่ต้องการความ
พิถีพิถันเป็นพิเศษ เช่น การท้าน ้าซุปต่างๆ เครื่องตุ๋นยาจีน ปรุงรังนก เป็นต้น ซึ่งน ้าตาลมะพร้าวเป็นน ้าตาลที่มีค่าดัชนีน ้าตาลที่
ต่้า จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่เหมาะส้าหรับผู้ที่ดูแลสุขภาพ และผู้ป่วยโรคเบาหวานหรือไขมันอุดตันในเส้นเลือด 

 

กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณทุนวิจัยจากหลักสูตร กศ.บ.เคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 

เอกสารอ้างอิง 
[1] Nurhadi B., and Rezaharsamto B. (2018). “Comparison of crystallized coconut sugar produced by 

traditional method and amorphous coconut sugar formed by two drying method; vacuum drying 
and spray drying” International Journal of Food Properties. 21, 2339-2254. 

[2] Zaizuliana N., et al. (2017). “Effect of storage conditions on the crystallization behavior of selected 
Malaysian honeys” IFRJ 24 (Suppl). S475-S480. 
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ตารางที่ 8 การตกผลึกน ้าตาลโดยเติมผลึกน ้าตาลมะพร้าวที่อุณหภมูคิวบคุม 30 วัน และอุณหภมูิห้อง 10 วัน 
น ้าตาล
มะพร้าว

เคี่ยว 

ผลึกน ้าตาลมะพร้าว5 %w/w ผลึกน ้าตาลมะพร้าว10 %w/w ผลึกน ้าตาลมะพร้าว 20 %w/w 
น ้าหนัก
ผลึก* 

วันท่ีตก
ผลึก** 

ผลผลติ 
ร้อยละ 

น ้าหนัก
ผลึก 

วันท่ีตก
ผลึก 

ผลผลติ
ร้อยละ 

น ้าหนัก
ผลึก 

วันท่ีตก
ผลึก 

ผลผลติ 
ร้อยละ 

3.30 ชม. 2.30 3 9.20 4.26 3 17.04 4.83 2 19.32 
ลักษณะ 

ผลึก  
 

 
 

 
4.00 ชม. 1.85 5 7.40 2.74 4 10.96 3.37 3 13.48 

ลักษณะ 
ผลึก 

 
 

 
 

 
 

สรุปผลการวิจัย 
การศึกษาผลของอุณหภูมิต่อการตกผลึกพบว่าทุกตัวอย่างไม่ตกผลึกที่อุณหภูมิ 5oC ส่วนท่ีอุณหภูมิห้องพบว่าน ้าตาล

เคี่ยว 4 ช่ัวโมง เริ่มตกผลึกวันที่ 4 ผลึกมีขนาดเล็กและผลผลิตร้อยละ 52.0 น ้าตาลเคี่ยว 3.30 ช่ัวโมง เริ่มตกผลึกวันที่ 5 มี
ผลผลิตร้อยละ 45.80 ผลึกมีขนาดใหญ่ และการตกผลึกในสภาวะอุณหภูมิผสมระหว่างอุณหภูมิ 5oC 30 วัน และอุณหภูมิห้อง
ต่อเนื่อง ได้ผลึกลักษณะเดียวกันกับการตกผลึกที่อุณหภูมิห้องแต่มีร้อยละผลผลิตต่้ากว่า  ส่วนการศึกษาการล่อผลึกโดยใช้
น ้าตาลชนิดต่างๆไม่ตกผลึกในสภาวะอุณหภูมิห้อง แต่ตกผลึกในสภาวะอุณหภูมิผสมระหว่างอุณหภูมิ 5oC 30 วัน และ
อุณหภูมิห้องต่อเนื่อง โดยกลูโคสท้าให้ตกผลึกเร็วขึ นแต่ผลึกมีขนาดเล็กลง ส่วนฟรุกโตสท้าให้ผลึกตกช้าลงและมีขนาดใหญ่ขึ น 
เมื่อใช้กลูโคสผสมกับฟรุกโตสในอัตราส่วนต่างๆท้าให้สามารถควบคุมขนาดของผลึกน ้าตาลและผลผลิตให้เพิ่มขึ นได้  

จากการทดลองตกผลึกในสภาวะต่างๆจะได้ผลึกน ้าตาล 2 ลักษณะ คือ แบบผลึกผง ได้จากการตกผลึกในสภาวะ
ความเข้มข้นน ้าตาลสูง (น ้าตาลเคี่ยว 4.00ชม.) และแบบก้อนผลึกหรือน ้าตาลกรวด ซึ่งได้จากการตกผลึกในสภาวะความเข้มขน้
น ้าตาลต่้า (น ้าตาลเคี่ยว 3.30ชม.) โดยน ้าตาลมะพร้าวแบบผงสามารถน้าไปใช้และเก็บรักษาได้สะดวก น้าไปใช้ประกอบอาหาร
และเครื่องดื่มได้ง่าย ส่วนน ้าตาลแบบก้อนกรวดจะมีความหวานน้อยกว่าแบบผง เหมาะส้าหรับการปรุงอาหารที่ต้องการความ
พิถีพิถันเป็นพิเศษ เช่น การท้าน ้าซุปต่างๆ เครื่องตุ๋นยาจีน ปรุงรังนก เป็นต้น ซึ่งน ้าตาลมะพร้าวเป็นน ้าตาลที่มีค่าดัชนีน ้าตาลที่
ต่้า จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่เหมาะส้าหรับผู้ที่ดูแลสุขภาพ และผู้ป่วยโรคเบาหวานหรือไขมันอุดตันในเส้นเลือด 
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การย้อมผ้าฝ้ายด้วยสีจากเปลือกมังคุด

อภิญญา คชนินทร์1* ฮานีซ๊ะ เจ๊ะเม๊าะ1 และพนิตา ก้งซุ่น2

บทคัดย่อ
การย้อมผ้าด้วยสธีรรมชาตเิป็นการลดอนัตรายจากการใช้สารเคมีและลดการปล่อยทิง้สารเคมลีงสูแ่หล่งน�า้ธรรมชาติ รวม

ถงึเป็นการสร้างมลูค่าเพิม่ให้กบัเศษวสัดุเหลอืทิง้และสร้างรายได้ให้แก่ชมุชนได้ ดงันัน้ในงานวิจัยนีจ้งึเลือกใช้เปลือกมงัคดุเพือ่น�ามาส

กัดเป็นสีย้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในการท�าความสะอาดผ้าฝ้ายก่อนย้อม ได้แก่ เวลาและอุณหภูมิในการแช่

ผ้าฝ้าย และศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการย้อมผ้าฝ้ายด้วยสีจากเปลือกมังคุด ได้แก่ความเข้มข้นของน�้าย้อม อุณหภูมิ ความเป็นก

รด-ด่าง เพือ่ให้ได้เฉดสเีหลอืงน�า้ตาล ผลการทดลองพบว่าผ้าฝ้ายทีแ่ช่ในสารซกัล้างเป็นเวลา 15 นาทอีณุหภมูใินการย้อม 60 °C และ

ความเป็นกรด-ด่างเท่ากับ 10 ให้ค่าการติดสีสูงและค่าการคายซับต�่าและค่า L* a* และ b* แสดงให้เห็นว่าสีย้อมจากเปลือกมังคุด

มีค่า a* และ b* ไปทางบวก ซึ่งจะมีโทนสีไปทางสีแดงและสีเหลืองโดยมีค่า b* มากกว่า a* คือมีโทนสีเหลืองเข้มกว่าโทนสีแดงท�าให้

ได้ผ้าโทนเหลืองน�้าตาลตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้

ค�าส�าคัญ : สีย้อมจากธรรมชาติ เปลือกมังคุด ผ้าฝ้าย การวัดค่าสี เฉดสี
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Dyeing cotton with crude color extracted from mangosteen peel 

Apinya Kotchanin1* Hanisah chemohand1 and Panita Kongsune2

Abstract
Dyeing with natural colors is to reduce the use of chemicals and the release of chemicals into natural 

water sources. As well as creating added value to waste and generating revenue for communities. Therefore, 

the natural color extraction from mangosteen peel for dyeing cotton babric is the main purpose of this research 

work. The optimal conditions for cotton fabric pretreat before dying such as time and temperature for cotton 

soaking were investigated. The optimal conditions for dyeing cotton with the crude color extracted from 

mangosteen peel such as concentration of dye solution, temperature and pH was also studied to get 

yellow-brown shade. The finding result showed that the cotton soaked in detergent for 15 minutes, the dyeing 

temperature of 60 °C and the pH equal to 10 provided the highest absorption percentage and low emission 

percentage. The L*, a* and b* values showed that the cotton dyed with the crude color extracted from 

mangosteen appeared more yellow than red, resulting in yellow-brown shade as purpose of this work.

Keywords : Natural dye, Mangosteen peel, Cotton, Color measurement, Shade



1267
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

บทน า  
 สีย้อมเคมีถูกน ามาใช้ในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมสิ่งทอ หากปนเปื้อนสู่แหลง่น ้าจะก่อให้เกิดความเป็นพิษซ่ึง
ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต ทั้งน้ียังส่งผลถึงปริมาณแสงที่ส่องผ่านไปยังแหล่งน ้าน้ันลดลง ท าให้กระทบต่อสิ่งมีชีวิตที่สังเคราะห์
ด้วยแสงภายในแหล่งน ้า [1] ดังน้ันสีย้อมจากธรรมชาติเป็นอีกหน่ึงทางเลือกที่ลดอันตรายจากการใช้สารเคมีและลดการปล่อย
ทิ้งของสารเคมีลงสู่แหล่งน ้าธรรมชาติ แต่สีย้อมจากธรรมชาติก็ยังคงมีข้อด้อยอยู่เช่นกันคือ เฉดสีที่ได้ซีดจางไม่ชัดเจน อีกทั้ง
การย้อมสีจากธรรมชาติน้ันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย  

มังคุด เป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของภาคใต้ ได้รับการยกย่องให้เป็น “ราชินีแห่งผลไม้” (Queen of fruits) มังคุด
ส่วนใหญ่นิยมรับประทานสด ภาคอุตสาหกรรมแปรรูปเป็นผลไม้กระป๋องท าให้มีส่วนที่เป็นเปลือกเหลือทิ้งค่อนข้างมาก อีกทั้ง
ช่วงที่มังคุดออกผลในฤดูฝนท าให้ผลมังคุดหล่นจากต้นเป็นจ านวนมากซ่ึงผลที่หล่นน้ีไม่สามารถน าไปขายได้ เปลือกมังคุดและ
ผลร่วงหล่นที่ไม่สามารถขายได้น้ี  ส่วนใหญ่จะทิ้งไม่น ามาใช้ประโยชน์ ดังน้ันจึงคาดว่าจะเป็นประโยชน์อันดียิ่งหากมีการศึกษา
วิธีการที่สามารถสกัดสีจากเปลือกมังคุดและน าไปประยุกใช้ย้อมผ้าฝ้าย ซ่ึงจะถือได้ว่าเป็นการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่มีอยู่พัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นได้อย่างคุ้มค่าสูงสุด โดยงานวิจัยน้ีจึงได้เลือกใช้เปลือกมังคุดมาสกัดเป็นสีย้อมจาก
ธรรมชาติ และศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการย้อมสีผ้าฝ้ายด้วยสีจากเปลือกมังคุด โดยเริ่มศึกษาจากการเตรียมผ้าฝ้ายก่อน
ย้อม จากน้ันน าผ้าฝ้ายไปศึกษาต่อถึงผลของความเข้มข้นของน ้าย้อม ค่าความเป็นกรด-ด่างของน ้าย้อม และอุณหภูมิน ้าย้อม 
เม่ือได้สภาวะที่เหมาะสมจึงน าไปศึกษาการดูดซับ และการคายซับ จากน้ันวิเคราะห์เฉดสีด้วยเครื่อง Hunter Lab  

วิธีด าเนินการ 
1.เตรียมผ้าฝ้าย 
 ตัวอย่างผ้าฝ้าย ซ้ือผ้าฝ้ายจากห้างผ้าโชคเจริญ ถ.นิพัทธ์อุทิศ 3 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา การเตรียมผ้าฝ้ายก่อนย้อม มี 
2 วิธี คือ วิธีที่ 1 น าผ้าฝ้าย 200 ชิ้น ขนาด 2×5 cm. มาท าความสะอาดโดยการแช่ใน สบู่ซัลไลต์ : โซเดียมคาร์บอเนต : น ้า
กลั่นในอัตราส่วน ดังนี้ (20 กรัม : 2.0 กรัม : 2.0 ลิตร) [2] ที่อุณภูมิห้องเป็นเวลา 15 และ 60 นาที โดยเมื่อครบตามเวลา
ดังกล่าวจึงน ามาล้างต่อด้วยน ้ากลั่น และน ามาผึ่งลมจนแห้งสนิทในอุณหภูมิห้อง  วิธีที่ 2 น าผ้าฝ้าย 200 ชิ้น ขนาด 2×5 cm. 
มาท าความสะอาดด้วยโดยแช่ใน สบู่ซัลไลต์ : โซเดียมคาร์บอเนต : น ้ากลั่น ในอัตราส่วนดังน้ี (20 กรัม : 2.0 กรัม : 2.0 ลิตร) 
[2] ที่อุณหภูมิ 60 ºC เป็นเวลา 15 นาที โดยเม่ือครบตามเวลาดังกล่าวจึงน ามาล้างต่อด้วยน ้ากลั่น และน ามาผึ่งลมจนแห้งสนิท
ในอุณภูมิห้อง  
2.การสกัดสีจากเปลือกมังคุด 
 ตัวอย่างพืช เก็บตัวอย่างเปลือกมังคุดจาก ต. นาเคียน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช การเตรียมสารสกัดจากเปลือก
มังคุด คือ น าเปลือกมังคุดแห้งบดหยาบ 1 กิโลกรัม แช่ในสารละลายเมทานอลมาโดยเติมสารละลายเมทานอลให้ท่วมเปลือก
มังคุดแช่ไว้เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ จากน้ันก็แยกสารละลายที่สกัดได้เก็บไว้ในขวดสีชาท าซ ้าเช่นน้ีอีก 3 ครั้ง จากน้ันน าสาร
สกัดที่สกัดได้มาระเหยตัวท าละลายด้วยเครื่องระเหยสุญญากาศแบบหมุน พร้อมอ่างควบคุมความร้อนอุณภูมิ 31 ºC  จนได้
สารสกัดที่เข้มข้น ชั่งน ้าหนักของสารสกัดที่ได้จากเปลือกมังคุด ทดสอบการละลายของสารสกัดจากเปลือกมังคุด โดยน าสาร
สกัดจากเปลือกมังคุด 0.05 กรัม จากน้ันทดสอบการละลายด้วยตัวท าละลาย เมทานอล น ้ากลั่น และน ้ากลั่นอุณภูมิเดือด  
3.การวิเคราะห์หาปัจจัยที่เหมาะสมต่อการย้อมผ้าฝ้ายด้วยสารสกัดจากเปลือกมังคุด  

3.1 เพื่อศึกษาผลของความเข้มข้นสารสกัดจากเปลือกมังคุด น าผ้าฝ้ายที่ผ่านการเตรียมมาชั่งน ้าหนักก่อนท าการย้อม
ด้วยสารสกัดที่ได้จากเปลือกมังคุดที่ได้อัตราส่วนผสมเมทานอล 10 มิลลิลิตร ต่อสารสกัดจากเปลือกมังคุดที่ความเข้มข้น 
0.005, 0.05, 0.15, 0.25 และ 0.5 กรัม/มิลลิลิตร ตามล าดับ จากน้ันใส่แท่งแม่เหล็กกวนสารลงไปในน ้าย้อมและท าการย้อม
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เป็นเวลา 15 นาที ที่อุณภูมิ 30 °C แล้วน าผ้าออกมาผึ่งลมจนแห้งสนิทที่อุณหภูมิห้อง จึงน ามาชั่งน ้าหนักหลังย้อม และค านวณ
ค่าการติดสี 

สูตรค านวณ  ค่าการติดสี = น ้าหนักหลังย้อม − น ้าหนกัก่อนย้อม
น ้าหนักก่อนย้อม

× 100          (สมการท่ี 1) 
 

3.2 ศึกษาผลของค่าความเป็นกรด-ด่าง น าผ้าฝ้ายที่ผ่านการเตรียมมาชั่งน ้าหนักก่อนท าการย้อม เตรียมสารสกัดที่ได้
จากเปลือกมังคุดที่ในอัตราส่วนผสมระหว่างเมทานอล 10 มิลลิลิตร ต่อสารสกัดจากเปลือกมังคุดที่ความเข้มข้น 0.15 กรัม/
มิลลิลิตร จากน้ันน ามาปรับค่าความเป็นกรด-ด่างด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ [3] ความเข้มข้น 0.1 โมลาร์ ให้มีค่าเท่ากับ10, 11 
และ12  

3.3 ศึกษาผลของอุณภูมิน ้าย้อม น าผ้าฝ้ายที่ผ่านการเตรียมมาชั่งน ้าหนักก่อนท าการย้อมด้วยสารสกัดที่ได้จากเปลือก
มังคุดที่ในตราส่วนผสมระหว่างเมทานอล 10 มิลลิลิตร ต่อสารสกัดจากเปลือกมังคุดที่ความเข้มข้น 0.15 กรัม/มิลลิ ลิตร 
จากน้ันน ามาปรับให้มีค่า pH 10 และ pH 11 จากน้ันท าการย้อมเป็นเวลา 15 นาที ที่อุณภูมิ 60 °C และ 30 °C 

  

4. ศึกษาผลของการคายซับ  
น าผ้าฝ้ายที่ผ่านการเตรียมมาชั่งน ้าหนักก่อนท าการย้อมด้วยสารสกัดที่ได้จากเปลือกมังคุดที่ได้อัตราส่วนผสมระหว่าง

เมทานอล 10 มิลลิลิตร ต่อสารสกัดจากเปลือกมังคุดที่ความเข้มข้น 0.15 กรัม/มิลลิลิตร จากน้ันน ามาปรับให้มีค่า pH 10 และ 
pH 11 จากน้ันท าการย้อมเป็นเวลา 15 นาที โดยให้อุณภูมิที่ 60 °C แล้วน าผ้าออกมาผึ่งจนแห้งสนิดที่อุณหภูมิห้อง จากน้ัน
น ามาชั่งน ้าหนักหลังย้อม ต่อมาน าผ้าที่ได้มาท าการคายซับโดยน าผ้าฝ้ายที่ผ่านการย้อมท าความสะอาดด้วยผงซักฟอก และ
น าไปแช่ในน ้ากลั่นที่อุณหภูมิ 30 °C เป็นเวลา 15 นาที และที่อุณหภูมิ  60 °C เป็นเวลา 15 นาที หลังจากน้ันน าผ้าฝ้ายที่ผ่าน
การคายซับ น าไปผึ่งจนแห้งสนิดที่อุณหภูมิห้อง น าไปทดสอบความเข้มสีที่ติดบนผ้าฝ้ายด้วยเครื่อง Hunter Lab ค านวนค่าการ
คายซับ และค านวนหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

สูตรค านวณ  ค่าการคายซับ =  (น ้าหนักหลังย้อม-น ้าหนักหลังคายซับ) ×100          (สมการท่ี 2) 

สูตรค านวณ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) =  √𝛴𝛴(𝑋𝑋−�̅�𝑋)2

𝑁𝑁           (สมการท่ี 3) 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

1. การวิเคราะห์สมบัติของสารสกัดเปลือกมังคุด 
 ผลของการสกัดเปลือกมังคุด พบว่าเมื่อน าเปลือกมังคุดบดแห้งปริมาณ 1000 กรัม น ามาสกัดแล้วน าไประเหย          
ตัวท าละลายออก จะได้สารสกัดเปลือกมังคุดที่มีลักษณะข้นหนืด 136.84 กรัม  ส่วนผลทดสอบการละลายของสารสกัดจาก
เปลือกมังคุด พบว่าสารสกัดเปลือกมังคุดสามารถละลายในเมทานอลได้ดี ละลายในน ้าเดือด ได้เล็กน้อย และไม่ละลายในน ้าที่
อุณหภูมิห้อง ดังน้ันจึงใช้เมทานอลเป็นตัวท าละลายในการย้อม 
 

2. ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการย้อมสารสกัดเปลือกมังคุด 
2.1 ผลของความเข้มข้นของน ้าย้อมจากสารสกัดเปลือกมังคุดที่มีต่อเฉดสีผ้าฝ้ายแสดงดังตารางที่ 1 พบว่าเมื่อเพิ่ม

ความเข้มข้นของน ้าย้อมปริมาณสีที่ติดบนผ้าฝ้ายก็จะเพิ่มขึ้นด้วย และเม่ือศึกษาผลของเฉดสีพบว่าที่ความเข้มข้นที่ 0.005 และ
0.05 กรัม/มิลลิลิตร มีเฉดสีเหลืองที่อ่อนมาก และที่ความเข้มข้นที่ 0.25 และ0.5 กรัม/มิลลิลิตร มีเฉดสีที่เข้มแต่มีเฉดสีไปทาง
สีน ้าตาลมาก ในขณะที่ความเข้มข้นที่ 0.15 กรัม/มิลลิลิตร ได้เฉดสีเหลืองน ้าตาลที่สนใจ ดังน้ันจึงใช้ความเข้มข้นของสารสกัด
หยาบที่ความเข้มข้น 0.15 กรัม/มิลลิลิตรในการย้อมต่อไป 
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2.2 ผลของค่าความเป็นกรด-ด่างที่มีผลต่อเฉดสีของผ้าฝ้าย แสดงในตารางที่ 2 พบว่าน ้าย้อมจากสารสกัดเปลือก
มังคุดมีค่าความเป็นกรดด่างประมาณ 5-6 เม่ือปรับค่าความเป็นกรด-ด่างที่ช่วง10-12พบว่าที่ค่าความเป็นกรด-ด่างเท่ากับ10 
และ 11 เฉดสีของน ้าย้อมมีเฉดสีที่เข้มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และเฉดสีของค่าความเป็นกรด -ด่างเท่ากับ12 พบว่ามีเฉดที่เหลือง
อ่อนกว่าเฉดสีของค่าความเป็นกรด-ด่างเท่ากับ10 และ11 ทั้งน้ีเฉดสีที่ค่าความเป็นกรด-ด่างเท่ากับ 10 มีเฉดสีที่เข้มที่สุด ดังน้ัน
เฉดสีเหลืองน ้าตาลที่สนใจคือเฉดสีของผ้าฝ้ายที่มีค่าความเป็นกรด-ด่างเท่ากับ 10 และ11 

 
ตารางท่ี 1 เฉดสีผ้าฝ้ายที่ผ่านการย้อมที่ความเข้มข้นต่างๆ 

ความเข้มข้น 
(กรัม/มิลลิลิตร) 

วิธีการเตรียมผ้า 
ต้มในสารซักล้าง 15 นาที แช่ในสารซักล้าง 15 นาที แช่ในสารซักล้าง 60 นาที 

0.005 
   

0.05 
   

0.15 
   

0.25 
   

0.5 
   

 

ตารางท่ี 2 เฉดสีผ้าฝ้ายที่ค่าความเป็นกรด-ด่างเท่ากับ 10 11 และ12 
ค่าความเป็น   
กรด-ด่าง 

วิธีการเตรียมผ้า 
ต้มในสารซักล้าง     

15 นาที 
แช่ในสารซักล้าง      

15 นาที 
แช่ในสารซักล้าง     

60 นาที 
control 

10     

11     

12     
  

 2.3 ผลของอุณภูมิของน ้าย้อมที่ผลต่อเฉดสีของผ้าฝ้าย พบว่าน ้าย้อมที่อุณหภูมิ 30 °C มีค่าการติดสีน้อยกว่าการให้
อุณหภูมิของน ้าย้อมที่ 60 °C เน่ืองมาจากผลของอุณหภูมิ เม่ือให้อุณหภูมิของน ้าย้อมสูงขึ้นจะท าให้โมเลกุลเคลื่อนที่ได้มากขึ้น 
จึงท าให้โมเลกุลเกิดการจับกับผ้าฝ้ายได้มากขึ้นกว่าการให้อุณหภูมิต ่า ดังน้ันที่อุณหภูมิของน ้าย้อมที่ 60 °C แสดงให้เห็นถึงเฉด
สีของผ้าฝ้ายที่เข้มขึ้น และมีค่าการติดสีที่เพิ่มขึ้นดังแสดงในตารางที่ 3 
 

ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบค่าการติดสีของผ้าฝ้ายในน ้าย้อมที่ค่าความเป็นกรด-ด่างเท่ากับ 10-11 ที่อุณหภูมิ 30 °C และ 60 °C 
ตัวอย่างผ้า ค่าการติดสี 

 (pH 10) 30 °C  (pH 10) 60 °C  (pH 11) 30 °C  (pH 11) 60 °C 
ต้มในสารซักล้าง 15 นาที 6.40±0.01 8.39±0.01 4.99±0.01 7.28±0.02 
แช่ในสารซักล้าง 15 นาที 7.16±0.02 8.56±0.01 5.44±0.02 5.85±0.01 
แช่ในสารซักล้าง 60 นาที 7.01±0.01 8.77±0.02 2.53±0.01 4.42±0.01 

Control 5.84±0.01 11.44±0.02 3.03±0.01 4.92±0.01 
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3. การคายซับ 
เม่ือน าผ้าฝ้ายที่ย้อมด้วยสภาวะเหมาะสม คือ ความเข้มข้นของสารสกัด 0.15 กรัม/มิลลิลิตร ค่าความเป็นกรด-ด่าง

ของน ้าย้อมเท่ากับ 10 และ11 อุณหภูมิของน ้าย้อมที่ 60 °C ไปศึกษาการคายซับโดยการน าไปแช่ในน ้าที่อุณหภมูิห้อง และ 
อุณหภูมิ 60 °C เป็นเวลา 15 นาที พบว่ามีการคายซับน้อยมากเม่ือเทียบกับค่าการติดสี ดังแสดงในตารางที่ 4 ซ่ึงเปรียบเทียบ
เฉดสีของผ้าฝ้ายระหว่างค่าการติดสีที่ และค่าการคายซับที่ 60 °C และ 30 °C ของค่าความเป็นกรด-ด่างของน ้าย้อมเท่ากับ10 
และ 11 โดยค่าการคายซับที่ 60 °C มากกว่าค่าการคายซับที่ 30 °C เน่ืองมาจากการให้อุณหภูมิที่ 60 °C ขณะท าการคายซับ
ท าให้โมเลกุลเคลื่อนที่ได้มากขึ้น จึงท าให้มีการคายซับออกมามากกว่า 
 

ตารางที่ 4  เปรียบเทียบเฉดสีของผ้าฝ้ายระหว่างค่าการติดสีที่ค่าความเป็นกรด-ด่างเท่ากับ10 และ11 และค่าการคายซบัที่  
    60 °Cและ 30 °C ของค่าความเป็นกรด-ด่างเท่ากับ 10 และ11                       

  
จากการศึกษาโทนสีของผ้าฝ้ายที่ท าการย้อมที่ค่าความเป็นกรด-ด่างเท่ากับ 10 และ11 ด้วยเครื่อง Hunter Lab ดัง

แสดงในรูปที่ 1 พบว่าผ้าฝ้ายที่มีการติดสีดีที่สุดเม่ือท าการดูดซับที่ค่าความเป็นกรด-ด่างเท่ากับ 10 คือผ้าฝ้ายที่เตรียมด้วยการ
แช่ในสารซักล้างเป็นเวลา 60 นาที ส่วนผ้าฝ้ายที่มีการติดสีดีที่สุดเม่ือท าการดูดซับที่ค่าความเป็นกรด-ด่างเท่ากับ 11 คือผ้าฝ้าย
ที่เตรียมด้วยการแช่ในสารซักล้างเป็นเวลา 15 นาที เน่ืองจากผ้าฝ้ายทั้งสองชนิดน้ีมีค่า L* ที่น้อยกว่าผ้าฝ้ายชนิดอ่ืน ซ่ึงค่า L* 
แสดงถึงความสว่างของโทนสีอาจบอกได้ว่าผ้าฝ้ายชนิดดังกล่าวน้ันติดสีได้ดีกว่าผ้าฝ้ายชนิดอ่ืน ซ่ึงผลการทดลองพบว่าในการ
ย้อมผ้าฝ้ายด้วยสารสกัดจากเปลือกมังคุดเพื่อให้ได้โทนสีเหลืองน ้าตาลคือ ผ้าฝ้ายที่แช่ด้วย สบู่ซัลไลต์ : โซเดียมคาร์บอเนต : 
น ้ากลั่นในอัตราส่วน ที่อุณภูมิห้องเป็นเวลา 15 นาที ความเข้มข้นของสารสกัด 0.15 กรัม/มิลลิลิตร ค่าความเป็นกรด-ด่างของ
น ้าย้อมเท่ากับ 10 อุณหภูมิของน ้าย้อมที่ 60 °C โดยให้ค่า L* เท่ากับ 44.20 ค่า a* เท่ากับ 15.97 และ ค่า b* เท่ากับ 32.50 
โดยค่า a* และ b* ไปทางบวก ซ่ึงจะมีโทนสีไปทางสีแดงและสีเหลืองโดยมีค่า b* มากกว่า a* คือมีโทนสีเหลืองเข้มกว่าโทนสี
แดงซ่ึงสีที่ได้จะเป็นสีเหลืองน ้าตาล  

 
 

ตัวอย่างที่ 

pH 10 pH 11 

ค่าการติดสี 
ค่าการ 
คายซับ 
ที่ 30 °C 

ค่าการ 
คายซับ 
ที่ 60 °C 

ค่าการติดสี 
ค่าการ 
คายซับ 
ที่ 30 °C 

ค่าการ 
คายซับ 
ที่ 60 °C 

ต้มในสารซักล้าง 15 นาที 

      

6.31±0.01 0.36±0.01 0.87±0.02 7.72±0.01 0.56±0.01 0.51±0.01 

แช่ในสารซักล้าง 15 นาที 
 

 
  

 
 

7.50±0.02 0.37±0.01 0.11±0.01 8.76±0.02 0.49±0.01 1.19±0.02 

แช่ในสารซักล้าง 60 นาที 
 

 

 
 

 

 

8.19±0.02 0.38±0.02 0.52±0.02 9.38±0.02 0.77±0.02 0.82±0.01 

control 
 

  

 
  

2.90±0.01 0.2±0.01 0.11±0.01 6.02±0.01 0.31±0.01 0.84±0.01 
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ชนิดผา้ฝา้ย
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pH 11 คายซับที่ 30 °C
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ชนิดผา้ฝา้ย

pH 10 คายซับที่ 60 °C
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63.03 62.83 62.37 63.13

13.20 13.40 13.37 11.97

29.77 30.10 28.53 27.40

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

ต้มในสารซกัล้าง 15
นาที

แชใ่นสารซักล้าง 15
นาที

แชใ่นสารซักล้าง 60
นาที

Control
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รูปท่ี 1 ค่า L* , a* และb* ของผ้าฝ้ายที่ท าการดูดซับที่ pH 10 และ pH 11 
 
เม่ือน าผ้าฝ้ายที่ท าการดูดซับที่ค่าความเป็นกรด-ด่างเท่ากับ10 และ 11 ไปท าการคายซับและน าไปศึกษาโทนสี พบว่า

ผ้าฝ้ายที่ท าการดูดซับที่ค่าความเป็นกรด-ด่างเท่ากับ 10 เม่ือคายซับที่อุณหภูมิ 30 °C แล้วยังคงให้การติดสีที่ดีกว่าผ้าฝ้ายชนิด
อื่น คือผ้าฝ้ายที่ผ่านการเตรียมด้วยการแช่ในสารซักล้าง 15 นาที ดังแสดงในรูปที่ 2  และเมื่อน าผ้าฝ้ายที่ท าการดูดซับที่ค่า
ความเป็นกรด-ด่างเท่ากับ11 เม่ือคายซับที่ 30 °C แล้วยังคงให้การติดสีที่ดีกว่าผ้าฝ้ายชนิดอ่ืนคือผ้าฝ้ายที่ผ่านการเตรียมด้วย
การแช่ในสารซักล้าง 60 นาที เน่ืองจากผ้าฝ้ายทั้งสองชนิดน้ีมีค่า L* ที่น้อยกว่าผ้าฝ้ายชนิดอ่ืน แต่เม่ือน าผ้าฝ้ายที่ท าการดูดซับ
ที่ค่าความเป็นกรด-ด่างเท่ากับ 10 และ 11 ไปท าการคายซับที่อุณหภูมิ 60 °C ดังแสดงในรูปที่ 2  เพื่อศึกษาโทนสี พบว่าค่า L* 
ของผ้าฝ้ายทุกชนิดมีค่าสูงกว่าผ้าฝ้ายที่ท าคายซับที่อุณหภูมิ 30 °C อาจเน่ืองมาจากเม่ืออุณหภูมิในการคายซับสูงขึ้นสีจึงหลุด
ออกไปมากขึ้นท าให้ค่า L* สูงขึ้นเช่นกัน  
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สรุปผลการวิจัย 
สภาวะเหมาะสมในการย้อมผ้าฝ้ายด้วยสารสกัดจากเปลือกมังคุดเพื่อให้ได้โทนสีเหลืองน ้าตาลคือ ผ้าฝ้ายที่แช่ด้วย 

สบู่ซัลไลต์ : โซเดียมคาร์บอเนต : น ้ากลั่นในอัตราส่วน ที่อุณภูมิห้องเป็นเวลา 15 นาที ความเข้มข้นของสารสกัด 0.15 กรัม/
มิลลิลิตร ค่าความเป็นกรด-ด่างของน ้าย้อมเท่ากับ 10 อุณหภูมิของน ้าย้อมที่ 60 °C โดยให้ค่า L* เท่ากับ 44.20 ค่า a* เท่ากับ 
15.97 และ ค่า b* เท่ากับ 32.50 โดยค่า a* และ b* ไปทางบวก ซ่ึงจะมีโทนสีไปทางสีแดงและสีเหลืองโดยมีค่า b* มากกว่า 
a* คือมีโทนสีเหลืองเข้มกว่าโทนสีแดงซ่ึงสีที่ได้จะเป็นสีเหลืองน ้าตาล 

 
กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยน้ีได้รับเงินสนับสนุนจากสาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอขอบคุณ 
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การสกัดและแยกองค์ประกอบทางเคมีจากดอกของมังคุด

ปาณิสรา สีภักดี1* ศรัณยู ใคลคลาย2 โสภา เชี่ยวชาญวุฒิวงศ์2 และ วิลาวัลย์มหาบุษราคัม3 

บทคัดย่อ
มงัคดุ (Garcinia mangostana.) เป็นพชืเขตร้อนท่ีมถีิน่ก�าเนดิในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ เป็นพชืทีเ่รยีกได้ว่าเป็น “ราชนิี

ของผลไม้” จดัอยูใ่นวงศ์ Guttiferae มหีลายรายงานการวจิยัทีศ่กึษาองค์ประกอบทางเคมจีากส่วนต่าง ๆ  ของมังคดุ ได้แก่ ราก แก่น

ไม้ ใบ เปลอืกผล เนือ้ผล และเมลด็ ส�าหรบัส่วนของดอกยงัไม่มรีายงานการวจิยั จึงได้สนใจศกึษาสารผลติภณัฑ์ธรรมชาตใินส่วนดอก

ของมังคุด ได้ทดลองสกัดเบื้องต้นโดยการสกัดด้วยตัวท�าละลายอินทรีย์ 4 ชนิด ได้แก่ เฮกเซน ไดคลอโรมีเทน อะซิโตน และเมทา

นอล ได้สารสกัดหยาบปริมาณร้อยละ 1.74 15.96 17.30 และ 17.51 ตามล�าดับ ได้เลือกใช้อะซิโตนในการสกัดสารจากดอกมังคุด 

และแยกองค์ประกอบทางเคมีด้วยคอลัมน์โครมาโทกราฟี แยกสารประกอบได้ 5 สาร ซึ่งเป็นสารกลุ่มแซนโทน ได้แก่ 9-hydroxy-

calabaxanthone (1), gartanin (2), 8-deoxygartanin (3), a-mangostin (4) และ g-mangostin (5) โครงสร้างของสารประกอบ

วิเคราะห์ด้วยนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปี

ค�าส�าคัญ : วงศ์มังคุด มังคุด แซนโทน 
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Extraction and isolation of chemical constituents from the flowers 

of Garcinia mangostana Linn.

Panisara Siphakdi1* Saranyoo Klaiklay2 Sopa Chewchanwuttiwong2 and Wilawan Mahabusarakam3 

Abstracts
Mangosteen (Garcinia mangostana Linn.) is a tropical fruit tree native to Southeast Asia has been 

regarded as the “Queen of fruit” belong to the Guttiferae family. The root, heartwood, leaves, fruit peel, arils, 

and seed of G. mangostana were previously reported for chemical constituents, except for flowers. The chemical 

constituents in the flowers of G. mangostana then was investigated. Preliminary extraction the flowers with 4 

organic solvents including hexane, dichloromethane, acetone, and methanol gave the crude extract with 

percentage yield of 1.74, 15.96, 17.30, and 17.51 respectively. The chemical constituents from acetone extract 

was further purified by column chromatography resulted in the isolation of five compounds including 

9-hydroxycalabaxanthone (1), gartanin (2), 8-deoxygartanin (3), a-mangostin (4), and g-mangostin (5). Their 

structures were elucidated by nuclear magnetic resonance spectroscopic techniques.

Keyword : Guttiferae, Garcinia mangostana , Xanthones
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บทนำ 

 มังคุด (Garcinia mangostana Linn.) เป็นพืชเขตร้อนที่มีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดอยู่ในวงศ์ 
Guttiferae พบมากในประเทศอินเดีย พม่า มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา และไทย [1] เป็นที่รู้จักในนาม “ราชินีของผลไม้” 
มังคุดเป็นผลไม้ที่มีเปลือกสีม่วงเข้มและเน้ือผลสีขาวมีรสหวานอมเปรี้ยว และมีกลิ่นหอม [2] สรรพคุณทางยาของเปลือกมังคุด
ถูกนำมาใช้เป็นยาในการรักษาแผลและการติดเชื้อที่ผิวหนัง [3] ใช้ในการรักษาอหิวาตกโรคและโรคบิด [4] รักษาอาการ
ท้องเสียและต้านการอักเสบ [5] รวมถึงการต้านมะเร็งอีกหลายชนิด [6] เน่ืองจากมังคุดอุดมไปด้วยสารทุติยภูมิที่หลากหลายซ่ึง
ส่วนใหญ่เป็นสารกลุ่มแซนโทน [7] โดยมีหลายรายงานการวิจัยที่ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีจากส่วนต่าง ๆ ของมังคุด ได้แก่ 
ราก แก่นไม้  ใบ เปลือก ผล เน้ือผล และเมล็ด [3],[8],[9],[10],[11] ซ่ึงส่วนของดอกมังคุด ยังไม่มีรายงานการวิจัย จึงสนใจ
ศึกษาสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในส่วนดอกของมังคุด 

วิธีดำเนินการ 

1. สารเคมีและเครื่องมือ 
 เครื่องมือ ได้แก่ เครื่องระเหยแบบหมุน และ NMR spectrometer (Bruker FTNMR Ultra Shield spectrometer 
300 MHz.) 
 ตัวทำละลายอินทรีย์สำหรับการสกัดและแยกสารบริสุทธ์ิ ได้แก่ เฮกเซน  ไดคลอโรมีเทน อะซิโตน เอทิลอะซีเตท   
และเมทานอล และใช้ตัวทำละลาย CDCl3 สำหรับเตรียมตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์สูตรโครงสร้างทางเคมีด้วยวิธีนิวเคลียร์      
แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปี (Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy)  

2. การทดลองเบื้องต้นเพื่อเลือกตัวทำละลายในการสกัด 
 นำดอกมังคุดแห้ง 10 กรัม ทำให้มีขนาดเล็กลงเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวในการสกัด ทำการสกัดเบื้องต้นด้วยตัวทำละลาย
อินทรีย์ 4 ชนิด ชนิดละ 50 มิลลิลิตร ได้แก่ เฮกเซน ไดคลอโรมีเทน อะซิโตน และเมทานอล โดยแช่ในตัวทำละลาย             
ที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 1 วัน ได้สารสกัดที่มีน้ำหนักและลักษณะทางกายภาพ ดังแสดงในตารางที่ 1 

3. การสกัดและการแยกองค์ประกอบทางเคมี 
   แช่ดอกมังคุดแห้ง 340 กรัม ในอะซิโตนที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 2 วัน ทำการกรองแยกกากและสารละลาย       
ออกจากกัน จากน้ันระเหยตัวทำละลายออกด้วยเครื่องระเหยแบบหมุนภายใต้สุญญากาศ ได้สารสกัดหยาบเป็นของเหลวหนืด 
สีน้ำตาลเข้ม (55.13 กรัม) นำสารสกัดหยาบอะซิโตนมาแยกด้วยเทคนิคคอลัมน์โครมาโทกราฟี โดยแบ่งทำ 2 ครั้ง           
ครั้งละ 27.5 กรัม ใช้ซิลิกาเจล 60 บรรจุในคอลัมน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10.2 ซม. ชะด้วยตัวทำละลายผสม 20% อะซิโตน
กับเฮกเซนโดยรวมส่วนสกัดย่อยที่มีลักษณะโครมาโทแกรมของ TLC ที่เหมือนกันเข้าด้วยกัน หลังจากระเหยตัวทำละลายออก
ด้วยเครื่องระเหยแบบหมุนภายใต้สุญญากาศ ได้สารทั้งหมด 13 ส่วนสกัดย่อย ได้แก่ F1 – F13  

 นำส่วนสกัดย่อย F5 (1.24 กรัม) แยกด้วยเทคนิคคอลัมน์โครมาโทกราฟี โดยใช้ซิลิกาเจล 60 บรรจุในคอลัมน์    
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.8 ซม. ชะด้วยตัวทำละลายผสม 15-20% อะซิโตนกับเฮกเซน รับสารละลายที่ออกจากคอลัมน์  
ครั้งละ 15  มิลลลิิตร รวมส่วนที่มีลกัษณะโครมาโทแกรมของ TLC เหมือนกันเข้าด้วยกัน ได้ 13 ส่วนสกัดย่อย (F5.1 – F5.13) 
ทำสารในส่วนสกัดย่อย F5.5 ให้บริสุทธ์ิโดยการตกตะกอนในเฮกเซน ได้สารบริสุทธ์ิ 1 เป็นของแข็งสีเหลือง 37.4 มิลลิกรัม 
ส่วนสกัดย่อย F8 (12.64 กรัม) เกิดการตกตะกอน แยกได้เป็น 2 ส่วนคือส่วนตะกอนและส่วน Filtrate นำส่วน Filtrate F8 
(0.37 กรัม) มาแยกด้วยคอลัมน์โครมาโทกราฟี ใช้ซิลิกาเจล 60 บรรจุในคอลัมน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.8 ซม. ชะด้วย    
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ตัวทำละลายผสม 13-30% อะซิโตนกับเฮกเซน ได้สาร 15 ส่วนสกัดย่อย (FT8.1-FT8.15) ส่วนสกัดย่อย FT8 แยกโดยการ
ตกตะกอนในเฮกเซน ได้ 2 ส่วน คือส่วนตะกอนและส่วน Filtrate โดยส่วนตะกอนคือสารผสม 2 และ 3 มีลักษณะเป็น
ของแข็งสีเหลือง น้ำหนัก 3.7 มิลลิกรัม ส่วนตะกอน F8 ทำให้บริสุทธ์ิโดยการตกตะกอนในเฮกเซน ได้สารบริสุทธ์ิ 4         
เป็นของแข็งสีเหลือง 12.27 กรัม ส่วนสกัดย่อย F13 (1.31 กรัม) แยกด้วยเทคนิคคอลัมน์โครมาโทกราฟี โดยใช้ซิลิกาเจล 60 
บรรจุในคอลัมน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.8 ซม. ชะด้วยตัวทำละลายผสม 30% อะซิโตนกับเฮกเซน รวมส่วนที่มีลักษณะโคร
มาโทแกรมของ TLC เหมือนกันเข้าด้วยกัน ได้สาร 12 ส่วนสกัดย่อย (F13.1 – F13.12) ส่วนสกัดย่อย F13.6 ทำให้บริสุทธ์ิ 
โดยการตกตะกอนในเฮกเซน ได้สารบริสุทธ์ิ 5 เป็นของแข็งสีเหลือง น้ำหนัก 13.2 มิลลิกรัม 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

1. การทดลองเบื้องต้นเพื่อเลือกตัวทำละลายในการสกัด 
 จากการสกัดสารเบื้องต้นด้วยตัวทำละลาย 4 ชนิด คือ  เฮกเซน ไดคลอโรมีเทน อะซิโตน และเมทานอล           
และตรวจสอบองค์ประกอบในส่วนสกัดทั้งสี่ชนิดด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแผ่นบาง โครมาโทแกรมแสดงให้เห็นว่า ส่วนสกัด  
เฮกเซนมีองค์ประกอบของสารที่สกัดออกจากดอกมังคุดน้อยที่สุด ไดคลอโรมีเทน อะซิโตน และเมทานอลสามารถสกัดสาร
ออกมาได้ดีและมีองค์ประกอบของสารที่หลากหลาย และเม่ือพิจารณาถึงปริมาณของสารสกัดที่ได้ พบว่า เฮกเซนสกัดสารจาก
ดอกมังคุดได้น้อยที่สุดเม่ือเทียบกับตัวทำละลายชนิดอ่ืน ๆ แสดงว่าสารที่มีขั้วต่ำในดอกมังคุดมีปริมาณน้อย อะซิโตนและ     
เมทานอลสามารถสกัดสารได้ในปริมาณที่ใกล้เคียงกัน และมากกว่าสารสกัดหยาบไดคลอโรมีเทน (ตารางที่ 1)  เน่ืองจาก     
อะซิโตนสกัดสารได้ปริมาณมาก มีสารองค์ประกอบที่หลากหลาย และมีโครมาโทแกรมที่ดีกว่าเมทานอล จึงเลือกอะซิโตนมาใช้
ในการสกัดสารจากดอกมังคุดปริมาณมาก 

        ตารางท่ี 1 น้ำหนักและลักษณะทางกายภาพของสารสกัดที่ได้จากตัวทำละลายแต่ละชนิด 

ตัวทำละลาย 
น้ำหนักพืชแห้ง 

(กรัม) 
น้ำหนักสารสกัด 

(กรัม) 
ร้อยละของสารสกัด 

(%) 
ลักษณะทางกายภาพ 

เฮกเซน 10.01 0.17 1.74 ของเหลวหนืดสีเหลืองอ่อน 
ไดคลอโรมีเทน 10.00 1.60 15.96 ของเหลวหนืดสีน้ำตาล 

อะซิโตน 10.04 1.73 17.30 ของเหลวหนืดสีน้ำตาล 
เมทานอล 10.04 1.76 17.51 ของเหลวหนืดสีน้ำตาลเข้ม 
อะซิโตน 340.00 55.13 16.22 ของเหลวหนืดสีน้ำตาล 

2. การวิเคราะห์โครงสร้างของสารประกอบ 
 จากการแยกองค์ประกอบทางเคมีของดอกมังคุด สามารถแยกสารได้ 5 โครงสร้าง ดังน้ี 

สาร 1 เป็นของแข็งสีเหลือง ข้อมูล 1H NMR สเปคตรัม  (ตารางที่ 2) แสดง singlet 4 สัญญาณ ซ่ึงเป็นสัญญาณของ 
1-OH ( 13.70), H-4 ( 6.82), H-5 ( 6.25) และ 7-OCH3 (  3.80) สเปกตรัมแสดงชุดสัญญาณที่สอดคล้องกับหมู่ prenyl 
ซ่ึงประกอบด้วย สัญญาณ doublet ของ methylene protons H-1’’ ( 4.09) สัญญาณ triplet ของ olefinic methine 
proton H-2’’ ( 5.25)  และ  สัญญาณ  singlet ของ methyl protons H-5’’ และ H-4’’ ( 1.82 และ 1.70) จัดให้หมู่  
prenyl น้ีต่อกับโครงสร้างแซนโทนที่คาร์บอนตำแหน่ง C-8  เน่ืองจากสัญญาณ H-1’’ ปรากฎที่ค่าเคมิคัลชิฟท์ที่สนามต่ำเม่ือ
เปรียบเทียบกับหมู่ prenyl ที่อยู่ตำแหน่งอ่ืน ๆ ทั้งน้ีเพราะได้รับผล anisotropic จาก carbonyl group นอกจากน้ีสเปกตรัม
ยังแสดงชุดสัญญาณที่สอดคล้องกับ  dimethylchromene ring ซ่ึงประกอบด้วย สัญญาณ singlet ( 1.47) ของ dimethyl 
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protons สัญญาณ doublet ของ olefinic protons H-4’ และ H-3’ ( 6.72 และ 5.58) เม่ือเปรียบเทียบสัญญาณโปรตอน
ต่าง ๆ กับสารที่มีรายงานแล้ววิเคราะห์ได้ว่า สาร 1 คือ 9-hydroxycalabaxanthone [4]    
  สาร 2 เป็นของแข็งสีเหลือง ข้อมูล 1H NMR สเปคตรัม  (ตารางที่ 2)  แสดง singlet 3 สัญญาณ ซ่ึงเป็นสัญญาณ
ของ 1-OH ( 12.35)  8-OH ( 11.28) และ 3-OH ( 6.60)  สเปกตรัมแสดง doublet 2 สัญญาณของ aromatic protons 
ในตำแหน่ง ortho H-6 และ H-7 ( 7.24 และ 6.66, J 8.7 Hz) และพบชุดสัญญาณ 2 ชุดที่สอดคล้องกับหมู่ prenyl 2 หมู่ 
ได้แก่ triplet ที่  5.26 (H-2’’ และ H-2’) และ doublet 2 สัญญาณที่  3.50 และ 3.47 (H-1’’ และ H-1’ )  และ singlet   
3 สัญญาณ ที่  1.86 (H-4’’ และ H-5’)  1.79 (H-4’) และ  1.75 (H-5’’) ซ่ึงเป็นสัญญาณของโปรตอนที่อยู่ในหมู่ prenyl 
group 2 หมู่ เม่ือเปรียบเทียบสัญญาณโปรตอนต่าง ๆ กับสารที่มีรายงานแล้ววิเคราะห์ได้ว่า สาร 2 คือ Gartanin [12] 
 สาร 3 เป็นของแข็งสีเหลือง ข้อมูล 1H NMR สเปคตรัม (ตารางที่ 2) คล้ายกับสาร 2 คือ ปรากฏชุดสัญญาณของหมู่ 
prenyl 2 หมู่ (H-1’,  3.47 d; H-2’,  5.26 t; H-4’ และ H-5’, 1.79 s และ 1.86 s; H-1’’,  3.50 d; H-2’’,  5.26 t; H-4’’ 
และ H-5’’, 1.86 s และ 1.75 s) และปรากฏสัญญาณ 1-OH ( 13.19 s) และ 3-OH ( 6.53 s) สเปคตรัมของสาร 3 ต่างจาก
สาร 2 ที่สัญญาณของ 8-OH และ ortho coupled aromatic protons หายไป แต่พบสัญญาณของ 1,2,3-trisubstituted 
benzene แทน ซ่ึงประกอบด้วย H-8 ( 7.76 dd) H-7 ( 7.21 t)   และ H-6 ( 7.26 dd) ซ่ึงสอดคล้องกับสัญญาณของ   
8-deoxygartanin [12] 
 สาร 4 เป็นของแข็งสีเหลือง ข้อมูล 1H NMR สเปคตรัม  (ตารางที่  2) ปรากฏสัญญาณคล้ายกับ 1 คือ  1-OH        
( 13.78), H-4 ( 6.29), H-5 ( 6.80), 7-OCH3  ( 3.80) และหมู่ prenyl 1 หมู่ คือ H-1’’ ( 4.09 d), H-2’’ ( 5.29 t),     
H-4’’ (δ 1.85 s) และ H-5’’ (δ 1.69 s) สัญญาณที่แตกต่างกัน คือ สาร 4 ปรากฏสัญญาณ H-1’ ( 3.45 d), H-2’ ( 5.27 t), 
H-4’ ( 1.77 s) และ H-5’ ( 1.85 s) ซ่ึงเป็นสัญญาณของ prenyl อีก 1 หมู่ แทนสัญญาณของ dimethylchromene ring 
ในสาร 1 โครงสร้างของสาร 4 จึงตรงกับ -mangostin [3] 
 สาร 5  เป็นของแข็งสีเหลือง ข้อมูล 1H NMR สเปคตรัม  (ตารางที่ 2) คล้ายกับสาร 4 คือ มีสัญญาณของหมู่ 1-OH 
( 13.75 s), H-4 ( 6.25 s), H-5 ( 6.80 s), หมู่ prenyl 2 หมู่ คือ (H-1’,  3.41 s; H-2’,  5.28 t;  H-4’,  1.75 s และ 
H-5’,  1.90 s) และ (H-1’’,  4.28 d; H-2’’,  5.28 t; H-4’’,  1.82 s และ H-5’’,  1.75 s) แต่ ไม่พบสัญญาณของ        
7-OCH3  โครงสร้าง 5 จึงตรงกับ  -mangostin [3]    

   
        1          2 R = OH        4 R = CH3  
            3 R = H        5 R = H 
 
 ภาพท่ี 1  โครงสร้างของสารประกอบ 1 - 5  
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ตารางท่ี 2 ข้อมูล 1H NMR ของสารประกอบ 1 – 5 

ตำแหน่ง 
ค่าเคมิคัลชิฟท์ (ppm, JHz ) 

สาร 1 สาร 2 สาร 3 สาร 4 สาร 5 
4 6.82 (s) - - 6.29 (s) 6.25 (s) 
5 6.25 (s) - - 6.80 (s) 6.80 (s) 
6 - 7.24 (d, 8.7) 7.26 (dd, 7.5, 1.8) - - 
7 - 6.66 (d, 8.7) 7.21 (t, 5.7) - - 
8 - - 7.76 (dd, 8.1, 1.5) - - 
1’ - 3.47 (d, 7.5) 3.47 (d, 7.5) 3.45 (d, 6.6) 3.41 (d, 6.3) 
2’ - 5.26 (t, 7.5) 5.26 (t, 7.5) 5.27 (t, 8.7) 5.28 (t, 6.6) 
3’ 5.58 (d, 10.5) - - - - 
4’ 6.72 (d, 10.5) 1.79 (s) 1.79 (s) 1.77 (s) 1.75 (s) 
5’ - 1.86 (s) 1.86 (s) 1.85 (s) 1.90 (s) 
1’’ 4.09 (d, 6.6) 3.50 (d, 6.6) 3.50 (d, 6.6) 4.09 (d, 6.6) 4.28 (d, 6.3) 
2’’ 5.25 (t, 6.3) 5.26 (t, 7.5) 5.26 (t, 7.5) 5.29 (t, 6.6) 5.28 (t, 6.3) 
4’’ 1.70 (s) 1.86 (s) 1.86 (s) 1.85 (s) 1.82 (s) 
5’’ 1.82 (s) 1.75 (s) 1.75 (s) 1.69 (s) 1.75 (s) 

7-OCH3 3.80 (s) - - 3.80 (s) - 
1-OH 13.70 (s) 12.35 (s) 13.19 (s) 13.78 (s) 13.75 (s) 
3-OH - 6.60 (s) 6.53 (s) - - 
8-OH - 11.28 (s) - - - 

2’-(CH3)2 1.47 (s) - - - - 
 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการสกัดสารจากดอกมังคุดเบื้องต้น พบว่าอะซิโตนและเมทานอลสามารถสกัดสารได้ในปริมาณที่ใกล้เคียงกัน 
และพบองค์ประกอบของสารที่หลากหลาย แต่อะซิโตนแสดงโครมาโทแกรมที่ดีกว่า จึงเลือกใช้อะซิโตนในการสกัดสารจากดอก
มังคุดและแยกองค์ประกอบทางเคมีด้วยเทคนิคคอลัมน์โครมาโทกราฟี สามารถแยกสารประกอบได้ 5 สาร เม่ือวิเคราะห์
โครงสร้างของสารประกอบที่แยกได้ด้วยเทคนิคนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปี และเปรียบเทียบสเปกตรัมของ
สารประกอบที่แยกได้ กับรายงานการวิจัย พบว่าเป็นสารกลุ่มแซนโทน  ได้แ ก่  9 -hydroxycalabaxanthone (1) ,        
gartanin (2), 8 -deoxygartanin (3) , -mangostin (4) และ -mangostin (5) โดยสารหลักที่พบในดอกมังคุดคื อ        
-mangostin (4)  
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ปริมาณฟีนอลิกรวม ฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน และฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนสของสารสกัดใบทุเรียนเทศ

ปริชาติ เทพทอง1* และวิภาพร ตราสุวรรณ์2

บทคัดย่อ
ทุเรียนเทศ (Annona muricata L.) หรือที่รู้จักในชื่อทุเรียนน�้า เป็นพืชยืนต้นที่พบได้ทั่วไปในพื้นที่เขตร้อน มีสารองค์

ประกอบที่ส�าคัญคือ สารกลุ่มแอลคาลอยด์ แอซิโตจินิน และ ไซโคลเปปไทด์ ซึ่งล้วนแต่มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่น่าสนใจ งานวิจัยนี้มี

วัตถุประสงค์เพื่อหาปริมาณฟีนอลิกรวม ฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน และฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส ของส่วนสกัดหยาบและส่วนย่อยใบ

ทุเรียนเทศ โดยน�าสารสกัดหยาบเอทานอลของใบทุเรียนเทศมาแยกเป็นส่วนย่อยด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบรวดเร็ว ได้ส่วน

ย่อยจ�านวน 8 ส่วน (A-H) ซึ่งสารสกัดหยาบมีปริมาณฟีนอลิกรวม 107.35 mg GAE/g extract และส่วนย่อย H มีปริมาณฟีนอลิก

สูงที่สุด (186.00 mg GAE/g extract) การทดสอบฤทธิ์ต้านออกซิเดชันด้วยวิธี DPPH ABTS และ FRAP พบว่าส่วนย่อย H แสดง

ฤทธิ์ได้ดีที่สุด โดยแสดงฤทธิ์ยับยั้งอนุมูลอิสระ DPPH (IC
50
 34.45 µg/mL) อนุมูลอิสระ ABTS (IC

50
 25.79 µg/mL) และมีความ

สามารถในการรีดิวซ์เหล็กเฟอริก (ค่า FRAP 337.45 mg AAE/g extract) ได้ดีกว่าสารสกัดหยาบใบทุเรียนเทศ ( วิธี DPPH มีค่า 

IC
50
 38.01 µg/mL วิธี ABTS มีค่า IC

50
 29.49 µg/mL และวิธี FRAP 304.00 mg AAE/g extract ส�าหรับฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโร

ซิเนส ส่วนย่อย H ก็ยังคงแสดงฤทธิ์ได้ดีที่สุด ด้วยค่า IC
50
 58.02 µg/mL ในขณะที่สารสกัดหยาบแสดงฤทธิ์ได้ด้อยกว่าเล็กน้อย 

(IC
50
 63.02 µg/mL) และด้อยกว่าสารมาตรฐานกรดแอสคอร์บิค (IC

50
 33.82 µg/mL) จากการศึกษาพบว่าฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน

และฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของส่วนย่อยใบทุเรียนเทศจะเพิ่มขึ้นตามปริมาณฟีนอลิกที่มากขึ้น ซึ่งส่วนสกัดย่อย H เหมาะที่จะ

น�าไปประยุกต์ใช้ในด้านอาหาร อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง

ค�าส�าคัญ : ทุเรียนเทศ ฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส ฟีนอลิก
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Total phenolic content, antioxidant and antityrosinase activities of 

Annona muricata L. leaves extract

Parichat Thepthong1* and Wipaporn Trasuwan2

Abstract
Annona muricata L. (Annonaceae), commonly known as soursop, is an evergreen plant that is mostly 

distributed in tropical and subtropical regions of the world. It contains alkaloids, acetogenins, and cyclopeptides, 

compounds of great importance that have attracted pharmacological interest. The aims of this study were to 

investigate total phenolic content, antioxidant and antityrosinase activities of A. muricata leaves extract and 

fractions. The ethanol extract of the leaves was subjected to quick column chromatography to afford eight 

fractions (A-H). The extract showed total phenolic with a value of 107.35 mg GAE/g extract. While fraction H 

contained the highest amount of phenolic compounds (186.00 mg GAE/g extract). The antioxidant activities 

were determined by DPPH, ABTS and FRAP assays which fraction H exhibited the best activity. It had higher 

activity on DPPH (IC
50
 34.45 µg/mL), ABTS (IC

50
 25.79 µg/mL) and FRAP (337.45 mg AAE/g extract) than that of 

original leaves extract with DPPH (IC
50
 38.01 µg/mL), ABTS (IC

50
 29.49 µg/mL) and FRAP (304.00 mg AAE/g extract). 

For antityrosinase activity, fraction H also showed the best activity with an IC
50
 value of 58.02 µg/mL whereas 

the extract showed the lower activity, with an IC
50
 value of 63.02 µg/mL, than ascorbic acid (IC

50
 33.82 µg/mL). 

The results of the experiment suggest that the antioxidant and antityrosinase activities of A. muricata leaves 

extract are enhanced by the number of phenolics. And fraction H from this plant could find interesting 

applications in food, dietary supplement, and cosmetic products.

Keywords : Annona muricata, Antioxidant activity, Antityrosinase activity, Phenolic
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บทนำ 
การเกิดผิวหมองคล้ำ มีริ้วรอย และจุดด่างดำ เป็นปัญหาด้านสุขภาพที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตใจและบุคลิกภาพของสตรี 

ซึ่งปัญหาดังกล่าวมีสาเหตุมาจากอนุมูลอิสระที่มีมากในร่างกาย เนื่องมาจากการดำรงชีวิตท่ามกลางมลพิษ แสงแดด และ
ความเครียด มีงานวิจัยยืนยันว่าการได้รับแสงแดดที่แรงเป็นเวลานานยังเป็นปัจจัยที่ช่วยกระตุ้นการทำงานของไซโตไคน์อีกด้วย 
ซึ่งสารดังกล่าวมีส่วนช่วยเพิ่มการทำงานของเอนไซม์ไทโรซิเนส ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ก่อให้เกิดการสังเคราะห์เม็ดสีเมลานิน ถ้ามี
ปริมาณเมลานินมากเกินไป ส่งผลให้เกิดผิวหมองคล้ำ จุดด่างดำ กระ และฝ้า บนผิวหนัง การป้องกันการเกิดผิวหมองคล้ำทำได้
โดยการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยป้องกันแสงแดดและทำให้ผิวดูกระจ่างใส ซึ่งปัจจุบันมีเครื่องสำอางหลายชนิดที่สามารถป้องกัน
แสงแดด ชะลอการเกิดริ้วรอย และทำให้ผิวกระจ่างใส โดยนำสารสกัดจากธรรมชาติที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและสามารถยับยั้ง
การทำงานของเอนไซม์ไทโรซิเนส มาเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางมากขึ้น 

ทุเรียนเทศ (Soursop) เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กในวงศ์เดียวกับน้อยหน่า กระดังงา (วงศ์ Annonaceae) มีความสูง 5-
6 เมตร ส่วนผลมีรูปร่างคล้ายทุเรียน และมีหนาม เปลือกมีสีเขียว ส่วนของเนื้อมีสีขาว ฉ่ำน้ำ รสหวานอมเปรี้ยว พบมากใน
แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และในแถบอเมริกากลาง ทุเรียนเทศเป็นพืชที่มีสรรพคุณหลากหลาย ผลสุกช่วยเพิ่มน้ำนมกับหญิง
ให้นมบุตร รักษาอาการเลือดออกทางไรฟัน ผลดิบใช้รับประทานเพื่อรักษาโรคบิด ใบมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรค ลดเบาหวาน ลดความ
ดันสูง ต้านการอักเสบ ยาระงับประสาท และช่วยให้นอนหลับ สารองค์ประกอบหลักในใบทุเรียนเทศเป็นสารกลุ่มอัลคาลอยด์ 
และกลุ่มฟลาโวนอยด ์เช่น Luteolin, Homoorientin, Tangeretin, Quercetin, Daidzein, Epicatechin gallate, Emodin, 
Coumaric acid เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีสารกลุ่มเทอร์พีนอยด์ สเตอรอยด์ ซาโปนิน แทนนิน และคาร์ดิแอกไกลโคไซด์  ซึ่งสาร
เหล่านี้มักมีฤทธิ์ทางชีวภาพที่หลากหลาย [1] จากการสืบค้นข้อมูลพบว่าใบทุเรียนมีศักยภาพในการต้านออกซิเดชัน โดยสาร
สกัด 50% เอทานอล ใบทุเรียนเทศในอินเดียมีฤทธิ์ยับยั้งอนุมูลอิสระ superoxide, nitric oxide, hydroxyl และ hydrogen 
peroxide ในระดับที่ดี ด้วยค่า IC50 เท่ากับ 59.05, 70.12, 134.21 และ 43.4 g/mL [2] สารสกัดเอทานอลและสารสกัดน้ำ
ของใบทุเรียนเทศในยูกันดาแสดงฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ DPPH ด้วยค่า IC50 เท่ากับ 2.04 และ 0.91 mg/mL ตามลำดับ และมี
ความสามารถในการรีดิวซ์ 470.51 และ 216.71 g/mL GAE ตามลำดับ [3] แต่จากการสืบค้นข้อมูลยังไม่มีรายงานเกี่ยวกับ
การนำส่วนใบทุเรียนเทศไปทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปริมาณฟีนอลิกรวม ฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระ และฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส จากส่วนใบของทุเรียนเทศที่ปลูกในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย เพื่อเป็นข้อมูลในการ
นำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเพื่อชะลอการเกิดริ้วรอยและบำรุงผิวขาวต่อไป 

วิธีการวิจัย 
1. การเตรียมสารสกัดหยาบและส่วนย่อยใบทุเรียนเทศ  
พืชตัวอย่างใบทุเรียนเทศ (Annona muricata L.) จาก อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง นำมาล้าง และหั่นเป็นชิ้นขนาดเล็ก 

วางให้แห้งในที่ร่มจนมีน้ำหนักคงที่ (น้ำหนัก 638.29 กรัม) นำใบทุเรียนเทศแห้งมาสกัดด้วยเอทานอล 95% ที่อุณหภูมิห้องเป็น
เวลา 7 วัน นำสารละลายที่ได้มากรอง และระเหยตัวทำละลายออกด้วยเครื่องระเหยแบบลดความดนั จากนั้นนำสารสกัดหยาบ 
น้ำหนัก 20 กรัม มาแยกให้เป็นส่วนย่อยด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบรวดเร็ว (QCC) โดยใช้ซิลิกาเจล ชนิด C60 เป็นตัวอยู่
กับที่ และใช้ CH2Cl2 - 30% EtOH:CH2Cl2 เป็นตัวเคลื่อนที่ วิเคราะห์แต่ละส่วนด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบแผ่นบาง (TLC) 
และนำส่วนย่อยท่ีมีองค์ประกอบคล้ายคลึงกันมารวมเข้าด้วยกัน 

2. การวิเคราะห์ปริมาณฟีนอลิกรวม ดัดแปลงตามวิธีของ Vichit and Saewan, 2015 [4] 
นำสารสกัดหยาบและส่วนย่อย ความเข้มข้น 0.1 g/mL ปริมาตร 20 L มาผสมกับ Folin - Ciocalteu reagent 

ปริมาตร 100 L และ 20% Na2CO3 ปริมาตร 80 L ผสมให้เข้ากันในถาดหลุม 96-well และวางที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 
90 นาที จากนั้นนำสารผสมไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 760  nm และคำนวณปริมาณฟีนอลิกรวมของสาร
ตัวอย่างในหน่วยมิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิค (GAE) ต่อน้ำหนักแห้งสารสกัด 1 กรัม (mg GAE/ g extract) 

3. การทดสอบฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน 
3.1 การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH assay ดัดแปลงตามวิธีของ Vichit and Saewan, 2015 [4] 
นำสารสกัดหยาบและส่วนย่อย ความเข้มข้น 0.1-1.0 mg/mL (stock solution) ปริมาตร 10 L นำมาผสมกับ 0.1 

M DPPH ปริมาตร 290 L ผสมให้เข้ากันในถาดหลุม 96-well และวางในที่มืด 30 นาที นำสารผสมไปวัดค่าการดูดกลืนแสง
ที่ความยาวคลื่น 517 nm (Asample) พร้อมทั้งเตรียมหลุมควบคุมโดยใช้เอทานอลแทนสารตัวอย่าง (Acontrol)  และใช้ ascorbic 
acid เป็นสารมาตรฐาน ทำซ้ำ 3 ชุดการทดลอง และ คำนวณหาร้อยละการต้านอนุมูลอิสระ จากสูตร 

                               % การต้านอนุมูลอิสระ = [(Acontrol–Asample)/Acontrol]×100  

และนำค่าร้อยละการต้านอนุมูลอิสระที่ได้มาเขียนกราฟเทียบกับความเข้มข้น โดยแกน X เป็นความเข้มข้นในถาดหลุม แกน Y 
เป็นค่าร้อยละการต้านอนุมูลอิสระ และใช้สมการเส้นตรงคำนวณหาค่า IC50  

3.2 การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี ABTS assay ดัดแปลงตามวิธีของ Vichit and Saewan, 2015 [4] 
เตรียมสารละลาย ABTS โดยการนำสารละลาย 7 mM ABTS มาผสมกับ 2.45 mM K2S2O8 ในอัตราส่วน 1:1 โดย

วางในที่มืด 15 ชั่วโมง จากนั้นเจือจางสารละลาย ABTS ด้วยเอทานอล ให้มีค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 734 nm 
เท่ากับ 0.70.05 นำสารสกัดหยาบและส่วนย่อย ความเข้มข้น 0.1-1.0 mg/mL (stock solution) ปริมาตร 30 L นำมา
ผสมกับสารละลาย ABTS ปริมาตร 270 L ผสมให้เข้ากันในถาดหลุม 96-well และวางในที่มืด 6 นาที นำสารผสมไปวัดค่า
การดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 734 nm (Asample) พร้อมทั้งเตรียมหลุมควบคุมโดยใช้เอทานอลแทนสารตัวอย่าง (Acontrol)  
และใช้ ascorbic acid เป็นสารมาตรฐาน ทำซ้ำ 3 ชุดการทดลอง และ คำนวณหาร้อยละการต้านอนุมูลอิสระ จากสูตร 

                               % การต้านอนุมูลอิสระ = [(Acontrol–Asample)/Acontrol]×100                                                                  

และนำค่าร้อยละการต้านอนุมูลอิสระที่ได้มาเขียนกราฟเทียบกับความเข้มข้น โดยแกน X เป็นความเข้มข้นในถาดหลุม แกน Y 
เป็นค่าร้อยละการต้านอนุมูลอิสระ และใช้สมการเส้นตรงคำนวณหาค่า IC50  

3.3 การทดสอบความสามารถในการรีดิวซ์เหล็กเฟอริกโดยวิธี FRAP assay ดัดแปลงตามวิธีของ Benzie and 
Strain, 1996 [5]  

สร้างกราฟมาตรฐาน ascorbic acid โดยใช้ความเข้มข้น 0, 20, 40, 60, 80, 100 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร เตรียม
สารละลาย FRAP reagent โดยผสมสารละลาย 300 mM acetate buffer pH 3.6 สารละลาย 20 mM FeCl3.6H2O  และ
สารละลาย 10 mM TPTZ ใน 40 mM  HCl อัตราส่วน 10:1:1 นำสารละลาย FRAP 290 L ผสมกับ สารละลายตัวอย่าง 
ความเข้มข้น 0.1-1.0 mg/mL (stock solution) ปริมาตร 10 L ผสมให้เข้ากันในถาดหลุม 96-well วางไว้ 5 นาที และนำ
สารผสมไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 593 nm พร้อมทั้งเตรียมหลุมควบคุมโดยใช้เอทานอลแทนสารตัวอย่าง 



1283
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

บทนำ 
การเกิดผิวหมองคล้ำ มีริ้วรอย และจุดด่างดำ เป็นปัญหาด้านสุขภาพที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตใจและบุคลิกภาพของสตรี 

ซึ่งปัญหาดังกล่าวมีสาเหตุมาจากอนุมูลอิสระที่มีมากในร่างกาย เนื่องมาจากการดำรงชีวิตท่ามกลางมลพิษ แสงแดด และ
ความเครียด มีงานวิจัยยืนยันว่าการได้รับแสงแดดที่แรงเป็นเวลานานยังเป็นปัจจัยที่ช่วยกระตุ้นการทำงานของไซโตไคน์อีกด้วย 
ซึ่งสารดังกล่าวมีส่วนช่วยเพิ่มการทำงานของเอนไซม์ไทโรซิเนส ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ก่อให้เกิดการสังเคราะห์เม็ดสีเมลานิน ถ้ามี
ปริมาณเมลานินมากเกินไป ส่งผลให้เกิดผิวหมองคล้ำ จุดด่างดำ กระ และฝ้า บนผิวหนัง การป้องกันการเกิดผิวหมองคล้ำทำได้
โดยการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยป้องกันแสงแดดและทำให้ผิวดูกระจ่างใส ซึ่งปัจจุบันมีเครื่องสำอางหลายชนิดที่สามารถป้องกัน
แสงแดด ชะลอการเกิดริ้วรอย และทำให้ผิวกระจ่างใส โดยนำสารสกัดจากธรรมชาติที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและสามารถยับยั้ง
การทำงานของเอนไซม์ไทโรซิเนส มาเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางมากขึ้น 

ทุเรียนเทศ (Soursop) เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กในวงศ์เดียวกับน้อยหน่า กระดังงา (วงศ์ Annonaceae) มีความสูง 5-
6 เมตร ส่วนผลมีรูปร่างคล้ายทุเรียน และมีหนาม เปลือกมีสีเขียว ส่วนของเนื้อมีสีขาว ฉ่ำน้ำ รสหวานอมเปรี้ยว พบมากใน
แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และในแถบอเมริกากลาง ทุเรียนเทศเป็นพืชที่มีสรรพคุณหลากหลาย ผลสุกช่วยเพิ่มน้ำนมกับหญิง
ให้นมบุตร รักษาอาการเลือดออกทางไรฟัน ผลดิบใช้รับประทานเพื่อรักษาโรคบิด ใบมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรค ลดเบาหวาน ลดความ
ดันสูง ต้านการอักเสบ ยาระงับประสาท และช่วยให้นอนหลับ สารองค์ประกอบหลักในใบทุเรียนเทศเป็นสารกลุ่มอัลคาลอยด์ 
และกลุ่มฟลาโวนอยด ์เช่น Luteolin, Homoorientin, Tangeretin, Quercetin, Daidzein, Epicatechin gallate, Emodin, 
Coumaric acid เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีสารกลุ่มเทอร์พีนอยด์ สเตอรอยด์ ซาโปนิน แทนนิน และคาร์ดิแอกไกลโคไซด์  ซึ่งสาร
เหล่านี้มักมีฤทธิ์ทางชีวภาพที่หลากหลาย [1] จากการสืบค้นข้อมูลพบว่าใบทุเรียนมีศักยภาพในการต้านออกซิเดชัน โดยสาร
สกัด 50% เอทานอล ใบทุเรียนเทศในอินเดียมีฤทธิ์ยับยั้งอนุมูลอิสระ superoxide, nitric oxide, hydroxyl และ hydrogen 
peroxide ในระดับที่ดี ด้วยค่า IC50 เท่ากับ 59.05, 70.12, 134.21 และ 43.4 g/mL [2] สารสกัดเอทานอลและสารสกัดน้ำ
ของใบทุเรียนเทศในยูกันดาแสดงฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ DPPH ด้วยค่า IC50 เท่ากับ 2.04 และ 0.91 mg/mL ตามลำดับ และมี
ความสามารถในการรีดิวซ์ 470.51 และ 216.71 g/mL GAE ตามลำดับ [3] แต่จากการสืบค้นข้อมูลยังไม่มีรายงานเกี่ยวกับ
การนำส่วนใบทุเรียนเทศไปทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปริมาณฟีนอลิกรวม ฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระ และฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส จากส่วนใบของทุเรียนเทศที่ปลูกในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย เพื่อเป็นข้อมูลในการ
นำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเพื่อชะลอการเกิดริ้วรอยและบำรุงผิวขาวต่อไป 

วิธีการวิจัย 
1. การเตรียมสารสกัดหยาบและส่วนย่อยใบทุเรียนเทศ  
พืชตัวอย่างใบทุเรียนเทศ (Annona muricata L.) จาก อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง นำมาล้าง และหั่นเป็นชิ้นขนาดเล็ก 

วางให้แห้งในที่ร่มจนมีน้ำหนักคงที่ (น้ำหนัก 638.29 กรัม) นำใบทุเรียนเทศแห้งมาสกัดด้วยเอทานอล 95% ที่อุณหภูมิห้องเป็น
เวลา 7 วัน นำสารละลายที่ได้มากรอง และระเหยตัวทำละลายออกด้วยเครื่องระเหยแบบลดความดนั จากนั้นนำสารสกัดหยาบ 
น้ำหนัก 20 กรัม มาแยกให้เป็นส่วนย่อยด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบรวดเร็ว (QCC) โดยใช้ซิลิกาเจล ชนิด C60 เป็นตัวอยู่
กับที่ และใช้ CH2Cl2 - 30% EtOH:CH2Cl2 เป็นตัวเคลื่อนที่ วิเคราะห์แต่ละส่วนด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบแผ่นบาง (TLC) 
และนำส่วนย่อยท่ีมีองค์ประกอบคล้ายคลึงกันมารวมเข้าด้วยกัน 

2. การวิเคราะห์ปริมาณฟีนอลิกรวม ดัดแปลงตามวิธีของ Vichit and Saewan, 2015 [4] 
นำสารสกัดหยาบและส่วนย่อย ความเข้มข้น 0.1 g/mL ปริมาตร 20 L มาผสมกับ Folin - Ciocalteu reagent 

ปริมาตร 100 L และ 20% Na2CO3 ปริมาตร 80 L ผสมให้เข้ากันในถาดหลุม 96-well และวางที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 
90 นาที จากนั้นนำสารผสมไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 760  nm และคำนวณปริมาณฟีนอลิกรวมของสาร
ตัวอย่างในหน่วยมิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิค (GAE) ต่อน้ำหนักแห้งสารสกัด 1 กรัม (mg GAE/ g extract) 

3. การทดสอบฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน 
3.1 การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH assay ดัดแปลงตามวิธีของ Vichit and Saewan, 2015 [4] 
นำสารสกัดหยาบและส่วนย่อย ความเข้มข้น 0.1-1.0 mg/mL (stock solution) ปริมาตร 10 L นำมาผสมกับ 0.1 

M DPPH ปริมาตร 290 L ผสมให้เข้ากันในถาดหลุม 96-well และวางในที่มืด 30 นาที นำสารผสมไปวัดค่าการดูดกลืนแสง
ที่ความยาวคลื่น 517 nm (Asample) พร้อมทั้งเตรียมหลุมควบคุมโดยใช้เอทานอลแทนสารตัวอย่าง (Acontrol)  และใช้ ascorbic 
acid เป็นสารมาตรฐาน ทำซ้ำ 3 ชุดการทดลอง และ คำนวณหาร้อยละการต้านอนุมูลอิสระ จากสูตร 

                               % การต้านอนุมูลอิสระ = [(Acontrol–Asample)/Acontrol]×100  

และนำค่าร้อยละการต้านอนุมูลอิสระที่ได้มาเขียนกราฟเทียบกับความเข้มข้น โดยแกน X เป็นความเข้มข้นในถาดหลุม แกน Y 
เป็นค่าร้อยละการต้านอนุมูลอิสระ และใช้สมการเส้นตรงคำนวณหาค่า IC50  

3.2 การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี ABTS assay ดัดแปลงตามวิธีของ Vichit and Saewan, 2015 [4] 
เตรียมสารละลาย ABTS โดยการนำสารละลาย 7 mM ABTS มาผสมกับ 2.45 mM K2S2O8 ในอัตราส่วน 1:1 โดย

วางในที่มืด 15 ชั่วโมง จากนั้นเจือจางสารละลาย ABTS ด้วยเอทานอล ให้มีค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 734 nm 
เท่ากับ 0.70.05 นำสารสกัดหยาบและส่วนย่อย ความเข้มข้น 0.1-1.0 mg/mL (stock solution) ปริมาตร 30 L นำมา
ผสมกับสารละลาย ABTS ปริมาตร 270 L ผสมให้เข้ากันในถาดหลุม 96-well และวางในที่มืด 6 นาที นำสารผสมไปวัดค่า
การดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 734 nm (Asample) พร้อมทั้งเตรียมหลุมควบคุมโดยใช้เอทานอลแทนสารตัวอย่าง (Acontrol)  
และใช้ ascorbic acid เป็นสารมาตรฐาน ทำซ้ำ 3 ชุดการทดลอง และ คำนวณหาร้อยละการต้านอนุมูลอิสระ จากสูตร 

                               % การต้านอนุมูลอิสระ = [(Acontrol–Asample)/Acontrol]×100                                                                  

และนำค่าร้อยละการต้านอนุมูลอิสระที่ได้มาเขียนกราฟเทียบกับความเข้มข้น โดยแกน X เป็นความเข้มข้นในถาดหลุม แกน Y 
เป็นค่าร้อยละการต้านอนุมูลอิสระ และใช้สมการเส้นตรงคำนวณหาค่า IC50  

3.3 การทดสอบความสามารถในการรีดิวซ์เหล็กเฟอริกโดยวิธี FRAP assay ดัดแปลงตามวิธีของ Benzie and 
Strain, 1996 [5]  

สร้างกราฟมาตรฐาน ascorbic acid โดยใช้ความเข้มข้น 0, 20, 40, 60, 80, 100 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร เตรียม
สารละลาย FRAP reagent โดยผสมสารละลาย 300 mM acetate buffer pH 3.6 สารละลาย 20 mM FeCl3.6H2O  และ
สารละลาย 10 mM TPTZ ใน 40 mM  HCl อัตราส่วน 10:1:1 นำสารละลาย FRAP 290 L ผสมกับ สารละลายตัวอย่าง 
ความเข้มข้น 0.1-1.0 mg/mL (stock solution) ปริมาตร 10 L ผสมให้เข้ากันในถาดหลุม 96-well วางไว้ 5 นาที และนำ
สารผสมไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 593 nm พร้อมทั้งเตรียมหลุมควบคุมโดยใช้เอทานอลแทนสารตัวอย่าง 
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ทำซ้ำ 3 ชุดการทดลอง โดยมี BHT เป็นสารมาตรฐาน และคำนวณความสามารถในการรีดิวซ์เหล็กเฟอริก (FRAP value) โดย
เปรียบเทียบค่ากับกราฟมาตรฐาน ascorbic acid รายงานค่าในหน่วยของมิลลิกรัมสมมูลของกรดแอสคอร์บิคต่อ 1 กรัมของ
สารสกัด (mg AAE/g extract) 

4. การทดสอบฤทธิ์ยับย้ังเอนไซม์ไทโรซิเนส ดัดแปลงตามวิธีของ Saewan, 2011 [6] 
4.1 เตรียมสารละลายมาตรฐาน ascorbic acid ที่ความเข้มข้น 1, 0.8, 0.6, 0.4, และ 0.2 mg/mL ใน 20% เอทา

นอล สารสกัดหยาบและส่วนย่อย ความเข้มข้น 7.5 , 5, 2.5, 1 และ 0.5 mg/mL ใน 20% เอทานอล (stock solution) 
สารละลาย 0.05 M sodium phosphate buffer (pH 6.8) สารละลายเอนไซม์ไทโรซิเนส ความเข้มข้น 100 unit/mL โดย
ละลายใน 0.05 M sodium phosphate buffer (pH 6.8) สารละลาย 3 mM L-DOPA โดยละลายใน 0.05 M sodium 
phosphate buffer (pH 6.8) 
 4.2 นำสารละลาย 0.05 M sodium phosphate buffer (pH 6.8) ปริมาตร 120 L มาผสมกับสารละลายเอนไซม์
ไทโรซิเนส ความเข้มข้น 100 unit/mL ปริมาตร 40 L เติมสารละลายตัวอย่าง ปริมาตร 20 L ผสมให้เข้ากัน ในถาดหลุม 
96-well นำไปบ่มที่อุณหภูมิ 25 ºC 10 นาที จากนั้นเติมสารละลาย 3 mM L-DOPA ปริมาตร 40 L ผสมให้เข้ากัน แล้วบ่ม
ที่อุณหภูมิ 25 ºC 20 นาที นำสารละลายผสมไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 492 nm ทำซ้ำ 3 ชุดการทดลอง โดยมี 
ascorbic acid เป็นสารมาตรฐาน นำค่าการดูดกลืนแสงที่วัดได้มาคำนวณค่าร้อยละการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส จากสูตร 

% การยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส = ([(A-B)-(C-D)])/((A-B))×100 

เมื่อ A คือ ค่าการดูดกลืนแสงเมื่อไม่มีสารทดสอบ มีเอนไซม ์  B คือ ค่าการดูดกลืนแสงเมื่อไม่มีสารทดสอบ และไม่มีเอนไซม ์ 
      C คือ ค่าการดูดกลืนแสงเมื่อมีสารทดสอบและเอนไซม์   D คือ ค่าการดูดกลืนแสงเมื่อมีสารทดสอบ แต่ไม่มีเอนไซม ์ 
และนำค่าร้อยละการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสที่ได้มาเขียนกราฟเทียบกับความเข้มข้น โดยแกน X เป็นความเข้มข้นในถาดหลุม 
แกน Y เป็นค่าร้อยละการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส และใช้สมการเส้นตรงคำนวณหาค่า IC50 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

การนำใบทุเรียนเทศแห้ง น้ำหนัก 638.29 กรัม ไปทำการสกดัด้วยเอทานอล ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 7 วัน หลังจาก
ระเหยตัวทำละลายออก ได้สารสกัดหยาบที่มีลักษณะเป็นของหนืดสีเขียวคล้ำ น้ำหนัก 77.69 กรัม คิดเป็นร้อยละ 12.17 เมื่อ
นำสารสกัดหยาบ น้ำหนัก 20 กรัม มาแยกให้เป็นส่วนย่อยด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบรวดเร็ว (QCC) โดยใช้ซิลิกาเจล ชนิด 
C60 เป็นตัวอยู่กับที่ และใช้ CH2Cl2-30% EtOH:CH2Cl2 เป็นตัวเคลื่อนที่ จะได้ส่วนย่อยทั้งหมด 8 ส่วน (ส่วนย่อย A-H) 

การวิเคราะห์ปริมาณฟีนอลิกรวมของสารสกัดหยาบและส่วนย่อยใบทุเรียนเทศ โดยการนำสารตัวอย่างมาผสมกับ 
Folin-Ciocalteu reagent และคำนวณหาปริมาณฟีนอลิกรวมจากกราฟมาตรฐานกรดแกลลิค โดยสมการของกราฟจากการ
ทดลอง คือ y = 0.0031x + 0.2928 (R2=0.9964) จากนั้นนำค่าการดูดกลืนแสงของสารผสมแต่ละตัวอย่าง (y) แทนลงใน
สมการดังกล่าว จะได้ปริมาณฟีนอลิกรวมของสารสกัดหยาบและส่วนย่อย โดยรายงานค่าในหน่วย mg GAE/g extract ดัง
แสดงในรูปที่ 1  

 

     
รูปที่ 1 ปริมาณฟีนอลิกรวม (mg GAE/g extract) ของสารสกัดหยาบและส่วนยอ่ย      รูปที่ 2 ค่า IC50 (g/mL) ในการต้าน DPPH และ ABTS ของสารสกัดหยาบและส่วนยอ่ย 
 

ผลการวิเคราะห์ปริมาณฟีนอลิกรวมของสารสกัดหยาบและส่วนย่อยใบทุเรียนเทศ พบว่าสารสกัดหยาบ เอทานอลมี
ปริมาณฟีนอลิกรวมเท่ากับ 107.35 ± 0.48 mg GAE/g extract ซึ่งมีค่าแตกต่างกันเล็กน้อยกับค่าที่รายงานโดย Najmuddin 
และคณะ เมื่อปี 2017 [7] ซึ่งทำการสกัดโดยใช้เอทานอล 50% เป็นตัวทำละลาย มีปริมาณฟีนอลิกรวมเท่ากับ 73.2 µg/mL 
GAE สำหรับส่วนย่อย A-H จะมีปริมาณฟีนอลิกเพิ่มข้ึนตามสภาพขั้วของตัวเคลื่อนที่ ในช่วง 1.93-186.00 mg GAE/g extract 
โดยส่วนย่อย H ซึ่งชะออกมาด้วย 30% เอทานอลในไดคลอโรมีเทน  มีปริมาณฟีนอลิกรวมสูงที่สุด เท่ากับ 186.00 ± 0.48 mg 
GAE/g extract  ซึ่งปริมาณฟีนอลิกรวมของส่วนย่อย H มีค่ามากกว่าในสารสกัดหยาบ เนื่องจากส่วนย่อย H เป็นส่วนที่ได้
กำจัดสารขั้วต่ำออกไปค่อนข้างสมบูรณ์แล้ว 

ผลการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH และ ABTS assay ของสารสกัดหยาบและส่วนย่อยใบทุเรียนเทศ
พบว่าสารสกัดหยาบแสดงฤทธิ์ยับยั้งอนุมูลอิสระ DPPH และ ABTS ด้วยค่า IC50 เท่ากับ 38.01 ±0.02 µg/mL และ 29.49 
±0.02 µg/mL ตามลำดับ ซึ่งด้อยกว่าสารมาตรฐาน ascorbic acid  (DPPH = 2.96 ±0.01 µg/mL, ABTS = 20.87 ±0.01 
µg/mL) อย่างมีนัยสำคัญ สำหรับการทดสอบฤทธิ์ในส่วนย่อย A-H โดยทำการศึกษาที่ความเข้มข้นในช่วง 1, 0.5, 0.25, 0.125 
และ 0.0625 mg/mL (stock solution) พบว่าส่วนย่อย H แสดงฤทธิ์ยับยั้งอนุมูลอิสระ DPPH และ ABTS ได้ดีที่สุดด้วยค่า 
IC50  เท่ากับ 34.45±0.02 µg/mL และ 29.79±0.01 µg/mL ตามลำดับ ซึ่งแสดงฤทธิ์ยับย้ังอนุมูลอิสระ DPPH และ ABTS ได้
ดีในระดับใกล้เคียงกับสารสกัดหยาบ ในขณะที่ส่วนย่อย A-G ซึ่งมีปริมาณสารฟีนอลิกน้อยกว่า แสดงฤทธ์ิยับยั้งอนุมูลอิสระ 
DPPH ได้ในระดับค่อนข้างต่ำ ซึ่งในช่วงความเข้มข้นที่ทดสอบนั้นไม่สามารถหาค่า IC50 ได้ ในขณะที่ส่วนย่อยแสดงฤทธิ์ยับย้ัง
อนุมูลอิสระ ABTS ได้ดีกว่า โดยในช่วงความเข้มข้นที่ทดสอบสามารถหาค่า IC50 ส่วนย่อย E-G ได้ ดังแสดงในรูปที่ 2 

ผลจากการทดลองนี้สามารถบ่งชี้ได้ว่าส่วนย่อย H ซึ่งได้จากการชะสารผสมด้วยตัวทำละลายที่มีสภาพขั้วสูง และมี
ปริมาณฟีนอลิกมากกว่าในส่วนย่อยอื่นๆ จึงทำให้สามารถต้านอนุมูลอิสระได้ดี นั่นคือสอดคล้องกับทฤษฎีที่ว่าสารฟีนอลิกมี
สมบัติในการต้านอนุมูลอิสระ และเนื่องจากความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบต่างจากส่วนย่อย H เพียง
เล็กน้อยเท่านั้น จึงสามารถนำสารสกัดหยาบไปใช้ประโยชน์ได้โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการ 

การทดสอบประสิทธิภาพในการรีดิวซ์เหล็กเฟอริกของสารสกัดหยาบและส่วนย่อย A-H  โดยทำการศึกษาที่ความ
เข้มข้นในช่วง 0.1-1.0 mg/mL (stock solution) เปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐาน ascorbic acid และรายงานผลในหน่วย 
mg AAE/g extract ซึ่งคำนวณค่า FRAP value จากสมการของกราฟ คือ y = 0.0828x+0.2568   (R2 = 0.9940) 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

ทำซ้ำ 3 ชุดการทดลอง โดยมี BHT เป็นสารมาตรฐาน และคำนวณความสามารถในการรีดิวซ์เหล็กเฟอริก (FRAP value) โดย
เปรียบเทียบค่ากับกราฟมาตรฐาน ascorbic acid รายงานค่าในหน่วยของมิลลิกรัมสมมูลของกรดแอสคอร์บิคต่อ 1 กรัมของ
สารสกัด (mg AAE/g extract) 

4. การทดสอบฤทธิ์ยับย้ังเอนไซม์ไทโรซิเนส ดัดแปลงตามวิธีของ Saewan, 2011 [6] 
4.1 เตรียมสารละลายมาตรฐาน ascorbic acid ที่ความเข้มข้น 1, 0.8, 0.6, 0.4, และ 0.2 mg/mL ใน 20% เอทา

นอล สารสกัดหยาบและส่วนย่อย ความเข้มข้น 7.5 , 5, 2.5, 1 และ 0.5 mg/mL ใน 20% เอทานอล (stock solution) 
สารละลาย 0.05 M sodium phosphate buffer (pH 6.8) สารละลายเอนไซม์ไทโรซิเนส ความเข้มข้น 100 unit/mL โดย
ละลายใน 0.05 M sodium phosphate buffer (pH 6.8) สารละลาย 3 mM L-DOPA โดยละลายใน 0.05 M sodium 
phosphate buffer (pH 6.8) 
 4.2 นำสารละลาย 0.05 M sodium phosphate buffer (pH 6.8) ปริมาตร 120 L มาผสมกับสารละลายเอนไซม์
ไทโรซิเนส ความเข้มข้น 100 unit/mL ปริมาตร 40 L เติมสารละลายตัวอย่าง ปริมาตร 20 L ผสมให้เข้ากัน ในถาดหลุม 
96-well นำไปบ่มที่อุณหภูมิ 25 ºC 10 นาที จากนั้นเติมสารละลาย 3 mM L-DOPA ปริมาตร 40 L ผสมให้เข้ากัน แล้วบ่ม
ที่อุณหภูมิ 25 ºC 20 นาที นำสารละลายผสมไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 492 nm ทำซ้ำ 3 ชุดการทดลอง โดยมี 
ascorbic acid เป็นสารมาตรฐาน นำค่าการดูดกลืนแสงที่วัดได้มาคำนวณค่าร้อยละการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส จากสูตร 

% การยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส = ([(A-B)-(C-D)])/((A-B))×100 

เมื่อ A คือ ค่าการดูดกลืนแสงเมื่อไม่มีสารทดสอบ มีเอนไซม ์  B คือ ค่าการดูดกลืนแสงเมื่อไม่มีสารทดสอบ และไม่มีเอนไซม ์ 
      C คือ ค่าการดูดกลืนแสงเมื่อมีสารทดสอบและเอนไซม์   D คือ ค่าการดูดกลืนแสงเมื่อมีสารทดสอบ แต่ไม่มีเอนไซม ์ 
และนำค่าร้อยละการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสที่ได้มาเขียนกราฟเทียบกับความเข้มข้น โดยแกน X เป็นความเข้มข้นในถาดหลุม 
แกน Y เป็นค่าร้อยละการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส และใช้สมการเส้นตรงคำนวณหาค่า IC50 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

การนำใบทุเรียนเทศแห้ง น้ำหนัก 638.29 กรัม ไปทำการสกดัด้วยเอทานอล ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 7 วัน หลังจาก
ระเหยตัวทำละลายออก ได้สารสกัดหยาบที่มีลักษณะเป็นของหนืดสีเขียวคล้ำ น้ำหนัก 77.69 กรัม คิดเป็นร้อยละ 12.17 เมื่อ
นำสารสกัดหยาบ น้ำหนัก 20 กรัม มาแยกให้เป็นส่วนย่อยด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบรวดเร็ว (QCC) โดยใช้ซิลิกาเจล ชนิด 
C60 เป็นตัวอยู่กับที่ และใช้ CH2Cl2-30% EtOH:CH2Cl2 เป็นตัวเคลื่อนที่ จะได้ส่วนย่อยทั้งหมด 8 ส่วน (ส่วนย่อย A-H) 

การวิเคราะห์ปริมาณฟีนอลิกรวมของสารสกัดหยาบและส่วนย่อยใบทุเรียนเทศ โดยการนำสารตัวอย่างมาผสมกับ 
Folin-Ciocalteu reagent และคำนวณหาปริมาณฟีนอลิกรวมจากกราฟมาตรฐานกรดแกลลิค โดยสมการของกราฟจากการ
ทดลอง คือ y = 0.0031x + 0.2928 (R2=0.9964) จากนั้นนำค่าการดูดกลืนแสงของสารผสมแต่ละตัวอย่าง (y) แทนลงใน
สมการดังกล่าว จะได้ปริมาณฟีนอลิกรวมของสารสกัดหยาบและส่วนย่อย โดยรายงานค่าในหน่วย mg GAE/g extract ดัง
แสดงในรูปที่ 1  

 

     
รูปที่ 1 ปริมาณฟีนอลิกรวม (mg GAE/g extract) ของสารสกัดหยาบและส่วนยอ่ย      รูปที่ 2 ค่า IC50 (g/mL) ในการต้าน DPPH และ ABTS ของสารสกัดหยาบและส่วนยอ่ย 
 

ผลการวิเคราะห์ปริมาณฟีนอลิกรวมของสารสกัดหยาบและส่วนย่อยใบทุเรียนเทศ พบว่าสารสกัดหยาบ เอทานอลมี
ปริมาณฟีนอลิกรวมเท่ากับ 107.35 ± 0.48 mg GAE/g extract ซึ่งมีค่าแตกต่างกันเล็กน้อยกับค่าที่รายงานโดย Najmuddin 
และคณะ เมื่อปี 2017 [7] ซึ่งทำการสกัดโดยใช้เอทานอล 50% เป็นตัวทำละลาย มีปริมาณฟีนอลิกรวมเท่ากับ 73.2 µg/mL 
GAE สำหรับส่วนย่อย A-H จะมีปริมาณฟีนอลิกเพิ่มข้ึนตามสภาพขั้วของตัวเคลื่อนที่ ในช่วง 1.93-186.00 mg GAE/g extract 
โดยส่วนย่อย H ซึ่งชะออกมาด้วย 30% เอทานอลในไดคลอโรมีเทน  มีปริมาณฟีนอลิกรวมสูงที่สุด เท่ากับ 186.00 ± 0.48 mg 
GAE/g extract  ซึ่งปริมาณฟีนอลิกรวมของส่วนย่อย H มีค่ามากกว่าในสารสกัดหยาบ เนื่องจากส่วนย่อย H เป็นส่วนที่ได้
กำจัดสารขั้วต่ำออกไปค่อนข้างสมบูรณ์แล้ว 

ผลการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH และ ABTS assay ของสารสกัดหยาบและส่วนย่อยใบทุเรียนเทศ
พบว่าสารสกัดหยาบแสดงฤทธิ์ยับยั้งอนุมูลอิสระ DPPH และ ABTS ด้วยค่า IC50 เท่ากับ 38.01 ±0.02 µg/mL และ 29.49 
±0.02 µg/mL ตามลำดับ ซึ่งด้อยกว่าสารมาตรฐาน ascorbic acid  (DPPH = 2.96 ±0.01 µg/mL, ABTS = 20.87 ±0.01 
µg/mL) อย่างมีนัยสำคัญ สำหรับการทดสอบฤทธิ์ในส่วนย่อย A-H โดยทำการศึกษาที่ความเข้มข้นในช่วง 1, 0.5, 0.25, 0.125 
และ 0.0625 mg/mL (stock solution) พบว่าส่วนย่อย H แสดงฤทธิ์ยับยั้งอนุมูลอิสระ DPPH และ ABTS ได้ดีที่สุดด้วยค่า 
IC50  เท่ากับ 34.45±0.02 µg/mL และ 29.79±0.01 µg/mL ตามลำดับ ซึ่งแสดงฤทธิ์ยับย้ังอนุมูลอิสระ DPPH และ ABTS ได้
ดีในระดับใกล้เคียงกับสารสกัดหยาบ ในขณะที่ส่วนย่อย A-G ซึ่งมีปริมาณสารฟีนอลิกน้อยกว่า แสดงฤทธิ์ยับยั้งอนุมูลอิสระ 
DPPH ได้ในระดับค่อนข้างต่ำ ซึ่งในช่วงความเข้มข้นที่ทดสอบนั้นไม่สามารถหาค่า IC50 ได้ ในขณะที่ส่วนย่อยแสดงฤทธิ์ยับยั้ง
อนุมูลอิสระ ABTS ได้ดีกว่า โดยในช่วงความเข้มข้นที่ทดสอบสามารถหาค่า IC50 ส่วนย่อย E-G ได้ ดังแสดงในรูปที่ 2 

ผลจากการทดลองนี้สามารถบ่งชี้ได้ว่าส่วนย่อย H ซึ่งได้จากการชะสารผสมด้วยตัวทำละลายที่มีสภาพขั้วสูง และมี
ปริมาณฟีนอลิกมากกว่าในส่วนย่อยอื่นๆ จึงทำให้สามารถต้านอนุมูลอิสระได้ดี นั่นคือสอดคล้องกับทฤษฎีที่ว่าสารฟีนอลิกมี
สมบัติในการต้านอนุมูลอิสระ และเนื่องจากความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบต่างจากส่วนย่อย H เพียง
เล็กน้อยเท่านั้น จึงสามารถนำสารสกัดหยาบไปใช้ประโยชน์ได้โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการ 

การทดสอบประสิทธิภาพในการรีดิวซ์เหล็กเฟอริกของสารสกัดหยาบและส่วนย่อย A-H  โดยทำการศึกษาที่ความ
เข้มข้นในช่วง 0.1-1.0 mg/mL (stock solution) เปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐาน ascorbic acid และรายงานผลในหน่วย 
mg AAE/g extract ซึ่งคำนวณค่า FRAP value จากสมการของกราฟ คือ y = 0.0828x+0.2568   (R2 = 0.9940) 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

      
รูปที่ 3 ค่า FRAP value (mg AAE/g extract) ของสารสกัดหยาบและส่วนยอ่ย          รูปที่ 4 ค่า IC50 (g/mL) ในการยับยั้งเอนไซมไ์ทโรซิเนสของสารสกัดหยาบและสว่นยอ่ย 

 
ผลการทดลองพบว่า ค่า FRAP value ของสารสกัดหยาบใบทุเรียนเทศเท่ากับ 304±0.31 mg AAE/g extract 

ส่วนย่อย A-H จะแสดงค่า FRAP value ในช่วง 132-337 mg AAE/g extract ดังรูปที่ 3 โดยส่วนย่อย H แสดงความสามารถ
ในการรีดิวซ์เหล็กเฟอริกได้ดีที่สุด ด้วยค่า FRAP value 337±0.31 mg AAE/g extract แต่ทั้งนี้ส่วนย่อย H มีความสามารถใน
การรีดิวซ์เหล็กเฟอริกสูงกว่าสารสกัดหยาบเพียงเล็กน้อย แต่ประสิทธิภาพยังด้อยกว่า BHT มาก  ซึ่งความสามารถในการรีดิวซ์
เหล็กเฟอริกของสารสกัดหยาบและส่วนย่อยให้ผลการทดลองสอดคล้องกับความสามารถในการยังยั้งอนุมูลอิสระ DPPH และ 
ABTS และปริมาณฟีนอลิกรวม  

การทดสอบการยับยั ้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของสารสกัดใบทุเรียนเทศที ่ความเข้มข้น 0.5 -7.5 mg/mL (stock 
solution) พบว่าสารสกัดหยาบแสดงการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส ด้วยค่า IC50 เท่ากับ 63.02 ± 0.75 µg/mL ในขณะที่
ส่วนย่อย A-H มีความสามารถในการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสเพิ่มขึ้นตามลำดับ ด้วยค่า IC50 ในช่วง 58.02-434.56  µg/mL 
ดังแสดงในรูปที่ 4  

โดยส่วนสกัดย่อย H มีความสามารถในการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสหรือยับยั้งการสังเคราะห์เม็ดสีเมลานินสูงสุด ด้วย
ค่า IC50 เท่ากับ 58.02 ± 0.71 µg/mL รองลงมาคือส่วนสกัดย่อย G, F, E, D และ C ที่มีค่า IC50 เท่ากับ 69.09, 106.97, 
231.28, 348.00 และ 434.56 µg/mL ตามลำดับ และส่วนย่อย H มีประสิทธิภาพการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสมากกว่าสาร
สกัดหยาบเพียงเล็กน้อย ในขณะที่ส่วนย่อย A และ B มีฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสต่ำ ซึ่งความเข้มข้นที่ทดสอบนั้นไม่
สามารถหาค่า IC50 ได้ 

จากผลการทดลองพบว่าสมบัติการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของสารสกัดหยาบและส่วนสกัดย่อยใบทุเรียนเทศ มี
ความสอดคล้องกับผลการทดสอบฤทธิ์ต้านออกซิเดชั้น ทั้ง 3 วิธี คือ DPPH, ABTS  และ FRAP assay และสอดคล้องกับ
ปริมาณฟีนอลิกรวม นั่นคือสารที่มีขั้วสูง (ส่วนย่อย E, F, G และ H) ซึ่งมีสารกลุ่มฟีนอลิกเป็นองค์ประกอบมากกว่าในส่วนย่อย
อื่นๆ จะแสดงฤทธิ์ในการต้านออกซิเดชันในระดับดี และยังสามารถยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไทโรซิเนสได้ในระดับดีด้วย 
จากผลการทดลองเห็นได้ชัดว่าสารสกัดหยาบเอทานอลใบทุเรียนเทศมีประสิทธิภาพในการต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันและยับยั้ง
การทำงานของเอนไซม์ไทโรซิเนสได้ดีใกล้เคียงกับส่วนย่อย นั่นคือ สามารถนำสารสกัดหยาบไปใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์
เครื่องสำอางเพื่อชะลอริ้วรอยหรือลดรอยหมองคล้ำได้โดยไม่จำเป็นต้องผ่านกระบวนการแยกเป็นส่วนย่อย 
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สรุปผลการวิจยั 
สารสกัดหยาบเอทานอลใบทุเรียนเทศมีศักยภาพในการเป็นสารต้านออกซิเดชันและยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไท

โรซิเนส โดยมีปริมาณฟีนอลิกรวม 107.35 mg GAE/g extract มีสมบัติต้านอนุมูลอิสระ DPPH และ ABTS ด้วยค่า IC50 
38.01 และ 29.49 µg/mL ตามลำดับ มีศักยภาพในการรีดิวซ์เหล็กเฟอริกด้วยค่า FRAP value 304 mg AAE/g extract และ 
สามารถยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไทโรซิเนสด้วยค่า IC50 63.02 µg/mL ซึ่งสามารถนำสารสกัดไปประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์
เครื่องสำอางประเภทชะลอริ้วรอยหรือช่วยให้ผิวกระจ่างใสได้ โดยที่ไม่จำเป็นต้องนำมาผ่านกระบวนการแยกเป็นส่วนย่อย 

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณ สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง สำหรับงบประมาณสนับสนุนการ

ทำโครงงานเคมี และสถานที่สำหรับการทำวิจัย และขอขอบคุณสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อมสำหรับ การ
อนุเคราะห์เครื่อง Microplate reader 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

      
รูปที่ 3 ค่า FRAP value (mg AAE/g extract) ของสารสกัดหยาบและส่วนยอ่ย          รูปที่ 4 ค่า IC50 (g/mL) ในการยับยั้งเอนไซมไ์ทโรซิเนสของสารสกัดหยาบและสว่นยอ่ย 

 
ผลการทดลองพบว่า ค่า FRAP value ของสารสกัดหยาบใบทุเรียนเทศเท่ากับ 304±0.31 mg AAE/g extract 

ส่วนย่อย A-H จะแสดงค่า FRAP value ในช่วง 132-337 mg AAE/g extract ดังรูปที่ 3 โดยส่วนย่อย H แสดงความสามารถ
ในการรีดิวซ์เหล็กเฟอริกได้ดีที่สุด ด้วยค่า FRAP value 337±0.31 mg AAE/g extract แต่ทั้งนี้ส่วนย่อย H มีความสามารถใน
การรีดิวซ์เหล็กเฟอริกสูงกว่าสารสกัดหยาบเพียงเล็กน้อย แต่ประสิทธิภาพยังด้อยกว่า BHT มาก  ซึ่งความสามารถในการรีดิวซ์
เหล็กเฟอริกของสารสกัดหยาบและส่วนย่อยให้ผลการทดลองสอดคล้องกับความสามารถในการยังยั้งอนุมูลอิสระ DPPH และ 
ABTS และปริมาณฟีนอลิกรวม  

การทดสอบการยับยั ้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของสารสกัดใบทุเรียนเทศที ่ความเข้มข้น 0.5 -7.5 mg/mL (stock 
solution) พบว่าสารสกัดหยาบแสดงการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส ด้วยค่า IC50 เท่ากับ 63.02 ± 0.75 µg/mL ในขณะที่
ส่วนย่อย A-H มีความสามารถในการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสเพิ่มขึ้นตามลำดับ ด้วยค่า IC50 ในช่วง 58.02-434.56  µg/mL 
ดังแสดงในรูปที่ 4  

โดยส่วนสกัดย่อย H มีความสามารถในการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสหรือยับยั้งการสังเคราะห์เม็ดสีเมลานินสูงสุด ด้วย
ค่า IC50 เท่ากับ 58.02 ± 0.71 µg/mL รองลงมาคือส่วนสกัดย่อย G, F, E, D และ C ที่มีค่า IC50 เท่ากับ 69.09, 106.97, 
231.28, 348.00 และ 434.56 µg/mL ตามลำดับ และส่วนย่อย H มีประสิทธิภาพการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสมากกว่าสาร
สกัดหยาบเพียงเล็กน้อย ในขณะที่ส่วนย่อย A และ B มีฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสต่ำ ซึ่งความเข้มข้นที่ทดสอบนั้นไม่
สามารถหาค่า IC50 ได้ 

จากผลการทดลองพบว่าสมบัติการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของสารสกัดหยาบและส่วนสกัดย่อยใบทุเรียนเทศ มี
ความสอดคล้องกับผลการทดสอบฤทธิ์ต้านออกซิเดชั้น ทั้ง 3 วิธี คือ DPPH, ABTS  และ FRAP assay และสอดคล้องกับ
ปริมาณฟีนอลิกรวม นั่นคือสารที่มีขั้วสูง (ส่วนย่อย E, F, G และ H) ซึ่งมีสารกลุ่มฟีนอลิกเป็นองค์ประกอบมากกว่าในส่วนย่อย
อื่นๆ จะแสดงฤทธิ์ในการต้านออกซิเดชันในระดับดี และยังสามารถยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไทโรซิเนสได้ในระดับดีด้วย 
จากผลการทดลองเห็นได้ชัดว่าสารสกัดหยาบเอทานอลใบทุเรียนเทศมีประสิทธิภาพในการต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันและยับยั้ง
การทำงานของเอนไซม์ไทโรซิเนสได้ดีใกล้เคียงกับส่วนย่อย นั่นคือ สามารถนำสารสกัดหยาบไปใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์
เครื่องสำอางเพื่อชะลอริ้วรอยหรือลดรอยหมองคล้ำได้โดยไม่จำเป็นต้องผ่านกระบวนการแยกเป็นส่วนย่อย 
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สรุปผลการวิจยั 
สารสกัดหยาบเอทานอลใบทุเรียนเทศมีศักยภาพในการเป็นสารต้านออกซิเดชันและยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไท

โรซิเนส โดยมีปริมาณฟีนอลิกรวม 107.35 mg GAE/g extract มีสมบัติต้านอนุมูลอิสระ DPPH และ ABTS ด้วยค่า IC50 
38.01 และ 29.49 µg/mL ตามลำดับ มีศักยภาพในการรีดิวซ์เหล็กเฟอริกด้วยค่า FRAP value 304 mg AAE/g extract และ 
สามารถยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไทโรซิเนสด้วยค่า IC50 63.02 µg/mL ซึ่งสามารถนำสารสกัดไปประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์
เครื่องสำอางประเภทชะลอริ้วรอยหรือช่วยให้ผิวกระจ่างใสได้ โดยที่ไม่จำเป็นต้องนำมาผ่านกระบวนการแยกเป็นส่วนย่อย 

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณ สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง สำหรับงบประมาณสนับสนุนการ

ทำโครงงานเคมี และสถานที่สำหรับการทำวิจัย และขอขอบคุณสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อมสำหรับ การ
อนุเคราะห์เครื่อง Microplate reader 
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การสังเคราะห์กาวชีวภาพจากคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส

ชิษณพงศ์ บุญจิตร์1* และศิริพร จันทรคีรี2

บทคัดย่อ
 การสังเคราะห์กาวชีวภาพจากคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส(CMC) ท�าโดยสังเคราะห์คาร์บอกซีเมทิล เซลลูโลสจาก

ซังข้าวโพดโดยโซเดียมไฮดรอกไซด์ และกรดมอนอคลอโรแอซีติก ในตัวกลางไอโซโพรพานอล พบว่า CMC ที่ได้มีลักษณะเป็นผงสี

เหลืองอ่อน เปอร์เซ็นต์การสังเคราะห์เซลลูโลสจากซังข้าวโพดเท่ากับ 26.77% และการสังเคราะห์ CMC มีค่าเท่ากับ 73.47% มี

ระดับค่าการแทนทีข่องหมูค่าร์บอกซีเมทลิในเซลลโูลส เท่ากบั 0.56 ความสามารถในการละลายน�า้ 69.54% ปรมิาณความชืน้ 4.00% 

และจากการวิเคราะห์CMC ที่สังเคราะห์ได้ด้วยเทคนิค FT-IR spectroscopy พบว่ามีหมู่ฟังก์ชันไฮดรอกซิล (O-H stretching) ที่

ช่วงประมาณ 3600-3200 cm-1 พีคคาร์บอนิล (C=O) ที่ช่วงประมาณ 1600-1700 cm-1 พีคของหมู่ (-CH
2
)
 
ที่ช่วงประมาณ 1400-

1450 cm-1 และพีคของอีเทอร์ (-O-) ที่ช่วงประมาณ 1200-1000 cm-1 เมื่อน�าไปสังเคราะห์กาวชีวภาพโดยใช้แป้งข้าวโพดผสม 

CMC ในอัตราส่วนต่างๆ และใช้โซเดียมเบนโซเอตเป็นสารกันบูด กวนกาวให้เป็นเนื้อเดียวกันที่อุณหภูมิห้อง ท�าให้ได้กาวสีขาวเป็น

เนื้อเดียวกันที่มีความหนืดสูง เมื่อน�าไปทดสอบประสิทธิภาพการยึดติดบนกระดาษและแผ่นไม้อัดขนาด (5.0×9.5×1.2เซนติเมตร) 

ที่ประกบกันโดยใช้น�้าหนักถ่วงสูงสุด 4.5 กิโลกรัม พบว่ากาวแป้งที่มี CMC ผสม 0.375% เมื่อแห้งภายใน 24 ชั่วโมง สามารถยึด

แผ่นกระดาษและไม้อัดได้อย่างถาวร 

ค�าส�าคัญ : กาวชีวภาพ คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส
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Synthesis of Bio-adhesive from Carboxymethyl Cellulose

Chitnapong Bunjit1* and Siriporn Janttarakeeree2

Abstract
Synthesis of bio-adhesive from carboxymethyl cellulose (CMC). Carboxymethyl cellulose was 

synthesized from corncobs by sodium hydroxide and monochloroacetic acid in the isopropanol medium, the 

CMC obtained was pale yellow powder. The percent yield of cellulose from corncobs was 73.47% , whereas 

the yield of CMC was 26.77%, degree of substitution (D.S.) of CMC at 0.56, water solubility 69.54% and moisture 

content 4.00%. For CMC synthesized analysis by FT-IR spectroscopy found that the O-H stretching function group 

is approximately 3600-3200 cm-1, carbonyl peaks (C = O) at the range of 1600-1700 cm- 1, peak of the group 

(-CH
2
) at the range of 1400-1450 cm-1 and the peak of the (-O-) peak at the range of 1200-1000 cm-1. The bio-adhesive 

was synthesized using corn flour mixed with CMC in various ratios and using sodium benzoate as preservative. 

Stir the bio-adhesive to be homogeneous at room temperature. Resulting in a homogeneous white glue with 

high viscosity. When tested for bonding performance on paper and plywood sheets (5.0 × 9.5 × 1.2 cm) splice 

using a maximum weight of 4.5 kg. Found that the bio-adhesive with 0.375% CMC mixed was dried in 24 hours 

can permanently hold the paper and plywood sheets.

Keywords : Bio-adhesive, Carboxymethyl cellulose
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บทน า 

กาวท่ีนิยมใช้ในอุตสาหกรรมไม้อัดมีส่วนผสมของสาร Urea-Formaldehyde (UF), Phenol-Formaldehyde (PF), 
และ Melamine-formaldehyde(MF), ท าใหไ้ม้ยึดติดสูง แต่การสลายจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพเนื่องจากเปน็
สารอินทรียร์ะเหยได้ [1]สารฟอรม์ัลดไีฮด์ที่เป็นของเหลวจะแทรกซมึอยู่ภายในแผ่นไม้ประกอบท่ีน ามาท าเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ เช่น 
โต๊ะท างาน ตู้เสื้อผ้า และเตยีงนอน เป็นต้น สารฟอร์มลัดไีฮด์ที่จะกลายสภาพเป็นไอซึ่งมองไมเ่ห็นแตส่ามารถได้กลิ่นและอาจท า
ให้เกิดการระคายเคือง แสบตา แสบจมูก วิงเวียนศีรษะ [2] เพื่อลดข้อบกพร่องดังกล่าวจึงมีการทดสอบหากาวท่ีไม่เป็นพิษหรือ
เป็นพิษที่น้อยลงจาก UF เรซินโดยการลดสารฟอร์มลัดไีฮด์ แล้วแทนท่ีด้วยสารทีส่ังเคราะห์จากวสัดเุหลือใช้  คาร์บอกซีเมทลิ
เซลลูโลส (Carboxymethyl Cellulose,CMC ซึ่งดัดแปรจากสารธรรมชาติ เกิดจากปรับปรุงคณุสมบัติของเซลลูโลสซึ่งเป็น
ส่วนประกอบของผนังเซลล์พืช CMC ถูกน ามาใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างแพร่หลาย อาทิ อุตสาหกรรมการซักฟอก สี กาว สิ่ง
ทอ กระดาษ เซรามิก อาหารและยา เนื่องจาก CMC มีลักษณะเปน็ของแข็งสีขาวไม่มีกลิ่น ไม่มีรส ไม่เป็นอันตราย ไม่มผีลเสีย
ต่อสิ่งแวดล้อม ละลายน ้าได้ด ี มคีุณสมบัติเป็นสารเพิ่มความหนืดทีช่่วยในการยึดเกาะ [3] ในการวิจัยในครั้งน้ีจึงมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อท่ีจะมุ่งศึกษาเกี่ยวกับปริมาณของ CMC ที่มผีลตอ่ประสิทธิภาพการยดึติดของกาวชีวภาพ โดยสารที่สังเคราะหจ์ากซัง
ข้าวโพดเป็นวัตถุดบิจากธรรมชาตทิีเ่หลือท้ิงเพื่อน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การตรวจสอบคณุภาพและสมบัติของ CMC  คือ 
การศึกษาหมู่ฟังก์ชัน CMC ด้วยเทคนิค (FT-IR) การหาค่าระดับการแทนท่ี (Degree of  Substitution)  การหาความสามารถ
ในการละลายน ้า การหาปริมาณความช้ืน จากนั้นน า CMC มาเป็นส่วนผสมที่ส าคญัเพื่อลดสดัส่วนปริมาณการใช้                    
สารฟอรม์ัลดไีฮด์ ซึ่งนับว่าเป็นสารอันตรายต่อสุขภาพ พร้อมท้ังการทดสอบประสิทธิภาพยึดติดของกาวชีวภาพได้โดยทากับ
แผ่นไม้ทีม่ีตะขอเกีย่วแล้วดึงถ่วงดว้ยน ้าหนัก 

 
วิธีด าเนินการ 

การสกัดเย่ือเซลลูโลสจากซังข้าวโพด [4] : น าน าซังข้าวโพดพันธ์ุซุปเปอร์สวีท (Zea mays L.) ขนาด 60 mesh  น ้าหนัก 
100.00 กรัม ซึ่งผ่านการล้าง อบแห้งและปั่นละเอียด มาย่อยโดย NaOH (Loba Chemie) 10% (w/v) 700 มิลลลิิตร โดยให้
ความร้อน 90-100°C เป็นเวลา  3 ช่ัวโมง  
การสังเคราะห์ CMC [4]  : น าผงเซลลโูลส 15.00 กรัม ละลายในสารละลายผสม NaOH 30% (w/v) 50 มิลลิลิตร และ            
2-propanol (Anapure) 450 มิลลลิิตร ตั้งไว้ 30 นาที ที่อุณหภูมิห้อง เตมิ CH2ClCOOH (Sigma-aldich) 18.00 กรัม            
คนสารละลายต่ออีก 2 ช่ัวโมง แล้วน าไปอบ 55 °C 3 ช่ัวโมง แล้วแยกของแข็งออกล้างด้วย CH3OH 70% (v/v) (Loba Chemie) 
และอบให้แห้ง 
การศึกษาหมู่ฟังก์ชนั CMC ด้วยเทคนิค (FT-IR) : วิเคราะห์หมูฟ่ังก์ชัน CMC ที่สังเคราะหไ์ด้ โดยเครื่องฟูเรียร์ทรานฟอรม์ 
อินฟราเรดสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ ยี่ห้อ VERTEX 70 โดยใช้ KBr pellet 
การหาค่าระดับการแทนที่ (Degree of Substitution : D.S.) [5]  : น า CMC 10.00 กรัม ละลายในสารละลายผสม HNO3 

70%  (J.T.Baker) และ CH3OH 95% 180 มิลลิลติร กวนแล้วกรองส่วนท่ีไม่ละลาย เอาไปลา้งด้วย CH3OH 70%  และแช่ต่อ
ใน CH3OH 99.8%  1 ช่ัวโมง กรองแล้วอบให้แห้ง จากนั้นน า CMC ที่ก าจัดสิ่งแปลกปลอมโดยวิธีดังกล่าวมา 2.00 กรัม ละลาย
ใน CH3OH 70% 15 มิลลลิิตร ใหห้มดแล้วเติมน า้กลั่น 200 มิลลิลติร และ NaOH 0.5 โมลาร์ 50 มิลลลิิตร เขย่าใหล้ะลายอย่าง
สมบูรณ์ น าไปไทเทรตด้วยสารละลายมาตรฐาน HCl (Anapure) 0.400 โมลาร์ โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดเิคเตอร์ และ
ค านวณค่า D.S. ดังสมการ โดยที่ A คือ จ านวนโมลโซเดยีมไฮดรอกไซด์ที่เข้าไปแทนที่หมูไ่ฮดรอกไซด์ของเซลลโูลสใน CMC 
ทั้งหมด  

D.S. = 0.162A / (1-0.058A)  
การหาความสามารถในการละลายน ้า : น า CMC  0.5000 กรัม เติมน ้ากลั่น 50 มิลลลิิตร และกวนของผสม 6 ช่ัวโมง           
แยกตะกอนโดยเครื่องหมุนเหวี่ยง (ยี่ห้อ Hettich รุ่น EBA 20) ที่ 3000 รอบ/นาที อบ 105°C 2 ช่ัวโมง ช่ังน ้าหนัก 
การหาปริมาณความชื้น [5]  : น า CMC 3.00 กรัม  อบให้แห้งที่ 105°C  2 ช่ัวโมง แล้วชั่งน ้าหนักตัวอย่าง ค านวณจากสมการ 
ปริมาณความช้ืน = น ้าหนักของตวัอย่างก่อนอบ – น ้าหนักตัวอย่างหลังอบ /น ้าหนักของตัวอย่างก่อนอบ × 100  
การสังเคราะห์กาวชีวภาพ [7]  : น าแป้งข้าวโพด 100% (ตรา Super-Find) 90.00 กรัม ละลายด้วยน ้ากลั่นจนไดส้ารละลาย 
300 กรัม ให้ความร้อนประมาณ 50°C ปรับ pH 8-9 โดย NaOH 16% (w/v) และกวน 30 นาที ปรับ pH 2-3 โดย HCl 37% 
เติมพอลไิวนลิแอลกอฮอล์ (C2H4On BDH) 7.20 กรัม หยด (NH4)2SO4  10% (Anapure)  4.60 มิลลิลิตร ทีละหยด กวนและให้
ความร้อน 60°C - 70 °C แล้วเตมิบอแรกซ์ (Na2[B4O5(OH)4]•8H2O Merck) 0.70 กรัม โซเดียมเบนโซเอต 0.90 กรัม แล้ว
แบ่งเป็น 4 ส่วน  น าไปเติม CMC  4 ตัวอย่าง  (0.00, 0.250%, 0.375%, 0.500%) ดังตารางที่ 1 และกวนจนเป็นเนื้อเดียวกัน 
ทิ้งไว้ท่ีอุณหภมูิห้อง  
ตารางที่ 1 สูตรกาวแป้งในปริมาณ CMC ที่เติมในกาวชีวภาพ 

สูตรกาวชีวภาพ ปริมาณ CMC ในกาว
ชีวภาพ (%) 

น ้าหนักกาวแป้งก่อนเติม 
CMC (กรัม) 

ปริมาณ CMC ที่เติมใน
กาวชีวภาพ (กรัม) 

1 ไม่เติม 40.00 0.00 
2 0.250 40.00 0.10 
3 0.375 40.00 0.15 
4 0.500 40.00 0.20 

           
การทดสอบสมบัติประสิทธภิาพการยึดติดของกาวชีวภาพ : ทากาวชีวภาพ 1.00 กรัม บนแผน่ไม้ที่มีตะขอเกี่ยวขนาด   
(กว้าง×ยาว×สูง) 5.0×9.5×1.2 เซนติเมตร ดังรูปที่ 1 แล้วน าแผ่นไมม้าหนีบด้วยแคลมปร์ูปตัว G ดังรปูท่ี 2 ตั้งท้ิงไว้ให้แห้ง 50 
นาที และทดสอบการยึดติดโดยน าน ้าหนัก 1.50 กิโลกรัม มาถ่วงโดยแขวนกับตะขอเกี่ยวแผ่นไม้ และเพิ่มน ้าหนักครั้งละ 1.50 
กิโลกรมั/ 2 นาที ดังรูปที่ 3 

         
      รูปที่ 1 อุปกรณ์ที่ติดกาวชีวภาพ                  รูปที ่2 การหนบีไม้ด้วยแคลมป์รูปตัว G      รูปที่ 3 ทดสอบโดยถ่วงน ้าหนัก 
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บทน า 

กาวท่ีนิยมใช้ในอุตสาหกรรมไม้อัดมีส่วนผสมของสาร Urea-Formaldehyde (UF), Phenol-Formaldehyde (PF), 
และ Melamine-formaldehyde(MF), ท าใหไ้ม้ยึดติดสูง แต่การสลายจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพเนื่องจากเปน็
สารอินทรียร์ะเหยได้ [1]สารฟอรม์ัลดไีฮด์ที่เป็นของเหลวจะแทรกซมึอยู่ภายในแผ่นไม้ประกอบท่ีน ามาท าเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ เช่น 
โต๊ะท างาน ตู้เสื้อผ้า และเตยีงนอน เป็นต้น สารฟอร์มลัดไีฮด์ที่จะกลายสภาพเป็นไอซึ่งมองไมเ่ห็นแตส่ามารถได้กลิ่นและอาจท า
ให้เกิดการระคายเคือง แสบตา แสบจมูก วิงเวียนศีรษะ [2] เพื่อลดข้อบกพร่องดังกล่าวจึงมีการทดสอบหากาวท่ีไม่เป็นพิษหรือ
เป็นพิษที่น้อยลงจาก UF เรซินโดยการลดสารฟอร์มลัดไีฮด์ แล้วแทนท่ีด้วยสารทีส่ังเคราะห์จากวสัดเุหลือใช้  คาร์บอกซีเมทลิ
เซลลูโลส (Carboxymethyl Cellulose,CMC ซึ่งดัดแปรจากสารธรรมชาติ เกิดจากปรับปรุงคณุสมบัติของเซลลูโลสซึ่งเป็น
ส่วนประกอบของผนังเซลล์พืช CMC ถูกน ามาใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างแพร่หลาย อาทิ อุตสาหกรรมการซักฟอก สี กาว สิ่ง
ทอ กระดาษ เซรามิก อาหารและยา เนื่องจาก CMC มีลักษณะเปน็ของแข็งสีขาวไม่มีกลิ่น ไม่มีรส ไม่เป็นอันตราย ไม่มผีลเสีย
ต่อสิ่งแวดล้อม ละลายน ้าได้ด ี มคีุณสมบัติเป็นสารเพิ่มความหนืดทีช่่วยในการยึดเกาะ [3] ในการวิจัยในครั้งน้ีจึงมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อท่ีจะมุ่งศึกษาเกี่ยวกับปริมาณของ CMC ที่มผีลตอ่ประสิทธิภาพการยดึติดของกาวชีวภาพ โดยสารที่สังเคราะหจ์ากซัง
ข้าวโพดเป็นวัตถุดบิจากธรรมชาตทิีเ่หลือท้ิงเพื่อน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การตรวจสอบคณุภาพและสมบัติของ CMC  คือ 
การศึกษาหมู่ฟังก์ชัน CMC ด้วยเทคนิค (FT-IR) การหาค่าระดับการแทนท่ี (Degree of  Substitution)  การหาความสามารถ
ในการละลายน ้า การหาปริมาณความช้ืน จากนั้นน า CMC มาเป็นส่วนผสมที่ส าคญัเพื่อลดสดัส่วนปริมาณการใช้                    
สารฟอรม์ัลดไีฮด์ ซึ่งนับว่าเป็นสารอันตรายต่อสุขภาพ พร้อมท้ังการทดสอบประสิทธิภาพยึดติดของกาวชีวภาพได้โดยทากับ
แผ่นไม้ทีม่ีตะขอเกีย่วแล้วดึงถ่วงดว้ยน ้าหนัก 

 
วิธีด าเนินการ 

การสกัดเย่ือเซลลูโลสจากซังข้าวโพด [4] : น าน าซังข้าวโพดพันธ์ุซุปเปอร์สวีท (Zea mays L.) ขนาด 60 mesh  น ้าหนัก 
100.00 กรัม ซึ่งผ่านการล้าง อบแห้งและปั่นละเอียด มาย่อยโดย NaOH (Loba Chemie) 10% (w/v) 700 มิลลลิิตร โดยให้
ความร้อน 90-100°C เป็นเวลา  3 ช่ัวโมง  
การสังเคราะห์ CMC [4]  : น าผงเซลลโูลส 15.00 กรัม ละลายในสารละลายผสม NaOH 30% (w/v) 50 มิลลิลิตร และ            
2-propanol (Anapure) 450 มิลลลิิตร ตั้งไว้ 30 นาที ที่อุณหภูมิห้อง เตมิ CH2ClCOOH (Sigma-aldich) 18.00 กรัม            
คนสารละลายต่ออีก 2 ช่ัวโมง แล้วน าไปอบ 55 °C 3 ช่ัวโมง แล้วแยกของแข็งออกล้างด้วย CH3OH 70% (v/v) (Loba Chemie) 
และอบให้แห้ง 
การศึกษาหมู่ฟังก์ชนั CMC ด้วยเทคนิค (FT-IR) : วิเคราะห์หมูฟ่ังก์ชัน CMC ที่สังเคราะหไ์ด้ โดยเครื่องฟูเรียร์ทรานฟอรม์ 
อินฟราเรดสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ ยี่ห้อ VERTEX 70 โดยใช้ KBr pellet 
การหาค่าระดับการแทนที่ (Degree of Substitution : D.S.) [5]  : น า CMC 10.00 กรัม ละลายในสารละลายผสม HNO3 

70%  (J.T.Baker) และ CH3OH 95% 180 มิลลิลติร กวนแล้วกรองส่วนท่ีไม่ละลาย เอาไปลา้งด้วย CH3OH 70%  และแช่ต่อ
ใน CH3OH 99.8%  1 ช่ัวโมง กรองแล้วอบให้แห้ง จากนั้นน า CMC ที่ก าจัดสิ่งแปลกปลอมโดยวิธีดังกล่าวมา 2.00 กรัม ละลาย
ใน CH3OH 70% 15 มิลลลิิตร ใหห้มดแล้วเติมน า้กลั่น 200 มิลลิลติร และ NaOH 0.5 โมลาร์ 50 มิลลลิิตร เขย่าใหล้ะลายอย่าง
สมบูรณ์ น าไปไทเทรตด้วยสารละลายมาตรฐาน HCl (Anapure) 0.400 โมลาร์ โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดเิคเตอร์ และ
ค านวณค่า D.S. ดังสมการ โดยที่ A คือ จ านวนโมลโซเดยีมไฮดรอกไซด์ที่เข้าไปแทนที่หมูไ่ฮดรอกไซด์ของเซลลโูลสใน CMC 
ทั้งหมด  

D.S. = 0.162A / (1-0.058A)  
การหาความสามารถในการละลายน ้า : น า CMC  0.5000 กรัม เติมน ้ากลั่น 50 มิลลลิิตร และกวนของผสม 6 ช่ัวโมง           
แยกตะกอนโดยเครื่องหมุนเหวี่ยง (ยี่ห้อ Hettich รุ่น EBA 20) ที่ 3000 รอบ/นาที อบ 105°C 2 ช่ัวโมง ช่ังน ้าหนัก 
การหาปริมาณความชื้น [5]  : น า CMC 3.00 กรัม  อบให้แห้งที่ 105°C  2 ช่ัวโมง แล้วชั่งน ้าหนักตัวอย่าง ค านวณจากสมการ 
ปริมาณความช้ืน = น ้าหนักของตวัอย่างก่อนอบ – น ้าหนักตัวอย่างหลังอบ /น ้าหนักของตัวอย่างก่อนอบ × 100  
การสังเคราะห์กาวชีวภาพ [7]  : น าแป้งข้าวโพด 100% (ตรา Super-Find) 90.00 กรัม ละลายด้วยน ้ากลั่นจนไดส้ารละลาย 
300 กรัม ให้ความร้อนประมาณ 50°C ปรับ pH 8-9 โดย NaOH 16% (w/v) และกวน 30 นาที ปรับ pH 2-3 โดย HCl 37% 
เติมพอลไิวนลิแอลกอฮอล์ (C2H4On BDH) 7.20 กรัม หยด (NH4)2SO4  10% (Anapure)  4.60 มิลลิลิตร ทีละหยด กวนและให้
ความร้อน 60°C - 70 °C แล้วเตมิบอแรกซ์ (Na2[B4O5(OH)4]•8H2O Merck) 0.70 กรัม โซเดียมเบนโซเอต 0.90 กรัม แล้ว
แบ่งเป็น 4 ส่วน  น าไปเติม CMC  4 ตัวอย่าง  (0.00, 0.250%, 0.375%, 0.500%) ดังตารางที่ 1 และกวนจนเป็นเนื้อเดียวกัน 
ทิ้งไว้ท่ีอุณหภมูิห้อง  
ตารางที่ 1 สูตรกาวแป้งในปริมาณ CMC ที่เติมในกาวชีวภาพ 

สูตรกาวชีวภาพ ปริมาณ CMC ในกาว
ชีวภาพ (%) 

น ้าหนักกาวแป้งก่อนเติม 
CMC (กรัม) 

ปริมาณ CMC ที่เติมใน
กาวชีวภาพ (กรัม) 

1 ไม่เติม 40.00 0.00 
2 0.250 40.00 0.10 
3 0.375 40.00 0.15 
4 0.500 40.00 0.20 

           
การทดสอบสมบัติประสิทธภิาพการยึดติดของกาวชีวภาพ : ทากาวชีวภาพ 1.00 กรัม บนแผน่ไม้ที่มีตะขอเกี่ยวขนาด   
(กว้าง×ยาว×สูง) 5.0×9.5×1.2 เซนติเมตร ดังรูปที่ 1 แล้วน าแผ่นไมม้าหนีบด้วยแคลมปร์ูปตัว G ดังรปูท่ี 2 ตั้งท้ิงไว้ให้แห้ง 50 
นาที และทดสอบการยึดติดโดยน าน ้าหนัก 1.50 กิโลกรัม มาถ่วงโดยแขวนกับตะขอเกี่ยวแผ่นไม้ และเพิ่มน ้าหนักครั้งละ 1.50 
กิโลกรมั/ 2 นาที ดังรูปที่ 3 

         
      รูปที่ 1 อุปกรณ์ที่ติดกาวชีวภาพ                  รูปที ่2 การหนบีไม้ด้วยแคลมป์รูปตัว G      รูปที่ 3 ทดสอบโดยถ่วงน ้าหนัก 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

การสกัดเย่ือเซลลูโลสจากซังข้าวโพดและการสังเคราะห์ CMC : การสังเคราะห์ CMC จากซังข้าวโพดเพื่อตรวจสอบคุณภาพ
และสมบัติในการผลิตกาวชีวภาพ โดยน าซังข้าวโพดมาย่อยเพื่อให้ไดเ้ซลลูโลส โดยใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์เพื่อก าจัด                 เฮ
มิเซลลโูลส ในซังข้าวโพด ได้เยื่อเซลลโูลสมลีักษณะเป็นของแข็งสีเหลืองอ่อน มีขนาดไมส่ม ่าเสมอและมีน ้าหนักเบา ได้
เปอร์เซ็นต์การสกัดของเยื่อเซลลโูลสจากซังข้าวโพด 26.77%   แล้วน าเซลลูโลสทีไ่ด้มาสังเคราะห ์ CMC ซึ่งมีลักษณะเป็นผงสี
เหลืองอ่อน ไม่มีกลิ่น ดังรูปที่ 4 ได้เปอร์เซ็นต์การสังเคราะห์ CMC ของซังข้าวโพด 73.47 % 

 
รูปที่ 4 CMC ที่ได้จากซังข้าวโพด 

การศึกษาหมู่ฟังก์ชนั CMC ด้วยเทคนิค (FT-IR) : น า CMC ที่สังเคราะหไ์ด้ ไปวิเคราะห์โดยใช้เทคนิค FT-IR ไดผ้ลการทดลอง
ดังรูปที่ 5 พบว่ามีหมู่ฟังชันก์ท่ีส าคัญของ CMC จากซังข้าวโพด ดังนี ้
-พีคของหมู่ไฮดรอกซิล (O-H) ที่ช่วงประมาณ 3600-3200 cm-1  
-พีคคาร์บอนิล (C=O) ที่ช่วงประมาณ 1600-1700 cm-1  
-พีคของเมทิลีน (-CH2)  ท่ีช่วงประมาณ 1400-1450 cm-1  
-พีคของอีเทอร์ (-O-) ที่ช่วงประมาณ 1200-1000 cm-1  
ซึ่งสอดคล้องงานวิจัยของ Singh and Singh (2013) [8] ดังรูปที่6  สามารถยืนยันได้ว่าเกิด Carboxymethylation เป็น CMC 
ขึ้นจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รูปที่ 5 อินฟาเรดสเปกตรมัของ CMC จากซังข้าวโพด 

 
รูปที่ 6 อินฟาเรดสเปกตรมัของ CMC ทางการค้า (Singh and Singh 2013) 

การหาค่าระดับการแทนที่ (Degree of Substitution : D.S.) : CMC ที่สังเคราะห์ได้ ค่า DS เท่ากับ 0.56  
การหาความสามารถในการละลายน ้า : ความสามารถในการละลายน ้า 69.54 % พบว่า CMC ที่สังเคราะหไ์ด้ เตรียมมาจาก
เซลลูโลสที่ไม่บริสุทธ์ิปะปนกันอยู่ จึงอาจเกิดปฏิกริิยา Carboxymethylation ไม่สมบูรณ์ ท าให้เหลืออนุภาคบางส่วนไม่ละลาย
น ้า ส าหรับ CMC ทางการค้าสามารถละลายน ้าไดห้มด เนื่องมาจากในการสังเคราะห์ CMC จากเซลลโูลสทางการค้ามีขนาดเล็ก
มากและรูปร่างโมเลกุลสม ่าเสมอท าให้เกิดปฏิกิรยิา  Carboxymethylation ได้อย่างสมบูรณ์ ดังรูปที่ 7 

 
รูปที่ 7 การละลายน ้าของ CMC ที่สังเคราะห์ได ้

การหาปริมาณความชื้น : มีความชื้น CMC คิดเป็น 4.00 %  
การสังเคราะห์กาวชีวภาพ : ได้เนื้อกาวมีลักษณะเป็นของเหลวเนือ้เดียวกันสีขาว มีความหนืดสูง สามารถละลายน ้าได้ มีกลิ่น
แป้งข้าวโพดเล็กน้อย ดังรูปที่ 8 เมื่อแห้งแล้วเนื้อกาวจะแข็งพอประมาณ และอายุการใช้งานจะยืดไดน้านกว่า 1 เดือน เมื่อเติม
โซเดียมเบนโซเอตซึ่งเป็นสารกันบดูลงไปด้วย แต่ถ้าไม่เติมโซเดียมเบนโซเอตอายุการใช้งานเฉลี่ย 10-14 วัน 
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

การสกัดเย่ือเซลลูโลสจากซังข้าวโพดและการสังเคราะห์ CMC : การสังเคราะห์ CMC จากซังข้าวโพดเพื่อตรวจสอบคุณภาพ
และสมบัติในการผลิตกาวชีวภาพ โดยน าซังข้าวโพดมาย่อยเพื่อให้ไดเ้ซลลูโลส โดยใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์เพื่อก าจัด                 เฮ
มิเซลลโูลส ในซังข้าวโพด ได้เยื่อเซลลโูลสมลีักษณะเป็นของแข็งสีเหลืองอ่อน มีขนาดไมส่ม ่าเสมอและมีน ้าหนักเบา ได้
เปอร์เซ็นต์การสกัดของเยื่อเซลลโูลสจากซังข้าวโพด 26.77%   แล้วน าเซลลูโลสทีไ่ด้มาสังเคราะห ์ CMC ซึ่งมีลักษณะเป็นผงสี
เหลืองอ่อน ไม่มีกลิ่น ดังรูปที่ 4 ได้เปอร์เซ็นต์การสังเคราะห์ CMC ของซังข้าวโพด 73.47 % 

 
รูปที่ 4 CMC ที่ได้จากซังข้าวโพด 

การศึกษาหมู่ฟังก์ชนั CMC ด้วยเทคนิค (FT-IR) : น า CMC ที่สังเคราะหไ์ด้ ไปวิเคราะห์โดยใช้เทคนิค FT-IR ไดผ้ลการทดลอง
ดังรูปที่ 5 พบว่ามีหมู่ฟังชันก์ท่ีส าคัญของ CMC จากซังข้าวโพด ดังนี ้
-พีคของหมู่ไฮดรอกซิล (O-H) ที่ช่วงประมาณ 3600-3200 cm-1  
-พีคคาร์บอนิล (C=O) ที่ช่วงประมาณ 1600-1700 cm-1  
-พีคของเมทิลีน (-CH2)  ท่ีช่วงประมาณ 1400-1450 cm-1  
-พีคของอีเทอร์ (-O-) ที่ช่วงประมาณ 1200-1000 cm-1  
ซึ่งสอดคล้องงานวิจัยของ Singh and Singh (2013) [8] ดังรูปที่6  สามารถยืนยันได้ว่าเกิด Carboxymethylation เป็น CMC 
ขึ้นจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รูปที่ 5 อินฟาเรดสเปกตรมัของ CMC จากซังข้าวโพด 

 
รูปที่ 6 อินฟาเรดสเปกตรมัของ CMC ทางการค้า (Singh and Singh 2013) 

การหาค่าระดับการแทนที่ (Degree of Substitution : D.S.) : CMC ที่สังเคราะห์ได้ ค่า DS เท่ากับ 0.56  
การหาความสามารถในการละลายน ้า : ความสามารถในการละลายน ้า 69.54 % พบว่า CMC ที่สังเคราะหไ์ด้ เตรียมมาจาก
เซลลูโลสที่ไม่บริสุทธ์ิปะปนกันอยู่ จึงอาจเกิดปฏิกริิยา Carboxymethylation ไม่สมบูรณ์ ท าให้เหลืออนุภาคบางส่วนไม่ละลาย
น ้า ส าหรับ CMC ทางการค้าสามารถละลายน ้าไดห้มด เนื่องมาจากในการสังเคราะห์ CMC จากเซลลโูลสทางการค้ามีขนาดเล็ก
มากและรูปร่างโมเลกุลสม ่าเสมอท าให้เกิดปฏิกิรยิา  Carboxymethylation ได้อย่างสมบูรณ์ ดังรูปที่ 7 

 
รูปที่ 7 การละลายน ้าของ CMC ที่สังเคราะห์ได ้

การหาปริมาณความชื้น : มีความชื้น CMC คิดเป็น 4.00 %  
การสังเคราะห์กาวชีวภาพ : ได้เนื้อกาวมีลักษณะเป็นของเหลวเนือ้เดียวกันสีขาว มีความหนืดสูง สามารถละลายน ้าได้ มีกลิ่น
แป้งข้าวโพดเล็กน้อย ดังรูปที่ 8 เมื่อแห้งแล้วเนื้อกาวจะแข็งพอประมาณ และอายุการใช้งานจะยืดไดน้านกว่า 1 เดือน เมื่อเติม
โซเดียมเบนโซเอตซึ่งเป็นสารกันบดูลงไปด้วย แต่ถ้าไม่เติมโซเดียมเบนโซเอตอายุการใช้งานเฉลี่ย 10-14 วัน 
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                                รูปที่ 8 ลักษณะเนื้อกาวชีวภาพ 

การทดสอบสมบัติประสิทธภิาพการยึดติดของกาวชีวภาพ : ผลการทดลอง ดังตารางที่ 2  
ตารางที่ 2 แสดงประสิทธิภาพการยึดตดิของกาวชีวภาพต่อ CMC ในอัตราส่วนต่างๆ  

ปริมาณ CMC ในกาวชีวภาพ (%) น ้าหนักสูงสุดที่ใช้ทดสอบ(กิโลกรัม) ระยะเวลาการยดืตดิกาวชีวภาพ 
(วินาที) 

0.000 3.00 81 
0.250 4.50 250 
0.375 4.50 306 
0.500 4.50 290 

ได้ผลการทดลองดังตารางที่ 2 จากข้อมูลพบว่าประสิทธิภาพการยึดติดที่ดีท่ีสุด จากการเติม CMC อัตราส่วนต่างๆใน
กาวชีวภาพ คือ 0.375, 0.500, 0.250 และ 0.000 ตามล าดับ ซึ่งผลที่ได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ Qiao (2014) โดยกาว
ชีวภาพที ่ไม่เติม CMC นั ้นจะมีความหนืดที ่ต ่าและเนื ้อกาวชีวภาพจะแข็งเมื ่อน าใช้งานกับไม้ส่งผลให้ยึดติดไม่ค่อยมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งการเติม CMC จะเป็นการเพิ่มความหนืดในกาวชีวภาพ เมื่อเติม CMC น้อยกว่า 0.4% ความหนืดเพิ่มขึ้นน้อย 
แต่ถ้าเติม CMC เกิน 0.4% ความหนืดก็สูงมากเกินไป ท าให้การกระจายตัวอย่างไม่สม ่าเสมอส่งผลให้เกิดปัญหาการใช้งานใน
การเตรียมไม้อัด ดังน้ัน CMC ไม่ควรเกิน 0.75% การเติม CMC ที่เหมาะสมที่สุดคือ 0.375% 
            เมื่อน ากาวท่ีสังเคราะห์ไปทดสอบประสิทธิภาพการยึดติดกับวัสดุอื่นๆ พบว่า กระดาษ มีการยึดติดที่ดมีาก และ
รองเท้าหนัง กระเป๋าหนัง พลาสตกิ ฝาผนังชนิดปูน มีการยึดตดิที่ไมด่ี 

สรุปผลการทดลอง 
            การตรวจสอบคุณภาพและสมบัติของ CMC ที่ได้เป็นผงสีเหลืองอ่อน เปอร์เซ็นต์การสังเคราะห์เซลลูโลสเท่ากับ 
26.77%  และการสังเคราะห์ CMC เท่ากับ 73.47% ค่าการแทนท่ีมีค่าเท่ากับ 0.56 ความสามารถการละลายน ้า 69.54% 
ปริมาณความช้ืน 4.00% และจากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคฟู FT- IR ของ CMC ที่สังเคราะห์ได้นั้น มีพคีหมู่ฟังก์ชันท่ีเหมือนกับ
โครงสร้าง CMC เช่น พีค (O-H), (C=O), (-CH2) และ (-O-) เป็นต้น ยืนยันได้ว่าเกดิ Carboxymethylation เป็น CMC ขึ้นจริง 
            การศึกษาการสังเคราะห์และทดสอประสิทธิภาพการยึดตดิของกาวชีวภาพจากการเตมิ พบว่าประสิทธิภาพการยดึติด
ที่ดีท่ีสุด การเติม CMC ปริมาณตา่งๆในกาวแป้ง คือ 0.375, 0.500, 0.250 และ 0.000 ตามล าดับ โดยเนื้อกาวที่ได้มีลักษณะ
ของเหลวท่ีเป็นเนื้อเดยีวกัน สีขาว มีความหนืดสูง ซึ่งสามารถน ากาวท่ีสังเคราะห์ได้ไปทดสอบการยึดติดกับวัสดุอื่นๆโดย
เหมาะสมกับวสัดุพวก ไม้ กระดาษ และไม่เหมาะสมกับวสัดุพวก หนัง พลาสติก ฝาผนังชนิดปูน และการเติมโซเดียม              
เบนโซเอตซึ่งเป็นสารกันบูดสามารถยึดอายุการใช้งานให้มากกว่า 1 เดือน 
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สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไบโอดีเซลจากสาหร่ายขนาดเล็กโดยใช้เอนไซม์ไลเปสเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา

ซูไรยา มะมิง1 และกนกพร สังขรักษ์2*

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ หาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไบโอดีเซลจากสาหร่ายขนาดเล็กสายพันธุ์ Spirogyra sp. 

ทีเ่กบ็จากแหล่งน�า้เขือ่นบางลาง จงัหวดัยะลา ในการทดสอบนีใ้ช้เอนไซม์ไลเปสเป็นตวัเร่งปฏกิริยิา และศกึษาคณุสมบตับิางประการ

ของไบโอดเีซลจากน�า้มนัทีส่กดัได้จากสาหร่าย ในการสกดัน�า้มนัจากสาหร่ายใช้วธิกีารสกดัแบบซอกล์เลต็ และใช้ตวัท�าละลายอนิทรย์ี

เป็นเมทานอลที่อัตราส่วนแตกต่างกัน คือ 4:1, 6:1 และ 8:1 ตามล�าดับ จากการสกัด พบว่า ที่อัตราส่วนเมทานอล 8:1 ให้ปริมาณ

ผลผลติน�า้มนัมากทีส่ดุเท่ากบัร้อยละ 91.53 จากนัน้น�าน�า้มนัทีไ่ด้ไปท�าการศกึษาสภาวะทีเ่หมาะสมในการผลติไบโอดเีซล ได้แก่ การ

ศึกษาผลของอัตราส่วนเมทานอลที่เหมาะสม ตัวเร่งที่เหมาะสม และเวลาที่เหมาะสมในการผลิตไบโอดีเซล จากการทดลอง พบว่า 

อัตราส่วนระหว่างน�้ามันต่อเมทานอลที่ดีสุดที่ 6:1 ปริมาณเอนไซม์ร้อยละ 0.05 เวลาที่เหมาะสมในการผลิตไบโอดีเซลที่ 6 ชั่วโมง 

พบว่า ได้ผลผลิตไบโอดีเซลเท่ากับร้อยละ 83.57 และเมื่อน�ามาทดสอบคุณสมบัติบางประการของไบโอดีเซล พบว่า มีค่าความเป็นก

รดเท่ากับ 0.20 มิลลิลิตรโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ต่อกรัมน�้ามัน และมีปริมาณกรดไขมันอิสระเท่ากับร้อยละ 0.50 จากการทดสอบ

คุณสมบัติบางประการของไบโอดีเซลที่ได้เทียบกับไบโอดีเซลทางการค้า พบว่า มีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน

ค�าส�าคัญ : สาหร่ายขนาดเล็ก ไบโอดีเซล เอนไซม์ไลเปส Spirogyra sp. 
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Optimization for Biodiesel Production from Microalgae using enzyme lipase as a catalyst

Suraiya Maming1 and Kanokphorn Sangkharak2*

Abstract
Objective of this study aimed to study the optimization condition for biodiesel production from microalgae 

(Spirogyra sp.). Microalgae were collected from Bang Lang Dam (Yala Province). Biodiesel was produced using 

lipase as a catalyst. Moreover, the partial properties of biodiesel from microalgae were also determined. 

Firstly, oil was extracted from microalgae using Soxhlet under different methanol to oil ratio at 4:1, 6:1 and 8:1. 

The result found that the highest oil (91.53%) was obtained when methanol to oil ratio at 8:1 was applied. 

Thereafter, microalgae oil was subjected to biodiesel production. The conditions of biodiesel process were 

determined including oil to methanol ratio, amount of catalyst and reaction time. The optimum conditions 

containing oil to methanol ratio at 6:1, amount of enzyme at 0.05% and 6 h of reaction time. The highest 

biodiesel yield (83.57%) was obtained under optimal condition. Biodiesel from microalgae contained acid value 

and free fatty acid content at 0.02 mg KOH/g oil and 0.50%, respectively. Partial properties of biodiesel from 

microalgae were compared with commercial biodiesel. The result found that properties of both sample were 

similar. 

Keywords : Microalgae, Biodiesel, Enzyme lipase, Spirogyra sp
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บทน า 

     จากการที่ปัจจุบันโลกต้องประสบปัญหาวิกฤติการณ์ด้านพลังงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้้ามันปิโตรเลียม ที่มีความผันผวน
ทั้งในเรื่องราคาและมีแนวโน้มที่จะหมดไปในไม่ช้าท้าให้หลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยต้องศึกษาเพื่อพัฒนาการผลิต
พลังงานทดแทนชนิดอ่ืน ๆ เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการใช้ภายในประเทศ ตลอดจนใช้มาตรการประหยัดพลังงานเพื่อลด
การน้าเข้าน้้ามันปิโตรเลียมจากต่างประเทศ พลังงานทดแทนท่ีหลายประเทศให้การยอมรับว่ามีศักยภาพส้าหรับใช้ทดแทน
น้้ามันปิโตรเลียมมีหลายชนิด ในจ้านวนพลังงานเหล่านี้ พลังงานท่ีมีศักยภาพและมีความเป็นไปได้สูงที่จะส่งเสริมให้มีการผลิต
ขึ้นได้เองภายในประเทศนั้นคือ ไบโอดีเซล [1] ไบโอดีเซลมีคุณสมบัติที่ดีสองประการกล่าวคือ สามารถผลิตได้จากวัตถุดิบทาง
การเกษตรและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าการใช้น้้ามันเช้ือเพลิงปิโตรเลียม ซึ่งวิธีการผลิตไบโอดีเซลในปัจจุบันที่มี
ประสิทธิภาพสูงและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย คือการใช้ปฏิกิริยาทางเคมีที่เรียกว่า  ทรานส์เอสเทอริฟิเคช่ัน 
(Transesterification) ซึ่งเป็นการท้าปฏิกิริยาเคมีระหว่างไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) ที่ได้มาจากน้้ามันพืชต่าง ๆ 
(Vegetable oils) เช่น น้้ามันถั่วเหลือง น้้ามันปาล์ม น้้ามันจากเมล็ดฝ้าย เมล็ดยางพารา และจากเมล็ดสบู่ค้าเป็นต้น หรือจาก
ไตรกลีเซอไรดอ์ื่น ๆ เช่น จากไขมันสัตว์ (Animal fat) หรือน้้ามันที่เหลือจากการทอด (Waste flying oil) กับแอลกอฮอล์ชนิด
ต่าง ๆ ได้แก่ เมทานอล เอทานอล บิวทานอล เป็นต้น ภายใต้สภาวะที่มีความร้อนและการเติมสารเร่งปฏิกิริยาหรือตัวคะตะ
ลิสต์ (Catalyst) ประเภทด่างเข้มข้น (Strong alkali) หรือจากกรดเข้มข้น (Strong acid) และจากแอนไซม์ไลเปส (Lipase 
enzyme) ที่ได้จากจุลินทรีย์ชนิดต่าง ๆ เป็นต้น และได้ผลผลิตเป็นเมทิลหรือเอทิลเอสเทอร์หรือไบโอดีเซล และผลพลอยได้ 
(by product) ที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาดังกล่าวนั้นคือ กลีเซอรอล (Glycerol) [2]  
        วัตถุดิบส้าหรับใช้ในการผลิตไบโอดีเซลที่ส้าคัญ ได้แก่ น้้ามันที่ได้จากพืชและสัตว์อย่างไรก็ตามาหากพิจารณาถึง
คุณสมบัติระหว่างน้้ามันพืชและน้้ามันจากสัตว์ จะพบว่าน้้ามันพืชมีคุณสมบัติที่ดีและเหมาะสมกว่าน้้ามันจากสัตว์ เช่น ท้าให้
เกิดปฏิกิริยาออกซิเดช่ันน้อยกว่าน้้ามันสัตว์ และมีค่าความหนืดและคุณสมบัติของการหล่อลื่นดีกว่า ถึงแม้น้้ามันพืชมีข้อ
ได้เปรียบหลายประการดังได้กล่าวแล้วข้างต้น แต่ในแง่เศรษฐศาสตร์การใช้น้้ามันพืชบริสุทธิ์ที่ใช้ในการบริโภคทั่วไปมาผลิต
เป็นไบโอดีเซล โดยเฉพาะในระดับอุตสาหกรรมอาจให้ผลไม่คุ้มค่า เนื่องจากมูลค่าเพิ่มของสินค้ามีน้อยมากเมื่อเทียบกับการ
น้าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น ดังนั้นจึงจ้าเป็นต้องมองหาวัตถุดิบชนิดอื่นที่มีศักยภาพและให้ผลคุ้มค่าส้าหรับการน้าไปผลิตใน
ระดับอุตสาหกรรมในอนาคต และหนึ่งในวัตถุดิบที่ได้รับความสนใจและมีความเป็นไปได้ที่จะน้ามาใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการ
ผลิตไบโอดีเซลในปัจจุบัน คือ สาหร่าย (Algae) โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหร่ายขนาดเล็ก (Microalgae) ทั้งนี้จากการศึกษาพบว่า
ภายในเซลล์สาหร่ายหลายสายพันธุ์ ประกอบด้วยองค์ประกอบทางเคมีที่ส้าคัญ ได้แก่ น้้ามัน (Lipid) ดังนั้นจุดมุ่งหมายของ
การวิจัยในครั้งนี้เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดน้้ามันออกจากสาหร่ายด้วยวิธีทางเคมี และศึกษาสภาวะที่เหมาะสม
ในการผลิตไบโอดีเซลจากสาหร่ายขนาดเล็กโดยใช้เอนไซม์ไลเปสเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา  

วิธีด าเนินการ 
1.  การเตรียมวัตถุดิบ 

น้าสาหร่ายสีเขียว สายพันธุ์ Spirogyra sp. หรือสาหร่ายเตาหรือเทาน้้า จากในล้าธาร อ้าเภอ บังนังสตา จังหวัด 
ยะลา ผึ่งสาหร่ายไว้ในที่ร่มให้สะเด็ดน้้าก่อนน้าสาหร่ายมาอบ สามารถอบสาหร่ายได้เลยโดยไม่ต้องท้าการล้างสาหร่าย อบ
สาหร่ายให้แห้งที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลาประมาณ 24 ช่ัวโมงด้วยตู้อบไอร้อน บดสาหร่ายให้ละเอียดด้วยโกร่งบด
สาร แล้วเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส จนกว่าจะท้าการทดลอง  

2.  การสกัดน  ามันจากสาหร่าย 
ช่ังสาหร่ายที่บดละเอียด 10 กรัม น้ามาวิเคราะห์โดยวิธีการสกัดทางเคมีด้วยเครื่องซอกล์เล็ต ที่อุณหภูมิ 70 องศา

เซลเซียส โดยใช้ตัวท้าละลายเป็นเมทานอลและเติมกรดซัลฟิวริก อัตราส่วนเมทานอลต่อน้้ามัน คือ 4:1 6:1 8:1 กรดซัลฟิวริก
เข้มข้นร้อยละ 3 เป็นเวลา 1 ช่ัวโมงหลังจากนั้นน้าสารสกัดที่ได้กรองด้วยกระดาษกรอง น้าสารละลายที่ได้ท้าการระเหยด้วย

เครื่องระเหยแบบสุญญากาศ จะได้สารละลายที่มีลักษณะของเหลวสีด้าเข้ม หรือน้้ามัน น้้ามันที่ได้จะถูกน้าไปวิเคราะห์ เลือก
ผลที่ให้ร้อยละผลผลิต (%Yield) สูงสุด 

3. ศึกษาคุณสมบัติบางประการของน  ามันจากสาหร่ายขนาดเล็ก 
วิเคราะห์ค่าความเป็นกรดและปริมาณกรดไขมันอิสระด้วยเทคนิคการไทเทรต และวิเคราะห์ความช้ืน และหมู่

ฟังก์ชันด้วยเครื่อง Fourier Transform Infrared Spectrometer (FTIR) ในช่วงความยาวคลื่น 3800 - 800 cm-1 ตามวิธีการ
ของ Rakkan et al. [3] ส้าหรับร้อยละผลผลิตของน้้ามัน ค้านวณได้จากสูตร 

ร้อยละผลผลิต (%) =   น้้าหนักของไบโอดีเซลที่ผลิตได้(กรัม)
น้้าหนักของน้้ามันวัตถุดิบที่ใช้ (กรัม)  X 100 

       4.  การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไบโอดีเซลโดยใช้เอนไซม์ไลเปสเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา  
น้าน้้ามันจากสาหร่ายขนาดเล็กมาศึกษาสภาวะที่เหมาะสม ในการผลิตไบโอดีเซล โดยศึกษาอัตราส่วนของเมทา

นอล, ปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยาเวลา และผลของอัลตราโซนิกส์ต่อการผลิตไบโอดีเซล ดังนี้ 
ท้าการทดลองโดยเติมเอนไซม์ไลเปสทางการค้าจาก Candida rugosa ร้อยละ 0.05, 0.1, 0.2 และ 0.3 โดย

น้้าหนักเทียบกับน้้ามันจากสาหร่ายขนาดเล็ก ท้าปฏิกิริยาร่วมกับเมทานอลอัตราส่วนโดยโมลเมทานอลต่อน้้ามันได้แก่ 6:1 8:1 
10:1 และ 12:1  และใส่สารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ ที่ความเข้มข้น 0.1 โมลาร์ pH 7.0 สัดส่วน 1:2 น้้าหนักต่อปริมาตรใน
หน่วยกรัมของน้้ามันต่อหน่วยมิลลิลิตรของบัฟเฟอร์ น้าไปเขย่า 200 รอบต่อนาที 40 องศาเซลเซียส นาน 48 ช่ัวโมง เก็บ
ตัวอย่างทุก 6 ช่ัวโมง เมื่อครบเวลา ท้าการแยก ไลเปสออกจากไบโอดีเซล โดยหมุนเหวี่ยงที่ 2000 รอบ นาน 10 นาที น้า
ผลผลิตไบโอดีเซลมาวิเคราะห์ และอัตราส่วนเมทานอลที่ให้ร้อยละผลผลิต และร้อยละเมทิลเอสเทอร์ (%Methyl ester) 
สูงสุดจะถูกคัดเลือกเพื่อใช้ในการศึกษาผลของอัลตราโซนิกส์ต่อไป โดยท้าการเตรียมตัวอย่างภายใต้สภาวะที่เหมาะสม และ
น้าไปเข้าเครื่องอัลตราโซนิกส์ นาน 40 นาที เก็บตัวอย่างทุก 10 นาที เปรียบเทียบร้อยละผลผลิต และร้อยละเมทิลเอสเทอรท์ี่
ได้กับปฏิกิริยาที่ไม่ใช้เครื่องอัลตราโซนิกส์ 

5.  การศึกษาคุณสมบัติบางประการของไบโอดีเซล 
 วิเคราะห์ค่าความเป็นกรดและปริมาณกรดไขมันอิสระด้วยเทคนิคการไทเทรต และวิเคราะห์ความช้ืน และหมู่
ฟังก์ชันด้วยเครื่อง FTIR  

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการทดลอง 

         1. สภาวะที่เหมาะสมในการสกัดน  ามันจากสาหร่าย และคุณลักษณะบางประการของน  ามัน     
จากการศึกษาการสกัดน้้ามันจากสาหร่าย พบว่าน้้ามันท่ีได้มีลักษณะของเหลวสีด้าเข้ม และมีกลิ่นเหม็น ได้น้้ามันที่

ให้ร้อยละผลผลิตสูงสุด ที่อัตราส่วนเมทานอลต่อตัวอย่างสาหร่าย 8 : 1 ได้ผลผลิต คือ 18.48 กรัม คิดเป็นร้อยละผลผลิตของ
ผลผลิตภัณฑ์ เท่ากับร้อยละ 91.53 และเมื่อท้าการทดสอบหาค่าความเป็นกรดของน้้ามันเท่ากับ 15.70 มิลลิกรัม
โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ต่อกรัมน้้ามัน และมีปริมาณกรดไขมันอิสระ (Free fatty Acid) เท่ากับร้อยละ 7.1 ซึ่งน้้ามันที่ใช้ใน
การผลิตไบโอดีเซลควรมีค่าความเป็นกรดไม่เกิน 4.0 มิลลิกรัมโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ต่อกรัมน้้ามัน [4] เนื่องจากหากมีค่า
ความเป็นกรดสูงจะส่งผลต่อผลิตภัณฑ์ที่ได้ซึ่งท้าให้ได้ไบโอดีเซลต่้า น้้ามันจากสาหร่ายจึงไม่เหมาะกับการผลิตไบโอดีเซลด้วย
ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบด่าง แต่เหมาะกับการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาที่เป็นเอนไซม์เนื่องจากค่าความเป็นกรดไม่มีผลต่อการเร่งปฏิกิริยา  

จากการหาค่าความชื้นของน้้ามันโดยน้าไปทดสอบด้วยเครื่อง FTIR ซึ่งเห็นได้ชัดว่าสเปกตรัมไม่ปรากฏแถบการยืด
และการงอของหมู่ OH ที่ความยาวคลื่น 2400-3400 cm-1   สามารถสรุปได้ว่า ตัวอย่างน้้ามันท่ีได้ไม่มีความช้ืน ค่าความช้ืนจะ
มีผลต่อการผลิตไบโอดีเซล หากมีความช้ืนในน้้ามันจะท้าให้เกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของน้้ามันโดยน้้าจะเป็นสาเหตุท้าให้เกิด
สบู่ และสบู่ท่ีเกิดขึ้นจะปนกับเอสเทอร์และกลีเซอรีนที่ได้ท้าให้สารละลายผสมทั้ง 2 มีความหนืดสูง ส่งผลให้การแยกกลีเซอรี
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บทน า 

     จากการที่ปัจจุบันโลกต้องประสบปัญหาวิกฤติการณ์ด้านพลังงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้้ามันปิโตรเลียม ที่มีความผันผวน
ทั้งในเรื่องราคาและมีแนวโน้มที่จะหมดไปในไม่ช้าท้าให้หลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยต้องศึกษาเพื่อพัฒนาการผลิต
พลังงานทดแทนชนิดอื่น ๆ เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการใช้ภายในประเทศ ตลอดจนใช้มาตรการประหยัดพลังงานเพื่อลด
การน้าเข้าน้้ามันปิโตรเลียมจากต่างประเทศ พลังงานทดแทนท่ีหลายประเทศให้การยอมรับว่ามีศักยภาพส้าหรับใช้ทดแทน
น้้ามันปิโตรเลียมมีหลายชนิด ในจ้านวนพลังงานเหล่านี้ พลังงานท่ีมีศักยภาพและมีความเป็นไปได้สูงที่จะส่งเสริมให้มีการผลิต
ขึ้นได้เองภายในประเทศนั้นคือ ไบโอดีเซล [1] ไบโอดีเซลมีคุณสมบัติที่ดีสองประการกล่าวคือ สามารถผลิตได้จากวัตถุดิบทาง
การเกษตรและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าการใช้น้้ามันเช้ือเพลิงปิโตรเลียม ซึ่งวิธีการผลิตไบโอดีเซลในปัจจุบันที่มี
ประสิทธิภาพสูงและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย คือการใช้ปฏิกิริยาทางเคมีที่เรียกว่า  ทรานส์เอสเทอริฟิเคช่ัน 
(Transesterification) ซึ่งเป็นการท้าปฏิกิริยาเคมีระหว่างไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) ที่ได้มาจากน้้ามันพืชต่าง ๆ 
(Vegetable oils) เช่น น้้ามันถั่วเหลือง น้้ามันปาล์ม น้้ามันจากเมล็ดฝ้าย เมล็ดยางพารา และจากเมล็ดสบู่ค้าเป็นต้น หรือจาก
ไตรกลีเซอไรดอ์ื่น ๆ เช่น จากไขมันสัตว์ (Animal fat) หรือน้้ามันที่เหลือจากการทอด (Waste flying oil) กับแอลกอฮอล์ชนิด
ต่าง ๆ ได้แก่ เมทานอล เอทานอล บิวทานอล เป็นต้น ภายใต้สภาวะที่มีความร้อนและการเติมสารเร่งปฏิกิริยาหรือตัวคะตะ
ลิสต์ (Catalyst) ประเภทด่างเข้มข้น (Strong alkali) หรือจากกรดเข้มข้น (Strong acid) และจากแอนไซม์ไลเปส (Lipase 
enzyme) ที่ได้จากจุลินทรีย์ชนิดต่าง ๆ เป็นต้น และได้ผลผลิตเป็นเมทิลหรือเอทิลเอสเทอร์หรือไบโอดีเซล และผลพลอยได้ 
(by product) ที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาดังกล่าวนั้นคือ กลีเซอรอล (Glycerol) [2]  
        วัตถุดิบส้าหรับใช้ในการผลิตไบโอดีเซลที่ส้าคัญ ได้แก่ น้้ามันที่ได้จากพืชและสัตว์อย่างไรก็ตามาหากพิจารณาถึง
คุณสมบัติระหว่างน้้ามันพืชและน้้ามันจากสัตว์ จะพบว่าน้้ามันพืชมีคุณสมบัติที่ดีและเหมาะสมกว่าน้้ามันจากสัตว์ เช่น ท้าให้
เกิดปฏิกิริยาออกซิเดช่ันน้อยกว่าน้้ามันสัตว์ และมีค่าความหนืดและคุณสมบัติของการหล่อลื่นดีกว่า ถึงแม้น้้ามันพืชมีข้อ
ได้เปรียบหลายประการดังได้กล่าวแล้วข้างต้น แต่ในแง่เศรษฐศาสตร์การใช้น้้ามันพืชบริสุทธิ์ที่ใช้ในการบริโภคทั่วไปมาผลิต
เป็นไบโอดีเซล โดยเฉพาะในระดับอุตสาหกรรมอาจให้ผลไม่คุ้มค่า เนื่องจากมูลค่าเพิ่มของสินค้ามีน้อยมากเมื่อเทียบกับการ
น้าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น ดังนั้นจึงจ้าเป็นต้องมองหาวัตถุดิบชนิดอื่นที่มีศักยภาพและให้ผลคุ้มค่าส้าหรับการน้าไปผลิตใน
ระดับอุตสาหกรรมในอนาคต และหนึ่งในวัตถุดิบที่ได้รับความสนใจและมีความเป็นไปได้ที่จะน้ามาใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการ
ผลิตไบโอดีเซลในปัจจุบัน คือ สาหร่าย (Algae) โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหร่ายขนาดเล็ก (Microalgae) ทั้งนี้จากการศึกษาพบว่า
ภายในเซลล์สาหร่ายหลายสายพันธุ์ ประกอบด้วยองค์ประกอบทางเคมีที่ส้าคัญ ได้แก่ น้้ามัน (Lipid) ดังนั้นจุดมุ่งหมายของ
การวิจัยในครั้งนี้เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดน้้ามันออกจากสาหร่ายด้วยวิธีทางเคมี และศึกษาสภาวะที่เหมาะสม
ในการผลิตไบโอดีเซลจากสาหร่ายขนาดเล็กโดยใช้เอนไซม์ไลเปสเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา  

วิธีด าเนินการ 
1.  การเตรียมวัตถุดิบ 

น้าสาหร่ายสีเขียว สายพันธุ์ Spirogyra sp. หรือสาหร่ายเตาหรือเทาน้้า จากในล้าธาร อ้าเภอ บังนังสตา จังหวัด 
ยะลา ผึ่งสาหร่ายไว้ในที่ร่มให้สะเด็ดน้้าก่อนน้าสาหร่ายมาอบ สามารถอบสาหร่ายได้เลยโดยไม่ต้องท้าการล้างสาหร่าย อบ
สาหร่ายให้แห้งที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลาประมาณ 24 ช่ัวโมงด้วยตู้อบไอร้อน บดสาหร่ายให้ละเอียดด้วยโกร่งบด
สาร แล้วเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส จนกว่าจะท้าการทดลอง  

2.  การสกัดน  ามันจากสาหร่าย 
ช่ังสาหร่ายที่บดละเอียด 10 กรัม น้ามาวิเคราะห์โดยวิธีการสกัดทางเคมีด้วยเครื่องซอกล์เล็ต ที่อุณหภูมิ 70 องศา

เซลเซียส โดยใช้ตัวท้าละลายเป็นเมทานอลและเติมกรดซัลฟิวริก อัตราส่วนเมทานอลต่อน้้ามัน คือ 4:1 6:1 8:1 กรดซัลฟิวริก
เข้มข้นร้อยละ 3 เป็นเวลา 1 ช่ัวโมงหลังจากนั้นน้าสารสกัดที่ได้กรองด้วยกระดาษกรอง น้าสารละลายที่ได้ท้าการระเหยด้วย

เครื่องระเหยแบบสุญญากาศ จะได้สารละลายที่มีลักษณะของเหลวสีด้าเข้ม หรือน้้ามัน น้้ามันที่ได้จะถูกน้าไปวิเคราะห์  เลือก
ผลที่ให้ร้อยละผลผลิต (%Yield) สูงสุด 

3. ศึกษาคุณสมบัติบางประการของน  ามันจากสาหร่ายขนาดเล็ก 
วิเคราะห์ค่าความเป็นกรดและปริมาณกรดไขมันอิสระด้วยเทคนิคการไทเทรต และวิเคราะห์ความช้ืน และหมู่

ฟังก์ชันด้วยเครื่อง Fourier Transform Infrared Spectrometer (FTIR) ในช่วงความยาวคลื่น 3800 - 800 cm-1 ตามวิธีการ
ของ Rakkan et al. [3] ส้าหรับร้อยละผลผลิตของน้้ามัน ค้านวณได้จากสูตร 

ร้อยละผลผลิต (%) =   น้้าหนักของไบโอดีเซลที่ผลิตได้(กรัม)
น้้าหนักของน้้ามันวัตถุดิบที่ใช้ (กรัม)  X 100 

       4.  การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไบโอดีเซลโดยใช้เอนไซม์ไลเปสเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา  
น้าน้้ามันจากสาหร่ายขนาดเล็กมาศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสม ในการผลิตไบโอดีเซล โดยศึกษาอัตราส่วนของเมทา

นอล, ปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยาเวลา และผลของอัลตราโซนิกส์ต่อการผลิตไบโอดีเซล ดังนี้ 
ท้าการทดลองโดยเติมเอนไซม์ไลเปสทางการค้าจาก Candida rugosa ร้อยละ 0.05, 0.1, 0.2 และ 0.3 โดย

น้้าหนักเทียบกับน้้ามันจากสาหร่ายขนาดเล็ก ท้าปฏิกิริยาร่วมกับเมทานอลอัตราส่วนโดยโมลเมทานอลต่อน้้ามันได้แก่ 6:1 8:1 
10:1 และ 12:1  และใส่สารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ ที่ความเข้มข้น 0.1 โมลาร์ pH 7.0 สัดส่วน 1:2 น้้าหนักต่อปริมาตรใน
หน่วยกรัมของน้้ามันต่อหน่วยมิลลิลิตรของบัฟเฟอร์ น้าไปเขย่า 200 รอบต่อนาที 40 องศาเซลเซียส นาน 48 ช่ัวโมง เก็บ
ตัวอย่างทุก 6 ช่ัวโมง เมื่อครบเวลา ท้าการแยก ไลเปสออกจากไบโอดีเซล โดยหมุนเหวี่ยงที่ 2000 รอบ นาน 10 นาที น้า
ผลผลิตไบโอดีเซลมาวิเคราะห์ และอัตราส่วนเมทานอลที่ให้ร้อยละผลผลิต และร้อยละเมทิลเอสเทอร์ (%Methyl ester) 
สูงสุดจะถูกคัดเลือกเพื่อใช้ในการศึกษาผลของอัลตราโซนิกส์ต่อไป โดยท้าการเตรียมตัวอย่างภายใต้สภาวะที่เหมาะสม และ
น้าไปเข้าเครื่องอัลตราโซนิกส์ นาน 40 นาที เก็บตัวอย่างทุก 10 นาที เปรียบเทียบร้อยละผลผลิต และร้อยละเมทิลเอสเทอรท์ี่
ได้กับปฏิกิริยาที่ไม่ใช้เครื่องอัลตราโซนิกส์ 

5.  การศึกษาคุณสมบัติบางประการของไบโอดีเซล 
 วิเคราะห์ค่าความเป็นกรดและปริมาณกรดไขมันอิสระด้วยเทคนิคการไทเทรต และวิเคราะห์ความช้ืน และหมู่
ฟังก์ชันด้วยเครื่อง FTIR  

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการทดลอง 

         1. สภาวะที่เหมาะสมในการสกัดน  ามันจากสาหร่าย และคุณลักษณะบางประการของน  ามัน     
จากการศึกษาการสกัดน้้ามันจากสาหร่าย พบว่าน้้ามันท่ีได้มีลักษณะของเหลวสีด้าเข้ม และมีกลิ่นเหม็น ได้น้้ามันที่

ให้ร้อยละผลผลิตสูงสุด ที่อัตราส่วนเมทานอลต่อตัวอย่างสาหร่าย 8 : 1 ได้ผลผลิต คือ 18.48 กรัม คิดเป็นร้อยละผลผลิตของ
ผลผลิตภัณฑ์ เท่ากับร้อยละ 91.53 และเมื่อท้าการทดสอบหาค่าความเป็นกรดของน้้ามันเท่ากับ 15.70 มิลลิกรัม
โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ต่อกรัมน้้ามัน และมีปริมาณกรดไขมันอิสระ (Free fatty Acid) เท่ากับร้อยละ 7.1 ซึ่งน้้ามันที่ใช้ใน
การผลิตไบโอดีเซลควรมีค่าความเป็นกรดไม่เกิน 4.0 มิลลิกรัมโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ต่อกรัมน้้ามัน [4] เนื่องจากหากมีค่า
ความเป็นกรดสูงจะส่งผลต่อผลิตภัณฑ์ที่ได้ซึ่งท้าให้ได้ไบโอดีเซลต่้า น้้ามันจากสาหร่ายจึงไม่เหมาะกับการผลิตไบโอดีเซลด้วย
ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบด่าง แต่เหมาะกับการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาที่เป็นเอนไซม์เนื่องจากค่าความเป็นกรดไม่มีผลต่อการเร่งปฏิกิริยา  

จากการหาค่าความชื้นของน้้ามันโดยน้าไปทดสอบด้วยเครื่อง FTIR ซึ่งเห็นได้ชัดว่าสเปกตรัมไม่ปรากฏแถบการยืด
และการงอของหมู่ OH ที่ความยาวคลื่น 2400-3400 cm-1   สามารถสรุปได้ว่า ตัวอย่างน้้ามันท่ีได้ไม่มีความช้ืน ค่าความช้ืนจะ
มีผลต่อการผลิตไบโอดีเซล หากมีความช้ืนในน้้ามันจะท้าให้เกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของน้้ามันโดยน้้าจะเป็นสาเหตุท้าให้เกิด
สบู่ และสบู่ท่ีเกิดขึ้นจะปนกับเอสเทอร์และกลีเซอรีนที่ได้ท้าให้สารละลายผสมทั้ง 2 มีความหนืดสูง ส่งผลให้การแยกกลีเซอรี
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นออกจากเอสเทอร์ท้าได้ยาก [5] อีกทั้งความช้ืนยังมีผลต่อการเร่งปฏิกิริยาด้วยเอนไซม์เนื่องจากจะให้เอนไซม์เข้าท้าปฏิกิริยา
กับน้้ามันได้น้อยลง 
 2. สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไบโอดีเซลจากน  ามันที่สกัดได้จากสาหร่าย 
              จากผลการทดสอบการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไบโอดีเซล พบว่าสภาวะท่ีเหมาะสมในการผลิตไบโอ
ดีเซลจากน้้ามันที่สกัดได้จากสาหร่ายขนาดเล็ก ประกอบด้วย อัตราส่วนโมลของเมทานอลต่อน้้ามัน เท่ากับ 6 : 1 ปริมาณ
ตัวเร่งปฏิกิริยาที่ร้อยละ 0.05 เวลาในการท้าปฏิกิริยา 6 ช่ัวโมง ได้ร้อยละผลผลิตเท่ากับ 82.90 และมีร้อยละเมทิลเอสเทอร์ 
เท่ากับ 91.67 ส้าหรับปัจจัยต่าง ๆ มีผลต่อการผลิตไบโอดีเซล ดังนี้ เมทานอลเป็นตัวที่ท้าปฏิกิริยากับน้้ามัน ซึ่งจะเปลี่ยน
โมเลกุลไตรกลีเซอไรด์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของน้้ามันพืชหรือไขมันสัตว์เป็นเอสเทอร์ตัวใหม่ คือเมทิลเอสเทอร์ โดยทฤษฏี
แล้ว อัตราส่วนการท้าปฏิกิริยาของน้้ามันต่อเมทานอลเท่ากับ 1:3 (ไตรกลีเซอไรด์ 1 โมล จะท้าปฏิกิริยาพอดีกับเมทานอล 3 
โมล) แต่ในทางปฏิบัติแล้วยังไม่พอส้าหรับการผลิตที่ให้ผลได้ที่สูง ซึ่งในการทดลองนี้ อัตราส่วน 1:6 โดยโมลน้้ามันต่อเมทา
นอลมีผลต่อผลผลิตไบโอดีเซลมากที่สุด จึงเป็นอัตราส่วนเหมาะสมในการผลิตไบโอดีเซล สอดคล้องกับงานวิจัยการศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท้าปฏิกิริยารานส์เอสเทอริฟิเคชันของน้้ามันดอกทานตะวัน โดยใช้เมทานอลในอัตราส่วน 9:1 
โมลของน้้ามัน เป็นอัตราส่วนที่เหมาะสมและร้อยละเมทิลเอสเทอร์สูงสุด 62.74 [6] ตัวเร่งจะท้าให้การเกิดปฏิกิริยาเป็นไปได้
อย่างรวดเร็วขึ้น ปริมาณของตัวเร่งขึ้นอยู่ชนิดของตัวเร่ง เอนไซม์ไลเปสเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาย่อยสลายน้้ามัน โดยท้าให้พันธะ
เอสเทอร์ในโมเลกุลน้้ามันแตกออกอย่างสมบูรณ์ หากใช้ในประมาณที่เหมาะสมก็ จะท้าให้ได้ผลิตที่สูง โดยอัตราการ
เกิดปฏิกิริยาจะมีค่าสูงในระยะแรกของปฏิกิริยาและจะลดลงเมื่อเวลามากขึ้น แล้วต่อไปการเกิดผลิตภัณฑ์จะช้าลงและไม่แปร
ผันโดยตรงกับเวลา การที่เป็นเช่นนี้อาจเกิดจากการมีสับสเตรทจ้ากัด หรือ อัตราการสร้างผลิตภัณฑ์ถึงสมดุล หรือเกิดจากการ
ยับยั้งโดยผลิตภัณฑ์ของปฏิกิริยา ซึ่งในการทดลองเวลาที่เหมาะสมในการท้าปฏิกิริยา คือ 6 ช่ัวโมง เนื่องจากหากเวลาน้อย
เกินไปจะท้าให้สารเกิดปฏิกิริยาไม่สมบูรณ์ [7]  
 เมื่อน้าสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไบโอดีเซลมาศึกษาผลของอัลตราโซนิกส์ พบว่าสามารถลดเวลาในการท้า
ปฏิกิริยาลงเหลือ 40 นาที โดยให้ร้อยละผลผลิตเท่ากับ 87.80 และมีร้อยละเมทิลเอสเทอร์ เท่ากับ 91.67 (ตารางที่ 1) 
สามารถสรุปได้ว่าการให้ความร้อนด้วยคลื่นอัลตราโซนิกเป็นพลังงานคลื่นเสียงที่มีความถี่สูง สามารถควบคุมทิศทางของ
พลังงานไปยังเป้าหมายเอย่างเจาะจง ยิ่งคลื่นมีความถี่สูงก็จะยิ่งลดเวลาในการท้าปฏิกิริยาลงได้ [8] 
ตารางที่ 1 ผลการศึกษาผลของอัลตราโซนิกส์ที่เหมาะสมต่อการผลิตไบโอดีเซลจากสาหร่ายขนาดเล็ก 

เวลา (นาที) สภาวะในการผลิต ผลผลติ (กรัม) ร้อยละผลผลิต (%) ร้อยละเมทิลเอสเทอร์ (%) 

10 
อัตราส่วนโมงของเมทานอล
ต่อน้้ามัน เท่ากับ 6 : 1, 
ปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยาที่ร้อย
ละ 0.05, เวลา 6 ช่ัวโมง 

8.77 87.70 70.76 

20 8.76 87.60 69.15 

30 8.64 86.40 61.12 

40 8.78 87.80 91.67 

 3. คุณลักษณะบางประการของไบโอดีเซลที่ผลิตได้จากน  ามันที่สกัดได้จากสาหร่าย  
       3.1 Thin layer chromatography 
                  จากการทดสอบหมู่ฟังช่ันของหมู่เมทิลเอสเทอร์ด้วยเทคนิค Thin layer chromatography โดยใช้เฟส
เคลื่อนที่เป็น เฮกเซน เปรียบเทียบไบโอดีเซลกับน้้ามันก่อนท้าปฏิกิริยา (ตารางที่ 2)  
 

ตารางที่ 2 ตารางแสดงค่า Retention flow (Rf)  จากเทคนิค Thin layer chromatography ของน้้ามันจากสาหร่ายและไบ
โอดีเซลจากน้้ามันสาหร่าย  

 น  ามันจากสาหร่าย ไบโอดีเซล (เอนไซม์ไลเปส) ไบโอดีเซลทางการค้า 

Retention flow (Rf) 0.56 0.65 0.64 

3.2 ผลการหาความชื น และหมู่ฟังก์ชันของไบโอดีเซล 
จากผลการทดสอบหาความชื้นของไบโอดีเซล มีค่าความช้ืนเท่ากับร้อยละ 0.02 หากมีน้้าอยู่ในไบโอดีเซล

จะท้าให้เกิดปฏิกิริยาย้อนกลับ และเมื่อมีน้้าอยู่ในไบโอดีเซลเป็นระยะเวลานานจะท้าให้ไบโอดีเซลมีความเป็นกรดสูง เกิดการ
กัดกร่อนส่งผลต่อการใช้งานของเครื่องยนต์ กรมธุรกิจพลังงานก้าหนดค่าความช้ืนไม่เกินร้อยละโดยน้้าหนัก 0.05 [9]               
การทดสอบโดยใช้เครื่อง FTIR ในช่วงความยาวคลื่น 3800 - 800 cm-1 พบว่าไบโอดีเซลที่ได้จากการทดลอง มีสเปกตรัมแสดง
แถบการยืดของแต่ละความยาวคลื่นใกล้เคียงกับไบโอดีเซลทางการค้า (ตารางที่ 3) 
ตารางที่ 3 ตารางแสดงแถบข้อมูลการดูดกลืนแสงที่ส้าคัญของน้้ามันสาหร่าย ไบโอดีเซลที่ได้จากน้้ามันสาหร่าย และไบโอ
ดีเซลทางการค้า 

ประเภทการสั่น น้้ามันสาหร่าย ไบโอดีเซลจากน้้ามันสาหร่าย ไบโอดีเซลทางการค้า 

CH3 stretching (cm-1) 2950 2955 2954 

CH2 stretching (cm-1) 2840 2845 2840 

C=O stretching (cm-1) 1657 1659 1707 

C-O stretching (cm-1) 1109 1112 1177, 1057 

3.3 ผลการหาค่าความเป็นกรด และปริมาณกรดไขมันอิสระของไบโอดีเซล 
                จากการหาค่าความเป็นกรดและปริมาณกรดไขมันอิสระของไบโอดีเซลที่ได้จากการทดลอง โดยน้าไป
ไทเทรตด้วยสารมาตรฐาน 0.1 N KOH และใช้ฟีนอล์ฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ แสดงค่าความเป็นกรดและปริมาณกรดไขมัน
อิสระของไบโอดีเซล ดังตารางที่ 4 ซึ่งค่าความเป็นกรดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของ ASTM ที่ก้าหนดคุณภาพไบโอดีเซล 
ตารางที่ 4 ผลของการหาค่าความเป็นกรดและปริมาณกรดไขมันอิสระของไบโอดีเซล 

 น  ามันจากสาหร่าย ไบโอดีเซล (เอนไซม์ไลเปส) มาตรฐานกรมธุรกิจพลังงาน 

ค่าความเป็นกรด  15.7 4.0 4.0 

ปริมาณกรดไขมันอิสระ  7.1 0.5 0.5 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาการสกัดน้้ามันจากสาหร่าย พบว่าน้้ามันท่ีได้มีลักษณะของเหลวสีด้าเข้ม และมีกลิ่นเหม็น ได้น้้ามันท่ีให้
ร้อยละผลผลิตสูงสุด ที่อัตราส่วนเมทานอลต่อตัวอย่างสาหร่าย 8 : 1 ได้ผลผลิต คือ 18.48 กรัม คิดเป็นร้อยละผลผลิตของผล
ผลิตภัณฑ์ เท่ากับร้อยละ 91.53 และเมื่อท้าการทดสอบหาค่าความเป็นกรดของน้้ามันเท่ากับ 15.70 มิลลิกรัมโพแทสเซียมไฮ
ดรอกไซด์ต่อกรัมน้้ามัน และมีปริมาณกรดไขมันอิสระ (Free fatty Acid) เท่ากับร้อยละ 7.1 ค่าความช้ืนของน้้ามันโดยน้าไป
ทดสอบด้วยเครื่อง FTIR ซึ่งเห็นได้ชัดว่าสเปกตรัมไม่ปรากฏแถบการยืดและการงอของหมู่ OH ที่ความยาวคลื่น 2400-3400 
cm-1   สามารถสรุปได้ว่า ตัวอย่างน้้ามันที่ได้ไม่มีความชื้น จากค่าความเป็นกรดของตัวอย่างจึงเหมาะกับการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา
ที่เป็นเอนไซม์ พบว่าสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไบโอดีเซลจากน้้ามันที่สกัดได้จากสาหร่ายขนาดเล็ก ประกอบด้วย 
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นออกจากเอสเทอร์ท้าได้ยาก [5] อีกทั้งความช้ืนยังมีผลต่อการเร่งปฏิกิริยาด้วยเอนไซม์เนื่องจากจะให้เอนไซม์เข้าท้าปฏิกิริยา
กับน้้ามันได้น้อยลง 
 2. สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไบโอดีเซลจากน  ามันที่สกัดได้จากสาหร่าย 
              จากผลการทดสอบการศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการผลิตไบโอดีเซล พบว่าสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไบโอ
ดีเซลจากน้้ามันที่สกัดได้จากสาหร่ายขนาดเล็ก ประกอบด้วย อัตราส่วนโมลของเมทานอลต่อน้้ามัน เท่ากับ 6 : 1 ปริมาณ
ตัวเร่งปฏิกิริยาที่ร้อยละ 0.05 เวลาในการท้าปฏิกิริยา 6 ช่ัวโมง ได้ร้อยละผลผลิตเท่ากับ 82.90 และมีร้อยละเมทิลเอสเทอร์ 
เท่ากับ 91.67 ส้าหรับปัจจัยต่าง ๆ มีผลต่อการผลิตไบโอดีเซล ดังนี้ เมทานอลเป็นตัวที่ท้าปฏิกิริยากับน้้ามัน ซึ่งจะเปลี่ยน
โมเลกุลไตรกลีเซอไรด์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของน้้ามันพืชหรือไขมันสัตว์เป็นเอสเทอร์ตัวใหม่ คือเมทิลเอสเทอร์ โดยทฤษฏี
แล้ว อัตราส่วนการท้าปฏิกิริยาของน้้ามันต่อเมทานอลเท่ากับ 1:3 (ไตรกลีเซอไรด์ 1 โมล จะท้าปฏิกิริยาพอดีกับเมทานอล 3 
โมล) แต่ในทางปฏิบัติแล้วยังไม่พอส้าหรับการผลิตที่ให้ผลได้ที่สูง ซึ่งในการทดลองนี้ อัตราส่วน 1:6 โดยโมลน้้ามันต่อเมทา
นอลมีผลต่อผลผลิตไบโอดีเซลมากที่สุด จึงเป็นอัตราส่วนเหมาะสมในการผลิตไบโอดีเซล สอดคล้องกับงานวิจัยการศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท้าปฏิกิริยารานส์เอสเทอริฟิเคชันของน้้ามันดอกทานตะวัน โดยใช้เมทานอลในอัตราส่วน 9:1 
โมลของน้้ามัน เป็นอัตราส่วนที่เหมาะสมและร้อยละเมทิลเอสเทอร์สูงสุด 62.74 [6] ตัวเร่งจะท้าให้การเกิดปฏิกิริยาเป็นไปได้
อย่างรวดเร็วขึ้น ปริมาณของตัวเร่งขึ้นอยู่ชนิดของตัวเร่ง เอนไซม์ไลเปสเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาย่อยสลายน้้ามัน โดยท้าให้พันธะ
เอสเทอร์ในโมเลกุลน้้ามันแตกออกอย่างสมบูรณ์ หากใช้ในประมาณที่เหมาะสมก็ จะท้าให้ได้ผลิตที่สูง โดยอัตราการ
เกิดปฏิกิริยาจะมีค่าสูงในระยะแรกของปฏิกิริยาและจะลดลงเมื่อเวลามากขึ้น แล้วต่อไปการเกิดผลิตภัณฑ์จะช้าลงและไม่แปร
ผันโดยตรงกับเวลา การที่เป็นเช่นนี้อาจเกิดจากการมีสับสเตรทจ้ากัด หรือ อัตราการสร้างผลิตภัณฑ์ถึงสมดุล หรือเกิดจากการ
ยับยั้งโดยผลิตภัณฑ์ของปฏิกิริยา ซึ่งในการทดลองเวลาที่เหมาะสมในการท้าปฏิกิริยา คือ 6 ช่ัวโมง เน่ืองจากหากเวลาน้อย
เกินไปจะท้าให้สารเกิดปฏิกิริยาไม่สมบูรณ์ [7]  
 เมื่อน้าสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไบโอดีเซลมาศึกษาผลของอัลตราโซนิกส์ พบว่าสามารถลดเวลาในการท้า
ปฏิกิริยาลงเหลือ 40 นาที โดยให้ร้อยละผลผลิตเท่ากับ 87.80 และมีร้อยละเมทิลเอสเทอร์ เท่ากับ 91.67 (ตารางที่ 1) 
สามารถสรุปได้ว่าการให้ความร้อนด้วยคลื่นอัลตราโซนิกเป็นพลังงานคลื่นเสียงที่มีความถี่สูง สามารถควบคุมทิศทางของ
พลังงานไปยังเป้าหมายเอย่างเจาะจง ยิ่งคลื่นมีความถี่สูงก็จะยิ่งลดเวลาในการท้าปฏิกิริยาลงได้ [8] 
ตารางที่ 1 ผลการศึกษาผลของอัลตราโซนิกส์ที่เหมาะสมต่อการผลิตไบโอดีเซลจากสาหร่ายขนาดเล็ก 

เวลา (นาที) สภาวะในการผลิต ผลผลติ (กรัม) ร้อยละผลผลิต (%) ร้อยละเมทิลเอสเทอร์ (%) 

10 
อัตราส่วนโมงของเมทานอล
ต่อน้้ามัน เท่ากับ 6 : 1, 
ปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยาที่ร้อย
ละ 0.05, เวลา 6 ช่ัวโมง 

8.77 87.70 70.76 

20 8.76 87.60 69.15 

30 8.64 86.40 61.12 

40 8.78 87.80 91.67 

 3. คุณลักษณะบางประการของไบโอดีเซลที่ผลิตได้จากน  ามันที่สกัดได้จากสาหร่าย  
       3.1 Thin layer chromatography 
                  จากการทดสอบหมู่ฟังช่ันของหมู่เมทิลเอสเทอร์ด้วยเทคนิค Thin layer chromatography โดยใช้เฟส
เคลื่อนที่เป็น เฮกเซน เปรียบเทียบไบโอดีเซลกับน้้ามันก่อนท้าปฏิกิริยา (ตารางที่ 2)  
 

ตารางที่ 2 ตารางแสดงค่า Retention flow (Rf)  จากเทคนิค Thin layer chromatography ของน้้ามันจากสาหร่ายและไบ
โอดีเซลจากน้้ามันสาหร่าย  

 น  ามันจากสาหร่าย ไบโอดีเซล (เอนไซม์ไลเปส) ไบโอดีเซลทางการค้า 

Retention flow (Rf) 0.56 0.65 0.64 

3.2 ผลการหาความชื น และหมู่ฟังก์ชันของไบโอดีเซล 
จากผลการทดสอบหาความชื้นของไบโอดีเซล มีค่าความช้ืนเท่ากับร้อยละ 0.02 หากมีน้้าอยู่ในไบโอดีเซล

จะท้าให้เกิดปฏิกิริยาย้อนกลับ และเมื่อมีน้้าอยู่ในไบโอดีเซลเป็นระยะเวลานานจะท้าให้ไบโอดีเซลมีความเป็นกรดสูง เกิดการ
กัดกร่อนส่งผลต่อการใช้งานของเครื่องยนต์ กรมธุรกิจพลังงานก้าหนดค่าความช้ืนไม่เกินร้อยละโดยน้้าหนัก 0.05 [9]               
การทดสอบโดยใช้เครื่อง FTIR ในช่วงความยาวคลื่น 3800 - 800 cm-1 พบว่าไบโอดีเซลที่ได้จากการทดลอง มีสเปกตรัมแสดง
แถบการยืดของแต่ละความยาวคลื่นใกล้เคียงกับไบโอดีเซลทางการค้า (ตารางที่ 3) 
ตารางที่ 3 ตารางแสดงแถบข้อมูลการดูดกลืนแสงที่ส้าคัญของน้้ามันสาหร่าย ไบโอดีเซลที่ได้จากน้้ามันสาหร่าย และไบโอ
ดีเซลทางการค้า 

ประเภทการสั่น น้้ามันสาหร่าย ไบโอดีเซลจากน้้ามันสาหร่าย ไบโอดีเซลทางการค้า 

CH3 stretching (cm-1) 2950 2955 2954 

CH2 stretching (cm-1) 2840 2845 2840 

C=O stretching (cm-1) 1657 1659 1707 

C-O stretching (cm-1) 1109 1112 1177, 1057 

3.3 ผลการหาค่าความเป็นกรด และปริมาณกรดไขมันอิสระของไบโอดีเซล 
                จากการหาค่าความเป็นกรดและปริมาณกรดไขมันอิสระของไบโอดีเซลที่ได้จากการทดลอง โดยน้าไป
ไทเทรตด้วยสารมาตรฐาน 0.1 N KOH และใช้ฟีนอล์ฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ แสดงค่าความเป็นกรดและปริมาณกรดไขมัน
อิสระของไบโอดีเซล ดังตารางที่ 4 ซึ่งค่าความเป็นกรดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของ ASTM ที่ก้าหนดคุณภาพไบโอดีเซล 
ตารางที่ 4 ผลของการหาค่าความเป็นกรดและปริมาณกรดไขมันอิสระของไบโอดีเซล 

 น  ามันจากสาหร่าย ไบโอดีเซล (เอนไซม์ไลเปส) มาตรฐานกรมธุรกิจพลังงาน 

ค่าความเป็นกรด  15.7 4.0 4.0 

ปริมาณกรดไขมันอิสระ  7.1 0.5 0.5 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาการสกัดน้้ามันจากสาหร่าย พบว่าน้้ามันท่ีได้มีลักษณะของเหลวสีด้าเข้ม และมีกลิ่นเหม็น ได้น้้ามันท่ีให้
ร้อยละผลผลิตสูงสุด ที่อัตราส่วนเมทานอลต่อตัวอย่างสาหร่าย 8 : 1 ได้ผลผลิต คือ 18.48 กรัม คิดเป็นร้อยละผลผลิตของผล
ผลิตภัณฑ์ เท่ากับร้อยละ 91.53 และเมื่อท้าการทดสอบหาค่าความเป็นกรดของน้้ามันเท่ากับ 15.70 มิลลิกรัมโพแทสเซียมไฮ
ดรอกไซด์ต่อกรัมน้้ามัน และมีปริมาณกรดไขมันอิสระ (Free fatty Acid) เท่ากับร้อยละ 7.1 ค่าความช้ืนของน้้ามันโดยน้าไป
ทดสอบด้วยเครื่อง FTIR ซึ่งเห็นได้ชัดว่าสเปกตรัมไม่ปรากฏแถบการยืดและการงอของหมู่ OH ท่ีความยาวคลื่น 2400-3400 
cm-1   สามารถสรุปได้ว่า ตัวอย่างน้้ามันที่ได้ไม่มีความชื้น จากค่าความเป็นกรดของตัวอย่างจึงเหมาะกับการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา
ที่เป็นเอนไซม์ พบว่าสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไบโอดีเซลจากน้้ามันที่สกัดได้จากสาหร่ายขนาดเล็ก ประกอบด้วย 
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อัตราส่วนโมงของเมทานอลต่อน้้ามัน เท่ากับ 6 : 1 ปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยาที่ร้อยละ 0.05 เวลาในการท้าปฏิกิริยา 6 ช่ัวโมง ได้
ร้อยละผลผลิตเท่ากับ 82.90 และมีร้อยละเมทิลเอสเทอร์ เท่ากับ 91.67 และเมื่อน้าสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไบโอดีเซล
มาศึกษาผลของอัลตราโซนิกส ์พบว่าสามารถลดเวลาในการท้าปฏิกิริยาลงเหลือ 40 นาที และยังช่วยเพิ่มร้อยละผลผลิตเทา่กบั 
83.57 และมีร้อยละเมทิลเอสเทอร์ เท่ากับ 91.67 อีกด้วย ไบโอดีเซลที่ผลิตได้จากสาหร่ายมีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับไบโอดีเซล
ทางการค้า และค่าความเป็นกรด และค่ากรดไขมันอิสระอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของกรมธุรกิจพลังงานที่ก้าหนดคุณภาพไบโอ
ดีเซลในประเทศไทย 

กิตติกรรมประกาศ 
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การได้มาซึ่งความดันของแก๊สตามทฤษฎีจลน์

โดยอาศัยภาชนะเป็นรูปทรงปริซึมแปดเหลี่ยมด้านเท่าปกติ

นิคม ชูศิริ1* และประชิต คงรัตน์2
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An Alternative Derivation of Pressure of Gases in Kinetic Theory 

by Using a Octagonal Prism as A Container

Nicom Choosiri 1* and Prachit Khongrattna2 

Abstract
According to molecular model of an ideal gas, Bernoulli in 1738 showed that the pressure that a gas 

exerted on the walls of its container was a consequence of the collisions of the gas molecules with the walls 

and he got the expression of pressure. In Bernoulli’s model he used a cubical box as a container of gases and 

used Cartesian coordinates for his derivation. However in 1999 Peffer showed that by using spherical coordinates 

and a sphere as a container of gases the expression could be performed. In this paper, the Cartesian coordinates 

and a octagonal prism as a gas container were used to apply to molecular model of an ideal gas and the result 

showed that our pressure expression was the same as that obtained by Bernoulli and Peffer. In conclusion, the 

pressure phenomena of gases are independent on the shape of a container. 

Keywords: Kinetic theory of gases, Molecular model of an ideal gas, Pressure, Octagonal prism
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บทน า 

 พลังงานลม เป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนที สะอาด [1] ในอดีตมนุษย์ได้ใช้ประโยชน์จากพลังงานลมใน
หลาย ๆ ด้าน เช่น การเดินทางส่าหรับเรือ การเกษตร จนกระทั้งการใช้พลังงานลมมีการพัฒนาจนสามารถน่ามา
ผลิตไฟฟ้าได้ โดยใช้กังหันลมในการผลิตไฟฟ้า โดยการผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันลมในเชิงพานิชน์นั้นสามารถแบ่งขนาด
ก่าลังการผลิตได้ 3 ขนาด คือ 1.ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก 2.ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก 3.ผู้ผลิตไฟฟ้า
อิสระ มีปริมาณพลังไฟฟ้าขายเข้าระบบไม่เกิน 1 MW,  ไม่เกิน 90 MW และ มากกว่า 90 MW ตามล่าดับ 
 ในปี 2018 ทั วโลกมีก่าลังการผลิตติดตั้งของฟาร์มกังหัน 591 GW ซึ งมากกว่าปี 2017 อยู่ 9% [2] นั้น
แสดงให้เห็นถึงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนั้นยังมีการเติบโตอยู่  ส่าหรับประเทศไทยนั้นมีแผนพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 (AEDP2015) เป็นส่วนหนึ งของการก่าหนดนโยบายพลังงาน โดย
ตั้งเป้าภายในปี พ.ศ. 2579 ประเทศไทยจะต้องมีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมเท่ากับ 3,002 MW [3] แต่ในปี 
พ.ศ. 2560 มีการปรับปรุงแผน AEDP2015 เป็น AEDP2018 โดยลดสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมเป็น 
2,989 MW [4] ซึ งใน พ.ศ. 2562 ประเทศไทยมีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมอยู่ที  1,506.82 MW [5] ซึ งจาก
ข้อมูลข้างต้นนั้น ท่าให้จ่าเป็นต้องหาพ้ืนที ที มีความเหมาะสมเพื อสร้างฟาร์มกังหัน โดยประเทศไทยนั้นที ความสูง 
90 เมตร มีความเร็วลมค่อนข้างต ่า โดยมีความเร็วลมเฉลี ยทั้งประเทศอยู่ในช่วง 3-4 เมตร/วินาที [6] เมื อพิจารณา
เป็นรายภาคแล้ว ภาคใต้นั้นเป็นพื้นที ที ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และตะวันออกเฉียงเหนือ ท่าให้มี
บริเวณที มีความเร็วลมสูงกว่า 5-7 เมตร/วินที แต่จะมีบางพ้ืนที ที มีความเร็วลมในช่วง 6-7 เมตร/วินาที ภาคกลาง
ทางด้านตะวันตกเป็นพื้นที อิทธิพลจากลมมระสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่อนข้างเต็มที  เนื องจากอยู่ใกล้ทะเลอันดามันท่า
ให้ความเร็วลมของภาคกลางอยู่ ในช่วง 5-7 เมตร/วินาที ส่วนบริเวณอื น ๆ นั้นเป็นบริเวณลมสงบ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมวันออกเฉียงเหนือค่อนข้างดี ท่าให้มีความเร็วลมอยู่ในช่วง 6-7 
เมตร/วินาที และภาคเหนือจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวะนออกเฉียงเหนือและตะวันตกเฉียงใต้ ท่าให้มีคาม
เร็วลม 5 เมตร/วินาที [6] และส่าหรับพ้ืนที อ่าวไทยบริเวณกรุงเทพมหานครมีความเร็วลมในช่วง 5.5-6.5 เมตร/
วินาที [7] และปัจจุบันเทคโนโลยีกังหันลมมีการพัฒนาให้เริ มท่างานที ความเร็วลมต ่า ๆ ได้ นั้นแสดงให้เห็นว่า
ประเทศไทยนั้นสามารถสร้างฟาร์มกังหันลมเพื อตอบสนองตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 
พ.ศ. 2558-2579 แต่การที จะสร้างฟาร์มกังหันลมนั้นจ่าเป็นต้องทราบถึงต่าแหน่งที จะติดตั้งกังหันลม เพื อให้ได้ซึ ง
พลังงานสูงที สุด ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงได้ท่าการศึกษาการใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม (Genetic Algorithm) ในการ
ต่าแหน่งที เหมาะสมที สุดของฟาร์มกังหันลม 
 
 

วิธีด าเนินการ 
 งานวิจัยนี้ได้ท่าการจ่าลองพ้ืนที บริเวณร่มเกล้าวินด์ฟาร์ม จังหวัดมุกดาหาร มีพ้ืนที โดยประมาณ 5.79 
ตารางกิโลเมตร แสดงดังรูปที  1(a) โดยก่าหนดความละเอียดของพ้ืนที ศึกษาเท่ากับ 50 เมตร แสดงดังรูป 1(b) ซึ ง
เป็นที ราบสูงและเป็นพ้ืนที ท่าการเกษตรบางส่วน โดยก่าหนดให้พ้ืนที มีดัชนีความขรุขระที  0.03 และไม่พิจารณา
ผลกระทบจากระดับความสูงของพ้ืนที  โดยในงานวิจัยได้ใช้ข้อมูลลมจากฐานข้อมูล MEERA ปี พ.ศ. 2559 ที ความ
สูง 100 เมตร และได้ก่าหนดเซกเตอร์ของทิศทางลม 16 เซกเตอร์ ซึ งจะแบ่งมุมระหว่างเซกเตอร์ 22.5 องศา ซึ ง
ข้อมูลความเร็วลมนั้นจะน่าไปค่านวณตามสมการที  1 [8] เมื อ ws0 คือ ความเร็วลมที เสาวัดลม (m/s) RH คือ 
ความสูงของศูนย์กลางส่วนหมุนของกังหันลม (m) rH คือ ความสูงของเสาวัดลม (m) ส่าหรับกังหัน ได้ก่าหนดให้
รัศมีของใบพัดกังหันลมเท่ากับ 50 เมตร และความสูงของกังหันลมที มีความสูงของศูนย์กลางส่วนหมุนเท่ากัน 100 
เมตร ซึ งใช้กังหันลมจ่านวน 12 ต้น 

  
(a) (b) 

รูปที่ 1 (a) พ้ืนที ศึกษา และ (b) การก่าหนดความละเอียดของพ้ืนที  

 ส่าหรับผลกระทบจากการควงของอากาศหลังกังหันลมหรือผลกระทบของเวก (Wake effect) เกิดจาก
การติดตั้งกังหันซ้อนใกล้กัน ท่าให้กังหันลมที อยู่ด้านหลังนั้นได้รับความเร็วลมลดลง ส่งผลให้ฟาร์มกังหันลมมี
ผลผลิตลดลง หากไม่คิดผลกระทบของเวกนั้น พลังงานที ฟาร์มกังหันลมผลิตได้ทั้งหมด สามารถค่านวณได้จากกฎ
ของเบ็ตซ์ (Betz's Law)  ซึ งแสดงดังสมการที  2 [8] ซึ ง 0.593 คือ ความสามารถในการเปลี ยนลมเป็นไฟฟ้าของ
กังหันลม   คือ ความหนาแน่นของอากาศ เท่ากับ 1.225 kg/m3 A คือ พ้ืนที หน้าตัดกังกังหันลม m2 V คือ 
ความเร็วลม m/s และเมื อค่านวณพลังงานที ฟาร์มกังหันลมผลิตได้สุทธิ ซึ งเป็นการคิดถึงผลกระทบของเวก 
สามารถค่านวณได้จากสมการที  3 [8] โดย Vnew คือ ความเร็วลมที ค่านวณผลกระทบของเวก และสามารถ
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บทน า 

 พลังงานลม เป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนที สะอาด [1] ในอดีตมนุษย์ได้ใช้ประโยชน์จากพลังงานลมใน
หลาย ๆ ด้าน เช่น การเดินทางส่าหรับเรือ การเกษตร จนกระทั้งการใช้พลังงานลมมีการพัฒนาจนสามารถน่ามา
ผลิตไฟฟ้าได้ โดยใช้กังหันลมในการผลิตไฟฟ้า โดยการผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันลมในเชิงพานิชน์นั้นสามารถแบ่งขนาด
ก่าลังการผลิตได้ 3 ขนาด คือ 1.ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก 2.ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก 3.ผู้ผลิตไฟฟ้า
อิสระ มีปริมาณพลังไฟฟ้าขายเข้าระบบไม่เกิน 1 MW,  ไม่เกิน 90 MW และ มากกว่า 90 MW ตามล่าดับ 
 ในปี 2018 ทั วโลกมีก่าลังการผลิตติดตั้งของฟาร์มกังหัน 591 GW ซึ งมากกว่าปี 2017 อยู่ 9% [2] นั้น
แสดงให้เห็นถึงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนั้นยังมีการเติบโตอยู่  ส่าหรับประเทศไทยนั้นมีแผนพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 (AEDP2015) เป็นส่วนหนึ งของการก่าหนดนโยบายพลังงาน โดย
ตั้งเป้าภายในปี พ.ศ. 2579 ประเทศไทยจะต้องมีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมเท่ากับ 3,002 MW [3] แต่ในปี 
พ.ศ. 2560 มีการปรับปรุงแผน AEDP2015 เป็น AEDP2018 โดยลดสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมเป็น 
2,989 MW [4] ซึ งใน พ.ศ. 2562 ประเทศไทยมีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมอยู่ที  1,506.82 MW [5] ซึ งจาก
ข้อมูลข้างต้นนั้น ท่าให้จ่าเป็นต้องหาพ้ืนที ที มีความเหมาะสมเพื อสร้างฟาร์มกังหัน โดยประเทศไทยนั้นที ความสูง 
90 เมตร มีความเร็วลมค่อนข้างต ่า โดยมีความเร็วลมเฉลี ยทั้งประเทศอยู่ในช่วง 3-4 เมตร/วินาที [6] เมื อพิจารณา
เป็นรายภาคแล้ว ภาคใต้นั้นเป็นพื้นที ที ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และตะวันออกเฉียงเหนือ ท่าให้มี
บริเวณที มีความเร็วลมสูงกว่า 5-7 เมตร/วินที แต่จะมีบางพ้ืนที ที มีความเร็วลมในช่วง 6-7 เมตร/วินาที ภาคกลาง
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วิธีด าเนินการ 
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รูปที่ 1 (a) พ้ืนที ศึกษา และ (b) การก่าหนดความละเอียดของพ้ืนที  

 ส่าหรับผลกระทบจากการควงของอากาศหลังกังหันลมหรือผลกระทบของเวก (Wake effect) เกิดจาก
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สามารถค่านวณได้จากสมการที  3 [8] โดย Vnew คือ ความเร็วลมที ค่านวณผลกระทบของเวก และสามารถ
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

ค่านวณประสิทธิภาพของฟาร์มกังหันลมได้จากสมการที  4 [8] และในงานวิจัยนี้ได้ก่าหนดจ่านวนการรันไว้ที  100 
200 300 400 500 ครั้ง เพื อดูความแตกต่างของพลังงานและประสิทธิภาพของฟาร์มกังหันลมจากจ่านวนการรัน 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 งานวิจัยนี้ได้ท่าการศึกษาการใช้วิธีเชิงพันธุกรรมในการหาต่าแหน่งที ตั้งของกังหันลมที สามารถผลิต
พลังงานไฟฟ้าได้สูงสุดภายในฟาร์มกังหันลม โดยอาศัยการประมวลผลด้วย  RStudio จากการจ่าลองแบบในพ้ืนที 
ร่มเกล้าวินด์ฟาร์ม จังหวัดมุกดาหาร โดยก่าหนดความละเอียดของพ้ืนที ศึกษาเท่ากับ 50 เมตร โดยใช้ข้อมูลลมจาก
ฐานข้อมูล MEERA ปี พ.ศ. 2559 ที ความสูง 100 เมตร และได้ก่าหนดเซกเตอร์ของทิศทางลม 16 เซกเตอร์ ซึ งจะ
แบ่งมุมระหว่างเซกเตอร์ 22.5 องศา จากข้อมูลลม พ้ืนที ศึกษามีอัตราเร็วลมตั้งแต่ 0.03-9.22 อัตราเร็วลมเฉลี ย 
4.21 เมตร/วินาที ส่วนทิศทางที ลมพัดส่วนใหญ่ที เซกเตอร์ 3 หรืออยู่ระหว่างทิศตะวันออกเฉียงเหนือกับทิศ
ตะวันออก ซึ งแสดงดังภาพที  3  

 

รูปที่ 3 Wind rose จาก RStudio 

 

รูปที่ 4 ตัวอย่างของต่าแหน่งของกังหันลมโดยใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม กรณีจ่านวนการรัน 1,000 ครั้ง 

 ในงานวิจัยนี้ได้ก่าหนดจ่านวนการรันไว้ที  100 200 300 400 500 และ 1,000 ครั้ง ตามล่าดับ เพื อดูความ
แตกต่างจากจ่านวนการรัน จากรูปที  4 แสดงพลังงานที ผลิตสุทธิ ประสิทธิภาพฟาร์มกังหันลมและผลกระทบของ
เวก ซึ งสัญลักษณ์จุดแสดงถึงต่าแหน่งของกังหันลม และสีของขุดนั้นแสดงผลกระทบของเวก  โดยสีเขียวแสดงถึง
ผลกระทบของเวกต ่า และจะเพิ มขึ้นเฉดสีเปลี ยนจากสีเขียวไปเป็นสีแดง จากการน่าข้อมูลมาวิเคราะห์พบว่า
พลังงานที ฟาร์มกังหันลมผลิตได้ทั้งหมดจะอยู่ที  1,419.55 kW 1,427.18 kW 1,433.77 kW 1,438.99 kW 
1,439.47 kW และ 1,438.93 ตามล่าดับ และเมื อคิดผลกระทบของเวกแล้วพลังงานที ฟาร์มกังหันลมผลิตได้จะอยู่
ที  1,419.55 kW 1,412.15 kW 1,422.23 kW 1,424.53 kW 1,426.27 kW และ 1,429.82 kW ซึ งพลังงานที ผลิต
ได้นั้นสูญเสียไป 11.35 kW 15.03 kW 11.54 kW 14.46 kW 13.20 kW และ 9.11 kW ตามล่าดับ คิดเป็นร้อยละ
ของการสูญเสียพลังงานเนื องจากผลกระทบของเวกเท่ากับ 0.79  1.05 0.81 1.00 0.92 และ 0.63 ตามล่าดับ 
แสดงดังรูปที  5 ส่าหรับเวลาที ใช้ในการรันของแต่ละจ่านวนรันและประสิทธิภาพของฟาร์มกังหันลมนั้นแสดงดังรูป
ที  จะอยู่ที  4.03 น. 8.24 น. 10.16 น. 15.26 น. 20.18 น. และ 42.62 น. และประสิทธิภาพของฟาร์มกังหันลม
จากการใช้ขั้นตอนวิธีเชิงอนุพันธ์ในการการหาต่าแหน่งที ตั้งของกังหันลมที สามารถผลิตพลังงานได้สูงสุดในฟาร์ม
กังหันลมแสดงดังภาพที  6 คิดเป็นร้อยละเท่ากับ 94.71 94.08 94.63 94.82 95.01 และ 95.57 ตามล่าดับ โดย
เวลาที ใช้ในการรันและประสิทธิภาพฟาร์มกังหันจะแสดงดังรูปที  6  
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กังหันลมแสดงดังภาพที  6 คิดเป็นร้อยละเท่ากับ 94.71 94.08 94.63 94.82 95.01 และ 95.57 ตามล่าดับ โดย
เวลาที ใช้ในการรันและประสิทธิภาพฟาร์มกังหันจะแสดงดังรูปที  6  
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รูปที่ 5 พลังงานที ฟาร์มกังหันลมผลิตได้ และร้อยละ
การของการสูญเสียพลังงานเนื องจากผลกระทบของ

เวก 

รูปที่ 6 เวลาที ใช้ในการรันและประสิทธิภาพของ 
ฟาร์มกังหันลม 

 

สรุปผลการวิจัย 
 การสร้างฟาร์มกังหันลมนั้นจ่าเป็นมีการต้องออกแบบการติดตั้งกังหันหันเพื อให้ได้ซึ งพลังงานไฟฟ้าได้สูง
ที สุด โดยอาศัยแบบจ่าลองในการออกแบบส่าหรับการตัดสินใจ โดยอาศัยระเบียบวิธีในการหาต่าแหน่งที เหมาะสม
ต่าง ๆ ซึ งขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมก็เป็นอีกหนึ งวิธีที สามารถใช้ในการออกแบบฟาร์มกังหันลมได้ โดยงานวิจัยนี้ได้
ท่าการศึกษาการใช้วิธีเชิงพันธุกรรมในการหาต่าแหน่งที ตั้งของกังหันลมที สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้สูงสุด
ภายในฟาร์มกังหันลม โดยอาศัยการประมวลผลด้วย RStudio จากการจ่าลองแบบในพ้ืนที ร่มเกล้าวินด์ฟาร์ม 
จังหวัดมุกดาหาร และได้ก่าหนดจ่านวนการรันที ต่างกัน จากงานวิจัยพบว่าการใช้วิธีเชิงพันธุกรรมสามารถหา
ต่าแหน่งของกังหันลมได้ โดยพลังงานที ฟาร์มกังหันลมผลิตได้และประสิทธิภาพของฟาร์มกังหันลมนั้นขึ้นอยู่กับ
จ่านวนการรัน ซึ งในงานวิจัยได้ก่าหนดจ่านวนการรันต ่าสุด 100 ครั้ง พลังงานที ฟาร์มผลิตได้และประสิทธิภาพ
เท่ากับ 1,419.55  และ 94.71 และจ่านวนรันสูงสุด 1,000 ครั้ง พลังงานที ฟาร์มผลิตได้และประสิทธิภาพเท่ากับ 
1,429.82 kW และ 95.57% จากงานวิจัยจ่านวนการรันที ใช้ยังไม่สามารถหาแนวโน้มของพลังงานที ผลิตได้นั้นคงที 
ได้ ซึ งที จ่านวนรัน 100 ครั้ง พลังงานที ผลิตได้และประสิทธิภาพของฟาร์มกังหันลมมากกว่า 200 ครั้ง จากนั้นเมื อ
เพิ มข้ึนจะท่าให้พลังงานที ผลิตได้และประสิทธิภาพของฟาร์มนั้นเพิ มข้ึน  

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อมูลความเร็วและทิศทางของลมควรใช้ข้อมูลที มีระยะเวลามากกว่านี้ เพื อให้ได้ขอมูลที มีความละเอียดสูง 
ซึ งจะท่าให้การหาต่าแหน่งของกังหันลมในฟาร์มกังหันลมนั้น มีความถูกต้องที สุด และควรค่านึงถึงผลของลักษณะ

ภูมิประเทศของพ้ืนที  เนื องจากเป็นพารามิเตอร์ที ส่งผลต่อความเร็วและทิศทางของลม ส่วนจ่านวนการรันควร
ก่าหนดให้มีจ่านวนที มากขึ้น เพื อให้แนวโน้มของพลังงานที ผลิตได้นั้นคงที  

กิตติกรรมประกาศ 
 คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ ส่านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ) กระทรวงพลังงาน ส่าหรับทุนใน
งานวิจัยในครั้งนี้ และศูนย์วิจัยพลังงานและสิ งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ส่าหรับเครื องมือ
และอุปกรณ์ในการวิจัย 
 

อ้างอิง 
[1] Wind power and its potential in Thailand. สืบค้นเมื อ 10 มีนาคม 2563 จาก http://weben.dede.go. 
 Th/webmax/content/wind-power-and-its’s-potential-thailand. 
[2] GWEC GLOBAL WIND REPORT 2018. สืบค้นเมื อ 10 มีนาคม 2563 จาก https://gwec.net/wp-content 
 /uploads/2019/139 04/GWEC-Global-Wind-Report-2018.pdf. 
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[5] ผลการด่าเนินงานด้านพลังงานทดแทน เดือน ม.ค. - พ.ย. 2562 (Performance on Alternative Energy 
Policy: Jan - Nov 2019) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. สืบค้นเมื อ 10 มีนาคม 2563 
จาก https://www.dede.go.th/download/stat62/Calendar_Year_renewable_Energy_Novem 

 ber_2562.pdf  
[6] เสริม จันทร์ฉาย. (2553). “รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการพัฒนาปรับปรุงแผนที ศักยภาพพลังงานส่าหรับ

ประเทศไทย”, ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
[7] Chana Chancham, Jompob Waewsak, Yves Gagnon. (2017). “Wind resource assessment and 

wind power plant optimization in the Gulf of Thailand”, Energy. 139, 706-731 
[8] Sebastian Gatscha, B.Sc. 2016. Generic Optimization of a Wind Farm Layout using a Genetic 

Algorithm. Master thesis to fulfill the requirements for the academic degree of Dipl.-Ing. 
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รูปที่ 5 พลังงานที ฟาร์มกังหันลมผลิตได้ และร้อยละ
การของการสูญเสียพลังงานเนื องจากผลกระทบของ

เวก 

รูปที่ 6 เวลาที ใช้ในการรันและประสิทธิภาพของ 
ฟาร์มกังหันลม 

 

สรุปผลการวิจัย 
 การสร้างฟาร์มกังหันลมนั้นจ่าเป็นมีการต้องออกแบบการติดตั้งกังหันหันเพื อให้ได้ซึ งพลังงานไฟฟ้าได้สูง
ที สุด โดยอาศัยแบบจ่าลองในการออกแบบส่าหรับการตัดสินใจ โดยอาศัยระเบียบวิธีในการหาต่าแหน่งที เหมาะสม
ต่าง ๆ ซึ งขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมก็เป็นอีกหนึ งวิธีที สามารถใช้ในการออกแบบฟาร์มกังหันลมได้ โดยงานวิจัยนี้ได้
ท่าการศึกษาการใช้วิธีเชิงพันธุกรรมในการหาต่าแหน่งที ตั้งของกังหันลมที สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้สูงสุด
ภายในฟาร์มกังหันลม โดยอาศัยการประมวลผลด้วย RStudio จากการจ่าลองแบบในพ้ืนที ร่มเกล้าวินด์ฟาร์ม 
จังหวัดมุกดาหาร และได้ก่าหนดจ่านวนการรันที ต่างกัน จากงานวิจัยพบว่าการใช้วิธีเชิงพันธุกรรมสามารถหา
ต่าแหน่งของกังหันลมได้ โดยพลังงานที ฟาร์มกังหันลมผลิตได้และประสิทธิภาพของฟาร์มกังหันลมนั้นขึ้นอยู่กับ
จ่านวนการรัน ซึ งในงานวิจัยได้ก่าหนดจ่านวนการรันต ่าสุด 100 ครั้ง พลังงานที ฟาร์มผลิตได้และประสิทธิภาพ
เท่ากับ 1,419.55  และ 94.71 และจ่านวนรันสูงสุด 1,000 ครั้ง พลังงานที ฟาร์มผลิตได้และประสิทธิภาพเท่ากับ 
1,429.82 kW และ 95.57% จากงานวิจัยจ่านวนการรันที ใช้ยังไม่สามารถหาแนวโน้มของพลังงานที ผลิตได้นั้นคงที 
ได้ ซึ งที จ่านวนรัน 100 ครั้ง พลังงานที ผลิตได้และประสิทธิภาพของฟาร์มกังหันลมมากกว่า 200 ครั้ง จากนั้นเมื อ
เพิ มข้ึนจะท่าให้พลังงานที ผลิตได้และประสิทธิภาพของฟาร์มนั้นเพิ มข้ึน  

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อมูลความเร็วและทิศทางของลมควรใช้ข้อมูลที มีระยะเวลามากกว่านี้ เพื อให้ได้ขอมูลที มีความละเอียดสูง 
ซึ งจะท่าให้การหาต่าแหน่งของกังหันลมในฟาร์มกังหันลมนั้น มีความถูกต้องที สุด และควรค่านึงถึงผลของลักษณะ

ภูมิประเทศของพ้ืนที  เนื องจากเป็นพารามิเตอร์ที ส่งผลต่อความเร็วและทิศทางของลม ส่วนจ่านวนการรันควร
ก่าหนดให้มีจ่านวนที มากขึ้น เพื อให้แนวโน้มของพลังงานที ผลิตได้นั้นคงที  

กิตติกรรมประกาศ 
 คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ ส่านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ) กระทรวงพลังงาน ส่าหรับทุนใน
งานวิจัยในครั้งนี้ และศูนย์วิจัยพลังงานและสิ งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ส่าหรับเครื องมือ
และอุปกรณ์ในการวิจัย 
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การพัฒนาชุดทดลองกฎของพาสคัลส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

วรรษภัทร มั่นเกษม1*

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) ออกแบบและพัฒนาชุดทดลองกฎของพาสคัลให้มีประสิทธิภาพ และ 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้ชุดทดลองกฎของพาสคัล กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน

สะอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง จ�านวน 1 ห้องเรียน จ�านวน 30 

คน เครื่องมือในการวิจัยได้แก่ 1) ชุดทดลองกฎของพาสคัล , 2) คู่มือการใช้ชุดทดลอง, 3) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดทดลอง

กฎของพาสคัล และ 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

การทดสอบค่าที และดัชนีประสิทธิผล ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดทดลองกฎของพาสคัลที่พัฒนาขึ้นมีค่าความแตกต่างระหว่าง และ 

อยู่ที่ 1.00 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งอยู่ผ่านตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ ถือได้ว่าเป็นชุดทดลองที่มีประสิทธิภาพ, 2) การศึกษาผลการเรียนรู้ทางการ

เรยีนของนกัเรยีนทีเ่รยีนด้วยชดุทดลองเรือ่งกฎของพาสคลัมคีะแนนเฉลีย่หลงัเรยีนสงูกว่าคะแนนเฉลีย่ก่อนเรียนอย่างมนียัส�าคญัทาง

สถิติที่ระดับ .05 และ 3) ค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดทดลองเรื่องกฎของพาสคัลที่ใช้ในการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่ได้คือ 0.35 

หมายความว่าผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 35 

ค�ำส�ำคัญ : ชุดทดลองกฎของพาสคัล ประสิทธิภาพของชุดทดลอง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้

1 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000
1 Science Studies, Faculty of Science, Thaksin University, Songkhla, 90000

* Corresponding author: Tel.: 087-3991644. E-mail: wasapat1992@outlook.com
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Development of Experimental Set on Pascal’s Law for High School Students

Wasapat Mankasem1*

Abstract
The purposes of this research were 1) to design and develop experimental set on Pascal’s law which 

has a good efficiency and 2) to study on students’ learning achievement who were taught by using this 

experimental set in high school teaching class of Physics subject. By using purposive sampling method, one 

classroom of 30 high school students of Grade 11 (or Matthayomsuksa 5)at Saard Phaderm Wittaya School, 

Chumphon province in the 2nd semester of academic year 2019 was selected and studied. The research 

instruments were 1) the experimental set and its manual on Pascal’s law for high school students, 2) an 

instructional plan on how to use of the experimental set on Pascal’s law and 3) an achievement questionnaire 

for high school students who had learnt after equipped with experimental set on Pascal’s law. The statistics 

using in this study were arithmetic means (), standard deviation (S.D.), dependent t-test and effectiveness index. 

The research findings were summarized as follows; 1) the developed experimental set on Pascal’s law had only 

1.00 percent of error that was passed through specified criteria and considered as a good efficiency instrument, 

2) the student’s learning achievement score who were taught by using the developed tool was studied and 

found that the average posttest score was higher than that of the pretest with statistical significance at .05. 

Moreover, 3) the effectiveness index of the developed experimental set which was used with the sample was 

0.35, it means the students have increased knowledge 35 percent.

Keywords: Experimental set on pascal’s law, Efficiency, student’s learning achievement 
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บทน า 
จากเอกสาร งานวจิยั และประสบการณ์สอนวชิาฟิสกิสน์ักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย ผูท้ าการวจิยั

ไดต้ระหนักถงึความส าคญัของการสอนใหน้ักเรยีนเกดิกระบวนการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ผ่านการลงมอืปฏบิตัดิว้ยตนเอง 
ไม่ว่าจะผ่านการท าการทดลอง อุปกรณ์ทีเ่ป็นสื่อการสอนหรอืนวตักรรมทีส่่งเสรมิใหเ้กิดกระบวนการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง
นัน้จ าเป็นอย่างมากส าหรบันักเรียน ซึ่งการสอนที่เน้นการบรรยายและลงมือท าแบบฝึกหดัไม่สามารถท าให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ได้ การออกแบบนวตักรรมการสอน ชุดทดลอง ทัง้ของเดิมและการสร้างขึ้นใหม่จงึมี
ความส าคญัเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งสามารถน าเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อช่วยในการออกแบบและพฒันาเพื่อช่วยให้นักเรียน
สามารถเรยีนรูไ้ดง้า่ยขึน้ และสามารถลงมอืปฏบิตัไิดด้ว้ยตนเอง เมื่อท าการศกึษาเกี่ยวกบัชุดทดลองทางวทิยาศาสตร์
ในส่วนของวชิาฟิสกิส์ที่มกีารใชง้านอยู่ในสถานศกึษา และมขีายอยู่ทัว่ไปในรูปแบบของชุดทดลองส าเร็จรูป ผู้วจิยั
พบว่ามีชุดทดลองต่าง ๆ สามารถที่จะพฒันาต่อยอดจากชุดทดลองเดิม หรือออกแบบชุดทดลองใหม่ เพื่อให้ได้ชุด
ทดลองทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้ โดยภาพรวมแลว้ชุดทดลองทีข่ายอยู่นัน้มรีาคาค่อนขา้งแพง อกีทัง้ตอ้งสัง่ซื้อท าใหเ้กดิ
ความสิน้เปลอืง และไม่เพยีงพอต่อจ านวนนักเรยีน ท าใหโ้รงเรยีนส่วนใหญ่ยงัไม่มคีวามพรอ้มในการจดัการเรยีนการ
สอน การสร้างชุดอุปกรณ์ขึ้นเองจะช่วยท าให้นักเรยีนมคีวามเขา้ใจแนวคดิในทางฟิสกิส์ที่ผู้สร้างต้องการได้มากขึน้  

ผูว้จิยัจงึไดส้นใจทีจ่ะออกแบบและพฒันาชุดทดลองเรื่องกฎของพาสคลัใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ มคีวามแม่นย าในการ
วดัค่าจากการทดลอง เพื่อใหน้ักเรยีนได้เกดิกระบวนการเรยีนรูท้ีม่ากขึน้และเหน็ถงึการน าความรูท้างวทิยาศาสตรม์า
ใชใ้นชวีติประจ าวนัไดอ้ย่างชดัเจน เพราะอุปกรณ์มหีลกัการคลา้ยกบัเครื่องอดัไฮดรอลกิทีใ่ชก้นัอยู่ในปัจจุบนั 
 

วิธีการด าเนินการ 
 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อพฒันนาชุดทดลองเพื่อส่งเสรมิประสทิธภิาพทางการเรยีนรูร้ายวชิาฟิสกิสเ์รื่อง
กฎของพาสคลั เริ่มจากการศึกษางานวิจยัเรื่องการสร้างหรือพฒันาชุดทดลองเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนใน
รายวชิาฟิสกิส ์ศกึษาเกี่ยวกบัทฤษฎีกฎของพาสคลัและชุดทดลองเกีย่วกบักฎของพาสคลัทีม่อียู่ในปัจจุบนั จากนัน้ท า
การวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อออกแบบและพฒันาชุดลองกฎของพาสคลัขึน้มาโดยมวีตัถุประสงค ์2 อย่างนัน้คอื 1. ชุดทดลอง
ทีอ่อกแบบสามารถใชใ้นการพสิูจน์ทฤษฎีกฎของพาสคลัได ้2. ชุดทดลองทีอ่อกแบบสามารถใชส้าธติหลกัการท างาน
ของอุปกรณ์ไฮดรอลกิอย่างงา่ยได ้และไดก้ าหนดคุณสมบตัขิองชุดทดลองไวค้อื 1. มคีุณภาพด ี2. มคีวามแขง็แรงทด
ทานดแูลรกัษาและจดัเกบ็ไดง้า่ย 3. หาซื้อไดง้า่ย 4. มตีน้ทุนในการสรา้งน้อย 

 การออกแบบชุดทดลองกฎของพาสคลัไดน้ าชุดทดลองกฎของพาสคลัทีม่อียู่แลว้มาเป็นตน้แบบ(รปูที ่1)โดย
เพิม่เตมิกลไกเขา้ไปในกระบวนการท างานของชุดทดลองตน้แบบ และสรา้งชุดทดลองขึน้ใหม่โดยการเปลีย่นรปูร่างและ
วสัดุในการสร้างชุดทดลอง อาทเิช่น แผ่นอะครลิกิ หลอดฉีดยาพลาสติก สายยางขนาดเล็ก ลูกเหล็กขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 2 มลิลเิมตร ปืนกาวและไสก้าว เครื่องชัง่น ้าหนักขนาดเล็ก น็อต และเหล็กฉากมุม ขัน้ต่อไปหลงัจากการ
ออกแบบคือการสร้างชุดทดลอง และคู่มือการใช้งานชุดทดลองขึ้นมา จากท าการประเมณิชุดทดลองและคู่มอืโดย
ผูเ้ชีย่วชาญ 3 ท่าน ทีม่ปีระสบการณ์ในการสอนวชิาฟิสกิสไ์ม่ต ่ากว่า 10 ปี หลงัจากการปรบัปรุงแกไ้ขชุ้ดทดลองทีผ่่าน
การประเมณิจากผูเ้ชีย่วชายเรยีบรอ้ยแล้วท าการสรา้งแผนการจดัการเรยีนรูเ้พื่อใชใ้นการสอนเรื่องกฎของพาสคลัโดย
ใชชุ้ดทดลองทีพ่ฒันาขึน้มา สรา้งแบบทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีนขึน้มาเพื่อใชว้ดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
 ท าการใชชุ้ดทดลองกบันักเรยีนกลุ่มตวัอย่างทีไ่ดเ้ลอืกเอาไว ้นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 แผนการเรยีน
วทิย์ - คณิต ของโรงเรยีนสอาดเผดมิวทิยา จงัหวดัชุมพร ทีก่ าลังศกึษาอยู่ในภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2562 จ านวน 
30 คน ใช้เวลาในการสอน 2 คาบ 100 นาที ใช้แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลงัเรียนกับนักเรียนกลุ่ม
ตวัอย่าง ท าการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเพื่อวเิคราะห ์อภปิราย และสรุปผลต่อไป 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่1 ชุดทดลองกฎของพาสคลัตน้แบบทีน่ ามาเป็นแบบในการพฒันา 
 

ผลการวิจยัและอภิปราย 
 ผลการวจิยั พบว่า ชุดทดลองทีไ่ดอ้อกแบบและพฒันาสามารถปรบัเปลีย่นการใชง้านได ้2 รปูแบบ 
 1.  รูปแบบที ่1 ของชุดทดลอง คอื รูปแบบที่ใชใ้นการทดลองเพื่อพสิูจน์ทฤษฎีกฎของพาสคลัโดยการท า
การทดลอง ขัน้ตอนในการท าการทดลองอยู่ภายในคู่มอืของชุดทดลอง รปูแบบที ่1 มลีกัษณะดงัรปูที ่2 (ก) ซึง่การปรบั
สายยางใหเ้ป็นดงัรปูแบบที ่1 ตอ้งปรบัสายยางใหเ้ป็นดงัรปูแบบที ่2 เพื่อใหใ้นกระบอกสบูทัง้สองมนี ้าอยู่ในกระบอกสบู
ก่อน จากนัน้ปิดวาลว์ทัง้สองของกระบอกสูบ จากนัน้ถอดสายยางทัง้สามเสน้ (สายยางเบอร ์1, 2 และ3 ในรูปที ่2 (ข)) 
ออกทัง้หมด น าสายยางสองเสน้มาต่อกบักระบอกสบูดงัรปูที ่2 (ก) โดยใหต้่อสายยางทัง้สองกบัลูกสบูกระบอกเลก็ก่อน 
จากนัน้เปิดวาลว์แลว้กดฐานรองของลูกสูบกระบอกเลก็เพื่อไล่อากาศออกจากสายยางทัง้สอง ต่อสายยางทัง้สองเขา้กบั
ลูกสบูกระบอกใหญ่เป็นอนัเสรจ็สิน้ขัน้ตอนการจดัรปูแบบที ่1 จะเป็นดงัรปูที ่2 (ก)  ก่อนน าชุดทดลองในรปูแบบที1่ ไป
ใชง้านตอ้งเปิดวาลว์ทัง้สองขา้งก่อนทุกครัง้ เมื่อเปิดวาลว์จะท าใหชุ้ดทดลองมกีระบวนการท างานเหมอืนกบัหลอดตวัยู 
โดยทีข่องเหลวภายในลูกสบูทัง้สองเมื่อไดร้บัแรงกดจะไหลผ่านสายยางเบอร ์(1) 
  2.  รปูแบบที ่2 ของชุดทดลอง คอื รปูแบบทีใ่ชใ้นการสาธติหลกัการท างานของอุปกรณ์  ไฮดรอลกิอย่าง
ง่าย ขัน้ตอนการท างานของชุดทดลองสามารถเหน็ไดช้ดัเจนซึ่งจะช่วยใหน้ักเรยีนเชื่อมโยงความรูเ้รื่องกฎของพาสคลั
กบัสิง่ต่าง ๆ ในชวีติประจ าวนัไดด้ยีิง่ขึน้ รูปแบบที ่2 มลีกัษณะดงัรปูที ่2 (ข) ชุดทดลองกฎของพาสคลัทัง้สองรปูแบบ
สามารถเปลีย่นสลบักนัได ้โดยท าการเปลีย่นวธิกีารต่อสายยางกบัวาลว์ตามวตัถุประสงคก์ารใชง้าน โดยทีท่ ัง้ 2 รปูแบบ
นัน้มกีารต่อสายยางในชุดทดลองทีแ่ตกต่างกนัอย่างชดัเจนซึ่งจะท าใหก้ระบวนการท างานของอุปกรณ์นัน้แตกต่างกนั
ตามไปดว้ย ในการใชง้านชุดทดลองทุกครัง้เริม่แรกตอ้งท าการต่อสายยางตามรูปที ่2 (ข) ก่อน เพื่อน าน ้าเขา้มาในชุด
ทดลอง เมื่อต่อสายยางเรยีบรอ้ยเปิดวาล์วทัง้สองอนั ดงึฐานรองของลูกสูบกระบอกเลก็ขึน้เพื่อดงึน ้าขึน้มาจากภาชนะ
บรรจุ น ้าจะผ่านเขา้มาทางสายยางเบอร์ (1) ในรูปที่ 2 (ข) เมื่อดงึลูกสูบกระบอกเล็กขึน้จนสุดกดฐานรองของลูกสูบ
กระบอกเลก็ลงจะเป็นการดนัน ้าทีอ่ยู่ในกระบอกสูบออกผ่านสายยางเบอร์ (2) ในรูปที ่2 (ข) เขา้สู่ลูกสูบกระบอกใหญ่ 
น ้าจะไหลออกจากลูกสูบกระบอกใหญ่ผ่านสายยางเบอร์ (3) ในรูปที ่2 (ข) กลบัไปยงัภาชนะบรรจุ ขัน้ตอนทัง้หมดนี้
จะตอ้งท าซ ้า จนกว่าภายในชุดทดลองไม่มฟีองอากาศเหลอือยู่หรอืเหลอือยู่น้อยทีสุ่ด หากมฟีองอากาศเหลอือยู่ภายใน
ชุดทดลองจะส่งผลต่อความแม่นย าในการท าการทดลอง เมื่อท าซ ้าจนไล่อากาศออกไปแล้วสามารถใชชุ้ดทดลองเป็น
รูปแบบที ่2 ไดโ้ดยปิดวาล์วทีลู่กสูบกระบอกใหญ่เพื่อกนัไม่ใหน้ ้าไหลออกท าใหร้ะดบัน ้าในลูกสูบกระบอกใหญ่เพิม่ขึน้
และดนัฐานรองให้สูงขึน้เป็นไปตามหลกัการท างานของอุปกรณ์ไฮดรอลกิอย่างง่าย ถ้าต้องการปรบัระดบัน ้าในลูกสูบ
กระบอกใหญ่ใหเ้ปิดวาลว์ทีลู่กสบูกระบอกใหญ่เพื่อใหน้ ้าสามารถไหลออกผ่านทางสายยาง (3) 
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

บทน า 
จากเอกสาร งานวจิยั และประสบการณ์สอนวชิาฟิสกิสน์ักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย ผูท้ าการวจิยั

ไดต้ระหนักถงึความส าคญัของการสอนใหน้ักเรยีนเกดิกระบวนการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ผ่านการลงมอืปฏบิตัดิว้ยตนเอง 
ไม่ว่าจะผ่านการท าการทดลอง อุปกรณ์ทีเ่ป็นสื่อการสอนหรอืนวตักรรมทีส่่งเสรมิใหเ้กิดกระบวนการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง
นัน้จ าเป็นอย่างมากส าหรบันักเรียน ซึ่งการสอนที่เน้นการบรรยายและลงมือท าแบบฝึกหดัไม่สามารถท าให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ได้ การออกแบบนวตักรรมการสอน ชุดทดลอง ทัง้ของเดิมและกา รสร้างขึ้นใหม่จงึมี
ความส าคญัเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งสามารถน าเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อช่วยในการออกแบบและพฒันาเพื่อช่วยให้นักเรียน
สามารถเรยีนรูไ้ดง้า่ยขึน้ และสามารถลงมอืปฏบิตัไิดด้ว้ยตนเอง เมื่อท าการศกึษาเกี่ยวกบัชุดทดลองทางวทิยาศาสตร์
ในส่วนของวชิาฟิสกิส์ที่มกีารใช้งานอยู่ในสถานศกึษา และมขีายอยู่ทัว่ไปในรูปแบบของชุดทดลองส าเร็จรูป ผู้วจิยั
พบว่ามีชุดทดลองต่าง ๆ สามารถที่จะพฒันาต่อยอดจากชุดทดลองเดิม หรือออกแบบชุดทดลองใหม่ เพื่อให้ได้ชุด
ทดลองทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้ โดยภาพรวมแลว้ชุดทดลองทีข่ายอยู่นัน้มรีาคาค่อนขา้งแพง อกีทัง้ตอ้งสัง่ซื้อท าใหเ้กดิ
ความสิน้เปลอืง และไม่เพยีงพอต่อจ านวนนักเรยีน ท าใหโ้รงเรยีนส่วนใหญ่ยงัไม่มคีวามพรอ้มในการจดัการเรยีนการ
สอน การสร้างชุดอุปกรณ์ขึ้นเองจะช่วยท าให้นักเรยีนมคีวามเขา้ใจแนวคดิในทางฟิสกิส์ที่ผู้สร้างต้องการได้มากขึน้  

ผูว้จิยัจงึไดส้นใจทีจ่ะออกแบบและพฒันาชุดทดลองเรื่องกฎของพาสคลัใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ มคีวามแม่นย าในการ
วดัค่าจากการทดลอง เพื่อใหน้ักเรยีนได้เกดิกระบวนการเรยีนรูท้ีม่ากขึน้และเหน็ถงึการน าความรูท้างวทิยาศาสตรม์า
ใชใ้นชวีติประจ าวนัไดอ้ย่างชดัเจน เพราะอุปกรณ์มหีลกัการคลา้ยกบัเครื่องอดัไฮดรอลกิทีใ่ชก้นัอยู่ในปัจจุบนั 
 

วิธีการด าเนินการ 
 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อพฒันนาชุดทดลองเพื่อส่งเสรมิประสทิธภิาพทางการเรยีนรูร้ายวชิาฟิสกิสเ์รื่อง
กฎของพาสคลั เริ่มจากการศึกษางานวิจยัเรื่องการสร้างหรือพฒันาชุดทดลองเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนใน
รายวชิาฟิสกิส ์ศกึษาเกี่ยวกบัทฤษฎีกฎของพาสคลัและชุดทดลองเกีย่วกบักฎของพาสคลัทีม่อียู่ในปัจจุบนั จากนัน้ท า
การวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อออกแบบและพฒันาชุดลองกฎของพาสคลัขึน้มาโดยมวีตัถุประสงค ์2 อย่างนัน้คอื 1. ชุดทดลอง
ทีอ่อกแบบสามารถใชใ้นการพสิูจน์ทฤษฎีกฎของพาสคลัได ้2. ชุดทดลองทีอ่อกแบบสามารถใชส้าธติหลกัการท างาน
ของอุปกรณ์ไฮดรอลกิอย่างงา่ยได ้และไดก้ าหนดคุณสมบตัขิองชุดทดลองไวค้อื 1. มคุีณภาพด ี2. มคีวามแขง็แรงทด
ทานดแูลรกัษาและจดัเกบ็ไดง้า่ย 3. หาซื้อไดง้า่ย 4. มตีน้ทุนในการสรา้งน้อย 

 การออกแบบชุดทดลองกฎของพาสคลัไดน้ าชุดทดลองกฎของพาสคลัทีม่อียู่แลว้มาเป็นตน้แบบ(รปูที ่1)โดย
เพิม่เตมิกลไกเขา้ไปในกระบวนการท างานของชุดทดลองตน้แบบ และสรา้งชุดทดลองขึน้ใหม่โดยการเปลีย่นรปูร่างและ
วสัดุในการสร้างชุดทดลอง อาทเิช่น แผ่นอะครลิกิ หลอดฉีดยาพลาสติก สายยางขนาดเล็ก ลูกเหล็กขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 2 มลิลเิมตร ปืนกาวและไสก้าว เครื่องชัง่น ้าหนักขนาดเล็ก น็อต และเหล็กฉากมุม ขัน้ต่อไปหลงัจากการ
ออกแบบคือการสร้างชุดทดลอง และคู่มือการใช้งานชุดทดลองขึ้นมา จากท าการประเมณิชุดทดลองและคู่มอืโดย
ผูเ้ชีย่วชาญ 3 ท่าน ทีม่ปีระสบการณ์ในการสอนวชิาฟิสกิสไ์ม่ต ่ากว่า 10 ปี หลงัจากการปรบัปรุงแกไ้ขชุ้ดทดลองทีผ่่าน
การประเมณิจากผูเ้ชีย่วชายเรยีบรอ้ยแล้วท าการสรา้งแผนการจดัการเรยีนรูเ้พื่อใชใ้นการสอนเรื่องกฎของพาสคลัโดย
ใชชุ้ดทดลองทีพ่ฒันาขึน้มา สรา้งแบบทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีนขึน้มาเพื่อใชว้ดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
 ท าการใชชุ้ดทดลองกบันักเรยีนกลุ่มตวัอย่างทีไ่ดเ้ลอืกเอาไว ้นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 แผนการเรยีน
วทิย์ - คณิต ของโรงเรยีนสอาดเผดมิวทิยา จงัหวดัชุมพร ทีก่ าลังศกึษาอยู่ในภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2562 จ านวน 
30 คน ใช้เวลาในการสอน 2 คาบ 100 นาที ใช้แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลงัเรียนกับนักเรียนกลุ่ม
ตวัอย่าง ท าการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเพื่อวเิคราะห ์อภปิราย และสรุปผลต่อไป 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่1 ชุดทดลองกฎของพาสคลัตน้แบบทีน่ ามาเป็นแบบในการพฒันา 
 

ผลการวิจยัและอภิปราย 
 ผลการวจิยั พบว่า ชุดทดลองทีไ่ดอ้อกแบบและพฒันาสามารถปรบัเปลีย่นการใชง้านได ้2 รปูแบบ 
 1.  รูปแบบที ่1 ของชุดทดลอง คอื รูปแบบที่ใชใ้นการทดลองเพื่อพสิูจน์ทฤษฎีกฎของพาสคลัโดยการท า
การทดลอง ขัน้ตอนในการท าการทดลองอยู่ภายในคู่มอืของชุดทดลอง รปูแบบที ่1 มลีกัษณะดงัรปูที ่2 (ก) ซึง่การปรบั
สายยางใหเ้ป็นดงัรปูแบบที ่1 ตอ้งปรบัสายยางใหเ้ป็นดงัรปูแบบที ่2 เพื่อใหใ้นกระบอกสบูทัง้สองมนี ้าอยู่ในกระบอกสบู
ก่อน จากนัน้ปิดวาลว์ทัง้สองของกระบอกสูบ จากนัน้ถอดสายยางทัง้สามเสน้ (สายยางเบอร ์1, 2 และ3 ในรูปที ่2 (ข)) 
ออกทัง้หมด น าสายยางสองเสน้มาต่อกบักระบอกสบูดงัรปูที ่2 (ก) โดยใหต้่อสายยางทัง้สองกบัลูกสบูกระบอกเลก็ก่อน 
จากนัน้เปิดวาลว์แลว้กดฐานรองของลูกสูบกระบอกเลก็เพื่อไล่อากาศออกจากสายยางทัง้สอง ต่อสายยางทัง้สองเขา้กบั
ลูกสบูกระบอกใหญ่เป็นอนัเสรจ็สิน้ขัน้ตอนการจดัรปูแบบที ่1 จะเป็นดงัรปูที ่2 (ก)  ก่อนน าชุดทดลองในรปูแบบที1่ ไป
ใชง้านตอ้งเปิดวาลว์ทัง้สองขา้งก่อนทุกครัง้ เมื่อเปิดวาลว์จะท าใหชุ้ดทดลองมกีระบวนการท างานเหมอืนกบัหลอดตวัยู 
โดยทีข่องเหลวภายในลูกสบูทัง้สองเมื่อไดร้บัแรงกดจะไหลผ่านสายยางเบอร ์(1) 
  2.  รปูแบบที ่2 ของชุดทดลอง คอื รปูแบบทีใ่ชใ้นการสาธติหลกัการท างานของอุปกรณ์  ไฮดรอลกิอย่าง
ง่าย ขัน้ตอนการท างานของชุดทดลองสามารถเหน็ไดช้ดัเจนซึ่งจะช่วยใหน้ักเรยีนเชื่อมโยงความรูเ้รื่องกฎของพาสคลั
กบัสิง่ต่าง ๆ ในชวีติประจ าวนัไดด้ยีิง่ขึน้ รูปแบบที ่2 มลีกัษณะดงัรปูที ่2 (ข) ชุดทดลองกฎของพาสคลัทัง้สองรปูแบบ
สามารถเปลีย่นสลบักนัได ้โดยท าการเปลีย่นวธิกีารต่อสายยางกบัวาลว์ตามวตัถุประสงคก์ารใชง้าน โดยทีท่ ัง้ 2 รปูแบบ
นัน้มกีารต่อสายยางในชุดทดลองทีแ่ตกต่างกนัอย่างชดัเจนซึ่งจะท าใหก้ระบวนการท างานของอุปกรณ์นัน้แตกต่างกนั
ตามไปดว้ย ในการใชง้านชุดทดลองทุกครัง้เริม่แรกตอ้งท าการต่อสายยางตามรูปที ่2 (ข) ก่อน เพื่อน าน ้าเขา้มาในชุด
ทดลอง เมื่อต่อสายยางเรยีบรอ้ยเปิดวาลว์ทัง้สองอนั ดงึฐานรองของลูกสูบกระบอกเลก็ขึน้เพื่อดงึน ้าขึน้มาจากภาชนะ
บรรจุ น ้าจะผ่านเขา้มาทางสายยางเบอร์ (1) ในรูปที่ 2 (ข) เมื่อดงึลูกสูบกระบอกเล็กขึน้จนสุดกดฐานรองของลูกสูบ
กระบอกเลก็ลงจะเป็นการดนัน ้าทีอ่ยู่ในกระบอกสูบออกผ่านสายยางเบอร์ (2) ในรูปที ่2 (ข) เขา้สู่ลูกสูบกระบอกใหญ่ 
น ้าจะไหลออกจากลูกสูบกระบอกใหญ่ผ่านสายยางเบอร์ (3) ในรูปที ่2 (ข) กลบัไปยงัภาชนะบรรจุ ขัน้ตอนทัง้หมดนี้
จะตอ้งท าซ ้า จนกว่าภายในชุดทดลองไม่มฟีองอากาศเหลอือยู่หรอืเหลอือยู่น้อยทีสุ่ด หากมฟีองอากาศเหลอือยู่ภายใน
ชุดทดลองจะส่งผลต่อความแม่นย าในการท าการทดลอง เมื่อท าซ ้าจนไล่อากาศออกไปแล้วสามารถใชชุ้ดทดลองเป็น
รูปแบบที ่2 ไดโ้ดยปิดวาล์วทีลู่กสูบกระบอกใหญ่เพื่อกนัไม่ใหน้ ้าไหลออกท าใหร้ะดบัน ้าในลูกสูบกระบอกใหญ่เพิม่ขึน้
และดนัฐานรองให้สูงขึน้เป็นไปตามหลกัการท างานของอุปกรณ์ไฮดรอลกิอย่างง่าย ถ้าต้องการปรบัระดบัน ้าในลูกสูบ
กระบอกใหญ่ใหเ้ปิดวาลว์ทีลู่กสบูกระบอกใหญ่เพื่อใหน้ ้าสามารถไหลออกผ่านทางสายยาง (3) 
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รปูที ่2 ชุดทดลองกฎของพาสคลัรปูแบบที ่1 (ก), ชุดทดลองกฎของพาสคลัรปูแบบที ่2 (ข) 
 
 หลกัการท างานของชุดทดลองรปูแบบที ่1 คอื เมื่อน ามวลไปวางไวบ้นหลอดทดลอง 100 ml (ลูกสบูกระบอก
ใหญ่) ถ้าวางมวลหรอืออกแรงกดบนหลอดทดลอง 25 ml (ลูกสูบกระบอกเลก็, ลูกศรสแีดง) มากพอจนท าใหม้วลทีอ่ยู่
บนลูกสูบกระบอกใหญ่เกดิการยกตวัขึน้ดงัรปูที ่3 จะเป็นไปตามกฎของพาสคลัทีว่่า อตัราส่วนระหว่างแรงทีก่ระท าบน
ลูกสูบกระบอกเล็กต่อพื้นที่หน้าตัดของลูกสูบกระบอกเล็ก จะเมีค่าท่ากบั อตัราส่วนระหว่างแรงที่กระท าบนลูกสูบ
กระบอกใหญ่ต่อพืน้ทีห่น้าตดัของลูกสบูกระบอกใหญ่ ดงัสมการที ่(1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่3 หลกัการท างานของชุดทดลองกฎของพาสคลั 
 

𝐹𝐹
𝑎𝑎 =

𝑊𝑊
𝐴𝐴                                                          (1) 

 เมื่อ  𝐹𝐹  คอื แรงกระท าบนหลอดทดลอง 25 ml (N) 
    𝑊𝑊  คอื แรงกระท าบนหลอดทดลอง 100 ml (N) 
       𝑎𝑎   คอื พืน้ทีห่น้าตดัของหลอดทดลอง 25 ml (m2) 
     𝐴𝐴   คอื พืน้ทีห่น้าตดัของหลอดทดลอง 100 ml (m2) 

(ก) (ข) 

ตารางที ่1 ผลการหาค่าประสทิธภิาพของชุดทดลอง 
   ก าหนด a = 0.031 m2 และ A = 0.078 m2 
 

W 
(N) 

F 
(N) 

W/A 
(N/m2) 

F/a 
(N/m2) 

ค่ารอ้ยละความแตกต่าง 
(%) 

5.00 2.10 63.7 65.20 2.35 
10.00 4.00 127.5 128.20 0.55 
15.00 6.20 191.2 198.70 2.30 
20.00 8.30 255.0 255.80 2.30 
25.00 10.10 318.6 321.10 0.75 
30.00 12.00 383.4 382.70 0.06 

เฉลีย่ 223.1 225.30 1.00 
 
 จากตารางที่ 1 ผลการทดสอบประสิทธิภาพทางวิทยาศาสตร์ของชุดทดลองกฎของพาสคัล ซึ่งผู้ท า
วทิยานิพนธไ์ดอ้อกแบบและพฒันาขึน้เพื่อค านวนหาค่าอตัราส่วนระหว่างแรงทีก่ระท าต่อลูกสบูทัง้สองกบัพืน้ทีห่น้าตดั
ของลูกสูบทัง้สองตามกฎของพาสคลั (𝑊𝑊𝐴𝐴 ,

𝐹𝐹
𝑎𝑎) เพื่อแสดงใหเ้ห็นว่าผลการท าการทดลองนัน้เป็นไปตามกฎของพาสคลั 

และการหาค่าร้อยละความแตกต่างระหว่างค่าอตัราส่วนระหว่างแรงกดบนลูกสูบกระบอกใหญ่กบัพื้นที่หน้าตัดของ
ลูกสูบกระบอกใหญ่ เทยีบค่าอตัราส่วนระหว่างแรงกดบนลูกสูบขนาดเล็กกบัพืน้ทีห่น้าตดัของลูกสูบกระบอกเลก็ ดงั
สมการ (𝐹𝐹𝑎𝑎 =

𝑊𝑊
𝐴𝐴 ) ค่ารอ้ยละความแตกต่างเฉลีย่มคี่าเท่ากบั 1.00 เปอรเ์ซน็ต ์ซึง่น้อยกว่าเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้แสดงว่าชุด

ทดลองมปีระสทิธภิาพ 
 
การประเมณิคุณภาพชุดทดลองกฎของพาสคลัและคูม่อืการใชง้านโดยผูเ้ชีย่วชาญ 
 
ตารางที ่2 ผลการประเมณิคุณภาพชุดทดลองกฎของพาสคลัและคู่มอืการใชง้านชุดทดลอง 
 

ดา้นทีป่ระเมณิ 
ผลการพจิารณาคะแนนเฉลีย่ของ

ผูเ้ชีย่วชาญคนที ่ �̅�𝑥 S.D. การสรุปผล 
1 2 3 

1. ลกัษณะทางกายภาพทัว่ไป 5.00 5.00 4.50 4.83 0.29 ดมีาก 
2. ลกัษณะการใชง้าน 4.60 5.00 5.00 4.86 0.23 ดมีาก 
3.การบ ารุงรกัษาและการซ่อมแซม 5.00 5.00 4.71 4.90 0.34 ดมีาก 
4. ความเหมาะสมดา้นการน าไปใช้
ประกอบการเรยีนการสอน 5.00 5.00 4.75 4.92 0.14 ดมีาก 

ภาพรวมเฉลีย่ 4.90 5.00 4.74 4.88 0.10 ดมีาก 
 
 จากตารางที ่2 แสดงใหเ้หน็ว่า คุณภาพชุดทดลองกฎของพาสคลัทัง้ 4 ดา้นจากผูเ้ชีย่วชาญทัง้หมด 3 ท่าน 
พบว่า ดา้นลกัษณะทางกายภาพทัว่ไป มคี่าเฉลีย่ 4.83 อยู่ในระดบัดมีาก ดา้นลกัษณะการใชง้าน มคี่าเฉลีย่ 4.86 อยู่ใน
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................................................................................................................................................................... 

รปูที ่2 ชุดทดลองกฎของพาสคลัรปูแบบที ่1 (ก), ชุดทดลองกฎของพาสคลัรปูแบบที ่2 (ข) 
 
 หลกัการท างานของชุดทดลองรปูแบบที ่1 คอื เมื่อน ามวลไปวางไวบ้นหลอดทดลอง 100 ml (ลูกสบูกระบอก
ใหญ่) ถ้าวางมวลหรอืออกแรงกดบนหลอดทดลอง 25 ml (ลูกสูบกระบอกเลก็, ลูกศรสแีดง) มากพอจนท าใหม้วลทีอ่ยู่
บนลูกสูบกระบอกใหญ่เกดิการยกตวัขึน้ดงัรปูที ่3 จะเป็นไปตามกฎของพาสคลัทีว่่า อตัราส่วนระหว่างแรงทีก่ระท าบน
ลูกสูบกระบอกเล็กต่อพื้นที่หน้าตัดของลูกสูบกระบอกเล็ก จะเมีค่าท่ากบั อตัราส่วนระหว่างแรงที่กระท าบนลูกสูบ
กระบอกใหญ่ต่อพืน้ทีห่น้าตดัของลูกสบูกระบอกใหญ่ ดงัสมการที ่(1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่3 หลกัการท างานของชุดทดลองกฎของพาสคลั 
 

𝐹𝐹
𝑎𝑎 =

𝑊𝑊
𝐴𝐴                                                          (1) 

 เมื่อ  𝐹𝐹  คอื แรงกระท าบนหลอดทดลอง 25 ml (N) 
    𝑊𝑊  คอื แรงกระท าบนหลอดทดลอง 100 ml (N) 
       𝑎𝑎   คอื พืน้ทีห่น้าตดัของหลอดทดลอง 25 ml (m2) 
     𝐴𝐴   คอื พืน้ทีห่น้าตดัของหลอดทดลอง 100 ml (m2) 

(ก) (ข) 

ตารางที ่1 ผลการหาค่าประสทิธภิาพของชุดทดลอง 
   ก าหนด a = 0.031 m2 และ A = 0.078 m2 
 

W 
(N) 

F 
(N) 

W/A 
(N/m2) 

F/a 
(N/m2) 

ค่ารอ้ยละความแตกต่าง 
(%) 

5.00 2.10 63.7 65.20 2.35 
10.00 4.00 127.5 128.20 0.55 
15.00 6.20 191.2 198.70 2.30 
20.00 8.30 255.0 255.80 2.30 
25.00 10.10 318.6 321.10 0.75 
30.00 12.00 383.4 382.70 0.06 

เฉลีย่ 223.1 225.30 1.00 
 
 จากตารางที่ 1 ผลการทดสอบประสิทธิภาพทางวิทยาศาสตร์ของชุดทดลองกฎของพาสคัล ซึ่งผู้ท า
วทิยานิพนธไ์ดอ้อกแบบและพฒันาขึน้เพื่อค านวนหาค่าอตัราส่วนระหว่างแรงทีก่ระท าต่อลูกสบูทัง้สองกบัพืน้ทีห่น้าตดั
ของลูกสูบทัง้สองตามกฎของพาสคลั (𝑊𝑊𝐴𝐴 ,

𝐹𝐹
𝑎𝑎) เพื่อแสดงใหเ้ห็นว่าผลการท าการทดลองนัน้เป็นไปตามกฎของพาสคลั 

และการหาค่าร้อยละความแตกต่างระหว่างค่าอตัราส่วนระหว่างแรงกดบนลูกสูบกระบอกใหญ่กบัพื้นที่หน้าตัดของ
ลูกสูบกระบอกใหญ่ เทยีบค่าอตัราส่วนระหว่างแรงกดบนลูกสูบขนาดเล็กกบัพืน้ทีห่น้าตดัของลูกสูบกระบอกเลก็ ดงั
สมการ (𝐹𝐹𝑎𝑎 =

𝑊𝑊
𝐴𝐴 ) ค่ารอ้ยละความแตกต่างเฉลีย่มคี่าเท่ากบั 1.00 เปอรเ์ซน็ต ์ซึง่น้อยกว่าเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้แสดงว่าชุด

ทดลองมปีระสทิธภิาพ 
 
การประเมณิคุณภาพชุดทดลองกฎของพาสคลัและคูม่อืการใชง้านโดยผูเ้ชีย่วชาญ 
 
ตารางที ่2 ผลการประเมณิคุณภาพชุดทดลองกฎของพาสคลัและคู่มอืการใชง้านชุดทดลอง 
 

ดา้นทีป่ระเมณิ 
ผลการพจิารณาคะแนนเฉลีย่ของ

ผูเ้ชีย่วชาญคนที ่ �̅�𝑥 S.D. การสรุปผล 
1 2 3 

1. ลกัษณะทางกายภาพทัว่ไป 5.00 5.00 4.50 4.83 0.29 ดมีาก 
2. ลกัษณะการใชง้าน 4.60 5.00 5.00 4.86 0.23 ดมีาก 
3.การบ ารุงรกัษาและการซ่อมแซม 5.00 5.00 4.71 4.90 0.34 ดมีาก 
4. ความเหมาะสมดา้นการน าไปใช้
ประกอบการเรยีนการสอน 5.00 5.00 4.75 4.92 0.14 ดมีาก 

ภาพรวมเฉลีย่ 4.90 5.00 4.74 4.88 0.10 ดมีาก 
 
 จากตารางที ่2 แสดงใหเ้หน็ว่า คุณภาพชุดทดลองกฎของพาสคลัทัง้ 4 ดา้นจากผูเ้ชีย่วชาญทัง้หมด 3 ท่าน 
พบว่า ดา้นลกัษณะทางกายภาพทัว่ไป มคี่าเฉลีย่ 4.83 อยู่ในระดบัดมีาก ดา้นลกัษณะการใชง้าน มคี่าเฉลีย่ 4.86 อยู่ใน
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ระดบัดีมาก ด้านการบ ารุงรกัษาและการซ่อมแซม มีค่าเฉลี่ย 4.90 อยู่ในระดบัดีมาก ด้านความเหมาะสมด้านการ
น าไปใชป้ระกอบการเรยีนการสอน มคี่าเฉลีย่ 4.92 อยู่ในระดบัดมีาก และโดยภาพรวมมคี่าเฉลีย่ 4.88 อยู่ระดบัดมีาก 
 ผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 3 ท่านมคีวามคดิเหน็และขอ้เสนอแนะดงัต่อไปนี้ 
  1.  เป็นชุดทดลองทีช่่วยส่งเสรมิการเรยีนรูเ้รื่องกฎของพาสคลัไดเ้ป็นอย่างด ี
  2.  กระบวนการต่าง ๆ ของชุดทดลองมคีวามเป็นระเบยีบ สามารถตรวจสอบขัน้ตอนได้ง่าย ท าให้
นักเรยีนเขา้ใจกระบวนการต่าง ๆ ไดด้ว้ยตนเอง 
  3.  เป็นชุดทดลองทีค่รทูัว่ไปสามารถประดษิฐไ์ดด้ว้ยตนเอง 
 
ตารางที ่3  ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนก่อนและหลงัเรยีน 
   จ านวนนักเรยีน 30 คน 
 

กลุ่มทดลอง �̅�𝑥 S.D. t Sig ดชันีประสทิธผิลของชุด
ทดลองเรื่องกฎของพาสคลั 

ก่อนเรยีน 5.63 1.56 
11.91 0.00 0.35 

หลงัเรยีน 9.1 2.50 
 

การศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนที่เรยีนดว้ยชุดทดลองเรื่องกฎของพาสคลัก่อนและหลงัเรยีน 
เป็นดงัตารางที ่3 แสดงใหเ้หน็ว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนเรยีนคอื 5.63 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยหลงัเรยีนคอื 9.1 คะแนน 
เมื่อน าค่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรยีนและหลงัเรยีนของกลุ่มตวัอย่างมาเปรยีบเทยีบโดยใช้ t-test dependent พบว่ามคี่า
เท่ากบั 11.91 มนัียส าคญัทางสถิติที่ระดบั.05 และค่าดชันีประสทิธิผ์ล เท่ากบั 0.35 หมายความว่าผู้เรยีนมคีวามรู้
เพิม่ขึ้น 0.35 หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 35.00  แสดงว่าสื่อการจดัการเรยีนรู้ทีใ่ชม้ปีระสทิธิผ์ลช่วยใหผู้้เรียนเกิดการเรยีนรู้
ไดม้ากขึน้ 

 
สรปุผลการวิจยั 

จากการวิจยั พบว่า ชุดทดลองกฎของพาสคัลที่ได้พัฒนาขึ้นเป็นชุดทดลองที่มีประสิทธิภาพมีค่า 𝑊𝑊𝐴𝐴  
แตกต่างกบัค่า 𝐹𝐹𝑎𝑎 ร้อยละ 1.00 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว ้ผลการเรยีนรูท้างการเรยีนของนักเรยีนที่เรยีนดว้ยชุด
ทดลองเรื่องกฎของพาสคลัมคีะแนนเฉลี่ยหลงัเรยีนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรยีนอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
และค่าดชันีประสทิธผิลของชุดทดลองเรื่องกฎของพาสคลัทีใ่ชใ้นการทดลองกบักลุ่มตวัอย่างทีไ่ดค้อื 0.35 หมายความ
ว่าผูเ้รยีนมคีวามรูเ้พิม่ขึน้รอ้ยละ 35   
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ระดบัดีมาก ด้านการบ ารุงรกัษาและการซ่อมแซม มีค่าเฉลี่ย 4.90 อยู่ในระดบัดีมาก ด้านความเหมาะสมด้านการ
น าไปใชป้ระกอบการเรยีนการสอน มคี่าเฉลีย่ 4.92 อยู่ในระดบัดมีาก และโดยภาพรวมมคี่าเฉลีย่ 4.88 อยู่ระดบัดมีาก 
 ผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 3 ท่านมคีวามคดิเหน็และขอ้เสนอแนะดงัต่อไปนี้ 
  1.  เป็นชุดทดลองทีช่่วยส่งเสรมิการเรยีนรูเ้รื่องกฎของพาสคลัไดเ้ป็นอย่างด ี
  2.  กระบวนการต่าง ๆ ของชุดทดลองมคีวามเป็นระเบยีบ สามารถตรวจสอบขัน้ตอนได้ง่าย ท าให้
นักเรยีนเขา้ใจกระบวนการต่าง ๆ ไดด้ว้ยตนเอง 
  3.  เป็นชุดทดลองทีค่รทูัว่ไปสามารถประดษิฐไ์ดด้ว้ยตนเอง 
 
ตารางที ่3  ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนก่อนและหลงัเรยีน 
   จ านวนนักเรยีน 30 คน 
 

กลุ่มทดลอง �̅�𝑥 S.D. t Sig ดชันีประสทิธผิลของชุด
ทดลองเรื่องกฎของพาสคลั 

ก่อนเรยีน 5.63 1.56 
11.91 0.00 0.35 

หลงัเรยีน 9.1 2.50 
 

การศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนที่เรยีนดว้ยชุดทดลองเรื่องกฎของพาสคลัก่อนและหลงัเรยีน 
เป็นดงัตารางที ่3 แสดงใหเ้หน็ว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนเรยีนคอื 5.63 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยหลงัเรยีนคอื 9.1 คะแนน 
เมื่อน าค่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรยีนและหลงัเรยีนของกลุ่มตวัอย่างมาเปรยีบเทยีบโดยใช้ t-test dependent พบว่ามคี่า
เท่ากบั 11.91 มนัียส าคญัทางสถิติที่ระดบั.05 และค่าดชันีประสทิธิผ์ล เท่ากบั 0.35 หมายความว่าผู้เรยีนมคีวามรู้
เพิม่ขึ้น 0.35 หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 35.00  แสดงว่าสื่อการจดัการเรยีนรู้ทีใ่ชม้ปีระสทิธิผ์ลช่วยใหผู้้เรียนเกิดการเรยีนรู้
ไดม้ากขึน้ 

 
สรปุผลการวิจยั 

จากการวิจยั พบว่า ชุดทดลองกฎของพาสคัลที่ได้พัฒนาขึ้นเป็นชุดทดลองที่มีประสิทธิภาพมีค่า 𝑊𝑊𝐴𝐴  
แตกต่างกบัค่า 𝐹𝐹𝑎𝑎 ร้อยละ 1.00 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว ้ผลการเรยีนรูท้างการเรยีนของนักเรยีนที่เรยีนดว้ยชุด
ทดลองเรื่องกฎของพาสคลัมคีะแนนเฉลี่ยหลงัเรยีนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรยีนอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
และค่าดชันีประสทิธผิลของชุดทดลองเรื่องกฎของพาสคลัทีใ่ชใ้นการทดลองกบักลุ่มตวัอย่างทีไ่ดค้อื 0.35 หมายความ
ว่าผูเ้รยีนมคีวามรูเ้พิม่ขึน้รอ้ยละ 35   

 

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณสถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีไ่ดส้นับสนุนทุนการศกึษาและวจิยั 
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การสังเคราะห์และคุณสมบัติของผงนาโน Ni-Sb/SnO
2
 โดยกระบวนการใช้สารลดแรงตึงผิว

สุปานดี มณีโลกย์1* 

บทคัดย่อ
นกิเกลิแอนทโิมนเีจอืทนิออกไซด์ (NATO) เป็นวสัดทุีไ่ด้รบัความสนใจใช้ส�าหรบัการผลติโอโซนด้วยวธีิไฟฟ้าเคมี ซึง่สามารถ

ผลิตโอโซนได้สูงถึง 50% โดยอาจเนื่องจากผลกระทบของอุณหภูมิแคลไซด์ต่อโครงสร้าง องค์ประกอบและรูปร่างของ NATO ดังนั้น

งานวิจัยชิ้นนี้มุ่งศึกษากระบวนการสังเคราะห์ NATO ด้วยสารลดแรงตึงผิวชนิด cetyl trimethyl ammonium bromide (CTAB) 

และศึกษาลักษณะเฉพาะของผงนาโน NATO ด้วยเทคนิคการเล้ียวเบนของรังสีเอกซ์ (XRD) กล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอนแบบส่อง

กราด (SEM) เทคนิคเอ็กซ์เรย์แบบกระจายพลังงาน (EDX) เทคนิคสเปกโตรสโกปีโฟโตอิเล็กตรอนด้วยรังสีเอ๊กซ์ (XPS) ผลการศึกษา

โครงสร้าง NATO ด้วยเทคนิค XRD พบว่า NATO มโีครงสร้างผลกึเดยีวแบบเตตระโกนอล(Tetragonal) จากสมการ Scherrer ขนาด

ผลึกที่อุณหภูมิก่อนเผาจนถึง 900 องศาเซลเซียสอยู่ระหว่าง 2-10.2 นาโนเมตร พบว่าขนาดของผลึกมีขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นตามอุณห

ภูมิแคลไซด์ เนื่องจากเกิดกระบวนการ Agglomeration และภาพถ่าย SEM แสดงให้เห็นว่า NATO มีรูปร่างทรงกลมและกระจาย

ตัวได้ดี อีกทั้งผลการศึกษาจาก EDX แสดงธาตุทุกตัวใน NATO เมื่อเผา NATO ที่อุณหภูมิแคลไซด์ตั้งแต่ 700 องศาเซลเซียส พบว่า 

NATO มีสีน�้าเงินเข้ม อธิบายได้ว่าในการเจือ Ni และ Sb ใน SnO
2
 นั้น Sn4+ ถูกแทนที่โดย Sb5 โดยอาจมีการเปลี่ยนขนาดของแลต

ทิชเพียงเล็กน้อย เพราะขนาดรัศมีไอออนของ Sb5+ (60 pm) มีขนาดใกล้เคียงกับ Sn4+ (r = 71pm) ในขณะที่ Sb3+ มีขนาด 76 

pm ท�าให้อิเล็คตรอนในสารประกอบที่ถูกกระตุ้นด้วยการเคลื่อนจากระดับผู้ให้ (donor level) ไปยังแถบน�าไฟฟ้าส่งผลให้ NATO 

มีสีน�้าเงิน ซึ่งผลจาก XPS ก็ยืนยันได้ว่าพบทั้ง Sb3+ and Sb5+ใน NATO จากการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิแคลไซด์เป็นปัจจัย

ส�าคัญต่อสีและขนาดของผงผลึก NATO และยังส่งผลต่อสถานะออกซิเดชันของธาตุในNATO

ค�าส�าคัญ : นิกเกิลแอนทิโมนีเจือทินออกไซด์ ผงผลึกนาโน วิธีซีทีเอบี

1  ดร., สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง 93210
1 Dr., Department of Occupational Health and Safety, Faculty of Health and Sports Science, Thaksin University, Phatthalung, 93210, 

Thailand
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Synthesis and Characterization of Nickel and Antimony doped 

Tin oxide nanopowders via surfactant-mediated method

Supandee Maneelok1*

Abstract 
It has been interested to develop material with a high active and selective for the electrochemical 

generation of ozone. In the recent year, Ni-Sb/SnO
2 
(NATO) material was employed to generate ozone with high 

current efficiency (up to 50%). This may be achieved by formulating a model of the chemical and morphological 

structure of NATO as a function of calcination temperature. Herein we are proposing surfactant (Cetyl trimethyl 

ammonium bromide, CTAB) syntheses to produce a nanoscale level the NATO that will be utilized for this 

purpose. The work has been carried out using X-ray diffraction (XRD), Scanning Electron Microscope (SEM), 

Energy Dispersive Spectrometer (EDX) and X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS). The XRD analysis shows 

that NATO crystallise with single phase and the tetragonal structure. The estimated crystalline sizes using the 

Scherrer equation were found to be in the range from ca. 2 nm as prepared to ca. 10.2 nm after calcinations at 

900 oC. The increasing size is due to agglomeration of particles with increasing temperature. The morphology was 

conducted by SEM show that all sample consisted of spherical particles and well disperse. Elemental analysis 

of the powder was obtained using Energy Dispersive X-ray (EDX). The NATO powders with calcined over 700 oC 

were blue. This can be interpreted by the perfect substitution of Sn4+ by Sb5+ only. Hence Sb5+ will replace Sn4+ 

with minimum or no distortion of the lattice considering the radius of Sb5+ (60 pm) which compares favourably 

to Sn4+ (r = 71pm) in contrast to (Sb3+ = 76 pm). Furthermore, excitation of electron from the donor levels to 

the conduction band give rise to the blue colour. XPS spectra of all NATO samples showed presence of both 

Sb3+ and Sb5+. The result suggest that the calcination temperature is a key factor to control the colour and size 

of NATO nanoparticles. Moreover, it indicates the oxidation state of element.

Keywords : Ni/Sb-SnO
2
, Nanocrystalline powders, CTAB method
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บทน า 
โอโซนจัดเป็นตัวออกซิไดซ์ที่รุนแรง มีศักย์ออกซิเดชัน (Oxidation potential) สูงถึง 2.07 eV  ซึ่งความแรงของ

ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นสูงกว่าน้ ายาที่ใช้ในการฆ่าเช้ือส าคัญได้แก่ Sodium hypochlorite และ Chlorine dioxide ที่มีค่าศักย์
ออกซิเดชันเท่ากับ 1.36 eV และ 0.95 eV ตามล าดับ [1] ดังนั้นโอโซนจึงถูกน ามาใช้ในการก าจัดสี สารอินทรีย์และสารอนิน 
ทรีย์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง ไม่เกิดตะกอน(Sludge) และไม่ทิ้งสารเคมีตกค้าง วิธีการที่นิยมใช้ในการผลิตโอโซนในปัจจุบัน
มี 2 วิธี [2] คือ 1) Corona Discharge โดยวิธีนี้สามารถผลิตโอโซนได้ในสถานะก๊าซและใช้พลังงานไฟฟ้าสูง ในขณะที่ 2) วิธี
เคมีไฟฟ้า (Electrochemical process) ใช้พลังงานท่ีต่ ากว่าและสามารถผลิตโอโซนได้ทั้งสถานะก๊าซและของเหลว [3] จึงท า
ให้วิธีนี้ก าลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ปัจจัยที่ส าคัญในการผลิตโอโซน คือตัวเร่งปฏิกิริยา (Catalyst) ที่ขั้วไฟฟ้าได้แก่ 
graphite, glassy-carbon, platinum, boron doped diamond [2] และ Chan et.al [3] พบว่านิกเกิลแอนทิโมนีเจือทิน
ออกไซด์ (Ni/Sb-SnO2) ผลิตโอโซนในกรดไฮโดรคลอริคที่ระดับความเข้มข้น 1โมลาร์ (1M HClO4) ที่ค่า current efficiency 
ถึง 35% และ ศักย์ไฟฟ้า (cell voltage) ที่ ˂ 3V ทั้งนี้ นิกเกิลคือธาตุส าคัญที่มีผลต่อการผลิตโอโซน สอดคล้องกับ 
Christensen and co-workers [4]  รายงานการผลิตโอโซนโดยมีค่า current efficiency สูงถึง 50% ด้วยวิธีเคมีไฟฟ้าจาก
การใช้  Ni/Sb-SnO2 อย่างไรก็ตาม Chan and co-workers [5], Christensen et. al [4], Shekarchizade and Amini [6] 
และ Basiriparsa and Abbasi [7] ได้ศึกษาถึงขั้วไฟฟ้า Ni/Sb-SnO2 ที่เหมาะสมต่อการผลิตโอโซน แต่เนื่องจากการใช้
ขั้วไฟฟ้า Ni/Sb-SnO2 มาวิเคราะห์หาลักษณะเฉพาะ กลไกการเกิดโอโซน และ active site ของสาร Ni/Sb-SnO2 มีข้อจ ากัด
ด้านการตรวจวิเคราะห์ด้วยเทคนิคขั้นสูง ดังนั้นการผลิตสาร Ni/Sb-SnO2 ในรูปแบบอนุภาคผงจึงเป็นทางเลือกท่ีดีที่สามารถ
น าไปวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของวัสดุได้มากขึ้น ในงานวิจัยนี้จึงศึกษาอนุภาคผงนิกเกิลแอนทิโมนีเจือทินออกไซด์ (Ni/Sb-
SnO2) ด้วยกระบวนการใช้สารลดแรงตึงผิวชนิดบวก Cetyl Trimethyl Ammonium Bromide (CTAB) โดยพิจารณา
ผลกระทบอุณภูมิแคลไซด์ เพื่อท าการศึกษาโครงสร้าง สัณฐาน ธาตุองค์ประกอบ และสถานะออกซิเดชันของอะตอม เพื่อจะ
สามารถน าไปพัฒนาการผลิตขั้วไฟฟ้าจากอนุภาคผงนาโน Ni/Sb-SnO2  

 
วิธีการวิจัย 

การเตรียมผงนาโนนิกเกิลแอนทิโมนี เจือทินออกไซด์โดยการใช้สารลดแรงตึงผิวกลุ่ม Cetyl Trimethyl 
Ammonium Bromide (CTAB) ได้ดัดแปลงมาจากงานวิจัยของ Wang and co-workers[8] and Geetha et. al [9] โดยช่ัง
สารตั้งต้น SnCl4.5H2O, SbCl3 และ NiCl2.6H2O ในอัตราส่วนโดยโมล Sn:Sb:Ni คือ  98:1.5: 0.5 แล้วละลายในน้ ากลั่น
บริสุทธ์ิ จากนั้นเติม CTAB และ NH4OH  และกวนสารประกอบอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลา 24 ช่ัวโมง จนกระทั่งเกิดตะกอน
สีเหลืองอ่อน หลังจากนั้นเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 96 ช่ัวโมง เพื่อให้สารก่อตัวกันเป็นผลึกหลังจากนั้นน าไปก าจัดคลอ
ไรด์โดยปั่นเหวี่ยงกับน้ ากลั่น จนกว่าจะไม่เหลือสารคลอไรด์ตกค้าง โดยทดสอบการตกค้างของคลอไรด์โดยใช้ซิลเวอร์ไนเตรต 
(AgNO3)  จากนั้นน าตะกอนที่ได้ไปอบไล่ความช้ืนในตู้อบที่อุณหูมิ 80oC เป็นเวลา  5 ช่ัวโมง และน าผงสังเคราะห์ไปบดให้
ละเอียด จากนั้นน าไปเผา (Calcination) ที่อุณหภูมิ 500oC, 700 oC และ 900 oC เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง น าผงอนุภาค NATO ไป
วิเคราะห์หาลักษณะเฉพาะโดยเทคนิค XRD, SEM/EDX และ XPS  
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาลักษณะของผงนาโน NATO ที่สังเคราะห์ด้วยวิธี CTAB และเผาที่อุณหภูมิแคลไซด์แตกต่างกันเป็น

เวลา 1 ช่ัวโมง พบว่าสีของผลึกนาโน NATO มีสีที่แตกต่างกันตามอุณหภูมิแคลไซด์ที่สูงข้ึน ดังแสดงในภาพที่ 1 ผลึก NATO ที่
ไม่ได้เผาจะมีสีเหลืองอ่อน และสีของผลึกนาโนจะเข้มขึ้นเป็นสีเขียวเทาเมื่อเผาที่อุณหภูมิแคลไซด์ 500 oC หลังจากนั้นผลึกนา
โนเปลี่ยนเป็นสีน้ าเงินเข้มเมื่อเผาที่อุณหภูมิแคลไซด์ 700 และ 900 oC ตามล าดับ การเปลี่ยนแปลงสีของผลึกนาโน NATO 
อาจเนื่องจากการเจือ Ni และ Sb ใน SnO2 นั้น Sn4+ ถูกแทนท่ีโดย Sb5+ โดยอาจมีการเปลี่ยนขนาดของแลตทิชเพียงเล็กนอ้ย 
เพราะขนาดรัศมีไอออนของ Sb5+ (r = 60 pm) มีขนาดใกล้เคียงกับ Sn4+ (r = 71pm) ในขณะที่ Sb3+ มีขนาด 76 pm ท าให้
อิเล็กตรอนในสารประกอบท่ีถูกกระตุน้ด้วยการเคลือ่นจากระดับผูใ้ห้ (donor level) ไปยังแถบน าไฟฟ้า (conduction band) 
ของ SnO2 ส่งผลให้ NATO มีสีน้ าเงิน[10] 

 
ภาพที่ 1 ผงผลึก NATO ที่อุณหภมูิแคลไซด์ที่แตกต่างกัน (a) ก่อนเผา (b) เผาที่ 500 oC (c) 700 oC และ (d) 900 oC 

การศึกษาโครงสร้างของผลึกนาโน NATO ด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์  (XRD) ที่สังเคราะห์ที่อุณหภูมิ 
500 oC 700 oC และ 900 oC พบว่า ท้ังสองตัวอย่างมีรูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ในต าแหน่งเดียวกันที่ระนาบ (110), 
(101), (020), (111), (120), (121), (220), (002), (130), (112) และ (031) ซึ่งสอดคล้องกับโครงสร้างผลึกของ SnO2 ที่มี
โครงสร้างผลึกแบบเตตระโกนอล (Tetrogonal) ตามข้อมูลมาตรฐานของกลุ่ม cassiterite, syn; Q: S; 00-041-1445 ที่ใช้ 
Space group: P42/mnm [10] และจากภาพท่ี 2 จะเห็นได้ว่าผลึก NATO มีเฟสเดียว ไม่มีการเจือปนของสารประกอบอ่ืน ๆ 
นอกจากนี้การวิเคราะห์ขนาดของผลึกนาโน NATO ด้วยสมการของ Sherrer พบว่า ผลึกนาโน NATO มีขนาดใหญ่ขึ้นตาม
อุณหภูมิแคลไซด์[8] โดยผลึกมีขนาดตั้งแต่ 2.2, 3.5, 8.6 และ 10.2 นาโนเมตร ท่ีอุณหภูมิก่อนเผาและอุณหภูมิหลังเผาที่  
500 oC, 700 oC และ 900 oC ทั้งนี้การทีผ่ลึกมีขนาดใหญ่ขึ้นเนื่องจากกระบวนการ Agglomeration [8]   

 

ภาพที่ 2 XRD pattern ของผงนาโน NATO ที่อุณหภูมิแคลไซด์ (a) ก่อนเผา (b) 500 oC (c) 700 oC (d) 900 oC 
และ (e) XRD pattern ของสารที่มีโครงสร้างแบบเตเตระโกนอล (SnO2) 
 
จากการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของผลึกนาโน NATO ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด 

จากภาพที่ 3(a) แสดงผลึกนาโน NATO สังเคราะห์ที่อุณหภูมิแคลไซด์ 700 oC เป็นภาพถ่าย SEM ที่ก าลังขยาย 25000 เท่า 
พบว่ามีรูปร่างทรงกลมและกระจายตัวได้ดีและจากการศึกษาองค์ประกอบของธาตุทางเคมีด้วยเทคนิค EDX ในภาพที่ 3(b) 
พบธาตุ Sn Sb และ O เป็นองค์ประกอบหลัก โดยแสดงเปอร์เซ็นต์น้ าหนักของธาตุ Sn Sb และ O เป็น 62.3 wt% 9.19 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

บทน า 
โอโซนจัดเป็นตัวออกซิไดซ์ที่รุนแรง มีศักย์ออกซิเดชัน (Oxidation potential) สูงถึง 2.07 eV  ซึ่งความแรงของ

ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นสูงกว่าน้ ายาที่ใช้ในการฆ่าเช้ือส าคัญได้แก่ Sodium hypochlorite และ Chlorine dioxide ที่มีค่าศักย์
ออกซิเดชันเท่ากับ 1.36 eV และ 0.95 eV ตามล าดับ [1] ดังนั้นโอโซนจึงถูกน ามาใช้ในการก าจัดสี สารอินทรีย์และสารอนิน 
ทรีย์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง ไม่เกิดตะกอน(Sludge) และไม่ทิ้งสารเคมีตกค้าง วิธีการที่นิยมใช้ในการผลิตโอโซนในปัจจุบัน
มี 2 วิธี [2] คือ 1) Corona Discharge โดยวิธีนี้สามารถผลิตโอโซนได้ในสถานะก๊าซและใช้พลังงานไฟฟ้าสูง ในขณะที่ 2) วิธี
เคมีไฟฟ้า (Electrochemical process) ใช้พลังงานท่ีต่ ากว่าและสามารถผลิตโอโซนได้ทั้งสถานะก๊าซและของเหลว [3] จึงท า
ให้วิธีนี้ก าลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ปัจจัยที่ส าคัญในการผลิตโอโซน คือตัวเร่งปฏิกิริยา (Catalyst) ที่ขั้วไฟฟ้าได้แก่ 
graphite, glassy-carbon, platinum, boron doped diamond [2] และ Chan et.al [3] พบว่านิกเกิลแอนทิโมนีเจือทิน
ออกไซด์ (Ni/Sb-SnO2) ผลิตโอโซนในกรดไฮโดรคลอริคที่ระดับความเข้มข้น 1โมลาร์ (1M HClO4) ที่ค่า current efficiency 
ถึง 35% และ ศักย์ไฟฟ้า (cell voltage) ที่ ˂ 3V ทั้งนี้ นิกเกิลคือธาตุส าคัญที่มีผลต่อการผลิตโอโซน สอดคล้องกับ 
Christensen and co-workers [4]  รายงานการผลิตโอโซนโดยมีค่า current efficiency สูงถึง 50% ด้วยวิธีเคมีไฟฟ้าจาก
การใช้  Ni/Sb-SnO2 อย่างไรก็ตาม Chan and co-workers [5], Christensen et. al [4], Shekarchizade and Amini [6] 
และ Basiriparsa and Abbasi [7] ได้ศึกษาถึงขั้วไฟฟ้า Ni/Sb-SnO2 ที่เหมาะสมต่อการผลิตโอโซน แต่เนื่องจากการใช้
ขั้วไฟฟ้า Ni/Sb-SnO2 มาวิเคราะห์หาลักษณะเฉพาะ กลไกการเกิดโอโซน และ active site ของสาร Ni/Sb-SnO2 มีข้อจ ากัด
ด้านการตรวจวิเคราะห์ด้วยเทคนิคขั้นสูง ดังนั้นการผลิตสาร Ni/Sb-SnO2 ในรูปแบบอนุภาคผงจึงเป็นทางเลือกท่ีดีที่สามารถ
น าไปวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของวัสดุได้มากขึ้น ในงานวิจัยนี้จึงศึกษาอนุภาคผงนิกเกิลแอนทิโมนีเจือทินออกไซด์ (Ni/Sb-
SnO2) ด้วยกระบวนการใช้สารลดแรงตึงผิวชนิดบวก Cetyl Trimethyl Ammonium Bromide (CTAB) โดยพิจารณา
ผลกระทบอุณภูมิแคลไซด์ เพื่อท าการศึกษาโครงสร้าง สัณฐาน ธาตุองค์ประกอบ และสถานะออกซิเดชันของอะตอม เพื่อจะ
สามารถน าไปพัฒนาการผลิตขั้วไฟฟ้าจากอนุภาคผงนาโน Ni/Sb-SnO2  

 
วิธีการวิจัย 

การเตรียมผงนาโนนิกเกิลแอนทิโมนี เจือทินออกไซด์โดยการใช้สารลดแรงตึงผิวกลุ่ม Cetyl Trimethyl 
Ammonium Bromide (CTAB) ได้ดัดแปลงมาจากงานวิจัยของ Wang and co-workers[8] and Geetha et. al [9] โดยช่ัง
สารตั้งต้น SnCl4.5H2O, SbCl3 และ NiCl2.6H2O ในอัตราส่วนโดยโมล Sn:Sb:Ni คือ  98:1.5: 0.5 แล้วละลายในน้ ากลั่น
บริสุทธ์ิ จากนั้นเติม CTAB และ NH4OH  และกวนสารประกอบอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลา 24 ช่ัวโมง จนกระทั่งเกิดตะกอน
สีเหลืองอ่อน หลังจากนั้นเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 96 ช่ัวโมง เพื่อให้สารก่อตัวกันเป็นผลึกหลังจากนั้นน าไปก าจัดคลอ
ไรด์โดยปั่นเหวี่ยงกับน้ ากลั่น จนกว่าจะไม่เหลือสารคลอไรด์ตกค้าง โดยทดสอบการตกค้างของคลอไรด์โดยใช้ซิลเวอร์ไนเตรต 
(AgNO3)  จากนั้นน าตะกอนที่ได้ไปอบไล่ความช้ืนในตู้อบที่อุณหูมิ 80oC เป็นเวลา  5 ช่ัวโมง และน าผงสังเคราะห์ไปบดให้
ละเอียด จากนั้นน าไปเผา (Calcination) ที่อุณหภูมิ 500oC, 700 oC และ 900 oC เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง น าผงอนุภาค NATO ไป
วิเคราะห์หาลักษณะเฉพาะโดยเทคนิค XRD, SEM/EDX และ XPS  
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาลักษณะของผงนาโน NATO ที่สังเคราะห์ด้วยวิธี CTAB และเผาที่อุณหภูมิแคลไซด์แตกต่างกันเป็น

เวลา 1 ช่ัวโมง พบว่าสีของผลึกนาโน NATO มีสีที่แตกต่างกันตามอุณหภูมิแคลไซด์ที่สูงข้ึน ดังแสดงในภาพที่ 1 ผลึก NATO ที่
ไม่ได้เผาจะมีสีเหลืองอ่อน และสีของผลึกนาโนจะเข้มขึ้นเป็นสีเขียวเทาเมื่อเผาที่อุณหภูมิแคลไซด์ 500 oC หลังจากนั้นผลึกนา
โนเปลี่ยนเป็นสีน้ าเงินเข้มเม่ือเผาที่อุณหภูมิแคลไซด์ 700 และ 900 oC ตามล าดับ การเปลี่ยนแปลงสีของผลึกนาโน NATO 
อาจเนื่องจากการเจือ Ni และ Sb ใน SnO2 นั้น Sn4+ ถูกแทนท่ีโดย Sb5+ โดยอาจมีการเปลี่ยนขนาดของแลตทิชเพียงเล็กนอ้ย 
เพราะขนาดรัศมีไอออนของ Sb5+ (r = 60 pm) มีขนาดใกล้เคียงกับ Sn4+ (r = 71pm) ในขณะที่ Sb3+ มีขนาด 76 pm ท าให้
อิเล็กตรอนในสารประกอบท่ีถูกกระตุน้ด้วยการเคลือ่นจากระดับผูใ้ห้ (donor level) ไปยังแถบน าไฟฟ้า (conduction band) 
ของ SnO2 ส่งผลให้ NATO มีสีน้ าเงิน[10] 

 
ภาพที่ 1 ผงผลึก NATO ที่อุณหภมูิแคลไซด์ที่แตกต่างกัน (a) ก่อนเผา (b) เผาที่ 500 oC (c) 700 oC และ (d) 900 oC 

การศึกษาโครงสร้างของผลึกนาโน NATO ด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์  (XRD) ที่สังเคราะห์ที่อุณหภูมิ 
500 oC 700 oC และ 900 oC พบว่า ท้ังสองตัวอย่างมีรูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ในต าแหน่งเดียวกันที่ระนาบ (110), 
(101), (020), (111), (120), (121), (220), (002), (130), (112) และ (031) ซึ่งสอดคล้องกับโครงสร้างผลึกของ SnO2 ที่มี
โครงสร้างผลึกแบบเตตระโกนอล (Tetrogonal) ตามข้อมูลมาตรฐานของกลุ่ม cassiterite, syn; Q: S; 00-041-1445 ที่ใช้ 
Space group: P42/mnm [10] และจากภาพท่ี 2 จะเห็นได้ว่าผลึก NATO มีเฟสเดียว ไม่มีการเจือปนของสารประกอบอ่ืน ๆ 
นอกจากนี้การวิเคราะห์ขนาดของผลึกนาโน NATO ด้วยสมการของ Sherrer พบว่า ผลึกนาโน NATO มีขนาดใหญ่ขึ้นตาม
อุณหภูมิแคลไซด์[8] โดยผลึกมีขนาดตั้งแต่ 2.2, 3.5, 8.6 และ 10.2 นาโนเมตร ท่ีอุณหภูมิก่อนเผาและอุณหภูมิหลังเผาที่  
500 oC, 700 oC และ 900 oC ทั้งนี้การทีผ่ลึกมีขนาดใหญ่ขึ้นเนื่องจากกระบวนการ Agglomeration [8]   

 

ภาพที่ 2 XRD pattern ของผงนาโน NATO ที่อุณหภูมิแคลไซด์ (a) ก่อนเผา (b) 500 oC (c) 700 oC (d) 900 oC 
และ (e) XRD pattern ของสารที่มีโครงสร้างแบบเตเตระโกนอล (SnO2) 
 
จากการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของผลึกนาโน NATO ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด 

จากภาพที่ 3(a) แสดงผลึกนาโน NATO สังเคราะห์ที่อุณหภูมิแคลไซด์ 700 oC เป็นภาพถ่าย SEM ที่ก าลังขยาย 25000 เท่า 
พบว่ามีรูปร่างทรงกลมและกระจายตัวได้ดีและจากการศึกษาองค์ประกอบของธาตุทางเคมีด้วยเทคนิค EDX ในภาพที่ 3(b) 
พบธาตุ Sn Sb และ O เป็นองค์ประกอบหลัก โดยแสดงเปอร์เซ็นต์น้ าหนักของธาตุ Sn Sb และ O เป็น 62.3 wt% 9.19 
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wt% และ 28.51 wt% แต่อย่างไรก็ตามผลการศึกษาไม่พบพีคของ Ni เนื่องมาจากข้อจ ากัดของเครื่องมือในการตรวจวัดธาตุ
ที่มีปริมาณความเข้มข้นน้อย เพราะการเตรียมตัวอย่างผลึก NATO มีการเจือ Ni เพียงแค่ 0.5%. 
 

 
 

ภาพที่ 3 ภาพถ่าย (a) SEM และ (b) EDX ของผงนาโน NATO ที่สงัเคราะห์ที่อณุหภมูิแคลไซด์ 700oC 

การวิเคราะห์สถานะออกซิเดชันของธาตุ (Oxidation state) เพื่อศึกษา active site เบื้องต้นของผลึก NATO  เพื่อ
ใช้ในการผลิตโอโซน จากภาพท่ี 4 แสดง ตัวอย่าง XPS Spectra ของผลึกนาโน NATO ที่สังเคราะห์ที่อุณหภูมิแคลไซด์ 700oC 
โดยโฟโตอิเล็กตริกพีคที่วิเคราะห์ได้มีค่าสอดคล้องกับ  Sn3d, Sb3d และ O1s ที่ค่าพลังงานยึดเหนี่ยวของอิเล็กตรอน 
(Binding Energy) อย่างไรก็ตามไม่มีการตรวจพบโฟโตอิเล็กตริกพีคของ Ni2p ที่ผิวของผลึกนาโน NATO เนื่องจากข้อจ ากัด
ของเครื่องมือในการตรวจวัด จากผลการวิเคราะห์ในภาพท่ี 4(a) แสดงโฟโตอิเล็กตริกพีค Sn3d3/2 and Sn3d5/2 ทีค่่าพลังงาน
ยึดเหนี่ยวของอิเล็กตรอน เท่ากับ 495.7 และ 487.3 eV ตามล าดับ และระยะห่างระหว่างโฟโตอิเล็กตริกพีค Sn3d3/2 and 
Sn3d5/2 มีค่า 8.4 eV แสดงถึงค่าพลังงานยึดเหนี่ยวของอิเล็กตรอนที่ได้สอดคล้องกับสถานะออกซิเดชันของ Sn4+ [11, 12] 
เมื่อพิจารณาโฟโตอิเล็กตริกพีค Sb3d3/2 และ Sb3d5/2 ในภาพที่ 4(b) พบว่าพีค Sb3d5/2 แสดงการซ้อนทับของค่าพลังงานยึด
เหนี่ยวของอิเล็กตรอนของทั้ง Sb และ O ดังนั้นจึงใช้โฟโตอิเล็กตริกพีค Sb3d3/2 ในการวิเคราะห์ พบว่าค่าพลังงานยึดเหนี่ยว
ของอิเล็กตรอนที่ 540.7 eV และ 541.6 eV สอดคล้องกับสถานะออกซิเดชันของ Sb3+ และ Sb5+ ตามล าดับ ดังนั้นผลึกนาโน 
NATO มีสถานะออกซิเดชันของธาตุองค์ประกอบเป็น Sn4+, Sb3+ และ Sb5+[13] 

 
ภาพที่ 4 สเปกตรัม XPS ของ (a) Sn และ (b) Sb ในผลึกนาโน NATO ทีส่ังเคราะห์ที่อุณหภูมิแคลไซด์ 700oC  

 

สรุปผลการวิจัย 
นิกเกิลแอนทิโมนีเจือทินออกไซด์ (NATO) สังเคราะห์ด้วยสารลดแรงตึงผิวชนิด cetyl trimethyl ammonium 

bromide (CTAB) และจากการศึกษาลักษณะเฉพาะของผงนาโน NATO มีการเปลี่ยนของสีผง NATO จากสีเหลืองไปเป็นสีน้ า
เงินเข้ม หลังน าไปเผาที่อุณหภูมิแคลไซด์ที่สูงขึ้น มีโครงสร้างผลึกเดียวแบบเตตระโกนอล (Tetragonal) ขนาดผลึกอยู่ระหว่าง 
2-10.2 นาโนเมตร โดยขนาดของผลึกมีขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิแคลไซด์ และภาพถ่าย SEM แสดงให้เห็นว่า NATO มี
รูปร่างทรงกลมและกระจายตัวได้ดี ในการเจือ Ni และ Sb ใน SnO2 พบว่า Sn4+ ถูกแทนที่โดย Sb5+ โดยอาจมีการเปลี่ยน
ขนาดของแลตทิชเพียงเล็กน้อย เพราะขนาดรัศมีไอออนของ Sb5+ มีขนาดใกล้เคียงกับ Sn4+ ท าให้อิเล็คตรอนในสารประกอบ
ที่ถูกกระตุ้นด้วยการเคลื่อนจากระดับผู้ให้ (donor level) ไปยังแถบน าไฟฟ้าส่งผลให้ NATO มีสีน้ าเงิน ซึ่งผลจาก XPS ก็
ยืนยันได้ว่าพบท้ัง Sb3+ and Sb5+ ใน NATO จากการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิแคลไซด์เป็นปัจจัยส าคัญต่อสีและขนาด
ของผงผลึก NATO และยังส่งผลต่อสถานะออกซิเดชันของธาตุใน NATO 
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ภาพที่ 3 ภาพถ่าย (a) SEM และ (b) EDX ของผงนาโน NATO ที่สงัเคราะห์ที่อณุหภมูิแคลไซด์ 700oC 
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การพัฒนาแบบจ�าลองความชื้นสมดุลไอโซเทอมของใบหญ้าหนวดแมว

มารีนา มะหนิ1* อารีนา รูบามา2 และนูเรนี สอนแก้ว3

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาความชื้นสมดุลของใบหญ้าหนวดแมวที่อุณหภูมิ 50 60 และ 70 องศาเซลเซียส โดย

วิธีสถิต ในช่วงความชื้นสัมพัทธ์ 10–90 เปอร์เซ็นต์ ในการหาค่าความชื้นสมดุลและน�าแบบจ�าลองทางคณิตศาสตร์ความชื้นสมดุล 

มาเปรียบเทียบกับผลที่ได้จากการทดลอง พบว่าความชื้นสมดุลจะลดลงเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นที่ความชื้นสัมพัทธ์อากาศเดียวกัน ส่วน

ที่อุณหภูมิเดียวกันความชื้นสมดุลจะเพิ่มขึ้นเมื่อความชื้นสัมพัทธ์อากาศเพิ่มขึ้น และแบบจ�าลองทางคณิตศาสตร์ความชื้นสมดุลของ 

Henderson ให้ค่าในการท�านายผลการทดลองได้ดทีีส่ดุ โดยมค่ีาสมัประสทิธิข์องการตดัสนิใจเฉลีย่ (R2) เท่ากบั 0.997 ค่าความคลาด

เคลื่อนมาตรฐานของสมการถดถอยเฉลี่ย (SEE) เท่ากับ 0.174 และค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนก�าลังสองเฉลี่ย 

(RMSE) เท่ากับ 0.123

ค�าส�าคัญ: ความชื้นสมดุลไอโซเทอม ความชื้นสัมพัทธ์ ใบหญ้าหนวดแมว แบบจ�าลองทางคณิตศาสตร์ความชื้นสมดุล
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The Development of an Isotherm Equilibrium Moisture Model of Cat’s Whiskers

Marina Mani1* Arena Rubama2 and Nurenee Sornkaew3

Abstract
This study aims to investigate the equilibrium moisture content of Cat’s Whiskers. The equilibrium 

moisture content was obtained by static method at temperature of 50 60 and 70 oC over a range of relative 

humidity from 10–90 percent. The static method was used to investigate the equilibrium moisture content of 

Cat’s Whiskers and mathematical models of equilibrium moisture content, that are used to compare the results 

of the experiments. The results showed that equilibrium moisture content decreased, when temperature was 

increased at constant relative humidity. In contrast, at the same temperature the equilibrium moisture content 

increased, when relative humidity. Mathematical model equilibrium moisture content of Halsey was found to 

be the most stable prediction of the equilibrium moisture content values. The values of coefficient of 

determination have an average (R2) is 0.997. Value of standard error of the estimate average (SEE) is 0.174 and 

value of root mean square error average (RMSE) is 0.123. 

Keywords : Isotherm Equilibrium Moisture, Relative Humidity, Cat’s Whiskers, Mathematical Model Equilibrium 

Moisture Content

 
บทน า 

  หญ้าหนวดแมวเป็นพืชสมุนไพรชนิดหน่ึง  มีชื่อวิทยาศาสตร์ Orthosiphon aristatus (Blume) Miq.  จัดอยู่ในวงศ์
กระเพรา มีชื่อท้องถิ่นอ่ืน ๆ เช่น อีตู่ดง (เพชรบูรณ์) บางรักป่า (ประจวบคีรีขันธ์) พยับเมฆ (กรุงเทพ) เป็นต้น ซ่ึงเป็นที่รู้จักและ
มีจ านวนมากในประเทศไทยมีสรรพคุณทางยาที่ส าคัญ คือใช้ในการขับปัสสาวะ แก้โรคไต รักษาอาการปวดตามสันหลัง และ
รักษาโรคน่ิวได้ ซ่ึงสารที่ส าคัญและมีปริมาณสูงที่มีผลต่อการรักษาโรคน่ิวในไต มีชื่อว่า Rosmarinic acid เป็นสารที่มีการศึกษา
ทางเภสัชวิทยา พบว่าเป็นสารตัวหน่ึงท่ีมีความส าคัญทางการแพทย์เป็นอย่างมาก แต่การจะได้ผลิตภัณฑ์ของ Rosmarinic 
acid จากสมุนไพรหญ้าหนวดแมวน้ันต้องมีปัจจัยหลายอย่างมาเก่ียวข้อง เช่น สภาพดินที่ใช้เพาะปลูก เวลาที่ใช้ในการอบแห้ง 
และอุณหภูมิที่ใช้ในการอบแห้ง เป็นต้น ซ่ึงในการรักษาโรคโดยใช้สมุนไพรหญ้าหนวดแมวมีทั้งการรักษาโดยใช้ใบสดมาต้ม และ
การน าใบอบแห้งมาชงดื่ม แต่การจะน าใบสดของหญ้าหนวดแมวมาต้มเพื่อรักษาโรคน้ันบางครั้งอาจจะไม่สะดวกส าหรับผู้ที่ไม่มี
พื้นที่ปลูกหรือไม่มีใบหญ้าหนวดแมวที่บ้าน  ดังน้ันการน าใบหญ้าหนวดแมวอบแห้งจึงเป็นทางเลือกหน่ึงที่ผู้ป่วยสามารถ
น ามาใช้ในการรักษาโรคได้ 
  ในการศึกษาครั้งน้ีจะท าการศึกษาความช้ืนสมดุล (Equilibrium Moisture Content) ส าหรับการอบแห้งใบหญ้า
หนวดแมว ซ่ึงเป็นพารามิเตอร์ที่ส าคัญของกระบวนการท าใบหญ้าหนวดแมวอบแห้ง เน่ืองจากความแตกต่างของความชื้นของ
วัสดุจะเป็นตัวที่แสดงถึงความเป็นไปได้ โดยที่ความชื้นในวัสดุจะเกิดการถ่ายโอนไปยังอวกาศแวดล้อมในขณะน้ัน ซ่ึงเป็นการ
บอกถึงค่าปริมาณความชื้นของวัสดุที่ต่ าที่สุด ที่วัสดุจะระเหยน้ าออกจากวัสดุไปยังสภาวะแวดล้อมน้ัน และจะขึ้นอยู่กับ
อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของสภาวะแวดล้อม ประโยชน์ของค่าความชื้นสมดุล คือ การน าไปใช้ในการวิเคราะห์
กระบวนการอบแห้ง เพื่อออกแบบเครื่องอบแห้งที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
  ในปัจจุบันได้มีการหาค่าความชื้นสมดุล ของผลผลิตทางการเกษตรหลายชนิด เช่น ได้มีการศึกษาหาความชื้นสมดุลโดย
วิธีเชิงสถิตและคุณสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์ของไพล ที่อุณหภูมิ 35 40 และ 50 องศาเซลเซียส ในช่วงความชื้นสัมพัทธ์
อากาศ 0.6 ถึง 0.85 สรุปได้ว่า ที่อุณหภูมิคงที่หน่ึง ๆ ค่าความชื้นสมดุลของไพลมีค่าเพิ่มขึ้นเม่ือความชื้นสัมพัทธ์เพิ่มขึ้น และ
แบบจ าลอง Modified GAB ให้ค่าในการท านายผลการทดลองของความชื้นได้ดีที่สุด ได้ศึกษาการหาความชื้นสมดุลและความ
ร้อนแฝงของการระเหยน้ าของพลับ โดยใช้วิธีเชิงสถิตหาความชื้นสมดุล พบว่าที่อุณหภูมิในการอบแห้งเดียวกันค่าความชื้น
สมดุลของพลับจะมีค่าสูงขึ้นเม่ือความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศมีค่าสูงขึ้น แต่ที่ความชื้นสัมพัทธ์อากาศเดียวกันค่าความชื้นสมดุล
ของพลับจะมีค่าลดลง เม่ือค่าอุณหภูมิที่ใช้อบแห้งสูงขึ้น จากน้ันได้สร้างแบบจ าลองความชื้นสมดุลของพลับตามรูปแบบของ 
Modified Oswin ขึ้น พบว่าแบบจ าลองน้ีสามารถอธิบายผลการทดลองได้เป็นอย่างดี ซ่ึงวิธีที่ยอมรับโดยท่ัวไปในการหาค่า
ความชื้นสมดุล คือ วิธีเชิงสถิต (Static Method) [1] ดังน้ันส าหรับวัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งน้ี คือ การศึกษา
ความสัมพันธ์ของค่าความชื้นสมดุลของใบหญ้าหนวดแมว ที่อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์อากาศต่าง ๆ กันโดยวิธีเชิงสถิตและ
พัฒนาสมการแบบจ าลองคณิตศาสตร์ความชื้นสมดุลโดยใช้สมการแบบจ าลอง 4 สมการ คือ Oswin, Halsey, Henderson 
และ Chung & Pfost 
 

วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการด าเนินการ 
1. ใบหญ้าหนวดแมว 
  น าใบหญ้าหนวดแมวสดจากจังหวัดสงขลา  มาหั่นให้มีขนาดเล็กที่สุด แบ่งตัวอย่างของใบหญ้าหนวดแมวที่หั่นแล้ว
แบ่งเป็น 3 ส่วน  ส่วนละประมาณ 3 กรัม น าไปหาความชื้นเริ่มต้นตามมาตรฐาน AOAC [5]  จะได้ใบหญ้าหนวดแมวที่มี
ความชื้นเฉลี่ย 530 % มาตรฐานแห้ง (% dry basis) 
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บทน า 

  หญ้าหนวดแมวเป็นพืชสมุนไพรชนิดหน่ึง  มีชื่อวิทยาศาสตร์ Orthosiphon aristatus (Blume) Miq.  จัดอยู่ในวงศ์
กระเพรา มีชื่อท้องถิ่นอ่ืน ๆ เช่น อีตู่ดง (เพชรบูรณ์) บางรักป่า (ประจวบคีรีขันธ์) พยับเมฆ (กรุงเทพ) เป็นต้น ซ่ึงเป็นที่รู้จักและ
มีจ านวนมากในประเทศไทยมีสรรพคุณทางยาที่ส าคัญ คือใช้ในการขับปัสสาวะ แก้โรคไต รักษาอาการปวดตามสันหลัง และ
รักษาโรคน่ิวได้ ซ่ึงสารที่ส าคัญและมีปริมาณสูงที่มีผลต่อการรักษาโรคน่ิวในไต มีชื่อว่า Rosmarinic acid เป็นสารที่มีการศึกษา
ทางเภสัชวิทยา พบว่าเป็นสารตัวหน่ึงท่ีมีความส าคัญทางการแพทย์เป็นอย่างมาก แต่การจะได้ผลิตภัณฑ์ของ Rosmarinic 
acid จากสมุนไพรหญ้าหนวดแมวน้ันต้องมีปัจจัยหลายอย่างมาเก่ียวข้อง เช่น สภาพดินที่ใช้เพาะปลูก เวลาที่ใช้ในการอบแห้ง 
และอุณหภูมิที่ใช้ในการอบแห้ง เป็นต้น ซ่ึงในการรักษาโรคโดยใช้สมุนไพรหญ้าหนวดแมวมีทั้งการรักษาโดยใช้ใบสดมาต้ม และ
การน าใบอบแห้งมาชงดื่ม แต่การจะน าใบสดของหญ้าหนวดแมวมาต้มเพื่อรักษาโรคน้ันบางครั้งอาจจะไม่สะดวกส าหรับผู้ที่ไม่มี
พื้นที่ปลูกหรือไม่มีใบหญ้าหนวดแมวที่บ้าน  ดังน้ันการน าใบหญ้าหนวดแมวอบแห้งจึงเป็นทางเลือกหน่ึงที่ผู้ป่วยสามารถ
น ามาใช้ในการรักษาโรคได้ 
  ในการศึกษาครั้งน้ีจะท าการศึกษาความชื้นสมดุล (Equilibrium Moisture Content) ส าหรับการอบแห้งใบหญ้า
หนวดแมว ซ่ึงเป็นพารามิเตอร์ที่ส าคัญของกระบวนการท าใบหญ้าหนวดแมวอบแห้ง เน่ืองจากความแตกต่างของความชื้นของ
วัสดุจะเป็นตัวที่แสดงถึงความเป็นไปได้ โดยที่ความชื้นในวัสดุจะเกิดการถ่ายโอนไปยังอวกาศแวดล้อมในขณะน้ัน ซ่ึงเป็นการ
บอกถึงค่าปริมาณความชื้นของวัสดุที่ต่ าที่สุด ที่วัสดุจะระเหยน้ าออกจากวัสดุไปยังสภาวะแวดล้อมน้ัน และจะขึ้นอยู่กับ
อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของสภาวะแวดล้อม ประโยชน์ของค่าความชื้นสมดุล คือ การน าไปใช้ในการวิเคราะห์
กระบวนการอบแห้ง เพื่อออกแบบเครื่องอบแห้งที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
  ในปัจจุบันได้มีการหาค่าความชื้นสมดุล ของผลผลิตทางการเกษตรหลายชนิด เช่น ได้มีการศึกษาหาความชื้นสมดุลโดย
วิธีเชิงสถิตและคุณสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์ของไพล ที่อุณหภูมิ 35 40 และ 50 องศาเซลเซียส ในช่วงความชื้นสัมพัทธ์
อากาศ 0.6 ถึง 0.85 สรุปได้ว่า ที่อุณหภูมิคงที่หน่ึง ๆ ค่าความชื้นสมดุลของไพลมีค่าเพิ่มขึ้นเม่ือความชื้นสัมพัทธ์เพิ่มขึ้น และ
แบบจ าลอง Modified GAB ให้ค่าในการท านายผลการทดลองของความชื้นได้ดีที่สุด ได้ศึกษาการหาความชื้นสมดุลและความ
ร้อนแฝงของการระเหยน้ าของพลับ โดยใช้วิธีเชิงสถิตหาความชื้นสมดุล พบว่าที่อุณหภูมิในการอบแห้งเดียวกันค่าความชื้น
สมดุลของพลับจะมีค่าสูงขึ้นเม่ือความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศมีค่าสูงขึ้น แต่ที่ความชื้นสัมพัทธ์อากาศเดียวกันค่าความชื้นสมดุล
ของพลับจะมีค่าลดลง เม่ือค่าอุณหภูมิที่ใช้อบแห้งสูงขึ้น จากน้ันได้สร้างแบบจ าลองความชื้นสมดุลของพลับตามรูปแบบของ 
Modified Oswin ขึ้น พบว่าแบบจ าลองน้ีสามารถอธิบายผลการทดลองได้เป็นอย่างดี ซ่ึงวิธีที่ยอมรับโดยท่ัวไปในการหาค่า
ความชื้นสมดุล คือ วิธีเชิงสถิต (Static Method) [1] ดังน้ันส าหรับวัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งน้ี คือ การศึกษา
ความสัมพันธ์ของค่าความชื้นสมดุลของใบหญ้าหนวดแมว ที่อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์อากาศต่าง ๆ กันโดยวิธีเชิงสถิตและ
พัฒนาสมการแบบจ าลองคณิตศาสตร์ความชื้นสมดุลโดยใช้สมการแบบจ าลอง 4 สมการ คือ Oswin, Halsey, Henderson 
และ Chung & Pfost 
 

วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการด าเนินการ 
1. ใบหญ้าหนวดแมว 
  น าใบหญ้าหนวดแมวสดจากจังหวัดสงขลา  มาหั่นให้มีขนาดเล็กที่สุด แบ่งตัวอย่างของใบหญ้าหนวดแมวที่หั่นแล้ว
แบ่งเป็น 3 ส่วน  ส่วนละประมาณ 3 กรัม น าไปหาความชื้นเริ่มต้นตามมาตรฐาน AOAC [5]  จะได้ใบหญ้าหนวดแมวที่มี
ความชื้นเฉลี่ย 530 % มาตรฐานแห้ง (% dry basis) 
 



1330
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

2. สารละลายเกลืออิ่มตัว 
  ในการศึกษาครั้งน้ีเลือกใช้สารละลายเกลืออ่ิมตัว 4 ชนิด ได้แก่ ลิเทียมคลอไรด์ (LiCl), แมกนีเซียมคลอไรด์เฮกซะไฮ
เดรต (MgCl26(H2O)), โซเดียมคลอไรด์ (NaCl) และโพแทสเซียไนเตรต (KNO3) แสดงค่าความชื้นสัมพัทธ์ที่อุณหภูมิต่าง ๆ ดัง
ตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 ความชื้นสัมพัทธ์ (RH) ของสารละลายเกลืออ่ิมตัว [2] 

Temperature Relative Humidity (decimal) 
(oC) LiCl MgCl2.6(H2O) NaCl KNO3 
50 0.1110 0.3054 0.7443 0.8478 
60 0.1095 0.2926 0.7450 0.8478 
70 0.1080 0.2770 0.7360 0.8478 

 
3. วิธีการทดลอง 
  เตรียมสารละลายเกลืออ่ิมตัวทั้ง 4 ชนิด   ดังแสดงในตารางที่ 1   ใส่ในขวดโหลปิดสนิท ปริมาตรขวดละ 250 
ลูกบาศก์มิลลิเมตร  น าใบหญ้าหนวดแมวที่เตรียมไว้โดยที่หั่นละเอียด ประมาณ 20-25 กรัม ใส่ในตะแกรงแล้วแขวนไว้ในขวด
บรรจุสารละลายเกลืออ่ิมตัวที่เตรียมไว้ทั้ง 4 ชนิด ท าซ้ าอย่างละ 2 ขวด น าไปวางในตู้ควบคุมอุณหภูมิยี่ห้อ Memmert รุ่น 
UFE 700 ควบคุมอุณหภูมิในแต่ละครั้งที่ 50 60 และ 70 องศาเซลเซียส  จนกระทั่งใบหญ้าหนวดแมวเข้าสู่สมดุลกับสภาวะ
แวดล้อม โดยน าใบหญ้าหนวดแมวออกมาชั่งหาน้ าหนักหลังเข้าตู้ควบคุมอุณหภูมิได้ประมาณ 5 วัน และชั่งน้ าหนักของใบหญ้า
หนวดแมวทุกวัน จนกระทั่งน้ าหนักมีค่าค่อนข้างคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงหรือน้ าหนักมีค่าแตกต่างกันกับวันก่อนหน้าน้ีที่ระดับ 0.02 
กรัม จึงน าใบหญ้าหนวดแมวออกมาหาความชื้นตามมาตรฐาน AOAC [2]  น าข้อมูลความชื้นสมดุลที่ได้กับความชื้นสัมพัทธ์ที่
อุณหภูมิต่าง ๆ มาวิเคราะห์เ พ่ือหาค่าพารามิเตอร์ของแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์  โดยใช้วิธีการทางสถิติค านวณค่า
สัมประสิทธ์ิของการตัดสินใจ (Coefficient of Determination, R2)  ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของสมการถดถอย 
(Standard Error of Estimation, SEE) และค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนก าลังสอง (Root Mean Square 
Error, RMSE)  แสดงดังสมการที่ (1) (2) และ (3) ตามล าดับ 
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เม่ือ   eq(exp,i)M    คือ  ค่าความชื้นสมดุลจากการทดลอง (% มาตรฐานแห้ง) ที่ค่า i ใด ๆ  
       eq(p re,i)M    คือ  ค่าความชื้นสมดุลจากแบบจ าลอง (% มาตรฐานแห้ง) ที่ค่า i ใด ๆ  
       n              คือ  จ านวนสมาชิกหรือจ านวนค่าที่สังเกต 

 
4. การวิเคราะห์สมการแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของความชื้นสมดุล 
 ในการศึกษาครั้งน้ีได้ใช้สมการแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของความชื้นสมดุลรูปแบบต่าง ๆ แสดงดังตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 2  สมการแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของความความชื้นสมดุล [1-7 ] 
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Chung & Phost 
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หมายเหตุ : T คือ อุณหภูมิ (K),  R คือ ค่าคงที่ของก๊าซ เท่ากับ 8.314 (J/mole K) 
               RH คือ ความชื้นสัมพัทธ์ (เศษส่วน),  ค่า A และ B คือ ค่าคงที่ของสมการ 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
  จากผลการทดลองเปรียบเทียบการหาความชื้นสมดุลของใบหญ้าหนวดแมว ในช่วงอุณหภูมิ 50-70 องศาเซลเซียส 
ความชื้นสัมพัทธ์ 10-90 เปอร์เซ็นต์  พบว่าท่ีอุณหภูมิเดียวกันค่าความชื้นสมดุลจะสูงขึ้น เม่ือค่าความชื้นสัมพัทธ์สูงขึ้น 
เน่ืองจากที่สภาวะค่าความชื้นสัมพัทธ์สูง จะมีปริมาณความชื้นในอากาศสูงกว่าสภาวะที่ มีค่าความชื้นสัมพัทธ์ต่ า จึงท าให้
ความชื้นในวัสดุที่สภาวะม่ีมีค่าความชื้นสัมพัทธ์สูง จะเกิดการสมดุลของความชื้นก่อนสภาวะที่มีความชื้นสัมพัทธ์ต่ า และเม่ือที่
สภาวะค่าความชื้นสัมพัทธ์เดียวกัน ค่าความชื้นสมดุลจะสูงขึ้นเม่ืออุณหภูมิต่ า เน่ืองจากที่สภาวะอุณหภูมิต่ าน้ันการกระตุ้น
โมเลกุลของน้ าในวัสดุจะน้อยกว่าที่สภาวะอุณหภูมิสูง จะท าให้ความชื้นในวัสดุที่อุณหภูมิต่ าเกิดการถ่ายเทความชื้นได้น้อยกว่า
ที่อุณหภูมิสูง แสดงดังภาพที่ 1 
  เม่ือท าการวิเคราะห์และเปรียบเทียบแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ความชื้นสมดุล 4 แบบกับผลที่ได้จากการทดลองใน
แต่ละอุณหภูมิ แสดงดังภาพที่ 2–4  และค่าคงที่ในแบบจ าลองความชื้นสมดุลของใบหญ้าหนวดแมว แสดงดังตารางที่ 3  เม่ือ
ท าการเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธ์ิของการตัดสินใจ (Coefficient of Determination, R2) ที่มีค่ามากที่สุด ค่าความคลาด
เคล่ือนมาตรฐานของสมการถดถอย (Standard Error of Estimation, SEE) และค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยของความ
คลาดเคลื่อนก าลังสอง (Root Mean Square Error, RMSE) ที่มีค่าน้อยที่สุด ของสมการแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ความชื้น
สมดุล 4 แบบ แสดงรายละเอียดดังตารางท่ี 3  ซ่ึงจะพบว่าแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ความชื้นสมดุลของ Henderson  มี
ค่าที่ใกล้เคียงกับค่าที่ได้จากการทดลองมากที่สุด โดยที่มีค่า R2 สูงสุด ค่า SEE และค่า RMSE ต่ าที่สุด จึงมีความเหมาะสมที่จะ
ใช้ในการท านายค่าความชื้นสมดุลของใบหญ้าหนวดแมวที่อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์อากาศต่าง ๆ แสดงดังภาพที่ 5 
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

2. สารละลายเกลืออิ่มตัว 
  ในการศึกษาครั้งน้ีเลือกใช้สารละลายเกลืออ่ิมตัว 4 ชนิด ได้แก่ ลิเทียมคลอไรด์ (LiCl), แมกนีเซียมคลอไรด์เฮกซะไฮ
เดรต (MgCl26(H2O)), โซเดียมคลอไรด์ (NaCl) และโพแทสเซียไนเตรต (KNO3) แสดงค่าความชื้นสัมพัทธ์ที่อุณหภูมิต่าง ๆ ดัง
ตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 ความชื้นสัมพัทธ์ (RH) ของสารละลายเกลืออ่ิมตัว [2] 

Temperature Relative Humidity (decimal) 
(oC) LiCl MgCl2.6(H2O) NaCl KNO3 
50 0.1110 0.3054 0.7443 0.8478 
60 0.1095 0.2926 0.7450 0.8478 
70 0.1080 0.2770 0.7360 0.8478 

 
3. วิธีการทดลอง 
  เตรียมสารละลายเกลืออ่ิมตัวทั้ง 4 ชนิด   ดังแสดงในตารางที่ 1   ใส่ในขวดโหลปิดสนิท ปริมาตรขวดละ 250 
ลูกบาศก์มิลลิเมตร  น าใบหญ้าหนวดแมวที่เตรียมไว้โดยที่หั่นละเอียด ประมาณ 20-25 กรัม ใส่ในตะแกรงแล้วแขวนไว้ในขวด
บรรจุสารละลายเกลืออ่ิมตัวที่เตรียมไว้ทั้ง 4 ชนิด ท าซ้ าอย่างละ 2 ขวด น าไปวางในตู้ควบคุมอุณหภูมิยี่ห้อ Memmert รุ่น 
UFE 700 ควบคุมอุณหภูมิในแต่ละครั้งที่ 50 60 และ 70 องศาเซลเซียส  จนกระทั่งใบหญ้าหนวดแมวเข้าสู่สมดุลกับสภาวะ
แวดล้อม โดยน าใบหญ้าหนวดแมวออกมาชั่งหาน้ าหนักหลังเข้าตู้ควบคุมอุณหภูมิได้ประมาณ 5 วัน และชั่งน้ าหนักของใบหญ้า
หนวดแมวทุกวัน จนกระทั่งน้ าหนักมีค่าค่อนข้างคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงหรือน้ าหนักมีค่าแตกต่างกันกับวันก่อนหน้าน้ีที่ระดับ 0.02 
กรัม จึงน าใบหญ้าหนวดแมวออกมาหาความชื้นตามมาตรฐาน AOAC [2]  น าข้อมูลความชื้นสมดุลที่ได้กับความชื้นสัมพัทธ์ที่
อุณหภูมิต่าง ๆ มาวิเคราะห์เพื่อหาค่าพารามิเตอร์ของแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์  โดยใช้วิธีการทางสถิติค านวณค่า
สัมประสิทธ์ิของการตัดสินใจ (Coefficient of Determination, R2)  ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของสมการถดถอย 
(Standard Error of Estimation, SEE) และค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนก าลังสอง (Root Mean Square 
Error, RMSE)  แสดงดังสมการที่ (1) (2) และ (3) ตามล าดับ 
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เม่ือ   eq(exp,i)M    คือ  ค่าความชื้นสมดุลจากการทดลอง (% มาตรฐานแห้ง) ที่ค่า i ใด ๆ  
       eq(p re,i)M    คือ  ค่าความชื้นสมดุลจากแบบจ าลอง (% มาตรฐานแห้ง) ที่ค่า i ใด ๆ  
       n              คือ  จ านวนสมาชิกหรือจ านวนค่าที่สังเกต 

 
4. การวิเคราะห์สมการแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของความชื้นสมดุล 
 ในการศึกษาครั้งน้ีได้ใช้สมการแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของความชื้นสมดุลรูปแบบต่าง ๆ แสดงดังตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 2  สมการแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของความความชื้นสมดุล [1-7 ] 
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Chung & Phost 
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หมายเหตุ : T คือ อุณหภูมิ (K),  R คือ ค่าคงที่ของก๊าซ เท่ากับ 8.314 (J/mole K) 
               RH คือ ความชื้นสัมพัทธ์ (เศษส่วน),  ค่า A และ B คือ ค่าคงที่ของสมการ 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
  จากผลการทดลองเปรียบเทียบการหาความชื้นสมดุลของใบหญ้าหนวดแมว ในช่วงอุณหภูมิ 50-70 องศาเซลเซียส 
ความชื้นสัมพัทธ์ 10-90 เปอร์เซ็นต์  พบว่าท่ีอุณหภูมิเดียวกันค่าความชื้นสมดุลจะสูงขึ้น เม่ือค่าความชื้นสัมพัทธ์สูงขึ้น 
เน่ืองจากที่สภาวะค่าความชื้นสัมพัทธ์สูง จะมีปริมาณความชื้นในอากาศสูงกว่าสภาวะที่ มีค่าความชื้นสัมพัทธ์ต่ า จึงท าให้
ความชื้นในวัสดุที่สภาวะม่ีมีค่าความชื้นสัมพัทธ์สูง จะเกิดการสมดุลของความชื้นก่อนสภาวะที่มีความชื้นสัมพัทธ์ต่ า และเม่ือที่
สภาวะค่าความชื้นสัมพัทธ์เดียวกัน ค่าความชื้นสมดุลจะสูงขึ้นเม่ืออุณหภูมิต่ า เน่ืองจากที่สภาวะอุณหภูมิต่ าน้ันการกระตุ้น
โมเลกุลของน้ าในวัสดุจะน้อยกว่าที่สภาวะอุณหภูมิสูง จะท าให้ความชื้นในวัสดุที่อุณหภูมิต่ าเกิดการถ่ายเทความชื้นได้น้อยกว่า
ที่อุณหภูมิสูง แสดงดังภาพที่ 1 
  เม่ือท าการวิเคราะห์และเปรียบเทียบแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ความชื้นสมดุล 4 แบบกับผลที่ได้จากการทดลองใน
แต่ละอุณหภูมิ แสดงดังภาพที่ 2–4  และค่าคงที่ในแบบจ าลองความชื้นสมดุลของใบหญ้าหนวดแมว แสดงดังตารางที่ 3  เม่ือ
ท าการเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธ์ิของการตัดสินใจ (Coefficient of Determination, R2) ที่มีค่ามากที่สุด ค่าความคลาด
เคลื่อนมาตรฐานของสมการถดถอย (Standard Error of Estimation, SEE) และค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยของความ
คลาดเคลื่อนก าลังสอง (Root Mean Square Error, RMSE) ที่มีค่าน้อยที่สุด ของสมการแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ความชื้น
สมดุล 4 แบบ แสดงรายละเอียดดังตารางท่ี 3  ซ่ึงจะพบว่าแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ความชื้นสมดุลของ Henderson  มี
ค่าที่ใกล้เคียงกับค่าที่ได้จากการทดลองมากที่สุด โดยที่มีค่า R2 สูงสุด ค่า SEE และค่า RMSE ต่ าที่สุด จึงมีความเหมาะสมที่จะ
ใช้ในการท านายค่าความชื้นสมดุลของใบหญ้าหนวดแมวที่อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์อากาศต่าง ๆ แสดงดังภาพที่ 5 
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

  จากการวิเคราะห์ดังกล่าวข้างต้น อธิบายได้ว่าสมการแบบแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ความชื้นสมดุลของ ใบหญ้า
หนวดแมว สอดคล้องกับผลการวิจัยที่ผ่านมาส าหรับวัสดุอาหารและเมล็ดธัญพืช [3-8]  ดังน้ันจึงสามารถน าแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์น ามาใช้ในการท านายค่าความชื้นสมดุลของใบหญ้าหนวดแมวในทุกช่วงอุณหภูมิได้ดี โดยมีรูปแบบสมการที่ไม่
ซับซ้อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 ความชื้นสมดุลของใบหญ้าหนวดแมว ภาพท่ี 2 เปรียบเทียบแบบจ าลองความชื้นสมดุลของใบหญ้า 
            หนวดแมวกับผลการทดลองที่อุณหภูมิ 50 oC 

ภาพท่ี 3  เปรียบเทียบแบบจ าลองความชื้นสมดุลของใบหญ้า 
            หนวดแมวกับผลการทดลองที่อุณหภูมิ 60 oC 

ภาพท่ี 4  เปรียบเทียบแบบจ าลองความชื้นสมดุลของใบหญ้า 
            หนวดแมวกับผลการทดลองที่อุณหภูมิ 70 oC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 3 ค่าคงที่ในแบบจ าลองความชื้นสมดุลของใบหญ้าหนวดแมวที่อุณหภูมิต่าง ๆ 
Temperature               
                  constant 

Model Name 
Oswin Halsaey Henderson Chung & Pfost 

50 oC                       A 
B 

R²  
SEE 

RMSE 

16.106 
0.493 
1.000 

0.792 %db. 
0.560 %db. 

67261.335 
-1.354 
0.999 

1.259 %db.  
0.890 %db. 

3.133 x 10-5 
1.446 
1.000 

0.049 %db. 
0.035 %db 

8790.264  
0.084 
0.988 

4.511 %db. 
3.190 %db. 

60 oC                       A 
B 

R²  
SEE 

RMSE 

13.454 
0.545 
1.000 

0.304 %db.  
0.215 %db. 

40458.856 
-1.242 
1.000 

0.969 %db. 
0.685 %db. 

5.599 x 10-5 
1.332 
1.000 

0.346 %db. 
0.245 %db. 

7675.587 
0.086 
1.000 

0.361 %db. 
0.255 %db. 

70 oC                       A 
B 

R²  
SEE 

RMSE 

6.524 
0.553 
1.000 

0.226 %db. 
0.160 %db. 

16201.204 
-1.219 
0.999 

0.537 %db. 
0.380 %db. 

1.467 x 10-4 
1.314 
1.000 

0.127 %db. 
0.090 %db. 

8019.249 
0.1781 
1.000 

0.170 %db. 
0.120 %db.  

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5  เปรียบเทียบแบบจ าลองความชื้นสมดุลของ Henderson 
            กับผลการทดลองที่อุณหภูมิ 60 - 70 oC 
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

  จากการวิเคราะห์ดังกล่าวข้างต้น อธิบายได้ว่าสมการแบบแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ความชื้นสมดุลของ ใบหญ้า
หนวดแมว สอดคล้องกับผลการวิจัยที่ผ่านมาส าหรับวัสดุอาหารและเมล็ดธัญพืช [3-8]  ดังน้ันจึงสามารถน าแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์น ามาใช้ในการท านายค่าความชื้นสมดุลของใบหญ้าหนวดแมวในทุกช่วงอุณหภูมิได้ดี โดยมีรูปแบบสมการที่ไม่
ซับซ้อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 ความชื้นสมดุลของใบหญ้าหนวดแมว ภาพท่ี 2 เปรียบเทียบแบบจ าลองความชื้นสมดุลของใบหญ้า 
            หนวดแมวกับผลการทดลองที่อุณหภูมิ 50 oC 

ภาพท่ี 3  เปรียบเทียบแบบจ าลองความชื้นสมดุลของใบหญ้า 
            หนวดแมวกับผลการทดลองที่อุณหภูมิ 60 oC 

ภาพท่ี 4  เปรียบเทียบแบบจ าลองความชื้นสมดุลของใบหญ้า 
            หนวดแมวกับผลการทดลองที่อุณหภูมิ 70 oC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 3 ค่าคงที่ในแบบจ าลองความชื้นสมดุลของใบหญ้าหนวดแมวที่อุณหภูมิต่าง ๆ 
Temperature               
                  constant 

Model Name 
Oswin Halsaey Henderson Chung & Pfost 

50 oC                       A 
B 

R²  
SEE 

RMSE 

16.106 
0.493 
1.000 

0.792 %db. 
0.560 %db. 

67261.335 
-1.354 
0.999 

1.259 %db.  
0.890 %db. 

3.133 x 10-5 
1.446 
1.000 

0.049 %db. 
0.035 %db 

8790.264  
0.084 
0.988 

4.511 %db. 
3.190 %db. 

60 oC                       A 
B 

R²  
SEE 

RMSE 

13.454 
0.545 
1.000 

0.304 %db.  
0.215 %db. 

40458.856 
-1.242 
1.000 

0.969 %db. 
0.685 %db. 

5.599 x 10-5 
1.332 
1.000 

0.346 %db. 
0.245 %db. 

7675.587 
0.086 
1.000 

0.361 %db. 
0.255 %db. 

70 oC                       A 
B 

R²  
SEE 

RMSE 

6.524 
0.553 
1.000 

0.226 %db. 
0.160 %db. 

16201.204 
-1.219 
0.999 

0.537 %db. 
0.380 %db. 

1.467 x 10-4 
1.314 
1.000 

0.127 %db. 
0.090 %db. 

8019.249 
0.1781 
1.000 

0.170 %db. 
0.120 %db.  

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5  เปรียบเทียบแบบจ าลองความชื้นสมดุลของ Henderson 
            กับผลการทดลองที่อุณหภูมิ 60 - 70 oC 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

สรุปผลการวิจัย 
ความชื้นสมดุลของใบหญ้าหนวดแมวจะลดลง เม่ืออุณหภูมิเพิ่มขึ้นที่ค่าความชื้นสัมพัทธ์อากาศเดียวกัน ส่วนที่

อุณหภูมิเดียวกันความชื้นสมดุลของใบหญ้าหนวดแมวจะเพิ่มขึ้น เม่ือค่าความชื้นสัมพัทธ์อากาศเพิ่มขึ้น และจากผลการ
เปรียบเทียบแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ความชื้นสมดุลรูปแบบต่าง ๆ กับผลการทดลองในช่วงอุณหภูมิ 50-70 องศาเซลเซียส 
ในช่วงความชื้นสัมพัทธ์ 10-90 เปอร์เซ็นต์ พบว่าแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ความชื้นสมดุลของ Henderson สามารถท านาย
ความชื้นสมดุลของใบหญ้าหนวดแมวได้ดีที่สุด โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิของการตัดสินใจเฉลี่ย (R2) สูงที่สุดเท่ากับ 0.997  ค่า
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของสมการถดถอย (SEE) เท่ากับ 0.174 %db.  และค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยของความ
คลาดเคลื่อนก าลังสองเฉลี่ย (RMSE) เท่ากับ 0.123 %db. ซ่ึงเป็นค่าที่น้อยที่สุด 
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

สรุปผลการวิจัย 
ความชื้นสมดุลของใบหญ้าหนวดแมวจะลดลง เม่ืออุณหภูมิเพิ่มขึ้นที่ค่าความชื้นสัมพัทธ์อากาศเดียวกัน ส่วนที่

อุณหภูมิเดียวกันความชื้นสมดุลของใบหญ้าหนวดแมวจะเพิ่มขึ้น เม่ือค่าความชื้นสัมพัทธ์อากาศเพิ่มขึ้น และจากผลการ
เปรียบเทียบแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ความชื้นสมดุลรูปแบบต่าง ๆ กับผลการทดลองในช่วงอุณหภูมิ 50-70 องศาเซลเซียส 
ในช่วงความชื้นสัมพัทธ์ 10-90 เปอร์เซ็นต์ พบว่าแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ความชื้นสมดุลของ Henderson สามารถท านาย
ความชื้นสมดุลของใบหญ้าหนวดแมวได้ดีที่สุด โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิของการตัดสินใจเฉลี่ย (R2) สูงที่สุดเท่ากับ 0.997  ค่า
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของสมการถดถอย (SEE) เท่ากับ 0.174 %db.  และค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยของความ
คลาดเคลื่อนก าลังสองเฉลี่ย (RMSE) เท่ากับ 0.123 %db. ซ่ึงเป็นค่าที่น้อยที่สุด 
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แบบจ�าลองส�าหรับประมาณค่าปริมาณเมฆจากค่ารังสีอาทิตย์รวมในจังหวัดระนอง

สุวิทย์ เพชรห้วยลึก1*

บทคัดย่อ
 เมฆเป็นองค์ประกอบทีส่�าคญัของบรรยากาศและสามารถลดทอนรงัสอีาทติย์ทีผ่่านลงมาถงึพืน้ผวิโลก ดงันัน้ การทราบค่า

รังสีอาทิตย์ที่พื้นผิวก็จะสามารถหาปริมาณเมฆท่ีครอบคลุมในพื้นที่นั้นๆ ได้ ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ได้พัฒนาแบบจ�าลองการประมาณ

ค่าปรมิาณเมฆรายวนัเฉลีย่รายเดอืน จากข้อมลูรงัสอีาทติย์รวมรายวนัเฉลีย่รายเดอืนในจงัหวดัระนอง ระหว่างปี พ.ศ. 2548 – 2557 

และทดสอบแบบจ�าลองด้วยข้อมูลของปี พ.ศ. 2558 – 2560 โดยใช้แบบจ�าลองในรูปของสมการเอ็มพิริคัล 9 รูปแบบ ที่พัฒนามา

จากสมการถดถอยเชิงเส้นของ Angström-Prescott และรูปแบบสมการอื่นๆ ได้แก่ สมการก�าลังสอง สมการก�าลังสาม ลอการิทึม 

เอ็กโพเนนเชียล และยกก�าลัง เป็นต้น ผลการการศึกษา พบว่า แบบจ�าลองที่ให้ผลทดสอบสมรรถนะดีที่สุด อยู่ในรูปความสัมพันธ์

ระหว่างอัตราส่วนปริมาณเมฆรายวันเฉลี่ยรายเดือนต่อค่าปริมาณเมฆสูงสุดของการวัด ( 0C / C ) และค่ารังสีอาทิตย์รวมต่อรังสี

อาทิตย์นอกบรรยากาศโลกรายวันเฉลี่ยรายเดือน ( 0H / H ) เป็น 0 0C / C 1.425 1.194exp(1 H / H )= − + −  ที่ให้ผลการ

วิเคราะห์ทางสถิติด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (R) ความคลาดเคลื่อนในรูปความเอนเอียงเฉลี่ย (MBE) ความคลาดเคลื่อนยกก�าลัง

สองเฉลี่ยรากที่สอง (RMSE) ร้อยละความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย (MPE) ร้อยละความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์เฉลี่ย (MAPE) และ ค่าสถิติ

แบบที (t-stat) เท่ากับ 0.9429 -0.0001 0.536 0.025% 7.281% และ 0.0004 ตามล�าดับ แสดงว่าค่าที่ได้จากแบบจ�าลองแบบ

เอ็กโพเนนเชียลและจากการวัดมีความสอดคล้องกัน และสามารถน�าไปใช้กับพื้นที่อื่นๆ ที่มีสภาพภูมิอากาศใกล้เคียงกันได้

ค�าส�าคัญ : ปริมาณเมฆ ค่ารังสีอาทิตย์รวม สมการเอ็มพิริคัล จังหวัดระนอง
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Model for Estimating the Cloud Cover from Global Solar Radiation 

in Ranong Province, Thailand

Suwit Phethuayluk1*

Abstract
Clouds are an important atmospheric component and able to greatly reduce the amount of solar radiation 

reaching the surface of the earth. Therefore, knowing the solar radiation on the ground surface will be able to 

find the amount of clouds that cover that area. In this research, the monthly average daily cloud amount 

estimation model is developed from the monthly average daily global solar radiation data in Ranong province 

between 2005 -2014, and test the model with data from 2015-2017. In this study, nine empirical models were 

derived from the Angström-Prescott linear regression model and its derivatives such as quadratic, cubic, 

logarithmic, exponential and power. The result found that the best performance model was correlated between 

the ratio of monthly average daily cloud amount to maximum cloud volume of measurement ( 0C / C ), and 

the monthly average daily global solar radiation per daily extraterrestrial radiation ( 0H / H ) as 
0 0C / C 1.425 1.194exp(1 H / H )= − + − . That provides statistical analysis results are the correlation coefficient 

(R), mean bias error (MBE), root mean square error (RMSE), mean percentage error (MPE), mean absolute 

percentage error (MAPE) and t-statistic (t-stat) equal to 0.9429, -0.0001, 0.536 0.025% 7.281% and 0.0004, 

respectively. According to the results, the exponential model predicted and the measurements are consistent 

and can be applied to other a similar climate area.

Keywords : cloud amount, global solar radiation, empirical equation, Ronong province

-3- 
 

บทน า 

ดวงอาทิตย์ถือเป็นแหล่งพลังงานท่ีส าคัญต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตบนโลกของเรา พลังงานที่แผ่ออกมาจากดวงอาทิตย์
จะอยู่ในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ความยาวคลื่นต่างๆ ตั้งแต่รังสีแกมมาไปจนถึงคลื่นวิทยุ ซึ่งเรียกกันโดยทั่วไปว่า รังสี
อาทิตย์ (solar radiation) รังสีอาทิตย์นอกบรรยากาศโลกเป็นปริมาณที่เราสามารถหาได้อย่างแม่นย าโดยอาศัยการตรวจวัด
ด้วยดาวเทียม หรือค านวณทางทฤษฎี ทั้งนี้ปริมาณของรังสีอาทิตย์ที่ตกกระทบ ณ ต าแหน่งใดๆ ที่ส่วนบนของช้ันบรรยากาศ 
(top of atmosphere, TOA) จะมีค่ามากหรือน้อยก็ข้ึนอยู่กับระยะทางระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ และมุมตกกระทบ ซึ่งเรา
สามารถค านวณตัวแปรต่างๆ ดังกล่าวนี้ได้อย่างแม่นย าโดยอาศัยทฤษฎีฟิสิกส์ดาราศาสตร์ ข้อมูลรังสีอาทิตย์นอกบรรยากาศ
โลกมีความส าคัญต่อการออกแบบอุปกรณ์ที่ใช้งานในอวกาศต่างๆ อาทิเช่น เซลล์สุริยะของดาวเทียมหรือยานอวกาศต่างๆ ใน
อดีตที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์ได้ท าการวัดและศึกษาความเข้มรังสีดวงอาทิตย์นอกบรรยากาศโลกกันมาอย่างต่อเนื่อง หาก
พิจารณาพลังงานแสงอาทิตย์รวมทุกความยาวคลื่นท่ีเดินทางจากดวงอาทิตย์มาตกกระทบตั้งฉากบนพื้นที่ 1 ตารางเมตร จาก
ระยะทางเฉลี่ย 1 AU จะมีความเข้มของรังสีประมาณ 1,367 W/m2 เรียกว่า ค่าคงท่ีสุริยะ (solar constant)   

รังสีอาทิตย์นอกบรรยากาศโลก เมื่อเดินทางผ่านช้ันบรรยากาศลงมายังพื้นโลกของเรา จะถูกลดทอนความเข้ม ในรูป
ของการกระเจิงและดูดกลืนโดยเมฆและองค์ประกอบต่างๆ ในบรรยากาศ เช่น ฝุ่นละออง โอโซน ไอน้ า และโมเลกุลก๊าซต่างๆ
ของอากาศ ทั้งนี้เราสามารถจ าแนกส่วนของรังสีอาทิตย์ที่ตกกระทบพื้นโลกได้เป็น 2 ส่วน คือ รังสีตรง (direct radiation) 
และรังสีกระจาย (diffuse radiation) ซึ่งผลรวมของรังสีทั้ง 2 ส่วนนี้ เรียกว่า รังสีรวม (global radiation) ดังนั้นการวัดรังสี
อาทิตย์บนพื้นโลกสามารถกระท าได้หลากหลายวิธีการด้วยกัน  ดังนั้นเมื่อวัดรังสีอาทิตย์ที่ถูกลดทอนและผ่านลงมาถึง
พื้นผิวโลกก็จะสามารถหาปริมาณเมฆที่ครอบคลุมในพ้ืนท่ีนั้นๆ ได้   

 
วิธีการวิจัย 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1.  ท าการค านวณและวิเคราะหข์้อมูลค่ารังสีอาทิตย์นอกบรรยากาศโลกรายวัน 0(H )  แล้วน ามาเฉลี่ยรายเดือนใน 

MJ/m2-day ของสถานอีุตุนิยมวิทยาจังหวัดระนอง โดยใช้สมการความสัมพันธ์ [1] 
SC s

0 s
24 3,600I 360dH 1 0.033cos cos cos sin sin sin

365 180
                   

 (1) 

เมื่อ 0H  คือ ค่ารังสีอาทิตย์นอกบรรยากาศโลกรายวันเฉลี่ยรายเดือน 2 1(MJm day )    SCI  คือ ค่าคงท่ีรังสีอาทิตย์ 
2(1,367Wm )    คือ ค่ามุมละติจูดของสถานีอุตุนยิมวิทยาจังหวัดระนอง    คือ ค่ามุม declination ของดวงอาทิตย์ 

 36023.45sin 284 d
365

    
 

 (2) 

เมื่อ d คือ ล าดับที่ของวันในรอบปี  และ s คือ ค่ามุมช่ัวโมงดวงอาทิตย์ ซึ่งหาได้จาก 
1

s cos ( tan tan )      (3) 
2.  รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของปรมิาณเมฆรายวันเฉลี่ยรายเดือน (C)  และค่ารังสีอาทิตยร์ายวันเฉลี่ยรายเดือน (H)  

ในพื้นที่จังหวัดระนอง ที่ท าการวัดโดยสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดระนอง ในช่วงปี พ.ศ. 2548-2560  โดยที่ค่าปริมาณเมฆ
สูงสุดของการวัด 0(C )  เท่ากับ 10 

3.  แยกข้อมูลออกเป็นสองส่วน สว่นท่ีหนึ่ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 -2557 รวมเวลาเป็น 10 ปี แล้วน ามาเฉลี่ยเป็นข้อมูล
ส าหรับสร้างสมการเอ็มพิริคลั  สว่นข้อมูลส่วนท่ี 2 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 -2560 น ามาเฉลี่ยเป็นข้อมลูทดสอบสมการเอม็พิริคลั 
ดังตารางที่ 1 

4.  สร้างสมการเอ็มพิริคลัของความสัมพันธ์ระหว่างความยาวนานแสงแดดและปรมิาณเมฆ ด้วยสมการ 9 รูปแบบ ที่
ปรับปรุงมาจากรูปแบบสมการต่างๆ ได้แก่ สมการถดถอยเชิงเส้น สมการก าลังสอง สมการก าลังสาม ลอการิทึม เอ็กโพเนน
เชียล และยกก าลัง เป็นต้น 

5.  ทดสอบแบบจ าลองสมการที่ได้ในข้อ 4 และวิเคราะหผ์ลการทดสอบด้วยค่าทางสถิติ ประกอบดว้ย ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพันธ์ (correlation coefficient, R) [2]  ความคลาดเคลือ่นในรูปความเอนเอียงเฉลี่ย (mean bias error, MBE)  
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บทน า 

ดวงอาทิตย์ถือเป็นแหล่งพลังงานท่ีส าคัญต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตบนโลกของเรา พลังงานท่ีแผ่ออกมาจากดวงอาทิตย์
จะอยู่ในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ความยาวคลื่นต่างๆ ตั้งแต่รังสีแกมมาไปจนถึงคลื่นวิทยุ ซึ่งเรียกกันโดยทั่วไปว่า รังสี
อาทิตย์ (solar radiation) รังสีอาทิตย์นอกบรรยากาศโลกเป็นปริมาณที่เราสามารถหาได้อย่างแม่นย าโดยอาศัยการตรวจวัด
ด้วยดาวเทียม หรือค านวณทางทฤษฎี ทั้งนี้ปริมาณของรังสีอาทิตย์ที่ตกกระทบ ณ ต าแหน่งใดๆ ที่ส่วนบนของช้ันบรรยากาศ 
(top of atmosphere, TOA) จะมีค่ามากหรือน้อยก็ข้ึนอยู่กับระยะทางระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ และมุมตกกระทบ ซึ่งเรา
สามารถค านวณตัวแปรต่างๆ ดังกล่าวนี้ได้อย่างแม่นย าโดยอาศัยทฤษฎีฟิสิกส์ดาราศาสตร์ ข้อมูลรังสีอาทิตย์นอกบรรยากาศ
โลกมีความส าคัญต่อการออกแบบอุปกรณ์ที่ใช้งานในอวกาศต่างๆ อาทิเช่น เซลล์สุริยะของดาวเทียมหรือยานอวกาศต่างๆ ใน
อดีตที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์ได้ท าการวัดและศึกษาความเข้มรังสีดวงอาทิตย์นอกบรรยากาศโลกกันมาอย่างต่อเนื่อง หาก
พิจารณาพลังงานแสงอาทิตย์รวมทุกความยาวคลื่นท่ีเดินทางจากดวงอาทิตย์มาตกกระทบตั้งฉากบนพื้นที่ 1 ตารางเมตร จาก
ระยะทางเฉลี่ย 1 AU จะมีความเข้มของรังสีประมาณ 1,367 W/m2 เรียกว่า ค่าคงท่ีสุริยะ (solar constant)   

รังสีอาทิตย์นอกบรรยากาศโลก เมื่อเดินทางผ่านช้ันบรรยากาศลงมายังพื้นโลกของเรา จะถูกลดทอนความเข้ม ในรูป
ของการกระเจิงและดูดกลืนโดยเมฆและองค์ประกอบต่างๆ ในบรรยากาศ เช่น ฝุ่นละออง โอโซน ไอน้ า และโมเลกุลก๊าซต่างๆ
ของอากาศ ทั้งนี้เราสามารถจ าแนกส่วนของรังสีอาทิตย์ท่ีตกกระทบพื้นโลกได้เป็น 2 ส่วน คือ รังสีตรง (direct radiation) 
และรังสีกระจาย (diffuse radiation) ซึ่งผลรวมของรังสีทั้ง 2 ส่วนนี้ เรียกว่า รังสีรวม (global radiation) ดังนั้นการวัดรังสี
อาทิตย์บนพื้นโลกสามารถกระท าได้หลากหลายวิธีการด้วยกัน  ดังนั้นเมื่อวัดรังสีอาทิตย์ที่ถูกลดทอนและผ่านลงมาถึง
พื้นผิวโลกก็จะสามารถหาปริมาณเมฆที่ครอบคลุมในพ้ืนท่ีนั้นๆ ได้   

 
วิธีการวิจัย 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1.  ท าการค านวณและวิเคราะหข์้อมูลค่ารังสีอาทิตย์นอกบรรยากาศโลกรายวัน 0(H )  แล้วน ามาเฉลี่ยรายเดือนใน 

MJ/m2-day ของสถานอีุตุนิยมวิทยาจังหวัดระนอง โดยใช้สมการความสัมพันธ์ [1] 
SC s

0 s
24 3,600I 360dH 1 0.033cos cos cos sin sin sin

365 180
                   

 (1) 

เมื่อ 0H  คือ ค่ารังสีอาทิตย์นอกบรรยากาศโลกรายวันเฉลี่ยรายเดือน 2 1(MJm day )    SCI  คือ ค่าคงท่ีรังสีอาทิตย์ 
2(1,367Wm )    คือ ค่ามุมละติจูดของสถานีอุตุนยิมวิทยาจังหวัดระนอง    คือ ค่ามุม declination ของดวงอาทิตย์ 

 36023.45sin 284 d
365

    
 

 (2) 

เมื่อ d คือ ล าดับที่ของวันในรอบปี  และ s คือ ค่ามุมช่ัวโมงดวงอาทิตย์ ซึ่งหาได้จาก 
1

s cos ( tan tan )      (3) 
2.  รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของปรมิาณเมฆรายวันเฉลี่ยรายเดือน (C)  และค่ารังสีอาทิตยร์ายวันเฉลี่ยรายเดือน (H)  

ในพื้นที่จังหวัดระนอง ที่ท าการวัดโดยสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดระนอง ในช่วงปี พ.ศ. 2548-2560  โดยที่ค่าปริมาณเมฆ
สูงสุดของการวัด 0(C )  เท่ากับ 10 

3.  แยกข้อมูลออกเป็นสองส่วน สว่นท่ีหนึ่ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 -2557 รวมเวลาเป็น 10 ปี แล้วน ามาเฉลี่ยเป็นข้อมูล
ส าหรับสร้างสมการเอ็มพิริคลั  สว่นข้อมูลส่วนท่ี 2 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 -2560 น ามาเฉลี่ยเป็นข้อมลูทดสอบสมการเอม็พิริคลั 
ดังตารางที่ 1 

4.  สร้างสมการเอ็มพิริคลัของความสัมพันธ์ระหว่างความยาวนานแสงแดดและปรมิาณเมฆ ด้วยสมการ 9 รูปแบบ ที่
ปรับปรุงมาจากรูปแบบสมการต่างๆ ได้แก่ สมการถดถอยเชิงเส้น สมการก าลังสอง สมการก าลังสาม ลอการิทึม เอ็กโพเนน
เชียล และยกก าลัง เป็นต้น 

5.  ทดสอบแบบจ าลองสมการที่ได้ในข้อ 4 และวิเคราะหผ์ลการทดสอบด้วยค่าทางสถิติ ประกอบดว้ย ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพันธ์ (correlation coefficient, R) [2]  ความคลาดเคลือ่นในรูปความเอนเอียงเฉลี่ย (mean bias error, MBE)  
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ความคลาดเคลื่อนยกก าลังสองเฉลี่ยรากท่ีสอง (root mean square error, RMSE)  ร้อยละความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย (mean 
percentage error, MPE)  ร้อยละความคลาดเคลื่อนสมบรูณเ์ฉลีย่ (mean absolute percentage error, MAPE)  และ 
ค่าสถิติแบบที (t-statistic, t-stat) [3]  ด้วยสมการ 

n

i,c c i,m m
i 1

n n
2 2

i,m m i,c c
i 1 i 1

(C C )(C C )
R

(C C ) (C C )



 

   


 
  

 



 
 (4) 

n

i,m i,c
i 1

1MBE (C C )
n 

   (5) 

n
2

i,m i,c
i 1

1RMSE (C C )
n 

   (6) 

n
i,m i,c

i 1 i,m

C C1MPE 100
n C

 
   

 
  (7) 

n
i,m i,c

i 1 i,m

C C1MPE 100
n C

 
   

 
  (8) 

t-stat
2

2 2

(n 1)MBE
RMSE MBE





 (9) 

เมื่อ i,cC  คือ ค่าปริมาณเมฆรายวันเฉลี่ยรายเดือนท่ีได้จากการค านวณดว้ยสมการเอ็มพิริคลั  cC  คือ ค่าปรมิาณเมฆรายวัน
เฉลี่ยรายปีที่ได้จากการค านวณเอม็พิริคัล  i,mC  คือ ค่าปรมิาณเมฆรายวันเฉลี่ยรายเดือนที่ได้จากการวดั  mC  คือ ค่า
ปริมาณเมฆมรายวันเฉลี่ยรายปีที่ได้จากการวัด และ n  คือ ล าดับที่ของเดือนในรอบปี  โดยที่ค่า MBE และ RMSE มีหน่วย
เป็น deka 

6. ท าการวิเคราะห์หาสมการที่เหมาะสมที่สดุส าหรับค่าปริมาณเมฆรายวันเฉลี่ยรายเดือนของจังหวัดระนอง จากค่า
ทางสถิติในข้อที่ 5 

 
ตารางที่ 1  แสดงค่ารังสีอาทิตย์นอกบรรยากาศโลก ค่ารังสีอาทิตยร์วมส าหรับสร้างสมการและทดสอบสมการ และคา่ปริมาณ

เมฆส าหรับสรา้งสมการและทดสอบสมการ ของข้อมูลรายวันเฉลี่ยรายเดือนของจังหวัดระนอง 
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ตารางที่ 2  แสดงรูปแบบสมการเอ็มพิริคัลทั้ง 9 สมการ ท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 
Model 

No. Model type Regression equation modified Source 

1 Linear  0 0C C a b(1 H / H )    Md. Nazmul Islam 
Sarkar and Anwarul 
Islam Sifat [4] 

2 Quadratic 2
0 0 0C C a b(1 H / H ) c(1 H / H )        

3 Cubic 2
0 0

0 3
0

a b(1 H / H ) c(1 H / H )
C C

d(1 H / H )

    
  

   
 

4 Logarithmic  0 0C C a bln(1 H / H )    

5 Exponential   0 0C C a exp b 1 H / H      

6 Power b
0 0C C a(1 H / H )     

7 Exponential  0 0C C a bexp(1 H / H )    A.M. Muzathik, et al. [5] 
8 Linear logarithmic  0 0 0C C a b(1 H / H ) cln(1 H / H )    

 
9 Linear exponential  0 0 0C C a b(1 H / H ) cexp(1 H / H )      

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

 ได้การสรา้งสมการเอ็มพิรคิัลทั้ง 9 รูปแบบ (ดังตารางที่ 2) ที่เป็นสมการพื้นฐานทางคณติศาสตร์ประกอบด้วย 
สมการถดถอยเชิงเส้น สมการก าลังสอง สมการก าลังสาม ลอการทิึม เอ็กโพเนนเชียล (2 สมการ)  ยกก าลัง สมการผสม
ถดถอยเชิงเส้นและลอการิทึม และสมการผสมถดถอยเชิงเส้นและเอ็กโพเนนเชียล ได้ค่าสัมประสิทธ์เอ็มพิริคัลดังในตารางที่ 3   

เมื่อทดสอบสมการที่ได ้ พบว่า ค่าปริมาณเมฆรายวันเฉลี่ยรายเดอืนของจังหวัดระนองไม่ได้แตกตา่งกัน โดยแตล่ะ
สมการให้คา่ทางสถิติที่ใกลเ้คียงกนั ซึ่งค่า R มีค่าอยู่ในช่วง 0.9387 – 0.9439  ค่า MBE มีค่าอยู่ในช่วง -0.0013 – 0.0952  
โดยที่ค่า RMSE มีค่าอยู่ในช่วง 0.5359 – 0.6045  ส าหรับคา่ MPE มีค่าอยู่ระหว่าง -0.279 – 2.506 %  ส่วนMAPE มีค่าอยู่
ระหว่าง 6.962 – 9.079 %  และค่า t-stat มีค่าอยู่ระหว่าง 0.0004 – 0.5301 ตามล าดับ ดังตารางที่ 3  โดยที่ค่า R ใหค้่าดี
ที่สุดเมื่อมีค่าเท่ากับ 1  ส่วนค่า MBE RMSE MPE MAPE และ t-stat จะให้ค่าดีที่สดุเมื่อเข้าใกล้ศูนย ์
 
ตารางที่ 3  แสดงค่าสัมประสิทธ์ถดถอยและคา่ทางสถิติที่ใช้ทดสอบสมการทั้ง 9 รูปแบบ 

 
 

ส าหรับผลการวิเคราะหห์าแบบจ าลองที่เหมาะสมที่สดุที่ได้จากภาพที่ 1 พบว่า ทุกแบบจ าลองให้ผลที่ใกล้เคียงกัน
มาก โดยแบบจ าลองที่ 7 แบบเอ็กโพเนนเชียลมีความเหมาะสมทีสุ่ด ด้วยสมการความสัมพันธ์  

 0 0C C 1.4247 1.1936exp(1 H / H )     (10) 
โดยให้ค่า R MBE RMSE MPE MAPE และ t-stat เป็น 0.9429  -0.0001  0.5359  0.025 %  7.281 % และ 0.0004 
ตามล าดับ 

MBE RMSE MPE MAPE
a b c d (deka) (deka) (%) (%)

1 -0.4761 2.0432 0.9439 0.0305 0.5474 0.811 7.475 0.1849
2 -0.6489 2.6969 -0.610 0.9436 0.0483 0.5589 1.276 7.675 0.2879
3 -2.6401 13.9080 -21.499 12.887 0.9427 0.0889 0.6045 2.451 9.079 0.4929
4 1.3035 1.0859 0.9414 0.0952 0.6031 2.506 8.853 0.5301
5 0.0980 3.3785 0.9387 0.0079 0.5443 -0.279 6.962 0.0481
6 1.8824 1.8017 0.9431 -0.0013 0.5361 -0.080 7.188 0.0081
7 -1.4247 1.1936 0.9429 -0.0001 0.5359 0.025 7.281 0.0004
8 0.1704 1.3014 0.395 0.9435 0.0538 0.5635 1.428 7.838 0.3181
9 0.0732 3.2241 -0.690 0.9436 0.0468 0.5580 1.239 7.641 0.2795

Regression coefficientModel 
No.

R t-stat
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ความคลาดเคลื่อนยกก าลังสองเฉลี่ยรากท่ีสอง (root mean square error, RMSE)  ร้อยละความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย (mean 
percentage error, MPE)  ร้อยละความคลาดเคลื่อนสมบรูณเ์ฉลีย่ (mean absolute percentage error, MAPE)  และ 
ค่าสถิติแบบที (t-statistic, t-stat) [3]  ด้วยสมการ 
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 (9) 

เมื่อ i,cC  คือ ค่าปริมาณเมฆรายวันเฉลี่ยรายเดือนท่ีได้จากการค านวณดว้ยสมการเอ็มพิริคลั  cC  คือ ค่าปรมิาณเมฆรายวัน
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ปริมาณเมฆมรายวันเฉลี่ยรายปีที่ได้จากการวัด และ n  คือ ล าดับที่ของเดือนในรอบปี  โดยที่ค่า MBE และ RMSE มีหน่วย
เป็น deka 

6. ท าการวิเคราะห์หาสมการที่เหมาะสมที่สดุส าหรับค่าปริมาณเมฆรายวันเฉลี่ยรายเดือนของจังหวัดระนอง จากค่า
ทางสถิติในข้อที่ 5 

 
ตารางที่ 1  แสดงค่ารังสีอาทิตย์นอกบรรยากาศโลก ค่ารังสีอาทิตยร์วมส าหรับสร้างสมการและทดสอบสมการ และคา่ปริมาณ
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Model 

No. Model type Regression equation modified Source 

1 Linear  0 0C C a b(1 H / H )    Md. Nazmul Islam 
Sarkar and Anwarul 
Islam Sifat [4] 

2 Quadratic 2
0 0 0C C a b(1 H / H ) c(1 H / H )        

3 Cubic 2
0 0

0 3
0

a b(1 H / H ) c(1 H / H )
C C

d(1 H / H )

    
  

   
 

4 Logarithmic  0 0C C a bln(1 H / H )    

5 Exponential   0 0C C a exp b 1 H / H      

6 Power b
0 0C C a(1 H / H )     

7 Exponential  0 0C C a bexp(1 H / H )    A.M. Muzathik, et al. [5] 
8 Linear logarithmic  0 0 0C C a b(1 H / H ) cln(1 H / H )    

 
9 Linear exponential  0 0 0C C a b(1 H / H ) cexp(1 H / H )      
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ระหว่าง 6.962 – 9.079 %  และค่า t-stat มีค่าอยู่ระหว่าง 0.0004 – 0.5301 ตามล าดับ ดังตารางที่ 3  โดยที่ค่า R ใหค้่าดี
ที่สุดเมื่อมีค่าเท่ากับ 1  ส่วนค่า MBE RMSE MPE MAPE และ t-stat จะให้ค่าดีที่สดุเมื่อเข้าใกล้ศูนย ์
 
ตารางที่ 3  แสดงค่าสัมประสิทธ์ถดถอยและคา่ทางสถิติที่ใช้ทดสอบสมการทั้ง 9 รูปแบบ 

 
 

ส าหรับผลการวิเคราะหห์าแบบจ าลองที่เหมาะสมที่สดุที่ได้จากภาพที่ 1 พบว่า ทุกแบบจ าลองให้ผลที่ใกล้เคียงกัน
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 0 0C C 1.4247 1.1936exp(1 H / H )     (10) 
โดยให้ค่า R MBE RMSE MPE MAPE และ t-stat เป็น 0.9429  -0.0001  0.5359  0.025 %  7.281 % และ 0.0004 
ตามล าดับ 

MBE RMSE MPE MAPE
a b c d (deka) (deka) (%) (%)

1 -0.4761 2.0432 0.9439 0.0305 0.5474 0.811 7.475 0.1849
2 -0.6489 2.6969 -0.610 0.9436 0.0483 0.5589 1.276 7.675 0.2879
3 -2.6401 13.9080 -21.499 12.887 0.9427 0.0889 0.6045 2.451 9.079 0.4929
4 1.3035 1.0859 0.9414 0.0952 0.6031 2.506 8.853 0.5301
5 0.0980 3.3785 0.9387 0.0079 0.5443 -0.279 6.962 0.0481
6 1.8824 1.8017 0.9431 -0.0013 0.5361 -0.080 7.188 0.0081
7 -1.4247 1.1936 0.9429 -0.0001 0.5359 0.025 7.281 0.0004
8 0.1704 1.3014 0.395 0.9435 0.0538 0.5635 1.428 7.838 0.3181
9 0.0732 3.2241 -0.690 0.9436 0.0468 0.5580 1.239 7.641 0.2795

Regression coefficientModel 
No.

R t-stat
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ภาพที่ 1  แสดงผลการทดสอบแบบจ าลองทั้ง 9 รูปแบบ เปรียบเทยีบกับค่าท่ีไดจ้ากการวัด 

 
สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาครั้งน้ีได้สร้างแบบจ าลองสมการเอม็พิริคลัของความสัมพนัธ์ที่ได้จากปรมิาณเมฆรายวันเฉลีย่รายเดือน 
(C)  และค่ารังสีอาทิตยร์วมรายวันเฉลีย่รายเดือน (H)  ที่มีรูปแบบสมการทีเ่หมาะสมที่สดุของจังหวัดระนอง เป็น 
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โดยให้ค่า R MBE RMSE MPE MAPE และ t-stat เป็น 0.9429  -0.0001  0.5359  0.025 %  7.281 % และ 0.0004 
ตามล าดับ  แสดงว่าค่าท่ีได้จากแบบจ าลองแบบเอ็กโพเนนเชียลและจากการวัดมีความสอดคล้องกัน และสามารถน าไปใช้กับ
พื้นที่อ่ืนๆ ท่ีมีสภาพภมูิอากาศใกลเ้คียงกันได ้
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แบบจ�าลองของความสัมพันธ์ระหว่างค่าความยาวนานแสงแดดและปริมาณเมฆในจังหวัดพัทลุง

สุวิทย์ เพชรห้วยลึก1* และภรพนา บัวเพชร์2

บทคัดย่อ
ความยาวนานแสงแดดเป็นตัวแปรส�าคัญท่ีใช้กันอย่างแพร่หลายในการศึกษาสมดุลพลังงานในบรรยากาศ การวิเคราะห์

ภาระความร้อนในอาคาร การวิจัยสภาพภูมิอากาศ และการประเมินทรัพยากรการเกษตร แต่การวัดค่าความยาวนานแดดมี

กระบวนการที่ยุ่งยากและค่าใช้จ่ายสูง ดังน้ันการใช้ข้อมูลผลการวัดปริมาณเมฆที่ได้จากสถานีอุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตรจึงเป็น

หนทางหนึ่งที่จะแก้ปัญหานี้ได้ ซึ่งในการวิจัยคร้ังนี้ได้วิเคราะห์แบบจ�าลองความสัมพันธ์ของค่าความยาวนานแสงแดดรายวันเฉลี่ย

รายเดือนและค่าปริมาณเมฆรายวันเฉลี่ยรายเดือนระหว่างปี พ.ศ. 2548 – 2557 และทดสอบแบบจ�าลองด้วยข้อมูลของปี พ.ศ. 

.2558 – 2560 โดยใช้แบบจ�าลองในรูปของสมการเอ็มพิริคัล 9 รูปแบบ ที่ปรับปรุงมาจากรูปแบบสมการต่างๆ ได้แก่ สมการถดถอย

เชิงเส้น สมการก�าลังสอง สมการก�าลังสาม ลอการิทึม เอ็กโพเนนเชียล และยกก�าลัง เป็นต้น ผลการการศึกษา พบว่า แบบจ�าลองที่

ให้ผลทดสอบสมรรถนะดีท่ีสุด อยู่ในรูปความสัมพันธ์ระหว่างค่าความยาวนานแสงแดดต่อค่าความยาวนานวันเฉล่ียรายเดือน 

( 0S / S )  และอัตราส ่วนปริมาณเมฆรายวันเฉ ล่ียรายเดือนต ่อค ่ าปริมาณเมฆสูง สุดของการวัด ( 0C / C )  เป ็น 

[ ]0 0S / S 0.2339exp 2.1509(1 C / C )= −  ที่ให้ผลการวิเคราะห์ทางสถิติดีที่สุด ด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (R) ความคลาด

เคลื่อนในรูปความเอนเอียงเฉลี่ย (MBE) ความคลาดเคลื่อนยกก�าลังสองเฉลี่ยรากที่สอง (RMSE) ร้อยละความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย 

(MPE) ร้อยละความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์เฉลี่ย (MAPE) และ ค่าสถิติแบบที (t-stat) เท่ากับ 0.9552 0.126 ชั่วโมง 0.497 ชั่วโมง 

2.55% 6.68% และ 0.872 ตามล�าดบั แสดงว่าค่าทีค่�านวณได้จากแบบจ�าลองแบบเอก็โพเนนเชยีลและจากการวดัมคีวามสอดคล้อง

กัน และสามารถน�าไปใช้กับพื้นที่อื่นๆ ที่มีสภาพภูมิอากาศใกล้เคียงกันได้

ค�าส�าคัญ : ปริมาณเมฆรายวันเฉลี่ยรายเดือน ความยาวนานแสงแดดรายวันเฉลี่ยรายเดือน สมการเอ็มพิริคัล จังหวัดพัทลุง
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Model of Relation between Sunshine Duration and Cloud Amount 

in Phathalung Province, Thailand

Suwit Phethuayluk1* and Pornpana Buaphet2

Abstract
Sunshine duration is an important variable that is widely used in atmospheric energy balance studies, 

analysis of the thermal loadings on buildings, climate research and the evaluation of agricultural resources. But 

measuring the sunshine duration is complicated and expensive. Therefore, using the cloud amount measurement 

data from the meteorological station for agriculture is the absolute of this problem. In this research, the relation 

models were analyzed between the monthly average daily sunshine duration and monthly average daily cloud 

amount in Phatthalung province of Thailand in range 2005 -2014, and test the model with data from 2015-2017. 

In this study, nine empirical models were derived from regression models such as linear, quadratic, cubic, log-

arithmic, exponential and power. The result found that the best performance model was correlated between 

the monthly average daily global sunshine duration per day length ( 0S / S ) and the ratio of monthly average 

daily cloud amount to maximum cloud amount of measurement ( 0C / C ) as [ ]0 0S / S 0.2339exp 2.1509(1 C / C )= −

. That provides the good performance statistical analysis results are the correlation coefficients (R), mean bias 

error (MBE), root mean square error (RMSE), mean percentage error (MPE), mean absolute percentage error 

(MAPE) and t-statistic (t-stat) equal to 0.9124, 0.126 hour, 0.497 hour, 2.55%, 6.68% and 0.872, respectively. According 

to the results, the exponential model predicted and the measurements are consistent and can be applied to 

other a similar climate area.

Keywords : monthly average daily cloud amount, monthly average daily sunshine duration, empirical equation, 

Phathalung province

บทน า 
ความยาวนานแสงแดด (Sunshine Duration) หมายถึง จ านวนช่ัวโมงท่ีมีแสงแดดต่อวัน  โดยที่แสงแดดหรือรังสีอาทิตย ์

เป็นพลังงานรูปแบบหนึ่ง ที่เกิดจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวส์ชัน (Nuclear fusion) บนดวงอาทิตย์ ทีเ่กิดจากการหลอมรวมตัว
กันของอะตอมของธาตุไฮโดรเจนกลายเป็นอะตอมของธาตุฮเีลยีม ในการเกิดปฏิกิริยานีจ้ะให้พลังงานมหาศาล และพลังงาน
รูปหนึ่งท่ีเกิดขึ้นนีจ้ะแผ่รังสีในรูปคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามายังโลกท่ีอยูใ่นรูปของความร้อน แสงที่มองเหน็ด้วยตาเปล่า และรังสี
ต่างๆ  ซึ่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่แผ่รังสมีาจากดวงอาทิตย์นีม้ีความยาวคลื่นต่างๆ ตั้งแต่ความยาวคลืน่มากกว่า 1,000 m 
ต่อเนื่องกันจนถึงสั้นกว่า  0.2 m (200 nm)  ในบรรดาคลื่นแสงที่แผ่มาจากดวงอาทิตย์ทั้งหมด แสงสีเหลืองที่มีความยาว
คลื่น 0.55 m (550 nm) เป็นคลื่นแสงท่ีมีปริมาตรความเข้มสงูสุด และแสงแดดเป็นคลื่นแสง ที่เหมาะสมที่พืชใช้ในการ
สังเคราะห์แสงสร้างชีวมวล (Biomass) และมี่ส่วนท าให้พืชและสตัว์ด ารงชีวิตอยู่บนโลกนี้ได ้  โดยทีใ่นแตละวันรังสีอาทติยจะ
แปรคาจากเชาจนถึงเย็น  ถาเปนวันที่ทองฟาแจมใสและปราศจากเมฆ  รังสีอาทิตยจะคอยๆ เพิ่มขึ้นตั้งแตดวงอาทิตยขึ้น
จนถึงคาสูงสุดที่เวลาประมาณเที่ยงวันแลวคอยๆ ลดลงจนถึงคาต่ าสุดเมื่อดวงอาทิตยตก  ส าหรับวันท่ัวไปอาจมีเมฆมาบดบัง
ดวงอาทิตยเปนครั้งคราวหรือบางครั้งอาจมีเมฆปกคลุมทั่วท้ังทองฟา ท าใหรังสีอาทิตยทีพ่ื้นผิวโลกมคีาต่ า ถารังสีอาทิตยที่ได
รับมีความเขมสูงคนท่ัวไปจะเรียกวา มีแดด  ส าหรับในทางวทิยาศาสตรองคการอุตุนิยมวิทยาโลกได้ก าหนดการมีแดดวา
เกิดขึ้นเมื่อความเขมรังสีตรงบนระนาบท่ีตั้งฉากกับทิศทางของรังสีมีคามากกวา 120 W/m2 [1]   

ดังนั้นระยะความยาวนานของแสงแดดรายวัน รายเดือน หรือรายป ี จึงเป็นข้อมูลที่ส าคัญทีบ่่งช้ีถึงสภาพภูมิอากาศท่ี
ปกคลุมเหนือบรรยากาศโลกในพ้ืนท่ีนั้นๆ โดยเฉพาะปรมิาณเมฆเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีมีอิทธิพลต่อการสอ่งผ่านของแสงแดดมาถึง
พื้นผิวโลก  เมื่อเมฆบดบังแสงแดดก็จะท าให้ความยาวนานแสงแดดลดลง จึงส่งผลถึงกิจกรรมต่างๆ เปลี่ยนไป ทั้งในระบบ
พลังงานทดแทนในเชิงความร้อนหรือไฟฟ้า หรือในทางการเกษตรส าหรับการเพาะปลูกและการเจริญเติบโตของพืช ซึ่งพืชแต่
ละชนิดต้องการระยะความยาวนานของแสงแดดแตกต่างกัน เปน็ต้น ซึ่งในการศึกษาครั้งน้ีจึงเป็นการวิเคราะหส์มการ
ความสัมพันธ์เพื่อหาค่าความยาวนานแสงแดดจากค่าปรมิาณเมฆทีป่กคลุมในพื้นที่จังหวัดพัทลุง 

 
ภาพที่ 1  แสดงอิทธิพลของเมฆที่ส่งผลถึงความยาวนานแสงแดด [2] 

 
วิธีการวิจัย 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ท าการค านวณและวิเคราะห์ขอ้มูลค่าความยาวนานวัน 0(S )  ของสถานอีุตุนิยมวิทยาพัทลุง ในหน่วยองศา แล้ว

น ามาเฉลีย่รายเดือน โดยใช้สมการความสัมพันธ์ [3] 

 
 1

0
2S cos tan tan

15
     (1) 

เมื่อ   คือ ค่ามุมละติจดูของสถานอีุตุนิยมวิทยาพัทลุง ในหน่วยองศา  และ   คือ ค่ามุม declination ในหน่วยองศา ซึ่งหา
ได้จาก  



1343
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

บทน า 
ความยาวนานแสงแดด (Sunshine Duration) หมายถึง จ านวนช่ัวโมงท่ีมีแสงแดดต่อวัน  โดยที่แสงแดดหรือรังสีอาทิตย ์

เป็นพลังงานรูปแบบหนึ่ง ที่เกิดจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวส์ชัน (Nuclear fusion) บนดวงอาทิตย์ ทีเ่กิดจากการหลอมรวมตัว
กันของอะตอมของธาตุไฮโดรเจนกลายเป็นอะตอมของธาตุฮเีลยีม ในการเกิดปฏิกิริยานีจ้ะให้พลังงานมหาศาล และพลังงาน
รูปหนึ่งท่ีเกิดขึ้นนีจ้ะแผ่รังสีในรูปคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามายังโลกท่ีอยูใ่นรูปของความร้อน แสงที่มองเหน็ด้วยตาเปล่า และรังสี
ต่างๆ  ซึ่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่แผ่รังสมีาจากดวงอาทิตย์นีม้ีความยาวคลื่นต่างๆ ตั้งแต่ความยาวคลืน่มากกว่า 1,000 m 
ต่อเนื่องกันจนถึงสั้นกว่า  0.2 m (200 nm)  ในบรรดาคลื่นแสงที่แผ่มาจากดวงอาทิตย์ทั้งหมด แสงสีเหลืองที่มีความยาว
คลื่น 0.55 m (550 nm) เป็นคลื่นแสงท่ีมีปริมาตรความเข้มสงูสุด และแสงแดดเป็นคลื่นแสง ที่เหมาะสมที่พืชใช้ในการ
สังเคราะห์แสงสร้างชีวมวล (Biomass) และมี่ส่วนท าให้พืชและสตัว์ด ารงชีวิตอยู่บนโลกนี้ได ้  โดยทีใ่นแตละวันรังสีอาทติยจะ
แปรคาจากเชาจนถึงเย็น  ถาเปนวันที่ทองฟาแจมใสและปราศจากเมฆ  รังสีอาทิตยจะคอยๆ เพิ่มขึ้นตั้งแตดวงอาทิตยขึ้น
จนถึงคาสูงสุดที่เวลาประมาณเที่ยงวันแลวคอยๆ ลดลงจนถึงคาต่ าสุดเมื่อดวงอาทิตยตก  ส าหรับวันท่ัวไปอาจมีเมฆมาบดบัง
ดวงอาทิตยเปนครั้งคราวหรือบางครั้งอาจมีเมฆปกคลุมทั่วท้ังทองฟา ท าใหรังสีอาทิตยทีพ่ื้นผิวโลกมคีาต่ า ถารังสีอาทิตยที่ได
รับมีความเขมสูงคนท่ัวไปจะเรียกวา มีแดด  ส าหรับในทางวทิยาศาสตรองคการอุตุนิยมวิทยาโลกได้ก าหนดการมีแดดวา
เกิดขึ้นเมื่อความเขมรังสีตรงบนระนาบท่ีตั้งฉากกับทิศทางของรังสีมีคามากกวา 120 W/m2 [1]   

ดังนั้นระยะความยาวนานของแสงแดดรายวัน รายเดือน หรือรายป ี จึงเป็นข้อมูลที่ส าคัญทีบ่่งช้ีถึงสภาพภูมิอากาศท่ี
ปกคลุมเหนือบรรยากาศโลกในพ้ืนท่ีนั้นๆ โดยเฉพาะปรมิาณเมฆเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีมีอิทธิพลต่อการสอ่งผ่านของแสงแดดมาถึง
พื้นผิวโลก  เมื่อเมฆบดบังแสงแดดก็จะท าให้ความยาวนานแสงแดดลดลง จึงส่งผลถึงกิจกรรมต่างๆ เปลี่ยนไป ทั้งในระบบ
พลังงานทดแทนในเชิงความร้อนหรือไฟฟ้า หรือในทางการเกษตรส าหรับการเพาะปลูกและการเจริญเติบโตของพืช ซึ่งพืชแต่
ละชนิดต้องการระยะความยาวนานของแสงแดดแตกต่างกัน เปน็ต้น ซึ่งในการศึกษาครั้งน้ีจึงเป็นการวิเคราะหส์มการ
ความสัมพันธ์เพื่อหาค่าความยาวนานแสงแดดจากค่าปรมิาณเมฆทีป่กคลุมในพื้นที่จังหวัดพัทลุง 

 
ภาพที่ 1  แสดงอิทธิพลของเมฆที่ส่งผลถึงความยาวนานแสงแดด [2] 

 
วิธีการวิจัย 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ท าการค านวณและวิเคราะห์ขอ้มูลค่าความยาวนานวัน 0(S )  ของสถานอีุตุนิยมวิทยาพัทลุง ในหน่วยองศา แล้ว

น ามาเฉลีย่รายเดือน โดยใช้สมการความสัมพันธ์ [3] 

 
 1

0
2S cos tan tan

15
     (1) 

เมื่อ   คือ ค่ามุมละติจดูของสถานอีุตุนิยมวิทยาพัทลุง ในหน่วยองศา  และ   คือ ค่ามุม declination ในหน่วยองศา ซึ่งหา
ได้จาก  
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 36023.45sin 284 d
365
     

. (2)  

เมื่อ d คือ ล าดับที่ของวันในรอบปี 
2. รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของปริมาณเมฆ (C)  และค่าความยาวนานแสงแดด (S)  ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ที่ท าการวัด

โดยสถานอีุตุนิยมวิทยาพัทลุง ในช่วงปี พ.ศ. 2548-2560  แล้วน ามาเฉลีย่เป็นรายเดือนไดด้ังตารางที่ 1 และ 2 ตามล าดับ  
โดยที่ค่าปริมาณเมฆสูงสุดของการวัด 0(C )  เท่ากับ 10 

 
ตารางที่ 1  ข้อมูลปริมาณเมฆรายวันเฉลี่ยรายเดือนของจังวัดพัทลุงในช่วงปี พ.ศ. 2548 - 2560 

 
 

ตารางที่ 2  ข้อมูลความยาวนานแสงแดดรายวันเฉลี่ยรายเดือนในช่วงปี พ.ศ. 2548 – 2560 และข้อมูลความยาวนาน
วันเฉลี่ยรายเดือนของจังวัดพัทลุง 

 
 

3.  แยกข้อมูลออกเป็นสองส่วน สว่นท่ีหนึ่ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 -2557 รวมเวลาเป็น 10 ปี แล้วน ามาเฉลี่ยเป็นข้อมูล
ส าหรับสร้างสมการเอ็มพิริคลั  ส่วนข้อมูลส่วนท่ี 2 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 -2560 น ามาเฉลี่ยเป็นข้อมลูทดสอบสมการเอ็มพิริคลั 

4.  สร้างสมการเอ็มพิริคลัของความสัมพันธ์ระหว่างความยาวนานแสงแดดและปรมิาณเมฆ ด้วยสมการ 9 รูปแบบ ที่
ปรับปรุงมาจากรูปแบบสมการต่างๆ ได้แก่ สมการถดถอยเชิงเส้น สมการก าลังสอง สมการก าลังสาม ลอการิทึม เอ็กโพเนน
เชียล และยกก าลัง เป็นต้น 

5.  ทดสอบแบบจ าลองสมการที่ได้ในข้อ 4 และวิเคราะหผ์ลการทดสอบด้วยค่าทางสถิติ ประกอบดว้ย ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพันธ์ (correlation coefficient, R) [4]  ความคลาดเคลือ่นในรูปความเอนเอียงเฉลี่ย (mean bias error, MBE)  
ความคลาดเคลื่อนยกก าลังสองเฉลี่ยรากท่ีสอง (root mean square error, RMSE)  ร้อยละความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย (mean 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005 5 6 5 6 7 7 7 6 7 7 8 7
2006 6 6 5 5 6 7 7 7 7 7 7 6
2007 6 5 5 5 7 6 7 7 7 7 6 6
2008 6 5 6 5 7 7 7 6 7 7 8 8
2009 6 4 7 7 7 5 7 7 8 7 7 6
2010 6 5 5 6 6 7 7 7 7 8 8 8
2011 8 6 7 5 6 7 7 7 7 7 7 8
2012 7 4 5 6 6 6 7 6 7 7 7 7
2013 5 6 4 7 7 7 8 7 8 8 7 8
2014 7 3 3 5 7 8 8 7 7 8 8 8
2015 6 3 4 6 7 8 7 7 7 8 8 6
2016 5 5 5 4 7 7 7 7 7 8 8 8
2017 8 6 5 6 7 6 7 7 7 7 8 8

Monthly Mean Cloud Amount (deka)Year

absolute percentage error, MPE)  ร้อยละความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์เฉลี่ย (mean percentage error, MAPE)  และ 
ค่าสถิติแบบที (t-statistic, t-stat) [2]  ด้วยสมการ 
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 (8) 

เมื่อ i,cS  คือ ค่าความยาวนานแสงแดดรายเดือนที่ไดจ้ากการค านวณด้วยสมการเอ็มพิรคิัล  cS  คือ ค่าความยาวนานแสงแดด
เฉลี่ยรายปีที่ได้จากการค านวณเอม็พิริคัล  i , mS  คือ ค่าความยาวนานแสงแดดรายเดือนท่ีได้จากการวัด  mS  คือ ค่าความ
ยาวนานแสงแดดเฉลีย่รายปีทีไ่ด้จากการวัด และ n  คือ ล าดับที่ของเดือนในรอบปี  โดยที่ค่า MBE และ RMSE มีหน่วยเป็น
ช่ัวโมง 

6. ท าการวิเคราะห์หาสมการที่เหมาะสมที่สุดส าหรับจังหวัดพัทลุง จากค่าทางสถิติในข้อที่ 5 
 

ตารางที่ 3  แสดงรูปแบบสมการเอ็มพิริคัลทั้ง 9 สมการ ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 
Model 

No. Model type Regression equation modified 

1 Linear  0 0S S a b(1 C / C )    

2 Quadratic 2
0 0 0S S a b(1 C / C ) c(1 C / C )        

3 Cubic 2 3
0 0 0 0S S a b(1 C / C ) c(1 C / C ) d(1 C / C )          

4 Logarithmic  0 0S S a bln(1 C / C )    

5 Exponential   0 0S S a exp b 1 C / C      

6 Power b
0 0S S a(1 C / C )     

7 Exponential  0 0S S a bexp(1 C / C )    

8 Linear logarithmic  0 0 0S S a b(1 C / C ) cln(1 C / C )    
 

9 Linear exponential  0 0 0S S a b(1 C / C ) cexp(1 C / C )      
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

 ได้การสรา้งสมการเอ็มพิรคิัลทั้ง 9 รูปแบบ (ดังตารางที่ 3) ที่เป็นสมการพื้นฐานทางคณติศาสตร์ประกอบด้วย 
สมการถดถอยเชิงเส้น สมการก าลังสอง สมการก าลังสาม ลอการทิึม เอ็กโพเนนเชียล (2 สมการ)  ยกก าลัง สมการผสม
ถดถอยเชิงเส้นและลอการิทึม และสมการผสมถดถอยเชิงเส้นและเอ็กโพเนนเชียล ได้ค่าสัมประสิทธ์เอ็มพิริคัลดังในตารางที่ 4   
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. (2)  

เมื่อ d คือ ล าดับที่ของวันในรอบปี 
2. รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของปริมาณเมฆ (C)  และค่าความยาวนานแสงแดด (S)  ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ที่ท าการวัด

โดยสถานอีุตุนิยมวิทยาพัทลุง ในช่วงปี พ.ศ. 2548-2560  แล้วน ามาเฉลีย่เป็นรายเดือนไดด้ังตารางที่ 1 และ 2 ตามล าดับ  
โดยที่ค่าปริมาณเมฆสูงสุดของการวัด 0(C )  เท่ากับ 10 

 
ตารางที่ 1  ข้อมูลปริมาณเมฆรายวันเฉลี่ยรายเดือนของจังวัดพัทลุงในช่วงปี พ.ศ. 2548 - 2560 

 
 

ตารางที่ 2  ข้อมูลความยาวนานแสงแดดรายวันเฉลี่ยรายเดือนในช่วงปี พ.ศ. 2548 – 2560 และข้อมูลความยาวนาน
วันเฉลี่ยรายเดือนของจังวัดพัทลุง 

 
 

3.  แยกข้อมูลออกเป็นสองส่วน สว่นท่ีหนึ่ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 -2557 รวมเวลาเป็น 10 ปี แล้วน ามาเฉลี่ยเป็นข้อมูล
ส าหรับสร้างสมการเอ็มพิริคลั  ส่วนข้อมูลส่วนท่ี 2 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 -2560 น ามาเฉลี่ยเป็นข้อมลูทดสอบสมการเอ็มพิริคลั 

4.  สร้างสมการเอ็มพิริคลัของความสัมพันธ์ระหว่างความยาวนานแสงแดดและปรมิาณเมฆ ด้วยสมการ 9 รูปแบบ ที่
ปรับปรุงมาจากรูปแบบสมการต่างๆ ได้แก่ สมการถดถอยเชิงเส้น สมการก าลังสอง สมการก าลังสาม ลอการิทึม เอ็กโพเนน
เชียล และยกก าลัง เป็นต้น 

5.  ทดสอบแบบจ าลองสมการที่ได้ในข้อ 4 และวิเคราะหผ์ลการทดสอบด้วยค่าทางสถิติ ประกอบดว้ย ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพันธ์ (correlation coefficient, R) [4]  ความคลาดเคลือ่นในรูปความเอนเอียงเฉลี่ย (mean bias error, MBE)  
ความคลาดเคลื่อนยกก าลังสองเฉลี่ยรากท่ีสอง (root mean square error, RMSE)  ร้อยละความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย (mean 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005 5 6 5 6 7 7 7 6 7 7 8 7
2006 6 6 5 5 6 7 7 7 7 7 7 6
2007 6 5 5 5 7 6 7 7 7 7 6 6
2008 6 5 6 5 7 7 7 6 7 7 8 8
2009 6 4 7 7 7 5 7 7 8 7 7 6
2010 6 5 5 6 6 7 7 7 7 8 8 8
2011 8 6 7 5 6 7 7 7 7 7 7 8
2012 7 4 5 6 6 6 7 6 7 7 7 7
2013 5 6 4 7 7 7 8 7 8 8 7 8
2014 7 3 3 5 7 8 8 7 7 8 8 8
2015 6 3 4 6 7 8 7 7 7 8 8 6
2016 5 5 5 4 7 7 7 7 7 8 8 8
2017 8 6 5 6 7 6 7 7 7 7 8 8

Monthly Mean Cloud Amount (deka)Year

absolute percentage error, MPE)  ร้อยละความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์เฉลี่ย (mean percentage error, MAPE)  และ 
ค่าสถิติแบบที (t-statistic, t-stat) [2]  ด้วยสมการ 
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เมื่อ i,cS  คือ ค่าความยาวนานแสงแดดรายเดือนที่ไดจ้ากการค านวณด้วยสมการเอ็มพิรคิัล  cS  คือ ค่าความยาวนานแสงแดด
เฉลี่ยรายปีที่ได้จากการค านวณเอม็พิริคัล  i , mS  คือ ค่าความยาวนานแสงแดดรายเดือนท่ีได้จากการวัด  mS  คือ ค่าความ
ยาวนานแสงแดดเฉลีย่รายปีทีไ่ด้จากการวัด และ n  คือ ล าดับที่ของเดือนในรอบปี  โดยที่ค่า MBE และ RMSE มีหน่วยเป็น
ช่ัวโมง 

6. ท าการวิเคราะห์หาสมการที่เหมาะสมที่สุดส าหรับจังหวัดพัทลุง จากค่าทางสถิติในข้อที่ 5 
 

ตารางที่ 3  แสดงรูปแบบสมการเอ็มพิริคัลทั้ง 9 สมการ ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 
Model 

No. Model type Regression equation modified 

1 Linear  0 0S S a b(1 C / C )    

2 Quadratic 2
0 0 0S S a b(1 C / C ) c(1 C / C )        

3 Cubic 2 3
0 0 0 0S S a b(1 C / C ) c(1 C / C ) d(1 C / C )          

4 Logarithmic  0 0S S a bln(1 C / C )    

5 Exponential   0 0S S a exp b 1 C / C      

6 Power b
0 0S S a(1 C / C )     

7 Exponential  0 0S S a bexp(1 C / C )    

8 Linear logarithmic  0 0 0S S a b(1 C / C ) cln(1 C / C )    
 

9 Linear exponential  0 0 0S S a b(1 C / C ) cexp(1 C / C )      
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

 ได้การสรา้งสมการเอ็มพิรคิัลทั้ง 9 รูปแบบ (ดังตารางที่ 3) ที่เป็นสมการพื้นฐานทางคณติศาสตร์ประกอบด้วย 
สมการถดถอยเชิงเส้น สมการก าลังสอง สมการก าลังสาม ลอการทิึม เอ็กโพเนนเชียล (2 สมการ)  ยกก าลัง สมการผสม
ถดถอยเชิงเส้นและลอการิทึม และสมการผสมถดถอยเชิงเส้นและเอ็กโพเนนเชียล ได้ค่าสัมประสิทธ์เอ็มพิริคัลดังในตารางที่ 4   
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เมื่อทดสอบสมการที่ได้ พบว่า คา่ความนานแสงแดดของจังหวัดพัทลุงไม่ได้แตกต่างกันมากนัก โดยแต่ละสมการให้
ค่าทางสถิติที่ใกล้เคยีงกัน ซึ่งค่า R มีค่าอยู่ในช่วง 0.7773 – 0.9798  ค่า MBE มีค่าอยู่ในช่วง 0.1264 – 0.3053 h  โดยที่ค่า 
RMSE มีค่าอยู่ในช่วง 0.4277 – 0.9715 h  ส าหรับค่า MPE มีค่าอยู่ระหว่าง 2.550 – 6.928 %  ส่วน MAPE มีค่าอยู่ระหว่าง 
6.377 – 12.342 %  และค่า t-stat มีค่าอยู่ระหว่าง 0.872 – 2.722  ตามล าดับ ดังตารางที่ 4  โดยที่ค่า R มีค่าดีที่สดุเมื่อมี
ค่าเท่ากับ 1  ส่วนค่า MBE RMSE MPE MAPE และ t-stat จะให้ค่าดีที่สุดเมื่อเข้าใกลศู้นย ์

 
ตารางที่ 4  แสดงค่าสัมประสิทธ์ถดถอยและคา่ทางสถิติที่ใช้ทดสอบสมการทั้ง 9 รูปแบบ 

 
 
 ส าหรับผลการวิเคราะหห์าแบบจ าลองที่เหมาะสมที่สดุที่ได้จากภาพที่ 2 พบว่า ทุกแบบจ าลองให้ผลที่ใกล้เคียงกัน
มาก ยกเว้นในแบบจ าลองที่ 3 ที่แตกต่างอย่างชัดเจน  โดยแบบจ าลองที่ 5 แบบเอ็กโพเนนเชียลมคีวามเหมาะสมท่ีสุด ด้วย
สมการความสมัพันธ์  

  0 0S S 0.2339exp 2.1509 1 C / C      (9) 
โดยให้ค่า R MBE RMSE MPE MAPE และ t-stat เป็น 0.9552  0.1264 h  0.4973 h  2.550 %  6.679 % และ 0.872 
ตามล าดับ 
 

 
ภาพที่ 2  แสดงผลการทดสอบแบบจ าลองทั้ง 9 รูปแบบ เปรียบเทียบกับค่าท่ีได้จากการวัด 

 
สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาครั้งน้ีได้สร้างแบบจ าลองสมการเอมไพรคิัลของความสัมพนัธท์ี่ได้จากปรมิาณเมฆรายวันเฉลีย่รายเดือน 
(C)  และค่าความยาวนานแสงแดดรายวันเฉลี่ยรายเดือน (S)  ที่มีรูปแบบสมการที่เหมาะสมที่สดุของจังหวัดพัทลุง เป็น 

  0 0S S 0.2339exp 2.1509 1 C / C       

MBE RMSE MPE MAPE
a b c d (h) (h) (%) (%)

1 0.1096 1.1290 0.9714 0.1975 0.4322 3.774 6.445 1.704
2 0.0362 1.5375 -0.540 0.9761 0.2328 0.4292 4.425 6.511 2.141
3 -2.0836 19.264 -48.702 42.506 0.9607 0.2587 0.9715 6.928 12.342 0.916
4 0.9501 0.4146 0.9798 0.3053 0.4813 5.901 7.052 2.722
5 0.2339 2.1509 0.9552 0.1264 0.4973 2.550 6.679 0.872
6 1.1666 0.7950 0.9744 0.2242 0.4398 4.302 6.666 1.965
7 -0.5925 0.7707 0.7773 0.1613 0.4467 3.107 6.377 1.285
8 0.5105 0.5914 0.198 0.9778 0.2490 0.4430 4.797 6.760 2.254
9 0.7331 2.1288 -0.684 0.9757 0.2294 0.4277 4.356 6.480 2.108

Model 
No.

Regression coefficient R t -stat

โดยให้ค่า R MBE RMSE MPE MAPE และ t-stat เป็น 0.9552  0.1264 h  0.4973 h  2.550 %  6.679 % และ 0.872 
ตามล าดับ  แสดงว่าค่าท่ีค านวณได้จากแบบจ าลองแบบเอ็กโพเนนเชียลและจากการวดัมีความสอดคล้องกัน และสามารถ
น าไปใช้กับพ้ืนท่ีอื่นๆ ที่มีสภาพภมูิอากาศใกล้เคยีงกันได ้
 

เอกสารอ้างอิง 
[1] Serm Janjai,  2013.  Solar Radiation.  Solar Radiation Energy Research Unit, Physics Department,  

Faculty of Science, Silpakorn University.  Nakhonpathom. 608 pages. 
[2] Can Ekici, 2019.  Total Global Solar Radiation Estimation Models and Applications: A review.   

International Journal of Innovative Technology and Interdisciplinary Sciences, 2(3) : 236-252. 
[3] Girma Dejene Nage, 2018.  Estimation of Monthly Average Daily Solar Radiation from Meteorological 

Parameters: Sunshine Hours and Measured Temperature in Tepi, Ethiopia.  International Journal 
of Energy and Environmental Science,  3(1): 19-26. 

[4] Slavica Brkić and Blanka Tuka, 2018.  Estimation of Global Solar Radiation from Sunshine Duration for 
Mostar, Bosnia and Herzegovina.  Journal of Scientific and Engineering Research, 5(11): 265-273. 
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การประมาณค่ารังสีอาทิตย์รวมจากอุณหภูมิพื้นผิวที่วัดได้ในจังหวัดนราธิวาส

ธีรเดช ใหญ่บก1* สุวิทย์ เพชรห้วยลึก2 และสุเจนต์ พรหมเหมือน1

บทคัดย่อ
ข้อมลูรงัสอีาทติย์รวมเป็นสิง่ส�าคญัอย่างยิง่ส�าหรบัการออกแบบและการประเมนิประสทิธภิาพของระบบพลงังานจากรงัสี

อาทิตย์ ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบจ�าลองการประมาณค่ารังสีอาทิตย์รวมจากค่าอุณหภูมิที่วัดได้ โดยใช้สม

การเอม็พริคิลั 10 รปูแบบ ส�าหรบัสร้างแบบจ�าลองรงัสีอาทติย์รวมรายวนัเฉลีย่รายเดอืนจากข้อมลูอณุหภมูริายวันเฉลีย่รายเดอืนใน

ช่วงปี พ.ศ. 2548-2560 ของจังหวัดนราธิวาส ที่มีเกณฑ์การตรวจสอบสมรรถนะแบบจ�าลองประกอบด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 

(R) ค่าความคลาดเคลื่อนก�าลังสองเฉลี่ยรากที่สอง (RMSE) ค่าความเคล่ือนเอนเอียงเฉล่ีย (MBE) ค่าความคลาดเคล่ือนเอนเอียง

สัมบูรณ์เฉลี่ย (MABE) ร้อยละความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย (MPE) ร้อยละความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์เฉลี่ย (MAPE) และค่าสถิติแบบที 

(t-stat) ท�าให้แบบจ�าลองสหสัมพันธ์ที่พัฒนาได้นี้มีประสิทธิภาพส�าหรับการประมาณค่ารังสีอาทิตย์รวมในจังหวัดนราธิวาสและ

สามารถใช้ได้ในพื้นที่ใกล้เคียงที่มีสภาพภูมิอากาศคล้ายกันได้

ค�าส�าคัญ : อุณหภูมิรายวันเฉลี่ยรายเดือน รังสีอาทิตย์รวมรายวันเฉลี่ยรายเดือน สมการเอ็มพิริคัล จังหวัดนราธิวาส

1 นักวิชาชีพ สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง 93210
2 ผศ., สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง 93210
1 Science Professional, Department of Physics, Faculty of Science, Thaksin University, Phatthalung, 93210
2 Asst.Prof., Department of Physics, Faculty of Science, Thaksin University, Phatthalung, 93210
* Corresponding author: tel.: 084-7486332 E-mail address: teeradui@hotmail.com
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Estimation of Global Solar Radiation from Measured Ground Surface Temperature 

in Narathiwat Province, Thailand

Teeradech Yaibok1* Suwit Phethuayluk2 and Sujane Prommean1

Abstract
The global solar radiation data is extremely important for the optimal design and performance evaluation 

of any solar energy system. This study aimed to calibrate existing models for estimating global solar radiation 

data using commonly and available measured temperature. Ten empirical of monthly average daily global 

solar radiation models based on monthly average daily temperature data were generated and validated using 

daily data in between 2005–2017 of Narathiwat, Thailand. Validation criteria included the correlation coefficients 

(R), root mean square error (RMSE), mean bias error (MBE), mean absolute bias error (MABE), mean percentage 

error (MPE), mean absolute percentage error (MAPE) and t-statistic (t-stat). The developed correlation models 

give better statistical model performance analysis and therefore, it can be recommended that these models 

are used reasonably well for estimating the solar radiation in Narathiwat and can be used in nearby areas with 

similar climatic conditions. 

Keywords : monthly average daily temperature, monthly average daily global solar radiation, empirical equation, 

Narathiwat province
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บทน า 
รังสีอาทิตยที่ผานบรรยากาศลงมายังพ้ืนโลกบางสวนจะถูกองคประกอบตางๆ ของบรรยากาศดดูกลืน สวนท่ีเหลือ

จะเดินทางมาถึงพื้นผิวโลกและถูกพื้นผิวโลกดูดกลืน จากนั้นจะกระเจิงผานบรรยากาศและถูกองคประกอบของบรรยากาศ
ดูดกลืนอีกครั้งหนึ่ง กอนเดินทางออกไปสอูวกาศภายนอก  รังสอีาทิตยที่ถูกพ้ืนผิวโลกดูดกลืนจะท าใหพื้นผิวโลกมีอณุหภมูิ
สูงขึ้นและแผรังสีอินฟราเรดออกไปสบูรรยากาศ และบางสวนถูกบรรยากาศดดูกลืนอีก   การดูดกลืนรังสีของบรรยากาศจะท า
ใหอุณหภูมิของบรรยากาศเพิ่มขึ้น  นอกจากน้ีความรอนที่พ้ืนผิวโลกยังถายเทไปสบูรรยากาศโดยการพาความรอนดวย  จาก
การถายเทพลังงานดังกลาวจะเห็นวาปริมาณของรังสีอาทิตยที่ตกกระทบพ้ืนผิวโลกจะมีความสมัพันธกับอุณหภูมิของอากาศ
แวดลอม เนื่องจากอุณหภูมิของอากาศแวดลอมมีการวัดทีส่ถานีอุตุนิยมวิทยาทุกแหง  จึงไดพยายามใชประโยชนจากขอมูล
อุณหภูมิอากาศรวมกับขอมูลของตัวแปรทางอุตุนิยมวิทยาอ่ืนๆ เพื่อค านวณคารังสีอาทิตยที่พ้ืนผิวโลกโดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อ
ใชในงานดานการเกษตรตางๆ เชน การจ าลองแบบการเติบโตของพืช เปนตน [1] 

ส าหรับในการศึกษาครั้งนี้เป็นการน าอุณหภมูิสูงสดุและต่ าสุดมาด าเนินการ 2 วิธี คือ ค่าความแตกตา่งของอุณหภูมิ
ทั้งสอง และค่าอณุหภูมเิฉลีย่จากอุณหภูมสิูงสดุและต่ าสุด  แลว้น ามาหาความสัมพันธ์กับค่ารังสอีาทิตย์ที่ได้ในพื้นที่จังหวัด
นราธิวาส 

 
วิธีการวิจัย 

1.  ท าการค านวณและวิเคราะหข์้อมูลค่ารังสีอาทิตย์นอกบรรยากาศโลกรายวัน 0(H )  แล้วน ามาเฉลี่ยรายเดือนใน 
MJ/m2-day ของสถานอีุตุนิยมวิทยาจังหวัดนราธิวาส โดยใช้สมการความสัมพันธ์ [2] 

SC s
0 s

24 3,600I 360dH 1 0.033cos cos cos sin sin sin
365 180

                   
 (1) 

เมื่อ 0H  คือ ค่ารังสีอาทิตย์นอกบรรยากาศโลกรายวันเฉลี่ยรายเดือน 2 1(MJm day )    SCI  คือ ค่าคงท่ีรังสีอาทิตย์ 
2(1,367Wm )    คือ ค่ามุมละติจูดของสถานีอุตุนยิมวิทยาจังหวัดนราธิวาส    คือ ค่ามุม declination ของดวงอาทิตย์ 

 36023.45sin 284 d
365

    
 

 (2) 

เมื่อ d คือ ล าดับที่ของวันในรอบปี  และ s คือ ค่ามุมช่ัวโมงดวงอาทิตย์ ซึ่งหาได้จาก 
1

s cos ( tan tan )      (3) 
2.  รวบรวมข้อมูลทุตภิูมิของค่าอณุหภมูิต่ าสุดรายวันเฉลี่ยรายเดือน min(T )   ค่าอุณหภูมิสูงสดุรายวันเฉลีย่รายเดือน 

max(T )  และค่ารังสีอาทิตย์รายวันเฉลีย่รายเดือน (H)  ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ที่ท าการวัดโดยสถานีอุตุนยิมวทิยาจังหวัด
นราธิวาส ในช่วงปี พ.ศ. 2548-2560 ดังตารางที่ 1, 2 และ 3 

3.  หาค่าความแตกต่างระหว่างอณุหภมูิสูงสดุและต่ าสุด และอุณหภูมิเฉลี่ย จากความสัมพันธ์ 
max minT T T    (4) 

max minT TT
2


  (5) 

4.  น าข้อมูลอณุหภมูิที่ได้ในข้อ 3 และค่ารังสีอาทิตยร์วมรายวันเฉลี่ยรายเดือนต่อค่ารังสีอาทิตย์นอกบรรยากาศโลก
รายวันเฉลี่ยรายเดือน 0(H / H )  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 -2559 รวมเวลาเป็น 12 ปี มาหาค่าเฉลี่ยและสร้างสมการเอมไพริคลั  
และทดสอบสมรรถนะสมการเอมไพริคัลด้วยข้อมูลปี พ.ศ. 2560  ด้วยสมการแบบจ าลองทั้ง 10 รูปแบบ ดังตารางที่ 4 

5.  ทดสอบสมรรถนะแบบจ าลองที่ได้ในข้อ 4 และวิเคราะหผ์ลการทดสอบด้วยคา่ทางสถิติ ประกอบด้วย ค่า
สัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ (correlation coefficient, R) [3]  ความคลาดเคลื่อนยกก าลังสองเฉลี่ยรากท่ีสอง (root mean 
square error, RMSE)  ความคลาดเคลื่อนในรูปความเอนเอียงเฉลี่ย (mean bias error, MBE)  ความคลาดเคลื่อนในรูป
ความเอนเอียงสมบูรณ์เฉลี่ย (mean absolute bias error, MABE)  ร้อยละความคลาดเคลื่อนเฉลีย่ (mean percentage 

error, MPE)  ร้อยละความคลาดเคลื่อนสมบรูณ์เฉลีย่ (mean absolute percentage error, MAPE)  และ ค่าสถิติแบบที (t-
statistic, t-stat) [4]  ด้วยสมการ 
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 (12) 

เมื่อ i,cH  คือ ค่ารังสีอาทิตย์รวมรายวนัเฉลี่ยรายเดือนท่ีได้จากการค านวณด้วยสมการเอ็มพิริคลั  cH  คือ คา่รังสีอาทิตยร์วม
รายวันเฉลี่ยรายปีที่ไดจ้ากการค านวณเอ็มพิริคลั  i,mH  คือ ค่ารังสีอาทิตย์รวมรายวันเฉลี่ยรายเดือนที่ได้จากการวัด  mH  คือ 
ค่ารังสีอาทิตยร์วมรายวันเฉลี่ยรายปีที่ได้จากการวัด และ n  คือ ล าดับที่ของเดือนในรอบปี  โดยที่คา่ MBE และ RMSE มี
หน่วยเป็น MJm-2day-1 

6. ท าการวิเคราะห์หาสมการที่เหมาะสมที่สุดส าหรับค่าปริมาณเมฆรายวันเฉลี่ยรายเดือนของจังหวัดนราธิวาส จากคา่
ทางสถิติในข้อที่ 5 

 
ตารางที่ 1 แสดงค่าอุณหภูมติ่ าสดุรายวันเฉลี่ยรายเดือนของจังหวัดนราธิวาส 

 
 
 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005 22.0 22.7 23.8 24.3 24.0 23.5 23.8 23.8 23.6 23.3 23.7 23.0
2006 22.7 23.8 23.2 24.0 23.9 23.9 23.9 23.6 23.3 23.7 23.5 23.6
2007 23.6 22.8 23.6 24.4 24.0 24.5 24.2 23.4 23.6 23.3 23.3 23.6
2008 22.8 22.5 23.9 24.1 24.1 24.0 23.6 23.2 23.9 24.0 23.6 22.9
2009 22.7 23.8 24.5 24.1 24.2 23.7 24.3 24.0 23.6 23.6 23.7
2010 23.3 23.4 24.1 24.8 25.0 24.5 24.0 24.1 23.8 23.7 23.1
2011 23.0 23.1 23.6 23.9 24.3 24.2 24.0 23.8 23.7 23.7 23.6 23.4
2012 23.2 23.7 23.5 24.0 24.5 24.2 23.6 23.7 23.5 23.6 23.7 23.2
2013 22.2 23.3 23.8 24.7 24.5 24.5 23.9 23.3 23.6 23.5 23.3
2014 22.0 21.3 22.5 24.2 24.4 24.1 23.8 23.2 23.1 23.0 22.8 23.0
2015 21.8 21.9 22.2 23.5 23.6 23.7 23.1 22.7 22.9 22.6 22.7 22.6
2016 22.8 22.9 22.5 23.7 23.5 23.4 23.6 23.7 23.1 23.2 22.1 21.8
2017 21.8 21.8 21.5 23.8 24.3 23.5 23.0 22.7 22.6 22.3 21.8 21.2

Monthly Mean of Minimum Temperatuter ( C)Year
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

บทน า 
รังสีอาทิตยที่ผานบรรยากาศลงมายังพ้ืนโลกบางสวนจะถูกองคประกอบตางๆ ของบรรยากาศดดูกลืน สวนท่ีเหลือ

จะเดินทางมาถึงพื้นผิวโลกและถูกพื้นผิวโลกดูดกลืน จากนั้นจะกระเจิงผานบรรยากาศและถูกองคประกอบของบรรยากาศ
ดูดกลืนอีกครั้งหนึ่ง กอนเดินทางออกไปสอูวกาศภายนอก  รังสอีาทิตยที่ถูกพ้ืนผิวโลกดูดกลืนจะท าใหพื้นผิวโลกมีอณุหภมูิ
สูงขึ้นและแผรังสีอินฟราเรดออกไปสบูรรยากาศ และบางสวนถูกบรรยากาศดดูกลืนอีก   การดูดกลืนรังสีของบรรยากาศจะท า
ใหอุณหภูมิของบรรยากาศเพิ่มขึ้น  นอกจากน้ีความรอนที่พ้ืนผิวโลกยังถายเทไปสบูรรยากาศโดยการพาความรอนดวย  จาก
การถายเทพลังงานดังกลาวจะเห็นวาปริมาณของรังสีอาทิตยที่ตกกระทบพ้ืนผิวโลกจะมีความสมัพันธกับอุณหภูมิของอากาศ
แวดลอม เนื่องจากอุณหภูมิของอากาศแวดลอมมีการวัดทีส่ถานีอุตุนิยมวิทยาทุกแหง  จึงไดพยายามใชประโยชนจากขอมูล
อุณหภูมิอากาศรวมกับขอมูลของตัวแปรทางอุตุนิยมวิทยาอ่ืนๆ เพื่อค านวณคารังสีอาทิตยที่พ้ืนผิวโลกโดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อ
ใชในงานดานการเกษตรตางๆ เชน การจ าลองแบบการเติบโตของพืช เปนตน [1] 

ส าหรับในการศึกษาครั้งนี้เป็นการน าอุณหภมูิสูงสดุและต่ าสุดมาด าเนินการ 2 วิธี คือ ค่าความแตกตา่งของอุณหภูมิ
ทั้งสอง และค่าอณุหภูมเิฉลีย่จากอุณหภูมสิูงสดุและต่ าสุด  แลว้น ามาหาความสัมพันธ์กับค่ารังสอีาทิตย์ที่ได้ในพื้นที่จังหวัด
นราธิวาส 

 
วิธีการวิจัย 

1.  ท าการค านวณและวิเคราะหข์้อมูลค่ารังสีอาทิตย์นอกบรรยากาศโลกรายวัน 0(H )  แล้วน ามาเฉลี่ยรายเดือนใน 
MJ/m2-day ของสถานอีุตุนิยมวิทยาจังหวัดนราธิวาส โดยใช้สมการความสัมพันธ์ [2] 

SC s
0 s

24 3,600I 360dH 1 0.033cos cos cos sin sin sin
365 180

                   
 (1) 

เมื่อ 0H  คือ ค่ารังสีอาทิตย์นอกบรรยากาศโลกรายวันเฉลี่ยรายเดือน 2 1(MJm day )    SCI  คือ ค่าคงท่ีรังสีอาทิตย์ 
2(1,367Wm )    คือ ค่ามุมละติจูดของสถานีอุตุนยิมวิทยาจังหวัดนราธิวาส    คือ ค่ามุม declination ของดวงอาทิตย์ 

 36023.45sin 284 d
365

    
 

 (2) 

เมื่อ d คือ ล าดับที่ของวันในรอบปี  และ s คือ ค่ามุมช่ัวโมงดวงอาทิตย์ ซึ่งหาได้จาก 
1

s cos ( tan tan )      (3) 
2.  รวบรวมข้อมูลทุตภิูมิของค่าอณุหภมูิต่ าสุดรายวันเฉลี่ยรายเดือน min(T )   ค่าอุณหภูมิสูงสดุรายวันเฉลีย่รายเดือน 

max(T )  และค่ารังสีอาทิตย์รายวันเฉลีย่รายเดือน (H)  ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ที่ท าการวัดโดยสถานีอุตุนยิมวทิยาจังหวัด
นราธิวาส ในช่วงปี พ.ศ. 2548-2560 ดังตารางที่ 1, 2 และ 3 

3.  หาค่าความแตกต่างระหว่างอณุหภมูิสูงสดุและต่ าสุด และอุณหภูมิเฉลี่ย จากความสัมพันธ์ 
max minT T T    (4) 

max minT TT
2


  (5) 

4.  น าข้อมูลอณุหภมูิที่ได้ในข้อ 3 และค่ารังสีอาทิตยร์วมรายวันเฉลี่ยรายเดือนต่อค่ารังสีอาทิตย์นอกบรรยากาศโลก
รายวันเฉลี่ยรายเดือน 0(H / H )  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 -2559 รวมเวลาเป็น 12 ปี มาหาค่าเฉลี่ยและสร้างสมการเอมไพริคลั  
และทดสอบสมรรถนะสมการเอมไพริคัลด้วยข้อมูลปี พ.ศ. 2560  ด้วยสมการแบบจ าลองทั้ง 10 รูปแบบ ดังตารางที่ 4 

5.  ทดสอบสมรรถนะแบบจ าลองที่ได้ในข้อ 4 และวิเคราะหผ์ลการทดสอบด้วยคา่ทางสถิติ ประกอบด้วย ค่า
สัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ (correlation coefficient, R) [3]  ความคลาดเคลื่อนยกก าลังสองเฉลี่ยรากท่ีสอง (root mean 
square error, RMSE)  ความคลาดเคลื่อนในรูปความเอนเอียงเฉลี่ย (mean bias error, MBE)  ความคลาดเคลื่อนในรูป
ความเอนเอียงสมบูรณ์เฉลี่ย (mean absolute bias error, MABE)  ร้อยละความคลาดเคลื่อนเฉลีย่ (mean percentage 

error, MPE)  ร้อยละความคลาดเคลื่อนสมบรูณ์เฉลีย่ (mean absolute percentage error, MAPE)  และ ค่าสถิติแบบที (t-
statistic, t-stat) [4]  ด้วยสมการ 
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 (12) 

เมื่อ i,cH  คือ ค่ารังสีอาทิตย์รวมรายวนัเฉลี่ยรายเดือนท่ีได้จากการค านวณด้วยสมการเอ็มพิริคลั  cH  คือ คา่รังสีอาทิตยร์วม
รายวันเฉลี่ยรายปีที่ไดจ้ากการค านวณเอ็มพิริคลั  i,mH  คือ ค่ารังสีอาทิตย์รวมรายวันเฉลี่ยรายเดือนที่ได้จากการวัด  mH  คือ 
ค่ารังสีอาทิตยร์วมรายวันเฉลี่ยรายปีที่ได้จากการวัด และ n  คือ ล าดับที่ของเดือนในรอบปี  โดยที่คา่ MBE และ RMSE มี
หน่วยเป็น MJm-2day-1 

6. ท าการวิเคราะห์หาสมการที่เหมาะสมที่สุดส าหรับค่าปริมาณเมฆรายวันเฉลี่ยรายเดือนของจังหวัดนราธิวาส จากคา่
ทางสถิติในข้อที่ 5 

 
ตารางที่ 1 แสดงค่าอุณหภูมติ่ าสดุรายวันเฉลี่ยรายเดือนของจังหวัดนราธิวาส 

 
 
 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005 22.0 22.7 23.8 24.3 24.0 23.5 23.8 23.8 23.6 23.3 23.7 23.0
2006 22.7 23.8 23.2 24.0 23.9 23.9 23.9 23.6 23.3 23.7 23.5 23.6
2007 23.6 22.8 23.6 24.4 24.0 24.5 24.2 23.4 23.6 23.3 23.3 23.6
2008 22.8 22.5 23.9 24.1 24.1 24.0 23.6 23.2 23.9 24.0 23.6 22.9
2009 22.7 23.8 24.5 24.1 24.2 23.7 24.3 24.0 23.6 23.6 23.7
2010 23.3 23.4 24.1 24.8 25.0 24.5 24.0 24.1 23.8 23.7 23.1
2011 23.0 23.1 23.6 23.9 24.3 24.2 24.0 23.8 23.7 23.7 23.6 23.4
2012 23.2 23.7 23.5 24.0 24.5 24.2 23.6 23.7 23.5 23.6 23.7 23.2
2013 22.2 23.3 23.8 24.7 24.5 24.5 23.9 23.3 23.6 23.5 23.3
2014 22.0 21.3 22.5 24.2 24.4 24.1 23.8 23.2 23.1 23.0 22.8 23.0
2015 21.8 21.9 22.2 23.5 23.6 23.7 23.1 22.7 22.9 22.6 22.7 22.6
2016 22.8 22.9 22.5 23.7 23.5 23.4 23.6 23.7 23.1 23.2 22.1 21.8
2017 21.8 21.8 21.5 23.8 24.3 23.5 23.0 22.7 22.6 22.3 21.8 21.2

Monthly Mean of Minimum Temperatuter ( C)Year
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

ตารางที่ 2 แสดงค่าอุณหภูมสิูงสดุรายวันเฉลี่ยรายเดือนของจังหวัดนราธิวาส 

 

ตารางที่ 3 แสดงค่ารังสีอาทิตย์นอกบรรยากาศโลกและค่ารังสีอาทิตย์รวมรายวันเฉลี่ยรายเดือนของจังหวัดนราธิวาส 

 
ตารางที่ 4  แสดงรูปแบบสมการเอมไพริคลัทั้ง 10 สมการ ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้
Model 

No. Regression equation  Source 

1  0H H a b T    Tikyaa, E.V., et al. [5]  

2 (bT)
0H H a e     Tikyaa, E.V., et al. [5] 

3  0H H a bln(T)   Can Ekici [6]  

4  0H H a bln( T)    Can Ekici [6] 

5  b
0H H a T  Md. Nazmul Sarkar and Anwarul Sifat, [7]   

6  b
0H H a T   Tikyaa, E.V., et al. [5] 

7  2
0H H a bT cT    Tikyaa, E.V., et al. [5] 

8  2 3
0H H a b T cT dT    

 Tikyaa, E.V., et al. [5] 

9  2 3
0H H a b T c T d T        Md. Nazmul Sarkar and Anwarul Sifat, [7]   

10  2
0H H a bT c T dT      Tikyaa, E.V., et al. [5] 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005 28.9 30.6 31.0 32.5 33.1 32.6 32.5 33.2 32.4 30.8 29.9 28.3
2006 29.1 29.8 31.6 32.4 32.2 32.9 32.6 33.1 31.8 31.2 30.1 29.8
2007 29.1 29.6 31.4 32.4 32.8 32.9 32.5 32.8 32.4 30.7 30.0 29.3
2008 29.4 29.6 30.2 32.0 32.9 32.6 32.3 32.2 32.5 31.8 29.2 28.5
2009 30.4 30.6 32.7 32.7 33.3 32.6 33.3 32.9 31.7 29.7 29.7
2010 29.9 31.0 32.3 33.6 33.8 33.8 32.8 32.8 32.2 29.8 29.1
2011 29.5 30.2 30.3 31.7 33.4 33.2 32.8 33.0 32.7 31.5 30.4 29.5
2012 29.3 30.8 32.0 32.8 33.9 33.6 33.1 33.2 32.8 31.6 31.3 29.9
2013 30.1 30.2 32.3 33.2 33.5 33.6 33.1 33.2 33.5 32.6 31.0
2014 29.8 31.4 32.5 33.6 34.1 33.8 33.4 33.0 33.1 32.1 30.4 30.1
2015 29.6 30.8 32.6 33.2 34.1 33.6 33.6 33.5 33.1 32.3 30.8 31.3
2016 31.7 31.7 32.8 34.8 34.5 33.6 33.4 34.3 34.1 33.5 31.8 30.4
2017 30.4 31.7 32.7 32.5 33.3 33.2 33.1 32.9 33.1 32.7 30.7 29.7

Monthly Mean of Maximum Temperatuter ( C)Year

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Ho 33.3 35.3 37.0 37.2 36.2 35.5 35.7 36.6 36.8 35.5 33.5 32.5

2005 18.54 22.50 21.85 24.09 20.60 19.41 19.69 19.66 19.87 16.00 14.40 10.49
2006 17.49 18.34 22.42 22.56 16.22 19.05 18.07 17.87 18.91 18.68 16.41 14.03
2007 14.44 21.03 22.42 23.41 20.43 18.75 18.17 19.72 19.29 16.32 15.52 15.22
2008 17.77 18.73 20.98 22.49 19.51 19.44 19.87 21.00 19.08 18.94 11.54 11.83
2009 22.06 19.30 21.28 18.64 20.01 19.12 20.45 18.25 17.13 13.70 15.73
2010 17.24 22.17 22.97 22.88 21.20 19.21 18.49 19.99 19.86 15.26 11.61
2011 15.62 19.89 16.17 23.42 21.07 19.91 18.34 20.20 18.57 17.69 14.88 12.36
2012 14.99 21.44 21.51 21.94 19.06 18.79 17.83 20.16 18.52 18.04 17.29 11.82
2013 15.98 16.76 22.80 20.24 20.65 18.74 17.28 20.22 12.77 17.02 14.29
2014 15.49 21.50 22.75 23.15 21.63 18.01 17.50 19.67 19.12 18.04 12.82 11.70
2015 15.17 19.33 22.46 21.83 22.44 18.04 18.60 19.11 18.81 17.19 13.75 15.81
2016 17.67 17.73 22.99 23.42 19.04 18.67 20.10 18.41 19.32 16.49 14.64 11.24
2017 16.73 18.17 21.45 21.98 18.68 19.03 18.51 19.25 19.27 17.44 12.73 11.81

Mothly Mean of  Extraterestrial/Global Solar Radiation (MJ/m2-day)

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

 เมื่อได้การสร้างแบบจ าลองเอมไพริคัลทั้ง 10 รูปแบบ พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ถดถอยมีค่าอยู่ระหว่าง -7.7302 – 
2.6949  และเมื่อทดสอบสมรรถนะของแบบจ าลอง พบว่า ค่ารังสแีสงอาทิตย์รวมรายวันเฉลี่ยรายเดอืนของจังหวัดนราธิวาสมี
ความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด โดยแตล่ะแบบจ าลองค่าสถิติที่มีคา่ R อยู่ในช่วง 0.7180 – 0.8501  โดยที่ค่า RMSE อยู่
ในช่วง 1.682 – 3.082 MJm-2day-1  ค่า MBE อยู่ในช่วง -2.291 – 1.075 MJm-2day-1  ค่า MABE อยู่ในช่วง 1.334 – 
2.672 MJm-2day-1  ส าหรับคา่ MPE อยู่ระหว่าง -15.11 – 4.63 %  ขณะที่ MAPE มีค่าอยู่ระหว่าง 8.18 – 16.84 %  และ 
t-stat มีค่าอยูร่ะหว่าง 0.032 – 3.686 ตามล าดับ ดังตารางที่ 3  โดยที่ค่า R ให้ค่าดีที่สุดเมื่อมีค่าเท่ากับ 1  ส่วนค่า RMSE 
MBE MABE MPE MAPE และ t-stat จะให้ค่าดีทีสุ่ดเมื่อเข้าใกล้ศูนย์ 
 
ตารางที่ 5  แสดงค่าสมัประสิทธ์ถดถอยและคา่ทางสถิติที่ใช้ทดสอบสมรรถนะของแบบจ าลองทั้ง 10 รูปแบบ 

 
 
 เมื่อวิเคราะห์หาแบบจ าลองที่เหมาะสมทีสุ่ด พบว่า ทุกแบบจ าลองให้ผลที่แตกต่างกัน โดยแบบจ าลองที่ 2 แบบเอก
โพเนนเชียล และแบบจ าลองที ่3 แบบลอการิทึม มคีวามเหมาะสมที่สุด ด้วยสมการความสัมพันธ์  

(0.0733T)
0H H 0.0679e     

 0H H 2.7206 0.9758ln(T)     

โดยให้ผลทดสอบสมรรถนะทางสถิติของค่า R เท่ากับ 0.8258 และ 0.8366  ค่า RMSE เท่ากับ 1.713 และ 1.682 MJm-

2day-1  ค่า MBE เท่ากับ -0.016 และ -0.089 MJm-2day-1  ค่า MABE เท่ากับ 1.358 และ 1.334 MJm-2day-1 ส่วนค่า MPE 
เท่ากับ -1.57 และ -1.97 %  ขณะที่ค่า MAPE เท่ากับ 8.28 และ 8.18 %  และคา่ t-stat เท่ากับ 0.032 และ0.175 
ตามล าดับ ดังภาพท่ี 1 

 

 
ภาพที่ 1  แสดงผลการทดสอบสมรรถนะของแบบจ าลองทั้ง 10 รูปแบบ เปรียบเทียบกับค่าท่ีได้จากการวัด 

RMSE MBE MABE MPE MAPE
a b c d (MJ/m2.day) (MJ/m2.day) (MJ/m2.day) (%) (%)

1 0.2299 0.0346 0.7630 2.839 -2.064 2.437 -13.70 15.39 3.514
2 0.0679 0.0733 0.8258 1.713 -0.016 1.358 -1.57 8.28 0.032
3 -2.7206 0.9758 0.8366 1.682 -0.089 1.334 -1.97 8.18 0.175
4 -0.0921 0.2890 0.7801 2.790 -1.997 2.356 -13.39 15.02 3.398
5 0.0006 2.0165 0.8283 2.043 1.075 1.706 4.63 9.58 2.052
6 0.1423 0.6087 0.7593 2.875 -2.113 2.484 -13.95 15.64 3.594
7 -4.8802 0.3571 -0.0058 0.8501 2.052 -1.337 1.769 -8.85 10.96 2.849
8 0.7236 0.0383 -0.0019 4.49E-05 0.7180 3.082 -2.291 2.672 -15.11 16.84 3.686
9 -7.7302 2.6949 -0.2887 0.0102 0.7810 3.079 -2.002 2.141 -14.18 14.82 2.838
10 1.4136 -0.0843 0.0381 0.0015 0.7212 3.067 -2.279 2.658 -15.03 16.75 3.682

Model 
No.

Regression coefficient R t -stat
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

ตารางที่ 2 แสดงค่าอุณหภูมสิูงสดุรายวันเฉลี่ยรายเดือนของจังหวัดนราธิวาส 

 

ตารางที่ 3 แสดงค่ารังสีอาทิตย์นอกบรรยากาศโลกและค่ารังสีอาทิตย์รวมรายวันเฉลี่ยรายเดือนของจังหวัดนราธิวาส 

 
ตารางที่ 4  แสดงรูปแบบสมการเอมไพริคลัทั้ง 10 สมการ ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้
Model 

No. Regression equation  Source 

1  0H H a b T    Tikyaa, E.V., et al. [5]  

2 (bT)
0H H a e     Tikyaa, E.V., et al. [5] 

3  0H H a bln(T)   Can Ekici [6]  

4  0H H a bln( T)    Can Ekici [6] 

5  b
0H H a T  Md. Nazmul Sarkar and Anwarul Sifat, [7]   

6  b
0H H a T   Tikyaa, E.V., et al. [5] 

7  2
0H H a bT cT    Tikyaa, E.V., et al. [5] 

8  2 3
0H H a b T cT dT    

 Tikyaa, E.V., et al. [5] 

9  2 3
0H H a b T c T d T        Md. Nazmul Sarkar and Anwarul Sifat, [7]   

10  2
0H H a bT c T dT      Tikyaa, E.V., et al. [5] 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005 28.9 30.6 31.0 32.5 33.1 32.6 32.5 33.2 32.4 30.8 29.9 28.3
2006 29.1 29.8 31.6 32.4 32.2 32.9 32.6 33.1 31.8 31.2 30.1 29.8
2007 29.1 29.6 31.4 32.4 32.8 32.9 32.5 32.8 32.4 30.7 30.0 29.3
2008 29.4 29.6 30.2 32.0 32.9 32.6 32.3 32.2 32.5 31.8 29.2 28.5
2009 30.4 30.6 32.7 32.7 33.3 32.6 33.3 32.9 31.7 29.7 29.7
2010 29.9 31.0 32.3 33.6 33.8 33.8 32.8 32.8 32.2 29.8 29.1
2011 29.5 30.2 30.3 31.7 33.4 33.2 32.8 33.0 32.7 31.5 30.4 29.5
2012 29.3 30.8 32.0 32.8 33.9 33.6 33.1 33.2 32.8 31.6 31.3 29.9
2013 30.1 30.2 32.3 33.2 33.5 33.6 33.1 33.2 33.5 32.6 31.0
2014 29.8 31.4 32.5 33.6 34.1 33.8 33.4 33.0 33.1 32.1 30.4 30.1
2015 29.6 30.8 32.6 33.2 34.1 33.6 33.6 33.5 33.1 32.3 30.8 31.3
2016 31.7 31.7 32.8 34.8 34.5 33.6 33.4 34.3 34.1 33.5 31.8 30.4
2017 30.4 31.7 32.7 32.5 33.3 33.2 33.1 32.9 33.1 32.7 30.7 29.7

Monthly Mean of Maximum Temperatuter ( C)Year

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Ho 33.3 35.3 37.0 37.2 36.2 35.5 35.7 36.6 36.8 35.5 33.5 32.5

2005 18.54 22.50 21.85 24.09 20.60 19.41 19.69 19.66 19.87 16.00 14.40 10.49
2006 17.49 18.34 22.42 22.56 16.22 19.05 18.07 17.87 18.91 18.68 16.41 14.03
2007 14.44 21.03 22.42 23.41 20.43 18.75 18.17 19.72 19.29 16.32 15.52 15.22
2008 17.77 18.73 20.98 22.49 19.51 19.44 19.87 21.00 19.08 18.94 11.54 11.83
2009 22.06 19.30 21.28 18.64 20.01 19.12 20.45 18.25 17.13 13.70 15.73
2010 17.24 22.17 22.97 22.88 21.20 19.21 18.49 19.99 19.86 15.26 11.61
2011 15.62 19.89 16.17 23.42 21.07 19.91 18.34 20.20 18.57 17.69 14.88 12.36
2012 14.99 21.44 21.51 21.94 19.06 18.79 17.83 20.16 18.52 18.04 17.29 11.82
2013 15.98 16.76 22.80 20.24 20.65 18.74 17.28 20.22 12.77 17.02 14.29
2014 15.49 21.50 22.75 23.15 21.63 18.01 17.50 19.67 19.12 18.04 12.82 11.70
2015 15.17 19.33 22.46 21.83 22.44 18.04 18.60 19.11 18.81 17.19 13.75 15.81
2016 17.67 17.73 22.99 23.42 19.04 18.67 20.10 18.41 19.32 16.49 14.64 11.24
2017 16.73 18.17 21.45 21.98 18.68 19.03 18.51 19.25 19.27 17.44 12.73 11.81

Mothly Mean of  Extraterestrial/Global Solar Radiation (MJ/m2-day)

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

 เมื่อได้การสร้างแบบจ าลองเอมไพริคัลทั้ง 10 รูปแบบ พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ถดถอยมีค่าอยู่ระหว่าง -7.7302 – 
2.6949  และเมื่อทดสอบสมรรถนะของแบบจ าลอง พบว่า ค่ารังสแีสงอาทิตย์รวมรายวันเฉลี่ยรายเดอืนของจังหวัดนราธิวาสมี
ความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด โดยแตล่ะแบบจ าลองค่าสถิติที่มีคา่ R อยู่ในช่วง 0.7180 – 0.8501  โดยที่ค่า RMSE อยู่
ในช่วง 1.682 – 3.082 MJm-2day-1  ค่า MBE อยู่ในช่วง -2.291 – 1.075 MJm-2day-1  ค่า MABE อยู่ในช่วง 1.334 – 
2.672 MJm-2day-1  ส าหรับคา่ MPE อยู่ระหว่าง -15.11 – 4.63 %  ขณะที่ MAPE มีค่าอยู่ระหว่าง 8.18 – 16.84 %  และ 
t-stat มีค่าอยูร่ะหว่าง 0.032 – 3.686 ตามล าดับ ดังตารางที่ 3  โดยที่ค่า R ให้ค่าดีที่สุดเมื่อมีค่าเท่ากับ 1  ส่วนค่า RMSE 
MBE MABE MPE MAPE และ t-stat จะให้ค่าดีทีสุ่ดเมื่อเข้าใกล้ศูนย์ 
 
ตารางที่ 5  แสดงค่าสมัประสิทธ์ถดถอยและคา่ทางสถิติที่ใช้ทดสอบสมรรถนะของแบบจ าลองทั้ง 10 รูปแบบ 

 
 
 เมื่อวิเคราะห์หาแบบจ าลองที่เหมาะสมทีสุ่ด พบว่า ทุกแบบจ าลองให้ผลที่แตกต่างกัน โดยแบบจ าลองที่ 2 แบบเอก
โพเนนเชียล และแบบจ าลองที ่3 แบบลอการิทึม มคีวามเหมาะสมที่สุด ด้วยสมการความสัมพันธ์  

(0.0733T)
0H H 0.0679e     

 0H H 2.7206 0.9758ln(T)     

โดยให้ผลทดสอบสมรรถนะทางสถิติของค่า R เท่ากับ 0.8258 และ 0.8366  ค่า RMSE เท่ากับ 1.713 และ 1.682 MJm-

2day-1  ค่า MBE เท่ากับ -0.016 และ -0.089 MJm-2day-1  ค่า MABE เท่ากับ 1.358 และ 1.334 MJm-2day-1 ส่วนค่า MPE 
เท่ากับ -1.57 และ -1.97 %  ขณะที่ค่า MAPE เท่ากับ 8.28 และ 8.18 %  และคา่ t-stat เท่ากับ 0.032 และ0.175 
ตามล าดับ ดังภาพท่ี 1 

 

 
ภาพที่ 1  แสดงผลการทดสอบสมรรถนะของแบบจ าลองทั้ง 10 รูปแบบ เปรียบเทียบกับค่าท่ีได้จากการวัด 

RMSE MBE MABE MPE MAPE
a b c d (MJ/m2.day) (MJ/m2.day) (MJ/m2.day) (%) (%)

1 0.2299 0.0346 0.7630 2.839 -2.064 2.437 -13.70 15.39 3.514
2 0.0679 0.0733 0.8258 1.713 -0.016 1.358 -1.57 8.28 0.032
3 -2.7206 0.9758 0.8366 1.682 -0.089 1.334 -1.97 8.18 0.175
4 -0.0921 0.2890 0.7801 2.790 -1.997 2.356 -13.39 15.02 3.398
5 0.0006 2.0165 0.8283 2.043 1.075 1.706 4.63 9.58 2.052
6 0.1423 0.6087 0.7593 2.875 -2.113 2.484 -13.95 15.64 3.594
7 -4.8802 0.3571 -0.0058 0.8501 2.052 -1.337 1.769 -8.85 10.96 2.849
8 0.7236 0.0383 -0.0019 4.49E-05 0.7180 3.082 -2.291 2.672 -15.11 16.84 3.686
9 -7.7302 2.6949 -0.2887 0.0102 0.7810 3.079 -2.002 2.141 -14.18 14.82 2.838
10 1.4136 -0.0843 0.0381 0.0015 0.7212 3.067 -2.279 2.658 -15.03 16.75 3.682

Model 
No.

Regression coefficient R t -stat



1354
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

สรุปผลการวิจัย 
การศึกษาครั้งน้ีได้สร้างแบบจ าลองสมการเอมไพรคิัลของความสัมพนัธท์ี่ได้จากค่ารังสีอาทิตยร์วมรายวันเฉลี่ยราย

เดือน (H)  และค่าอุณหภูมิเฉลี่ยรายวนัเฉลี่ยรายเดือน (T)  ที่มีรูปแบบสมการที่เหมาะสมท่ีสุดของจังหวัดนราธิวาส เป็น 2 
รูปแบบ คือ  

(0.0733T)
0H H 0.0679e     

 0H H 2.7206 0.9758ln(T)     

โดยค่าการทดสอบสมรรถนะทางสถิตของค่า R เท่ากับ 0.8258 และ 0.8366  ค่า RMSE เท่ากับ 1.713 และ 1.682 MJm-2day-1  
ค่า MBE เท่ากับ -0.016 และ -0.089 MJm-2day-1  ค่า MABE เท่ากับ 1.358 และ 1.334 MJm-2day-1 ส่วนค่า MPE เท่ากับ 
-1.57 และ -1.97 %  ขณะที่ค่า MAPE เท่ากับ 8.28 และ 8.18 %  และค่า t-stat เท่ากับ 0.032 และ0.175 ตามล าดับ  
แสดงว่าค่าท่ีค านวณได้จากแบบจ าลองแบบเอ็กโพเนนเชียลและแบบลอการึทึม เมื่อเทียบกับจากการวัดมีความสอดคล้องกัน  
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[5] Tikyaa, E.V., Akinbolati, A. and Shehu, M., 2016.  Asessment of Empirical Models for Estimatiing Mean 
Monthly Global Solar Radiation in Katsina, Nigeria.  FUDMA Journal of Sciences (FJS), 3(1): 333 – 
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Cement Soil Brick Mixed Rubber Residues from Rubber Cleaning in Rubber Processing 

Plant by Compressed Brick Lever

Thawatchai Tepnual1 Sutthisa Konruang2 and Preyaluk rodkem3

Abstract
The objective of this research is to study the physical properties of cement soil brick mixed rubber 

residues from rubber processing plant. Rubber residues, it were brough to replace the soil in the production of 

cement soil brick in two different proportions of cement : sand : sediment : soil. The ratio of cement : sand at 

1:1.27 was fixed. The rubber residues was measured humidity and specific gravity values before it was brought 

to make soil cement brick. At the first ratio, it was mixed between rubber residues and soil (0:6.54, 0.32:6.22, 

0.65:5.89 and 0.98:5.56), the second ratio between rubber residues and soil (0:5.54, 0.27:5.18, 0.54:4.91 and 

0.82:4.63). After soil cement bricks were made by compressed brick lever, then the compressive strength, the 

percentage of adsorption and the density value were tested in a natural curing as 7, 14 and 28 days respectively. 

Its were found that the testing values at 1:1.27:0.32:6.22 ratio verified in standard criterion of brick block 

production (no. 779/2548) with every a natural curing and at 1:1.27:0.27:5.18 ratio verified in standard criterion 

of brick block production (no. 779/2548) with a natural curing only 14 and 28 days.

Keywords: Soil Cement Brick, Rubber Plant, Compressive strength

บทนํา 
 อิฐดินซีเมนตเปนวัสดุกอสรางประเภทหนึ่งที่ไดจากการอัดสวนผสมของดิน ปูนซีเมนต และทราย โดยใชน้ําใน
กระบวนการผสมใหพอเหมาะแลวนํามาอัดขึ้นรูปดวยเครือ่งอัดที่มีทั้งแบบไฮดรอลกิสและแบบอัดดวยมอื อิฐดินซีเมนตมีขอดีท่ี
ไมมีความสลับซ้ําซอนในการผลิตและไมจําเปนตองนําไปเขาสูกระบวนการใหความรอน และยังสามารถนําวัสดุอื่น ๆ เชน ชีว
มวลหรือโฟมนํามาผสมเพ่ือวัตถุประสงคปองกันความรอนหรือลดน้ําหนักของอิฐ [1 – 4, 6] โรงงานแปรรูปยางพารา ผลิตยาง
แทง อําเภอบางกล่ํา จังหวัดสงขลา ในกระบวนการทําความสะอาดทําใหเกิดเศษวัสดุเหลือทิ้งตกตะกอนในบอตะกอนบอพัก
น้ํากอนผานเขาระบบบําบัดน้ําเสีย ซึ่งทางโรงงานจําเปนของขุดลอกขึ้นมาจํานวนมากซึ่งทางโรงงานในระยะแรกไดนําไปใชใน
การถมพื้นที่ของบริษัท แตในระยะตอมาพ้ืนที่เหลาน้ันไดถูกถมจนเต็ม ทําใหโรงงานเริ่มมองหาความเปนไปไดในการใช
ประโยชนเศษตะกอนเหลานี้ เบื้องตนทางโรงงานไดสงตัวอยางดินตะกอนเหลานี้ไปตรวจวิเคราะหและไดรับรายงานผลดิน
ตะกอนเหลานี้มีสิ่งปนเปอนเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน ดวยเหตุที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยไดสํารวจและศึกษาเบื้องตนเก่ียวกับ
ตะกอนเหลานั้น จากประสบการณคาดวาสามารถนําตะกอนเหลานี้มาทดแทนดินสําหรับทําอิฐดินซีเมนตผสมตะกอนเหลือทิ้ง
ได 
 

วิธีดําเนินการ 
 การผลิตอิฐดินซีเมนตผสมตะกอนเหลือทิ้งจากกระบวนการทําความสะอาดของโรงงานแปรรูปยางพารา การผลิต
ยางอัดแทง ผูวจิัยจําเปนตองทดสอบสมบัติของตะกอนจากโรงงานแปรรูปยางพารา และตามมาตรฐาน มผช. 779-2548 หรือ 
ASTM C67 และ ASTM C90 ผูวิจัยไดกําหนดอัตราสวนโดยน้ําหนักของปูนซีเมนตกับทรายคงท่ี เทากับ 1:1.27 และใหมีการ
แปรคาของตะกอนกับดิน เปน 2 สูตร ดังนี้ สูตรที่ 1 คือ 0 : 6.54 (ควบคุม) , 0.32 : 6.22 , 0.65 : 5.89 และ 0.98 : 5.56 ดัง
ตารางที่ 1 และ สูตรที่ 2 คือ 0 : 5.45 (ควบคุม), 0.27 : 5.18, 0.54 : 4.91 และ 0.82 : 4.63 ดังตารางที่ 2  
 
ตารางที่ 1 อัตราสวนผสมของอิฐดินซีเมนต สูตรท่ี 1 

 
ตัวอยาง 

อัตราสวน 
ปริมาณตะกอน 

(รอยละ) 
ดิน 
(kg) 

ตะกอนเหลือทิ้ง 
(kg) 

ปูนซีเมนต 
(kg) 

ทราย 
(kg) 

1 0 144 0 22 28 
2 5 136.8 7.2 22 28 
3 10 129.6 14.4 22 28 
4 15 122.4 21.6 22 28 

 
ตารางที่ 2 อัตราสวนผสมของอิฐดินซีเมนต สูตรที่ 2  

 
ตัวอยาง 

อัตราสวน 
ปริมาณตะกอน 

(รอยละ) 
ดิน 
(kg) 

ตะกอนเหลือทิ้ง 
(kg) 

ปูนซีเมนต 
(kg) 

ทราย 
(kg) 

1 0 120 0 22 28 
2 5 114 6 22 28 
3 10 108 12 22 28 
4 15 102 18 22 28 

 
 สําหรับกระบวนการดําเนินการวิจัยไดแบงเปน 3 ขั้นตอน ดังตอไปนี ้
ขั้นตอนท่ี 1 การทดสอบสมบัติของวัสดุ ไดแก การหาปริมาณความช้ืนของดินลูกรัง และตะกอนเหลือทิ้งจากโรงงานแปรรูป
ยางพารา ตามมาตรฐาน ASTM D2216-98 และการหาคาความถวงจําเพาะของตะกอนเหลือทิ้งจากโรงงานแปรรูปยางพารา 
ตามมาตรฐาน ASTM 854-00 
ขั้นตอนที่ 2 จัดเตรียมวัตถุดิบเพื่อการข้ึนรูปอิฐ ประกอบดวย 
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มวลหรือโฟมนํามาผสมเพ่ือวัตถุประสงคปองกันความรอนหรือลดน้ําหนักของอิฐ [1 – 4, 6] โรงงานแปรรูปยางพารา ผลิตยาง
แทง อําเภอบางกล่ํา จังหวัดสงขลา ในกระบวนการทําความสะอาดทําใหเกิดเศษวัสดุเหลือทิ้งตกตะกอนในบอตะกอนบอพัก
น้ํากอนผานเขาระบบบําบัดน้ําเสีย ซึ่งทางโรงงานจําเปนของขุดลอกขึ้นมาจํานวนมากซึ่งทางโรงงานในระยะแรกไดนําไปใชใน
การถมพื้นที่ของบริษัท แตในระยะตอมาพ้ืนที่เหลาน้ันไดถูกถมจนเต็ม ทําใหโรงงานเริ่มมองหาความเปนไปไดในการใช
ประโยชนเศษตะกอนเหลานี้ เบ้ืองตนทางโรงงานไดสงตัวอยางดินตะกอนเหลานี้ไปตรวจวิเคราะหและไดรับรายงานผลดิน
ตะกอนเหลานี้มีสิ่งปนเปอนเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน ดวยเหตุที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยไดสํารวจและศึกษาเบื้องตนเก่ียวกับ
ตะกอนเหลานั้น จากประสบการณคาดวาสามารถนําตะกอนเหลานี้มาทดแทนดินสําหรับทําอิฐดินซีเมนตผสมตะกอนเหลือทิ้ง
ได 
 

วิธีดําเนินการ 
 การผลิตอิฐดินซีเมนตผสมตะกอนเหลือทิ้งจากกระบวนการทําความสะอาดของโรงงานแปรรูปยางพารา การผลิต
ยางอัดแทง ผูวจิัยจําเปนตองทดสอบสมบัติของตะกอนจากโรงงานแปรรูปยางพารา และตามมาตรฐาน มผช. 779-2548 หรือ 
ASTM C67 และ ASTM C90 ผูวิจัยไดกําหนดอัตราสวนโดยน้ําหนักของปูนซีเมนตกับทรายคงท่ี เทากับ 1:1.27 และใหมีการ
แปรคาของตะกอนกับดิน เปน 2 สูตร ดังนี้ สูตรที่ 1 คือ 0 : 6.54 (ควบคุม) , 0.32 : 6.22 , 0.65 : 5.89 และ 0.98 : 5.56 ดัง
ตารางที่ 1 และ สูตรที่ 2 คือ 0 : 5.45 (ควบคุม), 0.27 : 5.18, 0.54 : 4.91 และ 0.82 : 4.63 ดังตารางที่ 2  
 
ตารางที่ 1 อัตราสวนผสมของอิฐดินซีเมนต สูตรท่ี 1 

 
ตัวอยาง 

อัตราสวน 
ปริมาณตะกอน 

(รอยละ) 
ดิน 
(kg) 

ตะกอนเหลือทิ้ง 
(kg) 

ปูนซีเมนต 
(kg) 

ทราย 
(kg) 

1 0 144 0 22 28 
2 5 136.8 7.2 22 28 
3 10 129.6 14.4 22 28 
4 15 122.4 21.6 22 28 

 
ตารางที่ 2 อัตราสวนผสมของอิฐดินซีเมนต สูตรที่ 2  

 
ตัวอยาง 

อัตราสวน 
ปริมาณตะกอน 

(รอยละ) 
ดิน 
(kg) 

ตะกอนเหลือทิ้ง 
(kg) 

ปูนซีเมนต 
(kg) 

ทราย 
(kg) 

1 0 120 0 22 28 
2 5 114 6 22 28 
3 10 108 12 22 28 
4 15 102 18 22 28 

 
 สําหรับกระบวนการดําเนินการวิจัยไดแบงเปน 3 ขั้นตอน ดังตอไปนี ้
ขั้นตอนท่ี 1 การทดสอบสมบัติของวัสดุ ไดแก การหาปริมาณความช้ืนของดินลูกรัง และตะกอนเหลือทิ้งจากโรงงานแปรรูป
ยางพารา ตามมาตรฐาน ASTM D2216-98 และการหาคาความถวงจําเพาะของตะกอนเหลือทิ้งจากโรงงานแปรรูปยางพารา 
ตามมาตรฐาน ASTM 854-00 
ขั้นตอนที่ 2 จัดเตรียมวัตถุดิบเพื่อการข้ึนรูปอิฐ ประกอบดวย 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 1) นําดินลูกรังไปผานเครื่องบดละเอียด แสดงดังรูปท่ี 2(ข) หลังจากนั้นนําดินที่ผานการบดไปรอนผานตะแกรง
ขนาด 2 mm ตะกอนเหลือทิ้ง (รูปที่ 1) และทรายแมน้ํารอนผานตะแกรง ขนาด 5 mm  
 2) นําวัตถุดิบท่ีจัดเตรียมไว ดินลูกรัง ตะกอน ทราย และปูนซีเมนต และนํ้าสะอาด มาชั่งใหไดดังตารางที่ 1 และ 
2 นํามาผสมดวยเครื่องผสมใหเปนเนื้อเดียวกัน แสดงดังรูปที่ 2(ก) 
 3) เติมน้ําในระหวางผสมจนกระทั่งสามารถปนเปนกอนไดดวยมือเปลา แลวนําไปขึ้นรูปดวยเครื่องอัดมือแบบคัน
โยก แสดงดังรปูที่ 3 (ก) และ (ข) 
 3) นําอิฐดินซีเมนตที่ข้ึนรูปมาทําการบมแบบธรรมชาติ เปนเวลา 7 14 และ 28 วัน ดังแสดงในรูปที่ 4 (ก) 
ขั้นตอนที่ 3 นําอิฐดินซีเมนตตามเงื่อนไขที่ไดกําหนด มาทดสอบสมบัติทางกายภาพ ไดแก 
 1) คากําลังรับแรงอัด ดําเนินการตามวิธีมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนของอิฐบล็อกประสาน (มผช. 779-2548) นํา
กอนอิฐตัวอยางจํานวน 5 กอน ที่ไดจากการบมท่ี 7 14 และ 28 วัน โดยวางกอนอิฐตัวอยางใหตรงจุดก่ึงกลางแปนทดสอบ
และเลื่อนแปนใหติดกับผิวตัวอยาง เพ่ิมแรงอัดใหตัวอยาง จนตัวอยางทดสอบเกิดการเสียรูปและทําการอานคาแรงอัดสูงสุด 
บันทึกคาที่ไดและนําคาที่ไดมาคํานวณดังสมการที่ 1  
 

  σ = �
�
 (1) 

 
 เมื่อ σ คือ กําลังรับแรงอัด (MPa) 
  F คือ แรงอัดสูงสุดที่จดุประลัย (kN) 
  A คือ พื้นที่รับแรงอัด (cm2) 
 
 2) คารอยละการดูดซึมน้ํา เตรียมตัวอยางตามมาตรฐาน ASTM C67 นํากอนตัวอยางจํานวน 5 กอน ที่ไดจาก
การบมที่ 7 14 และ 28 วัน มาตัดใหไดขนาด 5 × 5 × 5 cm3 นําตัวอยางที่เตรียมไวมาชั่งนํ้าหนักเปนมวลกอนและหลังอบที่
อุณหภูมิ 110 – 115 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นนําตัวอยางมาแชน้ําเปนเวลา 24 ช่ัวโมง นําตัวอยางหลัง
แชนํ้ามาชั่งนํ้าหนักบันทึกคา ดังสมการท่ี 2  
 

  รอยละการดูดซึมน้ํา =  ������
��

� × 100 (2) 

 
 เมื่อ m� คือ มวลของอิฐดินซีเมนตที่เปยก (kg) 
  m� คือ มวลของอิฐดินซีเมนตที่แหง (kg) 
 
 3) คาความหนาแนน นําอิฐตัวอยางที่ระยะเวลาการบม 7 14 และ 28 วัน มาทดสอบหาคาความหนาแนนตามวิธี
มาตรฐาน ASTM C90 
 

 
รูปที่ 1 ตะกอนเหลือทิ้งจากโรงงานยางแปรรูป 

 

    
 (ก) (ข)  

รูปที่ 2 การเตรียมวัตถดิุบ (ก) การผสมวัตถุดิบลงในเครื่องกวน และ (ข) การใสดินลงในเครื่องบด 
 

    
 (ก) (ข) 

รูปที่ 3 (ก) ลักษณะของเครื่องอัดมือแบบคันโยก และ (ข) ลักษณะของอิฐที่ไดจากการอัดข้ึนรูป 
 

   
 (ก) (ข) 

รูปที่ 4 (ก) การบมอิฐดินซีเมนตดวยวธิธีรรมชาติ และ (ข) การทดสอบกําลังรับแรงอัด 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการทดสอบคาความชื้นของดินลูกรังและตะกอนเหลือทิ้งจากโรงงานแปรรูปยางพารา มีคาเทากับ 0.98 ± 
0.02 % และ 13.31 ± 0.38 % ตามลําดับ คาความช้ืนของตะกอนมีคามากกวาดินลูกรังแสดงวาลักษณะทางกายภาพของ
ตะกอนมีขนาดใหญกวาและมีความพรุนมากกวาดินลูกรัง ในขณะที่ผลการทดสอบคาความถวงจําเพาะของตะกอนจากโรงงาน
แปรรูปยางพารามีคาเทากับ 1.84 ± 0.01 ซึ่งเกณฑมาตฐานของความถวงจําเพาะอยูระหวาง 2.60 – 2.80 ก็แสดงใหเห็นวา
ในปริมาตรท่ีเทากันกับดินจําเปนตองใชตะกอนเพ่ิมมากขึ้นในแตละอัตราสวนซึ่งจะมีผลตอการทดสอบสมบัติเชิงกายภาพของ
อิฐดินซีเมนต 
 จากรูปที่ 5(ก) ผลการทดสอบกําลังรับแรงอัดของสูตรที่ 1 ที่ระยะเวลาการบม 7, 14 และ 28 วัน แทนท่ีดวย
ตะกอนรอยละ 0 (ควบคุม) มีคากําลังรับแรงอัดเฉลี่ย เทากับ 2.69, 2.78 และ 2.80 MPa แทนที่ดวยตะกอนรอยละ 5 มีคา
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 1) นําดินลูกรังไปผานเครื่องบดละเอียด แสดงดังรูปท่ี 2(ข) หลังจากนั้นนําดินที่ผานการบดไปรอนผานตะแกรง
ขนาด 2 mm ตะกอนเหลือทิ้ง (รูปที่ 1) และทรายแมน้ํารอนผานตะแกรง ขนาด 5 mm  
 2) นําวัตถุดิบท่ีจัดเตรียมไว ดินลูกรัง ตะกอน ทราย และปูนซีเมนต และนํ้าสะอาด มาชั่งใหไดดังตารางที่ 1 และ 
2 นํามาผสมดวยเครื่องผสมใหเปนเนื้อเดียวกัน แสดงดังรูปที่ 2(ก) 
 3) เติมน้ําในระหวางผสมจนกระทั่งสามารถปนเปนกอนไดดวยมือเปลา แลวนําไปขึ้นรูปดวยเครื่องอัดมือแบบคัน
โยก แสดงดังรปูที่ 3 (ก) และ (ข) 
 3) นําอิฐดินซีเมนตที่ข้ึนรูปมาทําการบมแบบธรรมชาติ เปนเวลา 7 14 และ 28 วัน ดังแสดงในรูปที่ 4 (ก) 
ขั้นตอนที่ 3 นําอิฐดินซีเมนตตามเงื่อนไขที่ไดกําหนด มาทดสอบสมบัติทางกายภาพ ไดแก 
 1) คากําลังรับแรงอัด ดําเนินการตามวิธีมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนของอิฐบล็อกประสาน (มผช. 779-2548) นํา
กอนอิฐตัวอยางจํานวน 5 กอน ที่ไดจากการบมท่ี 7 14 และ 28 วัน โดยวางกอนอิฐตัวอยางใหตรงจุดก่ึงกลางแปนทดสอบ
และเลื่อนแปนใหติดกับผิวตัวอยาง เพ่ิมแรงอัดใหตัวอยาง จนตัวอยางทดสอบเกิดการเสียรูปและทําการอานคาแรงอัดสูงสุด 
บันทึกคาที่ไดและนําคาที่ไดมาคํานวณดังสมการที่ 1  
 

  σ = �
�
 (1) 

 
 เมื่อ σ คือ กําลังรับแรงอัด (MPa) 
  F คือ แรงอัดสูงสุดที่จดุประลัย (kN) 
  A คือ พื้นที่รับแรงอัด (cm2) 
 
 2) คารอยละการดูดซึมน้ํา เตรียมตัวอยางตามมาตรฐาน ASTM C67 นํากอนตัวอยางจํานวน 5 กอน ที่ไดจาก
การบมที่ 7 14 และ 28 วัน มาตัดใหไดขนาด 5 × 5 × 5 cm3 นําตัวอยางที่เตรียมไวมาชั่งนํ้าหนักเปนมวลกอนและหลังอบที่
อุณหภูมิ 110 – 115 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นนําตัวอยางมาแชน้ําเปนเวลา 24 ช่ัวโมง นําตัวอยางหลัง
แชนํ้ามาชั่งนํ้าหนักบันทึกคา ดังสมการท่ี 2  
 

  รอยละการดูดซึมน้ํา =  ������
��

� × 100 (2) 

 
 เมื่อ m� คือ มวลของอิฐดินซีเมนตที่เปยก (kg) 
  m� คือ มวลของอิฐดินซีเมนตที่แหง (kg) 
 
 3) คาความหนาแนน นําอิฐตัวอยางที่ระยะเวลาการบม 7 14 และ 28 วัน มาทดสอบหาคาความหนาแนนตามวิธี
มาตรฐาน ASTM C90 
 

 
รูปที่ 1 ตะกอนเหลือทิ้งจากโรงงานยางแปรรูป 

 

    
 (ก) (ข)  

รูปที่ 2 การเตรียมวัตถดิุบ (ก) การผสมวัตถุดิบลงในเครื่องกวน และ (ข) การใสดินลงในเครื่องบด 
 

    
 (ก) (ข) 

รูปที่ 3 (ก) ลักษณะของเครื่องอัดมือแบบคันโยก และ (ข) ลักษณะของอิฐที่ไดจากการอัดข้ึนรูป 
 

   
 (ก) (ข) 

รูปที่ 4 (ก) การบมอิฐดินซีเมนตดวยวธิธีรรมชาติ และ (ข) การทดสอบกําลังรับแรงอัด 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการทดสอบคาความชื้นของดินลูกรังและตะกอนเหลือทิ้งจากโรงงานแปรรูปยางพารา มีคาเทากับ 0.98 ± 
0.02 % และ 13.31 ± 0.38 % ตามลําดับ คาความช้ืนของตะกอนมีคามากกวาดินลูกรังแสดงวาลักษณะทางกายภาพของ
ตะกอนมีขนาดใหญกวาและมีความพรุนมากกวาดินลูกรัง ในขณะที่ผลการทดสอบคาความถวงจําเพาะของตะกอนจากโรงงาน
แปรรูปยางพารามีคาเทากับ 1.84 ± 0.01 ซึ่งเกณฑมาตฐานของความถวงจําเพาะอยูระหวาง 2.60 – 2.80 ก็แสดงใหเห็นวา
ในปริมาตรท่ีเทากันกับดินจําเปนตองใชตะกอนเพ่ิมมากขึ้นในแตละอัตราสวนซึ่งจะมีผลตอการทดสอบสมบัติเชิงกายภาพของ
อิฐดินซีเมนต 
 จากรูปที่ 5(ก) ผลการทดสอบกําลังรับแรงอัดของสูตรที่ 1 ที่ระยะเวลาการบม 7, 14 และ 28 วัน แทนท่ีดวย
ตะกอนรอยละ 0 (ควบคุม) มีคากําลังรับแรงอัดเฉลี่ย เทากับ 2.69, 2.78 และ 2.80 MPa แทนที่ดวยตะกอนรอยละ 5 มีคา
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

กําลังรับแรงอัดเฉลี่ย เทากับ 2.71, 2.93 และ 2.98 MPa แทนที่ดวยตะกอนรอยละ 10 มีคากําลังรับแรงอัดเฉลี่ย เทากับ 
2.03, 2.07 และ 2.47 MPa และแทนที่ดวยตะกอนรอยละ 15 มีคากําลังรับแรงอัดเฉลี่ย เทากับ 1.72, 1.97 และ 1.28 MPa 
ตามลาดับ เมื่อพิจารณาคากําลังรับแรงอัดของอิฐดินซีเมนต พบวา การแทนที่ดวยตะกอนรอยละ 0 (ควบคุม) และรอยละ 5 
ของทุกระยะเวลาการบมไดผานเกณฑมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนอิฐบล็อกประสาน (มผช. 779-2548) ที่ 2.5 MPa และจะเห็น
วาคากําลังรับแรงอัดจะเพ่ิมขึ้นเมื่อระยะเวลาการบมนานขึ้น เนื่องจากเมื่อระยะเวลาการบมที่ยาวนานข้ึนทําใหการ
เกิดปฏิกิริยาไฮเดรชั่นของซีเมนตเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง ทําใหเกิดเปนโครงสรางที่แข็งแรง [5]  
 จากรูปที่ 5(ข) คากําลังรับแรงอัดของอิฐดินซีเมนตในสูตรท่ี 2 ที่ระยะเวลาการบม 7, 14 และ 28 วัน แทนที่ดวย
ตะกอนรอยละ 0 มีคากําลังรับแรงอัดเฉลี่ย เทากับ 2.20, 2.16 และ 2.28 MPa แทนท่ีดวยตะกอนรอยละ 5 มีคากําลังรับ
แรงอัดเฉลี่ย เทากับ 1.99, 2.51 และ 2.69 MPa แทนที่ ดวยตะกอนรอยละ 10 มีคากําลังรับแรงอัดเฉลี่ย เทากับ 2.02, 2.18 
และ 2.60 MPa และแทนที่ดวยตะกอนรอยละ 15 มีคากําลังรับแรงอัดเฉลี่ย เทากับ 1.29, 1.46 และ 1.83 MPa ตามลําดับ 
เมื่อพิจารณาคากําลังรับแรงอัดของอิฐดินซีเมนต พบวา การแทนที่ดวยตะกอนรอยละ 0 (ควบคุม) ทุกอายุการบมไมผานเกณฑ
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนอิฐบล็อกประสาน (มผช. 779-2548) นอกจากนี้ยัง พบวา การแทนที่ดวยตะกอนรอยละ 5 ที่
ระยะเวลาการบม 14 และ 28 วัน การแทนที่ดวยตะกอนรอยละ 10 ที่ระยะเวลาการบม 28 วัน ผานเกณฑมาตรฐาน
ผลิตภัณฑชุมชนอิฐบล็อกประสาน (มผช. 779-2548) และการแทนท่ีดวยตะกอนรอยละ 15 ทุกอายุการบมไมผานเกณฑ
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนอิฐบล็อกประสาน (มผช.779-2548) เน่ืองจากมีการนําตะกอนมาแทนที่ดินในสวนผสมท่ีมากข้ึน ทํา
ใหคากําลังรับแรงอัดที่มีสวนผสมของตะกอนมีแนวโนมลดลงตามปริมาณของตะกอนที่เขามาแทนท่ีปริมาณของดิน [6] และอีก
เหตุผลหนึ่งจากตะกอนมีลักษณะทางกายภาพที่มีขนาดใหญ จึงทําใหโครงสรางของอิฐดินซีเมนตเกิดเปนชองวางเปนโพรงมาก
ขึ้นทําใหความแข็งแรงลดลง [7]  
 

   
 (ก) (ข) 

รูปที่ 5 กราฟความสัมพันธระหวางกําลังรับแรงอัดกับอัตราสวนผสม (ก) สูตรที่ 1 และ (ข) สูตรที่ 2 
 

  
 (ก) (ข) 

รูปที่ 6 กราฟความสัมพันธระหวางรอยละการดูดซึมน้ํากับอัตราสวนผสม (ก) สตูรที่ 1 และ สตูรท่ี 2 
 
 จากรูปที่ 6(ก) และ (ข) พบวา คารอยละการดูดซึมน้ําของทั้งสองสูตรมีลักษณะแนวโนมที่เหมือนกันคือเพิ่มข้ึน
ตามอัตราสวนรอยละของตะกอนท่ีเพ่ิมข้ึน เนื่องจากอิฐดินซีเมนตมีปริมาณของสวนผสมของตะกอนเพ่ิมขึ้นนั่นเอง ใน
ขณะเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบในอัตราสวนเดียวกันของทั้งสองสูตรเมื่อระยะเวลาการบมมากขึ้นคารอยละของการดูดซึมน้ําไมมี

ความแตกตางกันโดยเฉพาะในสูตรท่ี 2 เมื่ออางอิงกับคามาตรฐาน พบวา ในสูตรที่ 2 มีคารอยละการดูดซึมน้ําสูงกวาเกณฑ
มาตรฐานทั้งหมด ในขณะที่สูตรที่ 1 ที่อัตราสวนตะกอนรอยละ 5 ที่ระยะเวลาการบม 28 วัน ผานเกณฑมาตรฐาน 
 

  
 (ก) (ข) 

รูปที่ 7 กราฟความสัมพันธระหวางความหนาแนนกับอัตราสวนผสม (ก) สูตรที่ 1 และ (ข) สูตรที่ 2 
 
 จากรูปที่ 7 (ข) สูตรที่ 1 และ 2 พบวาคาความหนาแนนมีแนวโนมลดลงเมื่อเพ่ิมรอยละของตะกอนและมีคานอย
ที่สุดที่รอยละของตะกอนเทากับ 15 สอดคลองกับสมบัติทางกายภาพของตะกอน ในขณะที่รูปที่ 7(ก) สูตรท่ี 1 มีการกวัดแกวง
ของความหนาแนนในอัตราสวนที่ไมมีตะกอนและทีต่ะกอนรอยละ 5 ซึ่งสอดคลองกับลักษณะของการดูดซึมน้ําตามระยะเวลา
การบมของอิฐดินซีเมนต [8] 
 

สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาการทําอิฐดินซีเมนตผสมตะกอนเหลือทิ้งจากการแปรรูปยางพาราที่กําหนดใหอัตราสวนโดยนํ้าหนักของ
ปูนกับทรายคงที่ 1:1.27 และทําการปรับเปลี่ยนระหวางดินกับตะกอน เปน 2 สูตร ไดแก สูตรที่ 1 คือ 0 : 6.54 (ควบคุม), 
0.32 : 6.22 , 0.65 : 5.89 และ 0.98 : 5.56 และ สูตรที่ 2 คือ 0 : 5.45 (ควบคุม), 0.27 : 5.18, 0.54 : 4.91 และ 0.82 : 
4.63 ทําการทดสอบสมบัติทางกายภาพของวัตถุดิบ ไดแก คาความช้ืนของดินลูกรังและตะกอนเหลือทิ้งจากโรงงานแปรรูป
ยางพารา มีคาเทากับ 0.98 ± 0.02 % และ 13.31 ± 0.38 % ตามลําดับ คาความถวงจําเพาะของตะกอนจากโรงงานแปรรูป
ยางพารามีคาเทากับ 1.84 ± 0.01 เมื่อทําการขึ้นรูปอิฐดินซีเมนตดวยอัตราสวนท้ังสองสูตรนําไปทดสอบคากําลังรับแรงอัด 
พบวา อิฐดินซีเมนตสูตรที่ 1 และ สูตรท่ี 2 มีคากําลังรับแรงอัดอยูระหวาง 1.28 – 2.98 MPa และ 1.29 – 2.69 MPa 
ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับทุกอัตราสวนผสมที่มีการแทนที่ดวยตะกอนในสูตรที่ 1 พบวา การแทนที่ดวยตะกอนรอยละ 5 
ทุกระยะเวลาการบมผานเกณฑมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนอิฐบล็อกประสาน (มผช. 779-2548) และ สูตรที่ 2 พบวา การ
แทนท่ีดวยตะกอนรอยละ 5 ที่ระยะเวลาการบม 14 และ 28 วัน ผานเกณฑมาตรฐานผลติภณัฑชุมชนอิฐบล็อกประสาน (มผช. 
779-2548) ซึ่งจากการทดลอง พบวา ทั้ง 2 สูตร ที่มีการแทนที่ดวยตะกอนรอยละ 5 มีคากําลังรับแรงอัดดีที่สุด และเหมาะ
สําหรับการนําไปใชงานมากที่สุด การทดสอบคารอยละการดูดซึมน้ําของสูตรที่ 1 และสูตรที่ 2 พบวา มีคารอยละการดูดซึมน้าํ
อยูระหวาง 13.57 – 21.25 % และ 14.04 – 21.04% ตามลําดับ คารอยละการดูดซึมน้ํามีคาเพ่ิมข้ึนตามปริมาณของตะกอน
ที่เขาไปแทนที่ดิน คาความหนาแนนของอิฐดินซีเมนตสูตรที่ 1 และสูตรที่ 2 มีคาอยูระหวาง 1,245.75 – 1,325.26 kg/m3 
และ 1,208.33 – 1,327.81 kg/m3 ตามลําดับ  
 

กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยน้ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณ อุปกรณ และครุภัณฑจากสาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร 
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

กําลังรับแรงอัดเฉลี่ย เทากับ 2.71, 2.93 และ 2.98 MPa แทนที่ดวยตะกอนรอยละ 10 มีคากําลังรับแรงอัดเฉลี่ย เทากับ 
2.03, 2.07 และ 2.47 MPa และแทนที่ดวยตะกอนรอยละ 15 มีคากําลังรับแรงอัดเฉลี่ย เทากับ 1.72, 1.97 และ 1.28 MPa 
ตามลาดับ เมื่อพิจารณาคากําลังรับแรงอัดของอิฐดินซีเมนต พบวา การแทนที่ดวยตะกอนรอยละ 0 (ควบคุม) และรอยละ 5 
ของทุกระยะเวลาการบมไดผานเกณฑมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนอิฐบล็อกประสาน (มผช. 779-2548) ที่ 2.5 MPa และจะเห็น
วาคากําลังรับแรงอัดจะเพ่ิมขึ้นเมื่อระยะเวลาการบมนานขึ้น เนื่องจากเมื่อระยะเวลาการบมที่ยาวนานข้ึนทําใหการ
เกิดปฏิกิริยาไฮเดรชั่นของซีเมนตเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง ทําใหเกิดเปนโครงสรางที่แข็งแรง [5]  
 จากรูปที่ 5(ข) คากําลังรับแรงอัดของอิฐดินซีเมนตในสูตรท่ี 2 ที่ระยะเวลาการบม 7, 14 และ 28 วัน แทนที่ดวย
ตะกอนรอยละ 0 มีคากําลังรับแรงอัดเฉลี่ย เทากับ 2.20, 2.16 และ 2.28 MPa แทนท่ีดวยตะกอนรอยละ 5 มีคากําลังรับ
แรงอัดเฉลี่ย เทากับ 1.99, 2.51 และ 2.69 MPa แทนที่ ดวยตะกอนรอยละ 10 มีคากําลังรับแรงอัดเฉลี่ย เทากับ 2.02, 2.18 
และ 2.60 MPa และแทนที่ดวยตะกอนรอยละ 15 มีคากําลังรับแรงอัดเฉลี่ย เทากับ 1.29, 1.46 และ 1.83 MPa ตามลําดับ 
เมื่อพิจารณาคากําลังรับแรงอัดของอิฐดินซีเมนต พบวา การแทนที่ดวยตะกอนรอยละ 0 (ควบคุม) ทุกอายุการบมไมผานเกณฑ
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนอิฐบล็อกประสาน (มผช. 779-2548) นอกจากนี้ยัง พบวา การแทนที่ดวยตะกอนรอยละ 5 ที่
ระยะเวลาการบม 14 และ 28 วัน การแทนที่ดวยตะกอนรอยละ 10 ที่ระยะเวลาการบม 28 วัน ผานเกณฑมาตรฐาน
ผลิตภัณฑชุมชนอิฐบล็อกประสาน (มผช. 779-2548) และการแทนท่ีดวยตะกอนรอยละ 15 ทุกอายุการบมไมผานเกณฑ
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนอิฐบล็อกประสาน (มผช.779-2548) เน่ืองจากมีการนําตะกอนมาแทนที่ดินในสวนผสมท่ีมากข้ึน ทํา
ใหคากําลังรับแรงอัดที่มีสวนผสมของตะกอนมีแนวโนมลดลงตามปริมาณของตะกอนที่เขามาแทนท่ีปริมาณของดิน [6] และอีก
เหตุผลหนึ่งจากตะกอนมีลักษณะทางกายภาพที่มีขนาดใหญ จึงทําใหโครงสรางของอิฐดินซีเมนตเกิดเปนชองวางเปนโพรงมาก
ขึ้นทําใหความแข็งแรงลดลง [7]  
 

   
 (ก) (ข) 

รูปที่ 5 กราฟความสัมพันธระหวางกําลังรับแรงอัดกับอัตราสวนผสม (ก) สูตรที่ 1 และ (ข) สูตรที่ 2 
 

  
 (ก) (ข) 

รูปที่ 6 กราฟความสัมพันธระหวางรอยละการดูดซึมน้ํากับอัตราสวนผสม (ก) สตูรที่ 1 และ สตูรท่ี 2 
 
 จากรูปที่ 6(ก) และ (ข) พบวา คารอยละการดูดซึมน้ําของทั้งสองสูตรมีลักษณะแนวโนมที่เหมือนกันคือเพิ่มข้ึน
ตามอัตราสวนรอยละของตะกอนท่ีเพ่ิมข้ึน เนื่องจากอิฐดินซีเมนตมีปริมาณของสวนผสมของตะกอนเพ่ิมขึ้นนั่นเอง ใน
ขณะเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบในอัตราสวนเดียวกันของทั้งสองสูตรเมื่อระยะเวลาการบมมากขึ้นคารอยละของการดูดซึมน้ําไมมี

ความแตกตางกันโดยเฉพาะในสูตรท่ี 2 เมื่ออางอิงกับคามาตรฐาน พบวา ในสูตรที่ 2 มีคารอยละการดูดซึมน้ําสูงกวาเกณฑ
มาตรฐานทั้งหมด ในขณะที่สูตรที่ 1 ที่อัตราสวนตะกอนรอยละ 5 ที่ระยะเวลาการบม 28 วัน ผานเกณฑมาตรฐาน 
 

  
 (ก) (ข) 

รูปที่ 7 กราฟความสัมพันธระหวางความหนาแนนกับอัตราสวนผสม (ก) สูตรที่ 1 และ (ข) สูตรที่ 2 
 
 จากรูปที่ 7 (ข) สูตรที่ 1 และ 2 พบวาคาความหนาแนนมีแนวโนมลดลงเมื่อเพ่ิมรอยละของตะกอนและมีคานอย
ที่สุดที่รอยละของตะกอนเทากับ 15 สอดคลองกับสมบัติทางกายภาพของตะกอน ในขณะที่รูปที่ 7(ก) สูตรท่ี 1 มีการกวัดแกวง
ของความหนาแนนในอัตราสวนที่ไมมีตะกอนและทีต่ะกอนรอยละ 5 ซึ่งสอดคลองกับลักษณะของการดูดซึมน้ําตามระยะเวลา
การบมของอิฐดินซีเมนต [8] 
 

สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาการทําอิฐดินซีเมนตผสมตะกอนเหลือทิ้งจากการแปรรูปยางพาราที่กําหนดใหอัตราสวนโดยนํ้าหนักของ
ปูนกับทรายคงที่ 1:1.27 และทําการปรับเปลี่ยนระหวางดินกับตะกอน เปน 2 สูตร ไดแก สูตรที่ 1 คือ 0 : 6.54 (ควบคุม), 
0.32 : 6.22 , 0.65 : 5.89 และ 0.98 : 5.56 และ สูตรที่ 2 คือ 0 : 5.45 (ควบคุม), 0.27 : 5.18, 0.54 : 4.91 และ 0.82 : 
4.63 ทําการทดสอบสมบัติทางกายภาพของวัตถุดิบ ไดแก คาความช้ืนของดินลูกรังและตะกอนเหลือทิ้งจากโรงงานแปรรูป
ยางพารา มีคาเทากับ 0.98 ± 0.02 % และ 13.31 ± 0.38 % ตามลําดับ คาความถวงจําเพาะของตะกอนจากโรงงานแปรรูป
ยางพารามีคาเทากับ 1.84 ± 0.01 เมื่อทําการขึ้นรูปอิฐดินซีเมนตดวยอัตราสวนท้ังสองสูตรนําไปทดสอบคากําลังรับแรงอัด 
พบวา อิฐดินซีเมนตสูตรที่ 1 และ สูตรท่ี 2 มีคากําลังรับแรงอัดอยูระหวาง 1.28 – 2.98 MPa และ 1.29 – 2.69 MPa 
ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับทุกอัตราสวนผสมที่มีการแทนที่ดวยตะกอนในสูตรที่ 1 พบวา การแทนที่ดวยตะกอนรอยละ 5 
ทุกระยะเวลาการบมผานเกณฑมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนอิฐบล็อกประสาน (มผช. 779-2548) และ สูตรที่ 2 พบวา การ
แทนท่ีดวยตะกอนรอยละ 5 ที่ระยะเวลาการบม 14 และ 28 วัน ผานเกณฑมาตรฐานผลติภณัฑชุมชนอิฐบล็อกประสาน (มผช. 
779-2548) ซึ่งจากการทดลอง พบวา ทั้ง 2 สูตร ที่มีการแทนที่ดวยตะกอนรอยละ 5 มีคากําลังรับแรงอัดดีที่สุด และเหมาะ
สําหรับการนําไปใชงานมากที่สุด การทดสอบคารอยละการดูดซึมน้ําของสูตรที่ 1 และสูตรที่ 2 พบวา มีคารอยละการดูดซึมน้าํ
อยูระหวาง 13.57 – 21.25 % และ 14.04 – 21.04% ตามลําดับ คารอยละการดูดซึมน้ํามีคาเพ่ิมข้ึนตามปริมาณของตะกอน
ที่เขาไปแทนที่ดิน คาความหนาแนนของอิฐดินซีเมนตสูตรที่ 1 และสูตรที่ 2 มีคาอยูระหวาง 1,245.75 – 1,325.26 kg/m3 
และ 1,208.33 – 1,327.81 kg/m3 ตามลําดับ  
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การออกแบบและสร้างชุดทดลองเรื่องการเลี้ยวเบนและการแทรกสอดของแสง

โดยใช้โปรแกรม Image J และท่อพอลิไวนิลคลอไรด์ (PVC)

ฐิตาภา มาฮามะนอ1* ประสงค์ เกษราธิคุณ2 และสุวิทย์ คงภักดี3

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์หลักของงานวิจัยนี้ คือ 1) เพื่อออกแบบและสร้างชุดทดลอง เรื่อง การเลี้ยวเบนและการแทรกสอดของแสง

โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Image J และท่อพอลิไวนิลคลอไรด์ (PVC)2 ) เพื่อศึกษาคุณภาพของชุดทดลองที่สร้างขึ้น และ 3) เพื่อ

เปรียบเทยีบผลการทดลองกบัทฤษฎ ีเมือ่น�าชุดทดลองทีอ่อกแบบและสร้างขึน้นีไ้ปทดลองเรือ่งการเล้ียวเบนและ แทรกสอดผ่านช่อง

เปิดเดีย่ว (single slit) ของแสงเลเซอร์สแีดงทีม่คีวามยาวคลืน่แสงเป็น 650 นาโนเมตร ใช้สมาร์ทโฟนในการช่วยบนัทกึภาพของแถบ

มืดและแถบสว่างบนฉากที่เกิดจากการเลี้ยวเบนและแทรกสอดของแสงเลเซอร์ ท�าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้และค�านวณหาค่าความ

กว้างของช่องเปิดเดี่ยว (a) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Image J พบว่าค่าความกว้างของช่องเปิดเดี่ยวที่ได้สอดคล้องกับทฤษฎี มี

ค่าใกล้เคียงกับค่าจริงและมีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5 % นอกจากนี้ ยังได้ท�า การทดลองเพื่อหาค่าความยาวคลื่นของแสงเลเซอร์

สเีขยีวโดยใช้ช่องเปิดเดีย่วทีไ่ม่ทราบค่าความกว้างอกีด้วย พบว่า ได้ค่าความยาวคล่ืนทีถ่กูต้องเป็น 535 นาโนเมตร และมคีวามคลาด

เคลื่อนไม่เกิน 5 % เช่นกัน และยังได้ท�าการทดลองเรื่อง การเลี้ยวเบนและแทรกสอดของแสงเลเซอร์สีแดงผ่านช่องเปิดคู่ (double 

slit) เพื่อค�านวณหาค่าความกว้างของช่องเปิดคู่ (d) พบว่า ได้ผลการทดลองที่สอดคล้องกับทฤษฎีและได้ค่าความกว้างช่องเปิดคู่ที่มี

ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5 % ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ ยังได้น�าชุดทดลองที่ออกแบบและสร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสอน

วิชาฟิสิกส์จ�านวน 3 ท่าน ทดลองใช้ และประเมินคุณภาพของชุดทดลอง ผลการประเมินคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับที่ดีมาก โดยมี

คะแนนเฉลีย่เป็น 3.65 จากระดบัคะแนนเต็ม 4.00 จะเหน็ได้ว่าชดุทดลองทีอ่อกแบบและสร้างขึน้มานีม้คีณุภาพทีด่มีากและสามารถ

น�าไปใช้ในการทดลองเรื่องการเลี้ยวเบนและแทรกสอดของแสงได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีราคาถูกและสามารถจัดท�าขึ้นเองได้โดยใช้ 

วัสดุและอุปกรณ์ที่จัดหาได้ง่ายหรือเหลือทิ้งในท้องถิ่น

ค�าส�าคัญ : การเลี้ยวเบนและการแทรกสอดของแสง ช่องเปิดเดี่ยว ช่องเปิดคู่ สมาร์ทโฟน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Image J 
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Design and Construction of Experimental Set of Diffraction and Interference of Light

 Using Image J Computer Program and Polyvinyl Chloride Tube (PVC)

Thitapa Mamanor1* Prasong Kessaratikoon2 and Suwit Khongpugdee3

Abstract
The main objectives of this research are 1) to design and construct of experimental set of light 

diffraction and interference using Image J computer program and Polyvinyl Chloride (PVC) tube. 2) To study the 

quality of the experimental set and 3) to compare experimental results with related theory. This experimental 

set was set up to perform the experiment of diffraction and interference of the red laser light with a wavelength 

of 650 nm through some single slits by using a smartphone to record the diffraction and interference patterns 

on the screen. The Image J computer program was employed to record, analyze and calculate the width of all 

single slits (a). It was found that the width of all single slits was evaluated, corresponded with related theory 

and close to the real value with error less than 5 %. Furthermore, the experimental set was also use to find 

the unknown wavelength of green laser light by using the single slit which the width was known. The results 

shown that the green laser light was found to be 535 nm with the error also less than 5 %. Moreover, the 

diffraction and interference of red laser light with double slit were also performed for examining the width of 

double slit (d). It was also found that the calculated width of the double slit was exactly corresponded with 

the theory and the error also less than 5 %. In addition, the experimental set was used and assessed the quality 

in various fields by three experts in Physics teaching. The overall quality was very good with an average score 

of 3.65 from a 4.00 full score scale. It can be seen that the experimental set was in very good quality and could 

be use to perform the experiment of diffraction and interference of light in Physics teaching very well. Besides, 

the price of this experimental set was inexpensive and could be easily built by using some local materials and 

wastes. 

Keywords: Diffraction and Interference of Light, Single Slit, Double Slit, Smartphone, Image J Computer Program

บทน�า
วิชาฟิสิกส์เป็นวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งที่ใช้ในการอธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้น เป็นวิชาที่มีเน้ือหาค่อน

ข้างยากและไม่สามารถอธบิายให้เข้าใจได้อย่างเป็นรปูธรรม โดยเฉพาะอย่างยิง่เนือ้หาเกีย่วกบั “แสงและสมบตัขิองแสง” ถอืเป็นอีก

เรื่องหนึ่งที่มีความยุ่งยากแก่ครูผู้สอนจนไม่สามารถอธิบายให้เรียนเข้าใจได้อย่างถ่องแท้  โดยปกติแล้วการเคลื่อนที่ของแสงสามารถ

อธบิายได้ในรูปของการเคลือ่นทีข่องคลืน่ ซ่ึงคลืน่แสงจะไม่สามารถมองเหน็ได้และต้องใช้จนิตนาการ เข้ามาช่วยเป็นส่วนใหญ่ (สถาบนั

ส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี2562) เป็นสาเหตหุลักทีท่�าให้ผู้เรยีนรูสึ้กเบือ่หน่ายและยากต่อการท�าความเข้าใจ ส�าหรบั

หวัข้อเรือ่งการเลีย้วเบนและแทรกสอดของแสงซึง่เป็นหวัข้อท่ีมคีวามซบัซ้อนและ ยุง่ยากในการอธบิายเกีย่วกบัหลกัการของการเกิด

ริว้ของการเลีย้วเบนและแทรกสอดของบนฉากรบัภาพ หากผูเ้รยีนทีไ่ม่สามารถจนิตนาการได้หรอืจนิตนาการได้ไม่เก่ง จะท�าให้ผูเ้รยีน

รู้สึกว่าเรียนเกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยวเบนและแทรกสอดของแสง

แล้วไม่รู้เรื่อง เรียนแล้วไม่เข้าใจและ             ะแ        ด้วยเหตุนี้ การจัดการเรียนรู้ของรายวิชาฟิสิกส์จงึถือว่าเป็นเรื่องที่
ส าคัญ    ะ                                                                ฉ  ะ                                        
                         ล  เพื่อให้นักเรียนได้ค้นคว้าหาความรู้ที่แท้จริงด้วยตนเอง งานวิจัยของ สาโรจน์  จ้องสละ. (2554). 
ผู้วิจัยได้สร้างชุดทดลองเรื่องเลนส์และทัศนอุปกรณ์เพื่อศึกษาความเข้าใจในเนื้อหาของผู้เรียนซึ่งพบว่านักเรียนมีความกว้าง
หน้าทางการเรียนเฉลี่ยทั้งห้องอยู่ในระดับสูง ส าหรับงานวิจัยของ ปทุมวดี  แซ่จู. (2559). ได้ออกแบบกิจกรรมการทดลองเพื่อ
การเรียนรู้ธรรมชาติของแสงและสมบัติเชิงเรขาคณิตของแสง พบว่านักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงและส่งผลให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจที่สูงขึ้น            ะม    เน้นการเรียนการสอนแบบบรรยาย การค านวณ    แก้โจทย์ปัญหา และท าแบบฝึกหัด
              ะ           การปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้ของครู      และ   เรียน    ล               ะ           ล    
           ที่       และ    ต่อ        อย่างแท้จริง                        การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเอกชนโดย 
เฉพาะ  โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา พบว่า   ปัญหา                                             เช่นเดียวกัน ซึ่งการจัด
การศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามส่วนใหญ่ ะ                    งานวิจัยของอามีนา  ดอฆอมูเซ๊ะ. (2553). 
ผู้วิจัยได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ช่วงช้ันที่ 3 ของโรงเรียน 2 ระบบ พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนอยู่ในระดับต่ า ซึ่งสภาพการจัดการเรียนรู้ของครูใช้วิธีการสอนแบบบรรยายและถามตอบเนื่องมาจากการขาด
อุปกรณ์การทดลองและบุคลากรที่สอนตรงตามสาขาวิชา                  แหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียน เช่น              
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และห้องสมุด       สมบูรณ์และ                      ในการจัดการเรียนรู้
                 แ               ดว้ยตนเอง ปัญหาดังกล่าว   อาจเกิดจาก      โรงเรียนมีการ    เปลี่ยนระบบการเรียนการ
สอนจากเดิมที่      สอนศาสนาแ  เพียงอย่างเดียวมาเป็นการสอนด้านศาสนาควบคู่กับ      วิชาสามัญเพิ่ม    เข้าไปด้วย 
โดย           ยังขาดความพร้อมในหลาย ๆ ด้าน     ฉ  ะ    การจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อสื่อ อุปกรณ์และชุด   
ทดลอง              ให้การ                                                              ซึ่งสอดคล้องกับบทความประชาสัมพันธ์
ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555) ได้ยกระดับคุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ซึ่งพบว่าโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามยังคงขาดแคลนอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง  ดังนั้น ผู้วิจัย   มีความสนใจที่จะออก 
แบบและสร้างชุดทดลองเรื่องการเลี้ยวเบนและการแทรกสอดของแสงที่มีประสิทธิภาพ                                  
                          โดยใช้วัสดุที่หาได้ง่าย           และราคาไม่แพง หากมีการช ารุดเสียหายจากการใช้งานก็สามารถ
จัดหาและซ่อมแซมได้ง่าย โดยที่สามารถน ามาใช้ในการทดลองเกี่ยวกับการเลี้ยวเบนและการแทรกสอดของแสงผ่านช่องเปิด
แบบเดี่ยวและแบบคู่ นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ผลการทดลองที่ได้ในการค านวณหาค่าความยาวคลื่นของแสงและความกว้าง
ของช่องเปิดได้อย่างถูกต้องตรงตามทฤษฎีและ       ล    ล         

 
วิธีด าเนินการ 

                            ดัง     นี ้       การออกแบบและสรา้งชุดทดลองเรื่องการเลี้ยวเบนและการแทรกสอด
ของแสง และ 2  การหาคุณภาพของชุดการทดลองเรื่อการเลีย้วเบนและการแทรกสอดของแสง 

 1. การออกแบบและสร้างชุดทดลองเร่ืองการเลี้ยวเบนและการแทรกสอดของแสง 
  1.1. วัสดุ-อุปกรณ ์และการสร้างรางส าหรับวางแสงเลเซอร์ ช่องเปิด และฉาก 

 
 

 
 

ภาพที่ 1 รางส าหรับวางหลอดแสงเลเซอร์ ช่องเปิด และฉาก 
 

ท่อ PVC 8.5 ขนาด 40 มิลลิเมตร ข้อต่อสามทางขนาด 55 มิลลิเมตร ไม้อัดหนา 3 มิลลิเมตร  
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

แล้วไม่รู้เรื่อง เรียนแล้วไม่เข้าใจและ             ะแ        ด้วยเหตุนี้ การจัดการเรียนรู้ของรายวิชาฟิสิกส์จงึถือว่าเป็นเรื่องที่
ส าคัญ    ะ                                                                ฉ  ะ                                        
                         ล  เพื่อให้นักเรียนได้ค้นคว้าหาความรู้ที่แท้จริงด้วยตนเอง งานวิจัยของ สาโรจน์  จ้องสละ. (2554). 
ผู้วิจัยได้สร้างชุดทดลองเรื่องเลนส์และทัศนอุปกรณ์เพื่อศึกษาความเข้าใจในเนื้อหาของผู้เรียนซึ่งพบว่านักเรียนมีความกว้าง
หน้าทางการเรียนเฉลี่ยทั้งห้องอยู่ในระดับสูง ส าหรับงานวิจัยของ ปทุมวดี  แซ่จู. (2559). ได้ออกแบบกิจกรรมการทดลองเพื่อ
การเรียนรู้ธรรมชาติของแสงและสมบัติเชิงเรขาคณิตของแสง พบว่านักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงและส่งผลให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจที่สูงขึ้น            ะม    เน้นการเรียนการสอนแบบบรรยาย การค านวณ    แก้โจทย์ปัญหา และท าแบบฝึกหัด
              ะ           การปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้ของครู      และ   เรียน    ล               ะ           ล    
           ที่       และ    ต่อ        อย่างแท้จริง                        การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเอกชนโดย 
เฉพาะ  โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา พบว่า   ปัญหา                                             เช่นเดียวกัน ซึ่งการจัด
การศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามส่วนใหญ่ ะ                    งานวิจัยของอามีนา  ดอฆอมูเซ๊ะ. (2553). 
ผู้วิจัยได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ช่วงช้ันที่ 3 ของโรงเรียน 2 ระบบ พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนอยู่ในระดับต่ า ซึ่งสภาพการจัดการเรียนรู้ของครูใช้วิธีการสอนแบบบรรยายและถามตอบเนื่องมาจากการขาด
อุปกรณ์การทดลองและบุคลากรที่สอนตรงตามสาขาวิชา                  แหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียน เช่น              
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และห้องสมุด       สมบูรณ์และ                      ในการจัดการเรียนรู้
                 แ               ดว้ยตนเอง ปัญหาดังกล่าว   อาจเกิดจาก      โรงเรียนมีการ    เปลี่ยนระบบการเรียนการ
สอนจากเดิมที่      สอนศาสนาแ  เพียงอย่างเดียวมาเป็นการสอนด้านศาสนาควบคู่กับ      วิชาสามัญเพิ่ม    เข้าไปด้วย 
โดย           ยังขาดความพร้อมในหลาย ๆ ด้าน     ฉ  ะ    การจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อสื่อ อุปกรณ์และชุด   
ทดลอง              ให้การ                                                              ซึ่งสอดคล้องกับบทความประชาสัมพันธ์
ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555) ได้ยกระดับคุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ซึ่งพบว่าโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามยังคงขาดแคลนอุปกรณ์ท่ีใช้ในการทดลอง  ดังนั้น ผู้วิจัย   มีความสนใจที่จะออก 
แบบและสร้างชุดทดลองเรื่องการเลี้ยวเบนและการแทรกสอดของแสงที่มีประสิทธิภาพ                                  
                          โดยใช้วัสดุที่หาได้ง่าย           และราคาไม่แพง หากมีการช ารุดเสียหายจากการใช้งานก็สามารถ
จัดหาและซ่อมแซมได้ง่าย โดยที่สามารถน ามาใช้ในการทดลองเกี่ยวกับการเลี้ยวเบนและการแทรกสอดของแสงผ่านช่องเปิด
แบบเดี่ยวและแบบคู่ นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ผลการทดลองท่ีได้ในการค านวณหาค่าความยาวคลื่นของแสงและความกว้าง
ของช่องเปิดได้อย่างถูกต้องตรงตามทฤษฎีและ       ล    ล         

 
วิธีด าเนินการ 

                            ดัง     นี ้       การออกแบบและสรา้งชุดทดลองเรื่องการเลี้ยวเบนและการแทรกสอด
ของแสง และ 2  การหาคุณภาพของชุดการทดลองเรื่อการเลีย้วเบนและการแทรกสอดของแสง 

 1. การออกแบบและสร้างชุดทดลองเร่ืองการเลี้ยวเบนและการแทรกสอดของแสง 
  1.1. วัสดุ-อุปกรณ ์และการสร้างรางส าหรับวางแสงเลเซอร์ ช่องเปิด และฉาก 

 
 

 
 

ภาพที่ 1 รางส าหรับวางหลอดแสงเลเซอร์ ช่องเปิด และฉาก 
 

ท่อ PVC 8.5 ขนาด 40 มิลลิเมตร ข้อต่อสามทางขนาด 55 มิลลิเมตร ไม้อัดหนา 3 มิลลิเมตร  
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

1.2 วัสดุ อุปกรณ์ และ การสร้างขาตั้งและที่วางหลอดแสงเลเซอร์ ช่องเปิด และฉากรับภาพ 
 
 
 
 
 
 
          (ก.) ภาพขาตั้งและที่จับหลอดแสงเลเซอร ์                                  (ข.) ภาพขาตั้งและที่วางช่องเปิด 
 
 
 
 
 

 
 

(ค.) ภาพขาตั้งและที่วางฉากรับภาพ 
ภาพที่ 2 (ก.) ภาพขาตั้งและที่วางหลอดแสงเลเซอร์    (ข.) ภาพขาตั้งและที่วางช่องเปิด  

(ค.) ภาพขาตั้งและที่วางฉากรับภาพ 
 

2. การหาคุณภาพของชุดการทดลองเร่ือการเลี้ยวเบนและการแทรกสอดของแสง 
  2.1 ติดตั้งชุดทดลองเรื่องการเลีย้วเบนและการแทรกสอดของแสงดังแสดงในภาพที่ 3  
 

 
 
 
 

ภาพที่ 3 ชุดทดลองเรื่องการเลี้ยวเบนและการแทรกสอดของแสง 
 

2.2 วิเคราะห์และค านวณค่าความกว้างของช่องเปิดเด่ียวจากผลการทดลองเรื่องการเลี้ยวเบนและแทรก
สอดของแสงเลเซอร์ที่มีความยาวคลื่นแสงเป็น 650 ± 10 นาโนเมตร ผ่านช่องเปิดเดี่ยว (50 µm) โดยวางให้หลอดแสงเลเซอร์
อยู่ห่างจากช่องเปิดเดี่ยวประมาณ 2 เซนติเมตร ปรับระยะจากช่องเปิดเดี่ยวถึงฉาก (L) ให้มีระยะห่างในช่วง 20 - 60 
เซนติเมตร ดังแสดงตามภาพที่ 4 และก าหนดให้ระยะถ่ายภาพจากฉากรับภาพเป็น 10 เซนติเมตร 

เมื่อแสงเลเซอร์ผ่านช่องเปิดเด่ียวไปตกบนฉากที่มีแถบสเกลขนาด 5 เซนติเมตร จะปรากฏแถบมืดและ
แถบสว่างสลับกันบนฉากรับภาพซึ่งเป็นปรากฏการณ์การเลี้ยวเบนและแทรกสอดของแสงที่เกิดขึ้น ดังแสดงในภาพที่ 5 ใช้
สมาร์ทโฟน (Apple I phone 6s) ถ่ายรูปที่เกิดขึ้นบนฉากรับภาพจากกล้องโทรศัพท์และจัดการสง่ข้อมูลที่ไดไ้ปยังคอมพิวเตอร์
และจัดการเก็บไว้ในรูปของไฟล์เอกสาร 
 

ท่อ PVC 8.5 ขนาด 40 มิลลิเมตร 

ปากกาไวท์บอร์ดที่ใช้แลว้ 

- สกรูหกเหลี่ยม 1/4 x 3 นิ้ว 
- น๊อตตัวเมยีเกลียวหยาบ 1/4 นิ้ว 
- แหวนอแีปะ 1/4 นิ้ว 
 

กิ๊บจับขนาด 1 นิ้ว ไม้อัดหนา 3 มิลลิเมตร  

ท่อ PVC 8.5 ขนาด 40 มิลลิเมตร ปากกาไวท์บอร์ดที่ใช้แลว้ 

- สกรูหกเหลี่ยม 1/4 x 3 นิ้ว 
- น๊อตตัวเมียเกลียวหยาบ 1/4 นิ้ว 
- แหวนอแีปะ 1/4 นิ้ว 
 

ไม้อัดหนา 3 มิลลิเมตร  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 4  การเลี้ยวเบนและแทรกสอดของแสงโดยใช้แสงจากแสงเลเซอร์ที่มีความยา คลื่น 650 นาโนเมตร 
 

 
 
 
 
(ก) ช่องเปิดเดี่ยวขนาด 50 µm    (ข) ช่องเปิดคู่ขนาด 0.125 mm 

             ภาพที่ 5 แถบมืดแถบสว่างที่เกิดขึ้นบนฉากรับภาพจากกล้องโทรศัพท์ของสมาร์ทโฟน (ก) ช่องเปิดเดี่ยวขนาด     
50 µm และ (ข) ช่องเปิดคู่ขนาด 0.125 mm 

น าไฟล์เอกสารของภาพถ่ายที่ได้จากการทดลองแปลเป็นข้อมูลกราฟการกระจายความเข้มแสงด้วยโปรแกรม    
Image J (เวอร์ชั่น Image J 1.52a, Java 1.8.0_112 (64-bit)) (จันญา  เชิญนาโรม.2559) ดังแสดงในภาพที่ 6 และตรวจวัด
ค่าระยะกึ่งกลางของแถบสว่างกลางถึงกึ่งกลางของแถบมืดที่ n จากกราฟที่ได้นี้ แล้วน าไปแสดงผลที่ได้ในรูปของตารางเพื่อใช้
ในการค านวณค่าความกว้างของช่องเดี่ยวต่อไป 

 
 

 
 
 
 

   

(ก) ช่องเปิดเดี่ยวขนาด 50 µm           (ข) ช่องเปิดคู่ขนาด 0.125 mm 
ภาพที่  6 การกระจายของความเข้มของแสงที่วิเคราะห์ได้จากโปรแกรม Image J และ ภาพ (ก) y คือระยะกึ่งกลางของ

แถบสว่างกลางถึงกึ่งกลางของแถบมืดที่ n ภาพ (ข) คือระยะกึ่งกลางของแถบสว่างกลางถึงกึ่งกลางของแถบสว่างที่ n  
 
ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Image J จะได้ค่าระยะกึ่งกลางของแถบสว่างกลางถึงกึ่งกลางของแถบมืดที่ n 

หรือ ระยะ y ที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตร แทนค่าในสมการในสมการที่ (1) ต่อไปนี้ เพื่อค านวณหาค่าความกว้างของช่องเดี่ยว 
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

1.2 วัสดุ อุปกรณ์ และ การสร้างขาตั้งและที่วางหลอดแสงเลเซอร์ ช่องเปิด และฉากรับภาพ 
 
 
 
 
 
 
          (ก.) ภาพขาตั้งและที่จับหลอดแสงเลเซอร ์                                  (ข.) ภาพขาตั้งและที่วางช่องเปิด 
 
 
 
 
 

 
 

(ค.) ภาพขาตั้งและที่วางฉากรับภาพ 
ภาพที่ 2 (ก.) ภาพขาตั้งและที่วางหลอดแสงเลเซอร์    (ข.) ภาพขาตั้งและที่วางช่องเปิด  

(ค.) ภาพขาตั้งและที่วางฉากรับภาพ 
 

2. การหาคุณภาพของชุดการทดลองเร่ือการเลี้ยวเบนและการแทรกสอดของแสง 
  2.1 ติดตั้งชุดทดลองเรื่องการเลีย้วเบนและการแทรกสอดของแสงดังแสดงในภาพที่ 3  
 

 
 
 
 

ภาพที่ 3 ชุดทดลองเรื่องการเลี้ยวเบนและการแทรกสอดของแสง 
 

2.2 วิเคราะห์และค านวณค่าความกว้างของช่องเปิดเดี่ยวจากผลการทดลองเรื่องการเลี้ยวเบนและแทรก
สอดของแสงเลเซอร์ที่มีความยาวคลื่นแสงเป็น 650 ± 10 นาโนเมตร ผ่านช่องเปิดเดี่ยว (50 µm) โดยวางให้หลอดแสงเลเซอร์
อยู่ห่างจากช่องเปิดเดี่ยวประมาณ 2 เซนติเมตร ปรับระยะจากช่องเปิดเดี่ยวถึงฉาก (L) ให้มีระยะห่างในช่วง 20 - 60 
เซนติเมตร ดังแสดงตามภาพที่ 4 และก าหนดให้ระยะถ่ายภาพจากฉากรับภาพเป็น 10 เซนติเมตร 

เมื่อแสงเลเซอร์ผ่านช่องเปิดเด่ียวไปตกบนฉากที่มีแถบสเกลขนาด 5 เซนติเมตร จะปรากฏแถบมืดและ
แถบสว่างสลับกันบนฉากรับภาพซึ่งเป็นปรากฏการณ์การเลี้ยวเบนและแทรกสอดของแสงที่เกิดขึ้น ดังแสดงในภาพที่ 5 ใช้
สมาร์ทโฟน (Apple I phone 6s) ถ่ายรูปที่เกิดขึ้นบนฉากรับภาพจากกล้องโทรศัพท์และจัดการสง่ข้อมูลที่ไดไ้ปยังคอมพิวเตอร์
และจัดการเก็บไว้ในรูปของไฟล์เอกสาร 
 

ท่อ PVC 8.5 ขนาด 40 มิลลิเมตร 

ปากกาไวท์บอร์ดที่ใช้แลว้ 

- สกรูหกเหลี่ยม 1/4 x 3 นิ้ว 
- น๊อตตัวเมยีเกลียวหยาบ 1/4 นิ้ว 
- แหวนอแีปะ 1/4 นิ้ว 
 

กิ๊บจับขนาด 1 นิ้ว ไม้อัดหนา 3 มิลลิเมตร  

ท่อ PVC 8.5 ขนาด 40 มิลลิเมตร ปากกาไวท์บอร์ดที่ใช้แลว้ 

- สกรูหกเหลี่ยม 1/4 x 3 นิ้ว 
- น๊อตตัวเมียเกลียวหยาบ 1/4 นิ้ว 
- แหวนอแีปะ 1/4 นิ้ว 
 

ไม้อัดหนา 3 มิลลิเมตร  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 4  การเลี้ยวเบนและแทรกสอดของแสงโดยใช้แสงจากแสงเลเซอร์ที่มีความยา คลื่น 650 นาโนเมตร 
 

 
 
 
 
(ก) ช่องเปิดเดี่ยวขนาด 50 µm    (ข) ช่องเปิดคู่ขนาด 0.125 mm 

             ภาพที่ 5 แถบมืดแถบสว่างที่เกิดขึ้นบนฉากรับภาพจากกล้องโทรศัพท์ของสมาร์ทโฟน (ก) ช่องเปิดเดี่ยวขนาด     
50 µm และ (ข) ช่องเปิดคู่ขนาด 0.125 mm 

น าไฟล์เอกสารของภาพถ่ายที่ได้จากการทดลองแปลเป็นข้อมูลกราฟการกระจายความเข้มแสงด้วยโปรแกรม    
Image J (เวอร์ชั่น Image J 1.52a, Java 1.8.0_112 (64-bit)) (จันญา  เชิญนาโรม.2559) ดังแสดงในภาพที่ 6 และตรวจวัด
ค่าระยะกึ่งกลางของแถบสว่างกลางถึงกึ่งกลางของแถบมืดที่ n จากกราฟที่ได้นี้ แล้วน าไปแสดงผลที่ได้ในรูปของตารางเพื่อใช้
ในการค านวณค่าความกว้างของช่องเดี่ยวต่อไป 

 
 

 
 
 
 

   

(ก) ช่องเปิดเดี่ยวขนาด 50 µm           (ข) ช่องเปิดคู่ขนาด 0.125 mm 
ภาพที่  6 การกระจายของความเข้มของแสงที่วิเคราะห์ได้จากโปรแกรม Image J และ ภาพ (ก) y คือระยะกึ่งกลางของ

แถบสว่างกลางถึงกึ่งกลางของแถบมืดที่ n ภาพ (ข) คือระยะกึ่งกลางของแถบสว่างกลางถึงกึ่งกลางของแถบสว่างที่ n  
 
ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Image J จะได้ค่าระยะกึ่งกลางของแถบสว่างกลางถึงกึ่งกลางของแถบมืดที่ n 

หรือ ระยะ y ที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตร แทนค่าในสมการในสมการที่ (1) ต่อไปนี้ เพื่อค านวณหาค่าความกว้างของช่องเดี่ยว 
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                                                                  (1) 
 

เมื่อ  a   คือ ความกว้างของช่องเปิดที่พิจารณา  L  คือ ระยะจากช่องเปิดถึงฉาก มีหน่วยเป็นเซนติเมตร  λ คือค่า
ความยาวคลื่นของแสงเลเซอร์    ช้ มีค่าเท่ากับ 650 นาโนเมตร   n คือ แถบมืดที่พิจารณา   และ  y คือ ระยะกึ่งกลางของ
แถบสว่างกลางถึงกึ่งกลางของแถบมืดที่ n (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.2562) 

2.3 วิเคราะห์และค านวณค่าความยาวคลื่นแสงสีเขียวผ่านช่องเปิดเดี่ยวที่ไม่ทราบค่าจากผลการทดลอง
เรื่องการเลี้ยวเบนและแทรกสอดของแสงเลเซอร์สีเขียว โดยวางให้หลอดแสงเลเซอร์อยู่ห่างจากช่องเปิดคู่ประมาณ 5 
เซนติเมตร ปรับระยะจากช่องเปิดคู่ถึงฉาก (L) ให้มีระยะห่างในช่วง 50 เซนติเมตร และก าหนดให้ระยะถ่ายภาพจากฉากรับ
ภาพเป็น 10 เซนติเมตร 

2.4 วิเคราะห์และค านวณค่าความกว้างของช่องเปิดจากผลการทดลองเรื่องการเลี้ยวเบนและแทรกสอด
ของแสงเลเซอร์ที่มีความยาวคลื่นแสงเป็น 650 ± 10 นาโนเมตร ซ้ าในข้อที่ 2.2 โดยเปลี่ยนเป็นช่องเปิดคู่ขนาดความกว้างของ
ช่องเปิดเท่ากับ 0.125 มิลลิเมตร โดยวางให้หลอดแสงเลเซอร์อยู่ห่างจากช่องเปิดคู่ประมาณ 2 เซนติเมตร ปรับระยะจากช่อง
เปิดคู่ถึงฉาก (L) ให้มีระยะห่างในช่วง 60 – 80 เซนติเมตร และก าหนดให้ระยะถ่ายภาพจากฉากรับภาพเป็น 10 เซนติเมตร 

2.5 ทดสอบคุณภาพของชุดการทดลองโดยผ่านการตรวจสอบความถูกต้องโดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยา  
นิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญด้านฟิสิกส์จ านวน 3 ท่าน โดยแบบประเมินชุดทดลองการเลี้ยวเบนและการแทรกสอดของแสงที่สร้างขึ้น 
4 ด้าน ดัง     นี ้    1. ลักษณะทางกายภาพทั่วไป (4 ข้อ) 2. ลักษณะการใช้งาน (5 ข้   3. การจัดสร้าง การติดต้ังโปรแกรม 
Image J การบ ารุงรักษา และการซ่อมแซม (7 ข้อ) และ 4. ความเหมาะสมด้านการน าไปใช้ประกอบการเรียนการสอน  (8 ข้อ) 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 ลล                                                   
1. ผลของการออกแบบและสร้างชุดทดลองเร่ืองการเลี้ยวเบนและการแทรกสอดของแสง 

ชุดทดลองเรื่องการเลี้ยวเบนและการแทรกสอดของแสง โดยใช้โปรแกรม Image J และท่อพอลิไวนลิคลอ-
ไรด์ (PVC) ที่พัฒนาขึ้นเป็นชุดทดลองที่มีคุณภาพและราคาถูกสามารถน าไปใช้ในการทดลองได้            

2. ผลของการหาคุณภาพของชุดการทดลองเร่ือการเลี้ยวเบนและการแทรกสอดของแสง 
  2.1 วิเคราะห์และค านวณค่าความกว้างของช่องเปิดเด่ียวจากผลการทดลองเรื่องการเลี้ยวเบนและแทรก
สอดของแสง ผลการทดลองแสดงดังตารางที่ 1  
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์และค านวณค่าความกว้างของช่องเปิดเดี่ยวจากผลการทดลองเรื่องการเลี้ยวเบนและแทรกสอดข  

แสง เมื่อพิจารณาแถบมืดที่ 2 (n = 2) 

ระยะจากช่องเปิดถึงฉาก
รับภาพ L (cm) 

ค่าเฉลี่ยของระยะกึ่งกลางของ
แถบสว่างกลางถึงกึ่งกลางของ

แถบมืดที่ 2 (cm) 

ค่าเฉลี่ยความกว้างของช่อง
เปิดเดีย่วจากการทดลอง a 

(µm) 
ความคลาดเคลื่อน (%) 

20 0.504 52 3 
30 0.764 51 2 
40 1.006 52 3 
50 1.363 48 5 
60 1.648 47 5 

ค่าเฉลี่ย  3.6 

จากตารางท่ี 1 พบว่าค่าความกว้างของช่องเปิดเดี่ยวที่ได้จากวิเคราะห์และค านวณจากผลการทดลองดังกล่าวข้างต้นนี้ มี
เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยแล้วไม่เกิน 5 % เมื่อเทียบกับค่าความกว้างของช่องเปิดเดี่ยวท่ีเป็นค่าจริงและมีวางจ าหน่าย
เพื่อใช้ในการเรียนการสอน 

  2.2 วิเคราะห์และค านวณค่าความยาวคลื่นแสง (สีเขียว) ผ่านช่องเปดิเดี่ยวท่ีไม่ทราบค่าจากผลการทดลอง
เรื่องการเลี้ยวเบนและแทรกสอดของแสง ผลการทดลองแสดงดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์และค านวณค่าความยาวคลื่นแสงจากผลการทดลองเรื่องการเลี้ยวเบน และแทรกสอดของแสง

เลเซอร์ที่มีความยาวคลื่นแสงเป็น 535 ± 10 นาโนเมตร (แสงสีเขียว) ผ่านช่องเปิดเดี่ยวที่ไม่ทราบค่า เมื่อพิจารณา
ระยะห่างของช่องเปิดเดี่ยวกับฉากรับภาพท่ี 50 เซนติเมตร 

 

แถบมืดที่ n 
ความกว้างของ  

ช่องเปิดเดี่ยว a เฉลี่ย 
(cm  

ระยะแถบสว่างตรงกลางถึงแถบมืดที่ 
n เฉลี่ย 

y = y0 – y2 (cm  

ความยาวคลื่น 
(nm) 

ความคลาดเคลื่อน 
 (%) 

2 0.0112 0.4485 502 5.6 
3 0.0111 0.6909 511 3.9 
4 0.0114 0.9126 520 2.2 
5 0.0118 1.1447 540 1.6 

เฉลี่ย 3.3 
 

จากตารางที่ 2 การวิเคราะห์และค านวณด้วยโปรแกรม Image J มารวมเข้าด้วยกัน พบว่าค่าความยาวคลื่นของแสงที่ได้จาก
วิเคราะห์และค านวณจากผลการทดลองดังกล่าวข้างต้นนี้ มีเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยแล้วไม่เกิน 5 % 

2.3 วิเคราะห์และค านวณค่าความกว้างของช่องเปิดคู่จากผลการทดลองเรื่องการเลี้ยวเบนและแทรกสอด
ของแสง ผลการทดลองแสดง     ตารางที่ 3   
ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะห์และค านวณค่าความกว้างของช่องเปิดคู่จากผลการทดลอง เรื่อง การเลี้ยวเบนและแทรกสอดของ

แสง เมื่อพิจารณาแถบสว่างที่ 1 (n = 1)  

ระยะห่างของช่องเปิด
เดี่ยวกับฉากรับภาพ (cm) 

ค่าเฉลี่ยระยะกึ่งกลางของ
แถบสว่างกลางถึงกึ่งกลางของ

แถบมืดที่ 1 (cm) 

ค่าเฉลี่ยความกว้างของ
ช่องเปิดเดี่ยวจากการ

ทดลอง (mm  
ความคลาดเคลื่อน (%) 

60 0.3163 0.123 1 
70 0.3663 0.124 1 
80 0.4201 0.124 1 

ค่าเฉลี่ย  1 
 

จากการวิเคราะห์ค่าความกว้างของช่องเปิดคู่ท่ีได้จากวิเคราะห์และค านวณจากผลการทดลองดังกล่าวข้างต้นนี้ มีเปอร์เซ็นต์
ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยแล้วไม่เกิน 5 % เมื่อเทียบกับค่าความกว้างของช่องเปิดคู่ที่เป็นค่าจริงและมีวางจ าหน่ายเพื่อใช้ในการ
เรียนการสอน 

  2. 3 ผลการประเมินคุณภาพทั้ง 4 ด้าน โดยรวมของชุดทดลองการเลี้ยวเบนและการแทรกสอดของแสง โดย
ใช้โปรแกรม Image J และท่อพอลิไวนิลคลอไรด์ (PVC  ที่พัฒนาขึ้น    แ              4          
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                                                                  (1) 
 

เมื่อ  a   คือ ความกว้างของช่องเปิดที่พิจารณา  L  คือ ระยะจากช่องเปิดถึงฉาก มีหน่วยเป็นเซนติเมตร  λ คือค่า
ความยาวคลื่นของแสงเลเซอร์    ช้ มีค่าเท่ากับ 650 นาโนเมตร   n คือ แถบมืดที่พิจารณา   และ  y คือ ระยะกึ่งกลางของ
แถบสว่างกลางถึงกึ่งกลางของแถบมืดที่ n (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.2562) 

2.3 วิเคราะห์และค านวณค่าความยาวคลื่นแสงสีเขียวผ่านช่องเปิดเดี่ยวที่ไม่ทราบค่าจากผลการทดลอง
เรื่องการเลี้ยวเบนและแทรกสอดของแสงเลเซอร์สีเขียว โดยวางให้หลอดแสงเลเซอร์อยู่ห่างจากช่องเปิดคู่ประมาณ 5 
เซนติเมตร ปรับระยะจากช่องเปิดคู่ถึงฉาก (L) ให้มีระยะห่างในช่วง 50 เซนติเมตร และก าหนดให้ระยะถ่ายภาพจากฉากรับ
ภาพเป็น 10 เซนติเมตร 

2.4 วิเคราะห์และค านวณค่าความกว้างของช่องเปิดจากผลการทดลองเรื่องการเลี้ยวเบนและแทรกสอด
ของแสงเลเซอร์ที่มีความยาวคลื่นแสงเป็น 650 ± 10 นาโนเมตร ซ้ าในข้อที่ 2.2 โดยเปลี่ยนเป็นช่องเปิดคู่ขนาดความกว้างของ
ช่องเปิดเท่ากับ 0.125 มิลลิเมตร โดยวางให้หลอดแสงเลเซอร์อยู่ห่างจากช่องเปิดคู่ประมาณ 2 เซนติเมตร ปรับระยะจากช่อง
เปิดคู่ถึงฉาก (L) ให้มีระยะห่างในช่วง 60 – 80 เซนติเมตร และก าหนดให้ระยะถ่ายภาพจากฉากรับภาพเป็น 10 เซนติเมตร 

2.5 ทดสอบคุณภาพของชุดการทดลองโดยผ่านการตรวจสอบความถูกต้องโดยอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยา  
นิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญด้านฟิสิกส์จ านวน 3 ท่าน โดยแบบประเมินชุดทดลองการเลี้ยวเบนและการแทรกสอดของแสงที่สร้างขึ้น 
4 ด้าน ดัง     นี ้    1. ลักษณะทางกายภาพทั่วไป (4 ข้อ) 2. ลักษณะการใช้งาน (5 ข้   3. การจัดสร้าง การติดตั้งโปรแกรม 
Image J การบ ารุงรักษา และการซ่อมแซม (7 ข้อ) และ 4. ความเหมาะสมด้านการน าไปใช้ประกอบการเรียนการสอน  (8 ข้อ) 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 ลล                                                   
1. ผลของการออกแบบและสร้างชุดทดลองเร่ืองการเลี้ยวเบนและการแทรกสอดของแสง 

ชุดทดลองเรื่องการเลี้ยวเบนและการแทรกสอดของแสง โดยใช้โปรแกรม Image J และท่อพอลิไวนลิคลอ-
ไรด์ (PVC) ที่พัฒนาขึ้นเป็นชุดทดลองที่มีคุณภาพและราคาถูกสามารถน าไปใช้ในการทดลองได้            

2. ผลของการหาคุณภาพของชุดการทดลองเร่ือการเลี้ยวเบนและการแทรกสอดของแสง 
  2.1 วิเคราะห์และค านวณค่าความกว้างของช่องเปิดเดี่ยวจากผลการทดลองเรื่องการเลี้ยวเบนและแทรก
สอดของแสง ผลการทดลองแสดงดังตารางที่ 1  
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์และค านวณค่าความกว้างของช่องเปิดเดี่ยวจากผลการทดลองเรื่องการเลี้ยวเบนและแทรกสอดข  

แสง เมื่อพิจารณาแถบมืดที่ 2 (n = 2) 

ระยะจากช่องเปิดถึงฉาก
รับภาพ L (cm) 

ค่าเฉลี่ยของระยะกึ่งกลางของ
แถบสว่างกลางถึงกึ่งกลางของ

แถบมืดที่ 2 (cm) 

ค่าเฉลี่ยความกว้างของช่อง
เปิดเดีย่วจากการทดลอง a 

(µm) 
ความคลาดเคลื่อน (%) 

20 0.504 52 3 
30 0.764 51 2 
40 1.006 52 3 
50 1.363 48 5 
60 1.648 47 5 

ค่าเฉลี่ย  3.6 

จากตารางท่ี 1 พบว่าค่าความกว้างของช่องเปิดเดี่ยวที่ได้จากวิเคราะห์และค านวณจากผลการทดลองดังกล่าวข้างต้นนี้ มี
เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยแล้วไม่เกิน 5 % เมื่อเทียบกับค่าความกว้างของช่องเปิดเดี่ยวท่ีเป็นค่าจริงและมีวางจ าหน่าย
เพื่อใช้ในการเรียนการสอน 

  2.2 วิเคราะห์และค านวณค่าความยาวคลื่นแสง (สีเขียว) ผ่านช่องเปดิเดี่ยวท่ีไม่ทราบค่าจากผลการทดลอง
เรื่องการเลี้ยวเบนและแทรกสอดของแสง ผลการทดลองแสดงดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์และค านวณค่าความยาวคลื่นแสงจากผลการทดลองเรื่องการเลี้ยวเบน และแทรกสอดของแสง

เลเซอร์ที่มีความยาวคลื่นแสงเป็น 535 ± 10 นาโนเมตร (แสงสีเขียว) ผ่านช่องเปิดเดี่ยวที่ไม่ทราบค่า เมื่อพิจารณา
ระยะห่างของช่องเปิดเดี่ยวกับฉากรับภาพท่ี 50 เซนติเมตร 

 

แถบมืดที่ n 
ความกว้างของ  

ช่องเปิดเดี่ยว a เฉลี่ย 
(cm  

ระยะแถบสว่างตรงกลางถึงแถบมืดที่ 
n เฉลี่ย 

y = y0 – y2 (cm  

ความยาวคลื่น 
(nm) 

ความคลาดเคลื่อน 
 (%) 

2 0.0112 0.4485 502 5.6 
3 0.0111 0.6909 511 3.9 
4 0.0114 0.9126 520 2.2 
5 0.0118 1.1447 540 1.6 

เฉลี่ย 3.3 
 

จากตารางที่ 2 การวิเคราะห์และค านวณด้วยโปรแกรม Image J มารวมเข้าด้วยกัน พบว่าค่าความยาวคลื่นของแสงท่ีได้จาก
วิเคราะห์และค านวณจากผลการทดลองดังกล่าวข้างต้นนี้ มีเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยแล้วไม่เกิน 5 % 

2.3 วิเคราะห์และค านวณค่าความกว้างของช่องเปิดคู่จากผลการทดลองเรื่องการเลี้ยวเบนและแทรกสอด
ของแสง ผลการทดลองแสดง     ตารางที่ 3   
ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะห์และค านวณค่าความกว้างของช่องเปิดคู่จากผลการทดลอง เรื่อง การเลี้ยวเบนและแทรกสอดของ

แสง เมื่อพิจารณาแถบสว่างที่ 1 (n = 1)  

ระยะห่างของช่องเปิด
เดี่ยวกับฉากรับภาพ (cm) 

ค่าเฉลี่ยระยะกึ่งกลางของ
แถบสว่างกลางถึงกึ่งกลางของ

แถบมืดที่ 1 (cm) 

ค่าเฉลี่ยความกว้างของ
ช่องเปิดเดี่ยวจากการ

ทดลอง (mm  
ความคลาดเคลื่อน (%) 

60 0.3163 0.123 1 
70 0.3663 0.124 1 
80 0.4201 0.124 1 

ค่าเฉลี่ย  1 
 

จากการวิเคราะห์ค่าความกว้างของช่องเปิดคู่ที่ได้จากวิเคราะห์และค านวณจากผลการทดลองดังกล่าวข้างต้นนี้ มีเปอร์เซ็นต์
ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยแล้วไม่เกิน 5 % เมื่อเทียบกับค่าความกว้างของช่องเปิดคู่ที่เป็นค่าจริงและมีวางจ าหน่ายเพื่อใช้ในการ
เรียนการสอน 

  2. 3 ผลการประเมินคุณภาพทั้ง 4 ด้าน โดยรวมของชุดทดลองการเลี้ยวเบนและการแทรกสอดของแสง โดย
ใช้โปรแกรม Image J และท่อพอลิไวนิลคลอไรด์ (PVC  ที่พัฒนาขึ้น    แ              4          
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ตารางที่ 4 ผลการประเมินคุณภาพทั้ง 4 ด้านโดยรวมของชุดทดลองการเลี้ยวเบนและการแทรกสอดของแสง โดยใช้โปรแกรม 
Image J และท่อพอลิไวนิลคลอไรด์ (PVC) ที่พัฒนาขึ้น 

จาก ลการประเมินคุณภาพของชุดทดลองที่พัฒนาขึ้นทั้ง 4 ด้าน โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 3.65 จาก 4.00 ซึ่งอยู่ในระดับ “ดี
มาก” 

สรุปผลการวิจัย 
จากการวิเคราะห์และค านวณโดยใช้โปรแกรม Image J หาค่าความกว้างของช่องเปิดเด่ียวโดยใช้สมาร์ทโฟนในการ

ช่วยบันทึกภาพของแถบมืดและแถบสว่างที่เกิดจากการเลี้ยวเบนและแทรกสอดของแสงเลเซอร์ที่มีความยาวคลื่นแสงเป็น        
650 นาโนเมตร ผ่านช่องเปิดเดี่ยวท่ีมีค่าความกว้าง 50 ไมโครเมตร พบว่าค่าความกว้างของช่องเปิดเดี่ยวที่ได้มีค่าใกล้เคียงกับ
ค่าจริงและมีค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 5 และ     ล                    ล      แ   ล                      
เปิด         ไม่                                            ล                  535 นาโนเมตร และ       ล    ล        
    ร้อยละ 5         และ     ล            ล       และแ         แ   ล       แ                    o       i   
                                        (d) พ        ล     ล         ล           และ                                
     ล    ล           ร้อยละ 5                                     ล        แ  และ              ผู้เช่ียวชาญทางด้าน
          ฟิสิกส์       3        ล     และประเมินคุณภาพ   ชุดทดลอง  ล     ะ    คุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับที่
ดีมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยเป็น 3.65 จากระดับคะแนนเต็ม 4.00   ะ               ล        แ  และ     ขึ้น              
        และสามารถน าไปใช้ในการทดลอง          ล       และแ         แ  ได้                      มีราคาถูกและ
                                 และ                            ล                 
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ตารางที่ 4 ผลการประเมินคุณภาพทั้ง 4 ด้านโดยรวมของชุดทดลองการเลี้ยวเบนและการแทรกสอดของแสง โดยใช้โปรแกรม 
Image J และท่อพอลิไวนิลคลอไรด์ (PVC) ที่พัฒนาขึ้น 

จาก ลการประเมินคุณภาพของชุดทดลองที่พัฒนาขึ้นทั้ง 4 ด้าน โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 3.65 จาก 4.00 ซึ่งอยู่ในระดับ “ดี
มาก” 

สรุปผลการวิจัย 
จากการวิเคราะห์และค านวณโดยใช้โปรแกรม Image J หาค่าความกว้างของช่องเปิดเดี่ยวโดยใช้สมาร์ทโฟนในการ

ช่วยบันทึกภาพของแถบมืดและแถบสว่างที่เกิดจากการเลี้ยวเบนและแทรกสอดของแสงเลเซอร์ที่มีความยาวคลื่นแสงเป็น        
650 นาโนเมตร ผ่านช่องเปิดเดี่ยวท่ีมีค่าความกว้าง 50 ไมโครเมตร พบว่าค่าความกว้างของช่องเปิดเดี่ยวที่ได้มีค่าใกล้เคียงกับ
ค่าจริงและมีค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 5 และ     ล                    ล      แ   ล                      
เปิด         ไม่                                            ล                  535 นาโนเมตร และ       ล    ล        
    ร้อยละ 5         และ     ล            ล       และแ         แ   ล       แ                    o       i   
                                        (d) พ        ล     ล         ล           และ                                
     ล    ล           ร้อยละ 5                                     ล        แ  และ              ผู้เช่ียวชาญทางด้าน
          ฟิสิกส์       3        ล     และประเมินคุณภาพ   ชุดทดลอง  ล     ะ    คุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับท่ี
ดีมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยเป็น 3.65 จากระดับคะแนนเต็ม 4.00   ะ               ล        แ  และ     ขึ้น              
        และสามารถน าไปใช้ในการทดลอง          ล       และแ         แ  ได้                      มีราคาถูกและ
                                 และ                            ล                 
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ผลการสอนโดยใช้ชุดการทดลองปรากกการณ์ดอปเพลอร์ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของ
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Effect of teaching by using doppler effect experimental set on learning 

achievement and satisfaction of student mattayom 5

Soleeha Latana1* Suwit KhongPugdee2 andPrasong Kessaratikoon2

Abstract
The purpose of this research was to compare the learning achievement between before and after 

learning by using doppler effect experimental set and to study the satisfaction with doppler effect experimental 

set. The sample were students of mattayom 5 in the first semester of the academic year 2019 Islam Wittaya 

Foundation School. Which was obtained by purposive sampling of 20 people. The instrument used in the 

experiment were the achievement test and satisfaction evaluation form. The result of the study showed that 

students had higher learning achievement than before learning at the .05 Level of significance. The students 

were satisfied with the doppler effect experimental set at the high level

Keywords: achievement, satisfaction.
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บทน า 

วิชาฟิสิกส์เป็นวิชาท่ีมีความส าคัญวิชาหนึ่งของวิทยาศาสตร์ ศึกษาเก่ียวกับความจริงท่ีเกิดข้ึนในธรรมชาติ เพื่อใ ห้
ผู้เรียนเข้าใจในปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีเกิดข้ึน สามารถค้นหาสาเหตุและผลท่ีเกิดข้ึน วิชาฟิสิกส์ยังเป็นพื้นฐานของการน าไป
ประยุกต์ในวิชาต่างๆ เช่น วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ เป็นต้น แต่ผู้เรียนส่วนใหญ่ยังมีความไม่เข้าใจในวิชาฟิสิกส์ สาเหตุ
เนื่องจากการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ ผู้สอนเน้นผลสุดท้าย คือการน าไปใช้แก้ปัญหาโจทย์และแบบฝึกหัด โดยมักใ ช้วิธีสอน
เฉพาะการค านวณและท่องจ าไม่มีการเน้นในส่วนของแนวคิด (concept) พื้นฐานในเร่ืองต่างๆ ท าให้ผู้เรียนเกิดความไม่เข้าใจ
ประกอบกับปัญหาการขาดแคลนส่ืออุปกรณ์ เทคโนโลยีและปัญหาการทดลองท่ีแสดงผลได้ไม่ชัดเจน จากปัญหาดังกล่าววิธีท่ี
จะพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพได้คือ การพัฒนาส่ือการเรียนการสอน เพราะส่ือการเรียนการสอน
เป็นส่ิงท่ีจะน าความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ แต่การเรียนรู้ได้เพียงใดข้ึนอยู่กับระดับปฏิบัติโดยเฉพาะใน
ระดับมัธยมศึกษา ควรให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติให้มากข้ึน ซ่ึงการใ ช้ส่ือการเรียนการสอนจะช่วยให้ผู้เ รียนเกิดมโนมติทาง
วิทยาศาสตร์ ซ่ึงเป็นแก่นความคิดได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ท้ังทางตรงและทางอ้อม ส่งผลให้เกิดความ
คงทนในการเรียนรู้ เป็นส่ือเช่ือมโยงระหว่างนามธรรมไปสู่รูปธรรม ท าให้เกิดความเข้าใจในสถานการณ์ทางวิทยาศาสตร์ดีข้ึน
กระตุ้นให้เกิดความสนใจ ช่วยเพิ่มพูนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ช่วยให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและประโยชน์ขององค์
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาชุดการทดลองในรายวิชาฟิสิกส์ โดยเลือกเร่ืองปรากกการณ์ดอปเพลอร์
ท่ีมีความซับซ้อนและการทดลองค่อนข้างยุ่งยาก ในการเข้าใจถึงปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ ในการออกแบบชุดการทดลอง ท่ีมี
ราคาไม่แพงสามารถหาซ้ือวัสดุอุปกรณ์ได้ภายในประเทศ ให้ผู้เรียนเข้าใจแนวคิดในการเรียนเร่ืองปรากฏการณ์ดอปเพลอร์มาก
ข้ึน เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนต่อชุดลองดังกล่าว ซ่ึงสามารถน าไปเป็นต้นแบบ
ในการพัฒนาชุดการทดลองในรายวิชาฟิสิกส์ต่อไป 

 
วิธ ีด าเนินการ  

ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 

534 คน จากโรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ 
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังนี้ได้มาจากการเลือกแบบ เจาะจง เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/1 จ านวน 20 คน 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ท่ีก าลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปี การศึกษา 2562 โรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ 
สร ้างใบงานการทดลอง 

1. สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
2. สร้างแบบประเมินความพึงพอใจต่อชุดการทดลอง 
3. สร้างแบบบันทึกผลการทดลองปรากฏการณ์ดอปเพลอร์  
4. น าชุดการทดลองปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
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บทน า 

วิชาฟิสิกส์เป็นวิชาท่ีมีความส าคัญวิชาหนึ่งของวิทยาศาสตร์ ศึกษาเก่ียวกับความจริงท่ีเกิดข้ึนในธรรมชาติ เพื่อใ ห้
ผู้เรียนเข้าใจในปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีเกิดข้ึน สามารถค้นหาสาเหตุและผลท่ีเกิดข้ึน วิชาฟิสิกส์ยังเป็นพื้นฐานของการน าไป
ประยุกต์ในวิชาต่างๆ เช่น วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ เป็นต้น แต่ผู้เรียนส่วนใหญ่ยังมีความไม่เข้าใจในวิชาฟิสิกส์ สาเหตุ
เนื่องจากการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ ผู้สอนเน้นผลสุดท้าย คือการน าไปใช้แก้ปัญหาโจทย์และแบบฝึกหัด โดยมักใ ช้วิธีสอน
เฉพาะการค านวณและท่องจ าไม่มีการเน้นในส่วนของแนวคิด (concept) พื้นฐานในเร่ืองต่างๆ ท าให้ผู้เรียนเกิดความไม่เข้าใจ
ประกอบกับปัญหาการขาดแคลนส่ืออุปกรณ์ เทคโนโลยีและปัญหาการทดลองท่ีแสดงผลได้ไม่ชัดเจน จากปัญหาดังกล่าววิธีท่ี
จะพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพได้คือ การพัฒนาส่ือการเรียนการสอน เพราะส่ือการเรียนการสอน
เป็นส่ิงท่ีจะน าความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ แต่การเรียนรู้ได้เพียงใดข้ึนอยู่กับระดับปฏิบัติโดยเฉพาะใน
ระดับมัธยมศึกษา ควรให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติให้มากข้ึน ซ่ึงการใ ช้ส่ือการเรียนการสอนจะช่วยให้ผู้เ รียนเกิดมโนมติทาง
วิทยาศาสตร์ ซ่ึงเป็นแก่นความคิดได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ท้ังทางตรงและทางอ้อม ส่งผลให้เกิดความ
คงทนในการเรียนรู้ เป็นส่ือเช่ือมโยงระหว่างนามธรรมไปสู่รูปธรรม ท าให้เกิดความเข้าใจในสถานการณ์ทางวิทยาศาสตร์ดีข้ึน
กระตุ้นให้เกิดความสนใจ ช่วยเพิ่มพูนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ช่วยให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและประโยชน์ขององค์
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาชุดการทดลองในรายวิชาฟิสิกส์ โดยเลือกเร่ืองปรากกการณ์ดอปเพลอร์
ท่ีมีความซับซ้อนและการทดลองค่อนข้างยุ่งยาก ในการเข้าใจถึงปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ ในการออกแบบชุดการทดลอง ท่ีมี
ราคาไม่แพงสามารถหาซ้ือวัสดุอุปกรณ์ได้ภายในประเทศ ให้ผู้เรียนเข้าใจแนวคิดในการเรียนเร่ืองปรากฏการณ์ดอปเพลอร์มาก
ข้ึน เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนต่อชุดลองดังกล่าว ซ่ึงสามารถน าไปเป็นต้นแบบ
ในการพัฒนาชุดการทดลองในรายวิชาฟิสิกส์ต่อไป 

 
วิธ ีด าเนินการ  

ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 

534 คน จากโรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ 
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังนี้ได้มาจากการเลือกแบบ เจาะจง เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/1 จ านวน 20 คน 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ท่ีก าลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปี การศึกษา 2562 โรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ 
สร ้างใบงานการทดลอง 

1. สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
2. สร้างแบบประเมินความพึงพอใจต่อชุดการทดลอง 
3. สร้างแบบบันทึกผลการทดลองปรากฏการณ์ดอปเพลอร์  
4. น าชุดการทดลองปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 

 
 
 
 

เคร ือ่งมอืทีใ่ชใ้นการทดลอง 
1. วัสดุ-อุปกรณ์ชุดการทดลอง 

 
ภาพที่ 1 วัสดุ-อุปกรณ์ชุดการทดลองปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ 

2. ดาวน์โหลดแอปพลิเคช่ัน Sci Journal, Tone Gen และ Car Camera 

 
ภาพที่ 2 แอปพลิเคช่ัน Sci Journal 

 
ภาพที่ 3 แอปพลิเคช่ัน Tone Gene 

ข้องอ  ขนาด 3 หุน 

ท่อ PVC  ขนาด 3 หุน (ความยาว 25 cm) 

โทรศัพท์มือถือ (เคร่ืองที่ 2) 

ข้อต่อตรง ขนาด 3 หุน 

โทรศัพท์มือถือ (เคร่ืองที่ 1) 
กระเป๋าหรือเคสโทรศัพท์มือถือ 

เชือกขาวดิบ (ความยาว 1 เมตร) 

ข้อต่อสามทางขนาด 3 หุน 
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ภาพที่ 4 แอปพลิเคช่ัน Car Camera 

3. วิธีการทดลอง 
เมื่อก าหนดความถ่ี 500 Hz เพื่อหาค่าความถ่ีท่ีได้จากการทดลองท้ัง 3 กรณี ทดลองซ้ ากรณีละ 3 คร้ัง 
กรณีท่ี 1 เมื่อแหล่งก าเนิดเสียงอยู่นิ่งและผู้ฟังเคล่ือนท่ี 
กรณีท่ี 2 เมื่อแหล่งก าเนิดเสียงเคล่ือนท่ีและผู้ฟังอยู่นิ่ง 
กรณีท่ี 3 เมื่อแหล่งก าเนิดเสียงเคล่ือนท่ีและผู้ฟังเคล่ือนท่ี 
 

การ เกบ็รวบรวมขอ้มลู  
ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 โดยก าหนดข้ันตอน ดังนี้ 

 1.  ช้ีแจงรายละเอียด วัตถุประสงค์ และวิธีการท่ีจะเรียนด้วยชุดทดลองปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ให้กับนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่าง 

2. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไปทดสอบกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง แล้วบันทึกคะแนนเก็บไ ว้
เปรียบเทียบกับคะแนนทดสอบหลังเรียน 

3. ด าเนิการสอนกลุ่มตัวอย่างด้วยชุดการทดลองปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ และสอนวิธีการติดต้ังแอปพลิเคช่ันท่ีใ ช้ใน
การวัดความเร็ว วัดความถ่ี และปล่อยแหล่งก าเนิดเสียง โดยท าการสอน 2 คาบ ขณะท่ีนักเรียนท ากิจกรรมการทดลอง ครู
สังเกตพฤติกรรมการให้ความร่วมมือในการทดลอง และค่าความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดขณะท าการทดลอง เพื่อใ ช้ในการ
อธิบายและตอบค าถามของแต่ละกลุ่มหลังจากท าการทดลอง ในระหว่างการสอนให้นักเรียนตอบค าถามแบบฝึกหัด
ระหว่างเรียนแต่ละการทดลอง 

4. น าแบบทดสอบตรวจผลการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และตอบแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมี
ต่อชุดการทดลองปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ แล้วบันทึกคะแนนเก็บไว้เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียน น ามาวิเคราะห์ผล
ข้อมูลทางสถิติ 

 
 
 
 
 
 

ผลการวิจัย 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
 

จ านวนนักเรียน 20 คน ทดสอบก่อนเรียน Pre-test 
(10 คะแนน) 

ทดสอบหลังเรียน Post-test 
(10 คะแนน) 

คะแนนเฉล่ีย (Maen) 4.80 8.80 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 2.78 1.51 

T-test  7.65 

จากการตารางเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดทดลอง
พบว่านักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 ท้ังนี้ เนื่องจากการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดทดลองจะช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจถึงปรากฏการณ์ดอปเพลอร์มากข้ึน เกิดการเรียนรู้ อภิปรายและ
แลกเปล่ียนความคิดซ่ึงกันและกัน จึงส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงข้ึน  
 
ตารางที่ 2 คะแนนความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีผลต่อการเรียนโดยชุดการทดลองปรากฏการณ์ดอป          

เพลอร์ 
รายการประเมิน ความพึงพอใจของนักเรียน ค่าเฉล่ีย  

( ) 
1 2 3 4 5 

1.ความสะดวกในการใช้ชุดทดลอง - - 0 11 9 4.45 
2.แอปพลิเคช่ันใช้งานง่าย - - 2 6 12 4.50 
3.ชุดทดลองกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจมากข้ึน - - 0 4 16 4.80 
4.ชุดทดลองเพิ่มความเข้าใจมากข้ึน - - 1 10 9 4.40 
5.นักเรียนมีความพึงพอใจชุดการทดลองโดยรวมเป็นอย่างไร - - 0 15 5 4.25 

 
ตารางที่ 3 ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีผลต่อการเรียนโดยชุดการทดลองปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ 

รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย 
( ) 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1.ความสะดวกในการใช้ชุดทดลอง 4.45 0.50 มาก 

2.แอปพลิเคช่ันใช้งานง่าย 4.50 0.67 มากท่ีสุด 
3.ชุดทดลองกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจมากข้ึน 4.80 0.40 มากท่ีสุด 
4.ชุดทดลองเพิ่มความเข้าใจมากข้ึน 4.40 0.58 มาก 
5.นักเรียนมีความพึงพอใจชุดการทดลองโดยรวมเป็นอย่างไร 4.25 0.43 มาก 

ค่าเฉล่ียรวม 4.47 0.52 มาก 
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 
ภาพที่ 4 แอปพลิเคช่ัน Car Camera 

3. วิธีการทดลอง 
เมื่อก าหนดความถ่ี 500 Hz เพื่อหาค่าความถ่ีท่ีได้จากการทดลองท้ัง 3 กรณี ทดลองซ้ ากรณีละ 3 คร้ัง 
กรณีท่ี 1 เมื่อแหล่งก าเนิดเสียงอยู่นิ่งและผู้ฟังเคล่ือนท่ี 
กรณีท่ี 2 เมื่อแหล่งก าเนิดเสียงเคล่ือนท่ีและผู้ฟังอยู่นิ่ง 
กรณีท่ี 3 เมื่อแหล่งก าเนิดเสียงเคล่ือนท่ีและผู้ฟังเคล่ือนท่ี 
 

การ เกบ็รวบรวมขอ้มลู  
ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 โดยก าหนดข้ันตอน ดังนี้ 

 1.  ช้ีแจงรายละเอียด วัตถุประสงค์ และวิธีการท่ีจะเรียนด้วยชุดทดลองปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ให้กับนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่าง 

2. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไปทดสอบกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง แล้วบันทึกคะแนนเก็บไ ว้
เปรียบเทียบกับคะแนนทดสอบหลังเรียน 

3. ด าเนิการสอนกลุ่มตัวอย่างด้วยชุดการทดลองปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ และสอนวิธีการติดต้ังแอปพลิเคช่ันท่ีใ ช้ใน
การวัดความเร็ว วัดความถ่ี และปล่อยแหล่งก าเนิดเสียง โดยท าการสอน 2 คาบ ขณะท่ีนักเรียนท ากิจกรรมการทดลอง ครู
สังเกตพฤติกรรมการให้ความร่วมมือในการทดลอง และค่าความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดขณะท าการทดลอง เพื่อใ ช้ในการ
อธิบายและตอบค าถามของแต่ละกลุ่มหลังจากท าการทดลอง ในระหว่างการสอนให้นักเรียนตอบค าถามแบบฝึกหัด
ระหว่างเรียนแต่ละการทดลอง 

4. น าแบบทดสอบตรวจผลการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และตอบแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมี
ต่อชุดการทดลองปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ แล้วบันทึกคะแนนเก็บไว้เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียน น ามาวิเคราะห์ผล
ข้อมูลทางสถิติ 

 
 
 
 
 
 

ผลการวิจัย 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
 

จ านวนนักเรียน 20 คน ทดสอบก่อนเรียน Pre-test 
(10 คะแนน) 

ทดสอบหลังเรียน Post-test 
(10 คะแนน) 

คะแนนเฉล่ีย (Maen) 4.80 8.80 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 2.78 1.51 

T-test  7.65 

จากการตารางเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดทดลอง
พบว่านักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 ท้ังนี้ เนื่องจากการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดทดลองจะช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจถึงปรากฏการณ์ดอปเพลอร์มากข้ึน เกิดการเรียนรู้ อภิปรายและ
แลกเปล่ียนความคิดซ่ึงกันและกัน จึงส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงข้ึน  
 
ตารางที่ 2 คะแนนความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีผลต่อการเรียนโดยชุดการทดลองปรากฏการณ์ดอป          

เพลอร์ 
รายการประเมิน ความพึงพอใจของนักเรียน ค่าเฉล่ีย  

( ) 
1 2 3 4 5 

1.ความสะดวกในการใช้ชุดทดลอง - - 0 11 9 4.45 
2.แอปพลิเคช่ันใช้งานง่าย - - 2 6 12 4.50 
3.ชุดทดลองกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจมากข้ึน - - 0 4 16 4.80 
4.ชุดทดลองเพิ่มความเข้าใจมากข้ึน - - 1 10 9 4.40 
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ตารางที่ 3 ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีผลต่อการเรียนโดยชุดการทดลองปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ 

รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย 
( ) 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1.ความสะดวกในการใช้ชุดทดลอง 4.45 0.50 มาก 

2.แอปพลิเคช่ันใช้งานง่าย 4.50 0.67 มากท่ีสุด 
3.ชุดทดลองกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจมากข้ึน 4.80 0.40 มากท่ีสุด 
4.ชุดทดลองเพิ่มความเข้าใจมากข้ึน 4.40 0.58 มาก 
5.นักเรียนมีความพึงพอใจชุดการทดลองโดยรวมเป็นอย่างไร 4.25 0.43 มาก 

ค่าเฉล่ียรวม 4.47 0.52 มาก 
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จากตารางท่ี 3 ได้ก าหนดให้เกณฑ์ประเมินระดับความพึงพอใจคือมีดังนี้ 
ค่าเฉล่ีย ระดับความพึงพอใจ 
4.51 – 5.00 ความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
3.51 – 4.50 ความพึงพอใจในระดับมาก 
2.51 – 3.50 ความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
1.51 – 2.50 ความพึงพอใจในระดับน้อย 
1.00 – 1.50 ความพึงพอใจในระดับน้อยท่ีสุด 

จากผลการศึกษาตารางความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีผลต่อการเรียนโดยชุดการทดลอง
ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ สรุปได้ว่าเมื่อนักเรียนมีความพึ่งพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.47 (S.D. 
=0.52) 
 

 
ภาพที่ 5 บรรยากาศการท าแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางเรียนและแบบประเมินความพึงพอใจต่อ 

ชุดการทดลองปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ของนักเรียนในช้ันเรียน 
 

 
ภาพที่ 6 บรรยากาศการประกอบชุดการทดลองปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ของนักเรียนในช้ันเรียน 

 

 
ภาพที่ 7 บรรยากาศการทดลองชุดการทดลองปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ของนักเรียนในช้ันเรียน 

สร ุปผลการวิจัย 
 จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดทดลองพบว่า
นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังนี้เนื่องจากส่ือ
ในการเรียนการสอนเป็นตัวกลางท่ีช่วยถ่ายทอดข้อมูลความรู้จากผู้สอน ท าให้บทเรียนน่าสนใจ ช่วยให้ผู้เรียนสามารถมองเห็น
และมีประสบการณ์ตามเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง และผลความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีได้เรียนโดยใช้ชุดทดลองปรากฏการณ์ดอป
เพลอร์พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท้ังนี้อาจเนื่องมาจากการเรียนโดยใช้ชุดทดลองนี้ท าให้นักเรียนเกิดความ รู้ความ
เข้าใจด้วยตนเองเกิดความกระตือรือร้นได้รับการท ากิจกรรมได้ท างานกลุ่มท าให้เกิดความกล้าแสดงออกทางความคิดและความ
สามัคคีในกลุ่ม 
 

กิตติกร รมประกาศ  
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยความกรุณาอย่าง ย่ิงจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ คงภักดี และ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์  เกษราธิคุณ ท่ีได้เสียสละเวลาอันมีค่าเพื่อใ ห้ความ รู้ ค าปรึกษา เสนอแนะความคิดเห็นท่ีเป็น
ประโยชน์ และขอขอบคุณห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ ท่ีสนับสนุนสถานท่ีในการจัดท างานวิจัย และให้
ความรวมมือการเก็บข้อมูล 

 
เอกสารอ้างองิ 

[1] Chinnabun P.  (2012).  “University physics 1”  Bangkok :  Witthayaphat.Co.,Ltd. 
[2] Young &Freedman.  (2005).  “University physics with modern physics”  Bangkok : Top.Ltd  
[3] Nongkodlod T.  (2011). “A study on science learning achievement and analytical thinking of     
        matthayomsuksa 1 students by the 7E learning cycle and brain base learning”  M.Sc. Thesis.  
        Bangkok : Srinakharinvirot University.    
[4] Promsep G. (2016). “A study of learning achievement and satisfaction of M.1 studys by the  
        coorperative learning : student teams – achievement division (STAD) in science subject : acid –  
        base solution”  M Sc. Thesis.  Chon Buri : Burapha University 
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การพัฒนาระบบตรวจวัดความชื้นในดินด้วยเทคนิคความจุไฟฟ้า

โดยใช้ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ประจุแบตเตอรี่

สุเจนต์ พรหมเหมือน1 สุประดิษฐ์ ยวนทอง1* ธีรเดช ใหญ่บก1 และอาณัฐ พริกเล็ก1

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาระบบชุดตรวจวัดความช้ืนในดินโดยใช้เทคนิคการตรวจวัดแบบความจุไฟฟ้า (Capacitive 

Technique) ซ่ึงเป็นการวัดท่ีอาศัยคลื่นความถ่ีสูงระหว่างแท่งโลหะทรงกระบอก 2 แท่ง วางขนานกัน ค่าคงที่ไดอิเล็กตริกของ

ดินเป็นค่าที่มีความสัมพันธ์กับปริมาณความชื้นในดิน จึงใช้หลักการนี้สร้างวงจรไฟฟ้าวัดค่าไดอิเล็กตริกระหว่างขั้วโลหะไร้สนิม

รูปทรงกระบอก 2 ข้ัว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มิลลิเมตร ยาว 100 มิลลิเมตร วางห่างกัน 20 มิลลิเมตร โดยใช้วงจร De 

sauty’s bridge ประมวลผลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ เบอร์ UNO และใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์ประจุแบตเตอรี่ ผล

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความชื้นในดินกับค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า พบว่า ค่าความช้ืนในดินแปรผันตรงกับค่าความต่างศักย์

ไฟฟ้า เป็นไปตามสมการความชื้นในดิน y  9.573x 2.345= +  แล้วน�าไปประมวลผลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ เบอร์ UNO 

แสดงผลเป็นค่าความช้ืนในดินร้อยละ 0 – 40 เม่ือน�าผลที่ได้เปรียบเทียบกับเครื่องวัดความชื้นในดินยี่ห้อ EXTECH รุ่น MO750 

พบว่า มีค่าร้อยละความแตกต่างเท่ากับ 1 เมื่อไม่มีการประจุแบตเตอร่ีให้กับชุดตรวจวัดที่พัฒนาขึ้น พบว่า สามารถใช้งานได้

ประมาณ 15 ช่ัวโมง

ค�าส�าคัญ : ค่าความชื้นในดิน เทคนิคการตรวจวัดแบบความจุไฟฟ้า ค่าไดอิเล็กตริก
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The Development of a Solar – Battery Stand Alone Soil Moisture 

Measuring System using Electrical Capacitive Technique 

Suchane Prommuean1 Supradit Yuanthong2* Teeradeth Yaibok3and Anat Priglek4

Abstract
This research aims to develop the soil moisture measuring system by using Capacitive Technique. The 

measurement has been performed by applying high frequency wave into between two cylindrical metal bars 

placed parallel to each other. Due to the principle that the dielectric value is related to soil moisture content, 

an electrical circuit using De sauty’s bridge to measure the values between two noncorrosive cylindrical metal 

terminals, the diameter 3 mm., length 100 mm. and terminal distance 20 mm., was developed for the study. 

The experimental circuit was controlled by microcontroller no. UNO and supplied energy from solar cells for 

charging battery. The relation between soil moisture content and the measuring voltage potential showed that 

the soil moisture content varied in line with the voltage potential and could be written as equation : 

y  9.573x 2.345= +  . After the developed system has been processed with microcontroller no. UNO, the result 

of soil moisture content showed of 0-40% which was different about 1% compared with the measurement of 

the soil moisture detector, EXTECH Model: MO750. The developed measuring system was capable of working 

for consecutive 15 hours without recharging battery.

Keywords : Soil Moisture Content, Gravimetric Technique , Dielectric Constant
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บทน า 
 ปัจจัยในการเจริญเติบโตของพืชนอกเหนือจากธาตุอาหารแล้ว ความช้ืนในดินยังมีผลต่อการล าเลียงธาตุอาหารซึ่ง
ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืช ในการเจริญเติบโตของพืชแต่ละชนิดต้องการความช้ืนท่ีไม่เท่ากัน  เทคนิคการวัดปริมาณ
ความช้ืนในดินที่มีความแม่นย าและง่ายที่สุดก็คือ เทคนิค Gravimetric เป็นการช่ังน้ าหนักดินเปียกก่อนการอบแห้งลบด้วย
น้ าหนักดินหลังการอบแห้งแล้วหารด้วยน้ าหนักดินหลังการอบแห้งคูณ  100  ท าการอบแห้งในเตาอบที่อุณหภูมิ 105 องศา
เซลเซียส  เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง เทคนิค Gravimetric เป็นเทคนิคที่ให้ค่าที่แม่นย าและง่ายที่สุด[2] แต่เป็นเทคนิคที่ต้องใช้
เวลานานในตรวจวัด ท าให้ได้ค่าความช้ืนในดินที่ล่าช้า ได้มีการพัฒนาเทคนิคการวัดปริมาณความช้ืนในดิน เพื่อให้ได้ค่าที่
แม่นย าและใช้เวลาให้น้อยลง ได้แก่ Capacitive, Resistive, Tensiometric, Hygrometric และอื่น ๆ ในการวัดปริมาณ
ความช้ืนในดินจ าเป็นต้องใช้เครื่องมือวัดที่ได้มาตรฐาน[3] แต่เครื่องวัดปริมาณความช้ืนในดินท่ีมีจ าหน่ายอยู่ในท้องตลาดนั้น มี
ราคาสูง ท าให้ผู้ใช้ยังมีเครื่องมือวัดความช้ืนในดินที่ไม่เพียงพอ  
 ดังนั้นงานวิจัยนี้ได้มองเห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาระบบตรวจวัดความชื้นในดิน ออกแบบและสร้างเครื่องมือวัด
ความช้ืนในดินโดยใช้เทคนิคความจุไฟฟ้า(Capacitive) ซึ่งเป็นเทคนิคที่ได้รับการยอมรับและใช้กันอย่างกว้างขวางในการวัด
ความช้ืนในดิน[1] ส าหรับการออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดความช้ืนในดินโดยใช้เทคนิคความจุไฟฟ้านั้น เป็นการศึกษาค่า 
Dielectric Constant ของดินที่เปลี่ยนแปลงไปตามความชื้นของดิน เมื่อดินไม่มีค่าความช้ืนจะท าให้ค่า Dielectric Constant 
ของดินต่ า  แต่เมื่อดินมีค่าความช้ืนสูง ค่า Dielectric Constant จะสูงตามจึงหาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณความช้ืนในดิน
และค่า Dielectric Constant ของดินได้ [4] เป็นการศึกษาค่าความจุไฟฟ้าในแต่ละความช้ืนในดิน ซึ่งค่าความจุไฟฟ้าของแต่
ละความช้ืนนั้นจะให้ค่าที่แตกต่างกัน ในการใช้พลังงานในการตรวจจากเซลล์แสงอาทิตย์ส าหรับการชาร์จแบตเตอรี่เพื่อจ่าย
พลังงานเข้าสู่ระบบ 
  

วิธีการด าเนินการวิจัย 
ส าหรับการออกแบบและสร้างชุดตรวจวัดค่าความช้ืนในดินนั้น มีส่วนประกอบ 3 ส่วน คือ หัววัดเซ็นเซอร์  ชุด

ประมวลผลพร้อมแสดงผลผ่านจอ LCD  และแหล่งจ่ายพลังงานให้กับชุดตรวจวัดความช้ืนในดิน ผู้วิจัยออกแบบชุดตรวจค่าวัด
ความช้ืนในดินโดยการสอบเทียบค่าความช้ืนในดินที่ได้จากชุดตรวจวัดที่พัฒนาขึ้นกับค่าความช้ืนในดินที่ได้จากวิธีอบแห้ง 
(Gravimetric) และสามารถติดตั้งเป็นสถานีตรวจวัดค่าความช้ืนในดินพร้อมทึกผลค่าความช้ืนในดินได้  
การค านวณหาค่าความชื้นในดิน 

เทคนิคการวัดโดยน้ าหนัก (Gravimetric Technique) เป็นเทคนิคที่ง่ายและให้ค่าที่แม่นย่ าแต่ใช้เวลาในการ
ตรวจวัด  โดยการเก็บตัวอย่างดินเพื่อหาน้ าหนักดินเปียก จากนั้นน าไปอบในตู้อบที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส จนกระทั่ง
น้ าหนักแห้งของดินคงท่ี สามารถการค านวณได้ดังสมการ 1 
 

ความช้ืนในดิน  =  น้ าหนักดินเปียก - น้ าหนักดินแห้ง ( กรัม ) X 100 (1) 
                                      น้ าหนักดินแห้ง ( กรัม ) 

 
ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาชุดตรวจวัดความชื้นในดิน มีส่วนประกอบ 3 ส่วน 

1. ชุดประมวลผลพร้อมแสดงผลผ่านจอ LCD 
ส าหรับในการศึกษาและออกแบบในส่วนนี้ ได้มีการออกแบบเพื่อให้ประหยัดพลังงานในการตรวจวัด  โดยใช้เซลล์

แสงอาทิตย์ที่มีก าลัง 30 วัตต์ ชาร์จแบตเตอรี่ 12 โวลต์  เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับชุดประมวลผล ส าหรับชุดประมวลผลนั้นจะ
ประกอบไปด้วยบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ UNO, Clock,  SD Card Reader/Writer Module,จอแสดงผล LCD 20x4, 

 
 

 

ชุดชาร์จแบตเตอรี่ และแบตเตอรี่ โดยประมวลผลและเก็บข้อมูลของการตรวจวัดค่าความช้ืนในดินด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
เบอร์ UNO  แสดงดังรูปที่ 1   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1  อุปกรณ์ภายในชุดตรวจวดัความชื้นในดินที่พัฒนาขึ้น 
 

2.  เซ็นเซอร์หัววัดความชื้นในดิน 
ส าหรับการออกแบบหัวเซ็นเซอร์นั้น ผู้วิจัยออกแบบมาให้มีความทนทานในการตรวจวัดและสามารถตรวจวัดได้

เป็นระยะเวลานาน  โดยใช้แท่งโลหะที่ไม่ขึ้นสนิม คือ โลหะไร้สนิม (สแตนเลส) ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 3 มิลิเมตร ยาว 
100 มิลิเมตร วางห่างกันเป็นระยะ 20 มิลิเมตร บรรจุอยู่ในท่อ PVC พร้อมฝาปิด   

2.1  วงจรเซนเซอร์หัววัดความชื้นในดิน 
  ส าหรับการวัดความช้ืนในดินผู้วิจัยเลือกใช้วงจรวัดความช้ืนในดินแบบ De Sauty's Bridge ซึ่งอาศัย

เทคนิคการแปลงค่าความจุไฟฟ้าไปเป็นค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า เนื่องจากเป็นวงจรที่ ไม่ซับซ้อน  ส าหรับการออกแบบวงจร
ปรับแต่งสัญญาณได้ประยุกต์ใช้วงจร De Sauty's Bridge มาใช้ในการวัดค่าความจุไฟฟ้าเพื่อแปลงเป็นค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า 
โดยป้อนค่าความต่างศักย์ไฟฟ้ารูปคลื่นสัญญาณสี่เหลี่ยมด้วยความถี่คงที่ สัญญาณขาออกของวงจรที่ได้จะถูกขยายด้วยออป
แอมป์ และแปลงไปเป็นสัญญาณกระแสตรงด้วยวงจรกรองเรียงกระแส  จากนั้นระดับสัญญาณไฟฟ้ากระแสตรงจะถูกส่งไปยัง
ช่องสัญญาณอนาลอก ท่ีขาเข้าของไมโครคอนโทรลเลอร์ แล้วท าการประมวลผลเป็นค่าความชื้นในดิน ดังรูปที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร ์

จอแสดงผล LCD 20x4 

โมดลูบันทึกข้อมูล 

โมดลูนาฬิกา 

แบตเตอรี ่

ชุดชาร์ตประจุแบตเตอรี ่
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บทน า 
 ปัจจัยในการเจริญเติบโตของพืชนอกเหนือจากธาตุอาหารแล้ว ความช้ืนในดินยังมีผลต่อการล าเลียงธาตุอาหารซึ่ง
ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืช ในการเจริญเติบโตของพืชแต่ละชนิดต้องการความช้ืนท่ีไม่เท่ากัน  เทคนิคการวัดปริมาณ
ความช้ืนในดินที่มีความแม่นย าและง่ายที่สุดก็คือ เทคนิค Gravimetric เป็นการช่ังน้ าหนักดินเปียกก่อนการอบแห้งลบด้วย
น้ าหนักดินหลังการอบแห้งแล้วหารด้วยน้ าหนักดินหลังการอบแห้งคูณ  100  ท าการอบแห้งในเตาอบที่อุณหภูมิ 105 องศา
เซลเซียส  เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง เทคนิค Gravimetric เป็นเทคนิคที่ให้ค่าที่แม่นย าและง่ายที่สุด[2] แต่เป็นเทคนิคที่ต้องใช้
เวลานานในตรวจวัด ท าให้ได้ค่าความช้ืนในดินที่ล่าช้า ได้มีการพัฒนาเทคนิคการวัดปริมาณความช้ืนในดิน เพื่อให้ได้ค่าที่
แม่นย าและใช้เวลาให้น้อยลง ได้แก่ Capacitive, Resistive, Tensiometric, Hygrometric และอื่น ๆ ในการวัดปริมาณ
ความช้ืนในดินจ าเป็นต้องใช้เครื่องมือวัดที่ได้มาตรฐาน[3] แต่เครื่องวัดปริมาณความช้ืนในดินท่ีมีจ าหน่ายอยู่ในท้องตลาดนั้น มี
ราคาสูง ท าให้ผู้ใช้ยังมีเครื่องมือวัดความช้ืนในดินที่ไม่เพียงพอ  
 ดังนั้นงานวิจัยนี้ได้มองเห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาระบบตรวจวัดความชื้นในดิน ออกแบบและสร้างเครื่องมือวัด
ความช้ืนในดินโดยใช้เทคนิคความจุไฟฟ้า(Capacitive) ซึ่งเป็นเทคนิคที่ได้รับการยอมรับและใช้กันอย่างกว้างขวางในการวัด
ความช้ืนในดิน[1] ส าหรับการออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดความช้ืนในดินโดยใช้เทคนิคความจุไฟฟ้านั้น เป็นการศึกษาค่า 
Dielectric Constant ของดินที่เปลี่ยนแปลงไปตามความชื้นของดิน เมื่อดินไม่มีค่าความช้ืนจะท าให้ค่า Dielectric Constant 
ของดินต่ า  แต่เมื่อดินมีค่าความช้ืนสูง ค่า Dielectric Constant จะสูงตามจึงหาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณความช้ืนในดิน
และค่า Dielectric Constant ของดินได้ [4] เป็นการศึกษาค่าความจุไฟฟ้าในแต่ละความชื้นในดิน ซึ่งค่าความจุไฟฟ้าของแต่
ละความช้ืนนั้นจะให้ค่าที่แตกต่างกัน ในการใช้พลังงานในการตรวจจากเซลล์แสงอาทิตย์ส าหรับการชาร์จแบตเตอรี่เพื่อจ่าย
พลังงานเข้าสู่ระบบ 
  

วิธีการด าเนินการวิจัย 
ส าหรับการออกแบบและสร้างชุดตรวจวัดค่าความช้ืนในดินนั้น มีส่วนประกอบ 3 ส่วน คือ หัววัดเซ็นเซอร์  ชุด

ประมวลผลพร้อมแสดงผลผ่านจอ LCD  และแหล่งจ่ายพลังงานให้กับชุดตรวจวัดความช้ืนในดิน ผู้วิจัยออกแบบชุดตรวจค่าวัด
ความช้ืนในดินโดยการสอบเทียบค่าความช้ืนในดินที่ได้จากชุดตรวจวัดที่พัฒนาขึ้นกับค่าความช้ืนในดินที่ได้จากวิธีอบแห้ง 
(Gravimetric) และสามารถติดตั้งเป็นสถานีตรวจวัดค่าความช้ืนในดินพร้อมทึกผลค่าความช้ืนในดินได้  
การค านวณหาค่าความชื้นในดิน 

เทคนิคการวัดโดยน้ าหนัก (Gravimetric Technique) เป็นเทคนิคที่ง่ายและให้ค่าที่แม่นย่ าแต่ใช้เวลาในการ
ตรวจวัด  โดยการเก็บตัวอย่างดินเพื่อหาน้ าหนักดินเปียก จากนั้นน าไปอบในตู้อบที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส จนกระทั่ง
น้ าหนักแห้งของดินคงท่ี สามารถการค านวณได้ดังสมการ 1 
 

ความช้ืนในดิน  =  น้ าหนักดินเปียก - น้ าหนักดินแห้ง ( กรัม ) X 100 (1) 
                                      น้ าหนักดินแห้ง ( กรัม ) 

 
ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาชุดตรวจวัดความชื้นในดิน มีส่วนประกอบ 3 ส่วน 

1. ชุดประมวลผลพร้อมแสดงผลผ่านจอ LCD 
ส าหรับในการศึกษาและออกแบบในส่วนนี้ ได้มีการออกแบบเพื่อให้ประหยัดพลังงานในการตรวจวัด  โดยใช้เซลล์

แสงอาทิตย์ที่มีก าลัง 30 วัตต์ ชาร์จแบตเตอรี่ 12 โวลต์  เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับชุดประมวลผล ส าหรับชุดประมวลผลนั้นจะ
ประกอบไปด้วยบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ UNO, Clock,  SD Card Reader/Writer Module,จอแสดงผล LCD 20x4, 

 
 

 

ชุดชาร์จแบตเตอรี่ และแบตเตอรี่ โดยประมวลผลและเก็บข้อมูลของการตรวจวัดค่าความช้ืนในดินด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
เบอร์ UNO  แสดงดังรูปที่ 1   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1  อุปกรณ์ภายในชุดตรวจวดัความชื้นในดินที่พัฒนาขึ้น 
 

2.  เซ็นเซอร์หัววัดความชื้นในดิน 
ส าหรับการออกแบบหัวเซ็นเซอร์นั้น ผู้วิจัยออกแบบมาให้มีความทนทานในการตรวจวัดและสามารถตรวจวัดได้

เป็นระยะเวลานาน  โดยใช้แท่งโลหะท่ีไม่ขึ้นสนิม คือ โลหะไร้สนิม (สแตนเลส) ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 3 มิลิเมตร ยาว 
100 มิลิเมตร วางห่างกันเป็นระยะ 20 มิลิเมตร บรรจุอยู่ในท่อ PVC พร้อมฝาปิด   

2.1  วงจรเซนเซอร์หัววัดความชื้นในดิน 
  ส าหรับการวัดความช้ืนในดินผู้วิจัยเลือกใช้วงจรวัดความช้ืนในดินแบบ De Sauty's Bridge ซึ่งอาศัย

เทคนิคการแปลงค่าความจุไฟฟ้าไปเป็นค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า เนื่องจากเป็นวงจรที่ ไม่ซับซ้อน  ส าหรับการออกแบบวงจร
ปรับแต่งสัญญาณได้ประยุกต์ใช้วงจร De Sauty's Bridge มาใช้ในการวัดค่าความจุไฟฟ้าเพื่อแปลงเป็นค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า 
โดยป้อนค่าความต่างศักย์ไฟฟ้ารูปคลื่นสัญญาณสี่เหลี่ยมด้วยความถ่ีคงท่ี สัญญาณขาออกของวงจรท่ีได้จะถูกขยายด้วยออป
แอมป์ และแปลงไปเป็นสัญญาณกระแสตรงด้วยวงจรกรองเรียงกระแส  จากนั้นระดับสัญญาณไฟฟ้ากระแสตรงจะถูกส่งไปยัง
ช่องสัญญาณอนาลอก ท่ีขาเข้าของไมโครคอนโทรลเลอร์ แล้วท าการประมวลผลเป็นค่าความชื้นในดิน ดังรูปที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร ์

จอแสดงผล LCD 20x4 

โมดลูบันทึกข้อมูล 

โมดลูนาฬิกา 

แบตเตอรี ่

ชุดชาร์ตประจุแบตเตอรี ่
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รูปที่ 2  การออกแบบวงจรเซ็นเซอร์หัววัดความช้ืนในดิน 
 
การเตรียมตัวอย่างดินและการสอบเทียบค่าความชื้นในดิน 
1.   การเตรียมตัวอย่างดิน 

  ส าหรับการเตรียมตัวอย่างดินนั้นผู้วิจัยได้มีการน าดินบริเวณมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงเป็นตัวอย่าง 
เพื่อสะดวกต่อการเก็บตัวอย่างและศึกษาความช้ืนในดินและอาจส่งผลที่เป็นประโยชน์ต่อพื้นที่การเกษตรบริเวณรอบ
มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นดินร่วนปนทราย ในการเตรียมตัวอย่างนั้นมีขั้นตอนดังน้ี 

1.1  เก็บตัวอย่างดินในบริเวณมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงมาตากแดดให้แห้งและตีดินให้ร่วนเพื่ อให้
ดินมีขนาดใกล้เคียงกัน 

1.2  น าดินไปอบด้วยตู้อบไฟฟ้าเป็นเวลา 24 ช่ัวโมง ที่อุณหภูมิที่ 105 องศาเซลเซียส เพื่อไล่ความช้ืน แล้ว
น ามาวางที่อุณหภูมิปกติประมาณ 2 ช่ัวโมง  

1.3  น าดินมาชั่งน้ าหนักปริมาณ 1,000 กรัม แล้วบรรจุลงในกระป๋องไปแช่น้ าให้อิ่มตัวเป็นเวลา  72 ช่ัวโมง  
 

2.  การสอบเทียบค่าความชื้นในดิน  
 2.1  บันทึกค่าน้ าหนักของดินและค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าของดินที่อ่ิมตัว จ านวน 5 ตัวอย่าง    
 2.2  น าตัวอย่างดินที่อ่ิมตัวท้ัง 5 ตัวอย่างไปอบท่ีอุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ช่ัวโมง  
 2.3  น าตัวอย่างดินตั้งไว้ที่อุณหภูมิห้องประมาณ 30 นาที แล้วบันทึกค่าน้ าหนักและวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า
ของตัวอย่างดิน 
 2.4  ค านวณหาค่าความชื้นในดินทั้ง 5 ตัวอย่าง จากสมการที่ 1 
 2.5  ท าการทดลองตามขั้นตอนท่ี 2.3 – 2.7 จนกว่าค่าความชื้นในดินจะมีค่าคงท่ี  
 2.6  เขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าความช้ืนในดินกับค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า 
 2.7 น าสมการความสัมพันธ์จากข้อ 2.8 มาประมวลผลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ บอร์ด UNO จะแสดงผลเป็น
ร้อยละ  
 

 
 

 

 

y = 9.573x + 2.345
R² = 0.9708
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ขั้นตอนการเปรียบเทียบชุดตรวจวัดความชื้นในดินที่พัฒนาขึ้นกับเคร่ืองตรวจวัดเชิงพาณิชย์ 
ส าหรับการเปรียบเทียบค่าความช้ืนในดิน เป็นการเปรียบเทียบค่าความช้ืนในดินที่ได้จากชุดตรวจวัดความช้ืนในดิน

ที่พัฒนาขึ้นกับค่าที่ได้จากเครื่องตรวจวัดความชื้นในดินเชิงพาณิชย์ (ยี่ห้อ EXTECH รุ่น MO750)  ดังนี ้
 1. น าตัวอย่างดินที่แช่น้ ามาวางไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 24 ช่ัวโมง และท าการวัดค่าความชื้นในดินด้วยชุด

ตรวจวัดความช้ืนในดินที่พัฒนาขึ้นและเครื่องวัดความชื้นในดินเชิงพาณิชย์  
 2.   ท าการวัดค่าความชื้นในดิน ทุกๆ 24 ช่ัวโมง จนครบ 8 วัน 
 3.  เปรียบเทียบค่าความชื้นในดินที่ได้จากชุดตรวจวัดที่พัฒนาขึ้นและเครื่องวัดความชื้นในดินเชิงพาณิชย ์

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

 ผลของการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าความช้ืนในดินที่ได้จากการอบแห้งด้วยตู้อบไฟฟ้าที่อุณหภูมิที่ 105  องศา
เซลเซียส ทุกๆ 2 ช่ัวโมงกับค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าที่วัดได้จากชุดตรวจวัดค่าความชื้นในดินที่พัฒนาขึ้นนั้น จะเห็นได้ว่าเมื่อค่า
ความช้ืนในดินที่ลดลงจะท าให้ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าก็จะลกลงไปด้วย  
 
การสอบเทียบชุดตรวจวัดค่าความชื้นในดินที่พัฒนาขึ้น 

ส าหรับการสอบเทียบนั้น การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าความช้ืนในดินที่ได้จากการอบแห้งด้วยตู้อบไฟฟ้าที่
อุณหภูมิที่ 105 องศาเซลเซียส ทุกๆ 2 ช่ัวโมงกับค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าที่วัดได้จากชุดตรวจวัดค่าความช้ืนในดินที่พัฒนาขึ้นนั้น 
จะเห็นได้ว่าเมื่อค่าความชื้นในดินที่ลดลงจะท าให้ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าก็จะลดลงไปด้วย ดังรูปที่ 3 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่3   ความสัมพันธ์ระหวา่งค่าความช้ืนในดินจากการอบแห้งและค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าท่ีได้จากชดุตรวจวดัที่พัฒนาขึ้น 
 y  9.573x  2.345   (2) 

เมื่อได้สมการค่าความช้ืนในดินแล้ว น าสมการค่าความช้ืนในดินไปประมวลผลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์  เพื่อให้
แสดงผลออกมาเป็นค่าความชื้นในดิน ค่าท่ีแสดงออกมานั้นจะออกมาเป็นร้อยละ 

 
การเปรียบเทียบชุดตรวจวัดความชื้นในดินที่พัฒนาขึ้นกับเคร่ืองวัดความชื้นในดินเชิงพาณิชย์ 

ส าหรับการเปรียบเทียบค่าความช้ืนในดินที่วัดได้จากเครื่องตรวจวัดที่พัฒนาขึ้นกับเครื่องวัดความช้ืนในดินเชิง
พาณิชย์ ผู้วิจัยได้น าเครื่องวัดความชื้นในดินเชิงพาณิชย์ ยี่ห้อ EXTECH รุ่น MO750   
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รูปที่ 2  การออกแบบวงจรเซ็นเซอร์หัววัดความช้ืนในดิน 
 
การเตรียมตัวอย่างดินและการสอบเทียบค่าความชื้นในดิน 
1.   การเตรียมตัวอย่างดิน 

  ส าหรับการเตรียมตัวอย่างดินนั้นผู้วิจัยได้มีการน าดินบริเวณมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงเป็นตัวอย่าง 
เพื่อสะดวกต่อการเก็บตัวอย่างและศึกษาความช้ืนในดินและอาจส่งผลที่เป็นประโยชน์ต่อพื้นที่การเกษตรบริเวณรอบ
มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นดินร่วนปนทราย ในการเตรียมตัวอย่างนั้นมีขั้นตอนดังน้ี 

1.1  เก็บตัวอย่างดินในบริเวณมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงมาตากแดดให้แห้งและตีดินให้ร่วนเพื่ อให้
ดินมีขนาดใกล้เคียงกัน 

1.2  น าดินไปอบด้วยตู้อบไฟฟ้าเป็นเวลา 24 ช่ัวโมง ที่อุณหภูมิที่ 105 องศาเซลเซียส เพื่อไล่ความช้ืน แล้ว
น ามาวางที่อุณหภูมิปกติประมาณ 2 ช่ัวโมง  

1.3  น าดินมาชั่งน้ าหนักปริมาณ 1,000 กรัม แล้วบรรจุลงในกระป๋องไปแช่น้ าให้อิ่มตัวเป็นเวลา  72 ช่ัวโมง  
 

2.  การสอบเทียบค่าความชื้นในดิน  
 2.1  บันทึกค่าน้ าหนักของดินและค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าของดินที่อ่ิมตัว จ านวน 5 ตัวอย่าง    
 2.2  น าตัวอย่างดินที่อ่ิมตัวท้ัง 5 ตัวอย่างไปอบท่ีอุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ช่ัวโมง  
 2.3  น าตัวอย่างดินตั้งไว้ที่อุณหภูมิห้องประมาณ 30 นาที แล้วบันทึกค่าน้ าหนักและวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า
ของตัวอย่างดิน 
 2.4  ค านวณหาค่าความชื้นในดินทั้ง 5 ตัวอย่าง จากสมการที่ 1 
 2.5  ท าการทดลองตามขั้นตอนท่ี 2.3 – 2.7 จนกว่าค่าความชื้นในดินจะมีค่าคงท่ี  
 2.6  เขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าความช้ืนในดินกับค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า 
 2.7 น าสมการความสัมพันธ์จากข้อ 2.8 มาประมวลผลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ บอร์ด UNO จะแสดงผลเป็น
ร้อยละ  
 

 
 

 

 

y = 9.573x + 2.345
R² = 0.9708
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ขั้นตอนการเปรียบเทียบชุดตรวจวัดความชื้นในดินที่พัฒนาขึ้นกับเคร่ืองตรวจวัดเชิงพาณิชย์ 
ส าหรับการเปรียบเทียบค่าความช้ืนในดิน เป็นการเปรียบเทียบค่าความช้ืนในดินที่ได้จากชุดตรวจวัดความช้ืนในดิน

ที่พัฒนาขึ้นกับค่าที่ได้จากเครื่องตรวจวัดความชื้นในดินเชิงพาณิชย์ (ยี่ห้อ EXTECH รุ่น MO750)  ดังนี ้
 1. น าตัวอย่างดินที่แช่น้ ามาวางไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 24 ช่ัวโมง และท าการวัดค่าความชื้นในดินด้วยชุด

ตรวจวัดความช้ืนในดินที่พัฒนาขึ้นและเครื่องวัดความชื้นในดินเชิงพาณิชย์  
 2.   ท าการวัดค่าความชื้นในดิน ทุกๆ 24 ช่ัวโมง จนครบ 8 วัน 
 3.  เปรียบเทียบค่าความชื้นในดินที่ได้จากชุดตรวจวัดที่พัฒนาขึ้นและเครื่องวัดความชื้นในดินเชิงพาณิชย์ 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

 ผลของการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าความช้ืนในดินที่ได้จากการอบแห้งด้วยตู้อบไฟฟ้าที่อุณหภูมิที่ 105  องศา
เซลเซียส ทุกๆ 2 ช่ัวโมงกับค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าที่วัดได้จากชุดตรวจวัดค่าความชื้นในดินที่พัฒนาขึ้นนั้น จะเห็นได้ว่าเมื่อค่า
ความช้ืนในดินที่ลดลงจะท าให้ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าก็จะลกลงไปด้วย  
 
การสอบเทียบชุดตรวจวัดค่าความชื้นในดินที่พัฒนาขึ้น 

ส าหรับการสอบเทียบนั้น การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าความช้ืนในดินที่ได้จากการอบแห้งด้วยตู้อบไฟฟ้าที่
อุณหภูมิที่ 105 องศาเซลเซียส ทุกๆ 2 ช่ัวโมงกับค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าที่วัดได้จากชุดตรวจวัดค่าความช้ืนในดินที่พัฒนาขึ้นนั้น 
จะเห็นได้ว่าเมื่อค่าความชื้นในดินที่ลดลงจะท าให้ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าก็จะลดลงไปด้วย ดังรูปที่ 3 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่3   ความสัมพันธ์ระหวา่งค่าความช้ืนในดินจากการอบแห้งและค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าท่ีได้จากชดุตรวจวดัที่พัฒนาขึ้น 
 y  9.573x  2.345   (2) 

เมื่อได้สมการค่าความช้ืนในดินแล้ว น าสมการค่าความช้ืนในดินไปประมวลผลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์  เพื่อให้
แสดงผลออกมาเป็นค่าความชื้นในดิน ค่าท่ีแสดงออกมานั้นจะออกมาเป็นร้อยละ 

 
การเปรียบเทียบชุดตรวจวัดความชื้นในดินที่พัฒนาขึ้นกับเคร่ืองวัดความชื้นในดินเชิงพาณิชย์ 

ส าหรับการเปรียบเทียบค่าความช้ืนในดินที่วัดได้จากเครื่องตรวจวัดที่พัฒนาขึ้นกับเครื่องวัดความช้ืนในดินเชิง
พาณิชย์ ผู้วิจัยได้น าเครื่องวัดความชื้นในดินเชิงพาณิชย์ ยี่ห้อ EXTECH รุ่น MO750   
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 
 

 

ตารางที่ 1  การเปรียบเทียบค่าความช้ืนในดินจากชุดตรวจวัดที่พัฒนาขึ้นกับเครื่องวัดความช้ืนในดินเชิงพาณิชย์  ยี่ห้อ  
EXTECH รุ่น MO750  
 

ค่าความชื้นในดินโดยมวลจากเคร่ือง
ยี่ห้อ EXTECH รุ่น MO750 (%) 

ค่าความชื้นในดินโดยมวลจาก
ชุดตรวจวัดที่พัฒนาขึ้น (%) 

ร้อยละความแตกต่าง 
(%) 

22.5 22.63 0.58 
20.1 20.05 0.25 
18.3 18.54 1.30 
15.6 15.47 0.84 
14.3 14.29 0.07 
12.2 12.18 0.16 
10.7 10.53 1.60 
8.9 8.60 3.43 

ค่าร้อยละความแตกต่าง (%) 0.99 
จากตารางที่ 1 เป็นการเปรียบเทียบค่าความช้ืนในดินเชิงพาณิชย์ ยี่ห้อ EXTECH รุ่น MO750 กับค่าความชื้นในดิน

จากชุดตรวจวัดที่พัฒนาขึ้น   
การทดสอบระบบวัดค่าความชื้นในดินโดยไม่มีการประจุไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์    

ส าหรับการทดสอบการจ่ายพลังงานนั้นผู้วิจัยได้ท าการทดสอบโดยการชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มด้วยเซลล์ จากการ
ทดสอบตั้งแต่วันที่ 12  มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.46 น. จะท าให้แบตเตอรี่หมดลงในวันท่ี 13 มกราคม พ.ศ. 2562  เวลา 
05. 26 น. จะเห็นได้ว่าพลังงานที่จ่ายให้กับชุดตรวจวัดความช้ืนในดินเป็น เวลา 14 ช่ัวโมง 40 นาที โดยไม่มีการชาร์จประจุ
แบตเตอรี่ 

 
สรุปผลการวิจัย 

งานวิจัยนี้ท าเป็นการพัฒนาเครื่องตรวจวัดความชื้นในดินที่ใช้หลักการวัดค่าความจุไฟฟ้าด้วยการประยุกต์ใช้วงจร
บริดจ์ แปลงเป็นค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า  มีการออกแบบและสร้างหัววัดตรวจวัดความช้ืนในดิน โดยใช้ขั้วโลหะไร้สนิมรูป
ทรงกระบอก 2 ขั้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มิลลิเมตร วางห่างกัน 20 มิลลิเมตร และมีความยาว 100 มิลลิเมตร เช่ือมต่อเข้ากับ
ไมโครคอนโทรลเลอร์บอร์ด UNO โดยมีเซลล์แสงอาทิตย์ประจุแบตเตอรี่ พบว่าค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าที่ได้แปรผันตรงกับค่า
ความช้ืนท่ีได้จากการอบแห้ง เมื่อน าเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ พบว่ามีความสัมพันธ์แบบเชิงเส้น โดยมีสมการค่าความช้ืน
ของดิน คือ y  9.573x  2.345    และมีค่า 2R   0.9708  และน าค่ามาเปรียบเทียบกับเครื่องวัดความช้ืนในดินด้วย
เครื่อง EXTECH รุ่น MO750 พบว่า มีค่าร้อยละความแตกต่าง 0.99 และหากไม่มาการประจุแบตเตอรี่ให้กับชุดตรวจวัดที่
พัฒนาขึ้น จะสามารถใช้พลังงานเป็นเวลา 14 ช่ัวโมง 40 นาที  
 
 ข้อเสนอแนะ 

 1.  ส าหรับงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาความช้ืนของดินบริเวณมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ซึ่งลักษณะเป็นดิน
ร่วนปนทราย หากต้องการหาความชื้นบริเวณอื่นควรมีการสอบเทียบค่าความช้ืนในดินใหม่ 
 2.  สามารถน าไปท าระบบควบคุมการเปิด- ปิดรดน้ าต้นไม้ในทางด้านการเกษตรได้ 
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EXTECH รุ่น MO750  
 

ค่าความชื้นในดินโดยมวลจากเคร่ือง
ยี่ห้อ EXTECH รุ่น MO750 (%) 

ค่าความชื้นในดินโดยมวลจาก
ชุดตรวจวัดที่พัฒนาขึ้น (%) 

ร้อยละความแตกต่าง 
(%) 

22.5 22.63 0.58 
20.1 20.05 0.25 
18.3 18.54 1.30 
15.6 15.47 0.84 
14.3 14.29 0.07 
12.2 12.18 0.16 
10.7 10.53 1.60 
8.9 8.60 3.43 

ค่าร้อยละความแตกต่าง (%) 0.99 
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จากชุดตรวจวัดที่พัฒนาขึ้น   
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ของดิน คือ y  9.573x  2.345    และมีค่า 2R   0.9708  และน าค่ามาเปรียบเทียบกับเครื่องวัดความช้ืนในดินด้วย
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พัฒนาขึ้น จะสามารถใช้พลังงานเป็นเวลา 14 ช่ัวโมง 40 นาที  
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 กำรศึกษำกำรเคลื่อนที่แบบมีแรงต้ำนทำนของอำกำศโดยใช้ Xcos ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SCILAB

วรินดา พัฒน์แก้ว1* และประสงค์ เกษราธิคุณ2

บทคัดย่อ
ได้ท�าการศึกษาการเคลื่อนที่แบบมีแรงต้านทานของอากาศ โดยใช้ Xcos ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SCILAB โดยได้แสดงผล

ในรูปของกราฟที่มีเงื่อนไขของความเร็วต้นที่แตกต่างกันหลายกรณี และได้เปรียบเทียบกราฟที่ได้กับกราฟที่ได้จากทฤษฎี โดยใช้วิธี

การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ SCILAB พบว่า ได้ผลลพัธ์ทีถู่กต้องแม่นย�าดมีาก และยงัได้น�ารปูกราฟทีไ่ด้น้ีไปจดัท�าเป็นแบบทดสอบ

ไปทดลองใช้กับนิสิตชั้นปีที่ 2 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) วิชาเอกฟิสิกส์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จ�านวน 5 

คน พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน และค�านวณค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ได้ร้อยละ 60 ดังนั้น สามารถ

กล่าวได้ว่า Xcos โปรแกรมคอมพวิเตอร์ SCILAB มคีวามเหมาะสมและสามารถน�าไปประยกุต์ใช้ในการเตรยีมการเรยีนการสอนของ

รายวิชาฟิสิกส์ในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี 

ค�าส�าคัญ: การเคลื่อนที่แบบมีแรงต้านทานของอากาศ Xcos โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SCILAB ค่าดัชนีประสิทธิผล
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A Study on Motion with Air Resistance Force by Using 

Xcos in SCILAB Computer Program 

Warinda Phatkaew1* and Prasong Kessaratikoon2

Abstract
The motion with air resistance force was studied and presented by using the Xcos in SCILAB computer 

program. The results were evaluated and shown in many graphs of various initial velocities. All of studied graphs 

would be compared with the graphs which created from theory by using the Xcos in SCILAB computer program. 

It was found that these graphs were perfectly corrected and very accuracy. Furthermore, some of these graphs 

were used to design some tests for physics instruction on the motion with air resistance force. Moreover, the 

tests were also examined by applying to 5 students who were the senior of bachelor degree in Physics major 

students Faculty of Education Thaksin University. It was found that the average posttest score was higher than 

the pretest. The effectiveness index (E.I.) was also calculated and equal to 60 percent. Hence, the Xcos in 

SCILAB computer program was suitable and could be applied to prepare for Physics instruction in high school 

or university level. 

Keywords: Motion with Air Resistance Forces, Xcos, SCILAB Computer Program, Effectiveness Index
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บทนำ 

 วิชาฟิสิกส์เป็นวิชาวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งที่ศึกษาธรรมชาติของสิ่งไม่มีชีวิต  ซึ่งได้แก่ การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
และปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวเรา การค้นคว้าหาความรู้ทางฟิสิกส์ สามารถทำได้โดยการสังเกต การทดลอง และ
การเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อสรุปผลเป็นกฎหรือทฤษฎี ซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่ในวิชาฟิสิกส์ล้วนแต่ต้องใช้สูตรการคำนวณ
ปริมาณต่าง ๆ คำตอบหรือการอธิบายที่ได้มักอยู่ในรูปของสมการทางคณิตศาสตร์ที่ทำความเข้าใจได้ค่อนข้างยาก อาจกล่าวได้
ว่ามีความเป็นนามธรรมมากกว่ารูปธรรม เช่น การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ คลื่น ความร้อน แสง เสียง เป็นต้น [เฉลิม ฟองสุวรรณ
(2542) พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ (2548) และประธาน บุรณศิริ และคณะ (2558)] คำตอบที่ได้เป็นนามธรรมอาจจะทำให้ผู้เรียน
เข้าใจในเบื้องต้น แต่อาจจะไม่เข้าใจอย่างถูกต้องได้ทั้งหมด และไม่สามารถที่จะอธิบายถึงเหตุและผลของคำตอบนั้นได้อย่าง
ชัดเจน หากเราสามารถนำคำตอบหรือข้อมูลที่ได้มาเหล่านั้นมาทำให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เช่น การสร้างกราฟ แผนภูมิ หรือ
ภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น อาจจะทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น และสามารถอธิบายได้ถึงเหตุและผลของคำตอบนั้น ๆ ได้
เป็นอย่างดี ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้คิดที่นำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการเรียนการสอน เพื่อที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถที่จะ
มองเห็นข้อมูลที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น จึงได้นำเอาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SCILAB เข้ามามีส่วนช่วยในการทำ
สื่อการเรียนการสอน ซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SCILAB เป็นโปรแกรมที่เปิดให้ใช้ฟรี (ไม่เสียเงินค่าลิขสิทธิ์ของซอฟต์แวร์)                
ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมนี้ไปใช้ได้ทันที และเป็นโปรแกรมที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MATLAB ในหลาย ๆ ด้าน [ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์ (2549)] โดยที่มีนักวิจัยที่ได้นำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
MATLAB มาใช้ในการแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ เช่น การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ โดยเมธ์วดี บุญทอง (2550) การเคลื่อนที่แบบ
คลื่น โดยลัดดาวัลย์ มัยทอง (2550) การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิก โดยจุรินทร์ธร เกษรินทร์ (2558) และการเคลื่อนที่ภายใต้
แรงศูนย์กลางโดยหนึ่งนภา ทองนิลภักดิ์ (2558) เป็นต้น สำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SCILAB สามารถทำงานได้มากมาย
หลายรูปแบบท้ังที่เป็นการใช้งานพ้ืนฐานสำหรับคำนวณเชิงตัวเลข โดยการเขียนโปรแกรมและการประยุกต์ (Application) ซึ่ง
การประยุกต์อย่างหนึ่งที่เหมาะกับการนำมาใช้แก้ปัญหาทางฟิสิกส์ที่มีความซับซ้อนทั้งในส่วนของเนื้อหาวิชาและการ
ดำเนินการทางคณิตศาสตร์ เช่น การอินทิเกรต การหาอนุพันธ์ คือ Application Xcos เป็นการเขียนโดยใช้ Block ซึ่งช่วยให้
ผู้เรียนสามารถศึกษาหรือแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ได้ง่ายขึ้นเหมาะกับการนำมาใช้ในการคำนวณเชิงตัวเลขท่ีมีความซับซ้อนและมี
ความยุ่งยาก ซึ่งการแสดงผลเป็นเชิงกราฟิกเช่นเดียวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SCILAB เบื้องต้น 
 ด้วยเหตุนี้ ทำให้ผู้วิจัยจึงได้นำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SCILAB มาเป็นตัวช่วยในการจัดทำสื่อการเรียนการสอนและ
การศึกษาการเคลื่อนที่แบบมีแรงต้านทานของอากาศโดยใช้ Xcos ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SCILAB เพื่อที่จะเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนในวิชาฟิสิกส์ ตลอดจนเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้แสดงความสามารถในการ
เรียนรู้ได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ 

วิธีการวิจัย 

 ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบมีแรงต้านอากาศ แล้วได้นำปัญหาทางฟิสิกส์
เกี่ยวกับ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบมีแรงต้านอากาศดังกล่าวนีม้าศึกษาโดยใช้ Xcos ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SCILAB มีขั้นตอน
การดำเนินการดังนี้ 

 1. ศึกษาความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม SCILAB ข้ันตอนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SCILAB การ
ประมวลผลและแก้ไขโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SCILAB แถบเมนูในหน้าต่างคำสั่งของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SCILAB และคำสั่ง
ต่าง ๆ ที่ได้ใช้ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SCILAB 
 2. ศึกษาขั้นตอนในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SCILAB เรื่อง การเคลื่อนที่แบบมีแรงต้านอากาศ  
 3. ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน Xcos ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SCILAB 
 4. ศึกษาขั้นตอนในการเขียน Xcos ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SCILAB เรื่อง การศึกษาการเคลื่อนที่แบบมีแรงต้าน
ของอากาศ โดยใช้ Xcos ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SCILAB  
            ซึ่งในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SCILAB เรื่อง การเคลื่อนที่แบบมีแรงต้านอากาศ สามารถจัดทำได้ตามลำดับ
ดังต่อไปนี ้
  4.1 ศึกษาแรงต้านทานของอากาศที่แปรผันตรงกับความเร็วของวัตถุในแนวดิ่ง โดยแสดงผลในลักษณะ
ของกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับเวลาดังแสดงในสมการที ่(1) ต่อไปนี ้
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       4.1.1. กรณีที่ 1 เมื่อความเร็วต้นมีค่าเท่ากับศูนย์ ( 0v0 = )  
       4.1.2 กรณีที่ 2 เมื่อความเร็วต้นมีค่ามากกว่าความเร็วทางปลาย ( T0 vv  ) 
       4.1.3 กรณีที่ 3 เมื่อความเร็วต้นมีค่ามากกว่าความเร็วทางปลาย ( T0 vv  ) 
  4.2 ศึกษาการแก้โจทย์ปัญหา (คำนวณ) เรื่อง การเคลื่อนที่แบบมีแรงต้านอากาศ 
 5. นำกราฟท่ีแสดงความสัมพันธ์ของระหว่างความเร็วกับเวลา เรื่อง การเคลื่อนที่แบบมีแรงต้านอากาศโดยใช้ Xcos 
ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SCILAB ไปเปรียบเทียบกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SCILAB เบื้องต้นและจัดทำใบความรู้     
ใบงาน และนำไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย (นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตร กศ.บ. วิชาเอกวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ ช้ันปีที่ 2) ต่อไป 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

 จากการศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SCILAB สำหรับใช้ในการสร้างกราฟความสัมพันธ์ ระหว่างความเร็วกับเวลา
ของการเคลื่อนท่ีแบบมีแรงต้านของอากาศ โดยจะให้โปรแกรมคำนวณตัวแปรที่ต้องการทราบค่าจากสมการที่ป้อนเข้าไปและ
ป้อนคำสั่งใหแ้สดงผลในรูปของกราฟ ซึ่งได้ผลลัพธ์ดังต่อไปนี้ 
กรณีที่ 1 เมื่อความเร็วต้นมีค่าเท่ากับศูนย์ ( 0=v0 )  

 
รูปที่ 1 แผนภาพการเขียนบล็อกความสัมพันธ์ระหว่างความเร็ว ( v ) กบัเวลา ( t )   

ของการเคลื่อนที่แบบมีแรงต้านของอากาศที่  0=v0  
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บทนำ 

 วิชาฟิสิกส์เป็นวิชาวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งที่ศึกษาธรรมชาติของสิ่งไม่มีชีวิต  ซึ่งได้แก่ การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
และปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวเรา การค้นคว้าหาความรู้ทางฟิสิกส์ สามารถทำได้โดยการสังเกต การทดลอง และ
การเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อสรุปผลเป็นกฎหรือทฤษฎี ซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่ในวิชาฟิสิกส์ล้วนแต่ต้องใช้สูตรการคำนวณ
ปริมาณต่าง ๆ คำตอบหรือการอธิบายที่ได้มักอยู่ในรูปของสมการทางคณิตศาสตร์ที่ทำความเข้าใจได้ค่อนข้างยาก อาจกล่าวได้
ว่ามีความเป็นนามธรรมมากกว่ารูปธรรม เช่น การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ คลื่น ความร้อน แสง เสียง เป็นต้น [เฉลิม ฟองสุวรรณ
(2542) พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ (2548) และประธาน บุรณศิริ และคณะ (2558)] คำตอบที่ได้เป็นนามธรรมอาจจะทำให้ผู้เรียน
เข้าใจในเบื้องต้น แต่อาจจะไม่เข้าใจอย่างถูกต้องได้ทั้งหมด และไม่สามารถที่จะอธิบายถึงเหตุและผลของคำตอบนั้นได้อย่าง
ชัดเจน หากเราสามารถนำคำตอบหรือข้อมูลที่ได้มาเหล่านั้นมาทำให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เช่น การสร้างกราฟ แผนภูมิ หรือ
ภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น อาจจะทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น และสามารถอธิบายได้ถึงเหตุและผลของคำตอบนั้น ๆ ได้
เป็นอย่างดี ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้คิดที่นำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการเรียนการสอน เพื่อที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถที่จะ
มองเห็นข้อมูลที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น จึงได้นำเอาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SCILAB เข้ามามีส่วนช่วยในการทำ
สื่อการเรียนการสอน ซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SCILAB เป็นโปรแกรมที่เปิดให้ใช้ฟรี (ไม่เสียเงินค่าลิขสิทธิ์ของซอฟต์แวร์)                
ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมนี้ไปใช้ได้ทันที และเป็นโปรแกรมที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MATLAB ในหลาย ๆ ด้าน [ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์ (2549)] โดยที่มีนักวิจัยที่ได้นำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
MATLAB มาใช้ในการแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ เช่น การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ โดยเมธ์วดี บุญทอง (2550) การเคลื่อนที่แบบ
คลื่น โดยลัดดาวัลย์ มัยทอง (2550) การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิก โดยจุรินทร์ธร เกษรินทร์ (2558) และการเคลื่อนที่ภายใต้
แรงศูนย์กลางโดยหนึ่งนภา ทองนิลภักดิ์ (2558) เป็นต้น สำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SCILAB สามารถทำงานได้มากมาย
หลายรูปแบบท้ังที่เป็นการใช้งานพ้ืนฐานสำหรับคำนวณเชิงตัวเลข โดยการเขียนโปรแกรมและการประยุกต์ (Application) ซึ่ง
การประยุกต์อย่างหนึ่งที่เหมาะกับการนำมาใช้แก้ปัญหาทางฟิสิกส์ที่มีความซับซ้อนทั้งในส่วนของเนื้อหาวิชาและการ
ดำเนินการทางคณิตศาสตร์ เช่น การอินทิเกรต การหาอนุพันธ์ คือ Application Xcos เป็นการเขียนโดยใช้ Block ซึ่งช่วยให้
ผู้เรียนสามารถศึกษาหรือแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ได้ง่ายขึ้นเหมาะกับการนำมาใช้ในการคำนวณเชิงตัวเลขท่ีมีความซับซ้อนและมี
ความยุ่งยาก ซึ่งการแสดงผลเป็นเชิงกราฟิกเช่นเดียวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SCILAB เบื้องต้น 
 ด้วยเหตุนี้ ทำให้ผู้วิจัยจึงได้นำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SCILAB มาเป็นตัวช่วยในการจัดทำสื่อการเรียนการสอนและ
การศึกษาการเคลื่อนที่แบบมีแรงต้านทานของอากาศโดยใช้ Xcos ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SCILAB เพื่อที่จะเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนในวิชาฟิสิกส์ ตลอดจนเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้แสดงความสามารถในการ
เรียนรู้ได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ 

วิธีการวิจัย 

 ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบมีแรงต้านอากาศ แล้วได้นำปัญหาทางฟิสิกส์
เกี่ยวกับ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบมีแรงต้านอากาศดังกล่าวนีม้าศึกษาโดยใช้ Xcos ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SCILAB มีขั้นตอน
การดำเนินการดังนี ้

 1. ศึกษาความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม SCILAB ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SCILAB การ
ประมวลผลและแก้ไขโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SCILAB แถบเมนูในหน้าต่างคำสั่งของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SCILAB และคำสั่ง
ต่าง ๆ ที่ได้ใช้ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SCILAB 
 2. ศึกษาขั้นตอนในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SCILAB เรื่อง การเคลื่อนที่แบบมีแรงต้านอากาศ  
 3. ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน Xcos ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SCILAB 
 4. ศึกษาขั้นตอนในการเขียน Xcos ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SCILAB เรื่อง การศึกษาการเคลื่อนที่แบบมีแรงต้าน
ของอากาศ โดยใช้ Xcos ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SCILAB  
            ซึ่งในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SCILAB เรื่อง การเคลื่อนที่แบบมีแรงต้านอากาศ สามารถจัดทำได้ตามลำดับ
ดังต่อไปนี ้
  4.1 ศึกษาแรงต้านทานของอากาศที่แปรผันตรงกับความเร็วของวัตถุในแนวดิ่ง โดยแสดงผลในลักษณะ
ของกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับเวลาดังแสดงในสมการที ่(1) ต่อไปนี ้

t
m
b

0
t

m
b

T ev)e1(vv
−−

+−=                 ………………………………………  (1) 
 

       4.1.1. กรณีที่ 1 เมื่อความเร็วต้นมีค่าเท่ากับศูนย์ ( 0v0 = )  
       4.1.2 กรณีที่ 2 เมื่อความเร็วต้นมีค่ามากกว่าความเร็วทางปลาย ( T0 vv  ) 
       4.1.3 กรณีที่ 3 เมื่อความเร็วต้นมีค่ามากกว่าความเร็วทางปลาย ( T0 vv  ) 
  4.2 ศึกษาการแก้โจทย์ปัญหา (คำนวณ) เรื่อง การเคลื่อนที่แบบมีแรงต้านอากาศ 
 5. นำกราฟท่ีแสดงความสัมพันธ์ของระหว่างความเร็วกับเวลา เรื่อง การเคลื่อนที่แบบมีแรงต้านอากาศโดยใช้ Xcos 
ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SCILAB ไปเปรียบเทียบกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SCILAB เบื้องต้นและจัดทำใบความรู้     
ใบงาน และนำไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย (นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตร กศ.บ. วิชาเอกวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ ช้ันปีที่ 2) ต่อไป 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

 จากการศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SCILAB สำหรับใช้ในการสร้างกราฟความสัมพันธ์ ระหว่างความเร็วกับเวลา
ของการเคลื่อนท่ีแบบมีแรงต้านของอากาศ โดยจะให้โปรแกรมคำนวณตัวแปรที่ต้องการทราบค่าจากสมการที่ป้อนเข้าไปและ
ป้อนคำสั่งใหแ้สดงผลในรูปของกราฟ ซึ่งได้ผลลัพธ์ดังต่อไปนี้ 
กรณีที่ 1 เมื่อความเร็วต้นมีค่าเท่ากับศูนย์ ( 0=v0 )  

 
รูปที่ 1 แผนภาพการเขียนบล็อกความสัมพันธ์ระหว่างความเร็ว ( v ) กบัเวลา ( t )   

ของการเคลื่อนที่แบบมีแรงต้านของอากาศที่  0=v0  
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กรณีที่ 2 เมื่อความเร็วต้นมีค่ามากกว่าความเร็วทางปลาย ( T0 v>v ) 

 
รูปที ่4 แผนภาพการเขียนบล็อกความสัมพันธ์ระหว่างความเร็ว ( v ) กบัเวลา ( t ) ของการเคลื่อนที ่                                     

แบบมีแรงต้านของอากาศที่ T0 v>v   

               

 

 

รูปที ่3 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเร็ว ( v ) กับเวลา ( t ) 
ของการเคลื่อนทีแ่บบมีแรงต้านของอากาศที่ 0=v0  โดย

การใช้ Xcos ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SCILAB 
 

รูปที ่2 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเร็ว ( v ) กับเวลา ( t ) 
ของการเคลื่อนที่แบบมีแรงต้านของอากาศที่ 0=v0  โดย

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SCILAB เบื้องต้น 
 

รูปที ่5 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเร็ว ( v ) กับเวลา ( t ) 
ของการเคลื่อนที่แบบมีแรงต้านของอากาศที่ T0 v>v โดย

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SCILAB เบื้องต้น 
 

รูปที ่6 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเร็ว ( v ) กับเวลา ( t ) 
ของการเคลื่อนที่แบบมีแรงต้านของอากาศที่ T0 v>v  โดย

การใช้ Xcos ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SCILAB 
 

กรณีที ่3 เมื่อความเร็วต้นมคี่าน้อยกว่าความเร็วทางปลาย ( T0 v<v  )                                             

 
รูปที่ 7 แผนภาพการเขียนบล็อกความสัมพันธ์ระหว่างความเร็ว ( v ) กบัเวลา ( t )  

ของการเคลื่อนที่แบบมีแรงต้านของอากาศที่ T0 v<v   

               
 

 

 

นอกจากนี้ ยังได้นำเอา Xcos ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SCILAB มาใช้ในการปัญหาโจทย์ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับการ
เคลื่อนที่ที่มีแรงต้านอากาศ โดยได้แทนค่าตัวแปรหรือค่าคงที่ต่างที่เกี่ยวข้องเข้าไปในสมการที่แก้ได้ทางคณิตศาสตร์ เพื่อใช้
ประกอบในการเรียนการสอนต่อไป ดังแสดงในตัวอย่างต่อไปนี้ 

โจทย์ตัวอย่าง วัตถุก้อนหนึ่งมีมวล m เริ่มเคลื่อนที่จากตำแหน่ง 0=x0 ด้วยความเร็ว 0v หลังจากนั้นวัตถุจะเคลื่อนที่
ภายใต้การกระทำของแรงต้านทานของอากาศ bvF −=   เมื่อ b  เป็นค่าคงที่ที่มีค่าเป็นบวก จงหาความเร็วที่เวลา t
ใดๆของวัตถุดังกล่าวนี ้
วิธีทำ  จากกฎการเคลื่อนที่ข้อท่ี 2 ของนิวตัน จะได้ว่า          

 = maF                                    ……………………………………..(2) 

แทนค่าของแรงต้านทาน bvF −=  ลงในสมการที่ (2) จะได้เป็น  

รูปที ่8 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเร็ว ( v ) กับเวลา ( t ) 
ของการเคลื่อนที่แบบมีแรงต้านของอากาศที่ T0 v<v โดย

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SCILAB เบื้องต้น 
 

รูปที ่9 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเร็ว ( v ) กับเวลา ( t ) 
ของการเคลื่อนที่แบบมีแรงต้านของอากาศที่ T0 v<v   โดย

การใช้ Xcos ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SCILAB 
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กรณีที่ 2 เมื่อความเร็วต้นมีค่ามากกว่าความเร็วทางปลาย ( T0 v>v ) 

 
รูปที ่4 แผนภาพการเขียนบล็อกความสัมพันธ์ระหว่างความเร็ว ( v ) กบัเวลา ( t ) ของการเคลื่อนที ่                                     

แบบมีแรงต้านของอากาศที่ T0 v>v   

               

 

 

รูปที ่3 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเร็ว ( v ) กับเวลา ( t ) 
ของการเคลื่อนทีแ่บบมีแรงต้านของอากาศที่ 0=v0  โดย

การใช้ Xcos ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SCILAB 
 

รูปที ่2 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเร็ว ( v ) กับเวลา ( t ) 
ของการเคลื่อนที่แบบมีแรงต้านของอากาศที่ 0=v0  โดย

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SCILAB เบื้องต้น 
 

รูปที ่5 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเร็ว ( v ) กับเวลา ( t ) 
ของการเคลื่อนที่แบบมีแรงต้านของอากาศที่ T0 v>v โดย

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SCILAB เบื้องต้น 
 

รูปที ่6 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเร็ว ( v ) กับเวลา ( t ) 
ของการเคลื่อนที่แบบมีแรงต้านของอากาศที่ T0 v>v  โดย

การใช้ Xcos ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SCILAB 
 

กรณีที ่3 เมื่อความเร็วต้นมคี่าน้อยกว่าความเร็วทางปลาย ( T0 v<v  )                                             

 
รูปที่ 7 แผนภาพการเขียนบล็อกความสัมพันธ์ระหว่างความเร็ว ( v ) กบัเวลา ( t )  

ของการเคลื่อนที่แบบมีแรงต้านของอากาศที่ T0 v<v   

               
 

 

 

นอกจากนี้ ยังได้นำเอา Xcos ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SCILAB มาใช้ในการปัญหาโจทย์ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับการ
เคลื่อนที่ที่มีแรงต้านอากาศ โดยได้แทนค่าตัวแปรหรือค่าคงที่ต่างที่เกี่ยวข้องเข้าไปในสมการที่แก้ได้ทางคณิตศาสตร์ เพื่อใช้
ประกอบในการเรียนการสอนต่อไป ดังแสดงในตัวอย่างต่อไปนี้ 

โจทย์ตัวอย่าง วัตถุก้อนหนึ่งมีมวล m เริ่มเคลื่อนที่จากตำแหน่ง 0=x0 ด้วยความเร็ว 0v หลังจากนั้นวัตถุจะเคลื่อนที่
ภายใต้การกระทำของแรงต้านทานของอากาศ bvF −=   เมื่อ b  เป็นค่าคงที่ที่มีค่าเป็นบวก จงหาความเร็วที่เวลา t
ใดๆของวัตถุดังกล่าวนี ้
วิธีทำ  จากกฎการเคลื่อนที่ข้อท่ี 2 ของนิวตัน จะได้ว่า          

 = maF                                    ……………………………………..(2) 

แทนค่าของแรงต้านทาน bvF −=  ลงในสมการที่ (2) จะได้เป็น  

รูปที ่8 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเร็ว ( v ) กับเวลา ( t ) 
ของการเคลื่อนที่แบบมีแรงต้านของอากาศที่ T0 v<v โดย

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SCILAB เบื้องต้น 
 

รูปที ่9 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเร็ว ( v ) กับเวลา ( t ) 
ของการเคลื่อนที่แบบมีแรงต้านของอากาศที่ T0 v<v   โดย

การใช้ Xcos ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SCILAB 
 



1394
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

dt
dvmmabv ==−  

v
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b

dt
dv

−=  

ใช้เงื่อนไขเริ่มต้นและอินทิเกรตสมการข้างต้น จะได้ต่อมาเป็น  
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จัดรูปสมการใหม่จะได้เป็น                                 

t
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b

0 evv
−

=                            ……………………………………..(3) 
 

สมการที่ (3) ที่ได้จากการใช้หลักการทางฟิสิกส์และคณติศาสตรค์ำนวณออกมาแล้วนี้ อาจจะยังไม่เพียงพอให้ผู้เรียนได้
เข้าใจในเนื้อหาที่แท้จริงของการเคลื่อนท่ีที่มีแรงต้านทานของอากาศในกรณีดังกล่าวนี้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ใช้ Xcos ในโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ SCILAB มาสร้างกราฟของการเคลื่อนที่ดังกล่าวนี้ โดยการแทนค่าความเร็วเริ่มต้น 10=v0  m/s  มวลของ
วัตถุ 20=m  kg และค่าคงท่ี 15=b kg/s ดังแสดงรูปกราฟท่ีได้ในรูปที่ 10 ต่อไปนี้ 
 

                                                                       
รูปที่ 10 กราฟความสัมพันธ์ระหวา่งความเร็ว ( v ) กบัเวลา ( t ) เมื่อ 10=v0  m/s   

20=m  kg และ 15=b kg/s 
 

นอกจากนี ้ผู้วิจัยยังได้นำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาข้างต้นนี้ไปจัดทำชุดการเรียนการสอน เรื่อง การเคลื่อนที่แบบมีแรง
ต้านอากาศในรูปแบบของแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน จำนวน 5 ข้อ คะแนนเต็ม 20 คะแนน และได้นำไปทดลองใช้
กับนิสิตช้ันปีที่ 2 หลักสูตร กศ.บ. วิชาเอกวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
จำนวน 5 คน ซึ่งใช้วิธีการเลือกแบบสุ่ม แบบทดสอบดังกล่าวนี้จะมีการสร้างรูปกราฟแสดงการเคลื่อนที่แบบมีแรงต้านทาน
ของอากาศโดยใช้ Xcos ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SCILAB โดยให้นิสิตผู้ทดสอบทำแบบทดสอบก่อนเรียน โดยใช้ความรู้เดิมที่
มีอยู่ และเมื่อทำข้อสอบก่อนเรียนเสร็จแลว้ จะสอนเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบมีแรงต้านทานของอากาศ 
โดยใช้เวลาสั้น ๆ จนพอเข้าใจ พร้อมท้ังสอนการวิเคราะห์ความหมายของรูปกราฟที่มีอยู่ในแบบทดสอบ เพื่อให้นิสิตผู้ทดสอบ
เข้าใจมากยิ่งขึ้น จากนั้นให้ทำแบบทดสอบหลังเรียน ผลปรากฏว่าคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน แสดงได้ว่า
ผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และมีค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของชุดการทดลอง เท่ากับ 0.6 แสดงว่า ผู้เรียนมี
ความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 ซึ่งจะเห็นได้ว่าผู้เรียนมีพัฒนาการในการเรียนรู้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการจัดทำชุดการเรียนการสอน 
เรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานศักย์และพลังงานงานจลน์ในระบบอนุรักษ์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SCILAB 
[อภิญญา  สายนุ้ย (2560)] และการศึกษาฟิสิกส์ของคลื่น โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SCILAB [ยุวันดา อินทรสวัสดิ์ (2560)] 
ดังนั้น การใช้ Xcos ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SCILAB จึงมีความเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะนำมาใช้ในการสร้างสื่อการเรียนการ
สอนในรายวิชาฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับปริญญาตรีได้เป็นอย่างดี   

จากการนำเอา Xcos Application ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SCILAB มาใช้ในการสร้างกราฟ เรื่อง การเคลื่อนที่
แบบมีแรงต้านทานของอากาศ เพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการสอนสามารถอภิปรายผลทีไ่ด้ ดังต่อไปนี ้
 1. สามารถนำมาใช้ในการสร้างกราฟการเคลื่อนที่แบบมีแรงต้านทานของอากาศได้เป็นอย่างดีและยังสามารถ
นำไปใช้ ในการแก้สมการหาค่าตัวแปรต่างๆ ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้อีกด้วย 
 2. สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดทำสื่อประกอบการเรียนการสอนในเรื่อง การเคลื่อนที่แบบมีแรงต้านทานของ
อากาศได้   
 3. สามารถนำมาใช้ในการสร้างชุดการเรียนการสอนในรายวิชาฟิสิกส์เรื่องอื่นๆ ได้อีกมากมาย เช่น การเคลื่อนที่ใน 
แนวเส้นตรง [กานต์ชนิต หมุดชะรี (2559)] การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ และฟิสิกส์ของคลื่น เป็นต้น 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการศึกษา เรื่อง การเคลื่อนที่แบบมีแรงต้านทานของอากาศ โดยใช้ Xcos ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SCILAB  
พบว่า สามารถนำมาเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับเวลาได้เป็นอย่างดี โดยพิจารณาถึงปริมาณที่เกี่ยวข้องกับ
การเคลื่อนที่ดังกล่าวนี้เข้าไปด้วย นอกจากนี้ยังได้ทำการศึกษาการทำโจทย์และข้อสอบ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบมีแรงต้านทาน
ของอากาศ  ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นการให้ทำโจทย์แบบฝึกหัดที่มีแต่เฉพาะเนื้อหาและไม่มีรูปกราฟแสดงความสัมพันธ์ของ
ปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องเลย ซึ่งเมื่อใช้ Xcos ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SCILAB มาช่วยในการสร้างกราฟแสดงความสัมพันธ์
ของปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการเคลื่อนที่แบบมีแรงต้านทานของอากาศ และเมื่อนำข้อมูล ที่ได้ทั้งหมดนี้ไปใช้ในการ
เรียนการสอนและแก้โจทย์ปัญหา จะทำให้ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจในเนื้อหา รวมทั้งการทำโจทย์แบบฝึกหัดได้ง่ายขึ้น 
เนื่องจากรูปกราฟที่สร้างขึ้นนี้จะสามารถสื่อความหมายได้อย่างตรงไปตรงมา สามารถนำมาทำนาย วิเคราะห์และแปล
ความหมายได้อย่างถูกต้อง โดยสามารถนำไปใช้ประกอบกับการใช้หลักการ ทฤษฎี สูตรและสมการสำหรับการคำนวณที่
ซับซ้อนได้เป็นอย่างดี  
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ใช้เงื่อนไขเริ่มต้นและอินทิเกรตสมการข้างต้น จะได้ต่อมาเป็น  
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สมการที่ (3) ที่ได้จากการใช้หลักการทางฟิสิกส์และคณติศาสตรค์ำนวณออกมาแล้วนี้ อาจจะยังไม่เพียงพอให้ผู้เรียนได้
เข้าใจในเนื้อหาที่แท้จริงของการเคลื่อนท่ีที่มีแรงต้านทานของอากาศในกรณีดังกล่าวนี้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ใช้ Xcos ในโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ SCILAB มาสร้างกราฟของการเคลื่อนที่ดังกล่าวนี้ โดยการแทนค่าความเร็วเริ่มต้น 10=v0  m/s  มวลของ
วัตถุ 20=m  kg และค่าคงท่ี 15=b kg/s ดังแสดงรูปกราฟท่ีได้ในรูปที่ 10 ต่อไปนี้ 
 

                                                                       
รูปที่ 10 กราฟความสัมพันธ์ระหวา่งความเร็ว ( v ) กบัเวลา ( t ) เมื่อ 10=v0  m/s   

20=m  kg และ 15=b kg/s 
 

นอกจากนี ้ผู้วิจัยยังได้นำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาข้างต้นนี้ไปจัดทำชุดการเรียนการสอน เรื่อง การเคลื่อนที่แบบมีแรง
ต้านอากาศในรูปแบบของแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน จำนวน 5 ข้อ คะแนนเต็ม 20 คะแนน และได้นำไปทดลองใช้
กับนิสิตช้ันปีที่ 2 หลักสูตร กศ.บ. วิชาเอกวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
จำนวน 5 คน ซึ่งใช้วิธีการเลือกแบบสุ่ม แบบทดสอบดังกล่าวนี้จะมีการสร้างรูปกราฟแสดงการเคลื่อนที่แบบมีแรงต้านทาน
ของอากาศโดยใช้ Xcos ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SCILAB โดยให้นิสิตผู้ทดสอบทำแบบทดสอบก่อนเรียน โดยใช้ความรู้เดิมที่
มีอยู่ และเมื่อทำข้อสอบก่อนเรียนเสร็จแลว้ จะสอนเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบมีแรงต้านทานของอากาศ 
โดยใช้เวลาสั้น ๆ จนพอเข้าใจ พร้อมท้ังสอนการวิเคราะห์ความหมายของรูปกราฟที่มีอยู่ในแบบทดสอบ เพื่อให้นิสิตผู้ทดสอบ
เข้าใจมากยิ่งขึ้น จากนั้นให้ทำแบบทดสอบหลังเรียน ผลปรากฏว่าคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน แสดงได้ว่า
ผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และมีค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของชุดการทดลอง เท่ากับ 0.6 แสดงว่า ผู้เรียนมี
ความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 ซึ่งจะเห็นได้ว่าผู้เรียนมีพัฒนาการในการเรียนรู้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการจัดทำชุดการเรียนการสอน 
เรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานศักย์และพลังงานงานจลน์ในระบบอนุรักษ์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SCILAB 
[อภิญญา  สายนุ้ย (2560)] และการศึกษาฟิสิกส์ของคลื่น โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SCILAB [ยุวันดา อินทรสวัสดิ์ (2560)] 
ดังนั้น การใช้ Xcos ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SCILAB จึงมีความเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะนำมาใช้ในการสร้างสื่อการเรียนการ
สอนในรายวิชาฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับปริญญาตรีได้เป็นอย่างดี   

จากการนำเอา Xcos Application ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SCILAB มาใช้ในการสร้างกราฟ เรื่อง การเคลื่อนที่
แบบมีแรงต้านทานของอากาศ เพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการสอนสามารถอภิปรายผลทีไ่ด้ ดังต่อไปนี ้
 1. สามารถนำมาใช้ในการสร้างกราฟการเคลื่อนที่แบบมีแรงต้านทานของอากาศได้เป็นอย่างดีและยังสามารถ
นำไปใช้ ในการแก้สมการหาค่าตัวแปรต่างๆ ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้อีกด้วย 
 2. สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดทำสื่อประกอบการเรียนการสอนในเรื่อง การเคลื่อนที่แบบมีแรงต้านทานของ
อากาศได้   
 3. สามารถนำมาใช้ในการสร้างชุดการเรียนการสอนในรายวิชาฟิสิกส์เรื่องอื่นๆ ได้อีกมากมาย เช่น การเคลื่อนที่ใน 
แนวเส้นตรง [กานต์ชนิต หมุดชะรี (2559)] การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ และฟิสิกส์ของคลื่น เป็นต้น 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการศึกษา เรื่อง การเคลื่อนที่แบบมีแรงต้านทานของอากาศ โดยใช้ Xcos ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SCILAB  
พบว่า สามารถนำมาเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับเวลาได้เป็นอย่างดี โดยพิจารณาถึงปริมาณที่เกี่ยวข้องกับ
การเคลื่อนที่ดังกล่าวนี้เข้าไปด้วย นอกจากนี้ยังได้ทำการศึกษาการทำโจทย์และข้อสอบ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบมีแรงต้านทาน
ของอากาศ  ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นการให้ทำโจทย์แบบฝึกหัดที่มีแต่เฉพาะเนื้อหาและไม่มีรูปกราฟแสดงความสัมพันธ์ของ
ปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องเลย ซึ่งเมื่อใช้ Xcos ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SCILAB มาช่วยในการสร้างกราฟแสดงความสัมพันธ์
ของปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการเคลื่อนที่แบบมีแรงต้านทานของอากาศ และเมื่อนำข้อมูล ที่ได้ทั้งหมดนี้ไปใช้ในการ
เรียนการสอนและแก้โจทย์ปัญหา จะทำให้ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจในเนื้อหา รวมทั้งการทำโจทย์แบบฝึกหัดได้ง่ายขึ้น 
เนื่องจากรูปกราฟที่สร้างขึ้นนี้จะสามารถสื่อความหมายได้อย่างตรงไปตรงมา สามารถนำมาทำนาย วิเคราะห์และแปล
ความหมายได้อย่างถูกต้อง โดยสามารถนำไปใช้ประกอบกับการใช้หลักการ ทฤษฎี สูตรและสมการสำหรับการคำนวณที่
ซับซ้อนได้เป็นอย่างดี  
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การพัฒนาถังขยะอัจฉริยะส�าหรับลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค

เอกพงศ์ อ่าวลึกเหนือ1* ธมลวรรณ เดชเหมือน2 และสุวิทย์ คงภักดี3

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาถังขยะอัจฉริยะ ส�าหรับช่วยลดการแพร่การระบาดของเชื้อโรคและศึกษาความพึง

พอใจของผูใ้ช้ โดยถงัขยะอจัฉรยิะประกอบด้วยเซนเซอร์ Ultrasonic ทีใ่ช้ในการตรวจวดัระยะเพือ่สัง่ให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino 

Nano 3.0 ท�างานและควบคมุ Servo MG995 เพือ่ท�าให้ฝาถงัเปิด-ปิดได้อตัโนมตั ิและใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ NodeMCU ESP8266 

ที่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณไว-ไฟ (Wi-Fi) โดยมีเซ็นเซอร์ Ultrasonic เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวัดปริมาณขยะในถัง เมื่อขยะเต็ม

จะส่งสญัญาณแจ้งไปยงัเจ้าหน้าทีท่ีดู่แลการเกบ็ขยะ ผ่านทางแอพพลเิคชัน่ไลน์ (Line) และเมือ่ผูใ้ช้เดนิเข้าใกล้ ฝาถงัขยะจะเปิด-ปิด

อัตโนมัติ ผลจากการทดสอบ 10 ครั้ง พบว่ากลไกการเปิด-ปิดท�างานถูกต้องทุกครั้ง และแจ้งเตือนขยะเต็มถังถูกต้องร้อยละ 90 จาก

การทดลองติดตั้งใช้งานบริเวณมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา พบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 

ค�าส�าคัญ : ถังขยะอัจฉริยะ ไมโครคอนโทรลเลอร์ เซ็นเซอร์ Ultrasonic

1 นิสิต,หลักสูตรฟิสิกส์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000
2 นิสิต,หลักสูตรฟิสิกส์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000 
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Development of Smart Trash to reduce the spread of disease

Aekkaphong Aaolueknuea1* Tamonwan Dachmuan2 and Suwit kongpakdee3

Abstract
The objective of this research is to develop a smart trashcan (Smart Trash) that can help reduce the 

spread of diseases and study the satisfaction of users. Smart Trash consists of Ultrasonic sensors that measures 

distance to make microcontroller Arduino Nano 3.0 work to close and open the trashcan lid automatically. This 

Smart Trash will control Servo MG995 and use microcontroller NodeMCU ESP8266 that connects to Wi-Fi with 

Ultrasonic sensor which is the equipment for measuring the amount of trash inside. When Smart Trash is full, 

it will inform staffs who manage garbages via Line application. When the user approached The lid of the trash 

will open-close automatically. The result of 10 tests shows that the open-close mechanism works correctly 

every time. the time and notification is sent 90% of the time. The experiment of Smart Trash conducted at 

Thaksin University, Songkhla campus. Answering the survey questionaries is good level. 

Keyword : Smart Trash, Microcontroller, Ultrasonic Sensor
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คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นผสมน�้ายางพารา

ชูเกียรติ ชูสกุล1* ดุสิต ชูพันธ์2 สุพร ฤทธิภักดี3 และขวัญชีวา หยงสตาร์4

บทคัดย่อ
 บทความน้ีศึกษาคุณสมบัติของคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นผสมน�้ายางพารา โดยใช้น�้ายางพาราผสมแอมโมเนียร้อยละ 

20 ก�าหนดอัตราส่วนของน�้ายางพาราทดแทนน�้าที่ร้อยละ 0, 5, 10, 15, 20 และ 30 โดยน�้าหนัก ใช้อัตราส่วนปูนซีเมนต์: ทราย: 

หินฝุ่น เท่ากับ 1: 2: 4 โดยน�้าหนัก อัตราส่วนน�้าต่อปูนซีเมนต์ (W/C) เท่ากับ 0.43 ทดสอบคุณสมบัติของคอนกรีตบล็อกประสาน

ปูพื้นที่อายุ 7, 14 และ 28 วัน เปรียบเทียบกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น มอก. 827-2531 ผลการศึกษาพบ

ว่า ความต้านทานแรงอดัคอนกรีตบลอ็กประสานปูพืน้ผสมน�า้ยางพาราจะมีค่าลดลงตามปรมิาณของน�า้ยางพาราทีเ่พิม่ขึน้ ส่วนความ

ต้านทานแรงดัดและค่าการดูดซึมน�้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อัตราส่วนของน�้ายางที่ดีที่สุดในการทดแทนน�้าจากการศึกษาครั้งน้ีคือการ

ทดแทนที่ร้อยละ 15 ซึ่งมีความต้านทานแรงอัด ความต้านทานแรงดัด และค่าการดูดซึมน�้าที่อายุ 28 วัน เท่ากับ 44 เมกะปาสคาล 

9.2 เมกะปาสคาล และร้อยละ 6 ตามล�าดับ

ค�าส�าคัญ : คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น ความต้านทานแรงอัด น�้ายางพารา

1 ผศ., สาขาวิศวกรรมโยธา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นครศรีธรรมราช 80210
2 อ., สาขาวิศวกรรมโยธา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นครศรีธรรมราช 80210
3 ดร., สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นครศรีธรรมราช 80210
4 ผศ., สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตรัง 92150
1 Asist., Department of Civil Engineering, College of Industrial Technology and Management, Rajamangala University of Technology 

Srivijaya Nakhon Si Thammarat, 80210, Thailand
2 Mr., Department of Civil Engineering, College of Industrial Technology and Management, Rajamangala University of Technology 

Srivijaya Nakhon Si Thammarat, 80210, Thailand
3 Dr., Department of Electrical Engineering, College of Industrial Technology and Management, Rajamangala University of Technology 
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4 Asist.,Department of Engineering Technology, Faculty of Engineering and Technology, Rajamangala University of Technology 
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Interlocking Concrete Paving Block Mixed Latex Para-Rubber 

Chookiat Choosakul1* Dusit Chupun2 Suporn Rittipuakdee3 and Khwanchiwa Yongsata4

Abstract
 This paper studied the properties of interlocking concrete paving block mixed latex from para-rubber 

by using 20 percent ammonia latex. Determining the ratio of latex to replace water is 0, 5, 10, 15, 20 and 30 

percent by weight. The ratio of cement: sand: rock dust is 1: 2: 4 by weight ratio. The ratio of water to cement 

(W/C) is equal to 0.43. Testing the properties of interlocking concrete paving blocks aged 7, 14 and 28 days 

compares with the standard of interlocking concrete paving block, TIS. 827-2531. The results show that the 

compressive strength of interlocking concrete paving blocks block mix latex from para-rubber will decrease as 

the amount of latex is increased. The bending strength and water absorption tend to increase. The best ratio 

of latex substituted water from this study is 15 percent. By having the compressive strength, the bending strength 

and the water absorption value at 28 days was 44 MPa, 9.2 MPa and 6 percent respectively.

Keywords : Interlocking Concrete Paving Block, Compressive Strength, Latex Para-Rubber
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3 
 

บทน า 
 คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น เป็นวัสดุก่อสร้างประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายในประเทศไทย 
เนื่องจากคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นเป็นก้อนคอนกรีตที่สามารถน ามาเรียงประสานกันได้อย่างต่อเนื่อง มีสีตามธรรมชาติ 
หรืออาจมีผงสีเจือปนอยู่ทั้งบล็อกหรือเฉพาะที่ช้ันผิวหน้า และจะมีรูปร่างแบบใดก็ได้ เหมาะส าหรับใช้ปูพ้ืน เช่น ถนน ทางเท้า 
ลานจอดรถ และลานกองเก็บวัสดุ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการออกแบบโครงสร้างช้ันพื้นและช้ันรองพื้นให้สอดคล้องกับสภาพการใช้งาน 
[1] 
 ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของไทย ผลผลิตยางพาราของไทยคิดเป็น 1 ใน 3 ของผลผลิตทั่วโลก และช่วงท่ี
ราคายางพาราตกต ่า ยางล้นตลาด จึงท าให้ท้ังทางภาครัฐ ผู้ประกอบการ เกษตรกร และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต่างให้ความสนใจ
ที่ จะเพิ่มมูลค่ายางพารา ด้วยการน ามาผลิตผลิตภัณฑ์หรือการน าไปผสมกับวัสดุอื่น เพื่อน ามาท าถนน พื้นลู่ -ลานกรีฑา พื้น
สนามกีฬา บล็อกประสานปูพ้ืน เป็นต้น การน าน ้ายางธรรมชาติมาประยุกต์ใช้กับงานคอนกรีต ซึ่งยางธรรมชาติ จะมีคุณสมบัติ
คล้ายกาวเหมือนซีเมนต์เพสท์ (Cement Paste) และมีความยืดหยุ่นและเหนียว ดังนั ้นเมื ่อน ามาประยุกต์ใช้งานในเชิง
วิศวกรรมถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งที ่สามารถเพิ่มมูลค่าให้ยางพาราของไทย ซึ่งจากการศึกษาพบว่าคอนกรีตผสมน ้ายาง
อัตราส่วนเนื้อยางพาราต่อซีเมนต์ 1 % มีก าลังรับแรงอัด แรงดึง แรงดัด และแรงยึดเหนี่ยวคอนกรีตต่อเหล็กเสริมสูงกว่า
คอนกรีตมาตรฐาน มีค่าการดูดซึมน ้าต ่ากว่าคอนกรีตมาตรฐาน [2] จากการศึกษาของ [3] พบว่าการใช้น ้ายางพาราพรีวัลคา
ไนซ์ 7.5% ของปริมาณน ้าท่ีใช้ผสมดินซีเมนต์โดยใช้อัตราส่วนของดินลูกรงัต่อปูนซีเมนต์ตอ่น ้าเท่ากับ 5:2:1 ให้ค่าดีที่สุดส าหรบั
ก่อสร้างสระน ้าดินซีเมนต์ผสมน ้ายางพารา และผลการวิจัยของ [4] พบว่ามอร์ตาร์ผสมน ้ายางพารา 5% และอัตราส่วนน ้าต่อ
ซีเมนต์ (W/C) เท่ากับ 0.5 มีคุณสมบัติรับแรงอัด แรงดัดและแรงยึดเกาะ และสามารถป้องกันการรั่วซึมของน ้าได้ดีกว่ามอร์ตาร์
ธรรมดาที่ไม่ผสมน ้ายางพารา  

งานวิจัยนี้จึงมีแนวคิดผลิตคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.827-2531 [1] โดยใช้วัสดุ
ทางธรรมชาติคือ น ้ายางพาราเป็นส่วนผสม โดยท าการศึกษาการรับก าลังอัดและแรงดัด เปรียบเทียบกับคอนกรีตบล็อก
ประสานปูพื้นที่มีขายตามท้องตลาดโดยทั่วไป เพื่อเป็นการพัฒนาคุณสมบัติคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นผสมน ้ายางพาราให้
เกิดประสิทธิภาพในการรับก าลังอัดและก าลังดัด ได้แนวทางในการประยุกต์และพัฒนาคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นเพื่อเพิ่ม
มูลค่าให้กับน ้ายางพารา เป็นการหาแนวทางในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ส าหรับการน ามาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง 

 
วิธีด าเนินการ 

1. วัสดุที่ใช้ในการศึกษา   
วัสดุที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ตราเอสซีจี ของบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ ากัด ผลิตขึ้น

โดยมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก. 15 เล่ม 1 [5] และใช้มวลรวม (ทรายและหินฝุ่น) จากโรงผลิตคอนกรีตบลอ็กประสานปพูืน้ 
อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช น ้ายางพาราธรรมชาติ ความเข้มข้น 38.9 เปอร์เซ็นต์ มีการผสมสารรักษาสภาพน ้ายาง 
(preservative) ผสมแอมโมเนียร้อยละ 20 ในสัดส่วนร้อยละ 3 ของน ้าหนักยางพารา จากร้านรับซื้อน ้ายางพารา อ าเภอสิเกา 
จังหวัดตรัง 

 
2. อัตราส่วนผสมของคอนกรีตบล็อกประสานปูพ้ืน 

การออกแบบอัตราส่วนผสมของคอนกรีตบล็อกประสานปูพ้ืน ใช้อัตราส่วน ปูนซีเมนต์: ทราย: หินฝุ่น เท่ากับ 1: 2: 4 
ใช้น ้ายางพาราทดแทนน ้าในอัตราส่วนร้อยละ 0, 5 ,10 ,15 ,20 และ 30 โดยน ้าหนักของน ้า และใช้อัตราส่วนน ้าต่อปูนซีเมนต์ 
(W/C) เท่ากับ 0.43 อัตราส่วนผมของคอนกรีตบล็อกประสานปูพ้ืนดังแสดงในตารางที่ 1  

 

4 
 

ตารางที่ 1 อัตราส่วนผสมคอนกรีตบล็อกประสานปูพ้ืนที่ใช้ในการศึกษา 

ตัวอย่าง 
อัตราส่วนผสม (โดยน ้าหนัก) 

ปูนซีเมนต์ ทราย หินฝุ่น น ้า: น ้ายางพารา 
Control 18.84 21.85 29.16 8.10 : 0.00 
LPB – 5 18.84 21.85 29.16 7.69 : 0.40 
LPB – 10 18.84 21.85 29.16 7.29 : 0.81 
LPB – 15 18.84 21.85 29.16 6.88 : 1.21 
LPB – 20 18.84 21.85 29.16 6.48 : 1.62 
LPB – 30 18.84 21.85 29.16 5.67 : 2.43 

หมายเหตุ:     Control = คอนกรีตบล็อกประสานปูพ้ืนควบคุม 
  LPB - 5  = คอนกรีตบล็อกประสานปูพ้ืนผสมน ้ายางพาราทดแทนน ้าท่ี 5 เปอร์เซ็นตโ์ดยน ้าหนัก 

 
ขึ้นรูปคอนกรีตบล็อกปูพ้ืนด้วยการกระทุ้งด้วยมือ โดยใช้แบบหล่อบล็อกตัวหนอนขนาด 11 × 22 × 6 เซนติเมตร ดัง

แสดงในรูปที่ 1 เมื่ออัดขึ้นรูปแล้วท้ิงไว้ 24 ช่ัวโมง รอให้คอนกรีตแข็งตัวจึงถอดแบบออกจากแม่แบบ จากนั้นน าคอนกรีตบล็อก
ประสานปูพ้ืนไปบ่มในน ้าเป็นเวลา 7, 14 และ 28 วัน แล้วน าขึ้นมาทดสอบคุณสมบัติ 
 

   
       

รูปที ่1 แบบหล่อคอนกรีตบล็อกประสานปูพ้ืน 
 

3. การทดสอบคุณสมบัติ 
1) การทดสอบคุณสมบตัิทางกายภาพของมวลรวม 
โดยการทดสอบความถ่วงจ าเพาะและการดูดซึมน ้าของหินฝุ่นและทราย ตามมาตรฐาน ASTM C127 และ C128 

[6,7] ทดสอบหน่วยน ้าหนักและช่องว่างของหินฝุ่นและทราย ตามมาตรฐาน ASTM C 29 [8] และการทดสอบขนาดคละของ
หินฝุ่นและทราย ตามมาตรฐาน ASTM C 136 [9] 
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บทน า 
 คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น เป็นวัสดุก่อสร้างประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายในประเทศไทย 
เนื่องจากคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นเป็นก้อนคอนกรีตที่สามารถน ามาเรียงประสานกันได้อย่างต่อเนื่อง มีสีตามธรรมชาติ 
หรืออาจมีผงสีเจือปนอยู่ทั้งบล็อกหรือเฉพาะที่ช้ันผิวหน้า และจะมีรูปร่างแบบใดก็ได้ เหมาะส าหรับใช้ปูพ้ืน เช่น ถนน ทางเท้า 
ลานจอดรถ และลานกองเก็บวัสดุ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการออกแบบโครงสร้างช้ันพื้นและช้ันรองพื้นให้สอดคล้องกับสภาพการใช้งาน 
[1] 
 ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของไทย ผลผลิตยางพาราของไทยคิดเป็น 1 ใน 3 ของผลผลิตทั่วโลก และช่วงท่ี
ราคายางพาราตกต ่า ยางล้นตลาด จึงท าให้ท้ังทางภาครัฐ ผู้ประกอบการ เกษตรกร และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต่างให้ความสนใจ
ที่ จะเพิ่มมูลค่ายางพารา ด้วยการน ามาผลิตผลิตภัณฑ์หรือการน าไปผสมกับวัสดุอื่น เพื่อน ามาท าถนน พื้นลู่ -ลานกรีฑา พื้น
สนามกีฬา บล็อกประสานปูพ้ืน เป็นต้น การน าน ้ายางธรรมชาติมาประยุกต์ใช้กับงานคอนกรีต ซึ่งยางธรรมชาติ จะมีคุณสมบัติ
คล้ายกาวเหมือนซีเมนต์เพสท์ (Cement Paste) และมีความยืดหยุ่นและเหนียว ดังนั ้นเมื ่อน ามาประยุกต์ใช้งานในเชิง
วิศวกรรมถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งที ่สามารถเพิ่มมูลค่าให้ยางพาราของไทย ซึ่งจากการศึกษาพบว่าคอนกรีตผสมน ้ายาง
อัตราส่วนเนื้อยางพาราต่อซีเมนต์ 1 % มีก าลังรับแรงอัด แรงดึง แรงดัด และแรงยึดเหนี่ยวคอนกรีตต่อเหล็กเสริมสูงกว่า
คอนกรีตมาตรฐาน มีค่าการดูดซึมน ้าต ่ากว่าคอนกรีตมาตรฐาน [2] จากการศึกษาของ [3] พบว่าการใช้น ้ายางพาราพรีวัลคา
ไนซ์ 7.5% ของปริมาณน ้าท่ีใช้ผสมดินซีเมนต์โดยใช้อัตราส่วนของดินลูกรงัต่อปูนซีเมนต์ตอ่น ้าเท่ากับ 5:2:1 ให้ค่าดีที่สุดส าหรบั
ก่อสร้างสระน ้าดินซีเมนต์ผสมน ้ายางพารา และผลการวิจัยของ [4] พบว่ามอร์ตาร์ผสมน ้ายางพารา 5% และอัตราส่วนน ้าต่อ
ซีเมนต์ (W/C) เท่ากับ 0.5 มีคุณสมบัติรับแรงอัด แรงดัดและแรงยึดเกาะ และสามารถป้องกันการรั่วซึมของน ้าได้ดีกว่ามอร์ตาร์
ธรรมดาที่ไม่ผสมน ้ายางพารา  

งานวิจัยนี้จึงมีแนวคิดผลิตคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.827-2531 [1] โดยใช้วัสดุ
ทางธรรมชาติคือ น ้ายางพาราเป็นส่วนผสม โดยท าการศึกษาการรับก าลังอัดและแรงดัด เปรียบเทียบกับคอนกรีตบล็อก
ประสานปูพื้นที่มีขายตามท้องตลาดโดยทั่วไป เพื่อเป็นการพัฒนาคุณสมบัติคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นผสมน ้ายางพาราให้
เกิดประสิทธิภาพในการรับก าลังอัดและก าลังดัด ได้แนวทางในการประยุกต์และพัฒนาคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นเพื่อเพิ่ม
มูลค่าให้กับน ้ายางพารา เป็นการหาแนวทางในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ส าหรับการน ามาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง 

 
วิธีด าเนินการ 

1. วัสดุที่ใช้ในการศึกษา   
วัสดุที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ตราเอสซีจี ของบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ ากัด ผลิตขึ้น

โดยมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก. 15 เล่ม 1 [5] และใช้มวลรวม (ทรายและหินฝุ่น) จากโรงผลิตคอนกรีตบลอ็กประสานปพูืน้ 
อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช น ้ายางพาราธรรมชาติ ความเข้มข้น 38.9 เปอร์เซ็นต์ มีการผสมสารรักษาสภาพน ้ายาง 
(preservative) ผสมแอมโมเนียร้อยละ 20 ในสัดส่วนร้อยละ 3 ของน ้าหนักยางพารา จากร้านรับซื้อน ้ายางพารา อ าเภอสิเกา 
จังหวัดตรัง 

 
2. อัตราส่วนผสมของคอนกรีตบล็อกประสานปูพ้ืน 

การออกแบบอัตราส่วนผสมของคอนกรีตบล็อกประสานปูพ้ืน ใช้อัตราส่วน ปูนซีเมนต์: ทราย: หินฝุ่น เท่ากับ 1: 2: 4 
ใช้น ้ายางพาราทดแทนน ้าในอัตราส่วนร้อยละ 0, 5 ,10 ,15 ,20 และ 30 โดยน ้าหนักของน ้า และใช้อัตราส่วนน ้าต่อปูนซีเมนต์ 
(W/C) เท่ากับ 0.43 อัตราส่วนผมของคอนกรีตบล็อกประสานปูพ้ืนดังแสดงในตารางที่ 1  

 

4 
 

ตารางที่ 1 อัตราส่วนผสมคอนกรีตบล็อกประสานปูพ้ืนที่ใช้ในการศึกษา 

ตัวอย่าง 
อัตราส่วนผสม (โดยน ้าหนัก) 

ปูนซีเมนต์ ทราย หินฝุ่น น ้า: น ้ายางพารา 
Control 18.84 21.85 29.16 8.10 : 0.00 
LPB – 5 18.84 21.85 29.16 7.69 : 0.40 
LPB – 10 18.84 21.85 29.16 7.29 : 0.81 
LPB – 15 18.84 21.85 29.16 6.88 : 1.21 
LPB – 20 18.84 21.85 29.16 6.48 : 1.62 
LPB – 30 18.84 21.85 29.16 5.67 : 2.43 

หมายเหตุ:     Control = คอนกรีตบล็อกประสานปูพ้ืนควบคุม 
  LPB - 5  = คอนกรีตบล็อกประสานปูพ้ืนผสมน ้ายางพาราทดแทนน ้าท่ี 5 เปอร์เซ็นตโ์ดยน ้าหนัก 

 
ขึ้นรูปคอนกรีตบล็อกปูพ้ืนด้วยการกระทุ้งด้วยมือ โดยใช้แบบหล่อบล็อกตัวหนอนขนาด 11 × 22 × 6 เซนติเมตร ดัง

แสดงในรูปที่ 1 เมื่ออัดขึ้นรูปแล้วท้ิงไว้ 24 ช่ัวโมง รอให้คอนกรีตแข็งตัวจึงถอดแบบออกจากแม่แบบ จากนั้นน าคอนกรีตบล็อก
ประสานปูพ้ืนไปบ่มในน ้าเป็นเวลา 7, 14 และ 28 วัน แล้วน าขึ้นมาทดสอบคุณสมบัติ 
 

   
       

รูปที ่1 แบบหล่อคอนกรีตบล็อกประสานปูพ้ืน 
 

3. การทดสอบคุณสมบัติ 
1) การทดสอบคุณสมบตัิทางกายภาพของมวลรวม 
โดยการทดสอบความถ่วงจ าเพาะและการดูดซึมน ้าของหินฝุ่นและทราย ตามมาตรฐาน ASTM C127 และ C128 

[6,7] ทดสอบหน่วยน ้าหนักและช่องว่างของหินฝุ่นและทราย ตามมาตรฐาน ASTM C 29 [8] และการทดสอบขนาดคละของ
หินฝุ่นและทราย ตามมาตรฐาน ASTM C 136 [9] 
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 2) การทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและทางกลของคอนกรีตบล็อกประสานปูพ้ืนผสมน ้ายางพารา 
การศึกษาคุณสมบัติคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นผสมน ้ายางพารา เปรียบเทียบกับคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น

ควบคุม ตามมาตรฐาน มอก. 827-2531 โดยท าการทดสอบค่าความหนาแน่นและการดูดซึมน ้าของคอนกรีตบล็อกประสานปู
พื้นตัวอย่างตามมาตรฐาน ASTM C20 [10] ที่อายุการบ่ม 28 วัน ทดสอบหาค่าความต้านทานแรงอัดของคอนกรีตบล็อก
ประสานปูพ้ืน ที่อายุการบ่ม 7, 14 และ 28 วัน ผลการทดสอบเฉลี่ยจ านวน 5 ก้อน ตามมาตรฐาน มอก. 827-2531 โดยความ
ต้านทานแรงอัดของคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นแต่ละก้อนต้องไม่น้อยกว่า 35 เมกะพาสคาล และค่าเฉลี่ยต้องไม่น้อยกว่า 40 
เมกะพาสคาล และทดสอบความต้านทานแรงดัดของคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น ที่อายุการบ่ม 7, 14 และ 28 วัน ผลการ
ทดสอบเฉลี่ยจ านวน 5 ก้อน ตามมาตรฐาน ASTM C78 [11] 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

1. คุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุมวลรวม 
จากการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของมวลรวม ผลการทดสอบดังแสดงในตารางที่ 2 พบว่าค่าความถ่วงจ าเพาะ 

(ถพ.) หินฝุ่นและทรายเท่ากับ 2.66 และ 2.54 ตามล าดับ โดยมีค่าอยู่ในช่วงมาตรฐานของมวลรวมทั่วไป [12] มีค่า 2.4-2.9 ค่า 
ถพ. ที่ได้แสดงให้เห็นว่าหินฝุ่นมีขนาดใหญ่กว่าทรายเล็กน้อย อนุภาคมีความพรุนมากกว่าทราย ส าหรับค่าการดูดซึมน ้าซึ่งมี
ความส าคัญในการควบคุมปริมาณน ้าในส่วนผสม เพื่อให้น ้าท่ีเติมลงไปเป็นน ้าส าหรับส่วนผสมคอนกรีตที่มีหน้าที่ท าปฏิกิริยาไฮ
เดรชั่น พบว่าค่าการดูดซึมน ้าของหินฝุ่นและทราย มีค่าเท่ากับร้อยละ 0.20 และ 1.20 ตามล าดับ ซึ่งค่าอยู่ในช่วงมาตรฐานของ
มวลรวมทั่วไป [12]  และสอดคล้องกับรายงานวิจัยของ [13] ค่าหน่วยน ้าหนักของหินฝุ่นและทรายมีค่าเท่ากับ 2025 และ 
1675 กก./ม.3  ตามล าดับ มีค่าอยู่ในช่วงมาตรฐานของมวลรวมทั่วไป [12] ค่าโมดูลัสความละเอียดของหินฝุ่นและทรายเท่ากับ 
3.43 และ 3.23 ตามล าดับ ซึ่งเป็นค่าที่อยู่ในช่วงยอมรับได้ตามมาตรฐาน ASTM C33 [14]  

 
ตารางที่ 2  คุณสมบัติทางกายภาพของมวลรวม 

วัสดุ ค่าความถ่วงจ าเพาะ 
(ถ.พ.)  

ค่าการดูดซึมน ้า  
(%) 

หน่วยน ้าหนัก 
(กก./ม.3) 

โมดูลัสความละเอียด 
(F.M.) 

หินฝุ่น 2.66 0.20 2025 3.43 
ทราย 2.54 1.40 1675 3.23 

 
เมื่อพิจารณาขนาดคละของมวลรวมดังแสดงในรูปที่ 2 พบว่าทั้งหินฝุ่นและทรายมีขนาดคละไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 

ASTM C33 [14] โดยหินฝุ่นและทรายมีเปอร์เซ็นต์ผ่านตะแกรงเบอร์ 8 (2.36 มม.) และตะแกรงเบอร์ 16 (1.18 มม.) ต ่ากว่า
เกณฑ์ แสดงว่าหินฝุ่นและทรายมีความหยาบกว่ามวลรวมละเอียดทั่วไป ซึ่งสอดคล้องกับค่าโมดูลัสความละเอียด (F.M.)  

6 
 

 
 

รูปที ่2  กราฟการวิเคราะห์ขนาดคละของมวลรวมละเอียด  
 

2. คุณสมบัติทางกายภาพและทางกลของคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นผสมน ้ายางพารา 
ลักษณะทั่วไปของคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นผสมน ้ายางพาราดังแสดงในรูปที่ 3 พบว่าทุกอัตราส่วนการผสมมมีิติ

และความคลาดเคลื่อนเป็นไปตามเกณฑ์ของ มอก.827-2531 บล็อกมีเนื้อแน่น ไม่มีรอยแตกหรือรอยร้าว  ความหนา ความ
เรียบ ได้ฉาก เช่นเดียวกับคอนกรีตบล็อกประสานปูพ้ืนปกติที่ผสมน ้า (คอนกรีตบล็อกประสานปูพ้ืนควบคุม) 

 

          
                           Control                                LPB-5                                      LPB-10 

            
                            LPB-15                               LPB-20                                     LPB-30 

 
รูปที ่3 ลักษณะของก้อนตัวอย่างคอนกรีตบล็อกประสานปูพ้ืน 
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 2) การทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและทางกลของคอนกรีตบล็อกประสานปูพ้ืนผสมน ้ายางพารา 
การศึกษาคุณสมบัติคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นผสมน ้ายางพารา เปรียบเทียบกับคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น

ควบคุม ตามมาตรฐาน มอก. 827-2531 โดยท าการทดสอบค่าความหนาแน่นและการดูดซึมน ้าของคอนกรีตบล็อกประสานปู
พื้นตัวอย่างตามมาตรฐาน ASTM C20 [10] ที่อายุการบ่ม 28 วัน ทดสอบหาค่าความต้านทานแรงอัดของคอนกรีตบล็อก
ประสานปูพ้ืน ที่อายุการบ่ม 7, 14 และ 28 วัน ผลการทดสอบเฉลี่ยจ านวน 5 ก้อน ตามมาตรฐาน มอก. 827-2531 โดยความ
ต้านทานแรงอัดของคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นแต่ละก้อนต้องไม่น้อยกว่า 35 เมกะพาสคาล และค่าเฉลี่ยต้องไม่น้อยกว่า 40 
เมกะพาสคาล และทดสอบความต้านทานแรงดัดของคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น ที่อายุการบ่ม 7, 14 และ 28 วัน ผลการ
ทดสอบเฉลี่ยจ านวน 5 ก้อน ตามมาตรฐาน ASTM C78 [11] 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

1. คุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุมวลรวม 
จากการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของมวลรวม ผลการทดสอบดังแสดงในตารางที่ 2 พบว่าค่าความถ่วงจ าเพาะ 

(ถพ.) หินฝุ่นและทรายเท่ากับ 2.66 และ 2.54 ตามล าดับ โดยมีค่าอยู่ในช่วงมาตรฐานของมวลรวมทั่วไป [12] มีค่า 2.4-2.9 ค่า 
ถพ. ที่ได้แสดงให้เห็นว่าหินฝุ่นมีขนาดใหญ่กว่าทรายเล็กน้อย อนุภาคมีความพรุนมากกว่าทราย ส าหรับค่าการดูดซึมน ้าซึ่งมี
ความส าคัญในการควบคุมปริมาณน ้าในส่วนผสม เพื่อให้น ้าท่ีเติมลงไปเป็นน ้าส าหรับส่วนผสมคอนกรีตที่มีหน้าที่ท าปฏิกิริยาไฮ
เดรชั่น พบว่าค่าการดูดซึมน ้าของหินฝุ่นและทราย มีค่าเท่ากับร้อยละ 0.20 และ 1.20 ตามล าดับ ซึ่งค่าอยู่ในช่วงมาตรฐานของ
มวลรวมทั่วไป [12]  และสอดคล้องกับรายงานวิจัยของ [13] ค่าหน่วยน ้าหนักของหินฝุ่นและทรายมีค่าเท่ากับ 2025 และ 
1675 กก./ม.3  ตามล าดับ มคี่าอยู่ในช่วงมาตรฐานของมวลรวมทั่วไป [12] ค่าโมดูลัสความละเอียดของหินฝุ่นและทรายเท่ากับ 
3.43 และ 3.23 ตามล าดับ ซึ่งเป็นค่าที่อยู่ในช่วงยอมรับได้ตามมาตรฐาน ASTM C33 [14]  

 
ตารางที่ 2  คุณสมบัติทางกายภาพของมวลรวม 

วัสดุ ค่าความถ่วงจ าเพาะ 
(ถ.พ.)  

ค่าการดูดซึมน ้า  
(%) 

หน่วยน ้าหนัก 
(กก./ม.3) 

โมดูลัสความละเอียด 
(F.M.) 

หินฝุ่น 2.66 0.20 2025 3.43 
ทราย 2.54 1.40 1675 3.23 

 
เมื่อพิจารณาขนาดคละของมวลรวมดังแสดงในรูปที่ 2 พบว่าทั้งหินฝุ่นและทรายมีขนาดคละไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 

ASTM C33 [14] โดยหินฝุ่นและทรายมีเปอร์เซ็นต์ผ่านตะแกรงเบอร์ 8 (2.36 มม.) และตะแกรงเบอร์ 16 (1.18 มม.) ต ่ากว่า
เกณฑ์ แสดงว่าหินฝุ่นและทรายมีความหยาบกว่ามวลรวมละเอียดทั่วไป ซึ่งสอดคล้องกับค่าโมดูลัสความละเอียด (F.M.)  
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รูปที ่2  กราฟการวิเคราะห์ขนาดคละของมวลรวมละเอียด  
 

2. คุณสมบัติทางกายภาพและทางกลของคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นผสมน ้ายางพารา 
ลักษณะทั่วไปของคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นผสมน ้ายางพาราดังแสดงในรูปที่ 3 พบว่าทุกอัตราส่วนการผสมมมีิติ

และความคลาดเคลื่อนเป็นไปตามเกณฑ์ของ มอก.827-2531 บล็อกมีเนื้อแน่น ไม่มีรอยแตกหรือรอยร้าว  ความหนา ความ
เรียบ ได้ฉาก เช่นเดียวกับคอนกรีตบล็อกประสานปูพ้ืนปกติที่ผสมน ้า (คอนกรีตบล็อกประสานปูพ้ืนควบคุม) 

 

          
                           Control                                LPB-5                                      LPB-10 

            
                            LPB-15                               LPB-20                                     LPB-30 

 
รูปที ่3 ลักษณะของก้อนตัวอย่างคอนกรีตบล็อกประสานปูพ้ืน 
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1) ค่าการดูดซึมน า้และค่าความหนาแน่นของคอนกรีตบล็อกประสานปูพ้ืน 
 

 
 

รูปที ่4  ความสัมพันธ์ระหว่างค่าการดูดซมึน ้าและค่าความหนาแนน่ของคอนกรีตบล็อกประสานปูพ้ืน 
 

จากรูปที่ 4 พบว่าค่าความหนาแน่นของคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นผสมน ้ายางพารา 5% มีค่าสูงที่สุด ค่าความ
หนาแน่นมีแนวโน้มลดลงเมื่อเพิ่มปริมาณของน ้ายางพารามากกว่า 5% สอดคล้องกับรายงานวิจัยของ [2,15] ส่วนค่าการดูดซึม
น ้าของคอนกรีตบล็อกประสานปูพ้ืนพบว่าเมื่อผสมน ้ายางพารา 5 และ 10% ค่าการดูดซึมน ้าจะต ่ากว่าคอนกรีตบล็อกประสาน
ปูพ้ืนควบคุม ซึ่งมีผลมาจากน ้ายางธรรมชาติได้ท าปฏิกิริยาก่อตัวเป็นแผ่นฟิลม์ (Film) ที่เกิดจากอนุภาคของโพลิเมอร์มารวมตัว
กัน (Coalesce) กระจายตัวอยู่ในช่องว่างของคอนกรีต ซึ่งแผ่นฟิล์มมีคุณสมบัติไม่ดูดซับน ้า ท าให้การดูดซึมน ้าของคอนกรีต
บล็อกประสานปูพื้นลดลง แต่เมื่อปริมาณน ้ายางพาราเพิ่มขึ้นมากกว่า 10% จะท าให้น ้ายางพารากับปูนซีเมนต์และมวลรวม
ผสมเข้ากันได้ไม่ดี ไม่เป็นเนื้อเดียวกัน น ้ายางพาราจะจับตัวกันเป็นก้อนท าให้เกิดรูพรุนและช่องว่างในเนื้อคอนกรีต ส่งผลให้ค่า
การดูดซึมน ้าจะสูงขึ้นสอดคล้องกับรายงานวิจัยของ [16,17]  

2) ค่าความต้านทานแรงอัดของคอนกรีตบล็อกประสานปูพ้ืน 
ผลการทดสอบค่าความต้านทานแรงอัดของคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น ดังแสดงในรูปที่ 5 พบว่าอายุการบ่มมีผล

ต่อค่าความต้านทานแรงอัด กล่าวคือเมื่ออายุการบ่มนานข้ึนค่าความต้านทานแรงอัดจะมคี่าสูงขึ้น เนื่องจากแคลเซียมซิลิเกตจะ
ท าปฏิกิริยากับน ้าก่อให้เกิดสารประกอบแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรต (C-S-H) ดังสมการที่ 1 และ 2 หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า 
ซีเมนต์เจล (Gel) ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นวัสดุประสานท่ีเกิดจากปฏิกิริยาไฮเดรชั่นระหว่างน ้ากับปูนซีเมนต์มากขึ้น [18]  

สมการที ่1: 2C3S + 6H2O        C3S2H3 + 3Ca(OH)2     
สมการที ่2: 2C2S + 4H2O        C3S2H3 + Ca(OH)2      

 

ในรูปที่ 5 จะเห็นได้ว่าค่าความต้านทานแรงอัดของคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นมีแนวโน้มลดลงเมื่ออัตราส่วนน ้า
ยางพาราที่เพิ่มขึ ้น สอดคล้องกับรายงานวิจัยของ [2] โดยค่าความต้านทานแรงอัดลดลงประมาณ 10% เมื ่อปริมาณน ้า
ยางพาราเพิ่มขึ้น 5% สาเหตุที่ท าใหค้่าความต้านทานแรงอัดของคอนกรีตบล็อกประสานปูพ้ืนลดลง เป็นผลมาจากน ้ายางพารา
ธรรมชาติได้ท าปฏิกิริยากลายเป็นแผ่นฟิล์มกระจายตัวในเนื้อคอนกรีต ซึ ่งแผ่นฟิล์มมีคุณสมบัติความยืดหยุ่นสูงแต่ไม่มี
ความสามารถยึดเกาะกับของแข็ง จึงไม่สามารถช่วยด้านความต้านทานแรงอัดของคอนกรีตได้  
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รูปที ่5 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนน ้ายางพารากับความต้านทานแรงอัดของคอนกรีตบล็อกประสานปูพ้ืน 
 

เมื่อพิจารณาความต้านทานแรงอัดตามข้อก าหนดของ มอก. 827-2531 ซึ่งค่าเฉลี่ยต้องไม่น้อยกว่า 40 เมกะพาสคาล 
พบว่า คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นควบคุมและคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นผสมน ้ายางพารา 5% จะผ่านข้อก าหนดทุกอายุ
การบ่ม  ในส่วนของคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นผสมน ้ายางพารา 10% ผ่านข้อก าหนดที่อายุการบ่ม 28 วัน เท่านั้น และ
คอนกรีตบล็อกประสานปูพ้ืนผสมน ้ายางพารา 10, 20 และ 30% ไม่ผ่านตามข้อก าหนดทุกอายุการบ่ม 

3) ค่าความต้านทานแรงดัดของคอนกรีตบล็อกประสานปูพ้ืน 
 

 
 

รูปที ่6 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนน ้ายางพารากับความต้านทานแรงดัดของคอนกรีตบล็อกประสานปูพ้ืน 
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1) ค่าการดูดซึมน า้และค่าความหนาแน่นของคอนกรีตบล็อกประสานปูพ้ืน 
 

 
 

รูปที ่4  ความสัมพันธ์ระหว่างค่าการดูดซมึน ้าและค่าความหนาแนน่ของคอนกรีตบล็อกประสานปูพ้ืน 
 

จากรูปที่ 4 พบว่าค่าความหนาแน่นของคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นผสมน ้ายางพารา 5% มีค่าสูงที่สุด ค่าความ
หนาแน่นมีแนวโน้มลดลงเมื่อเพิ่มปริมาณของน ้ายางพารามากกว่า 5% สอดคล้องกับรายงานวิจัยของ [2,15] ส่วนค่าการดูดซึม
น ้าของคอนกรีตบล็อกประสานปูพ้ืนพบว่าเมื่อผสมน ้ายางพารา 5 และ 10% ค่าการดูดซึมน ้าจะต ่ากว่าคอนกรีตบล็อกประสาน
ปูพ้ืนควบคุม ซึ่งมีผลมาจากน ้ายางธรรมชาติได้ท าปฏิกิริยาก่อตัวเป็นแผ่นฟิลม์ (Film) ที่เกิดจากอนุภาคของโพลิเมอร์มารวมตัว
กัน (Coalesce) กระจายตัวอยู่ในช่องว่างของคอนกรีต ซึ่งแผ่นฟิล์มมีคุณสมบัติไม่ดูดซับน ้า ท าให้การดูดซึมน ้าของคอนกรีต
บล็อกประสานปูพื้นลดลง แต่เมื่อปริมาณน ้ายางพาราเพิ่มขึ้นมากกว่า 10% จะท าให้น ้ายางพารากับปูนซีเมนต์และมวลรวม
ผสมเข้ากันได้ไม่ดี ไม่เป็นเนื้อเดียวกัน น ้ายางพาราจะจับตัวกันเป็นก้อนท าให้เกิดรูพรุนและช่องว่างในเนื้อคอนกรีต ส่งผลให้ค่า
การดูดซึมน ้าจะสูงขึ้นสอดคล้องกับรายงานวิจัยของ [16,17]  

2) ค่าความต้านทานแรงอัดของคอนกรีตบล็อกประสานปูพ้ืน 
ผลการทดสอบค่าความต้านทานแรงอัดของคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น ดังแสดงในรูปที่ 5 พบว่าอายุการบ่มมีผล

ต่อค่าความต้านทานแรงอัด กล่าวคือเมื่ออายุการบ่มนานข้ึนค่าความต้านทานแรงอัดจะมคี่าสูงขึ้น เนื่องจากแคลเซียมซิลิเกตจะ
ท าปฏิกิริยากับน ้าก่อให้เกิดสารประกอบแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรต (C-S-H) ดังสมการที่ 1 และ 2 หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า 
ซีเมนต์เจล (Gel) ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นวัสดุประสานท่ีเกิดจากปฏิกิริยาไฮเดรชั่นระหว่างน ้ากับปูนซีเมนต์มากขึ้น [18]  

สมการที ่1: 2C3S + 6H2O        C3S2H3 + 3Ca(OH)2     
สมการที ่2: 2C2S + 4H2O        C3S2H3 + Ca(OH)2      

 

ในรูปที่ 5 จะเห็นได้ว่าค่าความต้านทานแรงอัดของคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นมีแนวโน้มลดลงเมื่ออัตราส่วนน ้า
ยางพาราที่เพิ่มขึ ้น สอดคล้องกับรายงานวิจัยของ [2] โดยค่าความต้านทานแรงอัดลดลงประมาณ 10% เมื ่อปริมาณน ้า
ยางพาราเพิ่มขึ้น 5% สาเหตุที่ท าใหค้่าความต้านทานแรงอัดของคอนกรีตบล็อกประสานปูพ้ืนลดลง เป็นผลมาจากน ้ายางพารา
ธรรมชาติได้ท าปฏิกิริยากลายเป็นแผ่นฟิล์มกระจายตัวในเนื้อคอนกรีต ซึ ่งแผ่นฟิล์มมีคุณสมบัติความยืดหยุ่นสูงแต่ไม่มี
ความสามารถยึดเกาะกับของแข็ง จึงไม่สามารถช่วยด้านความต้านทานแรงอัดของคอนกรีตได้  
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รูปที ่5 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนน ้ายางพารากับความต้านทานแรงอัดของคอนกรีตบล็อกประสานปูพ้ืน 
 

เมื่อพิจารณาความต้านทานแรงอัดตามข้อก าหนดของ มอก. 827-2531 ซึ่งค่าเฉลี่ยต้องไม่น้อยกว่า 40 เมกะพาสคาล 
พบว่า คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นควบคุมและคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นผสมน ้ายางพารา 5% จะผ่านข้อก าหนดทุกอายุ
การบ่ม  ในส่วนของคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นผสมน ้ายางพารา 10% ผ่านข้อก าหนดที่อายุการบ่ม 28 วัน เท่านั้น และ
คอนกรีตบล็อกประสานปูพ้ืนผสมน ้ายางพารา 10, 20 และ 30% ไม่ผ่านตามข้อก าหนดทุกอายุการบ่ม 

3) ค่าความต้านทานแรงดัดของคอนกรีตบล็อกประสานปูพ้ืน 
 

 
 

รูปที ่6 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนน ้ายางพารากับความต้านทานแรงดัดของคอนกรีตบล็อกประสานปูพ้ืน 
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ผลการทดสอบค่าความต้านทานแรงดัดหรือค่าโมดูลัสความยืดหยุ่นของคอนกรีตบล็อกประสานปูพ้ืน  ดังแสดงในรูป
ที่ 6 พบว่า ความต้านทานแรงดัดของคอนกรีตบล็อกประสานปูพ้ืนผสมน ้ายางพารา 5% มีค่ามากกว่าคอนกรีตบล็อกประสานปู
พื้นควบคุมทุกอายุการบ่ม มากกว่าโดยเฉลี่ยประมาณ 3% เนื่องจากอนุภาคเนื้อยางเกาะตัวเป็นชั้นฟิล์มที่แข็งแรงขึ้น มีความ
ยืดหยุ่นสูง ช่วยในการประสานของเนื้อคอนกรีต แต่เมื่อผสมน ้ายางพาราเพิ่มขึ้นเป็น 10, 15, 20 และ 30% ค่าความต้านทาน
แรงดัดของคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นจะลดลงอย่างต่อเนื่อง และต ่ากว่าคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นควบคุม เนื่องจาก
ปริมาณน ้ายางพารา ปูนซีเมนต์และมวลรวมผสมเข้ากันได้ไม่เต็มที่ และน ้ายางพาราจะจับตัวเป็นก้อน ท าให้เนื้อคอนกรีตพรุน
ส่งผลให้ความต้านทานแรงดัดลดลง สอดคล้องกับรายงานวิจัยของ [2,15,19] และเมื่อพิจารณาจากค่าความหนาแน่นของ
คอนกรีตบล็อกประสานปูพ้ืนในรูปที่ 4 พบว่า ความต้านทานแรงดัดมีความสัมพันธ์กับความหนาแน่น 

 
สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาคุณสมบัติของคอนกรีตบล็อกประสานปูพ้ืนผสมน ้ายางพารา ขนาด 11 × 22 × 6 เซนติเมตร โดยใช้น ้า
ยางพาราธรรมชาติทดแทนน ้าอัตราส่วนร้อยละ 0, 5, 10, 15, 20 และ 30 โดยน ้าหนักของน ้า ใช้อัตราส่วนปูนซีเมนต์: ทราย: 
หินฝุ่น เท่ากับ 1: 2: 4  และอัตราส่วนน ้าต่อปูนซีเมนต์เท่ากับ 0.43 พบว่าคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นผสมน ้ายางพารามี
คุณสมบัติด้านความต้านทานแรงอัดน้อยกว่าคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นควบคุม คอนกรีตบล็อกประสานปูพื ้นผสมน ้า
ยางพาราไม่เกิน 10% มีความดูดซึมน ้าต ่ากว่าคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นควบคุม และคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นผสมน ้า
ยางพาราไม่เกิน 5% มีความต้านทานแรงดัดสูงกว่าคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นควบคุม โดยปริมาณของน ้ายางพาราทดแทน
น ้าส าหรับงานคอนกรีตบล็อกประสานปูพ้ืนตาม มอก. 827-2531 ที่เหมาะสมที่สุดในการศึกษาครั้งนี้คือที่อัตราส่วน 10% โดย
น ้าหนักของน ้า ซึ่งที่อายุการบ่ม 28 วัน มีความหนาแน่นเท่ากับ 2138 กก./ม.3 ค่าการดูดซึมน ้าเท่ากับร้อยละ 6.09 ค่าความ
ต้านทานแรงอัดเท่ากับ 48.6 เมกะพาสคาล และค่าความต้านทานแรงดัดเท่ากับ 9.8 เมกะพาสคาล 
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ผลการทดสอบค่าความต้านทานแรงดัดหรือค่าโมดูลัสความยืดหยุ่นของคอนกรีตบล็อกประสานปูพ้ืน  ดังแสดงในรูป
ที่ 6 พบว่า ความต้านทานแรงดัดของคอนกรีตบล็อกประสานปูพ้ืนผสมน ้ายางพารา 5% มีค่ามากกว่าคอนกรีตบล็อกประสานปู
พื้นควบคุมทุกอายุการบ่ม มากกว่าโดยเฉลี่ยประมาณ 3% เนื่องจากอนุภาคเนื้อยางเกาะตัวเป็นชั้นฟิล์มที่แข็งแรงขึ้น มีความ
ยืดหยุ่นสูง ช่วยในการประสานของเนื้อคอนกรีต แต่เมื่อผสมน ้ายางพาราเพิ่มขึ้นเป็น 10, 15, 20 และ 30% ค่าความต้านทาน
แรงดัดของคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นจะลดลงอย่างต่อเนื่อง และต ่ากว่าคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นควบคุม เนื่องจาก
ปริมาณน ้ายางพารา ปูนซีเมนต์และมวลรวมผสมเข้ากันได้ไม่เต็มที่ และน ้ายางพาราจะจับตัวเป็นก้อน ท าให้เนื้อคอนกรีตพรุน
ส่งผลให้ความต้านทานแรงดัดลดลง สอดคล้องกับรายงานวิจัยของ [2,15,19] และเมื่อพิจารณาจากค่าความหนาแน่นของ
คอนกรีตบล็อกประสานปูพ้ืนในรูปที่ 4 พบว่า ความต้านทานแรงดัดมีความสัมพันธ์กับความหนาแน่น 

 
สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาคุณสมบัติของคอนกรีตบล็อกประสานปูพ้ืนผสมน ้ายางพารา ขนาด 11 × 22 × 6 เซนติเมตร โดยใช้น ้า
ยางพาราธรรมชาติทดแทนน ้าอัตราส่วนร้อยละ 0, 5, 10, 15, 20 และ 30 โดยน ้าหนักของน ้า ใช้อัตราส่วนปูนซีเมนต์: ทราย: 
หินฝุ่น เท่ากับ 1: 2: 4  และอัตราส่วนน ้าต่อปูนซีเมนต์เท่ากับ 0.43 พบว่าคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นผสมน ้ายางพารามี
คุณสมบัติด้านความต้านทานแรงอัดน้อยกว่าคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นควบคุม คอนกรีตบล็อกประสานปูพื ้นผสมน ้า
ยางพาราไม่เกิน 10% มีความดูดซึมน ้าต ่ากว่าคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นควบคุม และคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นผสมน ้า
ยางพาราไม่เกิน 5% มีความต้านทานแรงดัดสูงกว่าคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นควบคุม โดยปริมาณของน ้ายางพาราทดแทน
น ้าส าหรับงานคอนกรีตบล็อกประสานปูพ้ืนตาม มอก. 827-2531 ที่เหมาะสมที่สุดในการศึกษาครั้งนี้คือที่อัตราส่วน 10% โดย
น ้าหนักของน ้า ซึ่งที่อายุการบ่ม 28 วัน มีความหนาแน่นเท่ากับ 2138 กก./ม.3 ค่าการดูดซึมน ้าเท่ากับร้อยละ 6.09 ค่าความ
ต้านทานแรงอัดเท่ากับ 48.6 เมกะพาสคาล และค่าความต้านทานแรงดัดเท่ากับ 9.8 เมกะพาสคาล 
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เครื่องอบมะพร้าวแก้ว

อาภาพล มหาวีระ1* มติ นรารมย์1

บทคัดย่อ
การผลิตมะพร้าวแก้วเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีการถ่ายทอดสู่ลูกหลาน อ.เชียงคาน จ.เลย ได้ท�าการเรียนรู้และพัฒนารูป

แบบของผลติภัณฑ์ทางการเกษตรมมีาตรฐานผลติเป็นสนิค้าทีร่ะลกึ ในการผลติมะพร้าวแก้วแบบแผ่นจะมขีัน้ตอนทีซ่บัซ้อนมาก ทาง

ผู้จัดท�าวิจัยจึงผลิตเครื่องอบมะพร้าวแก้วเพื่อช่วยลดระยะเวลาในการผลิตมะพร้าวแก้วแบบแผ่น เพื่อศึกษาการออกแบบและสร้าง

เครือ่งอบมะพร้าวแก้วออกแบบเป็นสองส่วนคอื ส่วนแรกห้องอบความร้อนโดยใช้พดัลมดดูอากาศจากภายนอกมาเป่าลมผ่านฮตีเตอร์

ท�าความร้อนเข้าสู่ห้องอบ ส่วนที่สองตะแกรงส�าหรับใส่มะพร้าวเชื่อมภายในจะมีใบพายช่วยไม่ให้มะพร้าวจับกันเป็นก้อน หลักการ

ท�างานของเคร่ืองอบมะพร้าวแก้วน�ามะพร้าวทีผ่่านการเชือ่มมาใส่ในตะแกรงของเครือ่งอบมะพร้าวแก้ว และท�าการทดลองอบมะพร้าว

เชื่อมโดยที่ปรับอุณหภูมิเพื่อหาค่าที่เหมาะสมที่สุดกับการอบมะพร้าวแก้ว สวิตช์เลือกต�าแหน่งลักษณะของมะพร้าวแก้วที่ต้องการ

และเปิดเครื่องอบมะพร้าวให้ท�างานระบบจะเป่าลมร้อนพร้อมกับหมุนตะแกรงที่มีมะพร้าวเชื่อม เครื่องอบมะพร้าวแก้วจะหยุดเมื่อ

ถึงค่าที่เลือกไว้ ผลการศึกษาการทดลองเครื่องอบมะพร้าวแก้ว ใส่มะพร้าวเชื่อมลงในตะแกรงในเครื่อง 1 กิโลกรัม และกดสวิตซ์เปิด

เครือ่งให้ระบบการท�างานของเครือ่งอบมะพร้าวแก้วใช้ระยะเวลาในการผลติ 40 นาทต่ีอรอบ จะได้มะพร้าวแก้วพร้อมจ�าหน่ายขนาด

น�้าหนักเฉลี่ย 0.7 กิโลกรัม สรุปจากทดลองหาประสิทธิภาพของเครื่องอบมะพร้าวแก้วค่าของอุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ในช่วง 55-60 
oC ความเร็วรอบในการหมุนตะแกรงขณะอบ 23 รอบต่อนาที และความเร็วรอบในการปั่น 38 รอบต่อนาที ระยะเวลาที่ใช้ในการอบ

มะพร้าวแก้วเฉลีย่ 40 นาท ีค่าพลงังานไฟฟ้ารวมของเครือ่งอบมะพร้าวแก้ว 1.034 กโิลวัตต์ต่อชัว่โมง คดิเป็นค่าไฟฟ้าต่อครัง้ประมาณ 

3 บาท 

ค�าส�าคัญ: เครื่องอบมะพร้าว มะพร้าวเชื่อม มะพร้าวแก้ว ฟังอ่านออกเสียง พจนานุกรม - ดูพจนานุกรมโดยละเอียด

1 อาจารย์, สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร สกลนคร 47160
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Coconut Roasting Machine 

Apapol Mahaveera1* Mati Nararom1

Abstract
Coconut glass production is a folk wisdom that is passed on to offspring Chiang Khan District Loei 

Province. Have learned and developed forms of agricultural products with standards produced as souvenirs. In 

the production of coconut glass sheet, the process is very complicated. The researcher has therefore produced 

a coconut glass baking machine to help reduce the time to produce coconut roasting machine. To study the 

design and construction of the coconut glass baking machine, designed in two parts, which are The first part, 

the heat chamber, using an external exhaust fan to blow air through the heater into the steam room. The 

second part of the sieve for adding coconut sweets inside will have a spatula to help prevent the coconut from 

forming into a lump. Put the connected coconut in coconut roasting machine. And experimented with baking 

coconut sweets with temperature adjustment to find the most suitable value for baking coconut sweets. The 

working principle of the coconut roast machine in the machine will have a sieve to connect the coconut. The 

coconut roasting machine will stop when the selected value is reached. The experiment of coconut roasting 

machine put the coconut sweets in a 1 kilograms sieve in the machine. And press the selector switch to turn 

on the machine, the coconut roasting machine will give the production time 40 minutes per round. Will get 

coconut glass available for sale, with an average weight of 0.7 kilograms. From the experiment to find the 

efficiency of coconut roasting machine, the suitable temperature is in the range of 55-60 oC. Rotation speed of 

the sieve while baking 23 rpm. and the spin speed of 38 rpm. The average baking time for coconut glass is 40 

minutes. Total electrical energy value of coconut roasting machine 1.034 kilowatts per hour. The electricity 

charge will be approximately 3 baht per visit.

Key word: coconut roasting machine, coconut sweets, coconut glass
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บทน า 
เน่ืองจากปัจจุบันการท ามะพร้าวแก้วเริ่มแรกน้ัน ได้ท าเป็นลักษณะแบบแผ่น และได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาให้แก่ลูกแก่

หลาน ที่ชุมชนบ้านน้อย ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย ซ่ึงได้เล็งเห็นว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวเป็นที่รู้จักกันดี คือแก่งคุดคู้ จึงได้ริเริ่ม
ท าเป็นแหล่งจ าหน่ายสินค้าการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร สินค้าที่ระลึก และสินค้า OTOP มากมาย ภายหลังได้รับความ
นิยมมากขึ้น เป็นสาเหตุท าให้บางช่วงวัตถุดิบบางอย่างไม่เพียงพอ โดยเฉพาะผลมะพร้าวในพื้นที่จะมีเอกลักษณ์คือเน้ือที่หนา 
จนกระทั่งต่อมาจึงได้มีการรวมกลุ่มกัน พัฒนาและเรียนรู้การรูปแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้อร่อยน่ารับประทานมีมาตรฐาน การท า
มะพร้าวแก้วในแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงในการผัดมะพร้าวในแต่ละครั้ง จะใช้แรงคนงานในการผัดเม่ือท าไปปริมาณ
หลายกิโลกรัม ท าให้เกิดการความเหน่ือยล้าในการผัดจึงได้เกิดแนวคิดเครื่องอบมะพร้าวแก้วโดยการใช้มอเตอร์ในการหมุนและ
น าเอาความร้อนเข้าไปท าให้มะพร้าวแก้วที่เปียกน้ าเชื่อมน าเข้าเครื่องอบมะพร้าวแก้วจะท าให้มะพร้าวแห้ง ท าให้น้ าเชื่อม
กลายเป็นเกร็ดและใช้ระบบการควบคุมทางไฟฟ้าเข้าไปช่วยท าให้การท างานของเครื่องอบมะพร้าวแก้วง่ายต่อการใช้งานและเป็น
การลดแรงและประหยัดเวลาในการผัด 

 
วิธีการด าเนินการ 

ในการออกแบบเครื่องอบมะพร้าวแก้วการผลิตเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด 
ผลิตภัณฑ์ต้องมีการพัฒนาและการบรรจุภัณฑ์ต้องได้รับการพัฒนา เน่ืองจากเป็นกลุ่มที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านซ่ึงเป็นท่องเที่ยว และ
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมีหลากหลาย ตามฤดูกาลของผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นทรัพยากรของท้องถิ่น ทางกลุ่มได้มีการปรับปรุง
พัฒนากรรมวิธีการผลิตโดยเน้นการผลิตที่ สะอาด ถูกหลักอนามัย ไม่มีสารเจือปน ดังรูปที่ 1 

         ก. กลุ่มมะพร้าวแก้วที่ร่วมทดลอง    ข. ลักษณะของมะพร้าวแก้ว 
รูปที่ 1 การทดลองร่วมกับกลุ่ม ดวงใจมะพร้าวแก้ว การผัดแบบมือ เปรียบเทียบกับเครื่องอบมะพร้าวแก้ว 

 
การออกแบบและสร้างเครื่องอบมะพร้าวแก้วออกแบบเป็นสองส่วนคือ ส่วนแรกห้องอบความร้อนโดยใช้พัดลมดูดอากาศ

จากภายนอกมาเป่าลมผ่านฮีตเตอร์ท าความร้อนเข้าสู่ห้องอบ ส่วนที่สองตะแกรงส าหรับใส่มะพร้าวเชื่อมภายในจะมีใบพายช่วย
ไม่ให้มะพร้าวจับกันเป็นก้อน หลักการท างานของเครื่องอบมะพร้าวแก้วน ามะพร้าวที่ผ่านการเชื่อมมาใส่ในตะแกรงของเครื่องอบ
มะพร้าวแก้ว และท าการทดลองอบมะพร้าวเชื่อมโดยที่ปรับอุณหภูมิ เพื่อหาค่าที่เหมาะสมที่สุดกับการอบมะพร้าวแก้วระบบ
ควบคุมการท างานของเครื่องอบมะพร้าวแก้วจะใช้การควบคุมด้วยวงจรทางอิเล็กทรอนิกส์และเขียนโปรแกรม Idmicro เพื่อใช้เป็น
ส่วนส าคัญในควบคุมการท างานของมอเตอร์พัดลมดูดอากาศ มอเตอร์ส าหรับควบคุมตะแกรง และใช้ควบคุมการท างานของฮีต
เตอร์ ดังแสดงในรูปที่ 2 เครื่องอบมะพร้าวแก้ว และในรูปที่ 3 มะพร้าวเชื่อมที่ใช้ในการทดลองชั่งน้ าหนักก่อนเข้าเครื่องอบ
มะพร้าวแก้ว และในรูปที่ 4 มะพร้าวแก้วที่ผ่านการอบจากเครื่องอบมะพร้าวแก้วและพร้อมน าไปจ าหน่าย  

 
          รูปที่ 2 เครื่องอบมะพร้าว                       รูปที่ 3 มะพร้าวเชื่อม       รูปที่ 4 มะพร้าวแก้ว 

 
    รูปที่ 5  ลักษณะของมะพร้าวเชื่อมก่อนเข้าเครื่องอบ                   รูปที่ 6 ลักษณะของมะพร้าวแก้วหลังจากผ่านการอบ 

 
จากรูปที่ 5 คือลักษณะของมะพร้าวเชื่อมที่ใส่ลงในเครื่องอบมะพร้าวแก้วและท าการกดสวิตซ์เปิดเครื่องอบมะพร้าวแก้ว

ให้ท างานใช้เวลา 40 นาที จะได้เน้ือมะพร้าวแก้วที่ได้ลักษณะที่เหมาะสมดังในรูปที่ 6 ในการทดลองเครื่องเพื่อหาประสิทธิภาพเพื่อ
หาความเหมาะสมของลักษณะมะพร้าวแก้วที่พร้อมน าไปจ าหน่าย มีล าดับของการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพสูงสุดที่เครื่องอบ
มะพร้าวแก้ว มีกระบวนการทดลองตามขั้นตอนดังต่อไปน้ี 1. การทดลองปรับอุณหภูมิของเครื่องอบมะพร้าวเพื่อหาประสิทธิภาพ
การรักษาอุณหภูมิที่ต้องการ 2. การทดลองหาเวลาที่มีประสิทธิภาพดีและไม่สูญเสียวัตถุดิบมากเกินไป  3. การทดลองปรับค่า
ความเร็วในการท าให้มะพร้าวแตกตัวที่เกิดที่สุดที่เครื่องอบมะพร้าวแก้วสามารถท าได้ 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

จากวิธีการด าเนินการวิจัยได้มีการแบ่งขั้นตอนการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องอบมะพร้าวแก้วโดยแสดงเป็น
รายข้อดังต่อไปน้ี 

1. การทดลองปรับอุณหภูมิเพื่อหาอุณหภูมิที่เหมาะสม  การทดลองน้ีจัดท าขึ้นเพื่อตรวจสอบการท างานของระบบท า
ความร้อน เพื่อหาระยะเวลาการอบให้ได้อุณหภูมิที่ต้องการรักษาระดับอุณหภูมิมีประสิทธิภาพ ดังแสดงในรูปที่ 7 การทดลองการ
ปรับอุณหภูมิเพื่อหาค่าที่เหมาะสมหรับการอบมะพร้าว  
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บทน า 
เน่ืองจากปัจจุบันการท ามะพร้าวแก้วเริ่มแรกน้ัน ได้ท าเป็นลักษณะแบบแผ่น และได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาให้แก่ลูกแก่

หลาน ที่ชุมชนบ้านน้อย ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย ซ่ึงได้เล็งเห็นว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวเป็นที่รู้จักกันดี คือแก่งคุดคู้ จึงได้ริเริ่ม
ท าเป็นแหล่งจ าหน่ายสินค้าการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร สินค้าที่ระลึก และสินค้า OTOP มากมาย ภายหลังได้รับความ
นิยมมากขึ้น เป็นสาเหตุท าให้บางช่วงวัตถุดิบบางอย่างไม่เพียงพอ โดยเฉพาะผลมะพร้าวในพื้นที่จะมีเอกลักษณ์คือเน้ือที่หนา 
จนกระทั่งต่อมาจึงได้มีการรวมกลุ่มกัน พัฒนาและเรียนรู้การรูปแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้อร่อยน่ารับประทานมีมาตรฐาน การท า
มะพร้าวแก้วในแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงในการผัดมะพร้าวในแต่ละครั้ง จะใช้แรงคนงานในการผัดเม่ือท าไปปริมาณ
หลายกิโลกรัม ท าให้เกิดการความเหน่ือยล้าในการผัดจึงได้เกิดแนวคิดเครื่องอบมะพร้าวแก้วโดยการใช้มอเตอร์ในการหมุนและ
น าเอาความร้อนเข้าไปท าให้มะพร้าวแก้วที่เปียกน้ าเชื่อมน าเข้าเครื่องอบมะพร้าวแก้วจะท าให้มะพร้าวแห้ง ท าให้น้ าเชื่อม
กลายเป็นเกร็ดและใช้ระบบการควบคุมทางไฟฟ้าเข้าไปช่วยท าให้การท างานของเครื่องอบมะพร้าวแก้วง่ายต่อการใช้งานและเป็น
การลดแรงและประหยัดเวลาในการผัด 

 
วิธีการด าเนินการ 

ในการออกแบบเครื่องอบมะพร้าวแก้วการผลิตเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด 
ผลิตภัณฑ์ต้องมีการพัฒนาและการบรรจุภัณฑ์ต้องได้รับการพัฒนา เน่ืองจากเป็นกลุ่มที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านซ่ึงเป็นท่องเที่ยว และ
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมีหลากหลาย ตามฤดูกาลของผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นทรัพยากรของท้องถิ่น ทางกลุ่มได้มีการปรับปรุง
พัฒนากรรมวิธีการผลิตโดยเน้นการผลิตที่ สะอาด ถูกหลักอนามัย ไม่มีสารเจือปน ดังรูปที่ 1 

         ก. กลุ่มมะพร้าวแก้วที่ร่วมทดลอง    ข. ลักษณะของมะพร้าวแก้ว 
รูปที่ 1 การทดลองร่วมกับกลุ่ม ดวงใจมะพร้าวแก้ว การผัดแบบมือ เปรียบเทียบกับเครื่องอบมะพร้าวแก้ว 

 
การออกแบบและสร้างเครื่องอบมะพร้าวแก้วออกแบบเป็นสองส่วนคือ ส่วนแรกห้องอบความร้อนโดยใช้พัดลมดูดอากาศ

จากภายนอกมาเป่าลมผ่านฮีตเตอร์ท าความร้อนเข้าสู่ห้องอบ ส่วนที่สองตะแกรงส าหรับใส่มะพร้าวเชื่อมภายในจะมีใบพายช่วย
ไม่ให้มะพร้าวจับกันเป็นก้อน หลักการท างานของเครื่องอบมะพร้าวแก้วน ามะพร้าวที่ผ่านการเชื่อมมาใส่ในตะแกรงของเครื่องอบ
มะพร้าวแก้ว และท าการทดลองอบมะพร้าวเชื่อมโดยที่ปรับอุณหภูมิ เพื่อหาค่าที่เหมาะสมที่สุดกับการอบมะพร้าวแก้วระบบ
ควบคุมการท างานของเครื่องอบมะพร้าวแก้วจะใช้การควบคุมด้วยวงจรทางอิเล็กทรอนิกส์และเขียนโปรแกรม Idmicro เพื่อใช้เป็น
ส่วนส าคัญในควบคุมการท างานของมอเตอร์พัดลมดูดอากาศ มอเตอร์ส าหรับควบคุมตะแกรง และใช้ควบคุมการท างานของฮีต
เตอร์ ดังแสดงในรูปที่ 2 เครื่องอบมะพร้าวแก้ว และในรูปที่ 3 มะพร้าวเชื่อมที่ใช้ในการทดลองชั่งน้ าหนักก่อนเข้าเครื่องอบ
มะพร้าวแก้ว และในรูปที่ 4 มะพร้าวแก้วที่ผ่านการอบจากเครื่องอบมะพร้าวแก้วและพร้อมน าไปจ าหน่าย  

 
          รูปที่ 2 เครื่องอบมะพร้าว                       รูปที่ 3 มะพร้าวเชื่อม       รูปที่ 4 มะพร้าวแก้ว 

 
    รูปที่ 5  ลักษณะของมะพร้าวเชื่อมก่อนเข้าเครื่องอบ                   รูปที่ 6 ลักษณะของมะพร้าวแก้วหลังจากผ่านการอบ 

 
จากรูปที่ 5 คือลักษณะของมะพร้าวเชื่อมที่ใส่ลงในเครื่องอบมะพร้าวแก้วและท าการกดสวิตซ์เปิดเครื่องอบมะพร้าวแก้ว

ให้ท างานใช้เวลา 40 นาที จะได้เน้ือมะพร้าวแก้วที่ได้ลักษณะที่เหมาะสมดังในรูปที่ 6 ในการทดลองเครื่องเพื่อหาประสิทธิภาพเพื่อ
หาความเหมาะสมของลักษณะมะพร้าวแก้วที่พร้อมน าไปจ าหน่าย มีล าดับของการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพสูงสุดที่เครื่องอบ
มะพร้าวแก้ว มีกระบวนการทดลองตามขั้นตอนดังต่อไปน้ี 1. การทดลองปรับอุณหภูมิของเครื่องอบมะพร้าวเพื่อหาประสิทธิภาพ
การรักษาอุณหภูมิที่ต้องการ 2. การทดลองหาเวลาที่มีประสิทธิภาพดีและไม่สูญเสียวัตถุดิบมากเกินไป  3. การทดลองปรับค่า
ความเร็วในการท าให้มะพร้าวแตกตัวที่เกิดที่สุดที่เครื่องอบมะพร้าวแก้วสามารถท าได้ 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

จากวิธีการด าเนินการวิจัยได้มีการแบ่งขั้นตอนการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องอบมะพร้าวแก้วโดยแสดงเป็น
รายข้อดังต่อไปน้ี 

1. การทดลองปรับอุณหภูมิเพื่อหาอุณหภูมิที่เหมาะสม  การทดลองน้ีจัดท าขึ้นเพื่อตรวจสอบการท างานของระบบท า
ความร้อน เพื่อหาระยะเวลาการอบให้ได้อุณหภูมิที่ต้องการรักษาระดับอุณหภูมิมีประสิทธิภาพ ดังแสดงในรูปที่ 7 การทดลองการ
ปรับอุณหภูมิเพื่อหาค่าที่เหมาะสมหรับการอบมะพร้าว  
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2. การทดลองปรับค่าความเร็วในการหมุน เพื่อหาความเร็วรอบที่ใช้ในการควบคุมมอเตอร์ขับเคลื่อนตระแกรง เพื่อท าให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดของเครื่องโดยเอาคุณภาพด้านน้ าหนักของเน้ือมะพร้าวแก้วเป็นตัวเปรียบเทียบ ได้ผลการทดลองดังแสดงใน
รูปที่ 8 

3. การทดลองปรับค่าเวลาที่เหมาะสม เพื่อหาเวลาที่ใช้ในการอบและปั่น ที่ท าให้เกิดค่ามาตรฐานของมะพร้าวแก้วที่ได้
ผ่านการอบจากเครื่องเครื่องอบมะพร้าวแก้ว ได้ผลการทดลองดังแสดงในรูปที่ 9 

 
รูปที่ 7 การทดลองปรับอุณหภูมิเพื่อหาอุณหภูมิที่เหมาะสม 

 
รูปที่ 8 การทดลองปรับค่าความเร็วในการหมุน 
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รูปที่ 9 การทดลองปรับค่าเวลาที่เหมาะสม 
 

สรุปผลการวิจัย 
จากผลการศึกษาการทดลองเครื่องอบมะพร้าวแก้ว ใส่มะพร้าวเชื่อมลงในตะแกรงในเครื่อง 1 กิโลกรัม และกดสวิตซ์เปิด

เครื่องให้ระบบการท างานของเครื่องอบมะพร้าวแก้วใช้ระยะเวลาในการผลิต 40 นาทีต่อรอบ จะได้มะพร้าวแก้วพร้อมจ าหน่าย
ขนาดน้ าหนักเฉลี่ย 0.7 กิโลกรัม สรุปจากทดลองหาประสิทธิภาพของเครื่องอบมะพร้าวแก้วค่าของอุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ในช่วง 
55-60 oC ความเร็วรอบในการหมุนตะแกรงขณะอบ 23 รอบต่อนาที และความเร็วรอบในการปั่น 38 รอบต่อนาที ระยะเวลาที่ใช้
ในการอบมะพร้าวแก้วเฉลี่ย 40 นาที ค่าพลังงานไฟฟ้ารวมของเครื่องอบมะพร้าวแก้ว 1.034 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง คิดเป็นค่าไฟฟ้าต่อ
ครั้งประมาณ 3 บาท  

 
เอกสารอ้างอิง 
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แบบจ�ำลองทำงคณิตศำสตร์ประมำณค่ำประสทิธภิำพกำรกระจำยภำระงำนแบบรำวนด์โรบนิ

บน MariaDB Galera Cluster Single Board 

โชติธรรม ธารรักษ์1* และดินาถ หล�าสุบ2

บทคัดย่อ
ปัจจบุนัความต้องการเข้าถงึบรกิารฐานข้อมลูทีมี่ขนาดใหญ่ (Big Data) มแีนวโน้มเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ ส่งผลให้ระบบจัดการ

ฐานข้อมูลต้องมีประสิทธิภาพสามารถรองรับและตอบสนองผู้ใช้จ�านวนมากได้อย่างมีเสถียรภาพและมั่นคงปลอดภัย ดังนั้นงานวจิยั

นีจ้งึน�าเสนอการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างประสทิธภิาพการกระจายภาระงาน (Load-Balance) รายการเปลีย่นแปลงฐานข้อมลู 

(Transactions) แบบราวนด์โรบนิ (Round-Robin) บน MariaDB Galera Cluster Single Board กบัจ�านวนเธรด (threads) ในการ

ร้องขอเข้าถงึบริการฐานข้อมลูของผูใ้ช้ ด้วยแบบจ�าลองทางคณติศาสตร์การประมาณแบบก�าลงัสองน้อยสดุ (Least-Squares Approx-

imation) บน MariaDB Galera Cluster Single Board ในลกัษณะการด�าเนนิงานแบบการกระจายภาระงานแบบราวนด์โรบนิ ประกอบ

ด้วย 3 ส่วนคอื ส่วนที ่1 เครือ่งบรกิารรเีวร์ิส พรอ็กซี (Reverse Proxy Server) ตดิตัง้ pen ท�าหน้าทีก่ระจายภาระงาน ส่วนที ่2 เครือ่ง

บรกิารฐานข้อมลู (Database Server) ตดิตัง้ MariaDB Galera Cluster จ�านวน 4 เครือ่ง และส่วนที ่3 เครือ่งลูกข่าย (client) ทดสอบ

ประสิทธิภาพด้วยอัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลต่อวินาที พบว่าการร้องขอเข้าถึงบริการแบบอ่านอย่างเดียว อัตรารายการ

เปลีย่นแปลงฐานข้อมลูเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อเพิ่มจ�านวนเธรดเท่ากับ 30 และมีแนวโน้มคงที่เมื่อจ�านวนเธรดมากกว่า 30 และแบบ

อ่านเขียนอัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลเพิ่มข้ึนน้อยมาก ซ่ึงสอดคล้องกับแบบจ�าลองทางคณิตศาสตร์ที่ได ้คือ
0.3811( ) 138.8786f x x=  และ 2( ) 52.0085 0.5388 0.0047f x x x= + − ตามล�าดบั แสดงให้เหน็ว่าการเพิม่จ�านวนเธรดมากขึน้จะมผีล

ต่อค่าประสทิธิภาพการกระจายภาระงานบน MariaDB Galera Cluster Single Board น้อยมากทัง้ 2 แบบในการทดสอบ

ค�ำส�ำคัญ: รายการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูล กระจายภาระงาน ราวนด์โรบิน Galera Cluster

1 อ., หลกัสตูรวทิยาการคอมพวิเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 90000
2 ผศ., หลกัสตูรเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 90000
1 Lecturer., Computer Science Program, Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University, 90000
2 Asst. Prof., Information Technology Program, Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University, 90000
* Corresponding author: Tel: 0815637445. E-mail address: chotitham.th@skru.ac.th.
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Mathematical Model for Approximation The Efficiency Of Round-Robin Load Balancing 

Method On MariaDB Galera Cluster Single Board

Chotitham Thanrak 1*, Dinat Lamsub 2

Abstract
 Currently, the demand for accessing the Big Data service is likely to increase rapidly. As a result, the 

database management system must be efficient, able to support and respond to a large number of users with 

stability and security. Therefore, this research presents a study of the relationship between the efficiency of 

the Load Balancing transactions rates on the MariaDB Galera Cluster Single Board and the number of threads in 

the user’s database access request with mathematical model, approximation of least squares. On the MariaDB 

Galera Cluster Single Board in a distributed load operation which consist of 3 parts. First, the reverse proxy 

server using round-robin workload with Pen. The second part is the databases server installed MariaDB Galera 

Cluster 4 machines. And the last one is the client that request service to test the server’s performance on 

transactions rates. From the test found that read-only, the transactions rates increase markedly when the num-

ber of threads is 30 and has a stable trend when the number of threads is greater than 30 and the read-write 

rate of the database changes increases very little. Which corresponds to the mathematical model which is 
0.3811( ) 138.8786f x x= and 2( ) 52.0085 0.5388 0.0047f x x x= + − respectively. Show that increasing the number of 

threads will have very little effect on the performance load distribution on the MariaDB Galera Cluster Single Board 

in both tests.

Keywords: Transactions, Load Balance, Round-Robin, Galera Cluster
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บทน ำ 
 ปัจจุบันการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าถึงบริการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ มีแนวโน้มความต้องการ
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ระบบจัดการฐานข้อมูลต้องมีประสิทธิภาพสามารถรองรับและตอบสนองผู้ใช้จ านวนมากได้
อย่างมีเสถียรภาพและมั่นคงปลอดภัย ปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อความต้องการนี้คือระบบเครือข่ายและการจัดการระบบ
ฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ การกระจายภาระงานเป็นแนวคิดและทฤษฎีหนึ่ง ที่ได้รับความนิยมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การท างานของระบบจัดการฐานข้อมูล ให้สามารถรองรับปริมาณการร้องขอใช้บริการฐานข้อมูลจ านวนมากได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ การเลือกใช้เครื่องบริการรีเวิร์สพร็อกซีท าหน้าที่กระจายภาระงาน เช่น HAProxy และ Pen เป็นเครื่องมือ
หนึ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งมีความสามารถท างานในลักษณะกระจายภาระงานบน TCP/HTTP ได้ดี ดังนั้นงานวิจัยนี้จึง
น าเสนอการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการกระจายภาระงาน รายการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลแบบราวนด์โรบิน
บน MariaDB Galera Cluster Single Board กับจ านวนเธรด ในการร้องขอเข้าถึงบริการฐานข้อมูลของผู้ใช้ ด้วยแบบจ าลอง
ทางคณิตศาสตร์การประมาณแบบก าลังสองน้อยสุดบน MariaDB Galera Cluster Single Board ในลักษณะการด าเนินงาน
แบบการกระจายภาระงานแบบราวนด์โรบิน และทดสอบประสิทธิภาพอัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลต่อวินาที ด้วย
โปรแกรมสร้างภาระงาน sysbench แบบอ่านอย่างเดียวและแบบอ่านเขียน  
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น งานวิจัยนี้มุ่งเน้นเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการกระจายภาระงานรายการ
เปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลแบบราวนด์โรบินบน MariaDB Galera Cluster Single Board กับจ านวนเธรด เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการตั้งค่าเครื่องบริการรีเวิร์สพร็อกซี เพิ่มประสิทธิภาพให้กับฐานข้อมูล MariaDB ให้เหมาะสมกับความต้องการของ
ผู้ใช้งานต่อไป 

 
วิธีด ำเนินกำร 

 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการกระจายภาระงานรายการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูล
แบบราวนด์โรบินบน MariaDB Galera Cluster Single Board กับจ านวนเธรด ทดสอบบนเครื่องบริการฐานข้อมูลและ
เครือข่ายจ าลองประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ส่วนท่ี 1 เครื่องบริการรีเวิร์สพร็อกซี ติดตั้ง pen ท าหน้าที่กระจายภาระงาน ส่วนที่ 
2 เครื่องบริการฐานข้อมูล ติดตั้ง MariaDB Galera Cluster จ านวน 4 เครื่อง และส่วนที่ 3 เครื่องลูกข่าย โดยทดสอบ
ประสิทธิภาพอัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลต่อวินาที ด้วยโปรแกรมสร้างภาระงาน sysbench แบบอ่านอย่างเดียว
และแบบอ่านเขียน รายละเอียดสรุปวัสดุอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการทดสอบแสดงดังตารางที่ 1 
 
ตำรำงที่ 1  รายละเอียดวสัดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ 

ฮำร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ 
ส่วนที่1 เครื่องบริการรีเวิร์สพร็อกซี 
HP ProDesk 400 G3 MT Business PC จ านวน 1 เครื่อง 
 - CPU Intel(R) Core(TM) i7-6700 3.40GHz 
 - RAM 8 GB DDR4 , Hard Disk  2 TB 

 
 CentOS Linux release 7.4.1708 
  Pen 

ส่วนที่2 เครื่องบริการฐานข้อมูล 
Raspberry Pi 3 Model B+ จ านวน 4 เครื่อง 
 - Architecture Cortex-A53 (ARMv8) 64-bit 

 
 Raspbian Buster Kernel 4.19 
 MariaDB Galera Cluster 10.1.23 

 

 

 

Reverse Proxy Server 

ส่วนที่3 เครื่องลูกข่าย 
HP ProDesk 400 G3 MT Business PC จ านวน 1 เครื่อง 
 - CPU Intel(R) Core(TM) i7-6700 3.40GHz 
 - RAM 8 GB DDR4 , Hard Disk  2 TB 

 
 CentOS Linux release 7.4.1708 
  sysbench-1.0.15 

 

 วิธีด าเนินการ 
1. การเตรยีมการทดสอบ 

  1.1 ออกแบบจ าลองระบบเครือข่ายและเครื่องบริการ ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ส่วนท่ี 1 เครื่องบริการ  
รีเวิร์สพร็อกซี ติดตั้ง pen ท าหน้าที่กระจายภาระงาน ส่วนที่ 2 เครื่องบริการฐานข้อมูล ติดตั้ง MariaDB Galera Cluster 
จ านวน 4 เครื่อง และส่วนที่ 3 เครื่องลูกข่าย ดังภาพท่ี 1 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภำพที่ 1 แบบจ าลองเครือข่ายและเครื่องบริการในการด าเนินงานวจิัย 

1.2 ติดตั้งระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ 
   1.2.1 เครื่องบริการรีเวิร์สพร็อกซี ติดตั้งระบบปฏิบัติการ CentOS Linux release 7.4.1708 
ติดตั้งซอฟต์แวร์ Pen หน้าที่กระจายภาระงานให้กับเครื่องบริการฐานข้อมูลแบบราวนด์โรบิน เพราะ Pen มีประสิทธิภาพ
ในการกระจายภาระงานได้ดีกว่า HAProxy [5] 
   1.2.2 เครื่องบริการฐานข้อมูล ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Raspbian Buster Kernel 4.19 
บริหารจัดการฐานข้อมูลด้วย MariaDB Galera Cluster 10.1.23 จ านวน 4 เครื่อง แบ่งเป็น MariaDB1, MariaDB2, 
MariaDB3 และ MariaDB4 
   1.2.3 เครื่องลูกข่าย ติดตั้งระบบปฏิบัติการ CentOS Linux release 7.4.1708 ท าหน้าที่
ร้องขอใช้บริการฐานข้อมูล เพื่อทดสอบประสิทธิภาพอัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลต่อวินาที ด้วยโปรแกรมสร้างภาระ
งาน sysbench-1.0.15 โดยทดสอบออกเป็น 2 รูปแบบคือ แบบอ่านอย่างเดียวและแบบอ่านเขียน 
 

2. วิธีด าเนินการทดสอบ 
 2.1 ในการทดสอบประสิทธิภาพอัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลต่อวินาทีของเครื่องบริการรีเวิร์ส 

พร็อกซีแบ่งออกแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบคือแบบอ่านอย่างเดียวและแบบอ่านเขียนด้วยโปรแกรมสร้างภาระงาน sysbench 
บนเครื่องลูกข่าย 

MariaDB 1 

MariaDB 2 

MariaDB 3 

Galera Cluster  

MariaDB 4 Client Pen 
xxx.xxx.xxx.12 
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 

 

 

บทน ำ 
 ปัจจุบันการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าถึงบริการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ มีแนวโน้มความต้องการ
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ระบบจัดการฐานข้อมูลต้องมีประสิทธิภาพสามารถรองรับและตอบสนองผู้ใช้จ านวนมากได้
อย่างมีเสถียรภาพและมั่นคงปลอดภัย ปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อความต้องการนี้คือระบบเครือข่ายและการจัดการระบบ
ฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ การกระจายภาระงานเป็นแนวคิดและทฤษฎีหนึ่ง ที่ได้รับความนิยมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การท างานของระบบจัดการฐานข้อมูล ให้สามารถรองรับปริมาณการร้องขอใช้บริการฐานข้อมูลจ านวนมากได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ การเลือกใช้เครื่องบริการรีเวิร์สพร็อกซีท าหน้าที่กระจายภาระงาน เช่น HAProxy และ Pen เป็นเครื่องมือ
หนึ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งมีความสามารถท างานในลักษณะกระจายภาระงานบน TCP/HTTP ได้ดี ดังนั้นงานวิจัยนี้จึง
น าเสนอการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการกระจายภาระงาน รายการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลแบบราวนด์โรบิน
บน MariaDB Galera Cluster Single Board กับจ านวนเธรด ในการร้องขอเข้าถึงบริการฐานข้อมูลของผู้ใช้ ด้วยแบบจ าลอง
ทางคณิตศาสตร์การประมาณแบบก าลังสองน้อยสุดบน MariaDB Galera Cluster Single Board ในลักษณะการด าเนินงาน
แบบการกระจายภาระงานแบบราวนด์โรบิน และทดสอบประสิทธิภาพอัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลต่อวินาที ด้วย
โปรแกรมสร้างภาระงาน sysbench แบบอ่านอย่างเดียวและแบบอ่านเขียน  
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น งานวิจัยนี้มุ่งเน้นเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการกระจายภาระงานรายการ
เปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลแบบราวนด์โรบินบน MariaDB Galera Cluster Single Board กับจ านวนเธรด เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการตั้งค่าเครื่องบริการรีเวิร์สพร็อกซี เพิ่มประสิทธิภาพให้กับฐานข้อมูล MariaDB ให้เหมาะสมกับความต้องการของ
ผู้ใช้งานต่อไป 

 
วิธีด ำเนินกำร 

 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการกระจายภาระงานรายการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูล
แบบราวนด์โรบินบน MariaDB Galera Cluster Single Board กับจ านวนเธรด ทดสอบบนเครื่องบริการฐานข้อมูลและ
เครือข่ายจ าลองประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ส่วนท่ี 1 เครื่องบริการรีเวิร์สพร็อกซี ติดตั้ง pen ท าหน้าที่กระจายภาระงาน ส่วนที่ 
2 เครื่องบริการฐานข้อมูล ติดตั้ง MariaDB Galera Cluster จ านวน 4 เครื่อง และส่วนที่ 3 เครื่องลูกข่าย โดยทดสอบ
ประสิทธิภาพอัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลต่อวินาที ด้วยโปรแกรมสร้างภาระงาน sysbench แบบอ่านอย่างเดียว
และแบบอ่านเขียน รายละเอียดสรุปวัสดุอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการทดสอบแสดงดังตารางที่ 1 
 
ตำรำงที่ 1  รายละเอียดวสัดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ 

ฮำร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ 
ส่วนที่1 เครื่องบริการรีเวิร์สพร็อกซี 
HP ProDesk 400 G3 MT Business PC จ านวน 1 เครื่อง 
 - CPU Intel(R) Core(TM) i7-6700 3.40GHz 
 - RAM 8 GB DDR4 , Hard Disk  2 TB 

 
 CentOS Linux release 7.4.1708 
  Pen 

ส่วนที่2 เครื่องบริการฐานข้อมูล 
Raspberry Pi 3 Model B+ จ านวน 4 เครื่อง 
 - Architecture Cortex-A53 (ARMv8) 64-bit 

 
 Raspbian Buster Kernel 4.19 
 MariaDB Galera Cluster 10.1.23 

 

 

 

Reverse Proxy Server 

ส่วนที่3 เครื่องลูกข่าย 
HP ProDesk 400 G3 MT Business PC จ านวน 1 เครื่อง 
 - CPU Intel(R) Core(TM) i7-6700 3.40GHz 
 - RAM 8 GB DDR4 , Hard Disk  2 TB 

 
 CentOS Linux release 7.4.1708 
  sysbench-1.0.15 

 

 วิธีด าเนินการ 
1. การเตรยีมการทดสอบ 

  1.1 ออกแบบจ าลองระบบเครือข่ายและเครื่องบริการ ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ส่วนท่ี 1 เครื่องบริการ  
รีเวิร์สพร็อกซี ติดตั้ง pen ท าหน้าที่กระจายภาระงาน ส่วนที่ 2 เครื่องบริการฐานข้อมูล ติดตั้ง MariaDB Galera Cluster 
จ านวน 4 เครื่อง และส่วนที่ 3 เครื่องลูกข่าย ดังภาพท่ี 1 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภำพที่ 1 แบบจ าลองเครือข่ายและเครื่องบริการในการด าเนินงานวจิัย 

1.2 ติดตั้งระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ 
   1.2.1 เครื่องบริการรีเวิร์สพร็อกซี ติดตั้งระบบปฏิบัติการ CentOS Linux release 7.4.1708 
ติดตั้งซอฟต์แวร์ Pen หน้าที่กระจายภาระงานให้กับเครื่องบริการฐานข้อมูลแบบราวนด์โรบิน เพราะ Pen มีประสิทธิภาพ
ในการกระจายภาระงานได้ดีกว่า HAProxy [5] 
   1.2.2 เครื่องบริการฐานข้อมูล ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Raspbian Buster Kernel 4.19 
บริหารจัดการฐานข้อมูลด้วย MariaDB Galera Cluster 10.1.23 จ านวน 4 เครื่อง แบ่งเป็น MariaDB1, MariaDB2, 
MariaDB3 และ MariaDB4 
   1.2.3 เครื่องลูกข่าย ติดต้ังระบบปฏิบัติการ CentOS Linux release 7.4.1708 ท าหน้าที่
ร้องขอใช้บริการฐานข้อมูล เพื่อทดสอบประสิทธิภาพอัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลต่อวินาที ด้วยโปรแกรมสร้างภาระ
งาน sysbench-1.0.15 โดยทดสอบออกเป็น 2 รูปแบบคือ แบบอ่านอย่างเดียวและแบบอ่านเขียน 
 

2. วิธีด าเนินการทดสอบ 
 2.1 ในการทดสอบประสิทธิภาพอัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลต่อวินาทีของเครื่องบริการรีเวิร์ส 

พร็อกซีแบ่งออกแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบคือแบบอ่านอย่างเดียวและแบบอ่านเขียนด้วยโปรแกรมสร้างภาระงาน sysbench 
บนเครื่องลูกข่าย 

MariaDB 1 

MariaDB 2 

MariaDB 3 

Galera Cluster  

MariaDB 4 Client Pen 
xxx.xxx.xxx.12 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 

 

 

 2.2 สร้างภาระงานเพื่อร้องขอการเข้าถึงฐานข้อมูลบนเครื่องลูกข่ายด้วยค าสั่ง sysbench --db-
driver=mysql /usr/share/sysbench/tests/include/oltp_legacy/oltp.lua --oltp-table-size=1000000 --
time=60 --oltp-read-only=on --events=0 --threads=10 --mysql-host=172.17.41.12 --mysql-port=3306 --
mysql-db=DBtest --mysql-user=pen_root --mysql-password=comsciproxy run หมายถึงการสร้างภาระงานการ
เข้าถึงฐานข้อมูลไปยังเครื่องบริการรีเวิร์สพร็อกซี ด้วยภาระงานแบบ Online transaction processing (OLTP) ขนาด
ฐานข้อมูล 1000000 เรคคอร์ด จ านวน 10 เธรด ในเวลา 1 นาที แบบอ่านอย่างเดียว โดยทดสอบซ้ าจ านวน 5 ครั้ง หา
ค่าเฉลี่ยอัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลต่อวินาท ี
  2.3 ท าการทดสอบในลักษณะเดิมแต่เปลี่ยนคุณลักษณะ --oltp-read-only=off คือ ทดสอบแบบอ่าน
เขียนและเปลี่ยนจ านวนเธรด (threads) จาก 10 เป็น 30 50 70 และ 90  ในการทดสอบแต่ละครั้งจะได้ผลการทดสอบ
เพื่อน าไปวิเคราะห์ ดังภาพท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 2 ตัวอย่างผลที่ได้จากการทดสอบ 
 

2.4 น าข้อมูลที่ได้จากการทดสอบมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการกระจายภาระงาน 
อัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลกับจ านวนเธรด และสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ด้วยระเบียบวิธีการประมาณแบบ
ก าลังสองน้อยสุด  
 

ผลกำรวิจัยและอภิปรำยผลกำรวิจัย 
 จากการทดสอบร้องขอเข้าถึงฐานข้อมูล ผ่านทางเครื่องบริการรีเวิร์สพร็อกซี ติดตั้งด้วย Pen โดยใช้ค่าเฉลี่ยอัตรา
รายการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูล มาเปรียบเทียบแยกตามรูปแบบการทดสอบ ดังนี้ 

1. ทดสอบประสิทธิภาพอัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลต่อวินาทแีบบอ่านอย่างเดียว 
ผลที่ได้พบว่าฐานข้อมูล MariaDB ที่กระจายภาระงานด้วย Pen มีอัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลเฉลี่ย 

297.61 ,616.98 ,670.60 ,675.90 และ 680.35  ทดสอบที่จ านวนเธรด 10,30,50,70 และ 90 ตามล าดับ ดังตารางที่ 2 
 

 

sysbench 1.0.15  Running the test with 
following options: 
Number of threads: 90 
Initializing random number generator from 
current time 
Initializing worker threads... 
Threads started! 
SQL statistics: 
    queries performed: 
        read:                            53494 
        write:                           13358 
        other:                           9414 
        total:                           76266 
     

   transactions:        3668   (57.48 per sec.) 
   queries:                76266  (1195.06 per sec.) 
   ignored errors:    153    (2.40 per sec.) 
   reconnects:             0      (0.00 per sec.) 
General statistics: 
    total time:                          63.8137s 
    total number of events:    3668 

Latency (ms): 
       min:                                  233.92 
       avg:                                 1498.70 
       max:                                15828.41 
       95th percentile:              5507.54 
       sum:                              5497229.29 
Threads fairness: 
  events (avg/stddev):           40.7556/3.80 
  execution time (avg/stddev):   61.0803/0.91 

 

 

 

ตำรำงที่ 2 เปรียบเทียบอัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลต่อวินาทแีบบอ่านอย่างเดียว 
 

คร้ังท่ี 
อัตรำรำยกำรเปลี่ยนแปลงฐำนขอ้มูลต่อวินำท ี(transactions/sec) 

10  threads 30  threads 50  threads 70  threads 90  threads 
1 295.26 616.93 671.26 676.43 680.12 
2 299.62 617.13 670.52 676.31 680.22 
3 299.79 615.70 670.37 676.14 680.94 
4 303.78 617.17 671.31 674.99 680.32 
5 289.60 617.96 669.56 675.63 680.13 

ค่ำเฉลี่ย 297.61 616.98 670.60 675.90 680.35 
 

2. ทดสอบประสิทธิภาพอัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลต่อวินาทแีบบอ่านเขียน 
ผลที่ได้พบว่าฐานข้อมูล MariaDB ที่กระจายภาระงานด้วย Pen มีอัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลเฉลี่ย 

55.91 ,65.53 ,68.39 ,63.29 และ 63.66  ทดสอบที่จ านวนเธรด 10,30,50,70 และ 90 ตามล าดับ ดังตารางที่ 3 
 
ตำรำงที่ 3 เปรียบเทียบอัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลต่อวินาทแีบบอ่านเขียน 
 

คร้ังท่ี 
อัตรำรำยกำรเปลี่ยนแปลงฐำนขอ้มูลต่อวินำท ี(transactions/sec) 

10  threads 30  threads 50  threads 70  threads 90  threads 
1 37.93 79.49 71.72 58.38 57.48 
2 59.25 65.79 63.44 66.88 69.05 
3 56.39 54.61 76.67 60.59 62.84 
4 63.49 71.08 69.58 70.17 69.54 
5 62.51 56.68 60.52 60.42 59.39 

ค่ำเฉลี่ย 55.91 65.53 68.39 63.29 63.66 
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ภำพที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตรารายการเปลีย่นแปลง 
ฐานข้อมูลเฉลี่ยกับจ านวนเธรดแบบอ่านอย่างเดียว 

ภำพที่ 4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตรารายการเปลีย่นแปลง 
ฐานข้อมูลเฉลี่ยกับจ านวนเธรดแบบอ่านเขียน 

จ านวนเธรด จ านวนเธรด 
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 2.2 สร้างภาระงานเพื่อร้องขอการเข้าถึงฐานข้อมูลบนเครื่องลูกข่ายด้วยค าสั่ง sysbench --db-
driver=mysql /usr/share/sysbench/tests/include/oltp_legacy/oltp.lua --oltp-table-size=1000000 --
time=60 --oltp-read-only=on --events=0 --threads=10 --mysql-host=172.17.41.12 --mysql-port=3306 --
mysql-db=DBtest --mysql-user=pen_root --mysql-password=comsciproxy run หมายถึงการสร้างภาระงานการ
เข้าถึงฐานข้อมูลไปยังเครื่องบริการรีเวิร์สพร็อกซี ด้วยภาระงานแบบ Online transaction processing (OLTP) ขนาด
ฐานข้อมูล 1000000 เรคคอร์ด จ านวน 10 เธรด ในเวลา 1 นาที แบบอ่านอย่างเดียว โดยทดสอบซ้ าจ านวน 5 ครั้ง หา
ค่าเฉลี่ยอัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลต่อวินาท ี
  2.3 ท าการทดสอบในลักษณะเดิมแต่เปลี่ยนคุณลักษณะ --oltp-read-only=off คือ ทดสอบแบบอ่าน
เขียนและเปลี่ยนจ านวนเธรด (threads) จาก 10 เป็น 30 50 70 และ 90  ในการทดสอบแต่ละครั้งจะได้ผลการทดสอบ
เพื่อน าไปวิเคราะห์ ดังภาพท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 2 ตัวอย่างผลที่ได้จากการทดสอบ 
 

2.4 น าข้อมูลที่ได้จากการทดสอบมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการกระจายภาระงาน 
อัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลกับจ านวนเธรด และสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ด้วยระเบียบวิธีการประมาณแบบ
ก าลังสองน้อยสุด  
 

ผลกำรวิจัยและอภิปรำยผลกำรวิจัย 
 จากการทดสอบร้องขอเข้าถึงฐานข้อมูล ผ่านทางเครื่องบริการรีเวิร์สพร็อกซี ติดตั้งด้วย Pen โดยใช้ค่าเฉลี่ยอัตรา
รายการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูล มาเปรียบเทียบแยกตามรูปแบบการทดสอบ ดังนี้ 

1. ทดสอบประสิทธิภาพอัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลต่อวินาทแีบบอ่านอย่างเดียว 
ผลที่ได้พบว่าฐานข้อมูล MariaDB ที่กระจายภาระงานด้วย Pen มีอัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลเฉลี่ย 

297.61 ,616.98 ,670.60 ,675.90 และ 680.35  ทดสอบที่จ านวนเธรด 10,30,50,70 และ 90 ตามล าดับ ดังตารางที่ 2 
 

 

sysbench 1.0.15  Running the test with 
following options: 
Number of threads: 90 
Initializing random number generator from 
current time 
Initializing worker threads... 
Threads started! 
SQL statistics: 
    queries performed: 
        read:                            53494 
        write:                           13358 
        other:                           9414 
        total:                           76266 
     

   transactions:        3668   (57.48 per sec.) 
   queries:                76266  (1195.06 per sec.) 
   ignored errors:    153    (2.40 per sec.) 
   reconnects:             0      (0.00 per sec.) 
General statistics: 
    total time:                          63.8137s 
    total number of events:    3668 

Latency (ms): 
       min:                                  233.92 
       avg:                                 1498.70 
       max:                                15828.41 
       95th percentile:              5507.54 
       sum:                              5497229.29 
Threads fairness: 
  events (avg/stddev):           40.7556/3.80 
  execution time (avg/stddev):   61.0803/0.91 

 

 

 

ตำรำงที่ 2 เปรียบเทียบอัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลต่อวินาทแีบบอ่านอย่างเดียว 
 

คร้ังท่ี 
อัตรำรำยกำรเปลี่ยนแปลงฐำนขอ้มูลต่อวินำท ี(transactions/sec) 

10  threads 30  threads 50  threads 70  threads 90  threads 
1 295.26 616.93 671.26 676.43 680.12 
2 299.62 617.13 670.52 676.31 680.22 
3 299.79 615.70 670.37 676.14 680.94 
4 303.78 617.17 671.31 674.99 680.32 
5 289.60 617.96 669.56 675.63 680.13 

ค่ำเฉลี่ย 297.61 616.98 670.60 675.90 680.35 
 

2. ทดสอบประสิทธิภาพอัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลต่อวินาทแีบบอ่านเขียน 
ผลที่ได้พบว่าฐานข้อมูล MariaDB ที่กระจายภาระงานด้วย Pen มีอัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลเฉลี่ย 

55.91 ,65.53 ,68.39 ,63.29 และ 63.66  ทดสอบที่จ านวนเธรด 10,30,50,70 และ 90 ตามล าดับ ดังตารางที่ 3 
 
ตำรำงที่ 3 เปรียบเทียบอัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลต่อวินาทแีบบอ่านเขียน 
 

คร้ังท่ี 
อัตรำรำยกำรเปลี่ยนแปลงฐำนขอ้มูลต่อวินำท ี(transactions/sec) 

10  threads 30  threads 50  threads 70  threads 90  threads 
1 37.93 79.49 71.72 58.38 57.48 
2 59.25 65.79 63.44 66.88 69.05 
3 56.39 54.61 76.67 60.59 62.84 
4 63.49 71.08 69.58 70.17 69.54 
5 62.51 56.68 60.52 60.42 59.39 

ค่ำเฉลี่ย 55.91 65.53 68.39 63.29 63.66 
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ภำพที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตรารายการเปลีย่นแปลง 
ฐานข้อมูลเฉลี่ยกับจ านวนเธรดแบบอ่านอย่างเดียว 

ภำพที่ 4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตรารายการเปลีย่นแปลง 
ฐานข้อมูลเฉลี่ยกับจ านวนเธรดแบบอ่านเขียน 

จ านวนเธรด จ านวนเธรด 
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 

 

 

จากการทดสอบน าอัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลเฉลี่ยทั้ง 2 แบบ มาแสดงความสัมพันธ์ด้วยกราฟ จะเห็น
ได้ว่าอัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลต่อวินาทีเฉลี่ยกับจ านวนเธรดแบบอ่านอย่างเดียว มีแน้วโน้มความสัมพันธ์ใน
ลักษณะเส้นโค้งแบบฟังก์ชันก าลัง จึงเลือกใช้ระเบียบวิธีการประมาณก าลังสองน้อยสุดแบบ Transform Least Squares 
คือจากฟังก์ชันก าลัง ( ) kf x y ax   ปรับให้อยู่ในลักษณะสมการเชิงเส้นโดยใช้ฟังก์ชันลอการิทึม ln ทั้ง 2 ข้าง
สมการ ln ln( )ky ax โดยใช้สมบัติของลอการิทึม ln ln lny k x a   และจากสมการเชิงเส้น Y=AX+B  จะ
ได้ว่า Y=ln , A= , X=lny k x และ B=ln a  น าผลการทดสอบจากตารางท่ี2 ค านวณด้วยระเบียบวิธีการประมาณ
ก าลังสองน้อยสุดจะได้ 0.3811k  และ 138.8786a  แทนค่าในแบบจ าลองคณิตศาสตร์ แสดงความสัมพันธ์
ร ะ ห ว่ า ง อั ต ร าร ายกา ร เปลี่ ยนแปลงฐานข้ อมู ล ต่ อวิ น าที กั บจ าน วน เ ธรดแ บ บ อ่ า น อย่ า ง เ ดี ย ว ไ ด้ เ ป็ น 

0.3811( ) 138.8786f x x  
และอัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลต่อวินาทีเฉลี่ยกับจ านวนเธรดแบบอ่านเขียน มีแน้วโน้มความสัมพันธ์ใน

ลักษณะเส้นโค้งแบบฟังก์ชันพหุนามดีกรี 2 จึงเลือกใช้ระเบียบวิธีการประมาณก าลังสองน้อยสุดแบบ Polynomial Least 
Squares คือจากฟังก์ชัน 2

0 1 2( )f x a a x a x    น าผลการทดสอบจากตารางที่3 ค านวณด้วยระเบียบวิธีการ
ประมาณก าลังสองน้อยสุดโดยใช้ระบบสมการนอร์แมล (normal equations) เพื่อหาผลเฉลยคือ 0 52.0085a  ,

1 0.5388a   และ 2 0.0047a    น าผลเฉลยที่ได้แทนค่าในแบบจ าลองคณิตศาสตร์ แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
อั ต ร า ร า ย ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ฐ า น ข้ อ มู ล ต่ อ วิ น า ที กั บ จ า น ว น เ ธ ร ด แ บ บ อ่ า น เ ขี ย น ไ ด้ เ ป็ น

2( ) 52.0085 0.5388 0.0047f x x x    
 

สรุปผลกำรวิจัย 
 ในการทดสอบประสิทธิภาพด้วยการสร้างภาระงานร้องขอการเข้าถึงฐานข้อมูลบนเครื่องลูกข่ายด้วยโปรแกรม 
sysbench พบว่าการร้องขอเข้าถึงบริการแบบอ่านอย่างเดียว มีอัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อ
เพิ่มจ านวนเธรดเท่ากับ 30 และมีแนวโน้มคงที่เมื่อจ านวนเธรดมากกว่า 30 และแบบอ่านเขียนอัตรารายการเปลี่ยนแปลง
ฐานข้ อมู ล เ พิ่ ม ขึ้ น น้ อ ยม ากและ มี แนว โน้ ม ค งที่  ซึ่ ง ส อดค ล้ อ งกั บ แบบจ าลองทางคณิ ตศาสตร์ ที่ ไ ด้ คื อ

0.3811( ) 138.8786f x x  และ 2( ) 52.0085 0.5388 0.0047f x x x   ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่าการเพิ่ม
จ านวนเธรด จะมีผลต่อค่าประสิทธิภาพการกระจายภาระงานบน MariaDB Galera Cluster Single Board น้อยมากทั้ง 
แบบอ่านอย่างเดียวและแบบอ่านเขียน ซึ่งอาจน าไปประยุกต์ใช้กับระบบที่มีข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างเหมาะสม 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อัต
ราร

าย
กา

รเป
ลี่ย

นแ
ปล

งฐา
นข

้อม
ูลต

่อว
ินา

ที 
 

อัต
ราร

าย
กา

รเป
ลี่ย

นแ
ปล

งฐา
นข

้อม
ูลต

่อว
ินา

ที 
 

ภำพที่ 5 แสดงความสัมพันธ์ด้วยฟังก์ชัน 
0.3811( ) 138.8786f x x  

ภำพที่ 6 แสดงความสัมพันธ์ด้วยฟังก์ชัน 
2( ) 52.0085 0.5388 0.0047f x x x    

จ านวนเธรด จ านวนเธรด 
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จากการทดสอบน าอัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลเฉลี่ยทั้ง 2 แบบ มาแสดงความสัมพันธ์ด้วยกราฟ จะเห็น
ได้ว่าอัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลต่อวินาทีเฉลี่ยกับจ านวนเธรดแบบอ่านอย่างเดียว มีแน้วโน้มความสัมพันธ์ใน
ลักษณะเส้นโค้งแบบฟังก์ชันก าลัง จึงเลือกใช้ระเบียบวิธีการประมาณก าลังสองน้อยสุดแบบ Transform Least Squares 
คือจากฟังก์ชันก าลัง ( ) kf x y ax   ปรับให้อยู่ในลักษณะสมการเชิงเส้นโดยใช้ฟังก์ชันลอการิทึม ln ท้ัง 2 ข้าง
สมการ ln ln( )ky ax โดยใช้สมบัติของลอการิทึม ln ln lny k x a   และจากสมการเชิงเส้น Y=AX+B  จะ
ได้ว่า Y=ln , A= , X=lny k x และ B=ln a  น าผลการทดสอบจากตารางที่2 ค านวณด้วยระเบียบวิธีการประมาณ
ก าลังสองน้อยสุดจะได้ 0.3811k  และ 138.8786a  แทนค่าในแบบจ าลองคณิตศาสตร์ แสดงความสัมพันธ์
ร ะ ห ว่ า ง อั ต ร าร ายกา ร เปลี่ ยนแปลงฐานข้ อมู ล ต่ อวิ น าที กั บจ าน วน เ ธรดแ บ บ อ่ า น อย่ า ง เ ดี ย ว ไ ด้ เ ป็ น 

0.3811( ) 138.8786f x x  
และอัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลต่อวินาทีเฉลี่ยกับจ านวนเธรดแบบอ่านเขียน มีแน้วโน้มความสัมพันธ์ใน

ลักษณะเส้นโค้งแบบฟังก์ชันพหุนามดีกรี 2 จึงเลือกใช้ระเบียบวิธีการประมาณก าลังสองน้อยสุดแบบ Polynomial Least 
Squares คือจากฟังก์ชัน 2

0 1 2( )f x a a x a x    น าผลการทดสอบจากตารางที่3 ค านวณด้วยระเบียบวิธีการ
ประมาณก าลังสองน้อยสุดโดยใช้ระบบสมการนอร์แมล (normal equations) เพื่อหาผลเฉลยคือ 0 52.0085a  ,

1 0.5388a   และ 2 0.0047a    น าผลเฉลยที่ได้แทนค่าในแบบจ าลองคณิตศาสตร์ แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
อั ต ร า ร า ย ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ฐ า น ข้ อ มู ล ต่ อ วิ น า ที กั บ จ า น ว น เ ธ ร ด แ บ บ อ่ า น เ ขี ย น ไ ด้ เ ป็ น

2( ) 52.0085 0.5388 0.0047f x x x    
 

สรุปผลกำรวิจัย 
 ในการทดสอบประสิทธิภาพด้วยการสร้างภาระงานร้องขอการเข้าถึงฐานข้อมูลบนเครื่องลูกข่ายด้วยโปรแกรม 
sysbench พบว่าการร้องขอเข้าถึงบริการแบบอ่านอย่างเดียว มีอัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อ
เพิ่มจ านวนเธรดเท่ากับ 30 และมีแนวโน้มคงที่เมื่อจ านวนเธรดมากกว่า 30 และแบบอ่านเขียนอัตรารายการเปลี่ยนแปลง
ฐานข้ อมู ล เ พิ่ ม ขึ้ น น้ อ ยม ากและ มี แนว โน้ ม ค งที่  ซึ่ ง ส อดค ล้ อ งกั บ แบบจ าลองทางคณิ ตศาสตร์ ที่ ไ ด้ คื อ

0.3811( ) 138.8786f x x  และ 2( ) 52.0085 0.5388 0.0047f x x x   ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่าการเพิ่ม
จ านวนเธรด จะมีผลต่อค่าประสิทธิภาพการกระจายภาระงานบน MariaDB Galera Cluster Single Board น้อยมากทั้ง 
แบบอ่านอย่างเดียวและแบบอ่านเขียน ซึ่งอาจน าไปประยุกต์ใช้กับระบบที่มีข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างเหมาะสม 
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ภำพที่ 5 แสดงความสัมพันธ์ด้วยฟังก์ชัน 
0.3811( ) 138.8786f x x  

ภำพที่ 6 แสดงความสัมพันธ์ด้วยฟังก์ชัน 
2( ) 52.0085 0.5388 0.0047f x x x    

จ านวนเธรด จ านวนเธรด 
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ระบบสมคัรงำนออนไลน์ มหำวทิยำลยัรำชภฏัสงขลำ

 รอยฮาน เจ๊ะฮะ1 อาวิลญา แลหาด2 เสรี ชะนะ3 ดินาถ หล�าสุบ4 และนลินี อินทมะโน5*

บทคัดย่อ
 งานวจิยันีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่พฒันาระบบสมคัรงานออนไลน์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา ระบบนีช่้วยอ�านวยความสะดวก

แก่ผูส้มคัรงานให้สามารถสมคัรงานผ่านเวบ็แอปพลเิคชนัได้รวดเรว็ขึน้ ลดขัน้ตอนการส่งใบสมคัรงาน ประหยดัเวลา ประหยดัค่าเดนิ

ทาง และท�าให้สะดวกสบายมากกว่าไปสมัครงานด้วยตนเอง ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา คือ HTML5, CSS3, PHP และ JavaScript 

ร่วมกับเฟรมเวิร์ค Bootstrap และมีการจัดเก็บข้อมูลในระบบจัดการฐานข้อมูล MariaDB กลุ่มผู้ใช้ระบบมี 2 กลุ่ม คือ เจ้าหน้าที่

และผู้สมัครงาน ซึ่งผู้สมัครงานสามารถลงทะเบียนผู้สมัคร อัพโหลดเอกสารหลักฐานการสมัคร สมัครงานในต�าแหน่งที่สนใจ พิมพ์

บัตรประจ�าตัวสอบ และพิมพ์เอกสารการรายงานตัวได้ โดยระบบสามารถแสดงผลเว็บไซต์แบบ responsive ได้บนทุก ๆ อุปกรณ์ 

ไม่ว่าจะบนเครือ่งคอมพวิเตอร์ สมาร์ทโฟน หรอืแทป็เล็ต จากการประเมนิความพงึพอใจของผู้ใช้ระบบต่อการใช้งานระบบพบว่า โดย

รวมอยู่ในระดับดี ด้วยค่าเฉลี่ย 4.18

ค�ำส�ำคัญ : ระบบสมัครงาน ออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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Online Recruitment System of Songkhla Rajabhat University

Royhan Cheha1, Awilya Laehad2, Seree Chanah3, Dinat Lamsub4, and Nalinee Inthamano5*

Abstract
This research aims to develop the online recruitment system of Songkhla Rajabhat University. This 

system enables job applicants to apply for a job faster via the web application. This system can help in reduc-

ing the steps of the application submission process, saving time, saving cost of traveling, and making it more 

convenient than applying jobs by themselves. The programming language used in the development, included 

HTML5, CSS3, PHP, and JavaScript. Bootstrap was used as a framework and data was stored in MariaDB. There 

are two groups of users which are officers and job applicants who can register a resume, upload proof of ap-

plication documents, apply job for an interested position, print the exam identification, and print the reporting 

documents. The system uses responsive web design in order to display system’s pages on different devices 

such as PC, smartphone, or tablet. The overall system satisfaction evaluated by users was at the good level 

with an average of 4.18.

Keywords : recruitment system, online, Songkhla Rajabhat University
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บทนํา 

งานการเจาหนาท่ีเปนหนวยงานภายในกองกลาง สํานักงานอธิการบดี จัดต้ังข้ึนตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา เร่ือง การแบงสวนราชการเปนงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2553 ซึ่งเปนหนวยงานใหบริการทางดาน

การบริการและบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบตาง ๆ ของทางราชการ นับต้ังแต

การสรรหาบุคคล การบรรจุและแตงต้ัง การกําหนดตําแหนง การเลื่อนข้ันเงินเดือน การโอน การยาย การพัฒนาและ

ฝกอบรม ดูงาน การรักษาวินัย สวัสดิการ การลาออกจากราชการ และการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ตลอดจน

มีหนาท่ีจัดทําแผนพัฒนากําลังคนและแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของหรือตามท่ี

ไดรับมอบหมาย [1] 

ปจจุบันการรับสมัครบุคลากรเขาปฏิบัติงาน ผูสมัครงานจะตองย่ืนใบสมัครดวยตนเอง ไมสามารถฝากผูอ่ืนหรือ

สงใบสมัครทางไปรษณียได หลังจากกรอกใบสมัครเรียบรอยแลวก็จะตองชําระเงินสดท่ีงานคลังเทาน้ัน แลวนําใบสมัครและ

ใบเสร็จรับเงินไปย่ืนแกเจาหนาท่ีของงานการเจาหนาท่ี ซึ่งเจาหนาท่ีจะออกหมายเลขกํากับการสอบใหแกผูสมัคร หลังจาก

ปดการรับสมัคร ทางงานการเจาหนาท่ีจะประกาศรายช่ือผูสมัครท้ังหมดพรอมระบุวันเวลาและหองสอบผานทางเว็บไซตของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เมื่อดําเนินการสอบภาค ก เรียบรอยแลวทางงานการเจาหนาท่ีจะทําการประกาศรายช่ือ

ผูสมัครท่ีมีสิทธ์ิสอบภาค ข และประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบภาคสอบสัมภาษณหลังจากท่ีสอบภาค ข เรียบรอยแลว โดย

การสอบแตละภาคจะมีมาตรฐานการใหคะแนนคือ ภาคละ 100 คะแนน ผูสมัครจะตองไดคะแนน 60 คะแนนข้ึนไปจึงจะ

สอบผานในแตละภาค โดยจะนําคะแนนท้ัง 2 ภาคมารวมกัน และผูสมัครจะตองมีคะแนนรวมรอยละ 60 ข้ึนไป จึงจะผาน

การคัดเลือกและมีสิทธ์ิมารายงานตัว ปญหาการรับสมัครงานในปจจุบันคือ การจัดเก็บขอมูลของผูสมัครจะอยูในรูปแบบ

เอกสาร จัดเก็บไมเปนระเบียบอาจทําใหเอกสารของผูสมัครท่ีมีเปนจํานวนมากน้ันเกิดการสูญหาย หรือมีการสลับเอกสาร

บอยคร้ัง การเรียกดูขอมูลผูสมัครก็ลาชาเน่ืองจากเอกสารมีจํานวนมาก นอกจากน้ียังพบปญหาเกี่ยวกับการย่ืนใบสมัครของ

ผูสมัครคือ ในบางคร้ังผูสมัครไมสะดวกในการเดินทางมาย่ืนใบสมัครดวยตนเองจึงทําใหพลาดโอกาสในการสมัครงาน 

จากปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจะพัฒนาระบบสมัครงานออนไลนข้ึนเพ่ือใชงานภายในงานการเจาหนาท่ี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบายในการสมัครงานและการจัดเก็บขอมูล และเรียกดูขอมูล ทําให

สามารถใชงานไดทุกท่ีทุกเวลา ชวยลดทรัพยากรกระดาษ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอีกดวย 

 

วิธีการวิจัย 

ระบบสมัครงานออนไลน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปนงานวิจัยเชิงพัฒนา (research & development) 

วิธีการในการดําเนินงานวิจัยประกอบดวย 5 ข้ันตอน ไดแก การวิเคราะหความตองการของระบบ การออกแบบระบบ การ

พัฒนาระบบ การทดสอบระบบ และการประเมินผลระบบ [2] ดังรายละเอียดตอไปน้ี  

1. การวิเคราะหความตองการของระบบ 

ในข้ันตอนน้ีผูวิจัยไดเก็บรวบรวมความตองการของระบบดวยวิธีการสัมภาษณจากเจาหนาท่ีของงานการเจาหนาท่ี 

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พบวาปจจุบันยังไมมีระบบสารสนเทศท่ีชวยอํานวยความสะดวกใหแก

ผูสมัครงาน จึงทําใหผูสมัครงานตองเดินทางมายังสํานักงานเพ่ือกรอกใบสมัครงานดวยตนเองทุกคร้ัง จากการศึกษาความ

เปนไปไดของระบบ ผูวิจัยจึงพัฒนาระบบสมัครงานออนไลน เพ่ือใหผูสมัครงานสามารถทํารายการสมัครงานไดสะดวกและ

รวดเร็วข้ึนผานทางเว็บไซต โดยกําหนดกลุมผูใชระบบ จํานวน 2 กลุม คือ เจาหนาท่ีและผูสมัครงาน 

เจาหนาที่ สามารถดําเนินงานดังน้ี 

(1) จัดการขอมูลหนวยงาน 

(2) จัดการขอมูลตําแหนง 

(3) จัดการขอมูลกรรมการสอบ 

(4) จัดการประกาศรับสมัครงาน 

(5) จัดการเปด-ปดการรับสมัครงาน 

(6) ตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครพรอมแสดงสถานะการตรวจสอบ เชน ผาน ไมผาน และรออนุมัติ 

(7) พิมพรายงานใบรายช่ือเขาสอบ 

(8) บันทึกผลการสอบภาค ก (ขอเขียน) และ ภาค ข (สัมภาษณ) 

(9) รายงานผลสอบภาค ก (ขอเขียน) และ ภาค ข (สัมภาษณ) 

(10) ระบบประมวลผลคะแนนสอบท้ังหมด และจัดลําดับเรียงตามคะแนนจากมากไปนอย 
 

ผูสมัครงาน สามารถดําเนินงานดังน้ี 

(1) ลงทะเบียนผูสมัครโดยการกรอกขอมูลสวนบุคคลและประวัติการศึกษา 

(2) อัพโหลดเอกสารหลักฐานการสมัคร เชน ใบรับรองคุณวุฒิ ใบแสดงผลการเรียน หลักฐานการผานงาน

หรือแสดงความชํานาญ รูปถายหนาตรงไมใสหมวกไมใสแวนตา สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

(3) ทํารายการสมัครงาน 

(4) พิมพใบแจงยอดการชําระเงิน  

(5) ตรวจสอบผลการชําระเงิน 

(6) พิมพบัตรประจําตัวสอบ 

(7) เรียกดูผลการสอบคัดเลือก 

(8) พิมพเอกสารรายงานตัว 
 

2. การออกแบบระบบ 

ข้ันตอนน้ีเปนการออกแบบระบบใหสอดคลองกับความตองการของระบบใหมท่ีไดวิเคราะหไว ผูวิจัยไดออกแบบ

ฐานขอมูล ดังรายละเอียดตอไปน้ี ระบบท่ีพัฒนาข้ึนมีการจัดเก็บขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการทํางานของระบบไวในฐานขอมูล 

MariaDB บนเคร่ืองเซิรฟเวอร ไดแก ผูสมัคร ประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน ไฟลหลักฐาน หนวยงาน 

ตําแหนง รับสมัคร กรรมการสอบ แตงต้ังกรรมการสอบ คะแนนสอบภาค ก และคะแนนสอบภาค ข  แผนภาพอีอาร (entity 

relationship diagram) แสดงความสัมพันธระหวางเอนทิต้ีในระบบ [3] แสดงดังภาพท่ี 1 
 

ไฟลหลักฐาน

ประวัติการทํางาน ประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา
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บทนํา 

งานการเจาหนาท่ีเปนหนวยงานภายในกองกลาง สํานักงานอธิการบดี จัดต้ังข้ึนตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา เร่ือง การแบงสวนราชการเปนงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2553 ซึ่งเปนหนวยงานใหบริการทางดาน

การบริการและบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบตาง ๆ ของทางราชการ นับต้ังแต

การสรรหาบุคคล การบรรจุและแตงต้ัง การกําหนดตําแหนง การเลื่อนข้ันเงินเดือน การโอน การยาย การพัฒนาและ

ฝกอบรม ดูงาน การรักษาวินัย สวัสดิการ การลาออกจากราชการ และการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ตลอดจน

มีหนาท่ีจัดทําแผนพัฒนากําลังคนและแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของหรือตามท่ี

ไดรับมอบหมาย [1] 

ปจจุบันการรับสมัครบุคลากรเขาปฏิบัติงาน ผูสมัครงานจะตองย่ืนใบสมัครดวยตนเอง ไมสามารถฝากผูอ่ืนหรือ

สงใบสมัครทางไปรษณียได หลังจากกรอกใบสมัครเรียบรอยแลวก็จะตองชําระเงินสดท่ีงานคลังเทาน้ัน แลวนําใบสมัครและ

ใบเสร็จรับเงินไปย่ืนแกเจาหนาท่ีของงานการเจาหนาท่ี ซึ่งเจาหนาท่ีจะออกหมายเลขกํากับการสอบใหแกผูสมัคร หลังจาก

ปดการรับสมัคร ทางงานการเจาหนาท่ีจะประกาศรายช่ือผูสมัครท้ังหมดพรอมระบุวันเวลาและหองสอบผานทางเว็บไซตของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เมื่อดําเนินการสอบภาค ก เรียบรอยแลวทางงานการเจาหนาท่ีจะทําการประกาศรายช่ือ

ผูสมัครท่ีมีสิทธ์ิสอบภาค ข และประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบภาคสอบสัมภาษณหลังจากท่ีสอบภาค ข เรียบรอยแลว โดย

การสอบแตละภาคจะมีมาตรฐานการใหคะแนนคือ ภาคละ 100 คะแนน ผูสมัครจะตองไดคะแนน 60 คะแนนข้ึนไปจึงจะ

สอบผานในแตละภาค โดยจะนําคะแนนท้ัง 2 ภาคมารวมกัน และผูสมัครจะตองมีคะแนนรวมรอยละ 60 ข้ึนไป จึงจะผาน

การคัดเลือกและมีสิทธ์ิมารายงานตัว ปญหาการรับสมัครงานในปจจุบันคือ การจัดเก็บขอมูลของผูสมัครจะอยูในรูปแบบ

เอกสาร จัดเก็บไมเปนระเบียบอาจทําใหเอกสารของผูสมัครท่ีมีเปนจํานวนมากน้ันเกิดการสูญหาย หรือมีการสลับเอกสาร

บอยคร้ัง การเรียกดูขอมูลผูสมัครก็ลาชาเน่ืองจากเอกสารมีจํานวนมาก นอกจากน้ียังพบปญหาเกี่ยวกับการย่ืนใบสมัครของ

ผูสมัครคือ ในบางคร้ังผูสมัครไมสะดวกในการเดินทางมาย่ืนใบสมัครดวยตนเองจึงทําใหพลาดโอกาสในการสมัครงาน 

จากปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจะพัฒนาระบบสมัครงานออนไลนข้ึนเพ่ือใชงานภายในงานการเจาหนาท่ี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบายในการสมัครงานและการจัดเก็บขอมูล และเรียกดูขอมูล ทําให

สามารถใชงานไดทุกท่ีทุกเวลา ชวยลดทรัพยากรกระดาษ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอีกดวย 

 

วิธีการวิจัย 

ระบบสมัครงานออนไลน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปนงานวิจัยเชิงพัฒนา (research & development) 

วิธีการในการดําเนินงานวิจัยประกอบดวย 5 ข้ันตอน ไดแก การวิเคราะหความตองการของระบบ การออกแบบระบบ การ

พัฒนาระบบ การทดสอบระบบ และการประเมินผลระบบ [2] ดังรายละเอียดตอไปน้ี  

1. การวิเคราะหความตองการของระบบ 

ในข้ันตอนน้ีผูวิจัยไดเก็บรวบรวมความตองการของระบบดวยวิธีการสัมภาษณจากเจาหนาท่ีของงานการเจาหนาท่ี 

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พบวาปจจุบันยังไมมีระบบสารสนเทศท่ีชวยอํานวยความสะดวกใหแก

ผูสมัครงาน จึงทําใหผูสมัครงานตองเดินทางมายังสํานักงานเพ่ือกรอกใบสมัครงานดวยตนเองทุกคร้ัง จากการศึกษาความ

เปนไปไดของระบบ ผูวิจัยจึงพัฒนาระบบสมัครงานออนไลน เพ่ือใหผูสมัครงานสามารถทํารายการสมัครงานไดสะดวกและ

รวดเร็วข้ึนผานทางเว็บไซต โดยกําหนดกลุมผูใชระบบ จํานวน 2 กลุม คือ เจาหนาท่ีและผูสมัครงาน 

เจาหนาที่ สามารถดําเนินงานดังน้ี 

(1) จัดการขอมูลหนวยงาน 

(2) จัดการขอมูลตําแหนง 

(3) จัดการขอมูลกรรมการสอบ 

(4) จัดการประกาศรับสมัครงาน 

(5) จัดการเปด-ปดการรับสมัครงาน 

(6) ตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครพรอมแสดงสถานะการตรวจสอบ เชน ผาน ไมผาน และรออนุมัติ 

(7) พิมพรายงานใบรายช่ือเขาสอบ 

(8) บันทึกผลการสอบภาค ก (ขอเขียน) และ ภาค ข (สัมภาษณ) 

(9) รายงานผลสอบภาค ก (ขอเขียน) และ ภาค ข (สัมภาษณ) 

(10) ระบบประมวลผลคะแนนสอบท้ังหมด และจัดลําดับเรียงตามคะแนนจากมากไปนอย 
 

ผูสมัครงาน สามารถดําเนินงานดังน้ี 

(1) ลงทะเบียนผูสมัครโดยการกรอกขอมูลสวนบุคคลและประวัติการศึกษา 

(2) อัพโหลดเอกสารหลักฐานการสมัคร เชน ใบรับรองคุณวุฒิ ใบแสดงผลการเรียน หลักฐานการผานงาน

หรือแสดงความชํานาญ รูปถายหนาตรงไมใสหมวกไมใสแวนตา สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

(3) ทํารายการสมัครงาน 

(4) พิมพใบแจงยอดการชําระเงิน  

(5) ตรวจสอบผลการชําระเงิน 

(6) พิมพบัตรประจําตัวสอบ 

(7) เรียกดูผลการสอบคัดเลือก 

(8) พิมพเอกสารรายงานตัว 
 

2. การออกแบบระบบ 

ข้ันตอนน้ีเปนการออกแบบระบบใหสอดคลองกับความตองการของระบบใหมท่ีไดวิเคราะหไว ผูวิจัยไดออกแบบ

ฐานขอมูล ดังรายละเอียดตอไปน้ี ระบบท่ีพัฒนาข้ึนมีการจัดเก็บขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการทํางานของระบบไวในฐานขอมูล 

MariaDB บนเคร่ืองเซิรฟเวอร ไดแก ผูสมัคร ประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน ไฟลหลักฐาน หนวยงาน 

ตําแหนง รับสมัคร กรรมการสอบ แตงต้ังกรรมการสอบ คะแนนสอบภาค ก และคะแนนสอบภาค ข  แผนภาพอีอาร (entity 

relationship diagram) แสดงความสัมพันธระหวางเอนทิต้ีในระบบ [3] แสดงดังภาพท่ี 1 
 

ไฟลหลักฐาน

ประวัติการทํางาน ประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา
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3. การพัฒนาระบบ 

ระบบน้ีพัฒนาดวยภาษา HTML5, CSS3 และ JavaScript [4] รวมกับเฟรมเวิรค Bootstrap 4 ซึ่งเปน front-

end เฟรมเวิรคท่ีนิยมใชในการพัฒนาเว็บไซต ซึ่งผูพัฒนาสามารถพัฒนาเว็บไซตไดงายและเร็วข้ึนเพ่ือใหสวนการแสดงผล

สามารถรองรับการแสดงผลบนอุปกรณไดหลากหลาย ไมวาจะบนเคร่ืองคอมพิวเตอร สมารทโฟน หรือแท็ปเล็ต [5] โดยทํา

การติดต้ังโปรแกรม XAMPP ซึ่งเปนโปรแกรมสําหรับจําลองเว็บเซิรฟเวอร [6] ท่ีมาพรอมกับ  

1) Apache ทําหนาท่ีเปนเว็บเซิรฟเวอร  

2) MariaDB เปนโปรแกรมจัดการฐานขอมูล  

3) phpMyAdmin สําหรับใชจัดการฐานขอมูล MariaDB ไดงายและสะดวกย่ิงข้ึนผานเว็บเบราวเซอร 
  

   4. การทดสอบระบบ  

เมื่อพัฒนาระบบสมัครงานออนไลน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เสร็จเรียบรอยแลว ผู วิจัยไดทดสอบ

ความสามารถของระบบแตละฟงกชันวาทํางานถูกตอง ครบถวน และตรงตามวัตถุประสงคท่ีต้ังไวหรือไม รวมถึงทดสอบ

การแจงเตือนการทํางานเมื่อมีการกรอกขอมูลซ้ําซอนหรือผิดพลาด การแสดงผลรายงาน การแสดงผลแบบ responsive 

ของหนาเว็บเพจบนอุปกรณท่ีหลากหลาย ประสิทธิภาพของระบบ และการประมวลผลขอมูลเพ่ือใหระบบสามารถทํางาน

ไดกอนนําไปใชงานจริง 
 

5. การประเมินผลระบบ  

หลังจากนําระบบท่ีพัฒนาข้ึนไปใชงาน ผูวิจัยไดทําการประเมินความพึงพอใจตอการใชงานระบบโดยผูใชท่ัวไป 

เคร่ืองมือท่ีใชในงานวิจัยน้ี คือ แบบสอบถามท่ีมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) ตามมาตรวัดของ

ลิเคิรท (Likert scale) มี 5 ระดับ ใหเลือกตอบไดเพียงคําตอบเดียว สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ยและสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวแปลความหมาย โดยคาเฉลี่ยมีเกณฑแปลความหมาย ดังน้ี  

ระดับคะแนน  ความหมาย 

ระดับ   5 คาเฉลี่ย 4.51-5.00 ดีมาก 

ระดับ   4 คาเฉลี่ย 3.51-4.50 ดี 

ระดับ   3 คาเฉลี่ย 2.51-3.50 ปานกลาง 

ระดับ   2 คาเฉลี่ย 1.51-2.50 พอใช 

ระดับ   1 คาเฉลี่ย 1.00-1.50 ควรปรับปรุง 
 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

ผลการดําเนินงานวิจัยแบงออกเปน 2 สวน คือ ผลการพัฒนาระบบสมัครงานออนไลน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา และผลการประเมินความพึงพอใจตอการใชงานระบบโดยผูใชท่ัวไป ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

1. ผลการพัฒนาระบบสมัครงานออนไลน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

เจาหนาท่ีสามารถล็อกอินเขาสูระบบ และสามารถดําเนินงานตาง ๆ ดังน้ี 

1.1 จัดการประกาศรับสมัครงาน   
 

 
  

ภาพที ่2 หนาจอการประกาศรับสมัครงาน  
 

 1.2 เรียกดูรายการรับสมัครงาน 
 

 
 

ภาพที ่3 หนาจอเรียกดูรายการรับสมัครงาน 
 

 1.3 จัดการขอมูลกรรมการสอบ 
 

 
 

ภาพที ่4 หนาจอจัดการขอมูลกรรมการสอบ 
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

3. การพัฒนาระบบ 

ระบบน้ีพัฒนาดวยภาษา HTML5, CSS3 และ JavaScript [4] รวมกับเฟรมเวิรค Bootstrap 4 ซึ่งเปน front-

end เฟรมเวิรคท่ีนิยมใชในการพัฒนาเว็บไซต ซึ่งผูพัฒนาสามารถพัฒนาเว็บไซตไดงายและเร็วข้ึนเพ่ือใหสวนการแสดงผล

สามารถรองรับการแสดงผลบนอุปกรณไดหลากหลาย ไมวาจะบนเคร่ืองคอมพิวเตอร สมารทโฟน หรือแท็ปเล็ต [5] โดยทํา

การติดต้ังโปรแกรม XAMPP ซึ่งเปนโปรแกรมสําหรับจําลองเว็บเซิรฟเวอร [6] ท่ีมาพรอมกับ  

1) Apache ทําหนาท่ีเปนเว็บเซิรฟเวอร  

2) MariaDB เปนโปรแกรมจัดการฐานขอมูล  

3) phpMyAdmin สําหรับใชจัดการฐานขอมูล MariaDB ไดงายและสะดวกย่ิงข้ึนผานเว็บเบราวเซอร 
  

   4. การทดสอบระบบ  

เมื่อพัฒนาระบบสมัครงานออนไลน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เสร็จเรียบรอยแลว ผู วิจัยไดทดสอบ

ความสามารถของระบบแตละฟงกชันวาทํางานถูกตอง ครบถวน และตรงตามวัตถุประสงคท่ีต้ังไวหรือไม รวมถึงทดสอบ

การแจงเตือนการทํางานเม่ือมีการกรอกขอมูลซ้ําซอนหรือผิดพลาด การแสดงผลรายงาน การแสดงผลแบบ responsive 

ของหนาเว็บเพจบนอุปกรณท่ีหลากหลาย ประสิทธิภาพของระบบ และการประมวลผลขอมูลเพ่ือใหระบบสามารถทํางาน

ไดกอนนําไปใชงานจริง 
 

5. การประเมินผลระบบ  

หลังจากนําระบบท่ีพัฒนาข้ึนไปใชงาน ผูวิจัยไดทําการประเมินความพึงพอใจตอการใชงานระบบโดยผูใชท่ัวไป 

เคร่ืองมือท่ีใชในงานวิจัยน้ี คือ แบบสอบถามท่ีมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) ตามมาตรวัดของ

ลิเคิรท (Likert scale) มี 5 ระดับ ใหเลือกตอบไดเพียงคําตอบเดียว สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ยและสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวแปลความหมาย โดยคาเฉลี่ยมีเกณฑแปลความหมาย ดังน้ี  

ระดับคะแนน  ความหมาย 

ระดับ   5 คาเฉลี่ย 4.51-5.00 ดีมาก 

ระดับ   4 คาเฉลี่ย 3.51-4.50 ดี 

ระดับ   3 คาเฉลี่ย 2.51-3.50 ปานกลาง 

ระดับ   2 คาเฉลี่ย 1.51-2.50 พอใช 

ระดับ   1 คาเฉลี่ย 1.00-1.50 ควรปรับปรุง 
 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

ผลการดําเนินงานวิจัยแบงออกเปน 2 สวน คือ ผลการพัฒนาระบบสมัครงานออนไลน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา และผลการประเมินความพึงพอใจตอการใชงานระบบโดยผูใชท่ัวไป ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

1. ผลการพัฒนาระบบสมัครงานออนไลน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

เจาหนาท่ีสามารถล็อกอินเขาสูระบบ และสามารถดําเนินงานตาง ๆ ดังน้ี 

1.1 จัดการประกาศรับสมัครงาน   
 

 
  

ภาพที ่2 หนาจอการประกาศรับสมัครงาน  
 

 1.2 เรียกดูรายการรับสมัครงาน 
 

 
 

ภาพที ่3 หนาจอเรียกดูรายการรับสมัครงาน 
 

 1.3 จัดการขอมูลกรรมการสอบ 
 

 
 

ภาพที ่4 หนาจอจัดการขอมูลกรรมการสอบ 
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 1.4 กรอกคะแนนผูสมัคร 
 

 
 

ภาพที ่5 หนาจอกรอกคะแนนผูสมัคร 
 

ผูสมัครงานสามารถล็อกอินเขาสูระบบ และสามารถดําเนินงานตาง ๆ ดังน้ี 

 1.5 กรอกขอมูลสวนตัวและอัพโหลดหลักฐานการสมัคร 
 

 
 

 
 

ภาพที ่6 หนาจอกรอกขอมูลสวนตัวและอัพโหลดหลักฐานการสมัคร 
 

 1.6 ทํารายการสมัครงานและอัพโหลดหลักฐานการชําระเงินคาสมัคร 
 

 

 

 

 
 

ภาพที ่7 หนาจอสมัครงานและอัพโหลดหลักฐานการชําระเงินคาสมัคร 
 

 1.7 เรียกดูรายงานผลสอบและพิมพเอกสารรายงานตัว 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

ภาพที ่8 รายงานผลสอบและพิมพเอกสารรายงานตัว 
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 1.4 กรอกคะแนนผูสมัคร 
 

 
 

ภาพที ่5 หนาจอกรอกคะแนนผูสมัคร 
 

ผูสมัครงานสามารถล็อกอินเขาสูระบบ และสามารถดําเนินงานตาง ๆ ดังน้ี 

 1.5 กรอกขอมูลสวนตัวและอัพโหลดหลักฐานการสมัคร 
 

 
 

 
 

ภาพที ่6 หนาจอกรอกขอมูลสวนตัวและอัพโหลดหลักฐานการสมัคร 
 

 1.6 ทํารายการสมัครงานและอัพโหลดหลักฐานการชําระเงินคาสมัคร 
 

 

 

 

 
 

ภาพที ่7 หนาจอสมัครงานและอัพโหลดหลักฐานการชําระเงินคาสมัคร 
 

 1.7 เรียกดูรายงานผลสอบและพิมพเอกสารรายงานตัว 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

ภาพที ่8 รายงานผลสอบและพิมพเอกสารรายงานตัว 
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

2. ผลการประเมินความพึงพอใจตอการใชงานระบบสมัครงานออนไลน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

หลังจากนําระบบไปติดต้ังเพ่ือใชงานจริง ผูวิจัยทําการประเมินความพึงพอใจตอการใชงานระบบสมัครงาน

ออนไลน ดวยคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยกําหนดกลุมตัวอยางเปนผูใชระบบ จํานวน 30 คน ดวยวิธีการสุม

ตัวอยางแบบบังเอิญหรือตามความสะดวก (convenience sampling) ผลการประเมินแสดงดังตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจตอการใชงานระบบสมัครงานออนไลน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

รายการประเมิน 
ผลประเมิน 

 S.D. ความหมาย 

1. ระบบใชงานงาย สะดวก เปนมิตรกับผูใช 4.23 0.68 ดี 

2. ระบบมีการแจงเตือนการทํางานเมื่อมีการกรอกขอมูลซ้ําซอนหรือผิดพลาด 4.10 0.61 ดี 

3. ระบบมีการประมวลผลท่ีรวดเร็ว แมนยํา และถูกตอง 4.17 0.79 ดี 

4. ระบบมีการแสดงผลรายงานท่ีถูกตอง 4.00 0.83 ดี 

5. ระบบสามารถชวยลดข้ันตอนในการทํางาน 4.20 0.71 ดี 

6. ระบบสามารถทํางานตามความตองการของผูใช 4.37 0.61 ดี 

ภาพรวมทั้งหมด 4.18 0.71 ดี 
 

จากตารางท่ี 1 พบวาความพึงพอใจของผูใชระบบตอการใชงานระบบสมัครงานออนไลน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา ภาพรวมอยูในระดับดี ( X =4.18) เม่ือพิจารณาเปนรายขอเรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา ระบบ

สามารถทํางานตามความตองการของผูใช มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ( X =4.37) รองลงมา คือ ระบบใชงานงาย สะดวก เปนมิตร

กับผูใช ( X =4.23) และระบบมีการแสดงผลรายงานท่ีถูกตอง มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ( X =4.00) ตามลําดับ 

 

สรุปผลการวิจัย 

ระบบสมัครงานออนไลน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พัฒนาในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันและสามารถแสดงผล

เว็บไซตแบบ responsive ไดบนทุก ๆ อุปกรณ ขอมูลของระบบท้ังหมดจัดเก็บในระบบจัดการฐานขอมูล MariaDB 

บนเคร่ืองเซิรฟเวอร ระบบน้ีชวยอํานวยความสะดวกใหผูสมัครงานสามารถสมัครงานแบบออนไลนโดยไมตองเดินทางมา

ย่ืนใบสมัครดวยตนเองและสามารถอัพโหลดเอกสารหลักฐานการสมัครข้ึนบนเว็บไซตได จากการประเมินความพึงพอใจตอ

การใชงานระบบโดยผูใชพบวา มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับดี 
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[4] บัญชา ปะสีละเตสัง. (2558). พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันดวย PHP รวมกับ MySQL และ jQuery. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคช่ัน. 

[5] Bootstrap. (n.d.). Download Bootstrap. Retrieved 7 May 2018, from 

 https://getbootstrap.com/docs/4.1/getting-started/download. 

[6] Apache Friends. (n.d.). XAMPP Apache + MariaDB + PHP + Perl. Retrieved 7 May 2018, from 

 https://www.apachefriends.org/index.html. 
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2. ผลการประเมินความพึงพอใจตอการใชงานระบบสมัครงานออนไลน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

หลังจากนําระบบไปติดต้ังเพ่ือใชงานจริง ผูวิจัยทําการประเมินความพึงพอใจตอการใชงานระบบสมัครงาน

ออนไลน ดวยคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยกําหนดกลุมตัวอยางเปนผูใชระบบ จํานวน 30 คน ดวยวิธีการสุม

ตัวอยางแบบบังเอิญหรือตามความสะดวก (convenience sampling) ผลการประเมินแสดงดังตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจตอการใชงานระบบสมัครงานออนไลน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

รายการประเมิน 
ผลประเมิน 

 S.D. ความหมาย 

1. ระบบใชงานงาย สะดวก เปนมิตรกับผูใช 4.23 0.68 ดี 

2. ระบบมีการแจงเตือนการทํางานเมื่อมีการกรอกขอมูลซ้ําซอนหรือผิดพลาด 4.10 0.61 ดี 

3. ระบบมีการประมวลผลท่ีรวดเร็ว แมนยํา และถูกตอง 4.17 0.79 ดี 

4. ระบบมีการแสดงผลรายงานท่ีถูกตอง 4.00 0.83 ดี 

5. ระบบสามารถชวยลดข้ันตอนในการทํางาน 4.20 0.71 ดี 

6. ระบบสามารถทํางานตามความตองการของผูใช 4.37 0.61 ดี 

ภาพรวมทั้งหมด 4.18 0.71 ดี 
 

จากตารางท่ี 1 พบวาความพึงพอใจของผูใชระบบตอการใชงานระบบสมัครงานออนไลน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา ภาพรวมอยูในระดับดี ( X =4.18) เมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา ระบบ

สามารถทํางานตามความตองการของผูใช มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ( X =4.37) รองลงมา คือ ระบบใชงานงาย สะดวก เปนมิตร

กับผูใช ( X =4.23) และระบบมีการแสดงผลรายงานท่ีถูกตอง มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ( X =4.00) ตามลําดับ 

 

สรุปผลการวิจัย 

ระบบสมัครงานออนไลน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พัฒนาในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันและสามารถแสดงผล

เว็บไซตแบบ responsive ไดบนทุก ๆ อุปกรณ ขอมูลของระบบท้ังหมดจัดเก็บในระบบจัดการฐานขอมูล MariaDB 

บนเคร่ืองเซิรฟเวอร ระบบน้ีชวยอํานวยความสะดวกใหผูสมัครงานสามารถสมัครงานแบบออนไลนโดยไมตองเดินทางมา

ย่ืนใบสมัครดวยตนเองและสามารถอัพโหลดเอกสารหลักฐานการสมัครข้ึนบนเว็บไซตได จากการประเมินความพึงพอใจตอ

การใชงานระบบโดยผูใชพบวา มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับดี 
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บทคัดย่อ
งานวจิยันีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่พฒันาโมบายแอปพลเิคชนัตดิตามการเข้าชัน้เรยีนของนกัศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 

แอปพลเิคชนันีช่้วยอ�านวยความสะดวกให้อาจารย์ผู้สอนสามารถเช็คการเข้าเรียนของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา เช่น มา

เรียน/มาสาย/ลากิจ/ลาป่วย/ขาดเรียน เป็นต้น ด้วยแอนดรอยด์สมาร์ทโฟน และสามารถพิมพ์รายงานรายชื่อนักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์

สอบปลายภาคเพื่อน�าส่งต่อส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ การพัฒนาโปรแกรมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) เว็บแอปพลิ

เคชันส�าหรับผู้ดูแลระบบและอาจารย์ ภาษาท่ีใช้ในการพัฒนา ได้แก่ HTML5, CSS3, PHP และ JavaScript ร่วมกับเฟรมเวิร์ค 

Bootstrap และ 2) โมบายแอปพลเิคชนัส�าหรบัอาจารย์และนกัศกึษา พฒันาโดยใช้เฟรมเวร์ิก Ionic และ Angular จากการประเมนิ

ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับดี ด้วยค่าเฉลี่ย 4.22 

ค�ำส�ำคัญ : โมบายแอปพลิเคชัน ติดตาม การเข้าชั้นเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2 อาจารย์, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
3 ผศ., คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
1 Undergraduate student in Computer Science, Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University
2 Lecturer, Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University
3 Assistant professor, Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University
*Corresponding author, E-mail : nalinee.in@skru.ac.th

P5122



1442
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

Mobile Application for Class Attendance Tracking of Songkhla Rajabhat University

Kittipat Preakthong1, Sakan Rodklai2, and Nalinee Inthamano3*

Abstract
This research aims to develop a mobile application for class attendance tracking of Songkhla Rajabhat 

University. This application facilitates lecturers to not only check the attendance status of a students enrolled 

in a course as studying/late/leave/sick/absent etc. by using an Android smartphone; but also print a report 

showing a list of students who is not eligible to take the final examination, in which this report will be submitted 

to the Office of Academic Affairs and Registration. The system was divided into two parts 1) the web application 

developed by HTML5, CSS3, PHP and JavaScript on Bootstrap framework is available for system administrators 

and lecturers, and 2) the mobile application developed by Ionic and Angular framework is available for lecturers 

and students. The application satisfaction was evaluated by users and found the overall satisfaction is 4.22 on 

average, which is at a good level.

Keywords : mobile application, tracking, class attendance, Songkhla Rajabhat University

บทนํา 

นักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาไดน้ันจะตองศึกษาในรายวิชาตาง ๆ ไมวาจะเปนวิชาบังคับ วิชา

เลือก และวิชาเลือกเสรี ครบถวนตามเกณฑท่ีหลักสูตรกําหนด ซึ่งในแตละสถาบันการศึกษาจะมีระบบการศึกษาท่ีแตกตาง

กัน เชน แบบช้ันเรียน แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก แบบทางไกลผานทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก 

(e-learning) และแบบทางไกลทางอินเทอรเน็ต เปนตน 

ระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาปจจุบันเปนแบบช้ันเรียน คือ นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนจะตอง

มีการเขาเรียนในช้ันเรียนในรายวิชาน้ัน ๆ ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชาใน 1 ภาคเรียน จะแบงเปน 16 

สัปดาห โดยท่ีสัปดาหท่ี 8 จะมีการสอบกลางภาค และหลังจากสัปดาหท่ี 16 เปนตนไปจะมีการสอบปลายภาค สวนอีก 15 

สัปดาหก็จะทําการเรียนการสอนแบบปกติ ซึ่งในแตละรายวิชาน้ันอาจารยผูสอนจะนําใบรายช่ือของนักศึกษาในรูปแบบ

ของกระดาษหรือไฟลอิเล็กทรอนิกสท่ีมีรายช่ือของนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในรายวิชาน้ัน ซึ่งในสวนน้ีเมื่อมีนักศึกษาคนใดมา

เรียนหรือไมมาเรียนไมวาดวยสาเหตุใด อาจารยจะทําการกรอกขอมูลลงไปบนใบรายช่ือหรือไฟลอิเล็กทรอนิกสดวยตนเอง

ซึ่งอาจจะใชเวลานาน และเม่ือเขาสูชวงสอบปลายภาคน้ัน อาจารยจะตองโหลดแบบฟอรมนักศึกษาท่ีไมมีสิทธิสอบจาก 

เว็บไซตของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน และนํามากรอกขอมูลซึ่งอาจารยจะนําขอมูลการเขาหองเรียนมาจากใบ

รายช่ือหรือไฟลอิเล็กทรอนิกสท่ีทําการเช็คช่ือมาคาํนวณดวยตนเอง ซึ่งนักศกึษาท่ีไมมีสิทธิสอบน้ันจะแบงเปน 3 ประเภท 

คือ ไมเขาเรียน เขาเรียนนอยกวา 60% และเขาเรียนนอยกวา 80% ซึ่งอาจจะเกิดขอผิดพลาดในการคํานวณข้ึนบอยคร้ัง 

จากปญหาดังกลาวผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงปญหาท่ีเกิดข้ึนจึงมีแนวคิดในการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันติดตามการเขา

ช้ันเรียนของนักศึกษา กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยอาจารยผูสอนสามารถใชแอปพลิเคชันน้ีในการเช็คช่ือ

นักศึกษาโดยการใชสมารทโฟนท่ีมีระบบปฏิบัติการเปนแอนดรอยด เช็คช่ือนักศกึษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาไดหลาย

กรณี เชน มาเรียน มาสาย ลากิจ ลาปวยหรือขาดเรียน เปนตน และยังสามารถออกรายงานนักศึกษาท่ีไมมีสิทธ์ิสอบ ซึ่ง

สามารถอํานวยความสะดวกและประหยัดเวลาในการเช็คช่ือ 

 

วิธีการวิจัย 

โมบายแอปพลิเคชันติดตามการเขาช้ันเรียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปนงานวิจัยเชิงพัฒนา 

(research & development) วิธีการในการดําเนินงานวิจัยประกอบดวย 5 ข้ันตอน ไดแก การวิเคราะหความตองการของ

ระบบ การออกแบบระบบ การพัฒนาระบบ การทดสอบระบบ และการประเมินผลระบบ [1] ดังรายละเอียดตอไปน้ี  

1. การวิเคราะหความตองการของระบบ 

ในข้ันตอนน้ีผูวิจัยไดเก็บรวบรวมความตองการของระบบจากอาจารยผูสอนโดยวิธีการสัมภาษณ พบวา การเช็ค

การเขาช้ันเรียนของนักศึกษาในแตละคร้ังน้ันตองใชเวลานานและตองใชเวลามากข้ึนหากนักศึกษามีจํานวนมาก นอกจากน้ี

กอนสอบปลายภาคอาจารยจะตองคํานวณเวลาเรียนของนักศึกษาดวยตนเองวามีสิทธ์ิเขาสอบปลายภาคหรือไม บอยคร้ังท่ี

เกิดความผิดพลาดข้ึน ดังน้ันจากการศึกษาความเปนไปไดของระบบและเพ่ือแกปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงพัฒนาโมบาย 

แอปพลิเคชันติดตามการเขาช้ันเรียนของนักศึกษา โดยระบบท่ีพัฒนาข้ึนมีผูใช จํานวน 2 กลุม ประกอบดวย ผูดูแลระบบ

และอาจารย ซึ่งผูดูแลระบบมีหนาท่ีจัดการขอมูลพ้ืนฐานเขาสูระบบ เชน จัดการขอมูลรายวิชา จัดการขอมูลอาจารย และ

จัดการขอมูลนักศึกษา สวนอาจารยสามารถทํารายการเช็คสถานะการมาเรียนของนักศึกษาไดสะดวกและรวดเร็วข้ึน 

เรียกดูกราฟสถิติการมาเรียน/ไมมาเรียน แบบรายวัน/รายเดือน/รายเทอม และพิมพแบบฟอรมนักศึกษาท่ีไมมีสิทธิสอบ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ภาพรวมการทํางานของระบบอยางครบถวนแสดงในยูสเคสไดอะแกรม [2,3] ดังภาพท่ี 1 
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บทนํา 

นักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาไดน้ันจะตองศึกษาในรายวิชาตาง ๆ ไมวาจะเปนวิชาบังคับ วิชา

เลือก และวิชาเลือกเสรี ครบถวนตามเกณฑท่ีหลักสูตรกําหนด ซึ่งในแตละสถาบันการศึกษาจะมีระบบการศึกษาท่ีแตกตาง

กัน เชน แบบช้ันเรียน แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก แบบทางไกลผานทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก 

(e-learning) และแบบทางไกลทางอินเทอรเน็ต เปนตน 

ระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาปจจุบันเปนแบบช้ันเรียน คือ นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนจะตอง

มีการเขาเรียนในช้ันเรียนในรายวิชาน้ัน ๆ ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชาใน 1 ภาคเรียน จะแบงเปน 16 

สัปดาห โดยท่ีสัปดาหท่ี 8 จะมีการสอบกลางภาค และหลังจากสัปดาหท่ี 16 เปนตนไปจะมีการสอบปลายภาค สวนอีก 15 

สัปดาหก็จะทําการเรียนการสอนแบบปกติ ซึ่งในแตละรายวิชาน้ันอาจารยผูสอนจะนําใบรายช่ือของนักศึกษาในรูปแบบ

ของกระดาษหรือไฟลอิเล็กทรอนิกสท่ีมีรายช่ือของนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในรายวิชาน้ัน ซึ่งในสวนน้ีเมื่อมีนักศึกษาคนใดมา

เรียนหรือไมมาเรียนไมวาดวยสาเหตุใด อาจารยจะทําการกรอกขอมูลลงไปบนใบรายช่ือหรือไฟลอิเล็กทรอนิกสดวยตนเอง

ซึ่งอาจจะใชเวลานาน และเม่ือเขาสูชวงสอบปลายภาคน้ัน อาจารยจะตองโหลดแบบฟอรมนักศึกษาท่ีไมมีสิทธิสอบจาก 

เว็บไซตของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน และนํามากรอกขอมูลซึ่งอาจารยจะนําขอมูลการเขาหองเรียนมาจากใบ

รายช่ือหรือไฟลอิเล็กทรอนิกสท่ีทําการเช็คช่ือมาคํานวณดวยตนเอง ซึ่งนักศกึษาท่ีไมมีสิทธิสอบน้ันจะแบงเปน 3 ประเภท 

คือ ไมเขาเรียน เขาเรียนนอยกวา 60% และเขาเรียนนอยกวา 80% ซึ่งอาจจะเกิดขอผิดพลาดในการคํานวณข้ึนบอยคร้ัง 

จากปญหาดังกลาวผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงปญหาท่ีเกิดข้ึนจึงมีแนวคิดในการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันติดตามการเขา

ช้ันเรียนของนักศึกษา กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยอาจารยผูสอนสามารถใชแอปพลิเคชันน้ีในการเช็คช่ือ

นักศึกษาโดยการใชสมารทโฟนท่ีมีระบบปฏิบัติการเปนแอนดรอยด เช็คช่ือนักศกึษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาไดหลาย

กรณี เชน มาเรียน มาสาย ลากิจ ลาปวยหรือขาดเรียน เปนตน และยังสามารถออกรายงานนักศึกษาท่ีไมมีสิทธ์ิสอบ ซึ่ง

สามารถอํานวยความสะดวกและประหยัดเวลาในการเช็คช่ือ 

 

วิธีการวิจัย 

โมบายแอปพลิเคชันติดตามการเขาช้ันเรียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปนงานวิจัยเชิงพัฒนา 

(research & development) วิธีการในการดําเนินงานวิจัยประกอบดวย 5 ข้ันตอน ไดแก การวิเคราะหความตองการของ

ระบบ การออกแบบระบบ การพัฒนาระบบ การทดสอบระบบ และการประเมินผลระบบ [1] ดังรายละเอียดตอไปน้ี  

1. การวิเคราะหความตองการของระบบ 

ในข้ันตอนน้ีผูวิจัยไดเก็บรวบรวมความตองการของระบบจากอาจารยผูสอนโดยวิธีการสัมภาษณ พบวา การเช็ค

การเขาช้ันเรียนของนักศึกษาในแตละคร้ังน้ันตองใชเวลานานและตองใชเวลามากข้ึนหากนักศึกษามีจํานวนมาก นอกจากน้ี

กอนสอบปลายภาคอาจารยจะตองคํานวณเวลาเรียนของนักศึกษาดวยตนเองวามีสิทธ์ิเขาสอบปลายภาคหรือไม บอยคร้ังท่ี

เกิดความผิดพลาดข้ึน ดังน้ันจากการศึกษาความเปนไปไดของระบบและเพ่ือแกปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงพัฒนาโมบาย 

แอปพลิเคชันติดตามการเขาช้ันเรียนของนักศึกษา โดยระบบท่ีพัฒนาข้ึนมีผูใช จํานวน 2 กลุม ประกอบดวย ผูดูแลระบบ

และอาจารย ซึ่งผูดูแลระบบมีหนาท่ีจัดการขอมูลพ้ืนฐานเขาสูระบบ เชน จัดการขอมูลรายวิชา จัดการขอมูลอาจารย และ

จัดการขอมูลนักศึกษา สวนอาจารยสามารถทํารายการเช็คสถานะการมาเรียนของนักศึกษาไดสะดวกและรวดเร็วข้ึน 

เรียกดูกราฟสถิติการมาเรียน/ไมมาเรียน แบบรายวัน/รายเดือน/รายเทอม และพิมพแบบฟอรมนักศึกษาท่ีไมมีสิทธิสอบ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ภาพรวมการทํางานของระบบอยางครบถวนแสดงในยูสเคสไดอะแกรม [2,3] ดังภาพท่ี 1 
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ล็อกอิน

จ ัดการขอมูลรายวิชา

จ ัดการขอมูลนักศึกษา

จ ัดการขอมูลอาจารย เรียกดูกราฟสถิติการ

มาเรียน/ไมมาเรียน

เช็คสถานะมาเรียน

ของนักศึกษา

พิมพแบบฟอรมนักศึกษา

ท่ีไมมีสิทธิสอบ

ผูดูแลระบบ อาจารย 

โมบายแอปพลิเคชันติดตามการเขาชั้นเรียนของนักศึกษา

 
 

ภาพที ่1 ยูสเคสไดอะแกรมของโมบายแอปพลิเคชันติดตามการเขาช้ันเรียนของนักศึกษา 
 

2. การออกแบบระบบ 

ข้ันตอนน้ีเปนการออกแบบระบบใหสอดคลองกับความตองการของระบบใหมท่ีไดวิเคราะหไว ผูวิจัยไดออกแบบ

สถาปตยกรรมระบบและออกแบบฐานขอมูล ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

2.1 การออกแบบสถาปตยกรรมระบบ ผูวิจัยไดออกแบบสถาปตยกรรมระบบใหมีรูปแบบการเขาใชงานผาน

เครือขายอินเทอรเน็ต โดยแบงออกเปน 2 สวน คือ เว็บแอปพลิเคชันและโมบายแอปพลิเคชัน ซึ่งผูดูแลระบบและอาจารย

สามารถใชงานระบบผานเว็บแอปพลิเคชัน สวนโมบายแอปพลิเคชันน้ันพัฒนาข้ึนเพ่ือใหอาจารยสามารถดาวนโหลด 

แอปพลิเคชันไปติดต้ังบนสมารทโฟนท่ีมีระบบปฏิบัติการเปนแอนดรอยด เพ่ือใหสามารถทํารายการเช็คสถานะการมาเรียน

ของนักศึกษาไดสะดวกและรวดเร็วข้ึน 

2.2 การออกแบบฐานขอมูล ระบบท่ีพัฒนาข้ึนมีการจัดเก็บขอมูลในฐานขอมูล MariaDB ซึ่งเปนฐานขอมูลเชิง

สัมพันธท่ีนิยมใชกันอยางแพรหลายในปจจุบัน ขอมูลท่ีสําคัญของระบบ ไดแก อาจารย นักศึกษา รายวิชา ตารางสอน การ

ลงทะเบียน กลุมเรียน การเช็คช่ือ และรายการเช็คช่ือ ขอมูลเหลาน้ีจะถูกจัดเก็บในรูปแบบของตาราง (table) หรือท่ีนิยม

เรียกวา รีเลชัน (relation) ลักษณะโครงสรางของฐานขอมูลของระบบแสดงในอีอารไดอะแกรม (entity relationship 

diagram) ดังภาพท่ี 2 

อาจารย ตารางสอน

นักศึกษา

รายการเช็คชื่อ กลุมเรียนการลงทะเบียน

มี

มี

M 1 M

1
1

M

รายวิชา

การเช็คชื่อ มี
1

มี

1

M

M

มี

1

มี

M

1

มีมี

1

M

M1

มี

M
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3. การพัฒนาระบบ 

การพัฒนาระบบแบงเปน 2 สวน คือ 1) เว็บแอปพลิเคชัน ภาษาท่ีใชในการพัฒนา ไดแก HTML5, CSS3, PHP 

และ JavaScript รวมกับเฟรมเวิรค Bootstrap 4 ใชโปรแกรม XAMPP สําหรับจําลองเว็บเซิรฟเวอร และใชโปรแกรม

จัดการฐานขอมูลเปน MariaDB และ 2) โมบายแอปพลิเคชัน ใชเฟรมเวิรค Ionic และ Angular ภาษาท่ีใชในการพัฒนา 

ไดแก HTML5, TypeScript และ JavaScript หลังจากพัฒนาแอปพลิเคชันเสร็จเรียบรอยแลวไดทําการสรางเปนแอน

ดรอยดแอปพลิเคชัน ดวย Cordova CLI [4] ท่ีรันบนโปรแกรม Node.js [5] เพ่ือแปลงโคดจากภาษาท่ีไมใชเนทีฟโคดไป

เปนเนทีฟโคด ซึ่งแอปพลิเคชันท่ีไดจากการพัฒนาสามารถทํางานไดเสมือนเปนเนทีฟแอปพลิเคชัน 
 

   4. การทดสอบระบบ  

เมื่อพัฒนาระบบเสร็จเรียบรอยแลว ผูวิจัยดําเนินการทดสอบระบบในภาพรวมดวยตัวเองกอนนําไปใชงานจริง 

โดยพิจารณาวาระบบท่ีพัฒนาข้ึนมีความถูกตอง ครบถวน และตรงตามวัตถุประสงคท่ีต้ังไวหรือไม รวมถึงทดสอบ

ประสิทธิภาพของระบบ เพ่ือใหระบบสามารถทํางานไดกอนนําไปใชงานจริง ซึ่งแบงการทดสอบออกเปน 2 ดาน ดังน้ี 

4.1 ความสามารถของระบบ (functional testing) โดยทดสอบความสามารถของระบบวาตรงกับขอบเขต

ความสามารถของระบบท่ีกําหนดไวในเบื้องตนหรือไม และทดสอบความถูกตองในการทํางานของระบบวาสามารถทํางาน

ไดตามหนาท่ีมากนอยเพียงใด  

4.2 ประสิทธิภาพของระบบ (performance testing) โดยทดสอบความรวดเร็วในการใชงานแอปพลิเคชัน 

การแสดงภาพ ตัวอักษร และขอมูลตาง ๆ ความปลอดภัยของการเขาใชงานแอปพลิเคชัน ความนาเช่ือถือและความถูกตอง

ของขอมูล รวมถึงความเสถียรของระบบ 
 

5. การประเมินผลระบบ  

หลังจากนําระบบท่ีพัฒนาข้ึนไปใชงาน ผูวิจัยไดทําการประเมินความพึงพอใจตอการใชงานแอปพลิเคชันโดย

อาจารยผูสอน เคร่ืองมือท่ีใชในงานวิจัยน้ี คือ แบบสอบถามท่ีมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 

ตามมาตรวัดของลิเคิรท (Likert scale) มี 5 ระดับ ใหเลือกตอบไดเพียงคําตอบเดียว สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวแปลความหมาย โดยคาเฉลี่ยมีเกณฑแปลความหมาย ดังตารางท่ี 1  

ตารางที่ 1 ระดับคะแนนและเกณฑแปลความหมาย 
 

ระดับคะแนน คาเฉลี่ย ความหมาย 

ระดับ   5 4.51-5.00 ดีมาก 

ระดับ   4 3.51-4.50 ดี 

ระดับ   3 2.51-3.50 ปานกลาง 

ระดับ   2 1.51-2.50 พอใช 

ระดับ   1 1.00-1.50 ควรปรับปรุง 
 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

ผลการดําเนินงานวิจัยแบงออกเปน 2 สวน คือ ผลการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันติดตามการเขาช้ันเรียนของ

นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และผลการประเมินความพึงพอใจตอการใชงานโมบายแอปพลิเคชันติดตามการเขา

ช้ันเรียนของนักศึกษาโดยอาจารยผูสอน ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
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ล็อกอิน

จ ัดการขอมูลรายวิชา

จ ัดการขอมูลนักศึกษา

จ ัดการขอมูลอาจารย เรียกดูกราฟสถิติการ

มาเรียน/ไมมาเรียน

เช็คสถานะมาเรียน

ของนักศึกษา

พิมพแบบฟอรมนักศึกษา

ท่ีไมมีสิทธิสอบ

ผูดูแลระบบ อาจารย 

โมบายแอปพลิเคชันติดตามการเขาชั้นเรียนของนักศึกษา

 
 

ภาพที ่1 ยูสเคสไดอะแกรมของโมบายแอปพลิเคชันติดตามการเขาช้ันเรียนของนักศึกษา 
 

2. การออกแบบระบบ 

ข้ันตอนน้ีเปนการออกแบบระบบใหสอดคลองกับความตองการของระบบใหมท่ีไดวิเคราะหไว ผูวิจัยไดออกแบบ

สถาปตยกรรมระบบและออกแบบฐานขอมูล ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

2.1 การออกแบบสถาปตยกรรมระบบ ผูวิจัยไดออกแบบสถาปตยกรรมระบบใหมีรูปแบบการเขาใชงานผาน

เครือขายอินเทอรเน็ต โดยแบงออกเปน 2 สวน คือ เว็บแอปพลิเคชันและโมบายแอปพลิเคชัน ซึ่งผูดูแลระบบและอาจารย

สามารถใชงานระบบผานเว็บแอปพลิเคชัน สวนโมบายแอปพลิเคชันน้ันพัฒนาข้ึนเพ่ือใหอาจารยสามารถดาวนโหลด 

แอปพลิเคชันไปติดต้ังบนสมารทโฟนท่ีมีระบบปฏิบัติการเปนแอนดรอยด เพ่ือใหสามารถทํารายการเช็คสถานะการมาเรียน

ของนักศึกษาไดสะดวกและรวดเร็วข้ึน 

2.2 การออกแบบฐานขอมูล ระบบท่ีพัฒนาข้ึนมีการจัดเก็บขอมูลในฐานขอมูล MariaDB ซึ่งเปนฐานขอมูลเชิง

สัมพันธท่ีนิยมใชกันอยางแพรหลายในปจจุบัน ขอมูลท่ีสําคัญของระบบ ไดแก อาจารย นักศึกษา รายวิชา ตารางสอน การ

ลงทะเบียน กลุมเรียน การเช็คช่ือ และรายการเช็คช่ือ ขอมูลเหลาน้ีจะถูกจัดเก็บในรูปแบบของตาราง (table) หรือท่ีนิยม

เรียกวา รีเลชัน (relation) ลักษณะโครงสรางของฐานขอมูลของระบบแสดงในอีอารไดอะแกรม (entity relationship 

diagram) ดังภาพท่ี 2 

อาจารย ตารางสอน

นักศึกษา

รายการเช็คชื่อ กลุมเรียนการลงทะเบียน

มี

มี

M 1 M

1
1

M

รายวิชา

การเช็คชื่อ มี
1

มี

1

M

M

มี

1

มี

M

1

มีมี

1

M

M1

มี

M

 
 

ภาพที ่2 อีอารไดอะแกรมของของโมบายแอปพลิเคชันติดตามการเขาช้ันเรียนของนักศึกษา 

 

3. การพัฒนาระบบ 

การพัฒนาระบบแบงเปน 2 สวน คือ 1) เว็บแอปพลิเคชัน ภาษาท่ีใชในการพัฒนา ไดแก HTML5, CSS3, PHP 

และ JavaScript รวมกับเฟรมเวิรค Bootstrap 4 ใชโปรแกรม XAMPP สําหรับจําลองเว็บเซิรฟเวอร และใชโปรแกรม

จัดการฐานขอมูลเปน MariaDB และ 2) โมบายแอปพลิเคชัน ใชเฟรมเวิรค Ionic และ Angular ภาษาท่ีใชในการพัฒนา 

ไดแก HTML5, TypeScript และ JavaScript หลังจากพัฒนาแอปพลิเคชันเสร็จเรียบรอยแลวไดทําการสรางเปนแอน

ดรอยดแอปพลิเคชัน ดวย Cordova CLI [4] ท่ีรันบนโปรแกรม Node.js [5] เพ่ือแปลงโคดจากภาษาท่ีไมใชเนทีฟโคดไป

เปนเนทีฟโคด ซึ่งแอปพลิเคชันท่ีไดจากการพัฒนาสามารถทํางานไดเสมือนเปนเนทีฟแอปพลิเคชัน 
 

   4. การทดสอบระบบ  

เมื่อพัฒนาระบบเสร็จเรียบรอยแลว ผูวิจัยดําเนินการทดสอบระบบในภาพรวมดวยตัวเองกอนนําไปใชงานจริง 

โดยพิจารณาวาระบบท่ีพัฒนาข้ึนมีความถูกตอง ครบถวน และตรงตามวัตถุประสงคท่ีต้ังไวหรือไม รวมถึงทดสอบ

ประสิทธิภาพของระบบ เพ่ือใหระบบสามารถทํางานไดกอนนําไปใชงานจริง ซึ่งแบงการทดสอบออกเปน 2 ดาน ดังน้ี 

4.1 ความสามารถของระบบ (functional testing) โดยทดสอบความสามารถของระบบวาตรงกับขอบเขต

ความสามารถของระบบท่ีกําหนดไวในเบื้องตนหรือไม และทดสอบความถูกตองในการทํางานของระบบวาสามารถทํางาน

ไดตามหนาท่ีมากนอยเพียงใด  

4.2 ประสิทธิภาพของระบบ (performance testing) โดยทดสอบความรวดเร็วในการใชงานแอปพลิเคชัน 

การแสดงภาพ ตัวอักษร และขอมูลตาง ๆ ความปลอดภัยของการเขาใชงานแอปพลิเคชัน ความนาเช่ือถือและความถูกตอง

ของขอมูล รวมถึงความเสถียรของระบบ 
 

5. การประเมินผลระบบ  

หลังจากนําระบบท่ีพัฒนาข้ึนไปใชงาน ผูวิจัยไดทําการประเมินความพึงพอใจตอการใชงานแอปพลิเคชันโดย

อาจารยผูสอน เคร่ืองมือท่ีใชในงานวิจัยน้ี คือ แบบสอบถามท่ีมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 

ตามมาตรวัดของลิเคิรท (Likert scale) มี 5 ระดับ ใหเลือกตอบไดเพียงคําตอบเดียว สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวแปลความหมาย โดยคาเฉลี่ยมีเกณฑแปลความหมาย ดังตารางท่ี 1  

ตารางที่ 1 ระดับคะแนนและเกณฑแปลความหมาย 
 

ระดับคะแนน คาเฉลี่ย ความหมาย 

ระดับ   5 4.51-5.00 ดีมาก 

ระดับ   4 3.51-4.50 ดี 

ระดับ   3 2.51-3.50 ปานกลาง 

ระดับ   2 1.51-2.50 พอใช 

ระดับ   1 1.00-1.50 ควรปรับปรุง 
 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

ผลการดําเนินงานวิจัยแบงออกเปน 2 สวน คือ ผลการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันติดตามการเขาช้ันเรียนของ

นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และผลการประเมินความพึงพอใจตอการใชงานโมบายแอปพลิเคชันติดตามการเขา

ช้ันเรียนของนักศึกษาโดยอาจารยผูสอน ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
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1. ผลการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันติดตามการเขาช้ันเรียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

อาจารยสามารถล็อกอินเขาสูระบบและสามารถดําเนินการตาง ๆ ได เชน จัดการขอมูลรายวิชา จัดการขอมูลนักศึกษา เช็ค

สถานะการมาเรียนของนักศึกษา ตรวจสอบรายช่ือนักศึกษาท่ีไมมีสิทธ์ิสอบ และพิมพรายงานนักศึกษาท่ีไมมีสิทธ์ิสอบ  

โดยมีหนาจอการใชงานดังน้ี 

 1.1 ล็อกอินเขาสูระบบและจัดการขอมูลรายวิชา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่3 หนาจอแสดงการล็อกอินเขาสูระบบและจัดการขอมูลรายวิชา 

 

 1.2 จัดการขอมูลนักศึกษา 
 

 
 

ภาพที ่4 หนาจอแสดงการจัดการขอมูลนักศึกษา 

1.3 เช็คสถานะการมาเรียนของนักศึกษาดวยสมารทโฟนท่ีมีระบบปฏิบัติการเปนแอนดรอยด 
 

                                                                        

 

                      
 

ภาพที ่5 หนาจอแสดงการเช็คสถานะการมาเรียนของนักศึกษา 
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1. ผลการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันติดตามการเขาช้ันเรียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

อาจารยสามารถล็อกอินเขาสูระบบและสามารถดําเนินการตาง ๆ ได เชน จัดการขอมูลรายวิชา จัดการขอมูลนักศึกษา เช็ค

สถานะการมาเรียนของนักศึกษา ตรวจสอบรายช่ือนักศึกษาท่ีไมมีสิทธ์ิสอบ และพิมพรายงานนักศึกษาท่ีไมมีสิทธ์ิสอบ  

โดยมีหนาจอการใชงานดังน้ี 

 1.1 ล็อกอินเขาสูระบบและจัดการขอมูลรายวิชา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่3 หนาจอแสดงการล็อกอินเขาสูระบบและจัดการขอมูลรายวิชา 

 

 1.2 จัดการขอมูลนักศึกษา 
 

 
 

ภาพที ่4 หนาจอแสดงการจัดการขอมูลนักศึกษา 

1.3 เช็คสถานะการมาเรียนของนักศึกษาดวยสมารทโฟนท่ีมีระบบปฏิบัติการเปนแอนดรอยด 
 

                                                                        

 

                      
 

ภาพที ่5 หนาจอแสดงการเช็คสถานะการมาเรียนของนักศึกษา 
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1.4 ตรวจสอบรายช่ือนักศึกษาท่ีไมมีสิทธ์ิสอบ 
 

 
 

ภาพที ่6 หนาจอตรวจสอบรายช่ือนักศึกษาท่ีไมมีสิทธ์ิสอบ 

 

 1.5 พิมพรายงานนักศึกษาท่ีไมมีสิทธ์ิสอบ 
 

 
 

ภาพที ่7 หนาจอแสดงรายงานนักศึกษาท่ีไมมีสิทธ์ิสอบ 
 

2. ผลการประเมินความพึงพอใจตอการใชงานโมบายแอปพลิเคชันติดตามการเขาช้ันเรียนของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

หลังจากนําระบบไปติดต้ังเพ่ือใชงานจริง ผูวิจัยทําการประเมินความพึงพอใจตอการใชงานแอปพลิเคชันดวย

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยกําหนดกลุมตัวอยางเปนอาจารยภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จํานวน 

30 คน ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญหรือตามความสะดวก (convenience sampling) ผลการประเมินแสดงดัง

ตารางท่ี 2 

ตารางที่ 2  ผลการประเมินความพึงพอใจตอการใชงานโมบายแอปพลิเคชันติดตามการเขาช้ันเรียนของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

รายการประเมิน 
ผลประเมิน 

 S.D. ความหมาย 

1. ดานการออกแบบ    

1.1 ออกแบบหนาจอสวยงามและนาสนใจ 3.77 0.57 ดี 

1.2 ภาพประกอบสื่อความหมาย 4.43 0.57 ดี 

1.3 ขนาดตัวอักษร รูปแบบตัวอักษร ชัดเจน อานงาย และเหมาะสม 4.07 0.74 ดี 

ภาพรวม ดานการออกแบบ 4.09 0.63 ดี 

2. ดานคุณภาพ    

2.1 ความสามารถของแอปพลิเคชัน 4.47 0.63 ดี 

2.2 ความรวดเร็วในการใชงานแอปพลิเคชัน 4.33 0.84 ดี 

2.3 การเขาใชงานแอปพลิเคชันมีความปลอดภัย 4.27 0.58 ดี 

2.4 ขอมูลมีความนาเช่ือถือ ถูกตอง และเปนปจจุบัน 4.37 0.49 ดี 

ภาพรวม ดานคุณภาพ 4.36 0.64 ดี 

ภาพรวมทั้งหมด 4.22 0.63 ดี 
 

จากตารางท่ี 2 พบวา ความพึงพอใจของอาจารยตอการใชงานโมบายแอปพลิเคชันติดตามการเขาช้ันเรียนของ

นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ภาพรวมอยูในระดับดี ( X =4.22) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการ

ออกแบบ ภาพรวมอยูในระดับดี ( X =4.09) สวนดานคุณภาพ ภาพรวมอยูในระดับดี (X =4.36)  
 

สรุปผลการวิจัย 

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันติดตามการเขาช้ันเรียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา แบงออกเปน 2 

สวน คือ เว็บแอปพลิเคชันสําหรับผูดูแลระบบและอาจารย และโมบายแอปพลิเคชันสําหรับอาจารย จากการประเมินความ

พึงพอใจของอาจารยผูสอนตอการใชงานแอปพลิเคชันพบวา ภาพรวมอยูในระดับดี ดังน้ันสรุปไดวาแอปพลิเคชัน 

ท่ีพัฒนาข้ึนน้ีสามารถนําไปใชอํานวยความสะดวกใหแกอาจารยผูสอนใหสามารถเช็คการเขาเรียนของนักศึกษาท่ี

ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาและสามารถพิมพรายงานรายช่ือนักศึกษาท่ีไมมีสิทธ์ิสอบปลายภาคเพ่ือนําสงตอสํานักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียนไดสะดวกและรวดเร็วย่ิงข้ึน 
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1.4 ตรวจสอบรายช่ือนักศึกษาท่ีไมมีสิทธ์ิสอบ 
 

 
 

ภาพที ่6 หนาจอตรวจสอบรายช่ือนักศึกษาท่ีไมมีสิทธ์ิสอบ 

 

 1.5 พิมพรายงานนักศึกษาท่ีไมมีสิทธ์ิสอบ 
 

 
 

ภาพที ่7 หนาจอแสดงรายงานนักศึกษาท่ีไมมีสิทธ์ิสอบ 
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คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยกําหนดกลุมตัวอยางเปนอาจารยภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จํานวน 
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รายการประเมิน 
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2. ดานคุณภาพ    
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นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ภาพรวมอยูในระดับดี ( X =4.22) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการ

ออกแบบ ภาพรวมอยูในระดับดี ( X =4.09) สวนดานคุณภาพ ภาพรวมอยูในระดับดี (X =4.36)  
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โปรแกรมต้นแบบของเว็บแอปพลิเคชันสนับสนุนกำรเรียนรู้เรื่อง “ภำษำมลำยูเพื่อกำรสื่อสำร”

มาลีวรรณ มะเกะ1 อามีรา มะลี1 และอรยา ปรีชาพานิช2*

บทคัดย่อ
ปัจจบุนัภาษามลายเูป็นอกีหนึง่ภาษาทีส่�าคญัในภูมภิาคเอเชีย โดยมปีระชากรท่ีใช้ภาษานีเ้พือ่การส่ือสารกนัอย่างแพร่หลาย

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประชาคมอาเซียน ดังน้ันการสร้างระบบสนับสนุนการเรียนรู้ภาษามลายูขั้นพ้ืนฐานจะเป็นช่องทางหนึ่งให้ผู้ที่

ไม่ใช่เจ้าของภาษาสามารถเรยีนรูภ้าษามลายไูด้อย่างสะดวกและรวดเรว็ ส�าหรบัการใช้งานระบบผูเ้รยีนจะต้องสมคัรสมาชกิเพือ่เข้า

สูร่ะบบ เพือ่เรยีนรูเ้นือ้หาท่ีได้ก�าหนดไว้แตกต่างกัน 3 ระดบัตามล�าดบั เริม่จากระดบัง่ายเป็นค�าศพัท์ทัว่ไปโดยมกีารจ�าแนกประเภท

ตามหมวดหมู ่ระดบักลางเป็นประโยคส�าหรับการสือ่สารขัน้พืน้ฐาน และระดบัยากเป็นการสนทนาโต้ตอบกนัในชีวติประจ�าวนั ก่อน

เข้าสู่บทเรียนแต่ละระดับผู้เรียนจะต้องท�าแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อวัดระดับความรู้เดิม โดยเนื้อหาบทเรียนจะอยู่ในรูปแบบของ

สื่อประสม ที่มีข้อความพร้อมภาพประกอบ ค�าอ่านรวมถึงการฟังเสียงค�าอ่านที่ถูกต้อง และภาพเคลื่อนไหว หลังจากนั้นผู้เรียนจะ

ต้องท�าแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อเป็นการวัดผลความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการเรียนเนื้อหาที่ผ่านมา ทั้งนี้ผู้เรียนแต่ละคนสามารถดู

ข้อมลูผลการทดสอบทัง้หมดของตนเองได้ นอกจากนัน้แล้วผูเ้รยีนยงัสามารถส่งค�าถามในระบบเพือ่ให้ผูส้อนอธบิายเพิม่เตมิในประเดน็

ทีผู่เ้รยีนยงัไม่เข้าใจ การด�าเนนิงานนีผู้ว้จิยัได้ใช้ Unified Modeling Language (UML) ในการออกแบบเวบ็แอปพลเิคชนั และสร้าง

สื่อสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม Adobe Flash Professional CS6, Adobe Illustrator CS6 และ Moodle ร่วมกับระบบ

จัดการฐานข้อมูล MySQL ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับ ความสอดคล้องของระบบกับความ

ต้องการใช้งาน ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ ความถูกต้อง และความสะดวกในการใช้งาน สรุปได้ว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพอยู่

ในระดับน่าพึงพอใจและสามารถน�าไปประยุกต์ใช้งานได้จริง

ค�ำส�ำคัญ : เว็บแอปพลิเคชัน สนับสนุนการเรียนรู้ ภาษามลายู การสื่อสาร
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A Prototype of Learning Support Web Application in Topic of “Malay for Communication”

Maleewan Make1 Ameera Malee1 and Oraya Preechapanich2*

Abstract
Nowadays, Malay is another important language in Asia which many people use this language to 

communicate widely, especially in the ASEAN Community. Therefore developing web application for Malay 

learning support system is an alternative tool for non-native speakers to learn Malay via smart platform. Student 

must apply for membership to use this system. He has to study in the order of the contents that has been 

assigned to 3 different levels. Beginning with a simple level, it is a set of general vocabulary, which is classified 

by category. The intermediate level is a set of sentences for basic communication. The final level is the 

conversations in daily life. Before studying at each level, the pre-test must be taken to measure the level of 

prior knowledge of the student. The contents are designed to uses a combination of different content forms 

such as text, images, audio and animations. When the lesson has been completed, the student has to do the 

post-test to measure the knowledge gained from studying each contents. The proposed application has a test 

history module for each student is able to see all their own scores. Moreover, the students can submit questions 

for the teacher to explain further on issues that are not yet understood. This web application was designed by 

using Unified Modeling Language (UML) and developed learning support media by using Adobe Flash 

Professional CS6, Adobe Illustrator CS6, Moodle and MySQL. For a preliminary evaluation, was assessed using 

a questionnaire examining functional requirement, user interface, validation and ease of use. The result of the 

questionnaires showed that the efficiency of this system is satisfied and it is possible to deploy this system for 

our students practically.

Keywords : Web Application, Learning Support, Malay Language, Communication
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บทนำ 
ประชาคมอาเซียนประกอบด้วยประเทศสมาชิกของสมาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นประชาคมที่มีความ

หลากหลายทางภาษาและชาติพันธุ์ค่อนข้างสูง เม่ือเทียบกับประชาคมอ่ืนในองค์การระหว่างประเทศด้วยกันที่มีอยู่ขณะนี้ 
แม้ว่าภาษาอังกฤษจะเป็นภาษาทางการของประชาคมอาเซียนในการติดต่อส่ือสารอย่างเป็นทางการก็ตาม แต่ประชากรส่วน
ใหญ่ของประชาคมก็เป็นกลุ่มประชากรที่มีภาษามลายูเป็นภาษาที่หนึ่งอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย 
บรูไน ซึ่งประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามและพูดภาษามลายูเป็นภาษาที่หนึ่ง และบางส่วนในสิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ พม่า 
กัมพูชา รวมทั้งจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยที่มีการใช้ภาษามลายูในชีวิตประจำวันเช่นเดียวกัน ด้วยเหตุผลดังกล่าว
ทำให้ภาษามลายูมีความสำคัญในประชาคมอาเซียนอย่างยิ่ง [1]  ซึ่งในปัจจุบันได้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้ภาษามลายูที่หลากหลาย ได้แก่ 1) แอปพลิเคชัน Nemo 
ภาษามาเลย์ [2] เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถพูดภาษามาเลย์ด้วยคำศัพท์ที่ใช้กันบ่อย โดยนำเสนอ
เฉพาะคำศัพท์และวลีที่นิยมใช้กันบ่อย ๆ ในการสนทนาเพื่อเป็นการปูพื้นฐานคำศัพท์ที่จำเป็น นอกจากนั้นยังมีฟังก์ชันพัฒนา
ทักษะการฟังและการออกเสียงของผู้เรียนด้วย  2) เว็บไซต์เรียนภาษามาเลย์-LingoHut [3] ซึ่งได้ทำการแบ่งเนื้อหาบทเรียน
ออกเป็น 109 บท ตั้งแต่คำศัพท์ขั้นพื้นฐานไปจนถึงตัวอย่างการสนทนาด้วยภาษามาเลย์  3) Bahasa Malaysia [4] เรียน
ภาษามลายูออนไลน์ฟรีผ่านเว็บ ซึ่งจะมีตัวอย่างของประโยคสนทนาในบริบทต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้อ่านทำความเข้าใจตาม
ตัวอย่างประโยคที่มีคำอ่านออกเสียงกำกับไว้ด้วยเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะในการสื่อสารตามบริบทนั้น ๆ เป็นต้น  จากงานวิจัย
ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเป็นการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้ภาษามลายูด้วยช่องทางการนำเสนอและเครื่องมือในการพัฒนา
ระบบที่แตกต่างกันไป  โดยในงานวิจัยนี้คณะผู้วิจัยได้มีแนวความคิดที่จะพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสนับสนุนการเรียนรู้เรื่อง 
“ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร” ด้วยโปรแกรม Adobe Flash Professional CS6 และ Adobe Illustrator CS6 ที่นำไป
ประยุกต์กับโปรแกรม Moodle เพื่อให้ผู้เรียนสามารถศึกษาเนื้อหา ทำแบบทดสอบ ซักถาม และตอบปัญหาการเรียนการสอน
ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงระหว่างคอมพิวเตอร์ของผู้เรียนกับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ที่มีแหล่งข้อมูล
ด้านการศึกษาหรือฐานความรู้ (Knowledge-based) โดยมีการนำเสนอสื่อในลักษณะของสื่อประสมทั้งข้อความ รูปภาพ 
ภาพเคลื่อนไหว และเสียง รวมไปถึงกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน หรือผู้เรียนกับผู้สอน เช่น 
การตั้งกระทู้ถาม-ตอบบนกระดานข่าว โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ระบบที่พัฒนาขึ้นเป็นอีกช่องทางหนึ่งให้ผู้เรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษา
มลายูเป็นภาษาหลักสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  
 

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 
ภาษามลายู 

การเขียนภาษามลายู [5] สามารถเขียนได้ 2 รูปแบบ คือ  
1.  การเขียนด้วยอักษรอาหรับเรียกว่า “ภาษามลายูเขียนด้วยอักษรยาวี” ซึ่งเป็นที่นิยมกันในภาคใต้ของไทย 

ภาคเหนือของมาเลเซีย และบรูไนดารุสสลาม เป็นต้น ซึ่งได้กำหนดกฎเกณฑ์ในการใช้อักษรยาวีเป็นมาตรฐานร่วมกันในการ
เขียนภาษามลายูของท้องถิ่นนี้ ในอดีตท่ีผ่านมาโลกมลายูใช้อักษรยาวีมาช้านานก่อนที่จะมีการเปลี่ยนไปใช้อักษรรูม ี

2.  การเขียนด้วยอักษรโรมัน เรียกว่า “ภาษามลายูเขียนด้วยอักษรรูมี” เป็นภาษาเขียนหรือภาษาหนังสือที่รัฐบาล
ของประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียใช้อย่างเป็นทางการ การกำหนดใช้อักษรโรมันเพื่อถ่ายเสียงภาษามลายูนั้น มีระบบและ
กฎเกณฑ์ที่แน่นอน เข้าใจง่าย และเขียนได้สะดวก โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา สำหรับผู้ที่ใช้ภาษามลายูเป็นภาษา
แม่ อาจคุ้นเคยกับการเขียนอักษรยาวี ซึ่งดัดแปลงมาจากอักษรอาหรับ แต่ท้ังอักษรยาวีและอักษรรูมีก็สามารถถ่ายทอดเสียง
ของภาษามลายูได้เช่นเดียวกัน เช่น “Bahasa melayu” แปลว่า ภาษามลายู (ถ้าอ่านตามสำเนียงมลายูกลางจะอ่านว่า “บา
ฮาซา มลายู” ถ้าอ่านตามสำเนียงมลายูท้องถิ่นชายแดนภาคใต้จะอ่านว่า “บาฮาซอ นายู”) 

ตารางท่ี 1  ตัวอย่างการเขียนภาษามลายูในรูปแบบของอักษรยาวีและอักษรรูมี [6] 

คำศัพท์ อักษรยาวี อักษรรูมี  คำศัพท์ อักษรยาวี อักษรรูมี 
จันทร์ اثنين Isnin  ศุกร์ جمعة Jumaat 
อังคาร ثالث Selasa  เสาร์ سبتو Sabtu 

พุธ رابو Rabu  อาทิตย์ احد Ahad 
พฤหัสบดี خميس Khamis     

 

Moodle 
Moodle มาจากคําว่า Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment  นั่นคือ มีลักษณะเป็น 

ระบบจัดการคอร์สเพื่อการเรียนการสอน (Course Management System: CMS) หรืออาจเรียกว่าเป็นระบบจัดการเรียนการ
สอน (Learning Management System: LMS) ที่เป็นซอฟต์แวร์เปิดเผยรหัส (Open Source Software) [7] ที่พัฒนาขึ้น
เพ่ือช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระบบการเรียนแบบออนไลน์  ให้มีบรรยากาศเหมือนเรียนในห้องเรียนจริงที่
ผู้สอนกับผู้เรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันได้ โดยกำหนดให้มีระบบการจัดการเว็บซึ่งรองรับทั้งผู้ดูแลระบบ ผู้สอน และ
ผู้เรียน รวมทั้งมีเครื่องมือที่ช่วยในการจัดแหล่งความรู้ กิจกรรม และสภาพแวดล้อมทางการเรียนการสอนผ่านเว็บให้เป็นไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ [8]  

วิธีการดำเนินการวิจยั 
การวิเคราะห์ความต้องการใช้สื่อเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ (Need Analysis) 

การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการใช้ภาษา
มลายูเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน จะใช้กลยุทธ์การสอนแบบ Expositive Methods ซึ่งเป็นวิธีการเน้นให้ผู้เรียนซึมซับความรู้
ใหม่ผ่านการอธิบายเนื้อหาโดยมีภาพพร้อมเสียงประกอบ  ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีเฟลเดอร์และโซโลแมน (Felder and 
Soloman's Model) ที่สร้างการเรียนรู้จากสิ่งเร้าและการตอบสนอง ผ่านประสาทสัมผัสทั้งการอ่านข้อความ การมองภาพ 
และการฟังเสียง [9] โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 3 ระดับดังนี้ 1) ระดับง่าย เป็นคำศัพท์ทั่วไป โดยแบ่งคำศัพท์ออกเป็นหมวดต่าง ๆ 
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจดจำและสร้างความสัมพันธ์ของคำศัพท์ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น  2) ระดับปานกลาง เป็นการสร้าง
ประโยคเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน และ 3) ระดับยาก เป็นการสนทนาโต้ตอบในชีวิตประจำวัน ซึ่งทั้ง 2 ระดับจะจัดเป็น
หมวดหมู่ตามบริบทของการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ   เมื่อพิจารณาระดับผลลัพธ์ทางการเรียนรู้ตามทฤษฎีของบลูม 
(Bloom Taxonomy of Cognitive Skills) [10] พบว่า ระบบนี้ได้สร้างผลการเรียนรู้ใน 3 ระดับพื้นฐาน ประกอบด้วย 1) 
ระดับความจำ (Remember) เนื่องจากผู้เรียนต้องจดจำคำศัพท์พื้นฐานในแต่ละหมวดคำศัพท์  2) ระดับความเข้าใจ 
(Understanding) เป็นการเรียนรู้ในการสร้างประโยคเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน ซึ่งผู้เรียนต้องอาศัยความเข้าใจในเนื้อหา
คำศัพท์ที่ผ่านมาว่าแต่ละประโยคจะใช้เพื่อการสื่อสารในเรื่องอะไร  และ 3) ระดับของการประยุกต์ใช้ (Applying) คือการที่
ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ ซึ่งในการเรียนรู้ระดับสุดท้ายจะเป็นการสร้างประโยค
สนทนาโต้ตอบที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งผู้เรียนสามารถฝึกทักษะในการประยุกต์ให้กับสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกันได้  

การวิเคราะห์ผู้ใช้งาน (Target Audience Analysis)  
ผู้ใช้งานระบบจะเป็นผู้ใช้ทั่วไปที่สนใจศึกษาเรียนรู้ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้

พื้นฐานของภาษามลายูมาก่อน เนื่องจากเนื้อหาสื่อนี้ที่พัฒนาขึ้นเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นคำศัพท์พื้นฐานอยู่แล้ว ระยะเวลาที่ใช้ใน
การศึกษาเนื้อหาและฝึกฝนทักษะ ผู้เรียนสามารถกำหนดได้เองตามความสามารถของแต่ละบุคคล ทั้งนี้ระบบไม่มีการจำกัด
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

บทนำ 
ประชาคมอาเซียนประกอบด้วยประเทศสมาชิกของสมาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นประชาคมที่มีความ

หลากหลายทางภาษาและชาติพันธุ์ค่อนข้างสูง เม่ือเทียบกับประชาคมอ่ืนในองค์การระหว่างประเทศด้วยกันที่มีอยู่ขณะนี้ 
แม้ว่าภาษาอังกฤษจะเป็นภาษาทางการของประชาคมอาเซียนในการติดต่อสื่อสารอย่างเป็นทางการก็ตาม แต่ประชากรส่วน
ใหญ่ของประชาคมก็เป็นกลุ่มประชากรที่มีภาษามลายูเป็นภาษาที่หนึ่งอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย 
บรูไน ซึ่งประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามและพูดภาษามลายูเป็นภาษาที่หนึ่ง และบางส่วนในสิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ พม่า 
กัมพูชา รวมทั้งจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยที่มีการใช้ภาษามลายูในชีวิตประจำวันเช่นเดียวกัน ด้วยเหตุผลดังกล่าว
ทำให้ภาษามลายูมีความสำคัญในประชาคมอาเซียนอย่างยิ่ง [1]  ซึ่งในปัจจุบันได้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้ภาษามลายูที่หลากหลาย ได้แก่ 1) แอปพลิเคชัน Nemo 
ภาษามาเลย์ [2] เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถพูดภาษามาเลย์ด้วยคำศัพท์ที่ใช้กันบ่อย โดยนำเสนอ
เฉพาะคำศัพท์และวลีที่นิยมใช้กันบ่อย ๆ ในการสนทนาเพื่อเป็นการปูพื้นฐานคำศัพท์ที่จำเป็น นอกจากนั้นยังมีฟังก์ชันพัฒนา
ทักษะการฟังและการออกเสียงของผู้เรียนด้วย  2) เว็บไซต์เรียนภาษามาเลย์-LingoHut [3] ซึ่งได้ทำการแบ่งเนื้อหาบทเรียน
ออกเป็น 109 บท ตั้งแต่คำศัพท์ขั้นพื้นฐานไปจนถึงตัวอย่างการสนทนาด้วยภาษามาเลย์  3) Bahasa Malaysia [4] เรียน
ภาษามลายูออนไลน์ฟรีผ่านเว็บ ซึ่งจะมีตัวอย่างของประโยคสนทนาในบริบทต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้อ่านทำความเข้าใจตาม
ตัวอย่างประโยคที่มีคำอ่านออกเสียงกำกับไว้ด้วยเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะในการสื่อสารตามบริบทนั้น ๆ เป็นต้น  จากงานวิจัย
ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเป็นการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้ภาษามลายูด้วยช่องทางการนำเสนอและเครื่องมือในการพัฒนา
ระบบที่แตกต่างกันไป  โดยในงานวิจัยนี้คณะผู้วิจัยได้มีแนวความคิดที่จะพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสนับสนุนการเรียนรู้เรื่อง 
“ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร” ด้วยโปรแกรม Adobe Flash Professional CS6 และ Adobe Illustrator CS6 ที่นำไป
ประยุกต์กับโปรแกรม Moodle เพื่อให้ผู้เรียนสามารถศึกษาเนื้อหา ทำแบบทดสอบ ซักถาม และตอบปัญหาการเรียนการสอน
ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงระหว่างคอมพิวเตอร์ของผู้เรียนกับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ที่มีแหล่งข้อมูล
ด้านการศึกษาหรือฐานความรู้ (Knowledge-based) โดยมีการนำเสนอสื่อในลักษณะของสื่อประสมทั้งข้อความ รูปภาพ 
ภาพเคลื่อนไหว และเสียง รวมไปถึงกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน หรือผู้เรียนกับผู้สอน เช่น 
การตั้งกระทู้ถาม-ตอบบนกระดานข่าว โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ระบบที่พัฒนาขึ้นเป็นอีกช่องทางหนึ่งให้ผู้เรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษา
มลายูเป็นภาษาหลักสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  
 

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 
ภาษามลายู 

การเขียนภาษามลายู [5] สามารถเขียนได้ 2 รูปแบบ คือ  
1.  การเขียนด้วยอักษรอาหรับเรียกว่า “ภาษามลายูเขียนด้วยอักษรยาวี” ซึ่งเป็นที่นิยมกันในภาคใต้ของไทย 

ภาคเหนือของมาเลเซีย และบรูไนดารุสสลาม เป็นต้น ซึ่งได้กำหนดกฎเกณฑ์ในการใช้อักษรยาวีเป็นมาตรฐานร่วมกันในการ
เขียนภาษามลายูของท้องถิ่นนี้ ในอดีตท่ีผ่านมาโลกมลายูใช้อักษรยาวีมาช้านานก่อนที่จะมีการเปลี่ยนไปใช้อักษรรูม ี

2.  การเขียนด้วยอักษรโรมัน เรียกว่า “ภาษามลายูเขียนด้วยอักษรรูมี” เป็นภาษาเขียนหรือภาษาหนังสือที่รัฐบาล
ของประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียใช้อย่างเป็นทางการ การกำหนดใช้อักษรโรมันเพื่อถ่ายเสียงภาษามลายูนั้น มีระบบและ
กฎเกณฑ์ที่แน่นอน เข้าใจง่าย และเขียนได้สะดวก โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา สำหรับผู้ที่ใช้ภาษามลายูเป็นภาษา
แม่ อาจคุ้นเคยกับการเขียนอักษรยาวี ซึ่งดัดแปลงมาจากอักษรอาหรับ แต่ทั้งอักษรยาวีและอักษรรูมีก็สามารถถ่ายทอดเสียง
ของภาษามลายูได้เช่นเดียวกัน เช่น “Bahasa melayu” แปลว่า ภาษามลายู (ถ้าอ่านตามสำเนียงมลายูกลางจะอ่านว่า “บา
ฮาซา มลายู” ถ้าอ่านตามสำเนียงมลายูท้องถิ่นชายแดนภาคใต้จะอ่านว่า “บาฮาซอ นายู”) 

ตารางท่ี 1  ตัวอย่างการเขียนภาษามลายูในรูปแบบของอักษรยาวีและอักษรรูมี [6] 

คำศัพท์ อักษรยาวี อักษรรูมี  คำศัพท์ อักษรยาวี อักษรรูมี 
จันทร์ اثنين Isnin  ศุกร์ جمعة Jumaat 
อังคาร ثالث Selasa  เสาร์ سبتو Sabtu 

พุธ رابو Rabu  อาทิตย์ احد Ahad 
พฤหัสบดี خميس Khamis     

 

Moodle 
Moodle มาจากคําว่า Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment  นั่นคือ มีลักษณะเป็น 

ระบบจัดการคอร์สเพื่อการเรียนการสอน (Course Management System: CMS) หรืออาจเรียกว่าเป็นระบบจัดการเรียนการ
สอน (Learning Management System: LMS) ที่เป็นซอฟต์แวร์เปิดเผยรหัส (Open Source Software) [7] ที่พัฒนาขึ้น
เพ่ือช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระบบการเรียนแบบออนไลน์  ให้มีบรรยากาศเหมือนเรียนในห้องเรียนจริงที่
ผู้สอนกับผู้เรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันได้ โดยกำหนดให้มีระบบการจัดการเว็บซึ่งรองรับทั้งผู้ดูแลระบบ ผู้สอน และ
ผู้เรียน รวมทั้งมีเครื่องมือที่ช่วยในการจัดแหล่งความรู้ กิจกรรม และสภาพแวดล้อมทางการเรียนการสอนผ่านเว็บให้เป็นไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ [8]  

วิธีการดำเนินการวิจยั 
การวิเคราะห์ความต้องการใช้สื่อเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ (Need Analysis) 

การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการใช้ภาษา
มลายูเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน จะใช้กลยุทธ์การสอนแบบ Expositive Methods ซึ่งเป็นวิธีการเน้นให้ผู้เรียนซึมซับความรู้
ใหม่ผ่านการอธิบายเนื้อหาโดยมีภาพพร้อมเสียงประกอบ  ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีเฟลเดอร์และโซโลแมน  (Felder and 
Soloman's Model) ที่สร้างการเรียนรู้จากสิ่งเร้าและการตอบสนอง ผ่านประสาทสัมผัสทั้งการอ่านข้อความ การมองภาพ 
และการฟังเสียง [9] โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 3 ระดับดังนี้ 1) ระดับง่าย เป็นคำศัพท์ทั่วไป โดยแบ่งคำศัพท์ออกเป็นหมวดต่าง ๆ 
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจดจำและสร้างความสัมพันธ์ของคำศัพท์ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น  2) ระดับปานกลาง เป็นการสร้าง
ประโยคเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน และ 3) ระดับยาก เป็นการสนทนาโต้ตอบในชีวิตประจำวัน ซึ่งทั้ง 2 ระดับจะจัดเป็น
หมวดหมู่ตามบริบทของการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ   เมื่อพิจารณาระดับผลลัพธ์ทางการเรียนรู้ตามทฤษฎีของบลูม 
(Bloom Taxonomy of Cognitive Skills) [10] พบว่า ระบบนี้ได้สร้างผลการเรียนรู้ใน 3 ระดับพื้นฐาน ประกอบด้วย 1) 
ระดับความจำ (Remember) เนื่องจากผู้เรียนต้องจดจำคำศัพท์พื้นฐานในแต่ละหมวดคำศัพท์  2) ระดับความเข้าใจ 
(Understanding) เป็นการเรียนรู้ในการสร้างประโยคเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน ซึ่งผู้เรียนต้องอาศัยความเข้าใจในเนื้อหา
คำศัพท์ที่ผ่านมาว่าแต่ละประโยคจะใช้เพื่อการสื่อสารในเรื่องอะไร  และ 3) ระดับของการประยุกต์ใช้ (Applying) คือการที่
ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ ซึ่งในการเรียนรู้ระดับสุดท้ายจะเป็นการสร้างประโยค
สนทนาโต้ตอบที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งผู้เรียนสามารถฝึกทักษะในการประยุกต์ให้กับสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกันได้  

การวิเคราะห์ผู้ใช้งาน (Target Audience Analysis)  
ผู้ใช้งานระบบจะเป็นผู้ใช้ทั่วไปที่สนใจศึกษาเรียนรู้ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้

พื้นฐานของภาษามลายูมาก่อน เนื่องจากเนื้อหาสื่อนี้ที่พัฒนาขึ้นเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นคำศัพท์พื้นฐานอยู่แล้ว ระยะเวลาที่ใช้ใน
การศึกษาเนื้อหาและฝึกฝนทักษะ ผู้เรียนสามารถกำหนดได้เองตามความสามารถของแต่ละบุคคล ทั้งนี้ระบบไม่มีการจำกัด
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เวลาในการเข้าใช้งานระบบ  สำหรับสถานที่ที่ผู้เรียนจะเข้าใช้ใช้งานระบบจะต้องเป็นพื้นที่ที่สามารถเชื่อมต่อเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เนื่องจากระบบที่พัฒนาจะเป็นเว็บแอปพลิเคชัน 

การวิเคราะห์รูปแบบการใช้งาน (Task Analysis) 
การเรียนรู้ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารระหว่างบุคคลจะเป็นการเรียนแบบมีเงื่อนไข โดยที่ผู้เรียนต้องเริ่มเรียนจาก

ระดับง่าย ระดับกลาง และระดับยาก ตามลำดับ ในแต่ละระดับจะมีการทำแบบทดสอบก่อนเรียน จากนั้นผู้เรียนจึงจะสามารถ
เข้าสู่เนื้อหาบทเรียน เมื่อเรียนรู้เนื้อหาในระดับนั้น ๆ เรียบร้อยแล้ว ผู้เรียนจะต้องมีการทำแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อ
เปรียบเทียบผลการเรียนรู้และประเมินระดับความรู้ของตนเองได้ว่ามีความเข้าใจและสามารถใช้งานภาษามลายูได้ดีมากน้อย
เพียงใด ทั้งนี้ถ้าผลคะแนนไม่เป็นที่พอใจผู้เรียนสามารถกลับเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนระดับเดิมได้อีกครั้ง เพื่อทบทวนความรู้
เพิ่มเติมก่อนจะเข้าสู่การเรียนรู้ในระดับถัดไป  ในการพัฒนาโมดูลแบบทดสอบก่อน/หลังเรียน ผู้วิจัยได้ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ของ
กาเย่ [11] ในการสร้างคำถามโดยการใช้สื่อหลากหลายรูปแบบ เพื่อสร้างความอยากรู้อยากเห็นซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้ผู้เรียน
สนใจในเนื้อหาบทเรียน กระตุ้นความจำผู้เรียน สร้างความสัมพันธ์ในการโยงข้อมูลกับความรู้ที่มีเดิม เพราะกระบวนการเหล่านี้
จะสามารถสร้างความทรงจำในระยะยาวได้เมื่อได้เชื่อมโยงถึงประสบการณ์ในการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยการตั้งคำถามเกี่ยวกับ
แนวคิดหรือเนื้อหานั้น ๆ จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น คณะผู้วิจัยจึงได้กำหนดแนวคิดในการพัฒนาเว็บแอป
พลิเคชันสนับสนุนการเรียนรู้เรื่อง “ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร” โดยใช้ประวัติและผลการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคนเป็นข้อมูล
หลักในการกำหนดโมดูลการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกันผ่านส่วนต่อประสานของเว็บแอปพลิเคชัน (รูปที่ 1)  

 

 

รูปที่ 1 แนวคิดในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสนบัสนุนการเรียนรู้เรื่อง “ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร”  

การวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมต้นแบบ 
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ ขั้นตอนถัดมาจึงเป็นการวิเคราะห์และออกแบบ

โปรแกรมต้นแบบในเชิงเทคนิคโดยใช้ภาษา UML ในที่นี้ได้นำเสนอ Use Case Diagram เพื่อแสดงถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้
และฟังก์ชันการทำงานของระบบ (รูปที่ 2) โดยแบ่งผู้ใช้ออกเป็น 2 บทบาทคือ  

1. ผู้เรียน จะเริ่มต้นเข้าสู่ระบบด้วยการพิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อยืนยันตัวตน ซึ่งในกรณีที่ยังไม่เคยใช้งาน
ระบบมาก่อนก็จะต้องทำการสมัครสมาชิก จากนั้นจึงเข้าสู่ระบบสนับสนุนการเรียนรู้ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร โดยระบบจะ
ทำการตรวจสอบระดับเนื้อหาที่เรียนผ่านมาแล้ว เพื่อกำหนดสิทธิ์ให้ผู้เรียนสามารถคลิกเลือกเรียนได้ในระดับเดิมหรือในระดับ
ใหม่ที่ต่อเนื่องจากระดับเดิมที่เพิ่งเรียนผ่านมา ทั้งนี้ผู้เรียนจะต้องทำแบบทดสอบก่อนเรียนให้ครบทุกข้อจึงจะสามารถศึกษา
เนื้อหาในระดับที่ต้องการได้ จากนั้นจึงเป็นการทำแบบทดสอบหลังเรียน  นอกจากนั้นแล้วผู้เรียนยังสามารถเรียกดูประวัติ
คะแนนของตนเอง และตั้งกระทู้ถามผู้สอนในประเด็นข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ศึกษาได้ 

2. ผู้สอน จะเริ่มต้นเข้าสู่ระบบด้วยวิธีการยืนยันตัวตนเช่นเดียวกับผู้เรียน โดยมีฟังก์ชันที่ใช้งานได้ 2 ฟังก์ชัน 
ประกอบด้วย การเรียกดูประวัติคะแนนของผู้เรียนทุกคนในระบบ และการตอบกระทู้ตามที่ผู้เรียนได้เปิดประเด็นซักถามไว้  

 

 
รูปที่ 2 การวิเคราะห์ระบบด้วย Use Case Diagram  

การพัฒนาโปรแกรมต้นแบบ 
ในระหว่างที่ทำการวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมต้นแบบ คณะผู้วิจัยก็ได้จัดเตรียมเนื้อหาบทเรียนพร้อมทั้ง

แบบทดสอบทั้ง 3 ระดับเพื่อส่งให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 คนประเมินคุณภาพของสารสนเทศที่จะนำเสนอผ่านระบบ จากนั้นจึงทำการ
พัฒนาโปรแกรมต้นแบบของเว็บแอปพลิเคชันสนับสนุนการเรียนรู้เรื่อง “ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร” ตามที่ได้วิเคราะห์และ
ออกแบบไว้ โดยโปรแกรมต้นแบบทั้งหมดจะใช้โทนสีเขียวซึ่งเป็นสีที่เป็นตัวแทนในศาสนาอิสลามโดยส่ือความหมายว่าภาษานี้
เป็นภาษาของกลุ่มผู้คนที่นับถือศาสนาอิสลามใช้กันเป็นจำนวนมาก นอกจากนั้นแล้วสีเขียวยังเป็นสีที่ดูสบายตาและยังเป็นสี
ตัวแทนของธรรมชาติที่สามารถใช้ได้กับทั้งผู้หญิงและผู้ชาย  โดยมีตัวอย่างหน้าจอการใช้งานของผู้เรียนดังนี้ หน้าจอแสดง
ระบบสนับสนุนการเรียนรู้เรื่อง “ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร” ในระบบ Moodle (รูปที่ 3), หน้าจอสำหรับทำแบบทดสอบก่อน
เรียน (รูปที่ 4), หน้าจอเนื้อหาระดับง่ายเกี่ยวกับคำในหมวดต่าง ๆ (รูปที่ 5), หน้าจอสำหรับทำแบบทดสอบหลังเรียน (รูปที่ 6), 
หน้าจอเนื้อหาระดับกลางเกี่ยวกับประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน (รูปที่ 7) และหน้าจอเนื้อหาระดับยากเกี่ยวกับการสนทนา
โต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ (รูปที่ 8)  

 

 

รูปที่ 3 หน้าแรกของระบบใน Moodle  

 
รูปที่ 4 หน้าจอสำหรับทำแบบทดสอบก่อนเรียน 
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เวลาในการเข้าใช้งานระบบ  สำหรับสถานที่ที่ผู้เรียนจะเข้าใช้ใช้งานระบบจะต้องเป็นพื้นที่ที่สามารถเชื่อมต่อเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เนื่องจากระบบที่พัฒนาจะเป็นเว็บแอปพลิเคชัน 

การวิเคราะห์รูปแบบการใช้งาน (Task Analysis) 
การเรียนรู้ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารระหว่างบุคคลจะเป็นการเรียนแบบมีเงื่อนไข โดยที่ผู้เรียนต้องเริ่มเรียนจาก

ระดับง่าย ระดับกลาง และระดับยาก ตามลำดับ ในแต่ละระดับจะมีการทำแบบทดสอบก่อนเรียน จากนั้นผู้เรียนจึงจะสามารถ
เข้าสู่เนื้อหาบทเรียน เมื่อเรียนรู้เนื้อหาในระดับนั้น ๆ เรียบร้อยแล้ว ผู้เรียนจะต้องมีการทำแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อ
เปรียบเทียบผลการเรียนรู้และประเมินระดับความรู้ของตนเองได้ว่ามีความเข้าใจและสามารถใช้งานภาษามลายูได้ดีมากน้อย
เพียงใด ทั้งนี้ถ้าผลคะแนนไม่เป็นที่พอใจผู้เรียนสามารถกลับเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนระดับเดิมได้อีกครั้ง เพื่อทบทวนความรู้
เพิ่มเติมก่อนจะเข้าสู่การเรียนรู้ในระดับถัดไป  ในการพัฒนาโมดูลแบบทดสอบก่อน/หลังเรียน ผู้วิจัยได้ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ของ
กาเย่ [11] ในการสร้างคำถามโดยการใช้สื่อหลากหลายรูปแบบ เพื่อสร้างความอยากรู้อยากเห็นซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้ผู้เรียน
สนใจในเนื้อหาบทเรียน กระตุ้นความจำผู้เรียน สร้างความสัมพันธ์ในการโยงข้อมูลกับความรู้ที่มีเดิม เพราะกระบวนการเหล่านี้
จะสามารถสร้างความทรงจำในระยะยาวได้เมื่อได้เชื่อมโยงถึงประสบการณ์ในการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยการตั้งคำถามเกี่ยวกับ
แนวคิดหรือเนื้อหานั้น ๆ จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น คณะผู้วิจัยจึงได้กำหนดแนวคิดในการพัฒนาเว็บแอป
พลิเคชันสนับสนุนการเรียนรู้เรื่อง “ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร” โดยใช้ประวัติและผลการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคนเป็นข้อมูล
หลักในการกำหนดโมดูลการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกันผ่านส่วนต่อประสานของเว็บแอปพลิเคชัน (รูปที่ 1)  

 

 

รูปที่ 1 แนวคิดในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสนบัสนุนการเรียนรู้เรื่อง “ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร”  

การวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมต้นแบบ 
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ ขั้นตอนถัดมาจึงเป็นการวิเคราะห์และออกแบบ

โปรแกรมต้นแบบในเชิงเทคนิคโดยใช้ภาษา UML ในที่นี้ได้นำเสนอ Use Case Diagram เพื่อแสดงถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้
และฟังก์ชันการทำงานของระบบ (รูปที่ 2) โดยแบ่งผู้ใช้ออกเป็น 2 บทบาทคือ  

1. ผู้เรียน จะเริ่มต้นเข้าสู่ระบบด้วยการพิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อยืนยันตัวตน ซึ่งในกรณีที่ยังไม่เคยใช้งาน
ระบบมาก่อนก็จะต้องทำการสมัครสมาชิก จากนั้นจึงเข้าสู่ระบบสนับสนุนการเรียนรู้ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร โดยระบบจะ
ทำการตรวจสอบระดับเนื้อหาที่เรียนผ่านมาแล้ว เพื่อกำหนดสิทธิ์ให้ผู้เรียนสามารถคลิกเลือกเรียนได้ในระดับเดิมหรือในระดับ
ใหม่ที่ต่อเนื่องจากระดับเดิมที่เพิ่งเรียนผ่านมา ทั้งนี้ผู้เรียนจะต้องทำแบบทดสอบก่อนเรียนให้ครบทุกข้อจึงจะสามารถศึกษา
เนื้อหาในระดับที่ต้องการได้ จากนั้นจึงเป็นการทำแบบทดสอบหลังเรียน  นอกจากนั้นแล้วผู้เรียนยังสามารถเรียกดูประวัติ
คะแนนของตนเอง และตั้งกระทู้ถามผู้สอนในประเด็นข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ศึกษาได้ 

2. ผู้สอน จะเริ่มต้นเข้าสู่ระบบด้วยวิธีการยืนยันตัวตนเช่นเดียวกับผู้เรียน โดยมีฟังก์ชันที่ใช้งานได้ 2 ฟังก์ชัน 
ประกอบด้วย การเรียกดูประวัติคะแนนของผู้เรียนทุกคนในระบบ และการตอบกระทู้ตามที่ผู้เรียนได้เปิดประเด็นซักถามไว้  

 

 
รูปที่ 2 การวิเคราะห์ระบบด้วย Use Case Diagram  

การพัฒนาโปรแกรมต้นแบบ 
ในระหว่างที่ทำการวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมต้นแบบ คณะผู้วิจัยก็ได้จัดเตรียมเนื้อหาบทเรียนพร้อมทั้ง

แบบทดสอบทั้ง 3 ระดับเพื่อส่งให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 คนประเมินคุณภาพของสารสนเทศที่จะนำเสนอผ่านระบบ จากนั้นจึงทำการ
พัฒนาโปรแกรมต้นแบบของเว็บแอปพลิเคชันสนับสนุนการเรียนรู้เรื่อง “ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร” ตามท่ีได้วิเคราะห์และ
ออกแบบไว้ โดยโปรแกรมต้นแบบทั้งหมดจะใช้โทนสีเขียวซึ่งเป็นสีที่เป็นตัวแทนในศาสนาอิสลามโดยสื่อความหมายว่าภาษานี้
เป็นภาษาของกลุ่มผู้คนที่นับถือศาสนาอิสลามใช้กันเป็นจำนวนมาก นอกจากนั้นแล้วสีเขียวยังเป็นสีที่ดูสบายตาและยังเป็นสี
ตัวแทนของธรรมชาติที่สามารถใช้ได้กับทั้งผู้หญิงและผู้ชาย  โดยมีตัวอย่างหน้าจอการใช้งานของผู้เรียนดังนี้ หน้าจอแสดง
ระบบสนับสนุนการเรียนรู้เรื่อง “ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร” ในระบบ Moodle (รูปที่ 3), หน้าจอสำหรับทำแบบทดสอบก่อน
เรียน (รูปที่ 4), หน้าจอเนื้อหาระดับง่ายเกี่ยวกับคำในหมวดต่าง ๆ (รูปที่ 5), หน้าจอสำหรับทำแบบทดสอบหลังเรียน (รูปที่ 6), 
หน้าจอเนื้อหาระดับกลางเกี่ยวกับประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน (รูปที่ 7) และหน้าจอเนื้อหาระดับยากเกี่ยวกับการสนทนา
โต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ (รูปที่ 8)  

 

 

รูปที่ 3 หน้าแรกของระบบใน Moodle  

 
รูปที่ 4 หน้าจอสำหรับทำแบบทดสอบก่อนเรียน 
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รูปที่ 5 หน้าจอเนื้อหาระดับง่ายเกี่ยวกับคำในหมวดต่าง ๆ รูปที่ 6 หน้าจอสำหรับทำแบบทดสอบหลังเรียน 

 
รูปที่ 7 หน้าจอเนื้อหาระดับกลางเกี่ยวกับ 

ประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 

 
รูปที่ 8 หน้าจอเนื้อหาระดับยากเกี่ยวกับการสนทนาโต้ตอบ

ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
ผลการประเมินการใช้งานโปรแกรมต้นแบบ 

จากการทดลองใช้งานระบบและตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้งานโปรแกรมต้นแบบ โดย
นิสิตที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 คน มีหลักเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับจากระดับน้อยที่สุดไปหาระดับมากที่สุด มี
คะแนนตั้งแต่ 1 – 5 คะแนนตามลำดับ ผู้วิจัยได้ใช้เกณฑ์ของลิเคิร์ท (Likert) ในการสรุปผลจากแบบสอบถาม ดังตารางที่ 1  

ตารางท่ี 1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบ 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

    Mean     S.D. 
1. ความสอดคล้องของระบบกับความต้องการใช้งาน 4.30 0.42 
2. ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้งาน 4.50 0.50 
3. ความถูกต้องของระบบ 4.40 0.48 
4. ความสะดวกในการใช้งาน 4.17 0.33 

 

ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบพบว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจในส่วนต่อประสานกับผู้ใช้งานอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ส่วนประเด็นความสอดคล้องของระบบกับความต้องการใช้งาน ความถูกต้องของระบบ และด้านความสะดวก
ในการใช้งานอยู่ในระดับมาก ซึ่งจากความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในแบบสอบถามพบว่า ระบบท่ีพัฒนาขึ้นมีสีสันสดใสสร้าง
บรรยากาศสนุกในการเรียนรู้ ตัวอักษรข้อความอ่านง่ายและชัดเจนสอดคล้องกับเนื้อหาและขนาดของพื้นที่ที่ใช้ในการนำเสนอ

ข้อมูล มีการเว้นช่องว่างระหว่างข้อมูลที่เหมาะสม และมีการเชื่อมโยงหน้าจอต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ ส่วนในเรื่องของความ
สะดวกในการใช้งานได้รับคำแนะนำว่าควรจัดทำเป็นแอปพลิเคชันเฉพาะที่ไม่ตอ้งใช้งานผ่าน Moodle รวมไปถึงคำแนะนำทีใ่ห้
พัฒนาเป็นโมบายแอปพลิเคชัน 

สรุปผลการวิจยั 
งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาโปรแกรมต้นแบบของเว็บแอปพลิเคชันสนับสนุนการเรียนรู้เรื่อง “ภาษามลายูเพื่อการ

สื่อสาร”ให้สามารถตอบสนองการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละบุคคล โดยการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ของระบบ 
ประกอบด้วย การทำแบบทดสอบก่อนเรียน การศึกษาเนื้อหาบทเรียน การทำแบบทดสอบหลังเรียน การซักถาม และตอบ
ปัญหาการเรียนการสอนเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน หรือผู้เรียนกับผู้สอน ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดย
มีการนำเสนอสื่อในลักษณะของสื่อประสมทั้งข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว และเสียง  โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 3 ระดับคือ 1) 
ระดับง่าย เป็นคำศัพท์ทั่วไป โดยแบ่งคำศัพท์ออกเป็นหมวดต่าง ๆ  2) ระดับปานกลาง เป็นการสร้างประโยคเพื่อการสื่อสาร
ขั้นพื้นฐาน และ 3) ระดับยาก เป็นการสนทนาโต้ตอบในชีวิตประจำวัน จากการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบ
พบว่าระบบมีประสิทธิภาพในระดับที่น่าพึงพอใจ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานเพื่อ เป็นช่องทางหนึ่งให้ผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของ
ภาษาสามารถเรียนรู้ภาษามลายูได้อย่างสะดวกและรวดเรว็มากยิ่งขึ้น 
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รูปที่ 5 หน้าจอเนื้อหาระดับง่ายเกี่ยวกับคำในหมวดต่าง ๆ รูปที่ 6 หน้าจอสำหรับทำแบบทดสอบหลังเรียน 

 
รูปที่ 7 หน้าจอเนื้อหาระดับกลางเกี่ยวกับ 

ประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 

 
รูปที่ 8 หน้าจอเนื้อหาระดับยากเกี่ยวกับการสนทนาโต้ตอบ

ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
ผลการประเมินการใช้งานโปรแกรมต้นแบบ 

จากการทดลองใช้งานระบบและตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้งานโปรแกรมต้นแบบ โดย
นิสิตที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 คน มีหลักเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับจากระดับน้อยที่สุดไปหาระดับมากที่สุด มี
คะแนนตั้งแต่ 1 – 5 คะแนนตามลำดับ ผู้วิจัยได้ใช้เกณฑ์ของลิเคิร์ท (Likert) ในการสรุปผลจากแบบสอบถาม ดังตารางที่ 1  

ตารางท่ี 1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบ 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

    Mean     S.D. 
1. ความสอดคล้องของระบบกับความต้องการใช้งาน 4.30 0.42 
2. ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้งาน 4.50 0.50 
3. ความถูกต้องของระบบ 4.40 0.48 
4. ความสะดวกในการใช้งาน 4.17 0.33 

 

ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบพบว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจในส่วนต่อประสานกับผู้ใช้งานอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ส่วนประเด็นความสอดคล้องของระบบกับความต้องการใช้งาน ความถูกต้องของระบบ และด้านความสะดวก
ในการใช้งานอยู่ในระดับมาก ซึ่งจากความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในแบบสอบถามพบว่า ระบบที่พัฒนาขึ้นมีสีสันสดใสสร้าง
บรรยากาศสนุกในการเรียนรู้ ตัวอักษรข้อความอ่านง่ายและชัดเจนสอดคล้องกับเนื้อหาและขนาดของพื้นที่ที่ใช้ในการนำเสนอ

ข้อมูล มีการเว้นช่องว่างระหว่างข้อมูลที่เหมาะสม และมีการเชื่อมโยงหน้าจอต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ ส่วนในเรื่องของความ
สะดวกในการใช้งานได้รับคำแนะนำว่าควรจัดทำเป็นแอปพลิเคชันเฉพาะที่ไม่ต้องใช้งานผ่าน Moodle รวมไปถึงคำแนะนำทีใ่ห้
พัฒนาเป็นโมบายแอปพลิเคชัน 

สรุปผลการวิจยั 
งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาโปรแกรมต้นแบบของเว็บแอปพลิเคชันสนับสนุนการเรียนรู้เรื่อง “ภาษามลายูเพื่อการ

สื่อสาร”ให้สามารถตอบสนองการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละบุคคล โดยการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ของระบบ 
ประกอบด้วย การทำแบบทดสอบก่อนเรียน การศึกษาเนื้อหาบทเรียน การทำแบบทดสอบหลังเรียน การซักถาม และตอบ
ปัญหาการเรียนการสอนเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน หรือผู้เรียนกับผู้สอน ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดย
มีการนำเสนอสื่อในลักษณะของสื่อประสมทั้งข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว และเสียง  โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 3 ระดับคือ 1) 
ระดับง่าย เป็นคำศัพท์ทั่วไป โดยแบ่งคำศัพท์ออกเป็นหมวดต่าง ๆ  2) ระดับปานกลาง เป็นการสร้างประโยคเพื่อการสื่อสาร
ขั้นพื้นฐาน และ 3) ระดับยาก เป็นการสนทนาโต้ตอบในชีวิตประจำวัน จากการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบ
พบว่าระบบมีประสิทธิภาพในระดับที่น่าพึงพอใจ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานเพื่อ เป็นช่องทางหนึ่งให้ผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของ
ภาษาสามารถเรียนรู้ภาษามลายูได้อย่างสะดวกและรวดเรว็มากยิ่งขึ้น 
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P5124

กำรพฒันำเวบ็ไซต์เพือ่จ�ำหน่ำยผลติภณัฑ์เหด็หลินจอืออนไลน์ กรณีศกึษำวสิำหกิจชุมชนหนำนตำทองฟำร์ม

วัชระ ชนาชน1* วรวิทย์ แสงพรหม2 ศศิพัชร บุญขวัญ3 และนิภารัตน์ นักตรีพงศ์4

บทคัดย่อ
กลุม่วสิาหกจิชมุชนหนานตาทองฟาร์ม ได้น�าเหด็หลนิจอืมาแปรรปูเป็นผลติภณัฑ์ต่างๆ เช่น กาแฟเหด็หลนิจอื น�า้เอนไซม์

เห็ดหลินจือ สบู่เห็นหลินจือแดง สมุนไพรพอกหน้าเห็ดหลินจือแดง สบู่สปอร์เห็ดหลินจือ แต่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหนานตาทองฟาร์ม

มีช่องทางการจัดจ�าหน่ายเฉพาะหน้าร้านเท่านั้น ท�าให้ขายสินค้าได้น้อย ดังนั้นคณะวิจัยจึงพัฒนาระบบเพื่อจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เห็ด

หลนิจอืออนไลน์ งานวจิยันีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ 1) พฒันาระบบเพือ่จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เหด็หลินจอืออนไลน์ กรณศึีกษาวสิาหกจิชมุชน

หนานตาทองฟาร์ม 2) ประเมินคุณภาพระบบจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือ ออนไลน์ และ 3) สอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มี

ต่อระบบจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือออนไลน์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหนานตาทองฟาร์มและผู้ซื้อผลิตภัณฑ์เห็ด

หลินจือผ่านระบบออนไลน์ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 1) ระบบจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือออนไลน์ โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป

ในกลุ่ม CMS 2) แบบประเมินคุณภาพระบบจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือออนไลน์ และ 3)แบบสอบถามความพึงพอใจระบบ

จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือออนไลน์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพื้นฐาน คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบ

ว่า การใช้งานระบบจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือออนไลน์ มีผลการประเมินคุณภาพระบบจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือออนไลน์ 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.30) และผลการสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบจ�าหน่ายเห็ดหลินจือ ออนไลน์ โดย

รวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.99) 

ค�ำส�ำคัญ : ระบบซื้อขายออนไลน์ ซีเอ็มเอส วิสาหกิจชุมชน

1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
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Developed program for on-line Lingzhi mushroom product distribution: case study of 

Nantathong Farm Community Enterprise

Watchara Chanachon1* Worawit Saengprom2 Sasipat Boonkwan3 and Niparat Nuktreepong4

Abstract
Nantathong Farm Community Enterprise has transformed Lingzhi mushroom into many products such 

as mushroom coffee, mushroom enzymes, red Lingzhi mushroom soaps, facial mask herb originated from red 

Lingzhi mushroom and mushroom spore soaps. However, they have only front stores and cannot distribute 

their products widely. Therefore, we would like to develop software program for on-line selling. The objectives 

of this study are as follows. 1) software program development for on-line distribution: case study of Nantathong 

Farm Community Enterprise. 2) quality evaluation of the product distribution; and 3) satisfied questionnaire for 

users buying through on-line marketing system. The samples are Nantathong Farm Community Enterprise and 

the customers purchasing via the on-line system. The tools used here are 1) On-line distribution system by 

using CMS packaged programs. 2) Quality evaluation of on-line distribution. and 3) Satisfied questionnaire of 

on-line delivery system. The Information analysis by using basic statistic are average and standard deviation 

values. The results showed that the use of Lingzhi mushroom Online trading system, there is an overall quality 

evaluation at high level is ( = 4.30) and the results of the user satisfaction survey the system were at the high-

est level is ( = 3.99).

Keywords: Online Shop, CMS, Community Enterprise
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บทนำ 
 โรงเพาะเห็ดนานาพันธุ ์ที่อำเภอพรหมคีรี ชื ่อ “หนานตาทองฟาร์ม” โดยมีคุณเกรียงศักด์ิ        
ชูประสูติ เป็นเจ้าของฟาร์มและครอบครัวของตนเองเป็นเกษตรกรมาตั้งต่บรรพบุรุษ จึงทำการเกษตรมา
ตลอด โดยเริ่มทำฟาร์มเพาะเห็ดเมื่อปี พ.ศ. 2537 โดยเพาะทั้งเห็ดหูหนู เห็ดนางฟ้า เห็ดฟาง เห็ดเป๋าฮื้อ 
ฯลฯ จนกระทั่งเริ่มเพาะเห็ดราคาแพงอย่าง “เห็ดหอม” และประสบความสำเร็จจึงหันมาสนใจในการ
เพาะเห็ดหลินจือซึ่งได้ค้นคว้าศึกษาด้วยตนเองจึงพบว่าเห็ดหลินจือมีสรรพคุณในการช่วยบำรุงร่างกาย
และรักษาสารพัดโรค สายพันธุ์ที่พี่เกรียงใช้เพาะนั้นเป็นเห็ดหลินจือแดงสายพันธุ์ G2 ซึ่งนำมาทดลอง
แล้วเหมาะกับสภาพแวดล้อมในบ้านเราที่อยู่ในเขตร้อน หนานตาทองฟาร์มของพี่เกรียงยังมีการแปรรูป
เห็ดหลินจือเป็นผลิตภัณฑ์ ต่างๆเช่นสบู่เห็ดหลินจือ กาแฟเห็ดหลินจือ เห็ดหลินจืออบแห้ง สบู่สปอร์เห็ด
หลินจือ น้ำเอนไซม์เห็ดหลินจือ วิสาหกิจชุมชนหนานตาทองฟาร์มยังไม่มีเว็บเว็บไซต์สำหรับขายสินค้า
ออนไลน์ ทำให้การขายสินค้ามีขายเฉพาะหน้าร้านอย่างเดียวทำให้ยอดขายต่ำ ซึ่งคณะผู้วิจัยเล็งเห็น
ปัญหานี้ เพราะปัจจุบันรูปแบบการซื้อขายเปลี่ยนไปเป็น การซื้อขายสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตมากขึ้นหรือที่
นิยมเรียกกันว่า E-Commerce 

ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงปัญหาของทางวิสาหกิจชุมชนหนานตาทองฟาร์ม จึงมีแนวคิดที่
จะจัดทำเว็บไซต์ขายสินค้า ออนไลน์เพื่อเพิ่มช่องทางการซื้อสินค้าให้กับทางวิสาหกิจชุมชนหนานตาทอง
ฟาร์ม และมีการประชาสัมพันธ์ รายละเอียดสินค้าและเพิ่มช่องทางติดต่อให้กับทางวิสาหกิจเพิ่มลงไปใน
เว็บไซต์ที่ได้จัดทำให้กับทางวิสาหกิจเพื่อให้วิสาหกิจชุมชนหนานตาทองฟาร์มจำหน่ายสินค้าได้มากข้ึน
และเป็นที่อยู่จักอย่างแพร่หลาย ซึ่งการวิจัยนี้แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนหลักๆ คือ ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 
1 ศึกษาและออกแบบ โดยเริ่มจากการรวบรวมศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากนั้นนำข้อมูลที่
ได้มาพัฒนาระบบการซื้อขายผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือออนไลน์ ผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น โดยใช้โปรแกรม 
Wordpress ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับจัดการเนื้อหาบนอินเตอร์เน็ต ขั้นตอนที่ 2 ประเมินคุณภาพระบบ
และประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบจากผู้ใช้งานท้ังผู้ซื้อและผู้ขาย  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. พัฒนาระบบเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือออนไลน์ กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนหนานตาทองฟาร์ม 
2. ประเมินคุณภาพระบบจำหน่ายผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือออนไลน์ 
3. สอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบจำหน่ายผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือออนไลน์    
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วิธีดำเนินการวิจัย 
 จากวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ คือ เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ซื้อขายออนไลน์ เพื่อให้ผู้ซื้อและผู้ขาย
ให้มีระบบการซื้อขายผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือออนไลน์ของวิสาหกิจชุมชนหนานตาทองฟาร์ม อำเภอพรหม
คีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช และประเมินคุณภาพการใช้งานระบบและสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ระบบ โดยมีวิธีดำเนินการวิจัยประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 การออกแบบและพัฒนาระบบ 

 ในการออกแบบและพัฒนาระบบการซื้อขายหลินจือออนไลน์ ใช้วงจรการพัฒนาระบบแบบ 
(System Development Life Cycle : SDLC) ภายในวงจรนี้จะแบ่งกระบวนการพัฒนาออกเป็น 5 
ขั้นตอน ได้แก่ การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนาระบบ และการบำรุงรักษา
ระบบ ซึ่งผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สำหรับเป็น
ข้อมูลที่ใช้ในการออกแบบและพัฒนา เมื่อรวบรวมข้อมูลแล้วผู้วิจัยนำข้อมูลมาวิจัยโดยใช้ Use Case 
Diagram และคำอธิบายยูสเคส (Use Case Description) เพื่อเป็นการอธิบายฟังก์ชันการทำงานและ
การไหลของข้อมูล 

  ขั้นตอนที่ 2 การประเมินคุณภาพและการประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบ 
  เป็นการประเมินโดยใช้แบบสอบถาม และมีการกำหนดค่าคะแนนแบบประเมินเป็น 5 ระดับ 

ตามวิธีของ ลิเคิร์ท มีจุดมุ่งหมายเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินคุณภาพและความพึงพอใจของผู้ใช้ที่
มีต่อระบบ เกณฑ์การประเมิน ผู้วิจัยให้ผู้ใช้งานระบบทำแบบสอบถาม เพื่อนำมาหาค่าเฉลี่ยประเมิน
ระดับคุณภาพและระดับความพึงพอใจของของผู้ใช้ระบบ ดังช่วงระดับคะแนนที่ใช้ประเมินดังต่อไปนี้ 
1.00 - 1.49 ไม่พอใจ 1.50 - 2.49 พอใจน้อย 2.50 - 3.49 พอใจปานกลาง 3.50 - 4.49 พอใจมาก และ 
4.50 - 5.00 พอใจมากท่ีสุด 

ผลการวิจัย 
ซื้อขายผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือออนไลน์ของวิสาหกิจชุมชนหนานตาทองฟาร์ม ผู้วิจัยได้ออกแบบ

สิทธ์ิการใช้งานระบบออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) ผู้ดูแลระบบ 2) ลูกค้า ซึ่งผู้ใช้จะเข้าใช้งานฟังก์ชันได้ตาม
สิทธิ์ของผู้ใช้ในแต่ละส่วนดังนี้ ส่วนของผู้ดูแลระบบ มีหน้าที่ในการจัดการ ข้อมูลพื้นฐานให้กับระบบ 
ได้แก่ สามารถ เพิ่มลบแก้ไข ข้อมูลเกี่ยวกับเรา ข้อมูลสินค้า ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า ข้อมูลผู้ดูแลระบบ 
ขั้นตอนการสั่งซื้อและชำระเงิน ข้อมูลช่องทางการชำระเงินหลักฐานการชำระเงิน แจ้งหมายเลขพัสดุและ
สามารถออกรายงานคำสั่งซื้อ ส่วนของผู้ใช้ สามารถเข้าดูข้อมูลเกี่ยวกับเรา ข้อมูลสินค้าข้อ มูลการสั่งซื้อ
สินค้า ข้อมูลขั้นตอนการสั่งซื้อและชำระเงินข้อมูลช่องทางการชำระเงิน แจ้งข้อมูลการชำระ เงินและ
ตรวจหมายเลขพัสดุได้ 

 ส่วนติดต่อผู้ใช้ 
  ในส่วนของการออกแบบหน้าจอผู้วิจัยได้ออกแบบหน้าจอ ให้ตรงกับความต้องการของผู้ขาย 
เช่น แสดงข้อมูลเกี่ยวกับเรา ประวัติ Facebook เบอร์โทร E-mail และที่อยู่ของวิสาหกิจชุมชน หรือ
หน้าสินค้า จะแสดงข้อมูลสินค้าท้ังหมด สามารถคลิก หยิบใส่ตะกร้า หรือคลิกดูรายละเอียดของสินค้าได้ 
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หรือหน้ารายละเอียดของสินค้า เมื่อคลิกที่สินค้า สามารถหยิบใส่ตะกร้าได้ และมีสินค้าอ่ืนๆให้เลือก จาก
หรือหน้าสินค้าและชำระเงิน จะให้กรอกข้อมูลรายละเอียดของผู้สั่งซื้อ  

 

ภาพที ่1 แสดงสินค้าและรายละเอียดสินค้า 

 

ภาพที่ 2 แสดงรายละเอียดสินค้า 

 

ภาพที่ 3 สรุปการสั่งซื้อสินค้า 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
  การวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินคุณภาพระบบของผู้ใช้งานเว็บไซต์และการสำรวจความพึง
พอใจของผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์จำนวน 50 คน ได้ผลสรุป คือ 1. ผลการประเมินคุณภาพระบบ ภาพรวม
อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย (x̅) เท่ากับ 4.30 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.51 และ 2. ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของการใช้งาน ภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลีย่ (x̅) เท่ากับ 3.99  ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.56 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ผู้ใช้พึงพอใจมาก เป็นไปตามเกณฑ์ทุกหัวข้อ 
ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์การประเมินคุณภาพระบบ 

องค์ประกอบ ระดับคะแนน (%) สถิติ 
5 4 3 2 1 x̅ S. D ระดับ 

ผู้ใช้สามารถใช้งานระบบได้อย่างรวดเร็ว 98.0 12.0 0 0 0 4.02 0.49 มาก 
ความถูกต้องในการใช้งานระบบ 61.2 38.8 0 0 0 4.38 0.56 มาก 
ระบบมีการจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล 
และการรักษาความปลอดภัย ที่เหมาะสม 

57.1 42.9 0 0 0 4.42 0.50 มาก 

ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ 61.2 38.8 0 0 0 4.38 0.59 มาก 
ความเหมาะสมของขั้นตอนการซื้อขาย 73.5 36.5 0 0 0 4.34 0.45 มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.30 0.51 มาก 
 
ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์ 

องค์ประกอบ ระดับคะแนน (%) สถิติ 
5 4 3 2 1 x̅ S. D ระดับ 

ความถูกต้องของเนื้อหา 83.7 14.3 0 0 0 4.41 0.49 มาก 
ความสมบรูณ์ของข้อมูล 69.4 30.6 0 0 0 3.24 0.65 มาก 
การจัดวางตัวอักษรและข้อความ 73.5 26.5 0 0 0 4.22 0.55 มาก 
ปฏิสัมพันธ์ต่อผู้ใช้งาน 64.0 36.0 0 0 0 4.12 0.63 มาก 
ความเร็วในการเข้าถึงข้อมูล 66.0 34.0 0 0 0 3.98 0.58 มาก 
ความง่ายในการเข้าถึงข้อมูล 22.0 78.0 0 0 0 4.02 0.50 มาก 

ค่าเฉลี่ย 3.99 0.56 มาก 
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P5125

กำรพัฒนำเว็บไซต์ขำยสินค้ำออนไลน์ กรณีศึกษำร้ำนโอทอปเซ็นเตอร์นครศรีธรรมรำช

ณัฐสุดา จันทร์ทิปะ1* โสภิญา ฉิมวงศ์2 ศศิพัชร บุญขวัญ3 และนิภารัตน์ นักตรีพงศ์4

บทคัดย่อ

ร้านโอทอปเซน็เตอร์ เป็นร้านศนูย์รวมสนิค้าโอทอปของจงัหวดันครศรธีรรมราช มกีารจ�าหน่ายสนิค้าโอทอป จากภมูปัิญญา

ของชาวบ้าน มีเป้าหมายเพื่อเชื่อมโยงสินค้าจากชุมชนสู่ตลาดแต่ทางร้านมีการขายสินค้าเฉพาะหน้าร้านเท่าน้ันท�าให้ขายสินค้าได้

น้อย ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงได้พัฒนาเว็บไซต์ซื้อขายออนไลน์ให้กับร้านโอทอปเซ็นเตอร์ นครศรีธรรมราช เพื่อเพิ่มช่องทางในการขาย

สินค้าของร้านโอทอปเซ็นเตอร์และเพื่อประชาสัมพันธ์ร้านโอทอปเซ็นเตอร์ให้เป็นที่รู้จักมากข้ึน โดยใช้โปรแกรมเวิร์ดเพรสซึ่งเป็น

โปรแกรมส�าเร็จรูปในกลุ่ม CMS และใช้วัฏจักรของการพัฒนาระบบแบบ SDLC ในการพัฒนาระบบ ตั้งแต่ การเก็บข้อมูล การ

วิเคราะห์และออกแบบระบบ การพัฒนาและทดสอบระบบ ร่วมกับการโปรโมทเว็บไซต์เพื่อให้เว็บไซต์เป็นที่รู้จักมากขึ้น งานวิจัยนี้มี

วัตถุประสงค์เพื่อ1) การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อซื้อขายสินค้าออนไลน์ 2) การประเมินคุณภาพระบบซื้อขายสินค้าออนไลน์ และ 3) ผล

การประเมินความพึงใจของผู้ใช้งานระบบ สรุปผลได้ว่าการพัฒนาระบบขายสินค้าออนไลน์ของร้านโอทอปเซ็นเตอร์สามารถตอบ

สนองความต้องการของผู้ใช้งานระบบทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ทั้งการประเมินคุณภาพระบบโดยรวมอยู่ในระดับพอใช้ ( = 3.43) และการ

ประเมินความพึงใจระบบซื้อขายสินค้าออนไลน์โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.98)

ค�ำส�ำคัญ : สินค้าออนไลน์ เวิร์ดเพรส ซีเอ็มเอส
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The Development of Online Retail Website: The Case Study of Nakhon Si Thammarat 

OTOP Center Shop

Natsuda Chantipa1* Sopiya Chimwong2 Sasipat Boonkwan3 and Niparat Nuktreepong4

Abstract
The OTOP (One Tambon, One Product) Center Shop is a hub of OTOP products in Nakhon Si Thammarat. 

The shop sells OTOP products that originated from folk wisdom and aims to distribute the local goods to a 

marketplace. Due to the sole dependence on offline retail, however, the sales volume is limited and thus 

encourages the authors to develop the online retail website for Nakhon Si Thammarat OTOP Center Shop which 

aimed to expand the retail platform of the OTOP Center Shop and to endorse it to the public. The developed 

website is based on WordPress, a CMS software package with SDLC process for data collection, system analysis, 

and design, system development and testing.

The objectives of this study are as follows. 1) Online Retail system development. 2) quality evaluation 

of the product distribution, and 3) satisfied questionnaire for users buying through online marketing system. 

Summarize the result of the development online store sales system can meet the needs of users. Including 

evaluating the overall quality of the system at a moderate level is ( = 3.43) and Overall satisfaction with the 

online shopping system evaluation is very high is ( = 3.98).

Keywords: Online Products, Wordpress, CMS
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บทนำ 
ปัจจุบันโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (ONE TAMBON ONE PRODUCT : OTOP) ของ

จังหวัดนครศรีธรรมราช มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้แต่ละชุมชนได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนา
สินค้า เพื ่อเชื ่อมโยงสินค้าจากชุมชนสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ ด้วยระบบร้านค้าเครือข่ายและ
อินเทอร์เน็ต เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น สร้างชุมชนที่เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ ให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างงานสรา้งรายได้ ด้วยการนำทรัพยากรภูมิปัญญาในท้องถิ่น มาพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ มีจุดเด่นและมีมูลค่าเพิ่ม 

ร้านโอทอปเซ็นเตอร์ นครศรีธรรมราช ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2560 เป็นร้านศูนย์รวมสินค้าโอทอ
ปของจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ที่ตรงข้ามหน้าวัดพระมหาธาตุวรวิหาร นครศรีธรรมราช ร้านค้าโอ
ทอปมีการจำหน่ายสินค้าโอทอปเป็นของที่ระลึกที่เกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้านในท้องถิ่นต่าง ๆ เช่น 
เครื่องถม เครื่องเงินแท้ เครื่องทองเหลือง กระเป๋าย่านลิเภา ไข่มุกแท้ เครื่องประดับ เป็นต้น ซึ่งปัจจุบัน
ได้มีการมีขายสินค้าทางหน้าร้านเท่านั ้น ยังไม่มีเว็บไซต์ที ่จะแสดงสินค้าทั้งหมดและซื้อขายสิ นค้า
ออนไลน์ ซึ่งทำให้ขายสินค้าได้น้อย ทำให้ได้ รายได้กลับไปสู่ชุมชนต่ำ  

ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงปัญหาของร้านโอทอปเซ็นเตอร์ นครศรีธรรมราช จึงมีแนวคิดท่ี
จะจัดทำเว็บไซต์ขายสินค้า ออนไลน์เพื ่อเพิ ่มช่องทางการซื้อสินค้าให้กับทางร้านโอทอปเซ็นเตอร์ 
นครศรีธรรมราช และเป็นการประชาสัมพันธ์ รายละเอียดสินค้าของชุมชนให้เป็นท่ีอยู่จักอย่างแพร่หลาย 
ซึ่งการวิจัยนี้ได้มีการรวบรวมข้อมูลของสินค้า ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากนั้นนำข้อมูลท่ี
ได้มาพัฒนาระบบการซื้อขายสินค้าออนไลน์ ผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น โดยใช้โปรแกรม Wordpress และ
ปลั๊กอิน Woocommerce จากนั้นผู้วิจัยมีการประเมินคุณภาพระบบและประเมินความพึงพอใจการใช้
งานระบบ  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อการพัฒนาเว็บไซต์ซื้อขายสินค้าออนไลน์ ร้านโอทอปเซ็นเตอร์จังหวัดนครศรีธรรมราช 
2. การประเมินคุณภาพระบบซื้อขายสินค้าออนไลน์ ของร้านโอทอปเซ็นเตอร์จังหวัดนครศรีธรรมราช 
3. ผลการประเมินความพึงใจของผู้ใช้งานระบบซื้อขายสินค้าออนไลน์ ของร้านโอทอปเซ็นเตอร์

จังหวัดนครศรีธรรมราช    
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วิธีดำเนินการวิจัย 
 จากวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ คือ เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ซื้อขายสินค้าออนไลน์ ร้านโอทอปเซ็น
เตอร์จังหวัดนครศรีธรรมราช และประเมินคุณภาพการใช้งานระบบและสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ระบบ โดยมีวิธีดำเนินการวิจัยดังนี้ ในการออกแบบและพัฒนาระบบการซื้อขายสินค้าออนไลน์ของร้าน
โอทอปเซ็นเตอร์จังหวัดนครศรีธรรมราช ใช้วงจรการพัฒนาระบบแบบ SDLC (System Development 
Life Cycle) ภายในวงจรนี้จะแบ่งกระบวนการพัฒนาออกเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ การรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนาระบบ และการบำรุงรักษาระบบ ซึ่งผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน
ของผลิตภัณฑ์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สำหรับเป็นข้อมูลที่ใช้ในการออกแบบและพัฒนา เมื่อรวบรวม
ข้อมูลแล้วผู้วิจัยนำข้อมูลออกแบบฟังก์ชันงานของระบบโดยใช้ Use Case Diagram และคำอธิบายยูส
เคส (Use Case Description) เพื่อเป็นการอธิบายการทำงานและการไหลของข้อมูล  

ผลการวิจัย 
การซื้อขายผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอปออนไลน์ ผู้วิจัยได้ออกแบบสิทธ์ิการใช้งานระบบออกเป็น 2 

ส่วน ได้แก่ 1) ผู้ดูแลระบบ 2) ลูกค้า ซึ่งผู้ใช้จะเข้าใช้งานฟังก์ชันได้ตามสิทธิ์ของผู้ใช้ในแต่ละส่วนดังนี้  
ส่วนของผู้ดูแลระบบ มีหน้าที่ในการจัดการ ข้อมูลพื้นฐานให้กับระบบ ได้แก่ สามารถ เพิ่มลบแก้ไข 
ข้อมูลเกี่ยวกับเรา ข้อมูลสินค้า ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า ข้อมูลผู้ดูแลระบบ ขั้นตอนการสั่งซื้อและชำระเงิน 
ข้อมูลช่องทางการชำระเงินหลักฐานการชำระเงิน แจ้งหมายเลขพัสดุและสามารถออกรายงานคำสั่งซื้อ  
ส่วนของผู้ใช้ สามารถเข้าดูข้อมูลเกี่ยวกับเรา ข้อมูลสินค้าข้อ มูลการสั่งซื้อสินค้า ข้อมูลขั้นตอนการสั่งซื้อ
และชำระเงินข้อมูลช่องทางการชำระเงิน แจ้งข้อมูลการชำระเงินและตรวจหมายเลขพัสดุได้ 

 ส่วนติดต่อผู้ใช้ 
  ในส่วนของการออกแบบหน้าจอผู้วิจัยได้ออกแบบหน้าจอ ให้ตรงกับความต้องการของผู้ขาย 
เช่น แสดงข้อมูลเกี่ยวกับเรา ประวัติ Facebook เบอร์โทร E-mail ที่อยู่ของร้านและที่อยู่ของชุมชนท่ี
ผลิตสินค้า หน้าสินค้า จะแสดงข้อมูลสินค้าทั้งหมด สามารถคลิก หยิบใส่ตะกร้า หรือคลิกดูรายละเอียด
ของสินค้าได้ หรือหน้ารายละเอียดของสินค้า เมื่อคลิกที่สินค้า สามารถหยิบใส่ตะกรา้ได ้และมีสินค้าอ่ืนๆ
ให้เลือก จากหรือหน้าสินค้าและชำระเงิน จะให้กรอกข้อมูลรายละเอียดของผู้สั่งซื้อ  
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ตัวอย่างส่วนติดต่อผู้ใช้ 

 

ภาพที ่1 แสดงสินค้าและรายละเอียดสินค้า 

ภาพที่ 2 แสดงรายละเอียดสินค้า 

 

ภาพที่ 3 การสั่งซื้อสินค้า 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
  เป็นการประเมินโดยใช้แบบสอบถาม และมีการกำหนดค่าคะแนนแบบประเมินเป็น 5 ระดับ 
ตามวิธีของ ลิเคิร์ท มีจุดมุ่งหมายเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินคุณภาพและความพึงพอใจของผู้ใช้
ที่มีต่อระบบ เกณฑ์การประเมิน ผู้วิจัยให้ผู้ใช้งานระบบทำแบบสอบถาม เพื่อนำมาหาค่าเฉลี่ยประเมิน
ระดับคุณภาพและระดับความพึงพอใจของของผู้ใช้ระบบ ดังช่วงระดับคะแนนที่ใช้ประเมินดังต่อไปนี้ 
1.00 - 1.49 ไม่พอใจ 1.50 - 2.49 พอใจน้อย 2.50 - 3.49 พอใจปานกลาง 3.50 - 4.49 พอใจมาก 
และ 4.50 - 5.00 พอใจมากที่สุด การวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินคุณภาพระบบของผู้ใช้งานเว็บไซต์
และการสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์จำนวน 70 คน ได้ผลสรุป คือ 1. ผลการประเมิน
คุณภาพระบบ ภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย (x̅) เท่ากับ 3.43 และ 2. ผลการประเมินความพึง
พอใจของการใช้งาน ภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย (x̅) เท่ากับ 3.98 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ผู้ใช้พึงพอใจ
มากเป็นไปตามเกณฑ์ทุกหัวข้อ 
ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์การประเมินคุณภาพระบบ 

ผลการประเมินประเมินคุณภาพระบบ ค่าเฉลี่ย ระดับความ
พึงพอใจ 

1.ผู้ใช้สามารถใช้งานระบบได้อยา่งรวดเร็ว 3.31 พอใช้ 
2.ผู้ใช้สามารถเรียนรู้การใช้ระบบได้เอง โดยไม่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ 
ช่วยเหลือ 

3.26 พอใช้ 

3.ความถูกต้องในการใช้งานระบบ 3.47 พอใช้ 
4.ระบบมีการจำกัดสิทธ์ิการเข้าถึงข้อมูล และการรักษาความปลอดภัย 
ที่เหมาะสม 

3.35 พอใช้ 

5.ระบบสร้างเมนูท่ีเหมาะสมต่อการใช้งาน 3.58 มาก 
6.ข้อมูลและภาพประกอบในระบบมีความเหมาะสม 3.47 พอใช้ 
7.ระบบมีการเช่ือมโยงข้อมลูในแตล่ะส่วนท่ีเกี่ยวข้องกันมาแสดงผล ได้
ถูกต้อง 

3.41 พอใช้ 

8.ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ 3.61 มาก 
9.ความเหมาะสมของขั้นตอนการซื้อขาย 3.43 พอใช้ 
10.การเช่ือมต่อของระบบ มีประสทิธิภาพต่อการใช้งาน (การใช้งาน
ระบบหลุดบ่อยหรือไม่ การบันทึกข้อมูล การอัพโหลดภาพ การส่ง
ข้อมูล) 

3.47 พอใช้ 

รวม      3.43 พอใช้ 
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ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์ 

ผลการประเมินความพึงพอใจการใช้ระบบ ค่าเฉลี่ย ระดับความ
พึงพอใจ 

1.ความถูกต้องของเนื้อหา 3.50 มาก 
2.ความสอดคล้องของภาพกับเนื้อหา 3.58 มาก 
3.ความสมบรูณ์ของข้อมูล 3.80 มาก 
4.ความสอดคล้องของเนื้อหากับหวัข้อ 3.75 มาก 
5.ความถูกต้องของการจัดลำดับเนื้อหา 3.51 มาก 
6.การจัดวางตัวอักษรและข้อความ 3.79 มาก 
7.รูปแบบของตัวอักษร 4.19 มาก 
8.ขนาดของตัวอักษร 4.25 มาก 
9.สีของตัวอักษร 3.56 มาก 
10.ความเด่นชัดของหัวข้อ 4.39 มาก 
11.พื้นหลังของเว็บไซต ์ 4.42 มาก 
12.การเช่ือมโยงมีความเหมาะสม 4.22 มาก 
13.ความเหมาะสมของเมนูการใช้งาน 4.05 มาก 
14.ความสวยงาม ความทันสมัย และน่าสนใจของหน้าระบบ 4.36 มาก 
15.ความเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และข้อมูลต่างๆ 4.32 มาก 

รวม      3.98 มาก 
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P5126

กำรพัฒนำเว็บไซต์ขำยสินค้ำออนไลน์กลุ่มชำวนำยิ้ม

สุทธิรัตน์ แซ่หลี1* สุทธิดา เพชรรักษ์2 ศศิพัชร บุญขวัญ3 และนิภารัตน์ นักตรีพงศ์4

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการขายสินค้าออนไลน์ให้กับกับกลุ่มชาวนายิ้ม ส�าหรับเป็นช่องทางในการจัด

จ�าหน่ายสินค้าของกลุ่มในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเพิ่มยอดขายสินค้า โดยมีกระบวนการพัฒนาตามวงจรพัฒนาระบบแบบ SDLC และ

ใช้โปรแกรมเวิร์ดเพรสซึ่งเป็นโปรแกรมส�าเร็จรูปที่มีส่วนเสริม(Plugins) ในการสร้างร้านค้าขายสินค้าออนไลน์ ร่วมกับการท�า SEO 

ส�าหรับการโปรโมทเว็บไซต์เพื่อให้เว็บไซต์เป็นที่รู้จักมากขึ้น ซึ่งการพัฒนาระบบมีการแบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้ซื้อและผู้

ขาย และสดุท้ายมกีารประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ช้ระบบ ซึง่ผลการประเมนิอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ ( = 4.65) สรปุได้ว่าระบบสามารถ

ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี 
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The Development of Online Retail Website for Chao Na Yim Group

Suttirat Saelee1* Suttida Petrak2 Sasipat Boonkwan3 and Niparat Nuktreepong4

Abstract
The objective of this research is to develop an online product sales system for a Chao Na Yim Group. 

As a way to Product distribution in online for increase product sales. With the development process in accor-

dance with the SDLC system development cycle, and use WordPress program with plugins to create an online 

store. And create SEO for website promotion to make the website more known. The system development has 

divided users into 2 groups which are buyers and sellers. And finally, evaluating the satisfaction of system users, 

which the evaluation result at a highest level is ( = 4.65). In conclusion, the system can respond to the needs 

of users as well. 

Keywords: Online Shopping System, SEO, WordPress
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บทนำ 
 เทคโนโลยีในการซื้อขายสินค้าออนไลน์เติบโตไปได้อย่างรวดเร็วมาก ทำให้ผู้ซื้อสินค้าเปลี่ยน
จากการซื้อสินค้าจากหน้าร้านมาเป็นการซื้อผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น ทำให้ E-Commerce หรือการ
ซื้อขายสินค้าและบริการผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นที่นิยม เพราะคนทุกช่วงวัยใช้สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือ 
คอมพิวเตอร์ มากขึ้น ซึ่งผู้ประกอบการทั้งหลายจึงมีการปรับตัวเพื่อที่จะขายสินค้าได้มากขึ้นและเข้าถึง
กลุ่มลูกค้าได้ง่ายยิ่งขึ้น  

ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญนี้ จึงมีแนวคิดในการที่จะออกแบบและพัฒนาระบบ
การซื้อขายสินค้าบนโลกออนไลน์ สำหรับการจัดการข้อมูลการซื้อขายสินค้าบนโลกออนไลน์ของกลุ่ม
ชาวนายิ้ม ซึ่งการวิจัยนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มชาวนายิ้ม
รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและออกแบบระบบ จากนั้นพัฒนาระบบการซื้อขายสินค้าออนไลน์ของกลุ่ม
ชาวนายิ้มผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น ส่วนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์ของกลุ่มชาวนายิ้มและศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งาน

เว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์    
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 จากวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ คือ เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์ของกลุ่มชาวนายิ้ม 
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช และศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ โดยมี
วิธีดำเนินการวิจัยประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 

กรอบการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบการวิจัย 

 ในการออกแบบและพัฒนาระบบการซื้อขายสินค้าออนไลน์ของกลุ่มชาวนายิ้ม ใช้วงจรการ
พัฒนาแบบ SDLC (System Development Life Cycle) ภายในวงจรนี้จะแบ่งกระบวนการพัฒนา
ออกเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนาระบบ และการ
บำรุงรักษาระบบ ในการรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มชาวนายิ้มไว้ดังนี้ คือ 

เว็บไซต์ขายสินคา้ออนไลน์ของ 
กลุ่มชาวนายิ้ม 

- ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มชาวนายิ้ม 
- งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

- WordPress 
- WooCommerce 
- SEO 
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ข้อมูลสินค้า เช่น ชนิดของข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าว ราคา ส่วนประกอบต่าง ๆ ข้อมูลผู้ดูแลระบบ ข้อมูลรายรบั 
รายจ่าย ข้อมูลของสมาชิกกลุ่ม ข้อมูลของรางวัลที่ทางกลุ่มไปประกวดมา 
  ผู้วิจัยนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และออกแบบระบบตามความต้องการของผู้ใช้ ซึ่งมีการวิเคราห์
ข้อมูลโดยใช้แผ่นภาพ Use Case และคำอธิบายยูสเคส (Use Case Description) เพื ่ออธิบายการ
ทำงานของแต่ละฟังก์ชันและการไหลของข้อมูลและผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้น จากนั้น ผู ้วิจัยมีการ 
ปรับแต่งโครงสร้างหน้าตาเว็บไซต์ ปรับแต่งการเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์ และเขียนเนื้อหาให้เป็นไปตาม
ความต้องการของเว็บ Search Engine เพื่อท่ีจะทำให้เว็บอยู่อันดับต้น ๆ 

   

ผลการวิจัย 
สำหรับการพัฒนาระบบซื้อขายสินค้าออนไลน์ของกลุ่มชาวนายิ้ม ผู้วิจัยได้แบ่งสิทธ์ิของผู้ใช้งาน

ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ผู้ดูแลระบบและลูกค้า ซึ่งผู้ใช้จะเข้าใช้งานฟังก์ชันได้ตามสิทธิ์ของผู้ใช้ในแต่ละ
ส่วนดังนี้ คือ 

1. ผู้ดูแลระบบ สามารถเพิ่ม/ ลบ/ แก้ไข จัดการข้อมูลสินค้าในระบบ ประเภท ชนิด ราคา 
ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่ม จัดการข้อมูลการสั่งซื้อออนไลน์ ออกรายงานรายรับ รายจ่าย 

2. ลูกค้า สามารถเพิ่ม/ ดู ดูข้อมูลสินค้าในระบบ ประเภท ชนิด ราคา ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่ม
สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ รายละเอียดการจ่ายเงินออนไลน์ 

 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ 
  ส่วนนี ้ผ ู ้ว ิจ ัยได้ออกแบบหน้าจอโดยใช้ร ูปแบบของ Boxcard ซึ่งเป ็น template ของ 
Wordpress เพื่อให้หน้าจอต้องการตาม เช่น หน้าแสดงสินค้า แสดงรายละเอียดสินค้า หน้าการสั่งซื้อ
สินค้า หน้าสรุปการสั่งซื้อ โดยแสดงภาพสินค้า ชื่อสินค้า ราคาสินค้า และมีปุ่มกดหยิบใส่ตะกร้า เพื่อให้
ลูกค้ากดเมื่อต้องการซื้อสินค้า 

ภาพที่ 2 แสดงสินค้าและรายละเอียดสินค้า 
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ภาพที่ 3 แสดงรายละเอียดสินค้า 

 

ภาพที่ 4 สรุปการสั่งซื้อสินค้า 

 จากภาพท่ี 4 เป็นหน้าแสดงรายการสินคา้ที่ลูกค้ากดสั่งซื้อจากหน้าแสดงสินค้าและรายละเอยีด
สินค้า โดยมีรายละเอียดคือ ภาพสินค้า จำนวนสินค้า ช่ือสินค้า ราคาสินค้าท่ีคูณด้วยจำนวนช้ินเรียบร้อย
แล้ว และราคารวมสุทธิที่ลูกค้าต้องชำระเงิน 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบซื้อขายสินค้าออนไลน์ของกลุ่มชาวนายิ้ม โดยใช้
ประชากรกลุ ่มตัวอย่าง คือ ผู ้ใช้งานเว็บไซต์ ทั ้งหมด 58 คน โดยแบ่งเป็น และใช้แบบสอบถาม
กำหนดค่าคะแนนแบบประเมินเป็น 5 ระดับ ตามวิธีของ ลิเคิร์ท เกณฑ์การประเมิน ผู ้วิจัยได้นำ
แบบสอบถามความพึงพอใจใหผู้้ใช้งานระบบตอบ เพื่อนำมาหาค่าเฉลี่ยประเมนิระดบัความพึงพอใจของ
ของผู้ใช้ระบบ ตามช่วงระดับคะแนนดังนี้ คือ 1.00 - 1.49 ไม่พอใจ 1.50 - 2.49 พอใจน้อย 2.50 - 
3.49 พอใจปานกลาง 3.50 - 4.49 พอใจมาก และ 4.50 - 5.00 พอใจมากท่ีสุด 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลการวัดความพึงพอใจของผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์จำนวน 58 คน ได้ผล
สรุป คือ ผลการประเมินความพึงพอใจของ ภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย (x̅) เท่ากับ 4.11 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.75 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ผู้ใช้พึงพอใจมาก เป็นไปตามเกณฑ์ทุกหัวข้อ  

ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ 

องค์ประกอบ ระดับความคิดเห็น แปลผล 
x̅ S. D 

ความถูกต้องของเนื้อหา 4.65 0.47 มากที่สุด 
ความสมบรูณ์ของข้อมูล 4.67 4.65 มากที่สุด 
การจัดวางตัวอักษรและข้อความ 4.60 0.45 มากที่สุด 
สีของตัวอักษร 4.51 0.43 มากที่สุด 
ปฏิสัมพันธ์ต่อผู้ใช้งาน 4.66 0.46 มากที่สุด 
ความเร็วในการเข้าถึงข้อมูล 4.68 0.46 มากที่สุด 
ความง่ายในการเข้าถึงข้อมูล 4.72 0.45 มากที่สุด 
ความง่ายในการเพิม่/ลบ/แกไ้ข ข้อมลู 4.71 0.45 มากที่สุด 

รวม 4.65 0.98 มาก 
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P5127

กำรพัฒนำเว็บไซต์ขำยสินค้ำออนไลน์ของร้ำนจันทร์เจ้ำเฮิร์บแอนด์บิวตี้

รุ่งนภา แซ่เฮง1* อมราพร ฤทธิพันธ์2 ศศิพัชร บุญขวัญ3 และนิภารัตน์ นักตรีพงศ์4

บทคัดย่อ
งานวจัิยนีม้วีตัถุประสงค์เพือ่พฒันาระบบซ้ือ-ขายเคร่ืองส�าอางเสรมิความงามออนไลน์ร้านจนัทร์เจ้าเฮร์ิบแอนด์บวิตีส้นอง

ต่อความต้องการของลูกค้าและพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของลูกค้าและเป็นการเพิ่มช่องทาง ทางการตลาดให้ผู้ขายที่มีเฉพาะการขาย

หน้าร้านอย่างเดยีวและเป็นตวัช่วยในการจดัการข้อมลูของสนิค้า ข้อมลูการสัง่ซือ้ให้มปีระสทิธภิาพและมคีวามสะดวกรวดเรว็ยิง่ขึน้ 

โดยการวิจัยนี้แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาและออกแบบ โดยเริ่มจากการรวบรวมศึกษาเอกสารและ

งานวจัิยท่ีเกีย่วข้อง จากนัน้น�าข้อมลูทีไ่ด้มาออกแบบส�าหรับการพฒันาระบบต่อในขัน้ต่อไป ขัน้ตอนที ่2 พฒันาระบบซือ้-ขายเคร่ือง

ส�าอางเสริมความงามผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น โดยใช้วัฏจักรของการพัฒนาระบบแบบ SDLC ในการพัฒนาระบบใช้โปรแกรม Word-

Press ซึ่งเป็นโปรแกรมส�าเร็จรูปในกลุ่ม CMS และใช้ WooCommerce ซึ่งเป็นปลั๊กอินส�าหรับท�าร้านค้าออนไลน์ ซึ่งมีฟังก์ชันงาน

ทีร่อบรบัการซือ้ขายออนไลน ์การจดัเก็บข้อมูลสินคา้ การสมคัรสมาชิก โดยมีกลุ่มผูใ้ช้งานแบ่งเปน็ 2 กลุม่ คือผูดู้แลระบบและลกูค้า

หรือผู้ใช้ทั่วไป ขั้นตอนที่ 3 ประเมินความพึงพอใจในประสิทธิภาพของระบบจากผู้ใช้งานระบบ ซึ่งผลจากการประเมินประสิทธิภาพ

ของระบบมีความพึงพอใจต่อระบบอยู่ในระดับมาก ( = 4.11) สรุปได้ว่าระบบขายสินค้าออนไลน์ของร้านจันทร์เจ้าเฮิร์บแอนด์บิวตี้

ตอบสนองตามความต้องการของผู้ใช้งาน 
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The Development of Online Retail Website for CCHB Shop

Rungnapha SunHeng1* Amaraporn Rittipan2 Sasipat Boonkwan3 and Niparat Nuktreepong4

Abstract
This the research has objective is to develop the online shopping system for cosmetics products of 

Chan Chao Herb and Beauty (CCHB) Shop to meet the needs of customers and the changing behavior of cus-

tomers and to increase the channel. Marketers provide the seller with only the storefront and only help to 

manage the information of the product. Ordering information is faster and more efficient. This research is divid-

ed into 3 steps. The first step: the study of the relevant documents and research, and then the data will be 

designed for further development. The second step: Develop a cosmetics online shop system, through web 

applications using the SDLC development cycle for system development. WordPress is a CMS program and a 

plug-in for online stores is WooCommerce, which has job function that accepts online trading Product storage 

Subscription There are 2 groups of users which are system administrators and customers or general users. This 

the system has the user group is divided into two groups: administrators and customers or users. The third step: 

evaluate satisfaction with the performance of the system by users. The results of the system performance 

evaluation were very satisfactory ( = 4.11). The concluded that information CCHB Store Online is meets the 

needs of users.

Keywords: Online shop, Web application, WordPress
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บทนำ 
 เทคโนโลยีในปัจจุบันทำให้การบริการข้อมูลมีความทันสมัยและมีความรวดเร็วมีความถูกต้อง
มากขึ้น ทั้งภาครัฐและเอกชนมีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการนำเสนอข้อมูล รวมไปถึงการซื้อขายสินค้า
และบริการผ่านอินเทอร์เน็ตหรือท่ีนิยมเรียกกันว่า E-Commerce เพราะ  E-Commerce บริการการซื้อ
ขายออนไลน์ ที่สร้างความสะดวกสบายให้ผู้ซื้อและผู้ขาย จับจ่ายได้ทุกที่ทุกเวลา ซึ่งเทคโนโลยีถือเป็น
ปัจจัยหลักที่ช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจ E-Commerce เติบโตไปได้อย่างรวดเร็วมาก เพราะการทำธุรกิจ E-
Commerce ปัจจุบันสามารถใช้งานได้จากหลายช่องทาง ทั้งทางสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือ คอมพิวเตอร์ 
และจากปริมาณของลูกค้าท่ีซื้อขายสินค้าบนโลกออนไลน์เพิ่มมากขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการที่ยังไม่มีระบบ
การซื้อขายสินค้าออนไลน์มีลูกค้าลดลง และเนื่องด้วยผู้ประกอบการยังขาดการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็น
ระบบและไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ ทำให้ขาดการประชาสัมพันธ์ทำให้เสียโอกาสในการ
ขายสินค้า 

ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบการซื้อขายบนโลกออนไลน์จึงมีแนวคิดใน
การที่จะออกแบบและพัฒนาระบบการซื้อขายสินค้าบนโลกออนไลน์ สำหรับการจัดการข้อมูลการซื้อขาย
สินค้าบนโลกออนไลน์ ซึ ่งการวิจัยนี้แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั ้นตอนที่ 1 ศึกษาและ
ออกแบบ โดยเริ ่มจากการรวบรวมศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี ่ยวข้อง จากนั้ นนำข้อมูลที่ได้มา
ออกแบบสำหรับการพัฒนาระบบต่อในขั้นต่อไป ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาระบบการซื้อขายสินค้าออนไลน์ 
ผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น ขั้นตอนที่ 3 ประเมินความพึงพอใจในประสิทธิภาพของระบบโดยพนักงานร้าน
ขายเครื่องสำอางและลูกค้าท่ีจะมาซื้อเครื่องสำอางผ่านระบบ  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์ของร้านจันทร์เจ้าเฮิร์บแอนด์บิวตี้ เพื่อตอบสนองความ

ต้องการของผู้ขายและลูกค้าให้มีระบบการซื้อขายออนไลน์ 
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์ของร้านจันทร์เจ้าเฮิร์บแอนด์บิวตี้    

 
วิธีดำเนินการวิจัย 

 จากวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ คือ เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์ของร้านจันทร์เจ้า
เฮิร์บแอนด์บิวตี้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ขายและลูกค้าให้มีระบบการซื้อขาย เครื่องสำอาง
ออนไลน์ของจันทร์เจ้าเฮิร์บแอนด์บิวตี้ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช และศึกษา
ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ โดยมีวิธีดำเนินการวิจัยประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 
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 การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 ในการออกแบบและพัฒนาระบบการซื้อขายเครื่องสำอางออนไลน์ของจันทร์เจ้าเฮิร์บแอนด์

บิวตี้ ใช้กระบวนการพัฒนาตามวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) 
ภายในวงจรนี้จะแบ่งกระบวนการพัฒนาออกเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การ
ออกแบบ การพัฒนาระบบ และการบำรุงรักษาระบบ ในการรวบรวมข้อมูลผู้วิ จัยได้ รวบรวมข้อมูล
พื้นฐานของร้านขายเครื่องสำอางและความต้องการของผู้ใช้ระบบไว้ดังนี้ คือ ข้อมูลสินค้า เช่น ชนิด
เครื่องสำอาง ประเภทเครื่องสำอาง ราคาเครื่องสำอาง ส่วนประกอบต่าง ๆ ในเครื่องสำอาง ข้อมูลผู้ดูแล
ระบบ ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลโปรโมชัน ในแต่ละช่วงเวลา ข้อมูลรายรับ รายจ่าย 

 เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วผู้วิจัยนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และออกแบบระบบ โดยวิเคราะห์
จากความต้องการและรูปแบบความต้องการของผู้ใช้ ซึ่งผู้ใช้ต้องการระบบสารสนเทศแบบเป็นเว็บไซต์
สามารถจัดเก็บข้อมูลและแสดงผลข้อมูลได้ตามหมวดหมู่ ผู้วิจัยกำหนดขอบเขตของการพัฒนาและ
ฟังก์ชันการทำงานต่าง ๆ ของระบบโดยการนำความต้องการแบบที ่เป็นหน้าที ่หลัก(Functional 
Requirements) ซึ่งบ่งบอกถึงความสามารถที่ผู้ใช้สามารถเรียกใช้จากระบบ มาแปลงเป็นรูปแบบความ
ต้องการของผู้ใช้งาน ซึ่งจะใช้ Use Case Diagram และคำอธิบายยูสเคส (Use Case Description) ซึ่ง
เป็นรายละเอียดของแต่ละฟังก์ชันว่าเริ่มต้นอย่างไร มีการดำเนินเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างไรและสิ้นสุดลง
อย่างไร ลำดับการเกิดเหตุการณ์ (Flow of Event) รวมถึงเหตุการณ์ยกเว้น (Exception Flow of 
Event) ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติฟังก์ชันดังกล่าวของระบบ  

ผลการวิจัย 
การพัฒนาระบบซื้อขายเครื่องสำอางออนไลน์ ผู้วิจัยได้วางโครงสร้างของระบบตามสิทธิ์ของ

ผู้ใช้โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) ผู้ดูแลระบบ คือ ผู้จัดการร้าน 2) ลูกค้า ซึ่งผู้ใช้จะเข้าใช้งานฟังก์ชันได้
ตามสิทธ์ิของผู้ใช้ในแต่ละส่วนดังนี้  

ตาราง 1 การเข้าใช้งานฟังก์ชันของผู้ใช้ระบบตามสิทธ์ิ 

ระบบซ้ือขายเคร่ืองสำอางออนไลน ์

สิทธิ ์ การใช้งาน 
1. ผู้ดูแลระบบ เพิ่ม/ ลบ/ แก้ไข จัดการข้อมูลสมาชิก จัดการข้อมูลสินค้าในร้าน ประเภท ชนิด ราคา 

โปรโมชัน จัดการข้อมูลการสั่งซื้อออนไลน์ ออกรายงานรายรับ รายจ่าย 
2. ลูกค้า   เพิ่ม/ด ู ดูข้อมูลสินค้าในร้าน ประเภท ชนิด ราคา โปรโมชัน 

สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ รายละเอียดการจ่ายเงินออนไลน์ 

 ส่วนติดต่อผู้ใช้ 
  ในส่วนน้ีผู้วิจัยได้ออกแบบหน้าจอโดยใช้รูปแบบของ wordpress เพื่อให้หน้าจอได้ตามรูปแบบ
ที่ต้องการตามภาพ เช่น หน้าแสดงสินค้า แสดงรายละเอียดสินค้า หน้าการสั่งซื้อสินค้า หน้าสรุปการ
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สั่งซื้อ โดยแสดงภาพสินค้า ชื่อสินค้า ราคาสินค้า และมีปุ่มกดเป็นรูปตะกร้าสินค้า เพื่อให้ลูกค้ากดเมื่อ
ต้องการซื้อสินค้า 

 

ภาพที่ 1 แสดงสินค้าและรายละเอียดสินค้าในรา้น 

 

ภาพที่ 2 สรุปการสั่งซื้อสินค้า 

 จากภาพท่ี 2 เป็นหน้าแสดงรายการสินคา้ที่ลูกค้ากดสั่งซื้อจากหน้าแสดงสินค้าและรายละเอยีด
สินค้า โดยมีรายละเอียดคือ ภาพสินค้า จำนวนสินค้า ช่ือสินค้า ราคาสินค้าท่ีคูณด้วยจำนวนช้ินเรียบร้อย
แล้ว และราคารวมสุทธิที่ลูกค้าต้องชำระเงิน 
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 การประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
 ผู้วิจัยศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ซอฟต์แวร์ระบบซื้อขายเครื่องสำอางออนไลน์ มีขั้นตอนการ
ดำเนินงานดังนี้ คือ ใช้ประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ใช้งานเว็บไซต์ ทั้งหมด 64 คน โดยแบ่งเป็น ผู้ดูแล
ระบบ 3 คน สมาชิก 61 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามกำหนดค่าคะแนนแบบประเมิน
เป็น 5 ระดับ ตามวิธีของ ลิเคิร์ท มีจุดมุ่งหมายเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้ที ่มีต่อ
ซอฟต์แวร์ เกณฑ์การประเมิน ผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ซอฟต์แวร์ให้ผู้ใช้ระบบ
ตอบ เพื่อนำมาหาค่าเฉลี่ยประเมินระดับความพึงพอใจของของผู้ใช้ซอฟต์แวร์ ดังช่วงระดับคะแนนที่ใช้
ประเมินดังต่อไปนี้ 1.00 - 1.49 ไม่พอใจ 1.50 - 2.49 พอใจน้อย 2.50 - 3.49 พอใจปานกลาง 3.50 - 
4.49 พอใจมาก และ 4.50 - 5.00 พอใจมากท่ีสุด  
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
  จากการวิเคราะห์ข้อมูลการวัดความพึงพอใจของผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์จำนวน 64 คน ได้ผล
สรุป คือ ผลการประเมินความพึงพอใจของ ภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย (x̅) เท่ากับ 4.11 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.75 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ผู้ใช้พึงพอใจมาก เป็นไปตามเกณฑ์ทุกหัวข้อ  

ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์ 

องค์ประกอบ ระดับความคิดเห็น แปลผล 
x̅ S. D 

ความถูกต้องของเนื้อหา 4.25 0.82 มาก 
ความสมบรูณ์ของข้อมูล 4.15 0.77 มาก 
การจัดวางตัวอักษรและข้อความ 4.11 0.84 มาก 
สีของตัวอักษร 4.00 0.75 มาก 
ปฏิสัมพันธ์ต่อผู้ใช้งาน 4.15 0.69 มาก 
ความเร็วในการเข้าถึงข้อมูล 3.99 0.80 มาก 
ความง่ายในการเข้าถึงข้อมูล 4.01 0.72 มาก 
ความง่ายในการเพิม่/ลบ/แกไ้ข ข้อมลู 4.25 0.61 มาก 

รวม 4.11 0.75 มาก 
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P5128

กำรพัฒนำเว็บไซต์เพื่อจ�ำหน่ำยขนมลำออนไลน์ กรณีศึกษำร้ำนอนงค์นำฏขนมลำ

สิทธิชัย สังขรัศมี1* กฤษณะ พรหมจันทร์2 ศศิพัชร บุญขวัญ3 และนิภารัตน์ นักตรีพงศ์4

บทคัดย่อ
ขนมลา เป็นขนมพื้นบ้านของภาคใต้ มีรสชาติหวาน หอม อร่อย สีน�้าตาลธรรมชาติ สามารถแปรรูปเป็นลากรอบ ลางู ลา

แดงกรอบ เป็นต้น แต่ขนมลามีช่องทางในการจัดจ�าหน่ายน้อยซึ่งมีเฉพาะหน้าร้าน ดังนั้นกลุ่มผู้วิจัยจึงพัฒนาระบบซื้อ-ขายขนมลา

ออนไลน์ โดยวตัถปุระสงค์เพือ่ 1) เพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายโดยพัฒนาระบบซื้อ-ขายขนมลาออนไลน์ กรณศีึกษารา้นอนงค์นาฏขนม

ลา 2) ประเมินคุณภาพระบบซื้อ-ขายขนมลาออนไลน์ และ 3) สอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบซื้อ-ขายขนมลาออนไลน์ 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่บุคคลในวิสาหกิจชุมชนและผู้ใช้งานทั่วไป งานวิจัยนี้แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนา

ระบบตามกรอบ SDLC ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การพัฒนาระบบ และทดสอบระบบ ขั้นตอนที่ 

2 ประเมินคุณภาพการใช้งานระบบและสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้งานระบบ ผลการวิจัยพบว่า 1) ระบบซื้อ-ขายขนมลาออนไลน์ 

กรณศีกึษาร้านอนงค์นาฏขนมลา มสีทิธิก์ารใช้งานระบบแบ่งเป็น 2 สทิธิ ์คอื สทิธิข์องผูด้แูลระบบและสทิธิข์องผูใ้ช้ระบบทีใ่ช้ส�าหรบั

การซื้อผลิตภัณฑ์ขนมลา 2) ผลการประเมินคุณภาพระบบซื้อ-ขายขนมลาออนไลน์ กรณีศึกษาร้านอนงค์นาฏขนมลา โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก ( =4.03) และ 3) ผลการสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบซื้อ-ขายขนมลาออนไลน์ กรณีศึกษาร้านอนงค์

นาฏขนมลา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.80) สรุปได้ว่าการพัฒนาระบบเพื่อจ�าหน่ายขนมลาออนไลน์ตอบสนองตามความ

ต้องการของผู้ใช้งาน 
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Website development for on-line Khanom La marketing: 

case study at Anongnat Khanom La store

Sitthichai Sangkharatsami1* Kritsana Promchan2 Sasipat Boonkwan3 and Niparat Nuktreepong4

Abstract
Khanom La is one local dessert of Southern part, Thailand. It is sweet, fragrant, delicious, and natural 

brown. Khanom La can be processed to crispy Khanom La, La-ngoo, and red crispy Khanom La. However, 

Anongnat Khanom La store sells only the front store; therefore, we would like to develop on-line Khanom La 

distribution. The objectives of this study are as follows: 1) marketing expansion by on-line purchasing development: 

case study at Anongnat Khanom La store; 2) quality evaluation of the on-line product distribution; 3. satisfied 

data collected from both on-line sellers and purchasers. The sampling groups are producers in Community 

Enterprise and buyers. This study was divided into 2 parts. First, system development following SDLC frame 

collected information, analyzed and designed system, developed system, and tested system. The second part 

is quality evaluation of system operation and satisfied questionnaire from all users. Here we show that on-line 

Khanom La distribution: case study at Anongnat Khanom La store, the system has 2 rights. One is a right under 

System Administrator and the other right belongs to clients. Based on the results of quality evaluation of system, 

the total average value is at good level which equals to ( =4.03) Furthermore, results collected from question-

naire report that they gave the highest satisfied level which is ( =4.80) In summary, system development for 

on-line Khanom La responds to needs of all users. 

Keywords: Online Shopping System, Web Application, SDLC
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บทนํา 
 ขนมลา เป็นขนมพื้นบ้านของภาคใต้โดยเฉพาะร้านอนงค์นาฏขนมลา จะมีลาแผ่น ที่มีรสชาติ
หวาน หอม อร่อย สีน้้าตาลธรรมชาติ สามารถแปรรูปเป็นลากรอบ ลางู ลาแดงกรอบ ลาทับน้้าผึ้ง ฯลฯ 
โดยท้องที่ท่ีมีการผลิตและมีช่ือเสียงมากท่ีสุด คือ บ้านหอยราก ปัจจุบันเปลี่ยนช่ือเป็นบ้านศรีสมบูรณ์ ซึ่ง
ชาวบ้านท้าเป็นอาชีพหลัก ประมาณ 85 ครัวเรือน โดยจะมีการเพิ่มจ้านวนการผลิตลามากขึ้นในช่วง 
ก่อนถึงเทศกาลสารทเดือนสิบ ประมาณเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนของทุกปีบางครัวเรือนมีการท้าขนม
ลาแปรรูปจ้าหน่ายทั้งปี หมู่บ้านนี้จึงได้รับ สมญานามว่า "หมู่บ้านขนมลา" ซึ่งร้านอนงค์นาฏขนมลาใน
ปัจจุบันยังไม่มีเว็บไซต์ส้าหรับขายสินค้าออนไลน์ 
 ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความส้าคัญของระบบการซื้อขายบนโลกออนไลน์จึงมีแนวคิดใน
การที่จะออกแบบและพัฒนาระบบการซื้อขายสินค้าออนไลน์ให้กับร้านอนงค์นาฏขนมลา ส้าหรับการ
จัดการข้อมูลการซื้อขายสินค้าบนโลกออนไลน์ ซึ่งการวิจัยนี้แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย 
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาและออกแบบ โดยเริ่มจากการรวบรวมศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากนั้น
น้าข้อมูลที่ได้มาออกแบบส้าหรับการพัฒนาระบบต่อในขั้นต่อไป ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาระบบการซื้อขาย
สินค้าออนไลน์ ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน ขั้นตอนท่ี 3 ประเมินความพึงพอใจในประสิทธิภาพของระบบ   
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์ของร้านอนงค์นาฏขนมลาเพื่อตอบสนองความต้องการ

ของผู้ขายและลูกค้าให้มีระบบการซื้อขายออนไลน์ 
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์ของร้านอนงค์นาฏขนมลา    

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 จากวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ คือ เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์ของร้านอนงค์นาฏ
ขนมลาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ขายและลูกค้าให้มีระบบการซื้อขายขนมลาออนไลน์ของร้าน
อนงค์นาฏขนมลา อ้าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ 
โดยมีวิธีด้าเนินการวิจัยประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 

  การออกแบบและพัฒนาระบบ 
 ในการออกแบบและพัฒนาระบบการซื้อขายขนมลาออนไลน์ของร้านอนงค์นาฏขนมลา ใช้

กระบวนการพัฒนาตามวงจรการพัฒนาระบบแบบ SDLC (System Development Life Cycle) 
ภายในวงจรนี้จะแบ่งกระบวนการพัฒนาออกเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การ
ออกแบบ การพัฒนาระบบ และการบ้ารุงรักษาระบบ ในการรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ รวบรวมข้อมูล
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พื้นฐานของร้านอนงค์นาฏขนมลาและความต้องการของผู้ใช้ระบบไว้ดังน้ี คือ ข้อมูลสินค้า เช่น ประเภท
ขนมลา ราคาขนมลา ส่วนประกอบต่าง ๆ ในการท้าขนมลา ข้อมูลผู้ดูแลระบบ ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลโปรโม
ชัน ในแต่ละช่วงเวลา ข้อมูลรายรับ รายจ่าย 

 เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วผู้วิจัยน้าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และออกแบบระบบ โดยวิเคราะห์
จากความต้องการและรูปแบบความต้องการของผู้ใช้ ซึ่งผู้ใช้ต้องการระบบสารสนเทศแบบเป็นเว็บไซต์
สามารถจัดเก็บข้อมูลและแสดงผลข้อมูลได้ตามหมวดหมู่ ผู้วิจัยก้าหนดขอบเขตของการพัฒนาและ
ฟังก์ชันการท้างานต่าง ๆ ของระบบโดยการน้าความต้องการแบบที่เป็นหน้าที่หลัก(Functional 
Requirements) ซึ่งบ่งบอกถึงความสามารถที่ผู้ใช้สามารถเรียกใช้จากระบบ มาแปลงเป็นรูปแบบความ
ต้องการของผู้ใช้งาน ซึ่งจะใช้ Context Diagram และ Data Flow Diagram รวมถึง Data Store ซึ่ง
เป็นรายละเอียดของแต่ละฟังก์ชันว่าเกี่ยวข้องกับผู้ใช้ในสิทธิ์ใดและมีการจัดเก็บข้อมูลอะไรบ้าง รวมถึง 
ล้าดับการท้างานของแต่ละฟังก์ชัน  

ผลการวิจัย 
การพัฒนาระบบซื้อขายขนมลาออนไลน์ ผู้วิจัยได้วางโครงสร้างของระบบตามสิทธ์ิของผู้ใช้โดย

แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) ผู้ดูแลระบบ คือ ผู้จัดการร้าน 2) ลูกค้า ซึ่งผู้ใช้จะเข้าใช้งานฟังก์ชันได้ตามสิทธิ์
ของผู้ใช้ในแต่ละส่วนดังนี้  

ตาราง 1 การเข้าใช้งานฟังก์ชันของผู้ใช้ระบบตามสิทธ์ิ 

ระบบซ้ือขายขนมลาออนไลน ์

สิทธิ ์ การใช้งาน 
1. ผู้ดูแลระบบ เพิ่ม/ ลบ/ แก้ไข ข้อมูลสมาชิก จัดการข้อมูลสินค้าในร้าน ประเภท ชนิด ราคา     

โปรโมชัน จัดการข้อมูลการสั่งซื้อออนไลน์ ออกรายงานรายรับ รายจ่าย 
2. ลูกค้า   ดู ข้อมูลสินคา้ในร้าน ประเภท ชนิด ราคา โปรโมชัน 

เพิ่มข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ รายละเอียดการจ่ายเงินออนไลน์ 

 ส่วนติดต่อผู้ใช้ 
  ในส่วนนี้ผู้วิจัยได้ออกแบบหน้าจอ เช่น หน้าแสดงสินค้า แสดงรายละเอียดสินค้า หน้าการ
สั่งซื้อสินค้า หน้าสรุปการสั่งซื้อ โดยแสดงภาพสินค้า ช่ือสินค้า ราคาสินค้า และมีปุ่มกดหยิบใส่ตะกร้า
สินค้าเพื่อให้ลูกค้ากดเมื่อต้องการซื้อสินค้า 
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ภาพที่ 1 แสดงสินค้าและรายละเอียดสินค้า 

 
ภาพที่ 2 แสดงรายละเอียดสินค้า 

 
ภาพที่ 3 แสดงตะกร้าสินค้า 
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ภาพที่ 4 แสดงการสั่งซื้อและช้าระเงิน 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในการส้ารวจการประเมินคุณภาพของระบบและส้ารวจความพึง
พอใจของระบบเป็นแบบสอบถามก้าหนดค่าคะแนนแบบประเมินเป็น 5 ระดับ ตามวิธีของ ลิเคิร์ท ใช้
เกณฑ์การประเมิน ดังช่วงระดับคะแนนที่ใช้ประเมินดังต่อไปนี้ 1.00 - 1.49 ไม่พอใจ 1.50 - 2.49 
พอใจน้อย 2.50 - 3.49 พอใจปานกลาง 3.50 - 4.49 พอใจมาก และ 4.50 - 5.00 พอใจมากที่สุด
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลการวัดความพึงพอใจของผู้เข้าใช้งานเว็บไซตจ์้านวน 50 คน ได้ผลสรปุ 
คือ ผลการประเมินประเมินคุณภาพระบบ ภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย (x̅) เท่ากับ 4.16 ซึ่งอยู่
ในเกณฑ์ที่ผู้ใช้พึงพอใจมาก และผลการประเมินความพึงพอใจของ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก           มี
ค่าเฉลี่ย (x̅) เท่ากับ 4.21 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ผู้ใช้พึงพอใจมาก เป็นไปตามเกณฑ์ทุกหัวข้อ  

ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์การประเมินคุณภาพระบบ 

ผลการประเมินประเมินคุณภาพระบบ ค่าเฉลี่ย 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1.ผู้ใช้สามารถใช้งานระบบได้อยา่งรวดเร็ว 4.04 มาก 
2.ผู้ใช้สามารถเรียนรู้การใช้ระบบได้เอง โดยไม่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ 
ช่วยเหลือ 

4.02 มาก 

3.ความถูกต้องในการใช้งานระบบ 4.30 มาก 
4.ระบบมีการจ้ากัดสิทธ์ิการเข้าถึงข้อมูล และการรักษาความปลอดภัย 
ที่เหมาะสม 

4.22 มาก 
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ผลการประเมินประเมินคุณภาพระบบ ค่าเฉลี่ย ระดับความ
พึงพอใจ 

5.ระบบสร้างเมนูท่ีเหมาะสมต่อการใช้งาน 4.20 มาก 
6.ข้อมูลและภาพประกอบในระบบมีความเหมาะสม 4.22 มาก 
7.ระบบมีการเช่ือมโยงข้อมลูในแตล่ะส่วนท่ีเกี่ยวข้องกันมาแสดงผล ได้
ถูกต้อง 

4.16 มาก 

8.ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ 4.22 มาก 
9.ความเหมาะสมของขั้นตอนการซื้อขาย 4.08 มาก 
10.การเช่ือมต่อของระบบ มีประสทิธิภาพต่อการใช้งาน (การใช้งาน
ระบบหลุดบ่อยหรือไม่ การบันทึกข้อมูล การอัพโหลดภาพ การส่ง
ข้อมูล) 

4.18 มาก 

รวม      4.16 มาก 

 

 

ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์ 

ผลการประเมินความพึงพอใจการใช้ระบบ ค่าเฉลี่ย ระดับความ
พึงพอใจ 

1.ความถูกต้องของเนื้อหา 4.10 มาก 
2.ความสอดคล้องของภาพกับเนื้อหา 4.02 มาก 
3.ความสมบรูณ์ของข้อมูล 4.32 มาก 
4.ความสอดคล้องของเนื้อหากับหวัข้อ 4.20 มาก 
5.ความถูกต้องของการจัดล้าดับเนื้อหา 4.06 มาก 
6.การจัดวางตัวอักษรและข้อความ 4.32 มาก 
7.รูปแบบของตัวอักษร 4.14 มาก 
8.ขนาดของตัวอักษร 4.38 มาก 
9.สีของตัวอักษร 4.34 มาก 
10.ความเด่นชัดของหัวข้อ 4.20 มาก 
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ผลการประเมินความพึงพอใจการใช้ระบบ ค่าเฉลี่ย ระดับความ
พึงพอใจ 

11.พื้นหลังของเว็บไซต ์ 4.14 มาก 
12.การเช่ือมโยงมีความเหมาะสม 4.14 มาก 
13.ความเหมาะสมของเมนูการใช้งาน 4.26 มาก 
14.ความสวยงาม ความทันสมัย และน่าสนใจของหน้าระบบ 4.18 มาก 
15.ความเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และข้อมูลต่างๆ 4.32 มาก 

รวม      4.21 มาก 
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P5129

กำรพยำกรณ์ค่ำใช้จ่ำยด้ำนสุขภำพเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล

พงศธร มหากายิน1* ศราวุธ มีธรรม2 นิตินัย ไพศาลพยัคฆ์3

บทคัดย่อ
ในปัจจบุนัมปัีญหาสิง่แวดล้อมทีส่ามารถท�าให้เกดิความเจบ็ป่วย เกดิโรคได้ง่ายกว่าในอดตีเป็นอย่างมากไม่ว่าเป็น ฝุน่ควนั

จากรถยนต์ การปล่อยควันจากโรงงานท�าให้เกดิความสกปรก และอาจมีสารเคมจีากการใช้น�า้ยาประสารทอง ตะกัว่ ปรอท แคดเมยีม 

แมงกานีส สารเหล่าน้ีเม่ือเข้าสู่ร่างกายจะท�าให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพท�าให้เกิดค่ำใช้จ่ำยในด้ำนสุขภำพสามารถเกิดขึ้นได้ในทุก

ครัวเรือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการท�าเหมืองข้อมูลที่เหมาะสมในกำรพยำกรณ์ค่ำรักษำพยำบำลในแต่ละครัวเรือนและ

เปรยีบเทยีบผลกำรพยำกรณ์ค่ำรักษำพยำบำลในแต่ละครวัเรอืนต่อปี โดยใช้วธีิการพจิารณาเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพในกระบวนการ

สร้างแบบจ�าลอง เพื่อหาชุดข้อมูลย้อนหลังมาวิเคราะห์ประสิทธิภาพที่ได้จากเทคนิควิธีทั้ง 3 เทคนิค ได้แก่ แบบจ�าลองโครงข่าย

ประสาทเทียมแบบเปอร์เซ็ปตรอนหลายช้ัน แบบจ�าลองแบกกิงและแบบจ�าลองถดถอยเชิงเส้นด้วยวิธีการเปรียบเทียบความคลาด

เคลื่อน ค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (MRE) และการวัดรากของความเคลื่อนที่ก�าลัง 2 (RMSE) จากผลการทดลองจึงน�าชุด

ข้อมลูย้อนหลงัทีท่�าให้ค่าประสทิธภิาพดทีีส่ดุมาสร้างแบบจ�าลองเพือ่ท�ากำรพยำกรณ์ค่ำรกัษำพยำบำลบนชดุข้อมลูทดสอบ (Testing 

Data Set) โดยใช้อลักอรทิมึ 3 แบบและค�านวณหาค่าความคลาดเคล่ือนสัมพทัธ์ (MMRE) พบว่าแบบจ�าลองการพยากรณ์ด้วยเทคนคิ

แบบจ�าลองที่สร้างด้วยโครงข่ายประสาทเทียมแบบเปอร์เซ็ปตรอนหลายชั้นมีประสิทธิภาพโดยรวมสูงที่สุด โดยมีค่า MMRE เท่ากับ 

5.5543% ล�าดับถัดมาได้แก่แบบจ�าลองแบกกิงมีค่า MMRE เท่ากับ 5.584% และล�าดับสุดท้ายแบบจ�าลองด้วยเทคนิคถดถอยเชิง

เส้นมค่ีา MMRE เท่ากับ 7.2549% ดงันัน้แบบจ�าลองในกำรพยำกรณ์ค่ำรกัษำพยำบำลท่ีสร้างด้วยโครงข่ายประสาทเทยีมแบบเปอร์

เซ็ปตรอนหลายชั้นมีประสิทธิภาพสูงที่สุด

ค�ำส�ำคัญ : การพยากรณ์ค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายในด้านสุขภาพ
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Forecast cost of health average per month of household by using data mining

Pongsaton Mahakayin1* Sarawut Meetum2 Nitinai Phisanpayak3

Abstract
At Present have environment can cause pain. Disease is easier than in the past. such as dust from the 

car smoke, factory smoke and may contain chemicals from the use of gold, lead, mercury and manganese when 

into the body, will cause danger to health. Have Health expenses can occur in every household. Objective to 

study appropriate Data Mining Methods for forecasting of medical expenses in every household per year. The 

methods to compares the performance of the modeling process. When the previous data set to analyze the 

performance obtained from the 3 techniques as Multilayer Perceptron, Bagging and Linear Regression with 

compare Magnitude of Relative Error(MRE) and Root Mean Square Error (RMSE) from the experimental results 

therefore retroact data set that used to make the best performance data were used to create a model for 

forecasting of medical expenses on testing data set use 3 Algorithm and calculate the Mean Magnitude of 

Relative Error (MMRE). When forecasting of modeling process Multilayer Perceptron highest overall performance 

with MMRE = 5.5543%. Next Bagging is MMRE = 5.584% and Linear Regression MMRE = 7.2549%. So forecasting 

of modeling process Multilayer Perceptron highest overall performance.

Keywords : forecasting of medical expenses, Health expenses
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บทน า 
 ในปัจจุบันการรักษาพยาบาลเป็นสิ่งที่ประชากรคนไทยเริ่มกลับมาเอาใจใส่และตระหนักที่จะเข้ารับการ
รกัษาพยาบาลมากขึน้โดยอ้างองิจากสถติจิ านวนผู้ป่วยนอกทีเ่ข้ารบัการรกัษาโดยจ าแนกตามกลุ่มสาเหตุ 21 โรค จาก
สถานบรกิารสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข เป็นขอ้มูลสถติขิองส านักงานสถติแิห่งชาต ิ (สสช.) [1] ทีเ่ผยแพร่ผ่าน
เวบ็ไซต์ statbbi.nso.go.th เนื่องจากปัจจุบนัมีปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดการเจ็บป่วยได้มากกว่าอดีตเป็นอย่างมาก
เช่น โรงงานปล่อยควนัพิษในอากาศโดยควนัทีป่ล่อยออกมาจากโรงงานท าให้เกิดความสกปรกและควนัที่ปล่อยออกมา
อาจมีสารเคมีปะปนอยู่ อาทิ ควนัจากการใช้น ้ายาประสารทอง ซึ่งมีฤทธิก์ัดกร่อน บางครัง้อาจมพีวกโลหะหนักจากไอ
ของปรอท ตะกัว่ แคดเมยีม แมงกานีส เมื่อไดร้บัไอของสารพิษเหล่านี้เป็นปรมิาณมากจะท าใหเ้ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
รวมไปถงึพฤตกิรรมการใช้ชวีิตของมนุษย์ เช่น การสูบบุหรี ่ ไม่ว่าจะเป็นการสูบระยะเวลาสัน้ ท าใหป้ระสาทสมัผสัของ
การรบัรู้กลิ่นและรส ท าหน้าที่ได้ลดลง หวัใจเต้นเร็วขึ้นและความดนัโลหิตสูงขึ้น เป็นต้น หรือระยะยาว จะส่งผลต่อ
ร่างกาย ท าให้เป็นโรคมะเร็งปอด โรคถุงลมโป่งพอง โรคหวัใจ เป็นต้น [2] ท าให้มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่ายา ค่าการ
รกัษาพยาบาลเกดิขึน้ในแต่ละครวัเรอืนเป็นจ านวนมาก การประมาณค่าใชจ้่ายเกี่ยวกับการรกัษาพยาบาลทีเ่กิดขึน้ จงึมี
ความส าคญัเป็นอย่างมากท าใหส้ามารถเก็บเงินตามที่ประมาณค่าใช้จ่ายไว้ เมื่อมีการรกัษาพยาบาลเกิดขึ้นในอนาคต 
สามารถน าเงนิส่วนนี้ออกมาใช้ในเวลาฉุกเฉินได ้ท าใหไ้ม่เกดิปัญหาหนี้สนิตามมาในภายหลงั จากทีท่างคณะผูจ้ดัท าได้
ท าการศกึษาขอ้มูลเกี่ยวกบัสดัส่วนค่าใชจ้่ายด้านสุขภาพเฉลี่ยต่อเดอืนของแต่ละครวัเรอืน เป็นรายปีตัง้แต่ปี พ.ศ. 2547 
ถงึ พ.ศ. 2561 โดยเป็นขอ้มูลทีเ่ผยแพร่ทางเวบ็ไซต์www.social.nesdb.go.th ซึ่งไดจ้ดัท าโดย ส านักงานสภาพฒันาการ
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (สศช.) [3] ท าให้พบว่าข้อมูลเกี่ยวกับการเข้ารับการรกัษาพยาบาล เช่น ค่ายา ค่าห้อง
รกัษาพยาบาล ค่าท าหตัถการ ค่าท าคลอด ค่ารกัษาโรคต่างๆ  เป็นต้น เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับทุกครวัเรือน แต่สิ่งที่
ตามมาหลงัการรกัษาพยาบาลคือ ค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระ บางครวัเรือนต้องกู้หนี้ ยืมเงิน เพื่อมาจ่ายค่ารกัษาพยาบาล
เหล่านี้ เกิดปัญหาหนี้สินตามมาอย่างมากมาย ท าให้การประมาณค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรกัษาพยาบาลที่จะเกิดขึ้ นใน
อนาคตมคีวามจ าเป็นอย่างมาก เพื่อเตรยีมตวัรบัมอืค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้และไม่ประสบปัญหาทางการเงนิทีไ่ม่เพยีงพอต่อ
การน ามาใช้จ่ายค่ารกัษาพยาบาลที่เกิดขึ้น และการตรวจสุขภาพประจ าปีเป็นสิ่งที่ส าคญั เพราะท าให้ทราบว่าสภาพ
ร่างกายบกพร่องส่วนใดบ้าง จะไดท้ าการแก้ไขหรือรกัษาไดอ้ย่างทนัท่วงท ีไม่ปล่อยไวน้านจนท าใหเ้กดิโรครา้ยแรงที่ท า
ให้เกิดผลกระทบทัง้ สุขภาพกาย สุขภาพจิต สิ่งนี้เป็นอีกปัจจยัที่ท าให้เกิดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น คณะ
ผูจ้ดัท าสนใจท าการศกึษาเกี่ยวกบัเทคนิคการพยากรณ์ดว้ยวธิเีหมอืงขอ้มูลโดยเลอืกวธิกีารพยากรณ์ทีเ่หมาะสม ในการ
พยากรณ์ค่ารกัษาทีเ่กดิขึ้นในแต่ละครวัเรอืน โดยการศกึษาจากงานวจิยัทีเ่กี่ยวข้อง น ามาทดสอบกับขอ้มูลสถติทิี่ได้ไป
สืบค้นมา วิเคราะห์และสรุปผลหลายๆ เทคนิควิธี และเลือกใช้วิธีการพยากรณ์ที่มีค่าความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด 
หมายถึง เทคนิคหรือวิธีการดังกล่าวเป็นการพยากรณ์ที่แม่นย ามากที่สุด และสามารถน าการพยากรณ์ น าไปใช้
ประโยชน์ในการประมาณการค่ารกัษาทีเ่กิดขึน้ในอนาคตได้ 

วตัถุประสงค์ 

 1. เพื่อศกึษาวธิกีารท าเหมอืงขอ้มูลทีเ่หมาะสมในการพยากรณ์ค่ารกัษาพยาบาลในแต่ละครวัเรอืน 
 2. เพื่อเปรยีบเทยีบผลการพยากรณ์ค่ารกัษาพยาบาลในแต่ละครวัเรอืนต่อปีโดยใชว้ธิีการเหมอืงขอ้มูล 
กลุ่มเป้าหมาย 

 โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่ได้รบัประโยชน์ดังนี้ นักเรียนนักศึกษาหรือบุคคลที่สนใจเกี่ยวกับวิธีการพยากรณ์ค่า
รกัษาพยาบาลในแต่ละครวัเรอืนดว้ยวธิกีารเหมอืงขอ้มูล 

ขอบเขต 

 1. ข้อมูลสถิติจ านวนค่าใช้จ่ายเฉลี่ยด้านสุขภาพ  (ค่ายา ค่ารักษา) ต่อเดือนของครวัเรือน พ.ศ.2547-2561 
จ านวน 15 ปี 
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วิธีด าเนินการ 
ผูว้จิยัด าเนินการวจิยัเรื่องการพยากรณ์ค่ารกัษาพยาบาล โดยใชก้ารวเิคราะห์อนุกรมเวลาดว้ยเทคนิคเหมืองขอ้มูลตาม
ขัน้ตอนต่อไปนี้ 

1. ศกึษาปัญหาและวเิคราะห์ขอ้มูล 

 จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลค่ารักษาพยาบาลพบว่า ชุดข้อมูลมีลกัษณะเป็น ข้อมูลอนุกรมเวลา ( Time 
Series Data) ที่มีการจัดเก็บข้อมูลทุกปี ดังนัน้ผู้วิจ ัยจึงเลือกเทคนิควิธีการวิเคราะห์อนุกรมเวลาเพื่อท าการสร้าง
แบบจ าลองในการพยากรณ์ค่ารกัษาพยาบาล ส าหรบัการวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาประสทิธภิาพของแบบจ าลองใน
การพยากรณ์ค่ารกัษาพยาบาล โดยวิธีการวิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล ผู้วิจยัจึ งเลือกชุดข้อมูลค่า
รกัษาพยาบาลเป็นรายปีตัง้แต่ปี พ.ศ. 2547 ถงึ ปี พ.ศ. 2561 

 การท าเหมอืงขอ้มูล (Data Mining) การรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งทีม่าต่างๆ จ านวนมากเขา้ด้วยกนั เรยีกว่า Big 
Data เมื่อได้ข้อมูลปริมาณมหาศาล จะท าการ Data Mining เพื่อสกัดข้อมูล ตีความหมายและท าการดึงข้อมูลที่มี
ประโยชน์และตรงตามจุดประสงค์ทีต่้องการใชง้านมากทีสุ่ดมาใชใ้นการท างานและสามารถน าไปประยุกต์ใช้งานในงาน
หลากหลายประเภท ทัง้ในดา้นธุรกจิทีช่่วยในการตดัสนิใจของผู้บรหิาร และในดา้นวทิยาศาสตร์และด้านการแพทย์และ
สามารถน าไปใช้ในด้านเศรษฐกิจและสงัคม รวมไปถึงการพยากรณ์ข้อมูลทีจ่ะเกิดขึ้นในอนาคตการพยากรณ์สามารถ
น าไปใช้ได้หลายรูปแบบ [4] โดยใช้ข้อมูลอนุกรมเวลา (Time Series Data) เพื่อพยากรณ์ข้อมูลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
ซึ่งเป็นชุดข้อมูลที่จดัเก็บตามระยะเวลา โดยเก็บข้อมูลอย่างละเอียดและมีความต่อเนื่องตามระยะเวลาที่ก าหนดซึ่ง
ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ในการน าไปใช้งาน ก าหนดระยะเวลาในการจัดเก็บตัง้แต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดจะเท่าๆ กันทุกปี 
ข้อมูลอนุกรมเวลามีประโยชน์มากในการน ามาวิเคราะห์และตัดสินใจวางแผน หรือคาดคะเนการท างาน ให้เกิด
ขอ้ผดิพลาดน้อยทีสุ่ด [5] เช่น การพยากรณ์ปรมิาณการใช้บตัรเครดติเพื่อการใชจ้่าย [6] เป็นต้น 

2. การเตรยีมขอ้มูล (Data Preparation) 

 งานวจิยันี้มุ่งเน้นการสร้างแบบจ าลองเพื่อใชใ้นการท านายปรมิาณค่ารกัษาพยาบาล ไดแ้ก่ การถดถอยเชิงเส้น 
(Linear Regression) แบบจ าลองโครงข่ายประสาทเทยีมแบบเปอร์เซป็ตรอนหลายชัน้ (Multilayer Perceptron) และ 
แบ็กกิง (Bagging) โดยเทคนิคเหล่านี้เป็นที่นิยมและสามารถน าไปใช้พยากรณ์ข้อมูลในรูปแบบอนุกรมเวลาได้ ซึ่ง
ผลลพัธ์ของการประมาณผลข้อมูลอนุกรมเวลาจะอยู่ในรูปแบบจ าลองพยากรณ์ค่ารกัษาพยาบาล ผู้วิจยัแบ่งข้อมูล
ออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ชุดข้อมูลเรียนรู ้(Training Data Set) วิเคราะห์โดยใช้การวดัรากของความเคลื่อนทีก่ าลงัสอง 
(Root Mean Square Error : RMSE) และค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์ (Mean Absolute Error : MAE) เพื่อ
แสดงการเปรยีบเทียบประสิทธิภาพของแบบจ าลองเพื่อใช้ประมาณค่ารักษาพยาบาล ส าหรบั 2) ชุดข้อมูลทดสอบ 
(Testing Data Set) โดยใช้วิธีการประมาณการความแม่นย าในการพยากรณ์ด้วยค่ าความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ 
(Magnitude of Relative Error : MRE) ส าหรบัทดสอบประสทิธภิาพของแบบจ าลองโดยแยกแต่ละเดอืนในช่วงของชุด
ขอ้มูลทดสอบ และใชค่้าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสมัพทัธ์ (Mean Magnitude of Relative Error : MMRE) เพื่อใชใ้นการ
ทดสอบประสทิธภิาพโดยรวมของแบบจ าลองการพยากรณ์ส าหรบัชุดขอ้มูลทดสอบ 
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 ชุดขอ้มูลจะประกอบไปด้วยปรมิาณค่ารกัษาพยาบาล ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2547 ถงึ ปี พ.ศ. 2561 จ านวน 15 ปี โดย
ในแต่ละชุดข้อมูลจะแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ชุดขอ้มูลที่จะน ามาสอนระบบเพื่อสร้างแบบจ าลองการท านาย 
(Traning Data Set) โดยใชข้อ้มูลระหว่างปี พ.ศ. 2547 ถงึ ปี พ.ศ. 2558 และแบ่งขอ้มูลทีเ่หลอืในปี พ.ศ. 2559 ถงึ ปี 
พ.ศ. 2561 ส าหรบัใชเ้ป็นขอ้มูลในการทดสอบ (Testing Data Set) แบบจ าลองการพยากรณ์ 

3. การวเิคราะห์ขอ้มูล (Data Analysis) 

การวิจยัครัง้นี้ เป็นการสร้างแบบจ าลองการพยากรณ์ค่ารกัษาพยาบาล โดยใช้วิธีการวิเคราะห์อนุกรมเวลา
ดว้ยเทคนิคเหมอืงขอ้มูล (Time Series Data Mining Techniques) โดยใชเ้ทคนิคเหมอืงขอ้มูล 3 วธิ ีไดแ้ก่ แบบจ าลอง
ดว้ยเทคนิคถดถอยเชงิเสน้ (Linear Regression) แบบจ าลองทีส่ร้างด้วยโครงข่ายประสาทเทยีมแบบเปอร์เซป็ตรอนห
ลายชัน้ (Multi-Layer Perceptron) แบบจ าลองแบ็กกิง (Bagging) โดยมีขัน้ตอนในการด าเนินวิจยัแบ่งออกเป็น 3 
ขัน้ตอนดงันี้ 1) ศกึษาปัญหาและวิเคราะห์ขอ้มูลค่ารกัษาพยาบาล โดยเลอืกใชข้อ้มูลในปี พ.ศ. 2547 ถงึ ปี พ.ศ. 2561 
มาใช้เป็นข้อมูลในการทดลอง 2) การเตรียมข้อมูล ผู้วิจ ัยเลือกชุดข้อมูล ซึ่งประกอบด้วยชุดข้อมูลค่ารกัษาพยาบาล
ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2547 ถงึ ปี พ.ศ. 2558 จ านวน 14 ปี ในการน ามาสรา้งแบบจ าลองการท านาย เป็น 3) การวเิคราะห์ขอ้มูล 
ผู้วิจยัน าข้อมูลในปี พ.ศ. 2547 ถึง ปี พ.ศ. 2558 เป็นชุดทดสอบแบ่งเป็น ชุดข้อมูลย้อนหลงั ( Lagged) 1 ปี 3 ปี 5 ปี 
และ 9 ปี 

 ผู้วิจยัเลือกการใช้โปรแกรม WEKA Version 3.9 เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างแบบจ าลองการพยากรณ์ค่า
รกัษาพยาบาล โดยใชว้ธิกีารวเิคราะห์อนุกรมเวลาด้วยเทคนิคเหมอืงขอ้มูล (Time Series Data Mining Techniques) 
วิธีการทัง้หมดจะให้ผลลพัธ์ในรูปแบบของแบบจ าลอง (Model) ซึ่งถือเป็นลกัษณะข้องการแทนความรู้ (Knowledge 
Representation) แบบหนึ่ง ส าหรบัรูปแบบการพยากรณ์จะมีลกัษณะเป็นแบบ Sliding Window ซึ่งเป็นการจดัเรียง
ข้อมูลแบบอนุกรมเวลาโดยสร้างชุดขอ้มูลส าหรบัการสรา้งแบบจ าลองการพยากรณ์ ผู้วิจยัจะน าข้อมูลในปี พ.ศ. 2547 
ถงึ ปี พ.ศ. 2558 เป็นชุดขอ้มูลทดสอบแบ่งเป็นชุดขอ้มูลยอ้นหลงั (Lagged) ดงันี้ 1 ปี 3 ปี 5 ปี 7 ปี 9 ปี และ 11 ปี โดย
ผลลพัธ์ ในการทดสอบประสทิธภิาพของชุดขอ้มูลในช่วงปี พ.ศ. 2547 ถงึ ปี พ.ศ. 2558 เป็นเป้าหมาย (Target) ในการ
พยากรณ์ ประสทิธภิาพของการพยากรณ์ในแต่ละอลักอรทิมึจะเป็นดชันีชี้วดัว่าอลักอรทิึมใดเหมาะสมกบัการพยากรณ์
ในปีใด รายละเอยีดชุดขอ้มูลทัง้หมด สามารถแสดงไดด้งัตารางที ่1 

ตารางท่ี 1 รายละเอยีดการจดัเรยีงขอ้มูลแบบอนุกรมเวลาโดยขอ้มูลมลีกัษณะเป็นช่วง ปี พ.ศ. 2547 ถงึ ปี พ.ศ. 2561 

ปรมิาณค่ารกัษาพยาบาลเฉลี่ยต่อเดอืน (บาท) 
2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 

Training Data Set / Variation Data Set Testing Data Set 
252 262 305 284 282 314 287 267 303 287 314 296 293 332 309 

 
 จากข้อมูลในตาราง ผูว้ิจยัน าข้อมูลอนุกรมเวลาทัง้ไปทดสอบสร้างแบบจ าลอง โดยใช้วิธีการวิเคราะห์อนุกรม
เวลาด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล ทัง้ 3 เทคนิค เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของการท านายค่ารักษาพยาบาล ทัง้นี้ผู้วิจยั
พิจารณาค่า RMSE และ MAE มาเป็นดชันีชี้วดัแบบจ าลองการท านายทีม่ีความเหมาะสมกับการพยากรณ์แต่ละเดอืน
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ส าหรบัการทดสอบประสทิธภิาพของแบบจ าลองโดยแยกแต่ละเดือนในชุดขอ้มูลทดสอบ ผู้วิจยัพิจารณาค่า MRE และ 
MMRE เพื่อเลอืกแบบจ าลองทีเ่หมาะสมในการน าไปใชง้าน 

ผลการวิจยัและอภิปรายผลการวิจยั 

จากผลการทดลองไดท้ าการวดัประสทิธภิาพแบบจ าลองเพื่อพยากรณ์ค่ารกัษาพยาบาล โดยใชว้ธิกีารวเิคราะห์
อนุกรมเวลาดว้ยเทคนิคเหมอืงขอ้มูล ตามวธิกีารด าเนินงานวจิยั ดว้ยใชเ้ทคนิควธิเีหมอืงขอ้มูลทัง้ 3 เทคนิค กบัทดสอบ
ชุดขอ้มูลฝึกฝน (Training Data Set) และชุดขอ้มูลทดสอบ (Testing Data Set) ตามขัน้ตอนวธิวีจิยั ผลการทดสอบแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วนดงันี้ 

1. การเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพในกระบวนการสรา้งแบบจ าลองเพื่อพยากรณ์ค่ารกัษาพยาบาล 

จากชุดข้อมูลค่ารกัษาพยาบาลที่ใช้เป็นข้อมูลส าหรบัการสร้างแบบจ าลองการพยากรณ์ ผู้วิจยัน าข้อมูลในปี 
2547 - 2558 มาใชชุ้ดขอ้มูลเรยีนรูเ้พื่อสร้างแบบจ าลองพยากรณ์ โดยชุดขอ้มูลทดสอบแบ่งออกเป็น ชุดขอ้มูลยอ้นหลงั 
(Lagged) 1 ปี 3 ปี 5 ปี 7 ปี 9 ปี และ 11 ปี ถูกน ามาสร้างแบบจ าลองในการพยากรณ์ค่ารกัษาพยาบาล เพื่อวเิคราะห์
ประสทิธภิาพทีไ่ดจ้ากเทคนิควธิีเหมืองข้อมูลทัง้ 3 เทคนิค โดยวธิกีารเปรียบเทยีบความคลาดเคลื่อนด้วยวิธกีาร MAE 
และ RMSE โดยชุดขอ้มูลยอ้นหลงั (Lagged) 1 ปี 3 ปี 5 และ 5 ปี ไม่สามารถน ามาทดสอบไดเ้นื่องจากมขีอ้มูลยอ้นหลงั
ทีน่้อยเกนิไป จงึขาดความน่าเชื่อถอืของขอ้มูลในการน ามาทดสอบ จากผลการทดลอง สามารถแสดงไดด้งัตารางที ่2 

ตารางท่ี 2 การเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพแบบจ าลองการพยากรณ์ค่ารกัษาพยาบาลโดยใชชุ้ดขอ้มูลยอ้นหลงั (Lagged) 

Year Lagged 
Linear Regression Multi – Layer Perceptron Bagging 

MAE RMSE MAE RMSE MAE RMSE 
Lag 7 12.5206 15.5446 11.8874 15.9831 11.7874 14.6526 
Lag 9 11.1756 14.2747 11.3547 15.0897 10.0597 13.2867 
Lag 11 13.6648 16.1311 13.8687 17.0502 11.9553 14.8719 

 

จากตารางที ่2 แสดงผลการพยากรณ์ของแต่ละเทคนิควธิกีบัการใช้ชุดขอ้มูลโดยมจี านวนปียอ้นหลงั (Lagged) 
ที่แตกต่างกันเมื่อใช้ค่า MAE และ RMSE เป็นดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ โดย MAE เป็นค่าชี้วดัความถูกต้องของการ
พยากรณ์เพื่อวดัประสทิธภิาพของแบบจ าลอง และ RMSE เป็นการประมาณความแม่นย าจากการสร้างแบบจ าลอง จาก
การทดลองแสดงให้เห็นว่า เมื่อสร้างแบบจ าลองด้วยเทคนิคถดถอยเชิงเส้น ด้วยข้อมูลย้อนหลัง 9 ปี ( Lag9) มี
ประสิทธิภาพสูงที่สุด (MAE = 11.1756, RMSE = 14.2747) ส าหรบัแบบจ าแบบจ าลองที่สร้างด้วยโครงข่ายประสาท
เทียมแบบเปอร์เซ็ปตรอนหลายชัน้ โดยใช้ข้อมูลย้อนหลงั 9 ปี (Lag9) จึงมีประสิทธิภาพสูงสุด (MAE = 11.3547, 
RMSE = 15.0897) แบบจ าลองแบ็กกิง โดยใชข้อ้มูลยอ้นหลงั 9 ปี (Lag9) จงึมปีระสทิธิภาพสูงสุด (MAE = 10.0597, 
RMSE = 13.2867) 

จากผลการทดลอง ผู้วิจยัจึงเลอืกชุดข้อมูลย้อนหลงัที่ท าใหค่้าประสิทธภิาพดีที่สุด มาใช้สร้างแบบจ าลองเพื่อ
ท าการพยากรณ์ค่ารกัษาพยาบาล บนชุดขอ้มูลทดสอบ (Testing Data Set) ซึ่งเป็นการประมาณการค่ารกัษาพยาบาล
ในปี พ.ศ. 2559 ถงึ ปี พ.ศ. 2561  
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2. การเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของแบบจ าลองการท านายกบัชุดขอ้มูล 

 จากการน าแบบจ าลองการพยากรณ์ค่ารกัษาพยาบาล พ.ศ. 2559 ถึง ปี พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีวิเคราะห์อนุกรม
เวลาด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล (Time Series Data Mining Techniques) โดยใช้อลักอริทึม 3 แบบ และค านวณหาค่า
ความคลาดเคลื่อนสมัพทัธ์ (Magnitude of Relative Error : MMRE) สามารถแสดงผลการทดลองไดด้งั ตารางที ่3 

ตารางท่ี 3 การเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของแบบจ าลองโดยใช้อลักอรทิมึ 

ปี 2559 - 2561 Linear Regression Multi-layer Perceptron Bagging 
Year Actual Predict MRE Predict MRE Predict MRE 
2559 293 318.093 0.0856 294.6876 0.0058 296 0.0102 
2560 332 302.3227 0.0894 297.3858 0.1043 293.75 0.1152 
2561 309 322.1683 0.0426 291.5075 0.0566 296 0.0421 

MMRE 7.2549 5.5543 5.5840 

จากตารางที่ 4.2 พบว่าการพยากรณ์ค่ารักษาพยาบาล โดยใช้วิธีวิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วยเทคนิคเหมือง
ข้อมูล ในภาพรวม แบบจ าแบบจ าลองที่สร้างด้วยโครงข่ายประสาทเทียมแบบเปอร์เซ็ปตรอนหลายชัน้ (Multi-layer 
Perceptron) โดยใช้ชุดข้อมูลย้อนหลงั 9 ปี (Lag 9) มีค่าประสิทธิภาพโดยรวมสูงที่สุด โดยมีค่า MMRE = 5.5543% 
ล าดบัถดัมาไดแ้ก่ แบบจ าลองแบก็กงิ (Bagging) โดยใชชุ้ดขอ้มูลยอ้นหลงั 9 ปี (Lag 9) มค่ีา MMRE = 5.584% 

สรปุผลการวิจยั 
งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์ เปรยีบเทยีบประสทิธภิาพและเลอืกเทคนิคทีเ่หมาะสมในการพยากรณ์ดว้ยเทคนิควิธี

เหมืองข้อมูล 3 เทคนิค ได้แก่ 1) การถดถอยเชงิเส้น 2) แบบจ าลองโครงข่ายประสาทเทียมแบบเปอร์เซ็ปตรอนหลาย
ชัน้ 3) แบบจ าลองแบก็กงิ โดยขอ้มูลทีน่ ามาใชศ้กึษาเป็นขอ้มูลอนุกรมเวลารายปี ตัง้แต่ปี 2547-2561 

จากผลการทดลองพบว่าชุดขอ้มูลค่ารกัษาพยาบาลย้อนหลงั 9 ปี มคีวามเหมาะสมในการใชเ้ป็นชุดข้อมูลเพื่อ
สร้างแบบจ าลองในการพยากรณ์ และเมื่อพิจารณาประสิทธิภาพของแบบจ าลองชุดข้อมูลในปี 2547-2558 ที่ใช้เป็น
ข้อมูลทดสอบพบว่าแบบจ าลองการพยากรณ์ด้วยโครงข่ายประสาทเทียมแบบเปอร์เซป็ตรอนหลายชัน้มีประสิทธิภาพ
โดยรวมสูงทีสุ่ด มค่ีา MAE = 11.3547, RMSE = 15.0897 รองลงมาคอื แบบจ าลองการพยากรณ์ดว้ยเทคนิคแบ็กกงิ มี
ค่า MAE = 10.0597, RMSE = 13.2867  

จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นประเด็นส าคัญเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลย้อนหลังในการพยากรณ์ปริมาณค่า
รกัษาพยาบาลทีเ่หมาะสมอยู่ในช่วง 9 ปี แสดงใหเ้หน็ว่าการใชแ้บบจ าลองการพยากรณ์ดว้ยเทคนิคการถดถอยเชิงเส้น
มีค่าความผิดพลาดสูงที่สุดโดยมีค่า MMRE = 7.2549% รองลงมาคือเทคนิคแบ็กกิงที่มีค่า MMRE = 5.5840% และ
เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมแบบเปอร์เซ็ปตรอนหลายชัน้ที่มีค่า MMRE = 5.5543% ดงันัน้จึงขึ้นอยู่กับนักเรียน
นักศกึษาหรอืบุคคลทีส่นใจในงานวจิยัทีจ่ะก าหนดเกณฑ์ค่าความผดิพลาดทีย่อมรบัได ้

  



1499
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

กิตติกรรมประกาศ 
ทางคณะผูว้จิยั ขอขอบคุณอาจารย์จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลยัสยาม ทีใ่หค้ าปรกึษา ความรู้ 

ให้การสนับสนุน ท าให้สามารถท างานวิจยัเล่มนี้ประสบความส าเร็จลงด้วยดี ขอขอบคุณทางมหาวิทยาลยัสยาม ที่ให้
เครื่องมอืในการศกึษาคน้ควา้ขอ้มูลในการท างานวจิยั และขอขอบคุณก าลงัใจจากพ่อ แม่ ญาตพิีน่้อง ของคณะผูจ้ดัท าที่
คอยสนับสนุนทางคณะผูจ้ดัท าดว้ยดเีสมอมา 

เอกสารอ้างอิง 
[1] ส านักงานสถิติแห่งชาติ. (2560). สถติจิ ำนวนผูป่้วยนอกทีเ่ข้ำรบักำรรกัษำโดยจ ำแนกตำมกลุ่มสำเหตุ 21 โรค จำก

สถำนบรกิำรสำธำรณสุขของกระทรวงสำธำรณสุข. เรยีกใชเ้มื่อ 23 ตุลาคม 2562 จาก ส านักงานสถติแิห่งชาต:ิ 
http://statbbi.nso.go.th/ 

[2] ประกิต วาทีสาธกกิจ. (2547). สำรำนุกรมไทยส ำหรบัเยำวชนฯ เล่ม ๒๘. โครงการสารานุกรมไทยส าหรบัเยาวชน 
โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั. 

[3] ส านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต.ิ (2561). สถติแิละชุดขอ้มูล. เรยีกใชเ้มื่อ 17 กนัยายน 2562 
จาก ส านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต:ิ www.social.nesdb.go.th  

[4] ศ จี  ว า นิ ช .  ( 2 5 5 8 ) .  ข้ อ มู ล ก ำ ร ท ำ เ ห มื อ ง ข้ อ มู ล .  เ รี ย ก ใ ช้ เ มื่ อ  2 4  ตุ ล า ค ม  2 5 6 2  จ า ก 
www.sajeegm301.blogspot.com/2015/11/data-mining.html 

[5] เ ฉ ลิ ม พ ล  จ ตุ พ ร .  ( 2 5 6 0 ) .  ข้ อ มู ล อ นุ ก ร ม เ ว ล ำ .  เ รี ย ก ใ ช้ เ มื่ อ  2 6  ตุ ล า ค ม  2 5 6 2   จ า ก 
www.cj007blog.files.wordpress.com/2017/08/03-basic-of-time-series5.pdf 

[6] นิติยา เกิดแย้ม. (2559). กำรพยำกรณ์ปริมำณกำรใช้บัตรเครดิตเพือ่กำรใช้จ่ำย . จาก วิทยานิพนธ์ สาขา
คอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัสยาม. 

 



1500
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

P5130

ควำมพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อระบบงำนทะเบียน มหำวิทยำลัยทักษิณวิทยำเขตพัทลุง

สุชานาฎ สุขลิ้ม1 กิรติกานต์ โพธ์ทองศิริกุล2 ธิดาวดี ดิษฐปาน2 สุวรรณี ปาธารัตน์2

นัยนา เส้งสุก2 นุรฮีดายะห์ บาระตายะ2 และ อรสา อนันต์3

บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนิสิต ที่มีต่อระบบงานทะเบียน มหาวิทยาลัยทักษิณ 

วทิยาเขตพัทลงุ และเปรียบเทยีบความพงึพอใจของนสิติ ทีม่ต่ีอระบบงานทะเบียน มหาวิทยาลยัทกัษณิ วทิยาเขตพทัลงุ จ�าแนกตาม 

เพศ ชัน้ปี และคณะ กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยั คอื นสิติมหาวทิยาลยัทักษณิ วทิยาเขตพทัลงุ ในปีการศกึษา 2561 จ�านวน 350 คน

จ�าแนกเป็นเพศหญิง 262 คน ชาย 88 คน ก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรทาโรยามาเน่และสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น

ภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับที่มีค่าความเชื่อมั่น 0.82 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ตัวสถิติ t One-way ANOVA การเปรียบเทียบเชิงซ้อนด้วย

ตัวสถิติ LSD และ Welch’s ANOVA ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจต่อระบบงานทะเบียน ในด้านการออกแบบและจัดรูปแบบ 

ด้านคุณภาพของเวบไซต์ ด้านระบบความปลอดภัยของเว๊บไซต์ ด้านความสะดวกการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ และด้านระยะเวลา

ในการให้บริการ และด้านคุณภาพในการให้บริการในระดับมาก ดังนั้นในภาพรวมแล้วนิสิตมีความพีงพอใจต่อระบบงานทะเบียน 

มหาวทิยาลยัทกัษิณ วทิยาเขตพทัลงุอยูใ่นระดับมาก เปรยีบเทยีบคะแนนความพงึพอใจจ�าแนกตามเพศพบว่า เพศชายและเพศหญงิ

มีความพึงพอใจต่อระบบงานทะเบียนไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05 (t=0.48, p-value=0.629) หากจ�าแนกตามชั้นปี พบว่า

ชั้นปีที่แตกต่างกันจะมีความพึงพอใจต่อระบบทะเบียนแตกต่างกัน (F=20.063, p-value=0.00) ซึ่งพบว่า ชั้นปีที่ 3 และ 4 เท่านั้น

ที่มีความพึงพอใจต่อระบบทะเบียนไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05 และวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อระบบงานทะเบียนจ�าแนก

ตามคณะจะพบว่า คณะที่แตกต่างกันจะมีความพึงพอใจต่อระบบงานทะเบียน แตกต่างกัน (Welch = 5.50, p-value = 0.00)

ค�ำส�ำคัณ: ความพึงพอใจ ระบบทะเบียน

1 นิสิต ปี 1, หลักสูตรสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง 9321
2 นิสิต ปี 4, หลักสูตรสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง 93210
3 ดร., หลักสูตรสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง 93210
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Abstract 
The aims of this research are to study the level of student’s satisfaction of the registration system at 

Thaksin University, Phattalung campus, and to compare the satisfaction of student according to gender, year 

and faculty. In this research, the sample size was calculated by using the Taroyamane formula. A sample group 

of students was randomly selected by satisfied random sampling in academic year 2018, consisting of 350 

people (262 females and 88 males). The high-quality questionnaires with 0.82 confidence level wrer used to 

collecting the data. The statistics used for data analysis were mean, standard deviation, t-test F- ANOVA, Welch’s 

ANOVA, LSD and Dunett’s T3. The results show that overall students satisfied to the registration office at high 

level. Comparing the score of satisfaction classified by gender found that males and females are non-significance 

at 0.05 (t = 0.48, p-value = 0.629).  According to year, it was found that the different years were satisfied with 

the registration system differently (F = 20.226, p-value = 0.00). Using the LSD statistics of multiple comparison 

for testing the pair difference, it is found that only the third and the fourth years were non-significance at 0.05. 

Additionally, using the Welch’s ANOVA statistical testing the hypothesis of faculty variable, it found that faculties 

effected to the satisfaction of registration system  (Welch = 7.772, p-value = 0.00). Then, the Daunett’s T3 was 

used for comparing each couple of faculty, the Faculty of Engineering showed the highest of satisfaction level 

over the other faculties. 

Keywords: Satisfaction, registration system
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

บทน า 
มหาวิทยาลัยทักษิณ เปนมหาวิทยาลัยที่มุงผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพโดยผลิตบัณฑิตและบัณฑิตศึกษาหลากหลาย

สาขาวิชา ในดานการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนมีส านักงานทะเบียนเป็นผู้รับผิดชอบการเกี่ยวกับการใหบริการทาง     
ดานการศึกษา ตั้งแต งานรับเขานิสิต การจัดแผนการศึกษา งานบริการการศึกษา งานสงเสริมวิชาการ งานหลักสูตรและ
แผนการเรียน งานอนุมัติผลการศึกษา ในปี พ.ศ 2561 งานทะเบียนนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณได้มีการพัฒนาระบบงาน
ทะเบียนออนไลน์ เพื่อให้นิสิตเข้าไปลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งในเบื้องต้นมีปัญหาในเรื่องระบบที่อาจจะไม่เสถียร    
ส่วนการเปลี่ยนแปลงรายวิชาและยื่นค าร้องต่างๆ ยังคงต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่ทะเบียนโดยตรง ซึ่งหากระบบงานทะเบียนของ
มหาวิทยาลัยทักษิณ มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้นิสิตมีความประทับใจในมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น ดังนัน้ผู้วัจัยจึงได้สนใจ
ที่จะศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อระบบงานทะเบียนในด้านต่างๆ เพื่อจะแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาการใหบริการกับผูรับบริการใหมีความประทับใจและพึงพอใจมากท่ีสุดในการลงทะเบียน 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อระบบงานทะเบียน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพทัลุง 

2. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบต่อความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อระบบงานทะเบียน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

 

 

วิธีการวิจัย 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร ได้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงในปีการศึกษา 2561 จ านวน 2,411 คน กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นนิสติระดับปรญิญาตร ีมหาวิทายาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงที่ถูกสุ่มมาจ านวน 350 คน ซึ่งใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่ง
ช้ันภูมิ โดยใช้คณะเป็นช้ันภมูิจ านวน 350 คน แต่ละชั้นภูมิใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
       เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อระบบงานทะเบยีน มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุง 
ซึ่งแบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 ข้อมูลผูต้อบแบบสอบถามและรูปแบบการใช้งานระบบงานทะเบียน ลักษณะของค าถามเป็น
แบบส ารวจรายการหรือเลือกตอบ  (Checklist) ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อระบบงานทะเบียนมหาวิทยาลัย
ทักษิณ เป็นแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมานค่า (Rating Scale) 5 ระดับท่ีมีค่าความเช่ือมั่น 0.82

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. น าแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้ทั้งหมดมาตรวจ สอบความสมบูรณ์ ลงรหัสบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร ์                                                       
2. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่และหาร้อยละ 

3. การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อระบบงานทะเบยีน มหาวิทยาลยัทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง                                                                                       
โดยภาพรวม รายด้านและ รายข้อ ใช้ค่าเฉลี่ย (�̅�𝑥) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ ใช้เกณฑ์การแปลความหมาย
ค่าเฉลี่ย (�̅�𝑥) ดังนี ้

คะแนนเฉลีย่ระหว่าง    4.5 -5.00         มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด                                

คะแนนเฉลีย่ระหว่าง   3.50 - 4.49  มีความพึงพอใจในระดับมาก                                                       

คะแนนเฉลีย่ระหว่าง   2.50-3.49  มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง                                                  

   คะแนนเฉลีย่ระหว่าง   1.50-2.49  มีความพึงพอใจในระดับน้อย                                                        

คะแนนเฉลีย่ระหว่าง    1.00 - 1.50     มีความพึงพอใจในระดับนอ้ยท่ีสุด 

4.เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการให้บริการของระบบงานทะเบยีนของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จ าแนกตาม
เพศ โดย t–test (Independent Samples) จ าแนกตามคณะ โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (F - ANOVA) หรือ Welch’s 
ANOVA และหากพบความแตกต่าง จะทดสอบรายคู่ด้วยวิธีการของ LSD หรือ Dunett’s T3 

ผลการวิจัย 
การเก็บรวบรวมข้อมลู ผู้วิจัยไดต้รวจสอบข้อมูล พบว่า ได้แบบสอบถามฉบับท่ีสมบรูณจ์ านวน 350 ชุด จากนั้นท า

การวิเคราะห์ข้อมลูได้ผลดังนี้  

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นสินติเพศหญิงมากกว่าเพศชายเป็นจ านวนมากกว่าสามเท่า และเป็นนิสติ
คณะวิทยาศาสตร์มากท่ีสุดจ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 35.1  รองลงมาเป็นนิสติคณะวิทยาการสขุภาพและการ
กีฬาจ านวน 116 คิดเป็นร้อยละ 33.1 และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์และพยายาบาลศาสตร์น้อยทีสุ่ด จ านวนคณะ
ละ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.6 เป็นช้ันปีท่ี 1 มากสุดจ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยล่ะ 29.4 รองมาคือ ช้ันปีท่ี 2 และ 4 
จ านวนเท่าๆกัน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 24.6 และสุดท้ายเป็นช้ันปีท่ี 3 จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 21.4 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนและร้อยละผูต้อบแบบสอบถามเกี่ยวกับเพศ คณะและชั้นป ี

รายการ จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
   ชาย 
   หญิง  

 
88 
262 

 
25.1 
74.9 

รวม 350 100.00 
2. คณะที่ก าลังศึกษา    
  วิทยาศาสตร์  123 35.1 
  วิทยาการสุขภาพและการกีฬา 116 33.1 
  นิติศาสตร์  42 12 
  วิศวกรรมศาสตร ์ 9 2.6 
  อุตสาหกรรมการเกษตรและชีวภาพ 13 3.7 
  พยาบาลศาสตร์  9 2.6 
  เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 38 10.9 

รวม 350 100.00 
2 ช้ันปีท่ีก าลังศึกษา 
   ปีท่ี 1 
   ปีท่ี 2 
   ปีท่ี 3 
   ปีท่ี 4 

 
103 
86 
75 
86 

 
29.4 
24.6 
21.4 
24.6 

รวม 350 100.00 
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

บทน า 
มหาวิทยาลัยทักษิณ เปนมหาวิทยาลัยที่มุงผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพโดยผลิตบัณฑิตและบัณฑิตศึกษาหลากหลาย

สาขาวิชา ในดานการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนมีส านักงานทะเบียนเป็นผู้รับผิดชอบการเกี่ยวกับการใหบริการทาง     
ดานการศึกษา ต้ังแต งานรับเขานิสิต การจัดแผนการศึกษา งานบริการการศึกษา งานสงเสริมวิชาการ งานหลักสูตรและ
แผนการเรียน งานอนุมัติผลการศึกษา ในปี พ.ศ 2561 งานทะเบียนนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณได้มีการพัฒนาระบบงาน
ทะเบียนออนไลน์ เพื่อให้นิสิตเข้าไปลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งในเบื้องต้นมีปัญหาในเรื่องระบบที่อาจจะไม่เสถียร    
ส่วนการเปลี่ยนแปลงรายวิชาและยื่นค าร้องต่างๆ ยังคงต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่ทะเบียนโดยตรง ซึ่งหากระบบงานทะเบียนของ
มหาวิทยาลัยทักษิณ มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้นิสิตมีความประทับใจในมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น ดังนัน้ผู้วัจัยจึงได้สนใจ
ที่จะศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อระบบงานทะเบียนในด้านต่างๆ เพื่อจะแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาการใหบริการกับผูรับบริการใหมีความประทับใจและพึงพอใจมากท่ีสุดในการลงทะเบียน 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อระบบงานทะเบียน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพทัลุง 

2. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบต่อความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อระบบงานทะเบียน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

 

 

วิธีการวิจัย 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร ได้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงในปีการศึกษา 2561 จ านวน 2,411 คน กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นนิสติระดับปรญิญาตร ีมหาวิทายาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงที่ถูกสุ่มมาจ านวน 350 คน ซึ่งใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่ง
ช้ันภูมิ โดยใช้คณะเป็นช้ันภมูิจ านวน 350 คน แต่ละชั้นภูมิใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
       เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อระบบงานทะเบยีน มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุง 
ซึ่งแบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 ข้อมูลผูต้อบแบบสอบถามและรูปแบบการใช้งานระบบงานทะเบียน ลักษณะของค าถามเป็น
แบบส ารวจรายการหรือเลือกตอบ  (Checklist) ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อระบบงานทะเบียนมหาวิทยาลัย
ทักษิณ เป็นแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมานค่า (Rating Scale) 5 ระดับท่ีมีค่าความเช่ือมั่น 0.82

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. น าแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้ทั้งหมดมาตรวจ สอบความสมบูรณ์ ลงรหัสบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร ์                                                       
2. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่และหาร้อยละ 

3. การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อระบบงานทะเบยีน มหาวิทยาลยัทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง                                                                                       
โดยภาพรวม รายด้านและ รายข้อ ใช้ค่าเฉลี่ย (�̅�𝑥) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ ใช้เกณฑ์การแปลความหมาย
ค่าเฉลี่ย (�̅�𝑥) ดังนี ้

คะแนนเฉลีย่ระหว่าง    4.5 -5.00         มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด                                

คะแนนเฉลีย่ระหว่าง   3.50 - 4.49  มีความพึงพอใจในระดับมาก                                                       

คะแนนเฉลีย่ระหว่าง   2.50-3.49  มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง                                                  

   คะแนนเฉลีย่ระหว่าง   1.50-2.49  มีความพึงพอใจในระดับน้อย                                                        

คะแนนเฉลีย่ระหว่าง    1.00 - 1.50     มีความพึงพอใจในระดับนอ้ยท่ีสุด 

4.เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการให้บริการของระบบงานทะเบยีนของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จ าแนกตาม
เพศ โดย t–test (Independent Samples) จ าแนกตามคณะ โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (F - ANOVA) หรือ Welch’s 
ANOVA และหากพบความแตกต่าง จะทดสอบรายคู่ด้วยวิธีการของ LSD หรือ Dunett’s T3 

ผลการวิจัย 
การเก็บรวบรวมข้อมลู ผู้วิจัยไดต้รวจสอบข้อมูล พบว่า ได้แบบสอบถามฉบับท่ีสมบรูณจ์ านวน 350 ชุด จากนั้นท า

การวิเคราะห์ข้อมลูได้ผลดังนี้  

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นสินติเพศหญิงมากกว่าเพศชายเป็นจ านวนมากกว่าสามเท่า และเป็นนิสติ
คณะวิทยาศาสตร์มากท่ีสุดจ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 35.1  รองลงมาเป็นนิสติคณะวิทยาการสขุภาพและการ
กีฬาจ านวน 116 คิดเป็นร้อยละ 33.1 และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์และพยายาบาลศาสตร์น้อยทีสุ่ด จ านวนคณะ
ละ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.6 เป็นช้ันปีท่ี 1 มากสุดจ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยล่ะ 29.4 รองมาคือ ช้ันปีท่ี 2 และ 4 
จ านวนเท่าๆกัน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 24.6 และสุดท้ายเป็นช้ันปีท่ี 3 จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 21.4 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนและร้อยละผูต้อบแบบสอบถามเกี่ยวกับเพศ คณะและชั้นป ี

รายการ จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
   ชาย 
   หญิง  

 
88 
262 

 
25.1 
74.9 

รวม 350 100.00 
2. คณะที่ก าลังศึกษา    
  วิทยาศาสตร์  123 35.1 
  วิทยาการสุขภาพและการกีฬา 116 33.1 
  นิติศาสตร์  42 12 
  วิศวกรรมศาสตร ์ 9 2.6 
  อุตสาหกรรมการเกษตรและชีวภาพ 13 3.7 
  พยาบาลศาสตร์  9 2.6 
  เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 38 10.9 

รวม 350 100.00 
2 ช้ันปีท่ีก าลังศึกษา 
   ปีท่ี 1 
   ปีท่ี 2 
   ปีท่ี 3 
   ปีท่ี 4 

 
103 
86 
75 
86 

 
29.4 
24.6 
21.4 
24.6 

รวม 350 100.00 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

2. ประเภทของการใช้บริการและรูปแบบการใช้งาน พบว่านิสิตใช้บริการลงทะเบยีนมากที่สดุ  จ านวน321 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20.2  รองลงมาคือดผูลการเรียนจ านวน 295 คน คิดเป็นร้อยละ 18.6  ตรวจสอบตารางเรียนจ านวน 270 
คนคิดเป็นร้อยละ 17.3 และ ตรวจสอบตารางสอบ 270 คน คิดเปน็ร้อยละ 17.0 ส่วนรูปแบบการใช้งานส่วนใหญ่จะ
ใช้งานผ่านเวปไซดโ์ดยใช้โทรศัพท์มือถือ  ดังแสดงในตารางที่ 2  

ตาราง 2 ประเภทของการใช้บริการและรูปแบบการใช้งาน 

 

3. นิสิตมีความพึงพอใจต่อระบบงานทะเบียนมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ดังแสดงในตารางที่ 3 

ตาราง 3 ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อระบบงานทะเบียน 

 
หัวข้อการประเมิน 

 
ค่าเฉลี่ย 
�̅�𝒙 

 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

S.D. 

 
ระดับความพึง

พอใจ 
ด้านการออกแบบและจัดรูปแบบ 3.67 0.706 มาก 
ด้านคุณภาพของเว็บไซต ์ 3.53 0.858 มาก 
ด้านระบบความปลอดภัยของเว็ปไซด ์ 3.72 0.778 มาก 
ด้านความสะดวกการให้บริการ 3.65 0.763 มาก 
ด้านเจ้าหน้าที่  3.67 0.782 มาก 
ด้านระยะเวลาบริการ 3.59 0.787 มาก 
ด้านคุณภาพการให้บริการ 3.63 0.825 มาก 

รวม 3.64 0.641 มาก 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
ประเภทของการใช้งาน 
  ลงทะเบียนเรยีน  
  เพิ่ม – ถอน  
  ตรวจสอบตารางเรยีน  
  ตรวจสอบตารางสอบ  
  ดูผลการเรยีน  
  ขอส าเร็จการศึกษา  
  ขอเทียบโอนรายวิชา  
  การยกเลิกรายวิชาเรยีน  
  ขอย้ายสถานศึกษา  
  ขอท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา  
  อื่นๆ  

 
321 
208 
274 
270 
295 
78 
14 
0 
0 
0 
3 

 
20.2 
13.1 
17.3 
17.0 
18.6 
4.9 
9 
0 
0 
0 
2 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
รูปแบบการใช้งาน  
  Application 
  ส านักงานทะเบียน  
  Website  
  โทรศัพท์  
  อื่นๆ   

 
96 
60 
198 
280 
7 

 
13.4 
8.4 
27.7 
39.2 

1 

4. เปรียบเทยีบคะแนนความพึงพอใจของนิสิตต่อระบบงานทะเบียน มหาวิทยาลยัทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จ าแนกตาม
เพศ โดยใช้การทดสอบ t พบว่า เพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อระบบงานทะเบยีนไม่แตกต่างกันท่ีระดับ
นัยส าคญั 0.05  (t = 0.64, p-value = 0.67) ดังแสดงในตารางที ่4 

ตาราง 4 ความพึงพอใจของนิสิตต่อระบบงานทะเบียน มหาวิทยาลยัทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน �̅�𝒙 S.D. t p-value 

ชาย 88 3.67 0.67  
0.64 

 
0.67 

หญิง 262 3.61 0.67 

 

5.  เปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจของนิสิตต่อระบบงานทะเบียน มหาวิทยาลยัทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จ าแนกตาม
ช้ันป ีโดยใช้ F - ANOVA พบว่าช้ันปีท่ีแตกต่างกันของนิสิตจะมีความพึงพอใจต่อระบบทะเบียนแตกตา่งกันระดับ
นัยส าคญั 0.05 ดังตารางที่ 5  

 

 

ตาราง 5 ความพึงพอใจของนิสิตต่อระบบงานทะเบียน มหาวิทยาลยัทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จ าแนกตามช้ันป ี

 
ชั้นป ี

จ านวน �̅�𝒙 S.D. F p-value 

ช้ันปีที ่1 103 3.97 0.95  
 

20.226 

 
 

0.00* 
ช้ันปีที ่2 86 3.28 0.53 
ช้ันปีที ่3 75 3.56 0.60 
ช้ันปีที ่4 86 3.63 0.64 

*แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ 0.05 

เปรียบเทยีบรายคู่ด้วยใช้ LSD พบว่า นิสิตช้ันปีท่ี 1 มีความพึงพอใจต่อระบบงานทะเบียนแตกต่างจากช้ันปีท่ี 2,3
และ 4 นิสิตช้ันปีท่ี 2 มีความพึงพอใจต่อระบบงานทะเบยีนแตกต่างจากช้ันปีท่ี3และ4  ซึ่งมีเพียงช้ันปีท่ี 3 และ 4 
เท่านั้นท่ีมีความพึงพอใจต่อระบบงานทะเบียนไมแ่ตกต่างกันที่ระดบันับส าคัญ 0.05 โดยนสิิตชั้นปีที่ 1 มีความพงึ
พอใจต่อระบบงานทะเบียนสูงสดุด้วยคะแนนเฉลี่ย 3.97 ส่วนช้ันปีท่ี 2 จะมีคะแนนความพึงพอใจต่อระบบงาน
ทะเบียนต่ าสุดด้วยคะแนนเฉลี่ย 3.28   

6. เปรียบเทยีบคะแนนความพึงพอใจของนิสิตต่อระบบงานทะเบียน มหาวิทยาลยัทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จ าแนกตาม
คณะโดยใช้ Welch’s ANOVA พบว่า คณะที่แตกต่างกันจะมีความพึงพอใจต่อระบบงานทะเบียนแตกต่างกันที่ระดับ
นัยส าคญั 0.05 แสดงดังตารางที่ 6                                          
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

2. ประเภทของการใช้บริการและรูปแบบการใช้งาน พบว่านิสิตใช้บริการลงทะเบยีนมากที่สดุ  จ านวน321 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20.2  รองลงมาคือดผูลการเรียนจ านวน 295 คน คิดเป็นร้อยละ 18.6  ตรวจสอบตารางเรียนจ านวน 270 
คนคิดเป็นร้อยละ 17.3 และ ตรวจสอบตารางสอบ 270 คน คิดเปน็ร้อยละ 17.0 ส่วนรูปแบบการใช้งานส่วนใหญ่จะ
ใช้งานผ่านเวปไซดโ์ดยใช้โทรศัพท์มือถือ  ดังแสดงในตารางที่ 2  

ตาราง 2 ประเภทของการใช้บริการและรูปแบบการใช้งาน 

 

3. นิสิตมีความพึงพอใจต่อระบบงานทะเบียนมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ดังแสดงในตารางที่ 3 

ตาราง 3 ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อระบบงานทะเบียน 

 
หัวข้อการประเมิน 

 
ค่าเฉลี่ย 
�̅�𝒙 

 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

S.D. 

 
ระดับความพึง

พอใจ 
ด้านการออกแบบและจัดรูปแบบ 3.67 0.706 มาก 
ด้านคุณภาพของเว็บไซต ์ 3.53 0.858 มาก 
ด้านระบบความปลอดภัยของเว็ปไซด ์ 3.72 0.778 มาก 
ด้านความสะดวกการให้บริการ 3.65 0.763 มาก 
ด้านเจ้าหน้าที่  3.67 0.782 มาก 
ด้านระยะเวลาบริการ 3.59 0.787 มาก 
ด้านคุณภาพการให้บริการ 3.63 0.825 มาก 

รวม 3.64 0.641 มาก 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
ประเภทของการใช้งาน 
  ลงทะเบียนเรยีน  
  เพิ่ม – ถอน  
  ตรวจสอบตารางเรยีน  
  ตรวจสอบตารางสอบ  
  ดูผลการเรยีน  
  ขอส าเร็จการศึกษา  
  ขอเทียบโอนรายวิชา  
  การยกเลิกรายวิชาเรยีน  
  ขอย้ายสถานศึกษา  
  ขอท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา  
  อื่นๆ  

 
321 
208 
274 
270 
295 
78 
14 
0 
0 
0 
3 

 
20.2 
13.1 
17.3 
17.0 
18.6 
4.9 
9 
0 
0 
0 
2 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
รูปแบบการใช้งาน  
  Application 
  ส านักงานทะเบียน  
  Website  
  โทรศัพท์  
  อื่นๆ   

 
96 
60 
198 
280 
7 

 
13.4 
8.4 
27.7 
39.2 

1 

4. เปรียบเทยีบคะแนนความพึงพอใจของนิสิตต่อระบบงานทะเบียน มหาวิทยาลยัทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จ าแนกตาม
เพศ โดยใช้การทดสอบ t พบว่า เพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อระบบงานทะเบยีนไม่แตกต่างกันท่ีระดับ
นัยส าคญั 0.05  (t = 0.64, p-value = 0.67) ดังแสดงในตารางที ่4 

ตาราง 4 ความพึงพอใจของนิสิตต่อระบบงานทะเบียน มหาวิทยาลยัทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน �̅�𝒙 S.D. t p-value 

ชาย 88 3.67 0.67  
0.64 

 
0.67 

หญิง 262 3.61 0.67 

 

5.  เปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจของนิสิตต่อระบบงานทะเบียน มหาวิทยาลยัทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จ าแนกตาม
ช้ันป ีโดยใช้ F - ANOVA พบว่าช้ันปีท่ีแตกต่างกันของนิสิตจะมีความพึงพอใจต่อระบบทะเบียนแตกตา่งกันระดับ
นัยส าคญั 0.05 ดังตารางที่ 5  

 

 

ตาราง 5 ความพึงพอใจของนิสิตต่อระบบงานทะเบียน มหาวิทยาลยัทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จ าแนกตามช้ันป ี

 
ชั้นป ี

จ านวน �̅�𝒙 S.D. F p-value 

ช้ันปีที ่1 103 3.97 0.95  
 

20.226 

 
 

0.00* 
ช้ันปีที ่2 86 3.28 0.53 
ช้ันปีที ่3 75 3.56 0.60 
ช้ันปีที ่4 86 3.63 0.64 

*แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ 0.05 

เปรียบเทยีบรายคู่ด้วยใช้ LSD พบว่า นิสิตช้ันปีท่ี 1 มีความพึงพอใจต่อระบบงานทะเบียนแตกต่างจากช้ันปีท่ี 2,3
และ 4 นิสิตช้ันปีท่ี 2 มีความพึงพอใจต่อระบบงานทะเบยีนแตกต่างจากช้ันปีท่ี3และ4  ซึ่งมีเพียงช้ันปีท่ี 3 และ 4 
เท่านั้นท่ีมีความพึงพอใจต่อระบบงานทะเบียนไมแ่ตกต่างกันที่ระดบันับส าคัญ 0.05 โดยนสิิตชั้นปีที่ 1 มีความพงึ
พอใจต่อระบบงานทะเบียนสูงสดุด้วยคะแนนเฉลี่ย 3.97 ส่วนช้ันปีท่ี 2 จะมีคะแนนความพึงพอใจต่อระบบงาน
ทะเบียนต่ าสุดด้วยคะแนนเฉลี่ย 3.28   

6. เปรียบเทยีบคะแนนความพึงพอใจของนิสิตต่อระบบงานทะเบียน มหาวิทยาลยัทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จ าแนกตาม
คณะโดยใช้ Welch’s ANOVA พบว่า คณะที่แตกต่างกันจะมีความพึงพอใจต่อระบบงานทะเบียนแตกต่างกันที่ระดับ
นัยส าคญั 0.05 แสดงดังตารางที่ 6                                          
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

ดังตารางท่ี 6 คะแนนความพึงพอใจของนิสิตต่อระบบงานทะเบียน มหาวิทยาลยัทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จ าแนกตามคณะ 

คณะ 
 

จ านวน �̅�𝒙 S.D. Welch p-value 

  วิทยาศาสตร์  123 3.69 0.73  
 
 

7.772 

 
 
 

0.000* 

  วิทยาการสุขภาพและการกีฬา  116 3.56 0.48 
  นิติศาสตร์  42 3.61 0.84 
  วิศวกรรมศาสตร์  9 4.08 0.22 
  อุตสาหกรรมการเกษตรและชีวภาพ  13 4.01 0.57 
  พยาบาลศาสตร์  9 3.73 0.25 
  เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  38 3.38 0.69 

*แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ 0.05 

เปรียบเทยีบรายคู่ด้วยใช้สถิติ Dunnett’s T3 พบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีคะแนนความพึงพอใจต่อระบบงาน
ทะเบียนมากทีสุ่ดคะแนนทีไ่ด้จึงแตกต่างจากคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬาและคณะ
เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  ส่วนคณะอื่นๆ มีคะแนนความพึงพอใจไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  

 

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
1. ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อระบบงานทะเบียน มหาวิทยาลัยทกัษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็น รายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลีย่สูงสุด ได้แก่ ด้านระบบความปลอดภยัของเว็ปไซด์ ถัดมาด้าน
การออกแบบและจดัรูปแบบ ด้านเจ้าหน้าท่ี และด้านความสะดวกการให้บริการ ด้านคณุภาพการให้บริการ ด้านระยะเวลา
บริการ ด้านคณุภาพของเว็บไซต์   

2. เปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจจ าแนกตามเพศ โดยพบว่านสิติเพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อระบบงาน
ทะเบียนไม่แตกตา่งกันท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 

3. เปรียบเทียบความพึงพอใจในของนิสิตที่มีต่อระบบงานทะเบียน มหาวิทยาลยัทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยจ าแนกตามช้ันปี
พบว่า ช้ันปีท่ีแตกต่างกันจะมีความพึงพอใจต่อระบบทะเบียนแตกตา่งกัน โดยนิสิตช้ันปีท่ี 1 มีความพงึพอใจต่อระบบงาน
ทะเบียนแตกต่างจากช้ันปีท่ี 2  3และ 4 นิสิตช้ันปีท่ี 2 มีความพึงพอใจต่อระบบงานทะเบยีนแตกต่างจากช้ันปีท่ี3และ4                        
ซึ่งมีเพียงช้ันปีท่ี 3 และ 4 เท่าน้ันท่ีมีความพึงพอใจต่อระบบงานทะเบียนไมแ่ตกต่างกันที่ระดับนับส าคัญ 0.05 

4. เปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจของนิสิตต่อระบบงานทะเบียน มหาวิทยาลัยทักษณิ วิทยาเขตพัทลุง พบว่า คณะที่
แตกต่างกันจะมคีวามพึงพอใจต่อระบบงานทะเบยีนแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

จากผลการวิจัยพบว่า นสิิตใช้บริการผ่านเว็ปไซต์โดยใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อลงทะเบียน ดผูลการเรยีน  ดูตารางเรียน
ตารางสอนเป็นหลักดังนั้นระบบสารสนเทศงานทะเบียนควรพัฒนาระบบและคงความเสถียรของระบบอินเตอร์เน็ตในการ
ให้บริการในวัน เวลาดังกล่าว คะแนนความพึงพอใจของระบบงานทะเบียนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส านักงานทะเบียน
สามารถที่จะปรับปรุงการท างานในทุกด้านเพื่อตอบสนองความต้องการของนิสิตเพื่อให้คะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ในปีต่อๆ ไป  
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

ดังตารางท่ี 6 คะแนนความพึงพอใจของนิสิตต่อระบบงานทะเบียน มหาวิทยาลยัทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จ าแนกตามคณะ 

คณะ 
 

จ านวน �̅�𝒙 S.D. Welch p-value 

  วิทยาศาสตร์  123 3.69 0.73  
 
 

7.772 

 
 
 

0.000* 

  วิทยาการสุขภาพและการกีฬา  116 3.56 0.48 
  นิติศาสตร์  42 3.61 0.84 
  วิศวกรรมศาสตร์  9 4.08 0.22 
  อุตสาหกรรมการเกษตรและชีวภาพ  13 4.01 0.57 
  พยาบาลศาสตร์  9 3.73 0.25 
  เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  38 3.38 0.69 

*แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ 0.05 

เปรียบเทยีบรายคู่ด้วยใช้สถิติ Dunnett’s T3 พบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีคะแนนความพึงพอใจต่อระบบงาน
ทะเบียนมากทีสุ่ดคะแนนทีไ่ด้จึงแตกต่างจากคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬาและคณะ
เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  ส่วนคณะอื่นๆ มีคะแนนความพึงพอใจไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  

 

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
1. ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อระบบงานทะเบียน มหาวิทยาลัยทกัษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็น รายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลีย่สูงสุด ได้แก่ ด้านระบบความปลอดภยัของเว็ปไซด์ ถัดมาด้าน
การออกแบบและจดัรูปแบบ ด้านเจ้าหน้าท่ี และด้านความสะดวกการให้บริการ ด้านคณุภาพการให้บริการ ด้านระยะเวลา
บริการ ด้านคณุภาพของเว็บไซต์   

2. เปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจจ าแนกตามเพศ โดยพบว่านสิติเพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อระบบงาน
ทะเบียนไม่แตกตา่งกันท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 

3. เปรียบเทียบความพึงพอใจในของนิสิตที่มีต่อระบบงานทะเบียน มหาวิทยาลยัทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยจ าแนกตามช้ันปี
พบว่า ช้ันปีท่ีแตกต่างกันจะมีความพึงพอใจต่อระบบทะเบียนแตกตา่งกัน โดยนิสิตช้ันปีท่ี 1 มีความพงึพอใจต่อระบบงาน
ทะเบียนแตกต่างจากช้ันปีท่ี 2  3และ 4 นิสิตช้ันปีท่ี 2 มีความพึงพอใจต่อระบบงานทะเบยีนแตกต่างจากช้ันปีท่ี3และ4                        
ซึ่งมีเพียงช้ันปีท่ี 3 และ 4 เท่าน้ันท่ีมีความพึงพอใจต่อระบบงานทะเบียนไมแ่ตกต่างกันที่ระดับนับส าคัญ 0.05 

4. เปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจของนิสิตต่อระบบงานทะเบียน มหาวิทยาลัยทักษณิ วิทยาเขตพัทลุง พบว่า คณะที่
แตกต่างกันจะมคีวามพึงพอใจต่อระบบงานทะเบยีนแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

จากผลการวิจัยพบว่า นสิิตใช้บริการผ่านเว็ปไซต์โดยใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อลงทะเบียน ดผูลการเรยีน  ดูตารางเรียน
ตารางสอนเป็นหลักดังนั้นระบบสารสนเทศงานทะเบียนควรพัฒนาระบบและคงความเสถียรของระบบอินเตอร์เน็ตในการ
ให้บริการในวัน เวลาดังกล่าว คะแนนความพึงพอใจของระบบงานทะเบียนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส านักงานทะเบียน
สามารถที่จะปรับปรุงการท างานในทุกด้านเพื่อตอบสนองความต้องการของนิสิตเพื่อให้คะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ในปีต่อๆ ไป  
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วิชาการและทดสอบศูนยกลางสถาบันเทคโนโลยราชมงคล.ศูนยกลางสถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล.สารนิพนธกศ.ม.(การวัดผล
การศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

อรอนงค์ ค าคนซื่อและมนตรี อนนัตรักษ์.(2558). ความพึงพอใจต่อการให้บริการงานทะเบียนและประมวลผลของคณะ
ศิลปศาสตร์และ วิทยาศาสตรม์หาวิทยาลัยนครพนม.นครพนม:วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนม. 
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P6137

การจ�าลองผลกระทบการกระจายตัวกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินแก๊สคลอรีนรั่วไหลและพฤติกรรม 

ความปลอดภัยในการป้องกันอันตรายของพนักงานในอุตสาหกรรมถุงมือยางทางการแพทย์

จุฑารัตน์ รักษายศ1 ธนวรรณ บัวเจริญ2 และโสมศิริ เดชารัตน์²*

บทคัดย่อ
คลอรีนเป็นสารเคมีท่ีมีความเสี่ยงสูงหากเกิดการรั่วไหลจะท�าให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน วัตถุประสงค์ใน

การศกึษาครัง้นีเ้พือ่จ�าลองผลกระทบการกระจายตวัของแก๊สคลอรนีรัว่ไหลเพือ่น�าไปสูจ่ดัท�าและตดิตัง้ป้ายแสดงเส้นทางการอพยพ

ไปยังจุดรวมพลและเพื่อศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการป้องกันอันตรายและปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการ

ป้องกนัอนัตรายของพนกังานการศกึษาครัง้นีเ้ป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตดัขวาง กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ คือ 1) ท่อกกัเกบ็คลอรนี 

2) พนักงาน 121 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ 1) โปรแกรม ALOHA MARPLOT และ Google Earth ในการจ�าลองผลกระทบการกระ

จายตัวกรณเีกิดเหตกุารณ์ฉกุเฉนิแก๊สคลอรนีรัว่ไหลและ 2) แบบสอบถาม เพ่ือรวบรวมข้อมลูพฤตกิรรมความปลอดภยัในการป้องกนั

อันตรายของพนักงาน ผลการศึกษา พบว่า ผลกระทบการกระจายตัวมี 3 ระดับ คือ โซนสีแดง (AEHL-3) สูงสุด 436 เมตร โซนสีส้ม 

(AEHL-2) สูงสุด 1,541 เมตร และโซนสีเหลือง (AEHL-1) สูงสุด 1,800 เมตร ซึ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบคือแผนก Packing Dipping 

Line และ Mixing & Center Refill โดยสภาพภูมอิากาศทีแ่ตกต่างกนัจะส่งผลต่อผลกระทบแตกต่างกนัและการก�าหนดเส้นทางการ

อพยพกแ็ตกต่างด้วยเช่นกนั ส�าหรบัพฤตกิรรมความปลอดภยัในการป้องกนัอนัตรายอยูใ่นระดบัด ีโดยอปุกรณ์คุม้ครองส่วนบคุคลท่ี

ใช้มากที่สุด คือ รองเท้านิรภัย และพบว่า อายุ สัญชาติ อายุการท�างาน ระดับการศึกษาและพื้นที่การปฏิบัติงานมีผลต่อพฤติกรรม

ความปลอดภัยที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p > 0.05) ดังนั้นการสร้างจ�าลองจะสามารถคาดการณ์ผลกระทบผลกระทบ

จากการกระจายตัวของแก๊สคลอรีนรั่วไหลได้

ค�ำส�ำคัญ : คลอรีน ALOHA AEHL
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Simulation of the effects of emergency dispersion, chlorine gas leakage and safety 

behavior for protecting employees in the medical rubber glove industry.

Jutharat Raksayot1 Thanawan Buacharoen2 and Somsiri Decharat2*

Abstract
 Chlorine is a chemical that has a high risk of leakage that can cause damage to both life and property. 

The objective in this study to simulate the effects of the spillage of chlorine gas leading to the preparation and 

installation of signs showing the evacuation route to the assembly point and to study the safety behaviors in 

preventing danger and factors affecting safety behavior in Employee protection. This study is a cross-sectional 

descriptive study. The sample used is 1) chlorine storage pipe 2) 121 employees. The tools used are 1) ALOHA 

MARPLOT and Google Earth program to simulate the effects of dispersion in case of emergency, chlorine gas 

leak and 2) questionnaire for Collect safety behavior data to protect employees’ hazards. Results in this study 

it was found that the distribution effects were 3 levels: red zone (AEHL-3), maximum 436 meters, orange zone 

(AEHL-2), maximum 1,541 meters and yellow zone (AEHL-1), maximum 1,800 meters. The impact is Packing 

Dipping Line and Mixing & Center Refill. The different climatic conditions affect different impacts and the migration 

route is also different. From this study, it was found that age, nationality, working-age, education level, and work 

area had different effects on safety behaviors with statistical significance (p> 0.05). Therefore, the modeling will 

be able to predict the effects of the dispersion of the chlorine in the gas leakage.

Keywords: Chlorine, ALOHA AEHL

บทน า 
จากการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมและมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คลอรีนเป็นสารเคมีชนิดหนึ่งที่น ามาใช้

ในกระบวนการผลิตขณะเดียวกันอันตรายที่เกิดจากการรั่วไหลของคลอรีนก็เกิดขึ้นบ่อยครั้งจากสถิติอุบัติภัยสารเคมี พบว่า ปี 
พ.ศ.2559 มีจ านวนมากที่สุด คือ 86 ครั้ง (กรมควบคุมมลพิษ, 2561) โดยพื้นที่ที่เกิดสถานการณ์การรั่วไหลของสารเคมีมาก
ที่สุด คือ โรงงาน/โกดังเก็บสารเคมี ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับการรั่วไหลของสารเคมี อาจท าให้ผู้ปฏิบัติงานถึงขั้นเสียชีวิตและ
ยังท าให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมเป็นอันมากอีกด้วย ครั้ง (กรมควบคุมมลพิษ, 2561) อุตสาหกรรม ถุงมือ
ยางทางการแพทย์เป็นอุตสาหกรรมที่มีการใช้สารคลอรีนในกระบวนการผลิต  อีกทั้งโรงงานแห่งนี้มีพื้นที่ใกล้กับชุมชน ดังนั้น 
การจัดท าแผนผังการอพยพเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินคลอรนีรั่วไหล โดยการจัดท าแผนผังการอพยพกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินคลอรีนรั่วไหล
จะประเมินโดยโปรแกรม ALOHA (Areal Location of Hazardous Atmospheres) จึงเป็นเรื่องที่จ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่ง 
โปรแกรมส าเร็จรูปดังกล่าวใช้ท านายการกระจายของสารเคมีในอากาศรวมทั้งระดับที่จะเกิดอันตราย ดังนั้นสารเคมีที่ ALOHA 
รู้จักมักเป็นของเหลวที่ระเหยเป็นก๊าซได้ โดยจะใช้รวมกับโปรแกรม MARPLOT (Mapping Application for Response, 
Planning and Local Operation Task) และโปรแกรม Google Earth เพื่อจ าลองผลกระทบการกระจายตัวกรณีเกิด
เหตุการณ์ฉุกเฉินแก๊สคลอรีนรั่วไหลด้วยโปรแกรม ALOHA ดังนั้นในการศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์จัดท าและติดตั้งเส้นทางการ
อพยพไปยังจุดรวมพลที่ปลอดภัย และเพื่อศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการป้องกันอันตรายและปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม
ความปลอดภัยในการป้องกันอันตรายของพนักงานกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินแก๊สคลอรีนรั่วไหลในอุตสาหกรรมถุงมือยางทาง
การแพทย์ 

วิธีด าเนินการ 
1. ประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือ พนักงานที่ท าหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงของโรงงานทั้งหมด จ านวน 106 คน กลุ่ม

ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานที่ท าหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงของโรงงานทั้งหมดจ านวน 106 คน โดยการคัดเลือกด้วย
การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling)  

2. การเก็บข้อมูล แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  
1) ข้อมูลทางด้านภูมิอากาศและแผนที่เพื่อใช้ประกอบในการสร้างแบบจ าลอง โดยผู้วิจัยจะท าการรวบรวม

และทบทวนพร้อมทั้งก าหนดพื้นที่สร้างแบบจ าลอง คือ ท่อกักเก็บคลอรีนจ านวน 1 จุด  
2) การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1) ข้อมูลทั่วไป และ 2) พฤติกรรมความ

ปลอดภัยในการป้องกันอันตรายของพนักงาน มีค่าดัชนีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามใน ระดับท่ียอมรับได้ที่ 0.87 และผ่าน
การทดลองใช้กับกลุ่มพนักงานแผนกอื่นของบริษัทเดียวกัน การแปรผลระดับพฤติกรรมจะแบ่งเป็น 3 ระดับคือ ระดับ
พฤติกรรมที่เหมาะสมมาก (คะแนน 2.34-3.00) ระดับพฤติกรรมที่เหมาะสมปานกลาง (คะแนน 1.67-2.33) และระดับ
พฤติกรรมที่เหมาะสมน้อย (1.00-1.66) ตามล าดับ 

3. ผู้วิจัยสร้างสถานการณ์จ าลองการรั่วไหลของแก๊สคลอรีนเพื่อก าหนดเส้นทางอพยพไปยังจุดรวมที่ปลอดภัย  ซึ่ง
แบบจ าลองผลกระทบการกระจายตัวของแก๊สคลอรีนจะค านึงถึงตัวแปรดังต่อไปนี้ คือ อุณหภูมิ ความช้ืนสัมพัทธ์ ปริมาณเมฆ
ปกคลุมท้องฟ้า ทิศทางลมและความเร็วลม  

4. การจ าลองผลกระทบการกระจายตวักรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินแก๊สคลอรีนรั่วไหลจะใช้โปรแกรม ALOHA ข้อมูลที่
ได้จากแบบสอบถามจะวิเคราะห์โดยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ หาค่าความสัมพันธ์ด้วยไคสแควร์ และทดสอบทีเพื่อหา
ความแตกต่าง  
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บทน า 
จากการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมและมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คลอรีนเป็นสารเคมีชนิดหนึ่งที่น ามาใช้

ในกระบวนการผลิตขณะเดียวกันอันตรายที่เกิดจากการรั่วไหลของคลอรีนก็เกิดขึ้นบ่อยครั้งจากสถิติอุบัติภัยสารเคมี พบว่า ปี 
พ.ศ.2559 มีจ านวนมากที่สุด คือ 86 ครั้ง (กรมควบคุมมลพิษ, 2561) โดยพื้นที่ที่เกิดสถานการณ์การรั่วไหลของสารเคมีมาก
ที่สุด คือ โรงงาน/โกดังเก็บสารเคมี ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับการรั่วไหลของสารเคมี อาจท าให้ผู้ปฏิบัติงานถึงขั้นเสียชีวิตและ
ยังท าให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมเป็นอันมากอีกด้วย ครั้ง (กรมควบคุมมลพิษ, 2561) อุตสาหกรรม ถุงมือ
ยางทางการแพทย์เป็นอุตสาหกรรมที่มีการใช้สารคลอรีนในกระบวนการผลิต  อีกทั้งโรงงานแห่งนี้มีพื้นที่ใกล้กับชุมชน ดังนั้น 
การจัดท าแผนผังการอพยพเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินคลอรนีรั่วไหล โดยการจัดท าแผนผังการอพยพกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินคลอรีนรั่วไหล
จะประเมินโดยโปรแกรม ALOHA (Areal Location of Hazardous Atmospheres) จึงเป็นเรื่องที่จ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่ง 
โปรแกรมส าเร็จรูปดังกล่าวใช้ท านายการกระจายของสารเคมีในอากาศรวมทั้งระดับที่จะเกิดอันตราย ดังนั้นสารเคมีที่ ALOHA 
รู้จักมักเป็นของเหลวที่ระเหยเป็นก๊าซได้ โดยจะใช้รวมกับโปรแกรม MARPLOT (Mapping Application for Response, 
Planning and Local Operation Task) และโปรแกรม Google Earth เพื่อจ าลองผลกระทบการกระจายตัวกรณีเกิด
เหตุการณ์ฉุกเฉินแก๊สคลอรีนรั่วไหลด้วยโปรแกรม ALOHA ดังนั้นในการศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์จัดท าและติดตั้งเส้นทางการ
อพยพไปยังจุดรวมพลที่ปลอดภัย และเพื่อศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการป้องกันอันตรายและปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม
ความปลอดภัยในการป้องกันอันตรายของพนักงานกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินแก๊สคลอรีนรั่วไหลในอุตสาหกรรมถุงมือยางทาง
การแพทย์ 

วิธีด าเนินการ 
1. ประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือ พนักงานที่ท าหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงของโรงงานทั้งหมด จ านวน 106 คน กลุ่ม

ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานที่ท าหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงของโรงงานทั้งหมดจ านวน 106 คน โดยการคัดเลือกด้วย
การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling)  

2. การเก็บข้อมูล แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  
1) ข้อมูลทางด้านภูมิอากาศและแผนที่เพื่อใช้ประกอบในการสร้างแบบจ าลอง โดยผู้วิจัยจะท าการรวบรวม

และทบทวนพร้อมทั้งก าหนดพื้นที่สร้างแบบจ าลอง คือ ท่อกักเก็บคลอรีนจ านวน 1 จุด  
2) การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1) ข้อมูลทั่วไป และ 2) พฤติกรรมความ

ปลอดภัยในการป้องกันอันตรายของพนักงาน มีค่าดัชนีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามใน ระดับท่ียอมรับได้ที่ 0.87 และผ่าน
การทดลองใช้กับกลุ่มพนักงานแผนกอื่นของบริษัทเดียวกัน การแปรผลระดับพฤติกรรมจะแบ่งเป็น 3 ระดับคือ ระดับ
พฤติกรรมที่เหมาะสมมาก (คะแนน 2.34-3.00) ระดับพฤติกรรมที่เหมาะสมปานกลาง (คะแนน 1.67-2.33) และระดับ
พฤติกรรมที่เหมาะสมน้อย (1.00-1.66) ตามล าดับ 

3. ผู้วิจัยสร้างสถานการณ์จ าลองการรั่วไหลของแก๊สคลอรีนเพื่อก าหนดเส้นทางอพยพไปยังจุดรวมที่ปลอดภัย  ซึ่ง
แบบจ าลองผลกระทบการกระจายตัวของแก๊สคลอรีนจะค านึงถึงตัวแปรดังต่อไปนี้ คือ อุณหภูมิ ความช้ืนสัมพัทธ์ ปริมาณเมฆ
ปกคลุมท้องฟ้า ทิศทางลมและความเร็วลม  

4. การจ าลองผลกระทบการกระจายตวักรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินแก๊สคลอรีนรั่วไหลจะใช้โปรแกรม ALOHA ข้อมูลที่
ได้จากแบบสอบถามจะวิเคราะห์โดยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ หาค่าความสัมพันธ์ด้วยไคสแควร์ และทดสอบทีเพื่อหา
ความแตกต่าง  
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

ผลการศึกษาและอภิปรายผลการศึกษา 
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 73 คน (ร้อยละ 60.3) มีอายุส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 

18–27 ปี (ร้อยละ 69.4) (ค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน, 29.75± 6.80 ปี) ส่วนใหญ่สัญชาติ พม่าจ านวน 66 คน (ร้อยละ  
54.5) อายุการท างานส่วนใหญ่ 1 – 2 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 44.6) ระดับการศึกษาปริญญาตรีจ านวน 33 คน (ร้อยละ 27.3) กลุ่ม
ตัวอย่างที่ศึกษา เคยเผชิญกับแก๊สคลอรีนรั่วไหลจ านวน 106 คน (ร้อยละ 87.6) เคยประสบอุบัติเหตุจากแก๊สคลอรีน จ านวน 
106 คน (ร้อยละ 87.6) เคยผ่านการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแก๊สคลอรีนจ านวน 102 คน (ร้อยละ 84.3) เคยเข้าร่วมการอบรม
เรื่องการใช้งานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) จ านวน110 คน (ร้อยละ 90.9) เคยเข้าร่วมฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินกรณี
แก๊สคลอรีนรั่วไหลจ านวน 94 คน (ร้อยละ 77.7) และอุปกรณ์คุ้มครองส่วนบุคคลที่กลุ่มตัวอย่างใช้มากที่สุดคือ รองเท้านิรภัย 

จากการจ าลองผลกระทบการกระจายตัวกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินแก๊สคลอรีนรั่วไหลในอุตสาหกรรมถุงมือยางทาง
การแพทย์โดยการประเมินค่า AEGL (Acute Exposure Guideline Levels) เป็นค่าที่แสดงถึงระดับความเป็นอันตราย 
แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังน้ี 
 1.  ระดับโซนสีแดง (AEGL-3) มีระดับความเข้มข้นของแก๊สคลอรีน 20 ppm. มีพื้นที่ได้รับผลกระทบในรัศมีเฉลี่ย 
347 เมตรรอบจุดเกิดเหตุ ไม่มีแผนกที่ได้รับผลกระทบ  ซึ่งหากมีพื้นท่ีได้รับผลกระทบจากการรั่วไหลของแก๊สคลอรีน พบว่า ที่
ระดับความเข้มข้นที่ 20 ppm. ในระยะเวลาประมาณ 16 นาที ท าให้เกิดการระคายเคืองระดับปานกลางที่ระบบทางเดิน
หายใจส่วนบนและดวงตา เจ็บหน้าอกในทันทีและมีอาการอาเจียน หายใจติดขัดและเจ็บคอ เกิดน้ าท่วมปอดและปอดอักเสบ 
หรืออาจท าให้เสียชีวิตได้ 
 2.  ระดับโซนสีส้ม (AEGL-2) มีระดับความเข้มข้นของแก๊สคลอรีน 2 ppm. มีพื้นที่ได้รับผลกระทบในรัศมีเฉลี่ย 
1,173 เมตร รอบจุดเกิดเหตุ แผนกที่ได้รับผลกระทบ คือ แผนก Packing ซึ่งพื้นที่ได้รับผลกระทบจากการรั่วไหลของแก๊ส
คลอรีน พบว่าท่ีระดับความเข้มข้นที่ 2 ppm. ในระยะเวลาประมาณ 16 นาที ท าให้รับรู้ถึงกลิ่นแก๊สคลอรีนชัดเจนขึ้นแต่เป็น
กลิ่นอ่อนๆ ระคายเคืองที่โพรงจมูกและจมูกเล็กน้อย  
 3.  ระดับโซนสีเหลือง (AEGL-1) มีระดับความเข้มข้นของแก๊สคลอรีน 0.5 ppm. มีพื้นที่ได้รับผลกระทบในรัศมี
เฉลี่ย 1,420 เมตร รอบจุดเกิดเหตุ แผนกท่ีได้รับผลกระทบ คือ แผนก Dipping Line และแผนก Mixing & Center Refill ซึ่ง
พื้นที่ได้รับผลกระทบจากการรั่วไหลของแก๊สคลอรีน พบว่าที่ระดับความเข้มข้นที่ 0.5 ppm. ในระยะเวลาประมาณ 16 นาที 
เป็นระดับความเข้มข้นต่ าที่ท าให้ระบบประสาทสัมผัสการรับรู้กลิ่นลดลง 
 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพภูมิอากาศและผลกระทบการกระจายตัวกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินแก๊ส
คลอรีนรั่วไหลในอุตสาหกรรมถุงมือยางทางการแพทย์เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า สภาพภูมิอากาศ ได้แก่ อุณหภูมิ 
ความช้ืนสัมพัทธ์ ปริมาณเมฆปกคลุมท้องฟ้า ทิศทางลมและความเร็วลมของแต่ละเดือนที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์ ต่อการ
กระจายตัวของคลอรี กรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินแก๊สคลอรีนรั่วไหลและการก าหนดเส้นทางการอพยพก็แตกต่างด้วยเช่นกันดัง
ภาพที่ 1-12 
  

 

       
ภาพที่ 1 ผลกระทบการกระจายตวัของแก๊สคลอรีนเดือนมกราคมและการก าหนดเส้นทางอพยพไปยังจุดรวมพล 

 

       
ภาพที่ 2 ผลกระทบการกระจายตวัของแก๊สคลอรีนเดือนกุมภาพันธ์และการก าหนดเส้นทางอพยพไปยังจุดรวมพล 

 

       
ภาพที่ 3 ผลกระทบการกระจายตวัของแก๊สคลอรีนเดือนมีนาคมและการก าหนดเส้นทางอพยพไปยังจดุรวมพล 

 

       
ภาพที่ 4 ผลกระทบการกระจายตวัของแก๊สคลอรีนเดือนเมษายนและการก าหนดเส้นทางอพยพไปยังจดุรวมพล 

 

       
ภาพที่ 5 ผลกระทบการกระจายตวัของแก๊สคลอรีนเดือนพฤษภาคมและการก าหนดเส้นทางอพยพไปยังจุดรวมพล 

 

       
ภาพที่ 6 ผลกระทบการกระจายตวัของแก๊สคลอรีนเดือนมิถุนายนและการก าหนดเส้นทางอพยพไปยังจุดรวมพล 
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

ผลการศึกษาและอภิปรายผลการศึกษา 
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 73 คน (ร้อยละ 60.3) มีอายุส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 

18–27 ปี (ร้อยละ 69.4) (ค่าเฉลี่ย ± ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน, 29.75± 6.80 ปี) ส่วนใหญ่สัญชาติ พม่าจ านวน 66 คน (ร้อยละ  
54.5) อายุการท างานส่วนใหญ่ 1 – 2 ปีข้ึนไป (ร้อยละ 44.6) ระดับการศึกษาปริญญาตรีจ านวน 33 คน (ร้อยละ 27.3) กลุ่ม
ตัวอย่างที่ศึกษา เคยเผชิญกับแก๊สคลอรีนรั่วไหลจ านวน 106 คน (ร้อยละ 87.6) เคยประสบอุบัติเหตุจากแก๊สคลอรีน จ านวน 
106 คน (ร้อยละ 87.6) เคยผ่านการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแก๊สคลอรีนจ านวน 102 คน (ร้อยละ 84.3) เคยเข้าร่วมการอบรม
เรื่องการใช้งานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) จ านวน110 คน (ร้อยละ 90.9) เคยเข้าร่วมฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินกรณี
แก๊สคลอรีนรั่วไหลจ านวน 94 คน (ร้อยละ 77.7) และอุปกรณ์คุ้มครองส่วนบุคคลที่กลุ่มตัวอย่างใช้มากที่สุดคือ รองเท้านิรภัย 

จากการจ าลองผลกระทบการกระจายตัวกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินแก๊สคลอรีนรั่วไหลในอุตสาหกรรมถุงมือยางทาง
การแพทย์โดยการประเมินค่า AEGL (Acute Exposure Guideline Levels) เป็นค่าที่แสดงถึงระดับความเป็นอันตราย 
แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังน้ี 
 1.  ระดับโซนสีแดง (AEGL-3) มีระดับความเข้มข้นของแก๊สคลอรีน 20 ppm. มีพื้นที่ได้รับผลกระทบในรัศมีเฉลี่ย 
347 เมตรรอบจุดเกิดเหตุ ไม่มีแผนกที่ได้รับผลกระทบ  ซึ่งหากมีพื้นท่ีได้รับผลกระทบจากการรั่วไหลของแก๊สคลอรีน พบว่า ที่
ระดับความเข้มข้นที่ 20 ppm. ในระยะเวลาประมาณ 16 นาที ท าให้เกิดการระคายเคืองระดับปานกลางที่ระบบทางเดิน
หายใจส่วนบนและดวงตา เจ็บหน้าอกในทันทีและมีอาการอาเจียน หายใจติดขัดและเจ็บคอ เกิดน้ าท่วมปอดและปอดอักเสบ 
หรืออาจท าให้เสียชีวิตได้ 
 2.  ระดับโซนสีส้ม (AEGL-2) มีระดับความเข้มข้นของแก๊สคลอรีน 2 ppm. มีพื้นที่ได้รับผลกระทบในรัศมีเฉลี่ย 
1,173 เมตร รอบจุดเกิดเหตุ แผนกที่ได้รับผลกระทบ คือ แผนก Packing ซึ่งพื้นที่ได้รับผลกระทบจากการรั่วไหลของแก๊ส
คลอรีน พบว่าท่ีระดับความเข้มข้นที่ 2 ppm. ในระยะเวลาประมาณ 16 นาที ท าให้รับรู้ถึงกลิ่นแก๊สคลอรีนชัดเจนขึ้นแต่เป็น
กลิ่นอ่อนๆ ระคายเคืองที่โพรงจมูกและจมูกเล็กน้อย  
 3.  ระดับโซนสีเหลือง (AEGL-1) มีระดับความเข้มข้นของแก๊สคลอรีน 0.5 ppm. มีพื้นที่ได้รับผลกระทบในรัศมี
เฉลี่ย 1,420 เมตร รอบจุดเกิดเหตุ แผนกท่ีได้รับผลกระทบ คือ แผนก Dipping Line และแผนก Mixing & Center Refill ซึ่ง
พื้นที่ได้รับผลกระทบจากการรั่วไหลของแก๊สคลอรีน พบว่าที่ระดับความเข้มข้นที่ 0.5 ppm. ในระยะเวลาประมาณ 16 นาที 
เป็นระดับความเข้มข้นต่ าที่ท าให้ระบบประสาทสัมผัสการรับรู้กลิ่นลดลง 
 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพภูมิอากาศและผลกระทบการกระจายตัวกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินแก๊ส
คลอรีนรั่วไหลในอุตสาหกรรมถุงมือยางทางการแพทย์เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า สภาพภูมิอากาศ ได้แก่ อุณหภูมิ 
ความช้ืนสัมพัทธ์ ปริมาณเมฆปกคลุมท้องฟ้า ทิศทางลมและความเร็วลมของแต่ละเดือนที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์ ต่อการ
กระจายตัวของคลอรี กรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินแก๊สคลอรีนรั่วไหลและการก าหนดเส้นทางการอพยพก็แตกต่างด้วยเช่นกันดัง
ภาพที่ 1-12 
  

 

       
ภาพที่ 1 ผลกระทบการกระจายตวัของแก๊สคลอรีนเดือนมกราคมและการก าหนดเส้นทางอพยพไปยังจุดรวมพล 

 

       
ภาพที่ 2 ผลกระทบการกระจายตวัของแก๊สคลอรีนเดือนกุมภาพันธ์และการก าหนดเส้นทางอพยพไปยังจุดรวมพล 

 

       
ภาพที่ 3 ผลกระทบการกระจายตวัของแก๊สคลอรีนเดือนมีนาคมและการก าหนดเส้นทางอพยพไปยังจดุรวมพล 

 

       
ภาพที่ 4 ผลกระทบการกระจายตวัของแก๊สคลอรีนเดือนเมษายนและการก าหนดเส้นทางอพยพไปยังจดุรวมพล 

 

       
ภาพที่ 5 ผลกระทบการกระจายตวัของแก๊สคลอรีนเดือนพฤษภาคมและการก าหนดเส้นทางอพยพไปยังจุดรวมพล 

 

       
ภาพที่ 6 ผลกระทบการกระจายตวัของแก๊สคลอรีนเดือนมิถุนายนและการก าหนดเส้นทางอพยพไปยังจุดรวมพล 
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ภาพที่ 7 ผลกระทบการกระจายตวัของแก๊สคลอรีนเดือนกรกฎาคมและการก าหนดเส้นทางอพยพไปยังจุดรวมพล 

 

       
ภาพที่ 8 ผลกระทบการกระจายตวัของแก๊สคลอรีนเดือนสิงหาคมและการก าหนดเส้นทางอพยพไปยังจุดรวมพล 

 

       
ภาพที่ 9 ผลกระทบการกระจายตวัของแก๊สคลอรีนเดือนกันยายนและการก าหนดเส้นทางอพยพไปยังจุดรวมพล 

 

       
ภาพที่ 10 ผลกระทบการกระจายตัวของแก๊สคลอรีนเดือนตลุาคมและการก าหนดเส้นทางอพยพไปยังจุดรวมพล 

 

       
ภาพที่ 11 ผลกระทบการกระจายตัวของแก๊สคลอรีนเดือนพฤศจิกายนและการก าหนดเส้นทางอพยพไปยังจุดรวมพล 

 

       
ภาพที่ 12 ผลกระทบการกระจายตัวของแก๊สคลอรีนเดือนธันวาคมและการก าหนดเส้นทางอพยพไปยังจุดรวมพล 

 จากผลการจ าลองผลกระทบการกระจายตัวของแก๊สคลอรีนแต่ละเดือน  พบว่า ระยะเวลาการรั่วไหลสูงสุด 20 นาที 
คือ เดือนกุมภาพันธ์และเดือนตุลาคม ทิศทางการกระจายตัวของแก๊สคลอรีนจะมีความสัมพันธ์กับทิศทางลม กล่าวคือ ทิศทาง
การกระจายตัวของแก๊สคลอรีนจะมีทิศทางเดียวกับทิศทางลม ปริมาณการรั่วไหลรวมสูงสุด 54 กิโลกรัม คือ เดือนมกราคม 
เดือนสิงหาคม เดือนกันยายนและเดือนตุลาคม ระยะทางในการแพร่กระจายโซนสีแดง (AEHL-3) สูงสุด 436 เมตร คือ เดือน
มีนาคม โซนสีส้ม (AEHL-2) สูงสุด 1,541 เมตร คือ เดือนตุลาคมและโซนสีเหลือง (AEHL-1) สูงสุด 1,800 เมตร คือ เดือน
มีนาคม เดือนมิถุนายน เดือนกรกฎาคม เดือนกันยายนและเดือนตุลาคม  ระยะทางในการกระจายเฉลี่ยสูงสุด 1,253 เมตร คือ 
เดือนมิถุนายนและเดือนตุลาคมสอดคล้องกับการศึกษาของ พัลลภและคณะ (2553)  
 ผลการศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการป้องกันอันตรายของพนักงานกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินแก๊สคลอรี
รั่วไหลในอุตสาหกรรมถุงมือยางทางการแพทย์ เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีพฤติกรรมความปลอดภัยในการป้องกัน
อันตรายเฉลี่ยสูงสุด คือ พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันภัยกรณีเกิด
เหตุการณ์ฉุกเฉินคลอรีนรัว่ไหลกับบรษิัท (2.84±1.05, มาก) ส าหรับระดับพฤติกรรมการปฏิบัติตนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ พนักงาน
ไม่ทราบถึงข้อควรปฏิบัติ เช่น การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม (1.53±0.25, น้อย) อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณา
ภาพรวมทั้งด้านการปฏิบัติตามนโยบายของหน่วยงานและพฤติกรรมความปลอดภัยในการป้องกันอันตรายกรณีเกิดเหตุการณ์
ฉุกเฉินแก๊สคลอรีนรั่วไหล พนักงานมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการป้องกันอันตรายอยู่ในระดับดี  (2.74±1.10, มาก และ 
2.78±1.02, มาก ตามล าดับ) สอดคล้องกับการศึกษาของไพโรจน์และคณะ (2554) ที่พบว่าพนักงานมีระดับการรับรู้ต่อระบบ
ความปลอดภัยในโรงงานผลิตชิ้นส่วนมอเตอร์ไฟฟ้าอยู่ในระดับดี 
 จากการการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการป้องกันอันตรายของพนักงาน
ในอุตสาหกรรมถุงมือยางทางการแพทย์ พบว่า อายุ สัญชาติ อายุการท างาน ระดับการศึกษา และพื้นที่การปฏิบัติงาน มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยและพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันของพนักงานมีผลต่อพฤติกรรมความ
ปลอดภัยในการป้องกันอันตรายที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) สอดคล้องกับการศึกษาของชนกานต์ สกุล
แถว (2559) ที่พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (p < 0.05) 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการศึกษา พบว่า ผลกระทบการกระจายตัวกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินแก๊สรั่วไหลมี 3 ระดับ คือ ระยะทางในการ
แพร่กระจายโซนสีแดง (AEHL-3) สูงสุด 436 เมตร โซนสีส้ม (AEHL-2) สูงสุด 1,541 เมตร และโซนสีเหลือง (AEHL-1) สูงสุด 
1,800 เมตร ซึ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบสูงสุดคือแผนก Packing แผนก Dipping Line และแผนก Mixing & Center Refill  
โดยสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกันส่งผลต่อผลกระทบการกระจายตัวของแก๊สคลอรีนแตกต่างกันด้วยเช่นกันและการก าหนด
เส้นทางการอพยพก็แตกต่างด้วยเช่นกัน ส่วนพฤติกรรมความปลอดภัยในการป้องกันอันตรายของพนักงานอยู่ในระดับดี  โดย
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่พนักงานใช้มากที่สุด คือ รองเท้านิรภัยและปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยใน
การป้องกันอันตรายพบว่า อายุ สัญชาติ อายุการท างาน ระดับการศึกษาและพื้นที่การปฏิบัติงานมีผลต่อพฤติกรรมความ
ปลอดภัยที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p > 0.05) 
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ภาพที่ 7 ผลกระทบการกระจายตวัของแก๊สคลอรีนเดือนกรกฎาคมและการก าหนดเส้นทางอพยพไปยังจุดรวมพล 

 

       
ภาพที่ 8 ผลกระทบการกระจายตวัของแก๊สคลอรีนเดือนสิงหาคมและการก าหนดเส้นทางอพยพไปยังจุดรวมพล 

 

       
ภาพที่ 9 ผลกระทบการกระจายตวัของแก๊สคลอรีนเดือนกันยายนและการก าหนดเส้นทางอพยพไปยังจุดรวมพล 

 

       
ภาพที่ 10 ผลกระทบการกระจายตัวของแก๊สคลอรีนเดือนตลุาคมและการก าหนดเส้นทางอพยพไปยังจุดรวมพล 

 

       
ภาพที่ 11 ผลกระทบการกระจายตัวของแก๊สคลอรีนเดือนพฤศจิกายนและการก าหนดเส้นทางอพยพไปยังจุดรวมพล 

 

       
ภาพที่ 12 ผลกระทบการกระจายตัวของแก๊สคลอรีนเดือนธันวาคมและการก าหนดเส้นทางอพยพไปยังจุดรวมพล 

 จากผลการจ าลองผลกระทบการกระจายตัวของแก๊สคลอรีนแต่ละเดือน  พบว่า ระยะเวลาการรั่วไหลสูงสุด 20 นาที 
คือ เดือนกุมภาพันธ์และเดือนตุลาคม ทิศทางการกระจายตัวของแก๊สคลอรีนจะมีความสัมพันธ์กับทิศทางลม กล่าวคือ ทิศทาง
การกระจายตัวของแก๊สคลอรีนจะมีทิศทางเดียวกับทิศทางลม ปริมาณการรั่วไหลรวมสูงสุด 54 กิโลกรัม คือ เดือนมกราคม 
เดือนสิงหาคม เดือนกันยายนและเดือนตุลาคม ระยะทางในการแพร่กระจายโซนสีแดง (AEHL-3) สูงสุด 436 เมตร คือ เดือน
มีนาคม โซนสีส้ม (AEHL-2) สูงสุด 1,541 เมตร คือ เดือนตุลาคมและโซนสีเหลือง (AEHL-1) สูงสุด 1,800 เมตร คือ เดือน
มีนาคม เดือนมิถุนายน เดือนกรกฎาคม เดือนกันยายนและเดือนตุลาคม  ระยะทางในการกระจายเฉลี่ยสูงสุด 1,253 เมตร คือ 
เดือนมิถุนายนและเดือนตุลาคมสอดคล้องกับการศึกษาของ พัลลภและคณะ (2553)  
 ผลการศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการป้องกันอันตรายของพนักงานกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินแก๊สคลอรี
รั่วไหลในอุตสาหกรรมถุงมือยางทางการแพทย์ เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีพฤติกรรมความปลอดภัยในการป้องกัน
อันตรายเฉลี่ยสูงสุด คือ พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันภัยกรณีเกิด
เหตุการณ์ฉุกเฉินคลอรีนรัว่ไหลกับบรษิัท (2.84±1.05, มาก) ส าหรับระดับพฤติกรรมการปฏิบัติตนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ พนักงาน
ไม่ทราบถึงข้อควรปฏิบัติ เช่น การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม (1.53±0.25, น้อย) อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณา
ภาพรวมทั้งด้านการปฏิบัติตามนโยบายของหน่วยงานและพฤติกรรมความปลอดภัยในการป้องกันอันตรายกรณีเกิดเหตุการณ์
ฉุกเฉินแก๊สคลอรีนรั่วไหล พนักงานมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการป้องกันอันตรายอยู่ในระดับดี  (2.74±1.10, มาก และ 
2.78±1.02, มาก ตามล าดับ) สอดคล้องกับการศึกษาของไพโรจน์และคณะ (2554) ที่พบว่าพนักงานมีระดับการรับรู้ต่อระบบ
ความปลอดภัยในโรงงานผลิตชิ้นส่วนมอเตอร์ไฟฟ้าอยู่ในระดับดี 
 จากการการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการป้องกันอันตรายของพนักงาน
ในอุตสาหกรรมถุงมือยางทางการแพทย์ พบว่า อายุ สัญชาติ อายุการท างาน ระดับการศึกษา และพื้นที่การปฏิบัติงาน มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยและพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันของพนักงานมีผลต่อพฤติกรรมความ
ปลอดภัยในการป้องกันอันตรายที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) สอดคล้องกับการศึกษาของชนกานต์ สกุล
แถว (2559) ที่พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (p < 0.05) 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการศึกษา พบว่า ผลกระทบการกระจายตัวกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินแก๊สรั่วไหลมี 3 ระดับ คือ ระยะทางในการ
แพร่กระจายโซนสีแดง (AEHL-3) สูงสุด 436 เมตร โซนสีส้ม (AEHL-2) สูงสุด 1,541 เมตร และโซนสีเหลือง (AEHL-1) สูงสุด 
1,800 เมตร ซึ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบสูงสุดคือแผนก Packing แผนก Dipping Line และแผนก Mixing & Center Refill  
โดยสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกันส่งผลต่อผลกระทบการกระจายตัวของแก๊สคลอรีนแตกต่างกันด้วยเช่นกันและการก าหนด
เส้นทางการอพยพก็แตกต่างด้วยเช่นกัน ส่วนพฤติกรรมความปลอดภัยในการป้องกันอันตรายของพนักงานอยู่ในระดับดี  โดย
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่พนักงานใช้มากที่สุด คือ รองเท้านิรภัยและปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยใน
การป้องกันอันตรายพบว่า อายุ สัญชาติ อายุการท างาน ระดับการศึกษาและพื้นที่การปฏิบัติงานมีผลต่อพฤติกรรมความ
ปลอดภัยที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p > 0.05) 
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คุณภาพชีวิตในการท�างานของพนักงานระดับปฏิบัติการโรงงานยางแผ่นรมควัน จังหวัดสงขลา

อรวรรณ แสงแก้ว1 ธนวรรณ บัวเจริญ2 และโสมศิริ เดชารัตน์3*

บทคัดย่อ
 การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการศกึษาเชงิส�ารวจ วตัถุประสงค์ของการวจิยัเพือ่ศึกษาระดบัคณุภาพชวีติและศกึษาคุณภาพชวีติจ�าแนก

ตามปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงานยางแผ่นรมควัน จังหวัดสงขลา จ�านวน 86 คน ท�าการสุ่ม

อย่างง่ายโดยใช้แบบสอบถาม ที่มีค่าดัชนีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามใน ระดับที่ยอมรับได้ที่ 0.90 ท�าการเก็บตัวอย่างระหว่าง

เดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ. 2562 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ คะแนนเฉลี่ย ความ เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที 

และการวิเคราะห์แปรปรวนทางเดยีว ผลการวจิยั พบว่า คุณภาพชีวติในภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างอยูใ่นระดบัดมีาก และพบว่าปัจจยั

ส่วนบคุคลด้านเพศ อาย ุอายงุาน รายได้เฉลีย่ต่อเดือน และระดบัการศกึษา ทีแ่ตกต่างกนัไม่มผีลต่อระดบัคณุภาพชวิีตทีแ่ตกต่างกนั

อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ดังนัน้ผลการศกึษาครัง้นีส้ามารถน�าไปใช้เป็นแนวทางในการส่งเสรมิคณุภาพชวิีตของพนกังาน
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Quality of work life of employees at the smoked rubber sheet factory in Songkhla province

Orawan Sangkaew¹ Thanawan Buacharoen2 and Somsiri Decharat3 

Abstract
Quality of life among workers is an important issue that the workplace must pay attention to. This 

research was a survey study. The objectives of this study were to study the levels of life quality and the factors 

influencing life quality of operational staff who worked in Smoked Rubber Sheet Factory, Songkhla Province. 

The samples were 86 workers selected by simple random sampling technique. Research instrument was a 

questionnaire which has a very reliability at 0.90. The sample were collected between January-April 2019.The 

statistics were percentages, mean, standard deviation, and t-test. The results shown that the scores of the life 

quality of subjects as a whole were at the very satisfaction level. The comparisons of the subject’s quality of 

life, according to personal factors, showed that the subjects of different sex, age, work, age, average monthly 

income, and the different educational levels had not different quality of life at the statistically significant levels 

of 0.05. Therefore, this study can be used as a guide to enhance the quality of life of the employees.

Keywords: Quality of work life, Employees

บทน า 
สุขภาพเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง

ทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และทางสังคม เช่ือมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล (พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ, 2550)  
จากสัดส่วนการจ้างงานท่ีเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน แสดงถึงแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต ในทุกสาขาอุตสาหกรรม โดยในวงการ
อุตสาหกรรมถือว่าคนเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุด  ซึ่งเป็นการพัฒนาให้บุคคลเหล่านี้รู้จักที่จะปรับตัวให้เข้ากับชีวิตการท างานและ
สภาพแวดล้อมการท างานได้อย่างมีความสุข เพื่อที่จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตการท างานไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่งก็คือ การมุ่ง
ไปสู่สิ่งทีเ่รียกว่า การมีคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดีนั่นเอง พนักงานระดับปฏิบัติการโรงงานยางแผ่นรมควัน แห่งหนึ่งในจังหวัด
สงขลาเป็นหนึ่งในพลังขับเคลื่อนกลไกทางเศรษฐกิจของภาคใต้และของประเทศ การมีคุณภาพชีวิตที่ดีจึงเป็นสิ่งจ าเป็นและ
ส าคัญอย่างยิ่ง ดังนั้น ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการ และศึกษาว่าปัจจัย
ส่วนบุคคลที่แตกต่างกันจะท าให้คุณภาพชีวิตของพนักงานระดับปฏิบัติการมีคุณภาพชีวิตแตกต่างกันหรือไม่ โดยให้ความสนใจ
ในปัญหาที่มีผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตในการท างาน ได้แก่ ปัญหาสภาพการปฏิบัติงาน เงินเดือนและสวัสดิการ ปัญหาสุขภาพ
และความปลอดภัย ปัญหาการขาดความมั่นคงและความก้าวหน้าในการท างาน ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตการท างานกับ
การด าเนินชีวิตโดยทั่วไป เพื่อน าผลที่ได้มาเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน
โรงงานยางแผ่นรมควัน ในโอกาสถัดไป 

วิธีการด าเนินการ 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ ประชากรคือ พนักระดับปฏิบัติการในสถานประกอบการโรงงานยางแผ่น
รมควัน จังหวัดสงขลา  มีจ านวนทั้งหมด 86 คน ผู้วิจัยท าการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) ในประชากร
ทั้งหมด ดังนั้น พนักงานทั้งหมด 86 คนเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยในครั้งนี้ ท าการเก็บตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถาม           
(ค่าความเช่ือมั่น 0.90) และผ่านการทดลองใช้กับกลุ่มพนักงานแผนกอื่นของบริษัทเดียวกัน จ านวน 30 คน เพื่อศึกษาระดับ
คุณภาพชีวิตในการท างาน 8 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการให้สิ่งตอบแทนท่ีเหมาะสมและยุติธรรม 2) ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีปลอดภัยและ
ส่งเสริมสุขภาพ 3)ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล 4)ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในการท างาน 5)ด้านการบูรณา
การทางสังคม 6)ด้านสิทธิตามรัฐธรรมนูญ 7) ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว และ8) ด้านความเกี่ยวข้องสัมพันธ์
กับสังคม ระหว่างเดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ. 2562 การแปรผลระดับคุณภาพชีวิต จะแบ่งเป็น 3 ระดับคือ ระดับดีมาก 
(คะแนน 2.34-3.00) ระดับปานกลาง (คะแนน 1.67-2.33) และระดับน้อย (1.00-1.66) ตามล าดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
คือ ร้อยละและหาความแตกต่างด้วยการทดสอบค่าที (t-test) 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
ผลการวิจัย 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ีและหาค่าร้อยละ พบว่า พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  
จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 61.6 มีอายุระหว่าง 20 – 30 ปี จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 47.7 พนักงานส่วนใหญ่มีวุฒิ
การศึกษาต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 84.9  มีอายุงานในการปฏิบัติงานอยู่ระหว่าง 1 – 5 ปี 
จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 50 พนักงานมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 9,001 -13,000 บาท จ านวน 76 คน คิดเป็น             
ร้อยละ 88.4 

 ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการโรงงานยางแผ่นรมควัน
จังหวัดสงขลา รายงานผลเป็นค่าเฉลี่ย±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แบ่งออกเป็นประเด็น ได้แก่ 1) ด้านการให้สิ่งตอบแทนที่
เหมาะสมและยุติธรรม (2.38±.57, ระดับดีมาก) 2) ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ (2.74±.43, ระดับดีมาก) 
3) ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล (2.45±.55, ระดับดีมาก) 4) ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในการท างาน 
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บทน า 
สุขภาพเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง

ทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และทางสังคม เช่ือมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล (พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ, 2550)  
จากสัดส่วนการจ้างงานท่ีเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน แสดงถึงแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต ในทุกสาขาอุตสาหกรรม โดยในวงการ
อุตสาหกรรมถือว่าคนเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุด  ซึ่งเป็นการพัฒนาให้บุคคลเหล่านี้รู้จักที่จะปรับตัวให้เข้ากับชีวิตการท างานและ
สภาพแวดล้อมการท างานได้อย่างมีความสุข เพื่อที่จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตการท างานไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่งก็คือ การมุ่ง
ไปสู่สิ่งทีเ่รียกว่า การมีคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดีนั่นเอง พนักงานระดับปฏิบัติการโรงงานยางแผ่นรมควัน แห่งหนึ่งในจังหวัด
สงขลาเป็นหนึ่งในพลังขับเคลื่อนกลไกทางเศรษฐกิจของภาคใต้และของประเทศ การมีคุณภาพชีวิตที่ดีจึงเป็นสิ่งจ าเป็นและ
ส าคัญอย่างยิ่ง ดังนั้น ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการ และศึกษาว่าปัจจัย
ส่วนบุคคลที่แตกต่างกันจะท าให้คุณภาพชีวิตของพนักงานระดับปฏิบัติการมีคุณภาพชีวิตแตกต่างกันหรือไม่ โดยให้ความสนใจ
ในปัญหาที่มีผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตในการท างาน ได้แก่ ปัญหาสภาพการปฏิบัติงาน เงินเดือนและสวัสดิการ ปัญหาสุขภาพ
และความปลอดภัย ปัญหาการขาดความมั่นคงและความก้าวหน้าในการท างาน ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตการท างานกับ
การด าเนินชีวิตโดยทั่วไป เพื่อน าผลที่ได้มาเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน
โรงงานยางแผ่นรมควัน ในโอกาสถัดไป 

วิธีการด าเนินการ 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ ประชากรคือ พนักระดับปฏิบัติการในสถานประกอบการโรงงานยางแผ่น
รมควัน จังหวัดสงขลา  มีจ านวนทั้งหมด 86 คน ผู้วิจัยท าการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) ในประชากร
ทั้งหมด ดังนั้น พนักงานทั้งหมด 86 คนเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยในครั้งนี้ ท าการเก็บตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถาม           
(ค่าความเช่ือมั่น 0.90) และผ่านการทดลองใช้กับกลุ่มพนักงานแผนกอื่นของบริษัทเดียวกัน จ านวน 30 คน เพื่อศึกษาระดับ
คุณภาพชีวิตในการท างาน 8 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการให้สิ่งตอบแทนท่ีเหมาะสมและยุติธรรม 2) ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีปลอดภัยและ
ส่งเสริมสุขภาพ 3)ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล 4)ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในการท างาน 5)ด้านการบูรณา
การทางสังคม 6)ด้านสิทธิตามรัฐธรรมนูญ 7) ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว และ8) ด้านความเกี่ยวข้องสัมพันธ์
กับสังคม ระหว่างเดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ. 2562 การแปรผลระดับคุณภาพชีวิต จะแบ่งเป็น 3 ระดับคือ ระดับดีมาก 
(คะแนน 2.34-3.00) ระดับปานกลาง (คะแนน 1.67-2.33) และระดับน้อย (1.00-1.66) ตามล าดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
คือ ร้อยละและหาความแตกต่างด้วยการทดสอบค่าที (t-test) 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
ผลการวิจัย 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ พบว่า พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  
จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 61.6 มีอายุระหว่าง 20 – 30 ปี จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 47.7 พนักงานส่วนใหญ่มีวุฒิ
การศึกษาต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 84.9  มีอายุงานในการปฏิบัติงานอยู่ระหว่าง 1 – 5 ปี 
จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 50 พนักงานมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 9,001 -13,000 บาท จ านวน 76 คน คิดเป็น             
ร้อยละ 88.4 

 ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการโรงงานยางแผ่นรมควัน
จังหวัดสงขลา รายงานผลเป็นค่าเฉลี่ย±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แบ่งออกเป็นประเด็น ได้แก่ 1) ด้านการให้สิ่งตอบแทนที่
เหมาะสมและยุติธรรม (2.38±.57, ระดับดีมาก) 2) ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ (2.74±.43, ระดับดีมาก) 
3) ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล (2.45±.55, ระดับดีมาก) 4) ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในการท างาน 
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(2.42±.52, ระดับดีมาก) 5) ด้านการบูรณาการทางสังคม (2.54±.53, ระดับดีมาก)  6) ด้านสิทธิตามรัฐธรรมนูญ (2.67±.48, 
ระดับดีมาก)  7) ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว (2.75±.43, ระดับดีมาก) และด้านความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ
สังคม(2.89±.32, ระดับดีมาก)  ตามล าดับดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานในสถานประกอบการโรงงานยางแผ่นรมควัน จังหวัดสงขลา (n=86) 

คุณภาพชีวิตในการท างาน 
คุณภาพชีวิต (n = 86) 

x   S.D. ระดับ อันดับ 

1. ด้านการให้สิ่งตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม 2.38 .57 ดีมาก 8 

2. ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ 2.74 .43 ดีมาก 3 

3. ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล 2.45 .55 ดีมาก 6 

4. ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในการท างาน 2.42 .52 ดีมาก 7 

5. ด้านการบูรณาการทางสังคม 2.57 .53 ดีมาก 5 

6. ด้านสิทธิตามรัฐธรรมนูญ 2.67 .48 ดีมาก 4 

7. ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว 2.75 .43 ดีมาก 2 

8. ด้านความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม 2.89 .32 ดีมาก 1 

รวม 2.61 .48 ดีมาก - 

 

ตารางที่ 2 ปัจจัยส่วนบุคคลต่อระดับคุณภาพชีวิต (n=86) 

สมมติฐาน สถิติที่ใช ้ P-value (95%CI) 
1. เพศของพนักงาน (ชาย:หญิง) Independent t-

test 
.332 (0.82-1.58) 

2. อายุของพนักงาน (<30 ปี: ≥  30 ปี) Independent t-
test 

.471 (0.95-1.49) 

3. อายุงาน (ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ <5 ปี: 
≥  5 ปี) 

Independent t-
test 

.105 (0.87-1.65) 

4. รายได้ของพนักงาน (<13, 000 บาท/เดือน: ≥  13, 000 ปี) Independent t-
test 

.198 (0.62-1.51) 

5. ระดับการศึกษาของพนักงาน (ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย :
มากกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

Independent t-
test 

.442 (0.41-1.50) 

 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการโรงงานยางแผ่นรมควัน จังหวัดสงขลาพบว่า
พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท างานในภาพรวม อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.61 ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่าพนักงานมีเพื่อนร่วมงานท่ีดี มีน้ าใจ ช่วยเหลือกันและกัน มีสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีค่อนข้างปลอดภัย องค์กรให้
ความส าคัญกับสุขภาพของพนักงานโดยมีการตรวจสุขภาพประจ าปีให้กับพนักงาน มีโอกาสได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมความรู้
ตามความเหมาะสม พนักงานมีความมั่นใจในความสามารถของตัวเองในการท างานที่ได้รับมอบหมาย มีความภูมิใจใน
ความสามารถของตนเองในงานที่รับผิดชอบ มีความภูมิใจในงานที่ท า มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน ถึงแม้ว่า
ด้านการให้สิ่งตอบแทนท่ีเหมาะสมและยุติธรรม จะมีค่าเฉลี่ยที่อยู่ในระดับท่ีน้อยที่สุด แต่โดยรวมพนักงานจะเป็นผู้มีภูมิล าเนา
อยู่ใกล้กับที่ท างาน การเดินทางสะดวกสบาย และคุ้นเคยกับงานท่ีท าอยู่แล้ว จึงท าให้พนักงานสามารถยอมรับในค่าตอบแทนที่
ได้รับในปัจจุบันได้ซึ่งปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลต่อระดับคุณภาพชีวิตในการท างานจึงท าให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับดี
มาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวีณา มากบุญ (2552) ซึ่งศึกษาเรื่องคุณภาพชีวีตในการท างานของพนักงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม : กรณีศึกษาบริษัทผลิตอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมในจังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน 141 คน พบว่า องค์ประกอบ 8 
ด้าน ด้านผลตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ด้านสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ ด้านโอกาสในการพัฒนา
ความสามารถบุคคล ด้านความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอื่ น และการท างานร่วมกันด้าน
ลักษณะการบริหารงาน ด้านภาวะอิสระจากงานด้านความภูมิใจองค์กร โดยภาพรวมมีคุณภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดับปาน
กลาง 

 ด้านการให้สิ่งตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.38 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
ผลตอบแทนบริษัทเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในลักษณะอุตสาหกรรมเดียวกันถือว่าอยู่ในระดับปานกลาง กล่าวคือมีบริษัท
อื่นที่ให้ค่าตอบแทนน้อยกว่า และมีบริษัทอื่นที่ให้ค่าตอบแทนมากกว่า แต่ในสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันรายได้ที่ได้รับอาจยังไม่
สมดุลกับค่าครองชีพ ทั้งนี้หากบริษัทมีการพิจารณาด้านสวัสดิการอื่น ๆ ของบริษัทให้ดีกว่านี้อาจจะท าให้พนักงานมีขวัญและ
ก าลังใจในการท างานมากขึ้น ซึ่งอาจจะส่งผลให้งานที่ได้รับมอบหมายส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับการศึกษา
ของเสนาะ ติเยาว์ (2536:18) ที่สรุปผลการศึกษาว่าการก าหนดค่าตอบแทนที่เหมาสมจะสร้างความมั่นคงให้กับองค์การและ
สร้างขวัญก าลังใจในการท างานให้กับบุคลากร 

 ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 2.74 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าปัจจุบัน
บริษัทได้ให้ความส าคัญกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ในสถานที่ท างานโดยทางบริษัทมีนโยบายความปลอดภัยอย่างชัดเจน 
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO มีการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายในการท างาน มีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างาน 
เช่น แสง เสียงอุณหภูมิ เป็นต้น มีระบบสัญญาณเตือนภัยเม่ือเกิดไฟไหม้ มีการซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจ าทุกปีและมีการ
ตรวจสุขภาพพนักงาน ซึ่งการกระท าดังกล่าวเป็นทั้งผลดีในแง่กฎหมาย แง่ศีลธรรม และเป็นการสร้างความพึงพอใจให้แก่
บุคคลในองค์การได้ สอดคล้องกับการศึกษาของสมพงศ์ เกษมสิน (2526:18)ที่สรุปผลการศึกษาว่าการส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ของพนักงานนับเป็นสิ่งส าคัญในอันที่จะส่งเสริมและท านุบ ารุงทรัพยากรบุคคลขององค์การ 

 ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล อยู่ระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.45 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าพนักงานรายวัน
จะไม่มีโอกาสไปฝึกอบรมภายนอกมากนักแต่พนักงานก็พอใจที่ได้มีโอกาสเรียนรู้เทคนิคการท างานใหม่ๆ อยู่เสมอเมื่อมีโอกาส 
ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยเสริมสร้างทักษะและพนักงานสามารถน าความรู้ที่ได้มาใช้ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานส่วนพนักงานราย
เดือนซึ่งท างานท่ีเกี่ยวข้องกับทางด้านเทคโนโลยีซึ่งปัจจุบันองค์กรมีเทคโนโลยใีหม่ๆ มาท าการผลิตสินค้าอยู่เป็นประจ าจะไดร้บั
การส่งเสริมพัฒนาความรู้เสมอทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อความอยู่รอดและความเจริญก้าวหน้าขององค์การ ดังค ากล่าว
ของกุลธน ธนาพงศธร ความส าคัญของบุคลากรถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดปัจจัยหนึ่งที่จะท า ให้องค์การมีความ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

(2.42±.52, ระดับดีมาก) 5) ด้านการบูรณาการทางสังคม (2.54±.53, ระดับดีมาก)  6) ด้านสิทธิตามรัฐธรรมนูญ (2.67±.48, 
ระดับดีมาก)  7) ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว (2.75±.43, ระดับดีมาก) และด้านความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ
สังคม(2.89±.32, ระดับดีมาก)  ตามล าดับดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานในสถานประกอบการโรงงานยางแผ่นรมควัน จังหวัดสงขลา (n=86) 

คุณภาพชีวิตในการท างาน 
คุณภาพชีวิต (n = 86) 

x   S.D. ระดับ อันดับ 

1. ด้านการให้สิ่งตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม 2.38 .57 ดีมาก 8 

2. ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ 2.74 .43 ดีมาก 3 

3. ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล 2.45 .55 ดีมาก 6 

4. ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในการท างาน 2.42 .52 ดีมาก 7 

5. ด้านการบูรณาการทางสังคม 2.57 .53 ดีมาก 5 

6. ด้านสิทธิตามรัฐธรรมนูญ 2.67 .48 ดีมาก 4 

7. ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว 2.75 .43 ดีมาก 2 

8. ด้านความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม 2.89 .32 ดีมาก 1 

รวม 2.61 .48 ดีมาก - 

 

ตารางที่ 2 ปัจจัยส่วนบุคคลต่อระดับคุณภาพชีวิต (n=86) 

สมมติฐาน สถิติที่ใช ้ P-value (95%CI) 
1. เพศของพนักงาน (ชาย:หญิง) Independent t-

test 
.332 (0.82-1.58) 

2. อายุของพนักงาน (<30 ปี: ≥  30 ปี) Independent t-
test 

.471 (0.95-1.49) 

3. อายุงาน (ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ <5 ปี: 
≥  5 ปี) 

Independent t-
test 

.105 (0.87-1.65) 

4. รายได้ของพนักงาน (<13, 000 บาท/เดือน: ≥  13, 000 ปี) Independent t-
test 

.198 (0.62-1.51) 

5. ระดับการศึกษาของพนักงาน (ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย :
มากกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

Independent t-
test 

.442 (0.41-1.50) 

 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการโรงงานยางแผ่นรมควัน จังหวัดสงขลาพบว่า
พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท างานในภาพรวม อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.61 ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่าพนักงานมีเพื่อนร่วมงานท่ีดี มีน้ าใจ ช่วยเหลือกันและกัน มีสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีค่อนข้างปลอดภัย องค์กรให้
ความส าคัญกับสุขภาพของพนักงานโดยมีการตรวจสุขภาพประจ าปีให้กับพนักงาน มีโอกาสได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมความรู้
ตามความเหมาะสม พนักงานมีความมั่นใจในความสามารถของตัวเองในการท างานที่ได้รับมอบหมาย มีความภูมิใจใน
ความสามารถของตนเองในงานที่รับผิดชอบ มีความภูมิใจในงานที่ท า มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน ถึงแม้ว่า
ด้านการให้สิ่งตอบแทนท่ีเหมาะสมและยุติธรรม จะมีค่าเฉลี่ยที่อยู่ในระดับท่ีน้อยที่สุด แต่โดยรวมพนักงานจะเป็นผู้มีภูมิล าเนา
อยู่ใกล้กับที่ท างาน การเดินทางสะดวกสบาย และคุ้นเคยกับงานท่ีท าอยู่แล้ว จึงท าให้พนักงานสามารถยอมรับในค่าตอบแทนที่
ได้รับในปัจจุบันได้ซึ่งปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลต่อระดับคุณภาพชีวิตในการท างานจึงท าให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับดี
มาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวีณา มากบุญ (2552) ซึ่งศึกษาเรื่องคุณภาพชีวีตในการท างานของพนักงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม : กรณีศึกษาบริษัทผลิตอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมในจังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน 141 คน พบว่า องค์ประกอบ 8 
ด้าน ด้านผลตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ด้านสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ ด้านโอกาสในการพัฒนา
ความสามารถบุคคล ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอื่ น และการท างานร่วมกันด้าน
ลักษณะการบริหารงาน ด้านภาวะอิสระจากงานด้านความภูมิใจองค์กร โดยภาพรวมมีคุณภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดับปาน
กลาง 

 ด้านการให้สิ่งตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.38 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
ผลตอบแทนบริษัทเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในลักษณะอุตสาหกรรมเดียวกันถือว่าอยู่ในระดับปานกลาง กล่าวคือมีบริษัท
อื่นที่ให้ค่าตอบแทนน้อยกว่า และมีบริษัทอื่นที่ให้ค่าตอบแทนมากกว่า แต่ในสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันรายได้ที่ได้รับอาจยังไม่
สมดุลกับค่าครองชีพ ทั้งนี้หากบริษัทมีการพิจารณาด้านสวัสดิการอื่น ๆ ของบริษัทให้ดีกว่านี้อาจจะท าให้พนักงานมีขวัญและ
ก าลังใจในการท างานมากขึ้น ซึ่งอาจจะส่งผลให้งานท่ีได้รับมอบหมายส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับการศึกษา
ของเสนาะ ติเยาว์ (2536:18) ที่สรุปผลการศึกษาว่าการก าหนดค่าตอบแทนท่ีเหมาสมจะสร้างความมั่นคงให้กับองค์การและ
สร้างขวัญก าลังใจในการท างานให้กับบุคลากร 

 ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 2.74 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าปัจจุบัน
บริษัทได้ให้ความส าคัญกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ในสถานที่ท างานโดยทางบริษัทมีนโยบายความปลอดภัยอย่างชัดเจน 
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO มีการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายในการท างาน มีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างาน 
เช่น แสง เสียงอุณหภูมิ เป็นต้น มีระบบสัญญาณเตือนภัยเมื่อเกิดไฟไหม้ มีการซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจ าทุกปีและมีการ
ตรวจสุขภาพพนักงาน ซึ่งการกระท าดังกล่าวเป็นทั้งผลดีในแง่กฎหมาย แง่ศีลธรรม และเป็นการสร้างความพึงพอใจให้แก่
บุคคลในองค์การได้ สอดคล้องกับการศึกษาของสมพงศ์ เกษมสิน (2526:18)ที่สรุปผลการศึกษาว่าการส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ของพนักงานนับเป็นสิ่งส าคัญในอันที่จะส่งเสริมและท านุบ ารุงทรัพยากรบุคคลขององค์การ 

 ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล อยู่ระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.45 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าพนักงานรายวัน
จะไม่มีโอกาสไปฝึกอบรมภายนอกมากนักแต่พนักงานก็พอใจที่ได้มีโอกาสเรียนรู้เทคนิคการท างานใหม่ๆ อยู่เสมอเมื่อมีโอกาส 
ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยเสริมสร้างทักษะและพนักงานสามารถน าความรู้ที่ได้มาใช้ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานส่วนพนักงานราย
เดือนซึ่งท างานท่ีเกี่ยวข้องกับทางด้านเทคโนโลยีซึ่งปัจจุบันองค์กรมีเทคโนโลยใีหม่ๆ มาท าการผลิตสินค้าอยู่เป็นประจ าจะไดร้บั
การส่งเสริมพัฒนาความรู้เสมอทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อความอยู่รอดและความเจริญก้าวหน้าขององค์การ ดังค ากล่าว
ของกุลธน ธนาพงศธร ความส าคัญของบุคลากรถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดปัจจัยหนึ่งที่จะท า ให้องค์การมีความ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

เจริญรุ่งเรือง หรือเสื่อมโทรมลงได้ ผู้บริหารจะต้องตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาบุคคลเพราะจะท าให้คนมีความรู้ 
ความสามารถและทักษะในการท างานท่ีดีขึ้นซึ่งจะส่งผลให้ได้ผลงานสูงขึ้น 

 ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในการท างาน อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.42 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
พนักงานส่วนใหญ่เป็นพนักงานระดับปฏิบัติการจึงท าใหส้่วนใหญ่มีโอกาสก้าวหน้าในการท างานน้อย แต่ทั้งนี้องค์กรก็มีนโยบาย
ปรับค่าจ้างให้พนักงานเป็นประจ าอยู่ทุกปีอยู่แล้ว ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบอร์ก ที่ว่า ความก้าวหน้าใน
ต าแหน่งงานจะเป็นปัจจัยกระตุ้นให้บุคคลในองค์กรเกิดความพึงพอใจและเพิ่มแรงจูงใจมากข้ึน 

 ด้านการบูรณาการทางสังคม อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.57 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าพนักงานส่วนใหญ่มี
ความรู้สึกที่ดีต่อผู้ร่วมงาน มีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ประกอบกับผู้บริหารมีเจตนารมณ์ให้พนักงานใน
องค์กรท างานอย่างมีความสุข และมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท างานร่วมกัน เพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานเป็นประจ าทุกป ี

 ด้านสิทธิตามรัฐธรรมนูญ อยู่ในระดบัดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.67 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าพนักงานปฏิบัติงานโดยส่วน
ใหญ่มีความรู้สึกว่าผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจในการสั่งงาน มีความรู้สึกว่าผู้บังคับบัญชายอมรับฟังความคิดเห็นของพนักงานน้อย 
และพนักงานรู้สึกว่าบรรยากาศขององค์กรขาดความเสมอภาคและเป็นธรรม 

 ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.75 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าพนักงาน
ปฏิบัติงานโดยส่วนใหญ่จะต้องปฏิบัติตามค าสั่งของหัวหน้างานอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้งานที่ผลิตเกิดความผิดพลาด แต่ทั้งนี้
หัวหน้างานโดยส่วนใหญ่ก็เปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นในการท างานหรือด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับการที่จะท าให้บริษัท
ดีขึ้นได้ไม่ปิดกั้น และองค์กรยังมีคณะกรรมการและสวัสดิการที่จะมีการประชุมทุก ๆ เดือน เพื่อพูดคุยกับพนักงานกับพนักงาน
ทุกระดับทุกแผนก เกี่ยวกับเรื่องทั่วไปขององค์กรตลอดจนเสนอแนะความต้องการของพนักงาน 

 ด้านความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.89 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าพนักงาน
ปฏิบัติงานโดยส่วนใหญ่ มีความรู้สึกรักองค์การนี้มีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้งานประสบความส าเร็จ และพนักงานมี
ความภาคภูมิใจท่ีได้ท างานอยู่ในองค์กรนี้ 

 เปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตตามปัจจัยส่วนบุคคล 

 เพศของพนักงานท่ีมีแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในภาพรวมไม่แตกต่างกันซึ่งแสดงว่าเพศไม่มีผล
ต่อคุณภาพชีวิตในการท างาน อธิบายได้ว่า ไม่ว่าเพศหญิงหรือเพศชาย มีคุณภาพชีวิตในการท างานคล้ายคลึงกัน ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการศึกษาของจันทร์ศรี เกษียรพรมราช (2549) ที่ศึกษาคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าท่ีในการท างานภายหลังน านโยบายการ
ปฏิรูประบบราชการมาปฏิบัติศึกษากรณีส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ที่พบว่าเจ้าหน้าที่ชายและหญิงมีคุณภาพชีวิตในการ
ท างานไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบริษัทท าธุรกิจลักษณะซื้อมาขายไป ไม่เน้นการใช้แรงงาน จึงท าให้เพศชายและเพศ
หญิงไม่รู้สึกถึงความแตกต่างเรื่องเพศต่อลักษณะการท างาน 

 อายุของพนักงานท่ีมีแตกต่างกันคุณภาพชีวิตในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งแสดงว่าอายุไม่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการ
ท างาน อธิบายได้ว่า ไม่ว่าพนักงานจะมีอายุน้อยหรืออายุมาก ก็สามารถปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ แล้วอยู่ในระบบการ
บริหารงานเดียวกัน ถือกฎระเบียบในการปฏิบัติงานที่เหมือนกัน มีสภาพแวดล้อมการท างานที่คล้ายคลึงกัน จึงท าให้ระดับ
คุณภาพชีวิตการท างานไม่แตกต่างกัน 

 อายุงานของพนักงานที่แตกต่างกันคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมไม่แตกต่างกันช้ีให้เห็นว่า เมื่อพนักงานได้
ท างานให้กับองค์กรแล้วประสบการณ์ในการท างานจะเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาท าให้พนักงานได้เรียนรู้เกี่ยวกับองค์กรและเข้าใจ
ถึงความต้องการและวัฒนธรรมขององค์กรเพิ่มมากขึ้น ท าให้ในแต่ละช่วงเวลาความต้องการของพนักงานเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต
การท างานจะแตกต่างกันไป ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของสุนีย์ มหาพรหม (2536) ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระยะเวลา

การท างาน พนักงานจะรู้สึกว่าเมื่อตนเองทุ่มเทความพยายามให้กับงานและสามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้แล้วและจะ
ได้รับความก้าวหน้า น ามาซึ่งเกียรติยศ การยอมรับและผลตอบแทนต่าง ๆและตราบใดที่บุคคลยังมีความหวังว่าตนเองจะ
ก้าวหน้าย่อมมีก าลังใจท่ีจะฝ่าฟันอุปสรรคในการปฏบิัติงานน้ัน ๆ และทุ่มเทให้กับงาน แต่หากผู้ปฏิบัติงานมีความรู้สึกว่าตนเอง
ไม่มีโอกาสที่จะก้าวหน้าก็ย่อมขาดก าลังใจในการท างานไม่รักงาน 

 รายได้ของพนักงานท่ีแตกต่างกันคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมไม่แตกกัน ซึ่งแสดงว่ารายได้ไม่มีผลต่อคุณภาพ
ชีวิตในการท างาน อธิบายได้ว่าพนักงานส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 9,001 – 13,000 บาท รองลงมาคือรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนต่ ากว่า 9,000 บาท ซึ่งเป็นรายได้เฉลี่ยต่อเดือนใกล้เคียงกัน พนักงานท่ีมีรายได้ต่ าส่วนใหญ่จะเป็นพนักงานฝ่ายผลิตจึงไม่
มีผลท าให้คุณภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกัน 

 ระดับการศึกษาของพนักงานที่แตกต่างกันคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งแสดงว่าระดับ
การศึกษาไม่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างาน อธิบายได้ว่าพนักงานส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย 
รองลงมาคือมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ซึ่งในการปฏิบัติงานพนักงานปฏิบัติงานในลักษณะคล้ายคลึงกัน จึงท าให้ระดับ
คุณภาพชีวิตการท างานไม่แตกต่างกัน 
 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 20 - 30 ปี อายุงาน 1-5 ปี รายได้ 
9,001-13,000 บาท และมีระดับการศึกษาต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีคุณภาพชีวิตการท างาน ด้านผลตอบแทนที่
เพียงพอและยุติธรรม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดมีาก ด้านสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก 
ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถบุคคล มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับดีมาก ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก ด้านลักษณะการบริหารงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ดีมาก ด้านภาวะอิสระจากงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก และด้านความภูมิใจองค์กร มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ                  ดี
มาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า พนักงานท่ีมีเพศ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตใน
การท างานในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เพศ อายุ อายุงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท างานในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 วิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีจากความกรุณาอย่างยิ่งของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสมศิริ เดชารัตน์ อาจารย์
ประธานกรรมการที่ปรึกษา และอาจารย์ธนวรรณ บัวเจริญ  อาจารย์กรรมการที่ปรึกษา ที่สละเวลาอันมีค่าในการให้ค าปรึกษา
ให้ขอแนะน ารวมทั้งแก้ไขข้อบกพร่องจนรายงานเล่มนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  

 ผู้จัดท าขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านท่ีได้ให้ความรู้และค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน จนท า
ให้รายงานเล่มนี้ส าเร็จได้ด้วยดี ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารสถานประกอบกิจการ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน
ระดับวิชาชีพ คุณนุชนารถ คงเทพ และพนักงานทุกท่านในอุตสาหกรรมยางแผ่นรมควัน จังหวัดสงขลา ที่ให้ความร่วมมือเป็น
อย่างดีในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในครั้งนี้ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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เจริญรุ่งเรือง หรือเสื่อมโทรมลงได้ ผู้บริหารจะต้องตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาบุคคลเพราะจะท าให้คนมีความรู้ 
ความสามารถและทักษะในการท างานท่ีดีขึ้นซึ่งจะส่งผลให้ได้ผลงานสูงขึ้น 

 ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในการท างาน อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.42 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
พนักงานส่วนใหญ่เป็นพนักงานระดับปฏิบัติการจึงท าใหส้่วนใหญ่มีโอกาสก้าวหน้าในการท างานน้อย แต่ทั้งนี้องค์กรก็มีนโยบาย
ปรับค่าจ้างให้พนักงานเป็นประจ าอยู่ทุกปีอยู่แล้ว ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบอร์ก ที่ว่า ความก้าวหน้าใน
ต าแหน่งงานจะเป็นปัจจัยกระตุ้นให้บุคคลในองค์กรเกิดความพึงพอใจและเพิ่มแรงจูงใจมากข้ึน 

 ด้านการบูรณาการทางสังคม อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.57 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าพนักงานส่วนใหญ่มี
ความรู้สึกที่ดีต่อผู้ร่วมงาน มีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ประกอบกับผู้บริหารมีเจตนารมณ์ให้พนักงานใน
องค์กรท างานอย่างมีความสุข และมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท างานร่วมกัน เพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานเป็นประจ าทุกป ี

 ด้านสิทธิตามรัฐธรรมนูญ อยู่ในระดบัดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.67 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าพนักงานปฏิบัติงานโดยส่วน
ใหญ่มีความรู้สึกว่าผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจในการสั่งงาน มีความรู้สึกว่าผู้บังคับบัญชายอมรับฟังความคิดเห็นของพนักงานน้อย 
และพนักงานรู้สึกว่าบรรยากาศขององค์กรขาดความเสมอภาคและเป็นธรรม 

 ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.75 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าพนักงาน
ปฏิบัติงานโดยส่วนใหญ่จะต้องปฏิบัติตามค าสั่งของหัวหน้างานอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้งานที่ผลิตเกิดความผิดพลาด แต่ทั้งนี้
หัวหน้างานโดยส่วนใหญ่ก็เปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นในการท างานหรือด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับการที่จะท าให้บริษัท
ดีขึ้นได้ไม่ปิดกั้น และองค์กรยังมีคณะกรรมการและสวัสดิการที่จะมีการประชุมทุก ๆ เดือน เพื่อพูดคุยกับพนักงานกับพนักงาน
ทุกระดับทุกแผนก เกี่ยวกับเรื่องทั่วไปขององค์กรตลอดจนเสนอแนะความต้องการของพนักงาน 

 ด้านความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.89 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าพนักงาน
ปฏิบัติงานโดยส่วนใหญ่ มีความรู้สึกรักองค์การนี้มีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้งานประสบความส าเร็จ และพนักงานมี
ความภาคภูมิใจท่ีได้ท างานอยู่ในองค์กรนี้ 

 เปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตตามปัจจัยส่วนบุคคล 

 เพศของพนักงานท่ีมีแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในภาพรวมไม่แตกต่างกันซึ่งแสดงว่าเพศไม่มีผล
ต่อคุณภาพชีวิตในการท างาน อธิบายได้ว่า ไม่ว่าเพศหญิงหรือเพศชาย มีคุณภาพชีวิตในการท างานคล้ายคลึงกัน ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการศึกษาของจันทร์ศรี เกษียรพรมราช (2549) ที่ศึกษาคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าท่ีในการท างานภายหลังน านโยบายการ
ปฏิรูประบบราชการมาปฏิบัติศึกษากรณีส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ที่พบว่าเจ้าหน้าที่ชายและหญิงมีคุณภาพชีวิตในการ
ท างานไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบริษัทท าธุรกิจลักษณะซื้อมาขายไป ไม่เน้นการใช้แรงงาน จึงท าให้เพศชายและเพศ
หญิงไม่รู้สึกถึงความแตกต่างเรื่องเพศต่อลักษณะการท างาน 

 อายุของพนักงานท่ีมีแตกต่างกันคุณภาพชีวิตในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งแสดงว่าอายุไม่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการ
ท างาน อธิบายได้ว่า ไม่ว่าพนักงานจะมีอายุน้อยหรืออายุมาก ก็สามารถปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ แล้วอยู่ในระบบการ
บริหารงานเดียวกัน ถือกฎระเบียบในการปฏิบัติงานที่เหมือนกัน มีสภาพแวดล้อมการท างานที่คล้ายคลึงกัน จึงท าให้ระดับ
คุณภาพชีวิตการท างานไม่แตกต่างกัน 

 อายุงานของพนักงานที่แตกต่างกันคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมไม่แตกต่างกันช้ีให้เห็นว่า เมื่อพนักงานได้
ท างานให้กับองค์กรแล้วประสบการณ์ในการท างานจะเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาท าให้พนักงานได้เรียนรู้เกี่ยวกับองค์กรและเข้าใจ
ถึงความต้องการและวัฒนธรรมขององค์กรเพิ่มมากขึ้น ท าให้ในแต่ละช่วงเวลาความต้องการของพนักงานเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต
การท างานจะแตกต่างกันไป ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของสุนีย์ มหาพรหม (2536) ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระยะเวลา

การท างาน พนักงานจะรู้สึกว่าเมื่อตนเองทุ่มเทความพยายามให้กับงานและสามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้แล้วและจะ
ได้รับความก้าวหน้า น ามาซึ่งเกียรติยศ การยอมรับและผลตอบแทนต่าง ๆและตราบใดที่บุคคลยังมีความหวังว่าตนเองจะ
ก้าวหน้าย่อมมีก าลังใจท่ีจะฝ่าฟันอุปสรรคในการปฏบิัติงานน้ัน ๆ และทุ่มเทให้กับงาน แต่หากผู้ปฏิบัติงานมีความรู้สึกว่าตนเอง
ไม่มีโอกาสที่จะก้าวหน้าก็ย่อมขาดก าลังใจในการท างานไม่รักงาน 

 รายได้ของพนักงานท่ีแตกต่างกันคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมไม่แตกกัน ซึ่งแสดงว่ารายได้ไม่มีผลต่อคุณภาพ
ชีวิตในการท างาน อธิบายได้ว่าพนักงานส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 9,001 – 13,000 บาท รองลงมาคือรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนต่ ากว่า 9,000 บาท ซึ่งเป็นรายได้เฉลี่ยต่อเดือนใกล้เคียงกัน พนักงานท่ีมีรายได้ต่ าส่วนใหญ่จะเป็นพนักงานฝ่ายผลิตจึงไม่
มีผลท าให้คุณภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกัน 

 ระดับการศึกษาของพนักงานที่แตกต่างกันคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งแสดงว่าระดับ
การศึกษาไม่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างาน อธิบายได้ว่าพนักงานส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย 
รองลงมาคือมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ซึ่งในการปฏิบัติงานพนักงานปฏิบัติงานในลักษณะคล้ายคลึงกัน จึงท าให้ระดับ
คุณภาพชีวิตการท างานไม่แตกต่างกัน 
 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 20 - 30 ปี อายุงาน 1-5 ปี รายได้ 
9,001-13,000 บาท และมีระดับการศึกษาต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีคุณภาพชีวิตการท างาน ด้านผลตอบแทนที่
เพียงพอและยุติธรรม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดมีาก ด้านสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก 
ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถบุคคล มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับดีมาก ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก ด้านลักษณะการบริหารงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ดีมาก ด้านภาวะอิสระจากงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก และด้านความภูมิใจองค์กร มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ                  ดี
มาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า พนักงานท่ีมีเพศ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตใน
การท างานในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เพศ อายุ อายุงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท างานในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 วิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีจากความกรุณาอย่างยิ่งของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสมศิริ เดชารัตน์ อาจารย์
ประธานกรรมการที่ปรึกษา และอาจารย์ธนวรรณ บัวเจริญ  อาจารย์กรรมการที่ปรึกษา ที่สละเวลาอันมีค่าในการให้ค าปรึกษา
ให้ขอแนะน ารวมทั้งแก้ไขข้อบกพร่องจนรายงานเล่มนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  

 ผู้จัดท าขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านท่ีได้ให้ความรู้และค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน จนท า
ให้รายงานเล่มนี้ส าเร็จได้ด้วยดี ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารสถานประกอบกิจการ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน
ระดับวิชาชีพ คุณนุชนารถ คงเทพ และพนักงานทุกท่านในอุตสาหกรรมยางแผ่นรมควัน จังหวัดสงขลา ที่ให้ความร่วมมือเป็น
อย่างดีในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในครั้งนี้ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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ภูมิปัญญำกำรรักษำโรคกระดูกหัก: กรณีศึกษำหมอพื้นบ้ำน 

ต�ำบลนำขยำด อ�ำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

นูรอัสมา ปุติ1* บุษกร เศียรอุ่น2 และสฤษดิ์ ผาอาจ3

บทคัดย่อ
 การวิจัยเชิงคุณภาพคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาชีวประวัติความเป็นมาของหมอพื้นบ้าน และภูมิปัญญาการรักษาโรค

กระดูกหัก ของหมอลาภ สุขทอง ต�าบลนาขยาด อ�าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเชงิลึก การ

สังเกตแบบมีส่วนร่วม การจดบันทึก การบันทึกเทป และการบันทึกภาพ แล้วน�าข้อมูลมาตีความและวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า 

นายลาภ สุขทอง หมอพื้นบ้านจังหวัดพัทลุง มีประสบการณ์และความช�านาญในการรักษาโรคกระดูกมากกว่า 20 ปี โดยได้รับการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้จากบิดา กระบวนการรักษาโรคแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นตอนก่อนการรักษา คือ จัดพานไหว้ครู และ

การวินิจฉัยโรคโดยการซักประวัติ และตรวจร่างกายจากการสังเกตลักษณะการเดิน และการคล�า (2) ขั้นตอนการรักษา คือ การนวด

คล�า การใช้น�้ามันมะพร้าว การเข้าเฝือก และการใช้คาถาอาคม (3) ขั้นตอนหลังการรักษา คือ พิธีกรรมการไหว้ครู ผู้เข้ารับการรักษา

ต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ ข้อห้าม และงดอาหารแสลงอย่างเคร่งครัด ผลการรักษา พบว่า หลังรับการรักษา 15-30 วัน ผู้ป่วยส่วน

ใหญ่สามารถช่วยเหลอืตนเองได้มากข้ึน ทัง้นีห้มอลาภยดึมัน่ในการปฏบิติัตนตามหลกัศลีธรรม มคีณุธรรม จรยิธรรม รกัษาคนไข้ด้วย

ความตั้งใจให้หายจากโรคภัย และช่วยเหลือโดยไม่หวังผลตอบแทน เห็นได้ว่าหมอพ้ืนบ้านและองค์ความรู้ในการรักษาโรคกระดูก

เป็นอีกทางเลือกหน่ึงของประชาชนท่ีสามารถแก้ไขความเจ็บป่วยของโรคกระดูกได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งควรได้รับการสนับสนุนและส่ง

เสริมภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านให้คงอยู่สืบไป
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The Folk Wisdom of Fracture Treatment: A Case Study of Bone Healer, 

Na Khayat Subdistrict, Khuan Khanun District, Phatthalung Province

Noor-asma Puti1* Budsakorn Sianun2 and Sarit Paarch3

Abstract
 The purpose of this qualitative research was to study the history and the wisdom of traditional bone 

healer: a case study of Mr. Lab Sukthong, Na Khayat subdistrict, Khuan Khanun district, Phatthalung province. 

The data was collected by using in-depth interviews, participatory observation, taking notes, taped recording, 

photographing and taking the data to analyzed and interpreted. The results revealed; Mr. Lab Sukthong, a bone 

healer in Phatthalung province. He has been practicing it with the patients for more than twenty years. The 

transfer of knowledge in the treatment of bone from his father. The process of traditional healing chiropractic 

had three steps: 1) pre-treatment process. The ritual preparation before treatment including respect payment 

and diagnose by a preliminary history taking and physical examination with walking observation and palpation 

2) treatment step and the completion of treatment. Using of coconut oil, bamboo splint, and to use of cabala. 

3) The completion of treatment by teacher worship. Admission must strictly abide by the prohibitions and 

injurious food. The treatment results showed that 15-30 days after treatment, most patients were able to help 

themselves more. Mr. Lab adheres to morality and ethics. He treats patients with the intention of recovering 

from disease and helps without hoping for compensation. We can thus say the folk healer and the knowledge 

of bone-treatment is one of the alternative that keeps solving the bone problem. Therefore advisable that to 

promote and encourage folk wisdom of folk medicine.

Keywords : The Folk Wisdom, Bone healer, Bone fracture

 

บทน า 
ปัญหาความเจ็บป่วยเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ในทุกสังคมโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ในอดีตที่

ผ่านมามนุษย์จึงได้พยายามที่จะแสวงหาวิธีการและทางออกในการเอาชนะความเจ็บป่วย การต่อสู้เพื่อขจัดความเจ็บป่วย จึง
เป็นเรื่องของวัฒนธรรมซึ่งแตกต่างกันในสังคม ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางสังคม วัฒนธรรม 
พฤติกรรม ความเช่ือ และค่านิยมของคนในแต่ละสังคม รวมทั้งปัจจัยจากวัฒนธรรมภายนอกที่เข้ามาผสมผสานกับวัฒนธรรม
เดิม ความพยายามในการเอาชนะความเจ็บป่วยนี้ค่อย ๆ พัฒนา ผสมผสานและสั่งสมกันมาจนกลายเป็นแนวคิดทฤษฎี เป็น
แบบแผนของการดูแลรักษาสุขภาพของคนในสังคมแต่ละสังคมสืบต่อกันมา [1]  

ภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านเป็นองค์ความรู้ที่ได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาเป็นระยะเวลานาน ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับวิถีชีวิต ความเชื่อ พิธีกรรม และวัฒนธรรมของชุมชน จึงท าให้เป็นระบบการแพทย์ที่มีบทบาทในการดูแลสุขภาพ
ของชุมชน อีกทั้งยังยึดถือหลักคุณธรรมที่ควรช่วยเหลือกันซึ่งกันและกัน อันเป็นวัฒนธรรมที่ถือปฏิบัติกันสืบมา นอกจากนี้ยัง
พบว่าระบบการแพทย์พื้นบ้านมีรูปแบบการรักษาที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน และสามารถเข้าใจได้ง่าย [2] ในขณะเดียวกันนั้น ระบบ
การแพทย์ในสังคมไทยอยู่ภายใต้การแพทย์แผนปัจจุบัน ซึ่งมีกลไกการท างานที่มีประสิทธิภาพ มีความเจริญก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีการรักษา ท าให้สามารถรักษาความเจ็บป่วยได้รวดเร็วกว่า แต่พบข้อจ ากัดหลายประการ เช่น การเข้าถึงการ
ให้บริการ บุคลากรที่ไม่เพียงพอ ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่ค่อนข้างสูงเกินฐานะของผู้ป่วย รวมไปถึงผลการรักษาที่อาจ
ไม่เป็นที่พอใจหรือส่งผลกระทบ [3] จึงท าให้ผู้คนกลับมาฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ไม่มีระบบ
การแพทย์แบบใดแบบหนึ่งจะสามารถให้ค าตอบกับสังคมได้ในทุก ๆ เรื่อง [4] 

ภูมิปัญญาโรคกระดูกหักเป็นองค์ความรู้ของหมอกระดูกพื้นบ้านที่ใช้ในการบ าบัดรักษาความเจ็บป่วยหรืออาการ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่มักส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของร่างกาย ทั้งกล้ามเนื้อ กระดูก และอวัยวะที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมอ
กระดูกพื้นบ้านเป็นผู้ที่มีความช านาญการในกระบวนการบ าบัดเยียวยาปัญหากระดูกแตกหัก ร้าวหรือเคลื่อนจากต าแหน่ง จาก
การบาดเจ็บในชีวิตประจ าวันของประชาชนในชุมชน จึงเกิดการสั่งสมเป็นภูมิปัญญา ความรู้ การสืบทอด เพื่อช่วยเหลือเยียวยา
แก่ผู้ป่วย [3] 

ในพื้นที่อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง พบว่ามีผู้ป่วยที่เป็นโรคกระดูกหักมารับการรักษากับหมอลาภ สุขทอง หมอ
พื้นบ้านที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ ความศรัทธา และมีประสบการณ์การรักษาโรคกระดูกหักมากว่า 20 ปี ซึ่งได้สั่งสมภูมิ
ปัญญาและมีความช านาญในการรักษาผู้ป่วยโรคกระดูกหักตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันท าให้มีผู้ป่วยที่มารับการรักษาเป็นจ านวน
มาก ทั้งคนในพื้นที่จังหวัดพัทลุงและจังหวัดใกล้เคียง ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษาชีวประวัติความเป็นมาของหมอ
พื้นบ้านและรวบรวมภูมิปัญญาการรักษาโรคกระดูกหักของหมอพื้นบ้าน กรณีศึกษาหมอลาภ สุขทอง ต าบลนาขยาด อ าเภอ
ควนขนุน จังหวัดพัทลุง เพื่อน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน มาเป็นองค์ประกอบในการวินิ จฉัย 
กระบวนการรักษา และการให้บริการสุขภาพ เพื่อไม่ให้องค์ความรู้นี้สูญหายไปจากสังคม ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไป และเป็น
การอนุรักษ์ภูมิปัญญาหมอพ้ืนบ้านให้อยู่คู่กับชุมชนและสังคมไทยต่อไป 

 
วิธีด าเนินการ 

  1. กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา  
  กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งน้ี คือ หมอลาภ สุขทอง ต าบลนาขยาด อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
  2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเก็บข้อมูลเชิงลึก (In-Depth Studies) เพื่อ
ท าการศึกษารวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญาเกี่ยวกับกระบวนการรักษาโรคกระดูกหัก และข้อมูลทั่วไปของหมอลาภ สุขทอง
ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดประเด็นที่ต้องศึกษา เอกสาร
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บทน า 
ปัญหาความเจ็บป่วยเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ในทุกสังคมโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ในอดีตที่

ผ่านมามนุษย์จึงได้พยายามที่จะแสวงหาวิธีการและทางออกในการเอาชนะความเจ็บป่วย การต่อสู้เพื่อขจัดความเจ็บป่วย จึง
เป็นเรื่องของวัฒนธรรมซึ่งแตกต่างกันในสังคม ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางสังคม วัฒนธรรม 
พฤติกรรม ความเช่ือ และค่านิยมของคนในแต่ละสังคม รวมทั้งปัจจัยจากวัฒนธรรมภายนอกที่เข้ามาผสมผสานกับวัฒนธรรม
เดิม ความพยายามในการเอาชนะความเจ็บป่วยนี้ค่อย ๆ พัฒนา ผสมผสานและสั่งสมกันมาจนกลายเป็นแนวคิดทฤษฎี เป็น
แบบแผนของการดูแลรักษาสุขภาพของคนในสังคมแต่ละสังคมสืบต่อกันมา [1]  

ภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านเป็นองค์ความรู้ที่ได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาเป็นระยะเวลานาน ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับวิถีชีวิต ความเชื่อ พิธีกรรม และวัฒนธรรมของชุมชน จึงท าให้เป็นระบบการแพทย์ที่มีบทบาทในการดูแลสุขภาพ
ของชุมชน อีกทั้งยังยึดถือหลักคุณธรรมที่ควรช่วยเหลือกันซึ่งกันและกัน อันเป็นวัฒนธรรมที่ถือปฏิบัติกันสืบมา นอกจากนี้ยัง
พบว่าระบบการแพทย์พื้นบ้านมีรูปแบบการรักษาที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน และสามารถเข้าใจได้ง่าย [2] ในขณะเดียวกันนั้น ระบบ
การแพทย์ในสังคมไทยอยู่ภายใต้การแพทย์แผนปัจจุบัน ซึ่งมีกลไกการท างานที่มีประสิทธิภาพ มีความเจริญก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีการรักษา ท าให้สามารถรักษาความเจ็บป่วยได้รวดเร็วกว่า แต่พบข้อจ ากัดหลายประการ เช่น การเข้าถึงการ
ให้บริการ บุคลากรที่ไม่เพียงพอ ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่ค่อนข้างสูงเกินฐานะของผู้ป่วย รวมไปถึงผลการรักษาที่อาจ
ไม่เป็นที่พอใจหรือส่งผลกระทบ [3] จึงท าให้ผู้คนกลับมาฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ไม่มีระบบ
การแพทย์แบบใดแบบหนึ่งจะสามารถให้ค าตอบกับสังคมได้ในทุก ๆ เรื่อง [4] 

ภูมิปัญญาโรคกระดูกหักเป็นองค์ความรู้ของหมอกระดูกพื้นบ้านที่ใช้ในการบ าบัดรักษาความเจ็บป่วยหรืออาการ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่มักส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของร่างกาย ทั้งกล้ามเนื้อ กระดูก และอวัยวะที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมอ
กระดูกพื้นบ้านเป็นผู้ที่มีความช านาญการในกระบวนการบ าบัดเยียวยาปัญหากระดูกแตกหัก ร้าวหรือเคลื่อนจากต าแหน่ง จาก
การบาดเจ็บในชีวิตประจ าวันของประชาชนในชุมชน จึงเกิดการสั่งสมเป็นภูมิปัญญา ความรู้ การสืบทอด เพื่อช่วยเหลือเยียวยา
แก่ผู้ป่วย [3] 

ในพื้นที่อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง พบว่ามีผู้ป่วยที่เป็นโรคกระดูกหักมารับการรักษากับหมอลาภ สุขทอง หมอ
พื้นบ้านที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ ความศรัทธา และมีประสบการณ์การรักษาโรคกระดูกหักมากว่า 20 ปี ซึ่งได้สั่งสมภูมิ
ปัญญาและมีความช านาญในการรักษาผู้ป่วยโรคกระดูกหักตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันท าให้มีผู้ป่วยที่มารับการรักษาเป็นจ านวน
มาก ทั้งคนในพื้นที่จังหวัดพัทลุงและจังหวัดใกล้เคียง ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะท าการศึกษาชีวประวัติความเป็นมาของหมอ
พื้นบ้านและรวบรวมภูมิปัญญาการรักษาโรคกระดูกหักของหมอพื้นบ้าน กรณีศึกษาหมอลาภ สุขทอง ต าบลนาขยาด อ าเภอ
ควนขนุน จังหวัดพัทลุง เพื่อน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน มาเป็นองค์ประกอบในการวินิ จฉัย 
กระบวนการรักษา และการให้บริการสุขภาพ เพื่อไม่ให้องค์ความรู้นี้สูญหายไปจากสังคม ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไป และเป็น
การอนุรักษ์ภูมิปัญญาหมอพ้ืนบ้านให้อยู่คู่กับชุมชนและสังคมไทยต่อไป 

 
วิธีด าเนินการ 

  1. กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา  
  กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งน้ี คือ หมอลาภ สุขทอง ต าบลนาขยาด อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
  2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเก็บข้อมูลเชิงลึก (In-Depth Studies) เพื่อ
ท าการศึกษารวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญาเกี่ยวกับกระบวนการรักษาโรคกระดูกหัก และข้อมูลทั่วไปของหมอลาภ สุขทอง
ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดประเด็นที่ต้องศึกษา เอกสาร
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แนวทางการสัมภาษณ์ ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Non-Structured Interview) และใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
(Participation Observation) โดยใช้ทั้งแบบสัมภาษณ์ การจดบันทึก การสังเกต ใช้กล้องบันทึกภาพ และอุปกรณ์บันทึกเสียง 
ระยะเวลาด าเนินการศึกษา ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2560 ถึงมกราคม 2561 สถานที่ในการเก็บข้อมูล คือ ต าบลนาขยาด อ าเภอ
ควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
  3. การวิเคราะห์ข้อมูล  
   ข้อมูลที่ได้จะน ามาตีความและท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 
   4. การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง 
   ผู้วิจัยช้ีแจงรายละเอียดและวัตถุประสงค์การของศึกษาให้หมอพื้นบ้านทราบ จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานใน
หนังสือยินยอมให้เก็บภูมิปัญญา กรณีที่หมอพื้นบ้านไม่ต้องการเปิดเผยข้อมูลภูมิปัญญาของตนเองต่อไปแล้วสามารถบอกยุติ
การเข้าร่วมการศึกษานี้ได้โดยไม่ต้องให้เหตุผลใดแก่ผู้วิจัย ผู้วิจัยรับรองว่าจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหมอพ้ืนบ้านและข้อมูลภมูิ
ปัญญาของหมอพื้นบ้านไว้เป็นความลับ และจะเปิดเผยได้ในเฉพาะรูปท่ีเป็นการสรุปผลการวิจัย 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่องภูมิปัญญาการรักษาโรคกระดูกหักของหมอพ้ืนบ้าน: กรณีศึกษาหมอลาภ สุขทอง ต าบลนาขยาด 
อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ซึ่งผู้ที่วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากหมอพื้นบ้าน โดยการใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ น าข้อมูลมาจัด
เรียบเรียง วิเคราะห์และจัดหมวดหมู่ได้ดังนี้ 

1. ข้อมูลทั่วไปของหมอพื้นบ้าน 
 หมอที่ท าการศึกษา คือ นายลาภ สุขทอง อายุ 72 ปี เกิดวันที่ 28 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2488 นับถือศาสนาพุทธ 
เป็นบุตรของนายเขียว สุขทอง และนางเพียร สุขทอง มีพี่น้องท้องเดียวกัน 2 คน ตนเป็นบุตรคนสุดท้อง ส าเร็จการศึกษาช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนเกาะยาง (มัธยมเรืองศิลป์) ประกอบอาชีพท านา เมื่ออายุ 19 ปี ได้สมรสกับนางจ ารัส คง
เกลี้ยง มีบุตรด้วยกัน 4 คน บุตรชาย 3 คน และบุตรสาว 1 คน เมื่อปี พ.ศ. 2535 ได้เริ่มท าการรักษาผู้ป่วยโรคกระดูกหักจนถงึ
ปัจจุบัน เป็นผู้มีความรู้ ความช านาญในการรักษาโรคกระดูก ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 167 หมู่ที่ 2 บ้านพังดาน ต าบลนา
ขยาด อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง มีประสบการณ์การเป็นหมอกระดูกพื้นบ้านเป็นเวลา 25 ปีจนถึงปัจจุบัน มีผู้ป่วย
กระดูกหักมารักษามากกว่า 10 รายต่อเดือน 

2. ประวัติความเป็นมาสู่การเป็นหมอพื้นบ้าน 
 เมื่อวัยรุ่น หมอลาภประกอบอาชีพท านา ท าสวน จนกระทั่งบิดาเสียชีวิต หมอลาภ สืบทอดหมอกระดูกแทนบิดา ซึ่ง
ในตัวหมอมีครู (ผู้มอบวิชาความรู้) อยู่ ไว้คอยกระตุ้นจิตใจให้รักในการเป็นหมอพื้นบ้าน หมอลาภได้เรียนรู้มาเรื่อย ๆ การ
เรียนรู้คาถาอาคมนั้น เรียนรู้จากการท่องจ าจากย่าและบิดา และจากประสบการณ์การรักษาของหมอลาภ ท าให้หมอลาภจดจ า
และท่องจ าคาถาต่าง ๆ ได้ หมอลาภได้เริ่มการรักษาครั้งแรกด้วยตนเอง เมื่อปีพ.ศ. 2535 เป็นการรักษากระดูกข้อมือหักคนไข้
ในพื้นที่ ซึ่งใช้เวลาในการรักษาเป็นเวลา 21 วัน ท าให้อาการดีขึ้น หมอลาภมีความมั่นใจในการรักษา เมื่อตนสามารถรักษา
คนไข้หายจากกระดูกหักได้ก็มีการบอกเลา่กันแบบปากต่อปาก ท าให้ชาวบ้านเกิดความศรัทธา จนเป็นท่ีเลื่องลื่อในชุมชนที่หมอ
ลาภอาศัยอยู่และในพ้ืนท่ีใกล้เคียง รวมทั้งต่างจังหวัด ท าให้มีผู้คนมารับการรักษามากขึ้น  

ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ Onchomjan Daranee [5] คือ หมอพื้นบ้านเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ
ในการเยียวยารักษาโรค เรียนรู้จากต ารา การถ่ายทอดประสบการณ์ ในบริบทของวัฒนธรรมท้องถ่ิน มีบทบาทเป็นผู้เยียวยา
ดูแลรักษาสุขภาพคนในชุมชนและเป็นที่ยอมรับเชื่อถือจากชุมชน 

3. กระบวนการเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้ 

 

เมื่อวัยเด็ก ย่าของหมอลาภ ได้เรียกหมอลาภให้จดบันทึกเกี่ยวกับการรักษาโรคกระดูกจากที่คุณย่าพูด แล้วน าไปอ่าน
ให้บิดาฟังทุกวัน ทุกคืนประมาณ 10 วัน ท าให้หมอลาภเรียนรู้มาเรื่อย ๆ เรียนรู้คาถาอาคมจากการท่องจ าที่ย่าคอยสอน จาก
การจ าที่บอกบิดา จากการเรียนรู้เพิ่มเติมและจากประสบการณ์การรักษาของหมอลาภ ท าให้หมอลาภจดจ าและท่องจ าคาถา
ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ส่วนการถ่ายทอดองค์ความรู้จะถ่ายทอดให้แก่คนในวงศ์ตระกูลของผู้ถ่ายทอด คือ หลานสาวของหมอ
ลาภ อายุ 25 ปี ได้ศึกษาเรียนรู้จากการสังเกตหมอลาภขณะท าการรักษา และการสัมผัสโดยหมอลาภให้ลงมือปฏิบัติจริงกับ
คนไข้บางรายที่เห็นว่ามีอาการเจ็บเล็กน้อย ซึ่งหมอลาภคอยให้ค าแนะน าอยู่ข้าง ๆ และจากประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีได้ศึกษามา 
ซึ่งวิธีในการถ่ายทอดองค์ความรู้คือ การถ่ายทอดแบบปากต่อปาก การสังเกต การลงมือปฏิบัติ การให้แนะน าและจาก
ประสบการณ์ บุคคลที่ได้รับการถ่ายทอดต้องมีความสนใจ มีความมุ่งมั่น มีความรัก มีวินัยในการศึกษาเรียนรู้การรักษาโรค
กระดูก เมื่อได้รับการถ่ายทอดแล้วสามารถยึดหลักปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  

ซึ่งมีความสอดคล้องกับการศึกษาภูมิปัญญาของหมอกระดูกพื้นบ้านในการรักษาผู้สูงอายุกระดูกหัก  พบว่า ความรู้
เรื่องการรักษาภาวะกระดูกหักของหมอกระดูกพื้นบ้านได้รับมาจากการสืบทอดของบรรพบุรุษ จากครู (ผู้ล่วงลับ) และจาก
สัมผัสที่หก ไม่มีต าราเรียน ใช้วิธีการสอนแบบตัวต่อตัวรวมทั้งใช้ประสบการณ์ของผู้สอนจากการรักษา [6] การถ่ายทอดองค์
ความรู้จะถ่ายทอดให้แก่คนในวงศ์ตระกูล มีวิธีในการถ่ายทอดองค์ความรู้คือ การถ่ายทอดแบบปากต่อปาก การสังเกต การลง
มือปฏิบัติ การให้แนะน าและจากประสบการณ์ บุคคลที่ได้รับการถ่ายทอดต้องมีความสนใจ มีความมุ่งมั่น มีความรัก มีวินัยและ
ยึดหลักปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ซึ่งมีความสอดคล้องกับการศึกษาภูมิปัญญาของหมอกระดูกพื้นบ้าน อ.ปลายพระยา จ.กระบี่  
พบว่า วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้นั้นจะถ่ายทอดแก่คนในวงศ์ตระกูล และผู้ที่มีความสนใจ มีความรัก ความชอบ มีความตั้งใจ
จริงที่จะศึกษาเรียนรู้ ซึ่งวิธีในการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้สืบทอดนั้น คือการถ่ายทอดคาถาอาคมโดยปากต่อปาก และจะต้อง
บอกคาถาอาคมแก่ผู้สืบทอดเท่านั้น และการถ่ายทอดโดยให้ต าราที่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรที่ตกทอดกันมา โดยให้ผู้ที่
รับการถ่ายทอดอ่านและท่องจ าให้ข้ึนใจ [3] 

4. กระบวนการรักษา 
 ขั้นตอนก่อนการรักษา: วินิจฉัยลักษณะอาการบาดเจ็บ สังเกตลักษณะการเดิน ยืนหรือน่ัง คล า จับเส้น พร้อมกับการ
ซักประวัติเบื้องต้นจากผู้เข้ารับการรักษาและจัดพานไหว้ครู ซึ่งประกอบด้วย เงินหน่ึงสลึง ดอกไม้ ธูปเทียน และค่าครู 26 บาท 
สอดคล้องกับการศึกษาของ Onchomjan Daranee [5] พบว่า การรักษาที่มีพิธีกรรมประกอบพ้ืนบ้านจะมี “พิธีตั้งคาย” ก่อน
การรักษา 

ขั้นตอนการรักษา: ใช้วิธีการลูบ คล าและนวดเบา ๆ พร้อมกับการใช้น้ ามันมะพร้าวที่ตนปลุกเสกขึ้น ตามด้วย
คาถาอาคม โดยจะกล่าวคาถาไปพร้อมกับการทาน้ ามันมะพร้าว ลูบบริเวณที่ได้รับบาดเจ็บไปเรื่อย ๆ จนกว่าหมอจะเห็นว่าดี
ขึ้นแล้ว ในช่วงแรกของการรักษาคนไข้ต้องมาติดต่อกันอย่างน้อย 7 วัน เมื่อครบ 7 วันแล้ว สามารถเว้นระยะเวลาการมารับ
การรักษาได้ แต่ในบางรายที่มีอาการหนักสามารถพักฟื้นที่บ้านหมอได้ ซึ่งหมอลาภจะเข้าเฝือกให้ หลังจากการคาดเฝือก คาด
ผ้าก๊อตแล้ว ต้องลงน้ ามัน ซึ่งเป็นน้ ามันมะพร้าวเท่านั้น แผลจึงจะสมานและซึมซับไปถึงกระดูกได้เป็นอย่างดี หลังจากการหยด
น้ ามันวันแรกแล้ว วันต่อมาอาจมีการหยดน้ ามันวันละครั้ง ซึ่งจะท าในช่วงบ่าย เนื่องจากจะท าให้อาการดีขึ้นและหายเร็วขึ้น จะ
ไม่ถอดเฝือกออกจนกว่าผู้ป่วยจะสามารถช่วยเหลือตนเองได้ ส่วนมากจะใช้เวลาประมาณ 15-30 วัน แล้วแต่อาการของผู้ป่วย 
สอดคล้องกับการศึกษาภูมิปัญญาของหมอกระดูกพื้นบ้านในการรักษาผู้สูงอายุกระดูกหัก คือ การรักษาของหมอกระดูกแต่ละ
คนจะมีความเหมือนและแตกตา่งกันในบางกรณี ซึ่งน้ ามันประสานกระดูกเป็นสิง่ส าคัญที่ขาดไมไ่ดต้้องใช้ในการรักษากระดกูหกั
เพียงอย่างเดียวหรือมีคาถาก ากับระหว่างการเตรียมน้ ามัน และขณะเข้าเฝือก [6] 

ขั้นตอนหลังการรักษา: คนไข้จะท าการไหว้ครูในเวลาเช้าของวันพฤหัสบดี จะน าอาหารใส่ปิ่นโตมา เพื่ออุทิศส่วนกุศล
ให้ครูหมอ ให้อาจารย์ เป็นการระลึกถึงครูอาจารย์และบุคคลดังกล่าวและเป็นการขอบคุณที่ท าให้การรักษาลุล่วงไปไดด้้วยดี ซึ่ง
ผลการรักษา พบว่า หลังรับการรักษา 15-30 วัน ผู้ป่วยส่วนใหญ่สามารถช่วยเหลือตนเองได้มากข้ึน สอดคล้องกับการศึกษาภูมิ
ปัญญาของหมอกระดูกพื้นบ้านในการรักษาผู้สูงอายุกระดูกหัก คือ การรักษาของหมอกระดูกแต่ละคนจะมีความเหมือนและ
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แนวทางการสัมภาษณ์ ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Non-Structured Interview) และใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
(Participation Observation) โดยใช้ทั้งแบบสัมภาษณ์ การจดบันทึก การสังเกต ใช้กล้องบันทึกภาพ และอุปกรณ์บันทึกเสียง 
ระยะเวลาด าเนินการศึกษา ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2560 ถึงมกราคม 2561 สถานที่ในการเก็บข้อมูล คือ ต าบลนาขยาด อ าเภอ
ควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
  3. การวิเคราะห์ข้อมูล  
   ข้อมูลที่ได้จะน ามาตีความและท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 
   4. การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง 
   ผู้วิจัยช้ีแจงรายละเอียดและวัตถุประสงค์การของศึกษาให้หมอพื้นบ้านทราบ จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานใน
หนังสือยินยอมให้เก็บภูมิปัญญา กรณีที่หมอพื้นบ้านไม่ต้องการเปิดเผยข้อมูลภูมิปัญญาของตนเองต่อไปแล้วสามารถบอกยุติ
การเข้าร่วมการศึกษานี้ได้โดยไม่ต้องให้เหตุผลใดแก่ผู้วิจัย ผู้วิจัยรับรองว่าจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหมอพ้ืนบ้านและข้อมูลภมูิ
ปัญญาของหมอพื้นบ้านไว้เป็นความลับ และจะเปิดเผยได้ในเฉพาะรูปท่ีเป็นการสรุปผลการวิจัย 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่องภูมิปัญญาการรักษาโรคกระดูกหักของหมอพ้ืนบ้าน: กรณีศึกษาหมอลาภ สุขทอง ต าบลนาขยาด 
อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ซึ่งผู้ที่วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากหมอพื้นบ้าน โดยการใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ น าข้อมูลมาจัด
เรียบเรียง วิเคราะห์และจัดหมวดหมู่ได้ดังนี้ 

1. ข้อมูลทั่วไปของหมอพื้นบ้าน 
 หมอท่ีท าการศึกษา คือ นายลาภ สุขทอง อายุ 72 ปี เกิดวันที่ 28 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2488 นับถือศาสนาพุทธ 
เป็นบุตรของนายเขียว สุขทอง และนางเพียร สุขทอง มีพี่น้องท้องเดียวกัน 2 คน ตนเป็นบุตรคนสุดท้อง ส าเร็จการศึกษาช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนเกาะยาง (มัธยมเรืองศิลป์) ประกอบอาชีพท านา เมื่ออายุ 19 ปี ได้สมรสกับนางจ ารัส คง
เกลี้ยง มีบุตรด้วยกัน 4 คน บุตรชาย 3 คน และบุตรสาว 1 คน เมื่อปี พ.ศ. 2535 ได้เริ่มท าการรักษาผู้ป่วยโรคกระดูกหักจนถงึ
ปัจจุบัน เป็นผู้มีความรู้ ความช านาญในการรักษาโรคกระดูก ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 167 หมู่ที่ 2 บ้านพังดาน ต าบลนา
ขยาด อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง มีประสบการณ์การเป็นหมอกระดูกพื้นบ้านเป็นเวลา 25 ปีจนถึงปัจจุบัน มีผู้ป่วย
กระดูกหักมารักษามากกว่า 10 รายต่อเดือน 

2. ประวัติความเป็นมาสู่การเป็นหมอพื้นบ้าน 
 เมื่อวัยรุ่น หมอลาภประกอบอาชีพท านา ท าสวน จนกระทั่งบิดาเสียชีวิต หมอลาภ สืบทอดหมอกระดูกแทนบิดา ซึ่ง
ในตัวหมอมีครู (ผู้มอบวิชาความรู้) อยู่ ไว้คอยกระตุ้นจิตใจให้รักในการเป็นหมอพื้นบ้าน หมอลาภได้เรียนรู้มาเรื่อย ๆ การ
เรียนรู้คาถาอาคมนั้น เรียนรู้จากการท่องจ าจากย่าและบิดา และจากประสบการณ์การรักษาของหมอลาภ ท าให้หมอลาภจดจ า
และท่องจ าคาถาต่าง ๆ ได้ หมอลาภได้เริ่มการรักษาครั้งแรกด้วยตนเอง เมื่อปีพ.ศ. 2535 เป็นการรักษากระดูกข้อมือหักคนไข้
ในพื้นที่ ซึ่งใช้เวลาในการรักษาเป็นเวลา 21 วัน ท าให้อาการดีขึ้น หมอลาภมีความมั่นใจในการรักษา เมื่อตนสามารถรักษา
คนไข้หายจากกระดูกหักได้ก็มีการบอกเลา่กันแบบปากต่อปาก ท าให้ชาวบ้านเกิดความศรัทธา จนเป็นท่ีเลื่องลื่อในชุมชนที่หมอ
ลาภอาศัยอยู่และในพ้ืนท่ีใกล้เคียง รวมทั้งต่างจังหวัด ท าให้มีผู้คนมารับการรักษามากขึ้น  

ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ Onchomjan Daranee [5] คือ หมอพื้นบ้านเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ
ในการเยียวยารักษาโรค เรียนรู้จากต ารา การถ่ายทอดประสบการณ์ ในบริบทของวัฒนธรรมท้องถิ่น มีบทบาทเป็นผู้เยียวยา
ดูแลรักษาสุขภาพคนในชุมชนและเป็นที่ยอมรับเชื่อถือจากชุมชน 

3. กระบวนการเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้ 

 

เมื่อวัยเด็ก ย่าของหมอลาภ ได้เรียกหมอลาภให้จดบันทึกเกี่ยวกับการรักษาโรคกระดูกจากที่คุณย่าพูด แล้วน าไปอ่าน
ให้บิดาฟังทุกวัน ทุกคืนประมาณ 10 วัน ท าให้หมอลาภเรียนรู้มาเรื่อย ๆ เรียนรู้คาถาอาคมจากการท่องจ าที่ย่าคอยสอน จาก
การจ าที่บอกบิดา จากการเรียนรู้เพิ่มเติมและจากประสบการณ์การรักษาของหมอลาภ ท าให้หมอลาภจดจ าและท่องจ าคาถา
ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ส่วนการถ่ายทอดองค์ความรู้จะถ่ายทอดให้แก่คนในวงศ์ตระกูลของผู้ถ่ายทอด คือ หลานสาวของหมอ
ลาภ อายุ 25 ปี ได้ศึกษาเรียนรู้จากการสังเกตหมอลาภขณะท าการรักษา และการสัมผัสโดยหมอลาภให้ลงมือปฏิบัติจริงกับ
คนไข้บางรายที่เห็นว่ามีอาการเจ็บเล็กน้อย ซึ่งหมอลาภคอยให้ค าแนะน าอยู่ข้าง ๆ และจากประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีได้ศึกษามา 
ซึ่งวิธีในการถ่ายทอดองค์ความรู้คือ การถ่ายทอดแบบปากต่อปาก การสังเกต การลงมือปฏิบัติ การให้แนะน าและจาก
ประสบการณ์ บุคคลที่ได้รับการถ่ายทอดต้องมีความสนใจ มีความมุ่งมั่น มีความรัก มีวินัยในการศึกษาเรียนรู้การรักษาโรค
กระดูก เมื่อได้รับการถ่ายทอดแล้วสามารถยึดหลักปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  

ซึ่งมีความสอดคล้องกับการศึกษาภูมิปัญญาของหมอกระดูกพื้นบ้านในการรักษาผู้สูงอายุกระดูกหัก  พบว่า ความรู้
เรื่องการรักษาภาวะกระดูกหักของหมอกระดูกพื้นบ้านได้รับมาจากการสืบทอดของบรรพบุรุษ จากครู (ผู้ล่วงลับ) และจาก
สัมผัสที่หก ไม่มีต าราเรียน ใช้วิธีการสอนแบบตัวต่อตัวรวมทั้งใช้ประสบการณ์ของผู้สอนจากการรักษา [6] การถ่ายทอดองค์
ความรู้จะถ่ายทอดให้แก่คนในวงศ์ตระกูล มีวิธีในการถ่ายทอดองค์ความรู้คือ การถ่ายทอดแบบปากต่อปาก การสังเกต การลง
มือปฏิบัติ การให้แนะน าและจากประสบการณ์ บุคคลที่ได้รับการถ่ายทอดต้องมีความสนใจ มีความมุ่งมั่น มีความรัก มีวินัยและ
ยึดหลักปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ซึ่งมีความสอดคล้องกับการศึกษาภูมิปัญญาของหมอกระดูกพื้นบ้าน อ.ปลายพระยา จ.กระบี่  
พบว่า วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้นั้นจะถ่ายทอดแก่คนในวงศ์ตระกูล และผู้ที่มีความสนใจ มีความรัก ความชอบ มีความตั้งใจ
จริงที่จะศึกษาเรียนรู้ ซึ่งวิธีในการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้สืบทอดนั้น คือการถ่ายทอดคาถาอาคมโดยปากต่อปาก และจะต้อง
บอกคาถาอาคมแก่ผู้สืบทอดเท่านั้น และการถ่ายทอดโดยให้ต าราที่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรที่ตกทอดกันมา โดยให้ผู้ที่
รับการถ่ายทอดอ่านและท่องจ าให้ข้ึนใจ [3] 

4. กระบวนการรักษา 
 ขั้นตอนก่อนการรักษา: วินิจฉัยลักษณะอาการบาดเจ็บ สังเกตลักษณะการเดิน ยืนหรือน่ัง คล า จับเส้น พร้อมกับการ
ซักประวัติเบื้องต้นจากผู้เข้ารับการรักษาและจัดพานไหว้ครู ซึ่งประกอบด้วย เงินหน่ึงสลึง ดอกไม้ ธูปเทียน และค่าครู 26 บาท 
สอดคล้องกับการศึกษาของ Onchomjan Daranee [5] พบว่า การรักษาที่มีพิธีกรรมประกอบพ้ืนบ้านจะมี “พิธีตั้งคาย” ก่อน
การรักษา 

ขั้นตอนการรักษา: ใช้วิธีการลูบ คล าและนวดเบา ๆ พร้อมกับการใช้น้ ามันมะพร้าวที่ตนปลุกเสกขึ้น ตามด้วย
คาถาอาคม โดยจะกล่าวคาถาไปพร้อมกับการทาน้ ามันมะพร้าว ลูบบริเวณที่ได้รับบาดเจ็บไปเรื่อย ๆ จนกว่าหมอจะเห็นว่าดี
ข้ึนแล้ว ในช่วงแรกของการรักษาคนไข้ต้องมาติดต่อกันอย่างน้อย 7 วัน เมื่อครบ 7 วันแล้ว สามารถเว้นระยะเวลาการมารับ
การรักษาได้ แต่ในบางรายที่มีอาการหนักสามารถพักฟื้นที่บ้านหมอได้ ซึ่งหมอลาภจะเข้าเฝือกให้ หลังจากการคาดเฝือก คาด
ผ้าก๊อตแล้ว ต้องลงน้ ามัน ซึ่งเป็นน้ ามันมะพร้าวเท่านั้น แผลจึงจะสมานและซึมซับไปถึงกระดูกได้เป็นอย่างดี หลังจากการหยด
น้ ามันวันแรกแล้ว วันต่อมาอาจมีการหยดน้ ามันวันละครั้ง ซึ่งจะท าในช่วงบ่าย เนื่องจากจะท าให้อาการดีขึ้นและหายเร็วขึ้น จะ
ไม่ถอดเฝือกออกจนกว่าผู้ป่วยจะสามารถช่วยเหลือตนเองได้ ส่วนมากจะใช้เวลาประมาณ 15-30 วัน แล้วแต่อาการของผู้ป่วย 
สอดคล้องกับการศึกษาภูมิปัญญาของหมอกระดูกพื้นบ้านในการรักษาผู้สูงอายุกระดูกหัก คือ การรักษาของหมอกระดูกแต่ละ
คนจะมีความเหมือนและแตกตา่งกันในบางกรณี ซึ่งน้ ามันประสานกระดูกเป็นสิง่ส าคัญที่ขาดไมไ่ดต้้องใช้ในการรักษากระดกูหกั
เพียงอย่างเดียวหรือมีคาถาก ากับระหว่างการเตรียมน้ ามัน และขณะเข้าเฝือก [6] 

ขั้นตอนหลังการรักษา: คนไข้จะท าการไหว้ครูในเวลาเช้าของวันพฤหัสบดี จะน าอาหารใส่ปิ่นโตมา เพื่ออุทิศส่วนกุศล
ให้ครูหมอ ให้อาจารย์ เป็นการระลึกถึงครูอาจารย์และบุคคลดังกล่าวและเป็นการขอบคุณที่ท าให้การรักษาลุล่วงไปไดด้้วยดี ซึ่ง
ผลการรักษา พบว่า หลังรับการรักษา 15-30 วัน ผู้ป่วยส่วนใหญ่สามารถช่วยเหลือตนเองได้มากข้ึน สอดคล้องกับการศึกษาภูมิ
ปัญญาของหมอกระดูกพื้นบ้านในการรักษาผู้สูงอายุกระดูกหัก คือ การรักษาของหมอกระดูกแต่ละคนจะมีความเหมือนและ



1530
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 

แตกต่างกันในบางกรณี ซึ่งน้ ามันประสานกระดูกเป็นสิ่งส าคัญที่ขาดไม่ได้ต้องใช้ในการรักษากระดูกหักเพียงอย่างเดียวหรือมี
คาถาก ากับระหว่างการเตรียมน้ ามัน และขณะเข้าเฝือก [6] 

ข้อปฏิบัติ ข้อห้าม และของแสลงส าหรับคนไข้กระดูกหักหลังรับการรักษา คือ ควบคุมอาหารการกิน เพราะอาจเป็น
หนองแตกน้ าข้าวได้ ห้ามกินกุ้ง หมึก แกงเนื้อ และปลาดุก (ส าหรับผู้ท่ีใส่เหล็ก) ห้ามกินอาหารแสลง เช่น ของหมัก ของดอง 
และห้ามอาบน้ าตอนเย็น เพราะท าให้เส้นกระตุก และเกิดอาการชักได้  สอดคล้องกับการศึกษาภูมิปัญญาของหมอกระดูก
พื้นบ้านในการรักษาผู้สูงอายุกระดูกหัก พบว่า หมอบางรายไม่ห้ามเรื่องการรับประทานอาหาร แต่บางรายให้งดหรือหลีกเลี่ยง
อาหารบางชนิด เช่น ควรงดกุ้ง ปลาหมึก ท าให้การรักษาถอยหลัง ปลามีเง่ียงท าให้ปวด ห้ามรับประทานกล้วย ท าให้บวม ข้าว
เหนียว ของดอง หน่อไม้ อาหารรสเย็น เหล้ายา จะท าให้กระดูกพองตัวหนา ท าให้หายช้า [6] 

5. คุณธรรมจริยธรรมการเป็นหมอพื้นบ้าน 
หมอลาภ สุขทอง มีคุณธรรม จริยธรรม ข้อควรประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งหมอลาภได้ยึดมั่นในการ

ปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด ตามหลักศีลธรรม 5 ประการ  เพื่อมิให้วิชาความรู้ คาถาอาคมเสื่อมลง รักษาคนไข้ด้วยความตั้งใจให้
หายจากโรคภัยและช่วยเหลือโดยไมห่วังผลตอบแทน ซึ่งมีความสอดคล้องกับการศึกษาภูมิปัญญาของหมอกระดูกพื้นบ้าน    อ.
ปลายพระยา จ.กระบี่ พบว่า จรรยาบรรณของหมอกระดูกพื้นบ้าน ต้องมีความตั้งใจในการรักษา มีความเมตตาจิต ต่อผู้รับการ
รักษา ให้การรักษาเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการแบ่งช้ันวรรณะ ไม่โลภ ไม่ฆ่าสัตว์ ตัดชีวิต ไม่เห็นแก่ตัว มีศีลธรรมหรือข้อห้าม
ยึดถือตามหลักศาสนา [3] 

 
สรุปผลการวิจัย 

 การศึกษาองค์ความรู้ภูมิปัญญาการรักษาโรคกระดูกหักของหมอพื้นบ้าน: กรณีศึกษาหมอลาภ สุขทอง ต าบลนา
ขยาด อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ของหมอพื้นบ้านเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อมิให้องค์ความรู้
การแพทย์พื้นบ้านสูญหาย พบว่า หมอลาภมีกระบวนการรักษาผู้ป่วยกระดูกหักเป็นข้ันตอนชัดเจน ทั้งก่อนการรักษา ขณะท า
การรักษาและหลังการรักษา ซึ่งมีการวินิจฉัยโรคโดยการซักประวัติและตรวจร่างกายเป็นหลัก และท าการรักษาผู้ป่วยด้วย
ความรู้ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษและอาศัยประสบการณ์การรักษาจนเกิดความเช่ียวชาญ 
 องค์ความรู้ที่ได้รับถือเป็นศาสตร์ทางเลือกส าหรับบุคลากรทางด้านสาธารณสุข เพื่อการดูแล ส่งเสริม และฟื้นฟู
สุขภาพของผู้สูงอายุ ทั้งนีค้วรศึกษาผลของการรักษากระดูกหักของผู้ป่วยจริงท่ีมาเข้ารับการรักษาจากหมอลาภ สุขทอง เพื่อให้
ทราบถึงประสิทธิผลในการรักษาอย่างเป็นรูปธรรม และควรศึกษาเชิงคลินิกโดยอาศัยความร่วมมอืระหว่างโรงพยาบาลและองค์
ความรู้หมอพื้นบ้าน เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการรักษาของหมอกระดูกพื้นบ้านกับการรักษาด้วย
การแพทย์แผนปัจจุบัน  
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แตกต่างกันในบางกรณี ซึ่งน้ ามันประสานกระดูกเป็นสิ่งส าคัญที่ขาดไม่ได้ต้องใช้ในการรักษากระดูกหักเพียงอย่างเดียวหรือมี
คาถาก ากับระหว่างการเตรียมน้ ามัน และขณะเข้าเฝือก [6] 

ข้อปฏิบัติ ข้อห้าม และของแสลงส าหรับคนไข้กระดูกหักหลังรับการรักษา คือ ควบคุมอาหารการกิน เพราะอาจเป็น
หนองแตกน้ าข้าวได้ ห้ามกินกุ้ง หมึก แกงเนื้อ และปลาดุก (ส าหรับผู้ท่ีใส่เหล็ก) ห้ามกินอาหารแสลง เช่น ของหมัก ของดอง 
และห้ามอาบน้ าตอนเย็น เพราะท าให้เส้นกระตุก และเกิดอาการชักได้  สอดคล้องกับการศึกษาภูมิปัญญาของหมอกระดูก
พื้นบ้านในการรักษาผู้สูงอายุกระดูกหัก พบว่า หมอบางรายไม่ห้ามเรื่องการรับประทานอาหาร แต่บางรายให้งดหรือหลีกเลี่ยง
อาหารบางชนิด เช่น ควรงดกุ้ง ปลาหมึก ท าให้การรักษาถอยหลัง ปลามีเง่ียงท าให้ปวด ห้ามรับประทานกล้วย ท าให้บวม ข้าว
เหนียว ของดอง หน่อไม้ อาหารรสเย็น เหล้ายา จะท าให้กระดูกพองตัวหนา ท าให้หายช้า [6] 

5. คุณธรรมจริยธรรมการเป็นหมอพื้นบ้าน 
หมอลาภ สุขทอง มีคุณธรรม จริยธรรม ข้อควรประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งหมอลาภได้ยึดมั่นในการ

ปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด ตามหลักศีลธรรม 5 ประการ  เพื่อมิให้วิชาความรู้ คาถาอาคมเสื่อมลง รักษาคนไข้ด้วยความตั้งใจให้
หายจากโรคภัยและช่วยเหลือโดยไมห่วังผลตอบแทน ซึ่งมีความสอดคล้องกับการศึกษาภูมิปัญญาของหมอกระดูกพื้นบ้าน    อ.
ปลายพระยา จ.กระบี่ พบว่า จรรยาบรรณของหมอกระดูกพื้นบ้าน ต้องมีความตั้งใจในการรักษา มีความเมตตาจิต ต่อผู้รับการ
รักษา ให้การรักษาเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการแบ่งช้ันวรรณะ ไม่โลภ ไม่ฆ่าสัตว์ ตัดชีวิต ไม่เห็นแก่ตัว มีศีลธรรมหรือข้อห้าม
ยึดถือตามหลักศาสนา [3] 

 
สรุปผลการวิจัย 

 การศึกษาองค์ความรู้ภูมิปัญญาการรักษาโรคกระดูกหักของหมอพื้นบ้าน: กรณีศึกษาหมอลาภ สุขทอง ต าบลนา
ขยาด อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ของหมอพื้นบ้านเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อมิให้องค์ความรู้
การแพทย์พื้นบ้านสูญหาย พบว่า หมอลาภมีกระบวนการรักษาผู้ป่วยกระดูกหักเป็นข้ันตอนชัดเจน ทั้งก่อนการรักษา ขณะท า
การรักษาและหลังการรักษา ซึ่งมีการวินิจฉัยโรคโดยการซักประวัติและตรวจร่างกายเป็นหลัก และท าการรักษาผู้ป่วยด้วย
ความรู้ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษและอาศัยประสบการณ์การรักษาจนเกิดความเช่ียวชาญ 
 องค์ความรู้ที่ได้รับถือเป็นศาสตร์ทางเลือกส าหรับบุคลากรทางด้านสาธารณสุข เพื่อการดูแล ส่งเสริม และฟื้นฟู
สุขภาพของผู้สูงอายุ ทั้งนีค้วรศึกษาผลของการรักษากระดูกหักของผู้ป่วยจริงท่ีมาเข้ารับการรักษาจากหมอลาภ สุขทอง เพื่อให้
ทราบถึงประสิทธิผลในการรักษาอย่างเป็นรูปธรรม และควรศึกษาเชิงคลินิกโดยอาศัยความร่วมมอืระหว่างโรงพยาบาลและองค์
ความรู้หมอพื้นบ้าน เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการรักษาของหมอกระดูกพื้นบ้านกับการรักษาด้วย
การแพทย์แผนปัจจุบัน  
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ศึกษาเทคนิคการฝึกซ้อมบทเพลงVariation on the Theme of “MAGIC FLUTE”(op.9) ของ

อาจารย์วรเทพ รัตนาอัมพวัลย์

ชโยดม ปลอดอักษร1 และปรีชา กุลตัน2*

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการฝึกซ้อมบทเพลง Variation on the Theme of “MAGIC FLUTE”(op.9) 

ของ อาจารย์ วรเทพ รัตนาอัมพวัลย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกีตาร์คลาสสิคเคยได้รับรางวัลแข่งขันกีตาร์ระดับประเทศ 3 ครั้ง มีผลงานการ

แสดงเด่ียวกีตาร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นอาจารย์สอนวิชาปฏิบัติกีตาร์ในระดับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง เป็นผู้เรียงเรียง

เพลงไทยเดิมด้วยกีตาร์คลาสสิคชื่อ กีตาร์ลายไทย 1 และกีตาร์ลายไทย 2 เป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งชมรมกีตาร์ไทย เป็นผู้มีส่วนส�าคัญใน

การขับเคลื่อนวงการกีตาร์คลาสสิคของประเทศไทยให้เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท�าการศึกษาค้นคว้าข้อมูล

โน้ตเพลง หลกัการตีความบทเพลงและเทคนคิในการบรรเลงกตีาร์คลาสสคิจากหนงัสือ ต�ารา งานวจัิย วทิยานพินธ์ วารสาร บทความ 

ข้อมูลออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สัมภาษณ์อาจารย์วรเทพ รัตนาอัมพวัลย์ จากนั้นน�าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์เรียบเรียง สรุปผล 

น�าเสนอรายงานวิจัยในรูปแบบการบรรยายเชิงพรรณนา ผลจากการวิจัยพบว่ากระบวนการฝึกซ้อมและบรรเลงบทเพลง Variation 

on the Theme of “MAGIC FLUTE”(op.9) ของอาจารย์วรเทพ รัตนาอัมพวัลย์ เริ่มจากการบรรเลงเพลงโดยการใช้ความจ�า ผ่าน

กระบวนการวิเคราะห์รายละเอียดของบทเพลง การก�าหนดเทคนิคในการจัดวางน้ิวมือซ้าย-ขวา น�าบทเพลงมาซ้อมโดยซ้อมให้ช้า

และต่อเนือ่งทีส่ดุ หากมส่ีวนทีย่ากของบทเพลงให้น�าส่วนนัน้มาท�าเป็นแบบฝึกหดัและใช้วอร์มนิว้ หลังจากฝึกซ้อมเทคนคิของบทเพลง

จนเกิดความช�านาญสามารถบรรเลงบทเพลงได้โดยปราศจากความกังวล เข้าสู่กระบวนการสุดท้ายคือการตีความบทเพลงเพื่อสร้าง

การบรรเลงดนตรีที่ไพเราะที่สุด

ค�าส�าคัญ : วิธีการฝึกซ้อม กีตาร์คลาสสิค วรเทพ รัตนาอัมพวัลย์
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Study techniques for rehearsing the song Variation on the Theme of “MAGIC FLUTE” 

(op.9) by Teacher Woratep Rattana-umpawan

Chayodom Plod-aksorn1 and Preecha Kultan2

Abstract
The purpose of this research was to study the method of rehearsing the song Variation on the Theme 

of “MAGIC FLUTE” (op.9) by teacher Woratep Rattana-umpawan. The classical guitarist, having won 3 times in 

national guitar competitions, performed solo in country and abroad. A guitar practice teacher at many university. 

A composer of traditional Thai songs with classical guitar named Guitar Lai-Thai I and Guitar Lai-Thai II. A founding 

member of Thai Guitar Society and important player in driving the classical guitar society of Thailand to be 

widely popular. In this research, the researcher has studied music notes, principles of musical interpretation 

and techniques in classical guitar playing from books, textbooks, research, thesis, journals and online related articles. 

Field trip to interview Teacher Woratep Rattana–umpawan. Take all data to analyzed, compiled, summarized and 

presented in a descriptive research report.

The result of research shows that process of rehearsing and playing the song Variation on the Theme 

of “MAGIC FLUTE” (op.9) by Teacher Woratep Rattana-umpawan beginning with instrumental music by using 

memory. Through analysis song detail. Defining techniques for placing left-right fingers. Brings the song to 

rehearsal by rehearsing in slowly and continuously as possible. If there is a difficult part of the song, use that 

part to do the exercise and use warm fingers. After practicing the techniques until mastered, the music can be 

played without worry. Final step is to interpret the music to create the most beautiful music.

Keywords: Rehearsal Methods, Classical guitar, Woratep Rattana-umpawan



1535
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 

บทน า 
กีตาร์คลาสสิคเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย มีการพัฒนาตั้งแต่ศตวรรษที่15 โดยพัฒนามาจากเครื่องดนตรีที่

เรียกว่า วิเวล่า (Vihuela) นิยมเล่นกันอย่างแพร่หลายในประเทศสเปน กีตาร์คลาสสิคที่มีคุณภาพดีมักจะผลิตจากประเทศ
สเปน และช่างท ากีตาร์ เรียกกันว่า Luthier ซึ่งมาจาก Lute ข้อแตกต่างของกีตาร์คลาสสิคกับกีตาร์ชนิดอื่น คือ ขนาดของคอ
กีตาร์ หรือ fingerboard ที่มีขนาดที่กว้างกว่ากีตาร์ชนิดอื่น และสายที่ท าด้วยไนล่อน หรือที่เรียกกันว่าสายเอ็น เพราะแต่เดิม
ใช้สายที่ท ามาจากเอ็นของสัตว์ กีตาร์อีกประเภทหนึ่งที่มีรูปร่างใกล้เคียงกับกีตาร์คลาสสิค คือ กีตาร์ฟลาเมงโก (Flamenco 
Guitar) กีตาร์คลาสสิคนั้นให้เสียงในโทนพลิ้วไหว กีตาร์คลาสสิคสามารถเล่นได้ท้ัง ท านอง(MELODY) คอร์ด(CHORD) และ
เบส(BASS) ประกอบกันให้เป็นเพลงได้อย่างสมบูรณ์ ปัจจุบันเทคนิคของเครื่องดนตรีต่าง ๆ พัฒนาไปจนถึงจุดสูงสุด บทเพลง
ในยุคหลังเป็นบทเพลงที่ต้องอาศัยเทคนิคในการบรรเลงมากกว่าบทเพลงในยุคก่อน ผู้ที่ปราศจากปัญหาทางด้านเทคนิค จึงเป็น
ผู้ที่มีศักยภาพที่จะแสดงบทเพลงได้ทุกยุคสมัย ในการเล่นกีตาร์คลาสสิคนั้นผู้เล่นต้องใช้ความรู้ ความสามารถ และเทคนิค
มากมาย ส าหรับนักดนตรีที่เป็นผู้แสดงนั้นเป้าหมายและหน้าที่ส าคัญของการแสดงดนตรีที่ดี คือการแสดงเพื่อถ่ายทอด
ความคิด และจินตนาการของผู้ประพันธ์เพลงผ่านทางการบรรเลงบทเพลงให้ตรงกับสิ่งที่ผู้ประพันธ์เพลงต้องการให้มากที่สุด 
โดยที่นักดนตรีต้องศึกษาและมีความเข้าใจบทเพลงความต้องการของผู้ประพันธ์เพลง ซึ่งอาจรวมถึงการศึกษาประวัติศาสตร์
ดนตรี ทฤษฎีดนตรี หรือฉันทลักษณ์ของบทเพลง เพื่อที่จะเกิดความเข้าใจในองค์รวมของบทประพันธ์ เพลงที่จะแสดง 
นอกจากน้ีนักดนตรีจะต้องมีเทคนิคการบรรเลงเครื่องดนตรีที่สมบูรณ์ไม่สะดุดและติดขัด จึงจะสามารถถ่ายทอดแนวคิดของนัก
ประพันธ์ได้อย่างครบถ้วน การแสดงดนตรีที่ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ข้างต้น นักดนตรีต้องมีการวางแผน เพื่อ
เตรียมตัวท้ังด้านร่างกายและด้านจิตใจให้การแสดงมีความสมบูรณ์ที่สุดเมื่อนักดนตรีมีการเตรียมตัวฝึกซ้อมที่ถูกต้อง จะท าให้
เกิดความเข้าใจและสามารถควบคุมเทคนิคการบรรเลงเครื่องดนตรีช่วยลดความประหม่าและตื่นเวที ถึงแม้จะมีอุปสรรค
บางอย่าง ส าหรับการแสดงดนตรีอาจเป็นสิ่งที่นักดนตรีไม่สามารถควบคุมได้ แต่หากนักดนตรีมีการเตรียมตัวด้วยการฝึกซ้อม
อย่างเป็นระบบแล้วอุปสรรคเหล่านี้จะไม่เป็นปัญหาส าหรับการแสดงดนตรีโดยการฝึกซ้อมนั้นเป็นสิ่งจ าเป็นที่นักดนตรีทุกคน
ต้องปฏิบัติและให้ความส าคัญ และผู้แสดงดนตรีควรทราบถึงหลักส าคัญในการฝึกซ้อมที่ถูกวิธี การฝึกซ้อมโดยใช้เวลามากอย่าง
ไม่ถูกวิธี อาจไม่ให้ผลส าเร็จเทียบเท่าผู้ใช้เวลาฝึกซ้อมน้อยอย่างถูกวิธี (อภิชัย เลี่ยมทอง, 2555,น. 29) ผลงานของ Fernando 
Sor มีอยู่มากมาย โดยงานส าหรับการบรรเลงด้วยกีตาร์ที่มี ช่ือเสียงมากที่สุดก็คืองานที่มี ช่ือว่า “Introduction and 
Variations on a Theme by Mozart” op. 9 ซึ่งน าท านองเพลงมาจากท่อน “O Cara Armonia” ของงาน The Magic 
Flute ที่ Mozart ได้ประพันธ์ข้ึนในปี 1791 เรื่อง The Magic Flute หรือ ขลุ่ยวิเศษ เป็นอุปรากรสององค์ที่เขียนโดยโวล์ฟกัง 
อะมาเดอุส โมซาร์ท ผู้เป็นคีตกวีคนส าคัญของคริสต์ศตวรรษที่ 18 ในปี ค.ศ. 1791 จากเนื้อร้องที่เขียนโดยเอมานูเอล ชิคาเน
เดอร์ “ขลุ่ยวิเศษ” เป็นอุปรากรแบบที่เรียกว่า ละครผสมเพลง (Singspiel) ซึ่งเป็นลักษณะที่นิยมกันที่มีทั้งบทร้องและบทพูด 
(วรกานต์ แสงสมบูรณ์, 2558)  

วรเทพ รัตนาอัมพวัลย์ เป็นนักกีตาร์คลาสสิคชาวไทย ท่ีเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงในวงการกีตาร์คลาสสิคของประเทศ
ไทยเป็นอย่างมาก เคยได้รับรางวัลแข่งขันกีตาร์ระดบัประเทศถึง 3 ครั้ง เป็นอาจารย์สอนวิชากีตาร์ปฏิบัติในมหาวิทยาลัยช้ันน า
ของประเทศหลายแห่ง มีผลงานการแสดงเดี่ยวกีตาร์ทั้งในประเทศและในต่างประเทศหลายครั้ง เป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งชมรมกีตาร์
ไทย(Thailand Guitar Society) เป็นผู้บรรเลงและเรียงเรียงเพลงไทยเดิมส าหรับบรรเลงด้วยกีตาร์คลาสสิคลงในอัลบั้มเพลง
ชุดที่ช่ือว่า กีตาร์ลายไทย 1 กีตาร์ลายไทย 2 และเป็นอาจารย์ผู้ถ่ายทอดวิชากีตาร์ ท่ีมีส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนวงการกีตาร์
คลาสสิคของไทยให้เป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและในต่างประเทศ (ตะวัน รักแผน, 2560,น. 45) 

จากเหตุที่กล่าวมาในข้างต้นนั้น ท าให้ผู้วิจัยเห็นถึงความส าคัญของวิธีการฝึกซ้อมบทเพลง Variation on the 
Theme of “MAGIC FLUTE”(op.9) ของ อาจารย์ วรเทพ รัตนาอัมพวัลย์ เพื่อทราบถึงเทคนิคการบรรเลง การตีความบท
เพลง กระบวนการในการบรรเลงเพลง และน าหลักการที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการฝึกซ้อม บรรเลงเพลง Variation on the 
Theme of “MAGIC FLUTE”(op.9) และเพลงอื่น ๆ 



1536
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 

วิธีด าเนินการศึกษา 
การศึกษาเทคนิคการฝึกซ้อมบทเพลง Variation on the Theme of “MAGIC FLUTE”(op.9) ของอาจารย์วรเทพ 

รัตนาอัมพวัลย์ ในครั้งนี้ผู้ วิจัยท าการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารโน้ตเพลง Variation on the Theme of “MAGIC 
FLUTE”(op.9) ที่ได้รวบรวมไว้ส าหรับการบรรเลงด้วยกีตาร์คลาสสิค รวบรวมหลักการตีความบทเพลงและเทคนิคในการเล่น
กีตาร์คลาสสิคจากหนังสือ ต ารา งานวิจัย วิทยานิพนธ์ วารสาร บทความ ข้อมูลออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง และท าการสัมภาษณ์ของ
อาจารย์วรเทพ รัตนาอัมพวัลย์ โดยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Indepth interview) มีรายละเอียด ดังนี้ 1.สัมภาษณ์
แนวคิดในการฝึกซ้อมกีต้าร์คลาสสิคของอาจารย์วรเทพ รัตนาอัมพวัลย์ 2.สัมภาษณ์เทคนิคการบรรเลงเพลง Variation on 
the Theme of “MAGIC FLUTE”(op.9) ของอาจารย์วรเทพ รัตนาอัมพวัลย์ สืบเนื่องจากการลงปฏิบัติภาคสนามผู้วิจัยจะน า
ข้อมูลมาตรวจสอบความสมบูรณ์ อีกทั้งจัดหมวดหมู่เพื่อง่ายและสะดวกในการวิเคราะห์โดยจะสรุปข้อมูลจากเครื่องมือแต่ละ
กลุ่มแยกไว้เป็นหมวดหมู่ หากพบว่าข้อมูลไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้อง ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลเพิ่มเติมและตรวจสอบความถูกต้อง
แเพื่อให้วิจัยมีความสมบูรณ์ ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการสัมภาษณ์จะถูกน ามาเรียบเรียงตามข้อมูลตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1.เรียบ
เรียงเอกสารโน้ตเพลง Variation on the Theme of “MAGIC FLUTE”(op.9) ผลงานของ Fernando Sor 2.เรียบเรียง
แนวคิดในการฝึกซ้อมกีตาร์คลาสสิคของอาจารย์วรเทพ รัตนาอัมพวัลย์  โดยการลงภาคสนามที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท่ีอยู่ 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
 

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาวิจัยเรื่องเทคนิคในการฝึกซ้อมบทเพลง Variation on the Theme of “MAGIC FLUTE”(op.9)    ของ 
อาจารย์วรเทพ รัตนาอัมพวัลย์ สรุปผลได้ดังนี้ 

แนวคิดในการซ้อมและกระบวนการในการบรรเลงเพลงของอาจารย์วรเทพ เริ่มจากการน าโน้ตเพลงที่ได้มาวิเคราะห์
เพลง ดูค่าโน้ตความสั้น-ยาวของโน้ต ความดัง-ความเบา ท านองของเพลง จังหวะของเพลง เทคนิคท่ีมีในเพลง ทั้งหมดนี้คือการ
ซ้อมโดยใช้จินตนาการ การซ้อมโดยใช้จินตนาการจะท าให้จ าโน้ตได้เร็วขึ้น ในส่วนแรกนี้อาจารย์วรเทพได้ให้ความส าคัญใน
เรื่องของการจ าโน้ตมากที่สุด 

หลังจากนั้นก็ท าการก าหนดเทคนิคในการจัดวางนิ้วมือซ้าย-ขวา เทคนิคการเลือกใช้น้ิวมือขวาของอาจารย์วรเทพ
ส่วนใหญ่จะใช้นิ้วตามเทคนิคการเล่นเทรโมโล (Tremolo) คือ a m i ในท่อนการเล่นบันไดเสียงที่มีอัตราโน้ตที่ต้องอาศัยความ
ว่องไวของนิ้วมือขวา  เพื่อท่ีจะได้ความคล่องตัวในการบรรเลง  

การซ้อมกับกีตาร์ โดยใช้เครื่องเคาะจังหวะซ้อมให้ช้าและต่อเนื่องที่สุด เมื่อเพลงเริ่มมีความต่อเนื่องให้เพิ่มความเร็ว
ของเพลง หากมีส่วนที่รู้สึกยากหรือมีปัญหาด้านเทคนิคให้น าส่วนนั้นมาซ้อมแยกโดยซ้อมช้า ๆ ซ้อมให้ต่อเนื่อง และซ้อมให้
มากกว่าจุดอื่น  

ในส่วนของการสื่ออารมณ์เพลงหรือการตีความบทเพลงนั้นอาจารย์วรเทพได้ใช้เทคนิคการร้องท านองหลักของเพลง
ก่อนจึงจะน ามาบรรเลงอาจารย์วรเทพได้กล่าวไว้ว่าถ้าหากเราร้องท านองหลักของเพลงไพเราะการบรรเลงเพลงก็จะไพเราะ
เช่นเดียวกัน แต่ก่อนที่จะร้องท านองหลักได้ผู้ที่บรรเลงต้องฝึกฝนทางเทคนิคของเพลงให้หมดความกังวลหรือเล่นเพลงให้คล่อง
เสียก่อน หลังจากที่ฝึกฝนเพลงจนคล่องแคล่วแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการคิดและการร้องท านองหลักในส่วนนี้ถ้าหากผู้บรรเลง
ร้องท านองหลักยังไงการเล่นก็จะเป็นไปตามที่คิด  
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยในครั้งนี้จัดท าขึ้นเพื่อศึกษา รวบรวมเทคนิคเทคนิคการฝึกซ้อมบทเพลง  Variation on the Theme of 
“MAGIC FLUTE”(op.9) ผลงานของ Fernando Sor เพื่อรวบรวมกระบวนการในการบรรเลงเพลงนี้ให้มีความสมบูรณ์ โดย

 

ศึกษากระบวนการบรรเลงเพลง เทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในเพลง รวมถึงแนวคิดในการตีความบทเพลงของอาจารย์วรเทพ รัตนาอัมพ
วัลย์ ซึ่งเป็นนักกีตาร์คลาสสิคชาวไทยที่เป็นท่ีรู้จักและมีชื่อเสียงในวงการกีตาร์คลาสสิคของประเทศไทยเป็นอย่างมาก 

ผลการวิจัยพบว่ากระบวนการฝกึซ้อมและบรรเลงบทเพลง Variation on the Theme of “MAGIC FLUTE”(op.9)  
ของอาจารย์วรเทพนั้น เริ่มจากการบรรเลงเพลงให้ได้โดยการใช้ความจ า ซึ่งผ่านกระบวนการวิเคราะห์รายละเอียดของเพลง 
การก าหนดเทคนิคในการจัดวางนิ้วมือซ้าย-ขวา ให้ง่ายต่อการฝึกซ้อมและบรรเลงเนื่องจากเพลงนี้มีการใช้เทคนิคการเล่น 
scale แบบข้ามสายและการเล่น Arpeggio ที่ค่อนข้างยากและเร็ว เทคนิคเหล่านี้จ าเป็นต้องใช้นิ้วมือที่เหมาะทั้งมือซ้ายและ
ขวา เมื่อจ าโน้ตและส่วนต่าง ๆ ที่อยู่ในเพลงได้แล้วจึงจะน ามาซ้อมโดยซ้อมให้ช้าและต่อเนื่องที่สุด หากมีส่วนท่ีรู้สึกยากหรือมี
ปัญหาด้านเทคนิคให้น าส่วนน้ันมาซ้อมแยกหรือน ามาท าเป็นแบบฝกึหัดหรอืใช้วอร์มนิ้ว โดยซ้อมช้าๆ ซ้อมให้ต่อเนื่อง และซ้อม
ให้มากกว่าจุดอื่น เมื่อเริ่มมีความต่อเนื่องจึงจะเพิ่มความเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับ อภิชัย เลี่ยมทอง (2555: 33) การน าช่วงที่มีความ
ยากออกมาฝึกซ้อมนั้น ผู้ฝึกซ้อมสามารถน าช่วงที่มีความยากหลายช่วง มาฝึกร่วมกันในการซ้อมแต่ละครั้งได้โดยควรฝึกซ้อม
ด้วยจังหวะช้าเสียก่อน เมื่อมีความคล่องตัวเพิ่ม มากขึ้นจึงสามารถฝึกซ้อมด้วยจังหวะที่เร็วมากขึ้น หลังจากฝึกซ้อมเทคนิคของ
เพลงจนเกิดความช านาญและสามารถบรรเลงเพลงได้โดยปราศจากความกังวล จากนั้นจึงจะเข้าสู่กระบวนการตีความบทเพลง
ซึ่งเป็นกระบวนการสุดท้ายในการบรรเลงเพลงเพื่อสร้างการบรรเลงดนตรีที่ไพเราะที่สุดและอารมณ์เพลงสื่อออกมามากท่ีสุด  
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วิธีด าเนินการศึกษา 
การศึกษาเทคนิคการฝึกซ้อมบทเพลง Variation on the Theme of “MAGIC FLUTE”(op.9) ของอาจารย์วรเทพ 

รัตนาอัมพวัลย์ ในครั้งนี้ผู้ วิจัยท าการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารโน้ตเพลง Variation on the Theme of “MAGIC 
FLUTE”(op.9) ที่ได้รวบรวมไว้ส าหรับการบรรเลงด้วยกีตาร์คลาสสิค รวบรวมหลักการตีความบทเพลงและเทคนิคในการเล่น
กีตาร์คลาสสิคจากหนังสือ ต ารา งานวิจัย วิทยานิพนธ์ วารสาร บทความ ข้อมูลออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง และท าการสัมภาษณ์ของ
อาจารย์วรเทพ รัตนาอัมพวัลย์ โดยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Indepth interview) มีรายละเอียด ดังนี้ 1.สัมภาษณ์
แนวคิดในการฝึกซ้อมกีต้าร์คลาสสิคของอาจารย์วรเทพ รัตนาอัมพวัลย์ 2.สัมภาษณ์เทคนิคการบรรเลงเพลง Variation on 
the Theme of “MAGIC FLUTE”(op.9) ของอาจารย์วรเทพ รัตนาอัมพวัลย์ สืบเนื่องจากการลงปฏิบัติภาคสนามผู้วิจัยจะน า
ข้อมูลมาตรวจสอบความสมบูรณ์ อีกทั้งจัดหมวดหมู่เพื่อง่ายและสะดวกในการวิเคราะห์โดยจะสรุปข้อมูลจากเครื่องมือแต่ละ
กลุ่มแยกไว้เป็นหมวดหมู่ หากพบว่าข้อมูลไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้อง ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลเพิ่มเติมและตรวจสอบความถูกต้อง
แเพื่อให้วิจัยมีความสมบูรณ์ ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการสัมภาษณ์จะถูกน ามาเรียบเรียงตามข้อมูลตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1.เรียบ
เรียงเอกสารโน้ตเพลง Variation on the Theme of “MAGIC FLUTE”(op.9) ผลงานของ Fernando Sor 2.เรียบเรียง
แนวคิดในการฝึกซ้อมกีตาร์คลาสสิคของอาจารย์วรเทพ รัตนาอัมพวัลย์  โดยการลงภาคสนามที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท่ีอยู่ 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
 

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาวิจัยเรื่องเทคนิคในการฝึกซ้อมบทเพลง Variation on the Theme of “MAGIC FLUTE”(op.9)    ของ 
อาจารย์วรเทพ รัตนาอัมพวัลย์ สรุปผลได้ดังนี้ 

แนวคิดในการซ้อมและกระบวนการในการบรรเลงเพลงของอาจารย์วรเทพ เริ่มจากการน าโน้ตเพลงที่ได้มาวิเคราะห์
เพลง ดูค่าโน้ตความสั้น-ยาวของโน้ต ความดัง-ความเบา ท านองของเพลง จังหวะของเพลง เทคนิคท่ีมีในเพลง ทั้งหมดนีค้ือการ
ซ้อมโดยใช้จินตนาการ การซ้อมโดยใช้จินตนาการจะท าให้จ าโน้ตได้เร็วขึ้น ในส่วนแรกนี้อาจารย์วรเทพได้ให้ความส าคัญใน
เรื่องของการจ าโน้ตมากที่สุด 

หลังจากนั้นก็ท าการก าหนดเทคนิคในการจัดวางนิ้วมือซ้าย-ขวา เทคนิคการเลือกใช้น้ิวมือขวาของอาจารย์วรเทพ
ส่วนใหญ่จะใช้นิ้วตามเทคนิคการเล่นเทรโมโล (Tremolo) คือ a m i ในท่อนการเล่นบันไดเสียงที่มีอัตราโน้ตที่ต้องอาศัยความ
ว่องไวของนิ้วมือขวา  เพื่อท่ีจะได้ความคล่องตัวในการบรรเลง  

การซ้อมกับกีตาร์ โดยใช้เครื่องเคาะจังหวะซ้อมให้ช้าและต่อเนื่องที่สุด เมื่อเพลงเริ่มมีความต่อเนื่องให้เพิ่มความเร็ว
ของเพลง หากมีส่วนที่รู้สึกยากหรือมีปัญหาด้านเทคนิคให้น าส่วนนั้นมาซ้อมแยกโดยซ้อมช้า ๆ ซ้อมให้ต่อเนื่อง และซ้อมให้
มากกว่าจุดอื่น  

ในส่วนของการสื่ออารมณ์เพลงหรือการตีความบทเพลงนั้นอาจารย์วรเทพได้ใช้เทคนิคการร้องท านองหลักของเพลง
ก่อนจึงจะน ามาบรรเลงอาจารย์วรเทพได้กล่าวไว้ว่าถ้าหากเราร้องท านองหลักของเพลงไพเราะการบรรเลงเพลงก็จะไพเราะ
เช่นเดียวกัน แต่ก่อนที่จะร้องท านองหลักได้ผู้ที่บรรเลงต้องฝึกฝนทางเทคนิคของเพลงให้หมดความกังวลหรือเล่นเพลงให้คล่อง
เสียก่อน หลังจากที่ฝึกฝนเพลงจนคล่องแคล่วแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการคิดและการร้องท านองหลักในส่วนนี้ถ้าหากผู้บรรเลง
ร้องท านองหลักยังไงการเล่นก็จะเป็นไปตามที่คิด  
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยในครั้งนี้จัดท าขึ้นเพื่อศึกษา รวบรวมเทคนิคเทคนิคการฝึกซ้อมบทเพลง  Variation on the Theme of 
“MAGIC FLUTE”(op.9) ผลงานของ Fernando Sor เพื่อรวบรวมกระบวนการในการบรรเลงเพลงนี้ให้มีความสมบูรณ์ โดย

 

ศึกษากระบวนการบรรเลงเพลง เทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในเพลง รวมถึงแนวคิดในการตีความบทเพลงของอาจารย์วรเทพ รัตนาอัมพ
วัลย์ ซึ่งเป็นนักกีตาร์คลาสสิคชาวไทยที่เป็นท่ีรู้จักและมีชื่อเสียงในวงการกีตาร์คลาสสิคของประเทศไทยเป็นอย่างมาก 

ผลการวิจัยพบว่ากระบวนการฝกึซ้อมและบรรเลงบทเพลง Variation on the Theme of “MAGIC FLUTE”(op.9)  
ของอาจารย์วรเทพนั้น เริ่มจากการบรรเลงเพลงให้ได้โดยการใช้ความจ า ซึ่งผ่านกระบวนการวิเคราะห์รายละเอียดของเพลง 
การก าหนดเทคนิคในการจัดวางนิ้วมือซ้าย-ขวา ให้ง่ายต่อการฝึกซ้อมและบรรเลงเนื่องจากเพลงนี้มีการใช้เทคนิคการเล่น 
scale แบบข้ามสายและการเล่น Arpeggio ที่ค่อนข้างยากและเร็ว เทคนิคเหล่านี้จ าเป็นต้องใช้นิ้วมือที่เหมาะทั้งมือซ้ายและ
ขวา เมื่อจ าโน้ตและส่วนต่าง ๆ ที่อยู่ในเพลงได้แล้วจึงจะน ามาซ้อมโดยซ้อมให้ช้าและต่อเนื่องที่สุด หากมีส่วนท่ีรู้สึกยากหรือมี
ปัญหาด้านเทคนิคให้น าส่วนน้ันมาซ้อมแยกหรือน ามาท าเป็นแบบฝกึหัดหรอืใช้วอร์มนิ้ว โดยซ้อมช้าๆ ซ้อมให้ต่อเนื่อง และซ้อม
ให้มากกว่าจุดอื่น เมื่อเริ่มมีความต่อเนื่องจึงจะเพิ่มความเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับ อภิชัย เลี่ยมทอง (2555: 33) การน าช่วงที่มีความ
ยากออกมาฝึกซ้อมนั้น ผู้ฝึกซ้อมสามารถน าช่วงที่มีความยากหลายช่วง มาฝึกร่วมกันในการซ้อมแต่ละครั้งได้โดยควรฝึกซ้อม
ด้วยจังหวะช้าเสียก่อน เมื่อมีความคล่องตัวเพิ่ม มากขึ้นจึงสามารถฝึกซ้อมด้วยจังหวะที่เร็วมากขึ้น หลังจากฝึกซ้อมเทคนิคของ
เพลงจนเกิดความช านาญและสามารถบรรเลงเพลงได้โดยปราศจากความกังวล จากนั้นจึงจะเข้าสู่กระบวนการตีความบทเพลง
ซึ่งเป็นกระบวนการสุดท้ายในการบรรเลงเพลงเพื่อสร้างการบรรเลงดนตรีที่ไพเราะที่สุดและอารมณ์เพลงสื่อออกมามากท่ีสุด  
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ผลการฝึกของวิธีการฝึกพลัยโอเมตริกและวิธีการฝึกแบบผสมผสาน 
ที่มีต่อความแม่นย าในการกระโดดยิงประตูบาสเกตบอล 

 

ชัยยุทธ์ สุขพันธุ1์*,  วิไลพิน  แก้วเพ็ง2, ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม3 
 

บทคัดย่อ 
 

  การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ เปรียบเทียบความแม่นย าในการกระโดดยิงประตูบาสเกตบอลระยะไกลของกลุ่มที่
ฝึกด้วยวิธีการฝึกกระโดดยิงประตูระยะไกลปกติ กลุ่มที่ฝึกพลัยโอเมตริกคู่กับวิธีการฝึกกระโดดยิงประตูระยะไกลปกติ และ
กลุ่มที่ฝึกแบบผสมผสานคู่กับวิธีการฝึกกระโดดยิงประตูระยะไกลปกติ หลังการฝึก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักกีฬา
บาสเกตบอลชายของชมรมบาสเกตบอลเทศบาลนครสงขลา จ านวน 30 คน เครื่องมือการวิจัยคือ แบบทดสอบความแม่นย า
ในการยิงประตูบาสเกตบอล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคร าะห์ข้อมูลได้แก่ 
Wilcoxon Signed  Ranks Test  และ Kruskal – Wallis Test วิเคราะห์หลังการฝึกเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธี Multiple 
Confidenc – Interval Procedures 
 ผลการวิจัย 1. นักกีฬาบาสเกตบอลชายของชมรมบาสเกตบอลเทศบาลนครสงขลา กลุ่มที่ฝึกด้วยวิธีการฝึก
กระโดดยิงประตูระยะไกลปกติ กลุ่มที่ฝึกพลัยโอเมตริกคู่กับวิธีการฝึกกระโดดยิงประตู ระยะไกลปกติ และกลุ่มที่ฝึกแบบ
ผสมผสานคู่กับวิธีการฝึกกระโดดยิงประตูระยะไกลปกติมีความแม่นย าในการกระโดดยงิประตบูาสเกตบอลระยะไกล หลังฝึก
ดีกว่าก่อนฝึก 2. นักกีฬาบาสเกตบอลชายของชมรมบาสเกตบอลเทศบาลนครสงขลา กลุ่มที่ฝึกพลัยโอเมตริกคู่กับวิธีการฝึก
กระโดดยิงประตู ระยะไกลปกติ มีความแม่นย าในการกระโดดยิงประตูบาสเกตบอลดีกว่า กลุ่มที่ฝึกกระโดดยิงประตูระยะไกล
ปกติ นักกีฬาบาสเกตบอลชายของชมรมบาสเกตบอลเทศบาลนครสงขลากลุ่มที่ฝึกแบบผสมผสานคู่กับวิธีการฝึกกระโดดยิง
ประตูระยะไกลปกติ มีความแม่นย าในการกระโดดยิงประตบูาสเกตบอลดีกว่า กลุ่มควบคุมที่ฝึกกระโดดยิงประตูระยะไกลปกติ 
และนักกีฬาบาสเกตบอลชายของชมรมบาสเกตบอลเทศบาลนครสงขลา กลุ่มที่ฝึกแบบผสมผสานคู่กับวิธีการฝึกกระโดดยิง
ประตูระยะไกลปกติมีความแม่นย าในการกระโดดยิงประตูบาสเกตบอลดีกว่า กลุ่มที่ฝึกพลัยโอเมตริกคู่กับวิธีการฝึกกระโดดยิง
ประตู ระยะไกลปกติ  
  สรุปว่า ความแม่นย าในการกระโดดยงิประตบูาสเกตบอลของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม พบว่า กลุ่มที่ความแม่นย าสูง
ที่สุดคือ กลุ่มที่ฝึกแบบผสมผสานคู่กับวิธีการฝึกกระโดดยิงประตูระยะไกลปกติ รองลงมาคือ กลุ่มที่ฝึกพลัยโอเมตริกคู่กับ
วิธีการฝึกกระโดดยิงประตูระยะไกลปกติ และกลุ่มที่ฝึกกระโดดยิงประตูระยะไกลปกติ มีความแม่นย า ตามล าดับ 
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The Effect of  Plyometrics Training and Complex Training  on Accuracy  
of Basketball Jump Shoot 

 

Chaiyut  Sukaphan1*, Wilaipin  Kaeopheng2, Chailikit  Soipetkasem3 

ABSTRACT 
 

  The purpose of this research was to compare the accuracy of the long-range basketball jump 
shoot played by a group trained with normal long-range basketball jump shoot training, and another 
group trained with Plyometrics Training method combined with long-range basketball jump shoot 
method. The research sample consisted of 30 basketball sportmen from Songkhla Municipality Basketball 
Club. Assessment forms were used for data collection on accuracy of Basketball Jump Shoot. Analytical 
statistics were Wilcoxon Signed Ranks Test, and Kruskal – Wallis Test. Then, Multiple Confidenc – Interval 
Procedures was used for post hoc analysis. 
 Men's basketball player of Songkhla Municipality Basketball Club ; 1) Experimental group 1, 
trained with the normal long-range basketball jump shoot combined with Plyometrics Training method, 
has shooting accuracy scores higher than the control group trained with the normal long-range basketball 
jump shoot. 2) Experimental group 2, trained with the Complex Training methods, has shooting accuracy 
scores higher than the control group trained with the normal long-range basketball jump shoot. 3) 
Experimental group 2, trained with the Complex Training methods, has shooting accuracy scores better 
Experimental group 1 that trained with the normal long-range basketball jump shoot training combined 
with Plyometrics Training method. 
  Conclusion, the experimental group 2 , trained with the Complex training methods, had the 
highest accuracy scores, and experimental group 1, trained with Plyometrics Training method and normal 
long-range jump shoot training method, was second rank, and the control group, trained with normal 
long-range jump shoot training method, was the lowest respectively. 
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ผลการฝึกของวิธีการฝึกพลัยโอเมตริกและวิธีการฝึกแบบผสมผสาน 
ที่มีต่อความแม่นย าในการกระโดดยิงประตูบาสเกตบอล 

 

ชัยยุทธ์ สุขพันธุ1์*,  วิไลพิน  แก้วเพ็ง2, ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม3 
 

บทคัดย่อ 
 

  การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ เปรียบเทียบความแม่นย าในการกระโดดยิงประตูบาสเกตบอลระยะไกลของกลุ่มที่
ฝึกด้วยวิธีการฝึกกระโดดยิงประตูระยะไกลปกติ กลุ่มที่ฝึกพลัยโอเมตริกคู่กับวิธีการฝึกกระโดดยิงประตูระยะไกลปกติ และ
กลุ่มที่ฝึกแบบผสมผสานคู่กับวิธีการฝึกกระโดดยิงประตูระยะไกลปกติ หลังการฝึก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักกีฬา
บาสเกตบอลชายของชมรมบาสเกตบอลเทศบาลนครสงขลา จ านวน 30 คน เครื่องมือการวิจัยคือ แบบทดสอบความแม่นย า
ในการยิงประตูบาสเกตบอล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคร าะห์ข้อมูลได้แก่ 
Wilcoxon Signed  Ranks Test  และ Kruskal – Wallis Test วิเคราะห์หลังการฝึกเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธี Multiple 
Confidenc – Interval Procedures 
 ผลการวิจัย 1. นักกีฬาบาสเกตบอลชายของชมรมบาสเกตบอลเทศบาลนครสงขลา กลุ่มที่ฝึกด้วยวิธีการฝึก
กระโดดยิงประตูระยะไกลปกติ กลุ่มที่ฝึกพลัยโอเมตริกคู่กับวิธีการฝึกกระโดดยิงประตู ระยะไกลปกติ และกลุ่มที่ฝึกแบบ
ผสมผสานคู่กับวิธีการฝึกกระโดดยิงประตูระยะไกลปกติมีความแม่นย าในการกระโดดยงิประตบูาสเกตบอลระยะไกล หลังฝึก
ดีกว่าก่อนฝึก 2. นักกีฬาบาสเกตบอลชายของชมรมบาสเกตบอลเทศบาลนครสงขลา กลุ่มที่ฝึกพลัยโอเมตริกคู่กับวิธีการฝึก
กระโดดยิงประตู ระยะไกลปกติ มีความแม่นย าในการกระโดดยิงประตูบาสเกตบอลดีกว่า กลุ่มที่ฝึกกระโดดยิงประตูระยะไกล
ปกติ นักกีฬาบาสเกตบอลชายของชมรมบาสเกตบอลเทศบาลนครสงขลากลุ่มที่ฝึกแบบผสมผสานคู่กับวิธีการฝึกกระโดดยิง
ประตูระยะไกลปกติ มีความแม่นย าในการกระโดดยิงประตบูาสเกตบอลดีกว่า กลุ่มควบคุมที่ฝึกกระโดดยิงประตูระยะไกลปกติ 
และนักกีฬาบาสเกตบอลชายของชมรมบาสเกตบอลเทศบาลนครสงขลา กลุ่มที่ฝึกแบบผสมผสานคู่กับวิธีการฝึกกระโดดยิง
ประตูระยะไกลปกติมีความแม่นย าในการกระโดดยิงประตูบาสเกตบอลดีกว่า กลุ่มที่ฝึกพลัยโอเมตริกคู่กับวิธีการฝึกกระโดดยิง
ประตู ระยะไกลปกติ  
  สรุปว่า ความแม่นย าในการกระโดดยงิประตบูาสเกตบอลของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม พบว่า กลุ่มที่ความแม่นย าสูง
ที่สุดคือ กลุ่มที่ฝึกแบบผสมผสานคู่กับวิธีการฝึกกระโดดยิงประตูระยะไกลปกติ รองลงมาคือ กลุ่มที่ฝึกพลัยโอเมตริกคู่กับ
วิธีการฝึกกระโดดยิงประตูระยะไกลปกติ และกลุ่มที่ฝึกกระโดดยิงประตูระยะไกลปกติ มีความแม่นย า ตามล าดับ 
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The Effect of  Plyometrics Training and Complex Training  on Accuracy  
of Basketball Jump Shoot 

 

Chaiyut  Sukaphan1*, Wilaipin  Kaeopheng2, Chailikit  Soipetkasem3 

ABSTRACT 
 

  The purpose of this research was to compare the accuracy of the long-range basketball jump 
shoot played by a group trained with normal long-range basketball jump shoot training, and another 
group trained with Plyometrics Training method combined with long-range basketball jump shoot 
method. The research sample consisted of 30 basketball sportmen from Songkhla Municipality Basketball 
Club. Assessment forms were used for data collection on accuracy of Basketball Jump Shoot. Analytical 
statistics were Wilcoxon Signed Ranks Test, and Kruskal – Wallis Test. Then, Multiple Confidenc – Interval 
Procedures was used for post hoc analysis. 
 Men's basketball player of Songkhla Municipality Basketball Club ; 1) Experimental group 1, 
trained with the normal long-range basketball jump shoot combined with Plyometrics Training method, 
has shooting accuracy scores higher than the control group trained with the normal long-range basketball 
jump shoot. 2) Experimental group 2, trained with the Complex Training methods, has shooting accuracy 
scores higher than the control group trained with the normal long-range basketball jump shoot. 3) 
Experimental group 2, trained with the Complex Training methods, has shooting accuracy scores better 
Experimental group 1 that trained with the normal long-range basketball jump shoot training combined 
with Plyometrics Training method. 
  Conclusion, the experimental group 2 , trained with the Complex training methods, had the 
highest accuracy scores, and experimental group 1, trained with Plyometrics Training method and normal 
long-range jump shoot training method, was second rank, and the control group, trained with normal 
long-range jump shoot training method, was the lowest respectively. 
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บทน า 
 บาสเกตบอลเป็นกีฬาที่จะต้องใช้ทักษะการเคลื่อนไหวที่รวดเร็ว มีความคล่องตัวสูง รวมถึงองค์ประกอบด้าน
สัดส่วนของร่างกายที่จะช่วยเอื้อประโยชน์แก่การแข่งขันดังนั้นการฝึกซ้อมเพื่อท่ีจะท าให้มีความเป็นเลิศทางกีฬาบาสเกตบอล
ได้นั้นต้องมีองค์ประกอบไปด้วย ทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นความคล่องตัวความรู้เรื่องของกีฬาบาสเกตบอลความอ่อนตัว
ความทนทาน ความแข็งแรงความเร็ว พลัง สุขภาพทักษะด้านจิตใจ กลยุทธ์ สิ่งแวดล้อม 
 ในเกมการแข่งขันบาสเกตบอลจะมีการท าประตูอย่างต่อเนื่องตลอดการแข่งขัน เนื่องจากทีมใดท าคะแนนจากการ
ยิงประตูได้มากกว่าก็จะเป็นทีมที่ประสบชัยชนะ เทพประสิทธ์ิ กุลธวัชวิชัย [1] ได้แบ่งระยะของการยิงประตูไว้ว่า การยิงประตู
ระยะใกล้คือ การยิงประตูบริเวณเขตโทษเป็นการยิงประตูที่หวังผล 80-100% การยิงประตูระยะกลางคือ การยิงประตูนอก
บริเวณเขตโทษ แต่ไม่เกินเส้นเขตการยิงประตู 3 คะแนนเป็นระยะการยิงประตูที่หวังผล 60-80% การยิงประตูระยะไกลคือ 
การยิงประตูนอกบริเวณที่กล่าวมา เป็นการยิงประตูที่หวังผล 40-60% ในการกระโดดยิงประตูบาสเกตบอลระยะไกลนั้น 
ประกอบด้วย 4 ข้ันตอนดังต่อไปนี้ขั้นตอนที่หนึ่งเป็นจังหวะที่ผู้ยิงประตูตั้งมือขึ้นย่อตัวลงขั้นตอนที่สอง จะต้องกระโดดให้ตัว
ลอยขึ้นจากพื้น ขั้นตอนที่สาม เป็นขั้นตอนที่ตัวผู้ยิงประตูลอยอยู่ในอากาศสายตาจับจ้องไปที่ห่วงประตูและขั้นตอนที่สี่ เป็น
ขั้นตอนที่ผู้ยิงประตูท าการยิงประตูไปในทิศทางของห่วงประตูในขั้นตอนการยิงประตูที่หนึ่งและสองจ าเป็นจะต้องใช้ความ
แข็งแรงจากกล้ามเนื้อขาในการกระโดดให้ตัวลอยขึ้นจากพ้ืนอีกท้ังในขั้นตอนท่ีสามและสี่ เป็นขั้นตอนที่ตัวของผู้ยิงประตูลอย
อยู่ในอากาศจ าเป็นจะต้องใช้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อล าตัวในการควบคุมร่างกายขณะลอยอยู่ในอากาศเพื่อท าการยิงประตู 
 การฝึกพลัยโอเมตริกเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยปรับปรุง และพัฒนาเพิ่มความสามารถของนักกีฬา โดยมีจุดประสงค์
เพื่อเพ่ิมความแข็งแรงและความเร็วของการเคลื่อนไหว โดยการใช้วิธีการกระโดดในแบบต่างๆ เช่น  บ๊อกซ์จั๊มพ์ เด็พธ์จั๊มพ์ ซึ่ง
เจริญ กระบวนรัตน์ [2] ได้กล่าวว่า การฝึกพลัยโอเมตริกเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายให้กับนักกีฬา จ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมุ่งพัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้องและมีความจ าเป็นต่อชนิดกีฬานั้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการแข่งขัน โดยเน้น
การฝึกเพื่อพัฒนาก าลังความแข็งแรงความเร็วเป็นหลัก ซึ่งเป็นการฝึกที่มุ่งพัฒนาเฉพาะมัดกล้ามเนื้อที่มีความจ าเป็นต่อการ
เคลื่อนไหว ดังนั้น การเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาเพื่อพัฒนาด้านความแข็งแรง และความเร็วนั้น จึงควรมีการฝึก
กล้ามเนื้อเฉพาะส่วน โดยการเสริมสร้างความแข็งแรงด้วยวิธีการฝึกเขย่ ง หรือกระโดดในรูปแบบต่าง ๆ ในการกระโดดยิง
ประตูบาสเกตบอลนั้นนอกจากนักกีฬาจะต้องมีพลังกล้ามเนื้อขาในการกระโดดแล้วนั้นยังต้องอาศัยความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อแกนกลางล าตัว เพื่อความสมดุลในการทรงตัวกลางอากาศระหว่างท าการยิงประตู การฝึกกล้ามเนื้อแกนกลางล าตัว
เป็นการฝึกความสามารถในการควบคุมการทรงท่า และการเคลื่อนไหวของแกนกลางร่างกาย สร้างความสมดุลให้กับร่างกาย
ในการเคลื่อนไหวในการท ากิจกรรมต่างๆ เน้นการฝึกกล้ามเนื้อหน้าท้องเช่ือมกับกระดูกสันหลัง กระดูกเชิงกราน และไหล่ 
ขณะที่ Kelly and Nick [3] กล่าวว่า การฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลางช่วยลดอาหารปวดหลัง เพิ่มสมรรถภาพ
ร่างกายในนักกีฬา แก้ไขการทรงท่าที่ไม่สมดุล นอกจากการเพิ่มความแข็งแรงของแกนกลางของร่างกายก็จะช่วยการทรงท่า
ของร่างกายและกระดูกสันหลัง ความแข็งแรงของแกนกลางของร่างกาย มีผลต่อต่อความสามารถในการควบคุมต าแหน่งและ
การเคลื่อนไหวของส่วนที่อยู่ตรงกลางร่างกายและท าหน้าที่ในการส่งแรง หรือถ่ายทอดแรงจากส่วนหนึ่งไปยังอีกส่วนหนึ่งได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ที่เกี่ยวกับการกระโดดยิงประตูบาสเกตบอลระยะไกล นอกจาก
จะต้องใช้กล้ามเน้ือขาในการกระโดดแล้วนั้น ยังต้องอาศัยกล้ามเนื้อแกนกลางล าตัวในการควบคุมร่างกายขณะที่ลอยอยู่ใน
อากาศระหว่างท าการยิงประตู  การฝึกพลัยโอเมตริกจะช่วยพัฒนากล้ามเนื้อให้เกิดพลังและความแข็งแรงในการกระโดด การ
ฝึกกล้ามเนื้อแกนกลางล าตัวจะช่วยพัฒนากล้ามเนื้อให้เกิดความแข็งแรงในการควบคุมร่างกายขณะลอยอยู่ในอากาศระหว่าง
ท าการยิงประตู จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลของการฝึกพลัยโอเมตริกกับการฝึกแบบ

ผสมผสานท่ีมีต่อความแม่นย าในการประโดดยิงประตูระยะไกลของนักกีฬาบาสเกตบอลชาย เพื่อน าผลที่ได้ไปใช้ในการฝึกซ้อม
เพื่อพัฒนาความสามารถการกระโดดยิงประตูระยะไกลให้กับนักกีฬาในระดับต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.เพื่อเปรียบเทียบความแม่นย าในการกระโดดยิงประตูบาสเกตบอลระยะไกลของกลุ่มที่ฝึกด้วยวิธีการฝึกกระโดด
ยิงประตูระยะไกลปกติ กลุ่มที่ฝึกพลัยโอเมตริกคู่กับวิธีการฝึกกระโดดยิงประตูระยะไกลปกติ และกลุ่มที่ฝึกแบบผสมผสานคู่
กับวิธีการฝึกกระโดดยิงประตูระยะไกลปกติ หลังการฝึก  
 2. เพื่อเปรียบเทียบความแม่นย าในการกระโดดยิงประตูบาสเกตบอลระยะไกลของกลุ่มที่ฝึกด้วยวิธีการฝึก
กระโดดยิงประตูระยะไกลปกติ กลุ่มที่ฝึกพลัยโอเมตริกคู่กับวิธีการฝึกกระโดดยิงประตูระยะไกลปกติ และกลุ่มที่ฝึกแบบ
ผสมผสานคู่กับวิธีการฝึกกระโดดยิงประตูระยะไกลปกติ ก่อนและหลังการฝึก 

สมมติฐานการวิจัย 
  1. นักกีฬาบาสเกตบอลกลุ่มที่ฝึกด้วยวิธีการฝึกกระโดดยิงประตูระยะไกลปกติ กลุ่มที่ฝึก พลัยโอเมตริกคู่กับ
วิธีการฝึกกระโดดยิงประตูระยะไกลปกติ และกลุ่มที่ฝึกแบบผสมผสานคู่กับวิธีการฝึกกระโดดยิงประตูระยะไกลปกติ มีความ
แม่นย าในการกระโดดยิงประตูระยะไกล แตกต่างกัน 
 2. นักกีฬาบาสเกตบอล กลุ่มที่ฝึกด้วยวิธีการฝึกกระโดดยิงประตูระยะไกลปกติ กลุ่มที่ฝึกพลัยโอเมตริกคู่กับ
วิธีการฝึกกระโดดยิงประตูระยะไกลปกติ และกลุ่มที่ฝึกแบบผสมผสานคู่กับวิธีการฝึกกระโดดยิงประตูระยะไกลปกติ หลังการ
ฝึกแตกต่างกัน 

ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษาผลการฝึกด้วยวิธีการฝึกพลัยโอเมตริกและวิธีการฝึกแบบผสมผสานท่ีมีต่อความแม่นย าในการกระโดด
ยิงประตูบาสเกตบอลของนักกีฬาบาสเกตบอลชายของชมรมบาสเกตบอลเทศบาลนครสงขลา อายุ 16 - 18 ปี   

วิธีด าเนินการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักกีฬาบาสเกตบอลชาย จ านวน 30 คน ท าการสุ่มแบ่งกลุ่ม ออกเป็น 3 กลุ่ม 
ดังนี้  
 กลุ่มควบคุม ฝึกกระโดดยิงประตูบาสเกตบอลระยะไกลปกติ จ านวน 10 คน 
  กลุ่มทดลองที่ 1 ฝึกพลัยโอเมตริกควบคู่กับวิธีการฝึกกระโดดยิงประตูบาสเกตบอลระยะไกล จ านวน 10 คน 
  กลุ่มทดลองที่ 2  ฝึกแบบผสมผสานคู่กับวิธีการฝึกกระโดดยิงประตูระยะไกลปกติ จ านวน  10 คน 
  เครื่องมือการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ประกอบด้วย 
  เครื่องมือการวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบความแม่นย าในการยิงประตูบาสเกตบอล ของสมเกียรติ  นุกิจรังสรรค์[4] 
เพื่อใช้ทดสอบความแม่นย าของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม ก่อนและหลังการฝึก 
  เครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 แบบทดสอบความแม่นย าในการกระโดดยิงประตูบาสเกตบอล ซึ่งเป็นแบบทดสอบมาตรฐานของ สมเกียรติ    
นุกิจรังสรรค์ [4] เพื่อใช้ทดสอบความแม่นย าใยการกระโดดยิงประตูบาสเกตบอลของกลุ่มตัวอย่างทั้งสามกลุ่ม ก่อนและหลัง
การฝึก  
  1. น าแบบทดสอบไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักกีฬาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลของ
ชมรมบาสเกตบอลเทศบาลนครสงขลา จ านวน 10 คน ในการทดสอบใช้วิธีการทดสอบซ้ า (Test - Retest) ซึ่งเว้นระยะเวลา
ระหว่างการทดสอบครั้งท่ี 1 กับครั้งท่ี 2 ห่างกันหน่ึงสัปดาห์ 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

บทน า 
 บาสเกตบอลเป็นกีฬาที่จะต้องใช้ทักษะการเคลื่อนไหวที่รวดเร็ว มีความคล่องตัวสูง รวมถึงองค์ประกอบด้าน
สัดส่วนของร่างกายที่จะช่วยเอื้อประโยชน์แก่การแข่งขันดังนั้นการฝึกซ้อมเพื่อท่ีจะท าให้มีความเป็นเลิศทางกีฬาบาสเกตบอล
ได้นั้นต้องมีองค์ประกอบไปด้วย ทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นความคล่องตัวความรู้เรื่องของกีฬาบาสเกตบอลความอ่อนตัว
ความทนทาน ความแข็งแรงความเร็ว พลัง สุขภาพทักษะด้านจิตใจ กลยุทธ์ สิ่งแวดล้อม 
 ในเกมการแข่งขันบาสเกตบอลจะมีการท าประตูอย่างต่อเนื่องตลอดการแข่งขัน เนื่องจากทีมใดท าคะแนนจากการ
ยิงประตูได้มากกว่าก็จะเป็นทีมที่ประสบชัยชนะ เทพประสิทธ์ิ กุลธวัชวิชัย [1] ได้แบ่งระยะของการยิงประตูไว้ว่า การยิงประตู
ระยะใกล้คือ การยิงประตูบริเวณเขตโทษเป็นการยิงประตูที่หวังผล 80-100% การยิงประตูระยะกลางคือ การยิงประตูนอก
บริเวณเขตโทษ แต่ไม่เกินเส้นเขตการยิงประตู 3 คะแนนเป็นระยะการยิงประตูที่หวังผล 60-80% การยิงประตูระยะไกลคือ 
การยิงประตูนอกบริเวณที่กล่าวมา เป็นการยิงประตูที่หวังผล 40-60% ในการกระโดดยิงประตูบาสเกตบอลระยะไกลนั้น 
ประกอบด้วย 4 ข้ันตอนดังต่อไปนี้ขั้นตอนที่หนึ่งเป็นจังหวะที่ผู้ยิงประตูตั้งมือขึ้นย่อตัวลงขั้นตอนที่สอง จะต้องกระโดดให้ตัว
ลอยขึ้นจากพื้น ขั้นตอนที่สาม เป็นขั้นตอนที่ตัวผู้ยิงประตูลอยอยู่ในอากาศสายตาจับจ้องไปที่ห่วงประตูและขั้นตอนที่สี่ เป็น
ขั้นตอนที่ผู้ยิงประตูท าการยิงประตูไปในทิศทางของห่วงประตูในขั้นตอนการยิงประตูที่หนึ่งและสองจ าเป็นจะต้องใช้ความ
แข็งแรงจากกล้ามเนื้อขาในการกระโดดให้ตัวลอยขึ้นจากพ้ืนอีกท้ังในขั้นตอนท่ีสามและสี่ เป็นขั้นตอนที่ตัวของผู้ยิงประตูลอย
อยู่ในอากาศจ าเป็นจะต้องใช้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อล าตัวในการควบคุมร่างกายขณะลอยอยู่ในอากาศเพื่อท าการยิงประตู 
 การฝึกพลัยโอเมตริกเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยปรับปรุง และพัฒนาเพิ่มความสามารถของนักกีฬา โดยมีจุดประสงค์
เพื่อเพ่ิมความแข็งแรงและความเร็วของการเคลื่อนไหว โดยการใช้วิธีการกระโดดในแบบต่างๆ เช่น  บ๊อกซ์จั๊มพ์ เด็พธ์จั๊มพ์ ซึ่ง
เจริญ กระบวนรัตน์ [2] ได้กล่าวว่า การฝึกพลัยโอเมตริกเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายให้กับนักกีฬา จ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมุ่งพัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้องและมีความจ าเป็นต่อชนิดกีฬานั้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการแข่งขัน โดยเน้น
การฝึกเพื่อพัฒนาก าลังความแข็งแรงความเร็วเป็นหลัก ซึ่งเป็นการฝึกที่มุ่งพัฒนาเฉพาะมัดกล้ามเนื้อที่มีความจ าเป็นต่อการ
เคลื่อนไหว ดังนั้น การเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาเพื่อพัฒนาด้านความแข็งแรง และความเร็วนั้น จึงควรมีการฝึก
กล้ามเนื้อเฉพาะส่วน โดยการเสริมสร้างความแข็งแรงด้วยวิธีการฝึกเขย่ ง หรือกระโดดในรูปแบบต่าง ๆ ในการกระโดดยิง
ประตูบาสเกตบอลนั้นนอกจากนักกีฬาจะต้องมีพลังกล้ามเนื้อขาในการกระโดดแล้วนั้นยังต้องอาศัยความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อแกนกลางล าตัว เพื่อความสมดุลในการทรงตัวกลางอากาศระหว่างท าการยิงประตู การฝึกกล้ามเนื้อแกนกลางล าตัว
เป็นการฝึกความสามารถในการควบคุมการทรงท่า และการเคลื่อนไหวของแกนกลางร่างกาย สร้างความสมดุลให้กับร่างกาย
ในการเคลื่อนไหวในการท ากิจกรรมต่างๆ เน้นการฝึกกล้ามเนื้อหน้าท้องเช่ือมกับกระดูกสันหลัง กระดูกเชิงกราน และไหล่ 
ขณะที่ Kelly and Nick [3] กล่าวว่า การฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลางช่วยลดอาหารปวดหลัง เพิ่มสมรรถภาพ
ร่างกายในนักกีฬา แก้ไขการทรงท่าที่ไม่สมดุล นอกจากการเพิ่มความแข็งแรงของแกนกลางของร่างกายก็จะช่วยการทรงท่า
ของร่างกายและกระดูกสันหลัง ความแข็งแรงของแกนกลางของร่างกาย มีผลต่อต่อความสามารถในการควบคุมต าแหน่งและ
การเคลื่อนไหวของส่วนที่อยู่ตรงกลางร่างกายและท าหน้าที่ในการส่งแรง หรือถ่ายทอดแรงจากส่วนหนึ่งไปยังอีกส่วนหนึ่งได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ที่เกี่ยวกับการกระโดดยิงประตูบาสเกตบอลระยะไกล นอกจาก
จะต้องใช้กล้ามเนื้อขาในการกระโดดแล้วนั้น ยังต้องอาศัยกล้ามเนื้อแกนกลางล าตัวในการควบคุมร่างกายขณะที่ลอยอยู่ใน
อากาศระหว่างท าการยิงประตู  การฝึกพลัยโอเมตริกจะช่วยพัฒนากล้ามเนื้อให้เกิดพลังและความแข็งแรงในการกระโดด การ
ฝึกกล้ามเนื้อแกนกลางล าตัวจะช่วยพัฒนากล้ามเนื้อให้เกิดความแข็งแรงในการควบคุมร่างกายขณะลอยอยู่ในอากาศระหว่าง
ท าการยิงประตู จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลของการฝึกพลัยโอเมตริกกับการฝึกแบบ

ผสมผสานท่ีมีต่อความแม่นย าในการประโดดยิงประตูระยะไกลของนักกีฬาบาสเกตบอลชาย เพื่อน าผลที่ได้ไปใช้ในการฝึกซ้อม
เพื่อพัฒนาความสามารถการกระโดดยิงประตูระยะไกลให้กับนักกีฬาในระดับต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.เพื่อเปรียบเทียบความแม่นย าในการกระโดดยิงประตูบาสเกตบอลระยะไกลของกลุ่มที่ฝึกด้วยวิธีการฝึกกระโดด
ยิงประตูระยะไกลปกติ กลุ่มที่ฝึกพลัยโอเมตริกคู่กับวิธีการฝึกกระโดดยิงประตูระยะไกลปกติ และกลุ่มที่ฝึกแบบผสมผสานคู่
กับวิธีการฝึกกระโดดยิงประตูระยะไกลปกติ หลังการฝึก  
 2. เพื่อเปรียบเทียบความแม่นย าในการกระโดดยิงประตูบาสเกตบอลระยะไกลของกลุ่มที่ฝึกด้วยวิธีการฝึก
กระโดดยิงประตูระยะไกลปกติ กลุ่มที่ฝึกพลัยโอเมตริกคู่กับวิธีการฝึกกระโดดยิงประตูระยะไกลปกติ และกลุ่มที่ฝึกแบบ
ผสมผสานคู่กับวิธีการฝึกกระโดดยิงประตูระยะไกลปกติ ก่อนและหลังการฝึก 

สมมติฐานการวิจัย 
  1. นักกีฬาบาสเกตบอลกลุ่มที่ฝึกด้วยวิธีการฝึกกระโดดยิงประตูระยะไกลปกติ กลุ่มที่ฝึก พลัยโอเมตริกคู่กับ
วิธีการฝึกกระโดดยิงประตูระยะไกลปกติ และกลุ่มที่ฝึกแบบผสมผสานคู่กับวิธีการฝึกกระโดดยิงประตูระยะไกลปกติ มีความ
แม่นย าในการกระโดดยิงประตูระยะไกล แตกต่างกัน 
 2. นักกีฬาบาสเกตบอล กลุ่มที่ฝึกด้วยวิธีการฝึกกระโดดยิงประตูระยะไกลปกติ กลุ่มที่ฝึกพลัยโอเมตริกคู่กับ
วิธีการฝึกกระโดดยิงประตูระยะไกลปกติ และกลุ่มที่ฝึกแบบผสมผสานคู่กับวิธีการฝึกกระโดดยิงประตูระยะไกลปกติ หลังการ
ฝึกแตกต่างกัน 

ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษาผลการฝึกด้วยวิธีการฝึกพลัยโอเมตริกและวิธีการฝึกแบบผสมผสานท่ีมีต่อความแม่นย าในการกระโดด
ยิงประตูบาสเกตบอลของนักกีฬาบาสเกตบอลชายของชมรมบาสเกตบอลเทศบาลนครสงขลา อายุ 16 - 18 ปี   

วิธีด าเนินการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักกีฬาบาสเกตบอลชาย จ านวน 30 คน ท าการสุ่มแบ่งกลุ่ม ออกเป็น 3 กลุ่ม 
ดังนี้  
 กลุ่มควบคุม ฝึกกระโดดยิงประตูบาสเกตบอลระยะไกลปกติ จ านวน 10 คน 
  กลุ่มทดลองที่ 1 ฝึกพลัยโอเมตริกควบคู่กับวิธีการฝึกกระโดดยิงประตูบาสเกตบอลระยะไกล จ านวน 10 คน 
  กลุ่มทดลองที่ 2  ฝึกแบบผสมผสานคู่กับวิธีการฝึกกระโดดยิงประตูระยะไกลปกติ จ านวน  10 คน 
  เครื่องมือการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ประกอบด้วย 
  เครื่องมือการวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบความแม่นย าในการยิงประตูบาสเกตบอล ของสมเกียรติ  นุกิจรังสรรค์[4] 
เพื่อใช้ทดสอบความแม่นย าของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม ก่อนและหลังการฝึก 
  เครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 แบบทดสอบความแม่นย าในการกระโดดยิงประตูบาสเกตบอล ซึ่งเป็นแบบทดสอบมาตรฐานของ สมเกียรติ    
นุกิจรังสรรค์ [4] เพื่อใช้ทดสอบความแม่นย าใยการกระโดดยิงประตูบาสเกตบอลของกลุ่มตัวอย่างทั้งสามกลุ่ม ก่อนและหลัง
การฝึก  
  1. น าแบบทดสอบไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักกีฬาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลของ
ชมรมบาสเกตบอลเทศบาลนครสงขลา จ านวน 10 คน ในการทดสอบใช้วิธีการทดสอบซ้ า (Test - Retest) ซึ่งเว้นระยะเวลา
ระหว่างการทดสอบครั้งท่ี 1 กับครั้งท่ี 2 ห่างกันหน่ึงสัปดาห์ 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 2. หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบ โดยการค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
คะแนนการทดสอบ ครั้งที่ 1 กับครั้งที่ 2 จากสูตรหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) ได้ค่าสัมประสิทธ์ิของความเชื่อมั่น (Reliability Coefficient) เท่ากับ 0.875    

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ใช้สถิติ Wilcoxon Signed  Ranks Test  เพื่อทดสอบความแตกต่างของ
คะแนน ความแม่นย าในการกระโดดยิงประตูบาสเกตบอลระยะไกลของกลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มก่อนและหลังการทดลอง และ
สถิติ Kruskal – Wallis Test ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนน ความแม่นย าในการกระโดดยิงประตูบาสเกตบอล
ระยะไกลหลักฝึก 8 สัปดาห์ระหว่างกลุ่มของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม เมื่อพบว่า ความแตกต่างของล าดับค่าเฉลี่ยของล าดับ จึง
ท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ภายหลังด้วยวิธี Multiple Confidenc – Interval Procedures 

ผลการวิจัย 
 ผลการทดสอบความแตกต่างของล าดับเฉลี่ยที่ได้จากการฝึก กลุ่มควบคุมที่ฝึกด้วยวิธีการฝึกกระโดดยิงประตู
ระยะไกลปกติ  กลุ่มที่ฝึกพลัยโอเมตริกคู่กับวิธีการฝึกกระโดดยิงประตูระยะไกลปกติ และกลุ่มที่ฝึกแบบผสมผสานคู่กับวิธีการ
ฝึกกระโดดยิงประตูระยะไกลปกติ  โดยใช้การทดสอบ Kruskal – Wallis Test 
 
ตารางที่ 1  ผลการสอบความแม่นย าในการกระโดดยิงประตูบาสเกตบอลระยะไกล กลุ่มทดลองที่ 2  
   ทีฝ่ึกแบบผสมผสานคู่กับวิธีการฝึก กระโดดยิงประตูระยะไกลปกติ ก่อนและหลังการฝึก 

กลุ่มทดลองที่ 2 N Mean S D Min Max Mean 
R Sum R Z Sig. 

 (2-tailed) 
ก่อนการฝึก 10 7.60 2.17 4 12 5.50 55.00 -2.825 

 
.005 

 หลังการฝึก 8 สัปดาห ์ 10 14.00 1.70 12 17 
 
 ตารางที่ 1  พบว่า กลุ่มที่ฝึกแบบผสมผสานคู่กับวิธีการฝึกกระโดดยิงประตูระยะไกลปกติ  ก่อนการฝึกมีความ
แม่นย าในการกระโดดยิงประตูบาสเกตบอล  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.17 ค่าต่ าสุด 4  ค่าสูงสุด 
12 และหลังฝึก 8 สัปดาห์มีความแม่นย าในการกระโดดยิงประตูบาสเกตบอล  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 14.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 1.70 ค่าต่ าสุด 12  ค่าสูงสุด 17 และค่าซี (Z) เท่ากับ -2.825 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
หลังฝึก 8 สัปดาห์นักกีฬาบาสเกตบอล กลุ่มที่ฝึกแบบผสมผสานคู่กับวิธีการฝึกกระโดดยิงประตูระยะไกลปกติ  ก่อนการฝึกมี
ความแม่นย าในการกระโดดยิงประตูบาสเกตบอล  มีความแม่นย าในการกระโดดยิงประตูบาสเกตบอลมากกว่าก่อนการฝึก  
 ผลการทดสอบความแตกต่างของล าดับเฉลี่ยหลังฝึก 8 สัปดาห์ระหว่างกลุ่ม กลุ่มควบคุมที่ฝึกด้วยวิธีการฝึกกระโดด
ยิงประตูระยะไกลปกติ  กลุ่มที่ฝึกพลัยโอเมตริกคู่กับวิธีการฝึกกระโดดยิงประตูระยะไกลปกติ และกลุ่มที่ฝึกแบบผสมผสานคู่
กับวิธีการฝึกกระโดดยิงประตูระยะไกลปกติ  โดยใช้การทดสอบ Kruskal – Wallis Test ดังตารางที่ 2 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 2 ผลการสอบความแตกต่างความแม่นย าในการกระโดดยิงประตูบาสเกตบอล กลุม่ที่ฝึกกระโดดยิงประตูระยะไกล
ปกติ กลุ่มที่ฝึกพลัยโอเมตริกคู่กับวิธีการฝึกกระโดดยิงประตู ระยะไกลปกติ และ 

   กลุ่มที่ฝึกแบบผสมผสานคู่กับวิธีการฝึกกระโดดยิง ประตูระยะไกลปกติ  หลังฝึก 8 สัปดาห ์
กลุ่ม N R  2  Sig  

กลุ่มที่ฝึกด้วยวิธีการฝึกกระโดดยิงประตู
ระยะไกลปกต ิ

10 9.65  
 
 

7.556 

 
 
 

.023 
กลุ่มที่ฝึกพลัยโอเมตริกคู่กับวิธีการฝึก
กระโดดยิงประตูระยะไกลปกต ิ

10 16.75 

กลุ่มที่ฝึกแบบผสมผสานคู่กับวิธีการฝึก
กระโดดยิงประตูระยะไกลปกต ิ

10 20.10 

 
 ตารางที่ 2  พบว่า ผลการทดสอบค่าไคสแควร์ ( 2 ) เท่ากับ 7.556 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยกลุ่มควบคุมที่ฝึกกระโดดยิงประตูระยะไกลปกติ มีค่าล าดับเฉลี่ย 9.65 กลุ่มที่ฝึกพลัยโอเมตริกคู่กับวิธีการฝึก
กระโดดยิงประตู ระยะไกลปกติ มีค่าล าดับเฉลี่ย 16.75 และกลุ่มที่ฝึกแบบผสมผสานคู่กับวิธีการฝึกกระโดดยิง ประตู
ระยะไกลปกติ  มีค่าล าดับเฉลี่ย 20.12 
 จากผลการวิเคราะห์ในตารางที่ 6 พบว่า มีความแตกต่างระหว่างล าดับเฉลี่ยของล าดับของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม 
ดังนั้นผู้วิจัยจึ่งท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ภายหลังด้วยวิธี Multiple Confidenc – Interval Procedures ของ
Marascuilo and Mc Sweeney [5] ดังตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี 3 ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณความแตกต่างของล าดับเฉลี่ย ระหว่างกลุ่มอย่างท้ัง 3 กลุ่ม 

คู่เปรียบเทียบ ประมาณค่า ขีดจ ากัดลา่ง ขีดจ ากัดบน 
R1- R2 - 0.60 * - 10.25  9.05  
R1- R3 - 0.88 * - 10.53  8.77  
R2- R3 - 0.28 * - 9.93  9.37  

  
 ตารางที่ 3 พบว่า มีความแตกต่างของล าดับเฉลี่ย ระหว่างกลุ่มควบคุมกับกลุ่มทดลองที่ 1  กลุ่มควบคุมกับกลุ่ม
ทดลองที่ 2 และ กลุ่มทดลองที่ 1 กับกลุ่มทดลองที่ 2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 แสดงว่าให้เห็นว่า 
 1. กลุ่มที่ฝึกพลัยโอเมตริกคู่กับวิธีการฝึกกระโดดยิงประตู ระยะไกลปกติ  มีความแม่นย าในการกระโดดยิงประตู
บาสเกตบอลสูงกว่า กลุ่มควบคุมที่ฝึกกระโดดยิงประตูระยะไกลปกติ 
 2. กลุ่มที่ฝึกแบบผสมผสานคู่กับวิธีการฝึกกระโดดยิงประตูระยะไกลปกติ  มีความแม่นย าในการกระโดดยิงประตู
บาสเกตบอลสูงกว่า กลุ่มควบคุมที่ฝึกกระโดดยิงประตูระยะไกลปกติ 
 3. กลุ่มที่ฝึกแบบผสมผสานคู่กับวิธีการฝึกกระโดดยิงประตูระยะไกลปกติ มีความแม่นย าในการกระโดดยิงประตู
บาสเกตบอลสูงกว่า กลุ่มทดลองที่ 1 ท่ีฝึกพลัยโอเมตริกคู่กับวิธีการฝึกกระโดดยิงประตู ระยะไกลปกติ 

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการทดสอบความแตกต่างของล าดับเฉลี่ยที่ได้จากการฝึก กลุ่มที่ฝึกแบบผสมผสานคู่กับวิธีการฝึกกระโดดยิง
ประตูระยะไกลปกติ พบว่า ปกติ  ก่อนการฝึกมีความแม่นย าในการกระโดดยิงประตูบาสเกตบอล ล าดับค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.60 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.17 ค่าต่ าสุด 4  ค่าสูงสุด 12 และหลังฝึก 8 สัปดาห์มีความแม่นย าในการกระโดดยิง
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 2. หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบ โดยการค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
คะแนนการทดสอบ ครั้งที่ 1 กับครั้งที่ 2 จากสูตรหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) ได้ค่าสัมประสิทธ์ิของความเชื่อมั่น (Reliability Coefficient) เท่ากับ 0.875    

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ใช้สถิติ Wilcoxon Signed  Ranks Test  เพื่อทดสอบความแตกต่างของ
คะแนน ความแม่นย าในการกระโดดยิงประตูบาสเกตบอลระยะไกลของกลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มก่อนและหลังการทดลอง และ
สถิติ Kruskal – Wallis Test ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนน ความแม่นย าในการกระโดดยิงประตูบาสเกตบอล
ระยะไกลหลักฝึก 8 สัปดาห์ระหว่างกลุ่มของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม เมื่อพบว่า ความแตกต่างของล าดับค่าเฉลี่ยของล าดับ จึง
ท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ภายหลังด้วยวิธี Multiple Confidenc – Interval Procedures 

ผลการวิจัย 
 ผลการทดสอบความแตกต่างของล าดับเฉลี่ยที่ได้จากการฝึก กลุ่มควบคุมที่ฝึกด้วยวิธีการฝึกกระโดดยิงประตู
ระยะไกลปกติ  กลุ่มที่ฝึกพลัยโอเมตริกคู่กับวิธีการฝึกกระโดดยิงประตูระยะไกลปกติ และกลุ่มที่ฝึกแบบผสมผสานคู่กับวิธีการ
ฝึกกระโดดยิงประตูระยะไกลปกติ  โดยใช้การทดสอบ Kruskal – Wallis Test 
 
ตารางที่ 1  ผลการสอบความแม่นย าในการกระโดดยิงประตูบาสเกตบอลระยะไกล กลุ่มทดลองที่ 2  
   ทีฝ่ึกแบบผสมผสานคู่กับวิธีการฝึก กระโดดยิงประตูระยะไกลปกติ ก่อนและหลังการฝึก 

กลุ่มทดลองที่ 2 N Mean S D Min Max Mean 
R Sum R Z Sig. 

 (2-tailed) 
ก่อนการฝึก 10 7.60 2.17 4 12 5.50 55.00 -2.825 

 
.005 

 หลังการฝึก 8 สัปดาห ์ 10 14.00 1.70 12 17 
 
 ตารางที่ 1  พบว่า กลุ่มที่ฝึกแบบผสมผสานคู่กับวิธีการฝึกกระโดดยิงประตูระยะไกลปกติ  ก่อนการฝึกมีความ
แม่นย าในการกระโดดยิงประตูบาสเกตบอล  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.17 ค่าต่ าสุด 4  ค่าสูงสุด 
12 และหลังฝึก 8 สัปดาห์มีความแม่นย าในการกระโดดยิงประตูบาสเกตบอล  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 14.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 1.70 ค่าต่ าสุด 12  ค่าสูงสุด 17 และค่าซี (Z) เท่ากับ -2.825 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
หลังฝึก 8 สัปดาห์นักกีฬาบาสเกตบอล กลุ่มที่ฝึกแบบผสมผสานคู่กับวิธีการฝึกกระโดดยิงประตูระยะไกลปกติ  ก่อนการฝึกมี
ความแม่นย าในการกระโดดยิงประตูบาสเกตบอล  มีความแม่นย าในการกระโดดยิงประตูบาสเกตบอลมากกว่าก่อนการฝึก  
 ผลการทดสอบความแตกต่างของล าดับเฉลี่ยหลังฝึก 8 สัปดาห์ระหว่างกลุ่ม กลุ่มควบคุมที่ฝึกด้วยวิธีการฝึกกระโดด
ยิงประตูระยะไกลปกติ  กลุ่มที่ฝึกพลัยโอเมตริกคู่กับวิธีการฝึกกระโดดยิงประตูระยะไกลปกติ และกลุ่มที่ฝึกแบบผสมผสานคู่
กับวิธีการฝึกกระโดดยิงประตูระยะไกลปกติ  โดยใช้การทดสอบ Kruskal – Wallis Test ดังตารางที่ 2 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 2 ผลการสอบความแตกต่างความแม่นย าในการกระโดดยิงประตูบาสเกตบอล กลุม่ที่ฝึกกระโดดยิงประตูระยะไกล
ปกติ กลุ่มที่ฝึกพลัยโอเมตริกคู่กับวิธีการฝึกกระโดดยิงประตู ระยะไกลปกติ และ 

   กลุ่มที่ฝึกแบบผสมผสานคู่กับวิธีการฝึกกระโดดยิง ประตูระยะไกลปกติ  หลังฝึก 8 สัปดาห ์
กลุ่ม N R  2  Sig  

กลุ่มที่ฝึกด้วยวิธีการฝึกกระโดดยิงประตู
ระยะไกลปกต ิ

10 9.65  
 
 

7.556 

 
 
 

.023 
กลุ่มที่ฝึกพลัยโอเมตริกคู่กับวิธีการฝึก
กระโดดยิงประตูระยะไกลปกต ิ

10 16.75 

กลุ่มที่ฝึกแบบผสมผสานคู่กับวิธีการฝึก
กระโดดยิงประตูระยะไกลปกต ิ

10 20.10 

 
 ตารางที่ 2  พบว่า ผลการทดสอบค่าไคสแควร์ ( 2 ) เท่ากับ 7.556 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยกลุ่มควบคุมที่ฝึกกระโดดยิงประตูระยะไกลปกติ มีค่าล าดับเฉลี่ย 9.65 กลุ่มที่ฝึกพลัยโอเมตริกคู่กับวิธีการฝึก
กระโดดยิงประตู ระยะไกลปกติ มีค่าล าดับเฉลี่ย 16.75 และกลุ่มที่ฝึกแบบผสมผสานคู่กับวิธีการฝึกกระโดดยิง ประตู
ระยะไกลปกติ  มีค่าล าดับเฉลี่ย 20.12 
 จากผลการวิเคราะห์ในตารางที่ 6 พบว่า มีความแตกต่างระหว่างล าดับเฉลี่ยของล าดับของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม 
ดังนั้นผู้วิจัยจึ่งท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ภายหลังด้วยวิธี Multiple Confidenc – Interval Procedures ของ
Marascuilo and Mc Sweeney [5] ดังตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี 3 ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณความแตกต่างของล าดับเฉลี่ย ระหว่างกลุ่มอย่างท้ัง 3 กลุ่ม 

คู่เปรียบเทียบ ประมาณค่า ขีดจ ากัดลา่ง ขีดจ ากัดบน 
R1- R2 - 0.60 * - 10.25  9.05  
R1- R3 - 0.88 * - 10.53  8.77  
R2- R3 - 0.28 * - 9.93  9.37  

  
 ตารางที่ 3 พบว่า มีความแตกต่างของล าดับเฉลี่ย ระหว่างกลุ่มควบคุมกับกลุ่มทดลองที่ 1  กลุ่มควบคุมกับกลุ่ม
ทดลองที่ 2 และ กลุ่มทดลองที่ 1 กับกลุ่มทดลองที่ 2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 แสดงว่าให้เห็นว่า 
 1. กลุ่มที่ฝึกพลัยโอเมตริกคู่กับวิธีการฝึกกระโดดยิงประตู ระยะไกลปกติ  มีความแม่นย าในการกระโดดยิงประตู
บาสเกตบอลสูงกว่า กลุ่มควบคุมที่ฝึกกระโดดยิงประตูระยะไกลปกติ 
 2. กลุ่มที่ฝึกแบบผสมผสานคู่กับวิธีการฝึกกระโดดยิงประตูระยะไกลปกติ  มีความแม่นย าในการกระโดดยิงประตู
บาสเกตบอลสูงกว่า กลุ่มควบคุมที่ฝึกกระโดดยิงประตูระยะไกลปกติ 
 3. กลุ่มที่ฝึกแบบผสมผสานคู่กับวิธีการฝึกกระโดดยิงประตูระยะไกลปกติ มีความแม่นย าในการกระโดดยิงประตู
บาสเกตบอลสูงกว่า กลุ่มทดลองที่ 1 ท่ีฝึกพลัยโอเมตริกคู่กับวิธีการฝึกกระโดดยิงประตู ระยะไกลปกติ 

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการทดสอบความแตกต่างของล าดับเฉลี่ยที่ได้จากการฝึก กลุ่มที่ฝึกแบบผสมผสานคู่กับวิธีการฝึกกระโดดยิง
ประตูระยะไกลปกติ พบว่า ปกติ  ก่อนการฝึกมีความแม่นย าในการกระโดดยิงประตูบาสเกตบอล ล าดับค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.60 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.17 ค่าต่ าสุด 4  ค่าสูงสุด 12 และหลังฝึก 8 สัปดาห์มีความแม่นย าในการกระโดดยิง
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

ประตูบาสเกตบอล ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 14.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.70 ค่าต่ าสุด 12  ค่าสูงสุด 17 และค่าซี (Z) เท่ากับ 
-2.825 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลังฝึก 8 สัปดาห์นักกีฬาบาสเกตบอลกลุ่มที่ฝึกแบบผสมผสานคู่
กับวิธีการฝึกกระโดดยิงประตูระยะไกลปกติ มีความแม่นย าในการกระโดดยิงประตูบาสเกตบอลมากกว่าก่อนการฝึก 
 ผลการทดสอบความแตกต่างของล าดับเฉลี่ยที่ได้จากการฝึกระหว่างกลุ่มควบคุมที่ฝึกด้วยวิธีการฝึกกระโดดยิง
ประตูระยะไกลปกติ  กลุ่มทดลองที่ 1 ท่ีฝึกพลัยโอเมตริกคู่กับวิธีการฝึกกระโดดยิงประตูระยะไกลปกติ และกลุ่มทดลองที่ 2 ที่
ฝึกแบบผสมผสานคู่กับวิธีการฝึกกระโดดยิงประตูระยะไกลปกติ  มีดังน้ี 
 ผลการทดสอบค่าไคสแควร์ เท่ากับ 7.556 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกลุ่มควบคุมที่ฝึก
กระโดดยิงประตูระยะไกลปกติ มีค่าล าดับเฉลี่ย 9.65 กลุ่มทดลองที่ 1 ที่ฝึกพลัยโอเมตริกคู่กับวิธีการฝึกกระโดดยิงประตู 
ระยะไกลปกติ มีค่าล าดับเฉลี่ย 16.75 และกลุ่มทดลองที่ 2 ที่ฝึกแบบผสมผสานคู่กับวิธีการฝึกกระโดดยิง ประตูระยะไกลปกติ  
มีค่าล าดับเฉลี่ย 20.12 กลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม มีคะแนนความแม่นย าในการฝึก แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ผู้วิจัยจึง
ท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ภายหลัง พบว่า  
 1. กลุ่มทดลองที่ 1 ที่ฝึกพลัยโอเมตริกคู่กับวิธีการฝึกกระโดดยิงประตู ระยะไกลปกติ  มีความแม่นย าในการ
กระโดดยิงประตูบาสเกตบอลสูงกว่า กลุ่มควบคุมที่ฝึกกระโดดยิงประตูระยะไกลปกติ 
 2. กลุ่มทดลองที่ 2 ที่ฝึกแบบผสมผสานคู่กับวิธีการฝึกกระโดดยิงประตูระยะไกลปกติมีความแม่นย าในการ
กระโดดยิงประตูบาสเกตบอลสูงกว่า กลุ่มควบคุมที่ฝึกกระโดดยิงประตูระยะไกลปกติ 
 3. กลุ่มทดลองที่ 2 ที่ฝึกแบบผสมผสานคู่กับวิธีการฝึกกระโดดยิงประตูระยะไกลปกติมีความแม่นย าในการ
กระโดดยิงประตูบาสเกตบอลสูงกว่า กลุ่มทดลองที่ 1 ที่ฝึกพลัยโอเมตริกคู่กับวิธีการฝึกกระโดดยิงประตู ระยะไกลปกติ 
 ผลการเปรียบเทียบความแม่นย าในการกระโดดยิงประตูบาสเกตบอลระยะไกลของกลุ่มที่ฝึกด้วยวิธีการฝึก
กระโดดยิงประตูระยะไกลปกติ กลุ่มที่ฝึกพลัยโอเมตริกคู่กับวิธีการฝึกกระโดดยิงประตูระยะไกลปกติ และกลุ่มที่ฝึกแบบ
ผสมผสานคู่กับวิธีการฝึกกระโดดยิงประตูระยะไกลปกติ ก่อนและหลังการฝึก พบว่า ความแม่นย า หลังการฝึกสูงขึ้นกว่า
ก่อนการฝึก   เนื่องจากการฝึกทั้ง 3 วิธีการฝึกท าให้ความแม่นย าในการกระโดดยิงประตูบาสเกตบอลระยะไกลหลังการฝึก
สูงขึ้นกว่าก่อนการฝึก แต่เมื่อเปรียบเทียบความแม่นย าในการกระโดดยิงประตูบาสเกตบอลระยะไกลหลังการฝึกทั้ง 3 กลุ่ม
แล้วพบว่า วิธีการฝึกแบบผสมผสมผสานคู่กับวิธีการฝึกกระโดดยิงประตูระยะไกลปกติ ให้ผลสูงสุด  เนื่องจาก Ebben and 
Watts [6] ได้กล่าวว่าการฝึกเชิงซ้อนเป็นการฝึกท่ีมีการรวมเอาการฝกึด้วยน้ าหนักกับการฝึกพลัยโอเมตริกเข้าด้วยกัน มีรายงาน
ว่าการฝึกเชิงซ้อนเป็นการฝึกเพื่อพัฒนาพลังกล้ามเนื้อ และความสามารถของนักกีฬาให้ดีขึ้น จากการวิจัยแนะน าว่า การฝึก
เชิงซ้อนมีผลในการเพิ่มประสิทธิภาพของงาน (Ergogenic) แบบเฉียบพลันระยะยาว รวมถึงการท าให้ความสามารถในการ
กระโดดดีขึ้น วิธีการฝึกพลัยโอเมตริกคู่กับวิธีการฝึกกระโดดยิงประตูระยะไกลปกติให้ผลรองลงมา สนธยา   สีละมาด [7] ได้
อธิบายถึงองค์ประกอบของการฝึกพลัยโอเมตริกจะแบ่งออกได้ 3 ระยะ คือ ระยะกล้ามเนื้อยืดยาวออก (Ecentric Phase)
ระยะสะสมพลังงาน (Amortization Phase) และระยะกล้ามเนื้อหดตัวสั้นเข้า (Concentric Phase)ระยะสะสมพลังงานเป็น
ช่วงเวลาจากกล้ามเนื้อเริ่มต้นท างานแบบยืดยาวออก (สัมผัสพื้น) ถึงเริ่มต้นการท างานแบบหดสั้นเข้า (เริ่มต้นการกระโดด) ผล
ของการท างานแบบพลัยโอเมตริกดังกล่าว กล้ามเนื้อขาจะมีการท างานเหมือนกับการยืดยางยืดอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นผลท าให้มี
พลังงานในการหดตัวของกล้ามเนื้อมากข้ึน ท านองเดียวกัน กล้ามเนื้อที่ได้รับการฝึกซ้อมจะมีความสามารถในการท างานแบบ
พลังระเบิดมากข้ึน วิธีการฝึกกระโดดยิงประตูระยะไกลปกติ ให้ผลต่ าสุด Kibler [8] ได้กล่าวว่า บาสเกตบอลเป็นกีฬาท่ีต้องใช้
พลัง ความอดทนของการใช้พลังงานแบบใช้ออกซิเจน และความอดทนของการใช้พลังงานแบบไม่ใช้ออกซิเจน มากท่ีสุด การที่
จะเล่นกีฬาบาสเกตบอลให้ดีได้นั้น จะต้องประกอบไปด้วยทักษะต่างๆและสมรรถภาพทางกายในหลายด้านประกอบกัน แต่
อย่างไรผลการฝึกท้ัง 3 กลุ่มกลุ่มต่างท าให้เกิดความแม่นย าทั้งสิ้น 
 ผลการศึกษาในภาพรวมท าให้เห็นถึงโปรแกรมฝึกที่เหมาะสมในการฝึกซ้อมนักกีฬาให้เกิดความแม่นย าในการ
กระโดดยิงประตูบาสเกตบอลระยะไกล แต่อย่างไรก็ดี ผู้วิจัยเล็งเห็นว่า การจัดโปรแกรมฝึกจะต้องค านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ 

ประกอบร่วมด้วย ไม่ว่าจะเป็น ความหนักของการฝึก ความพร้อมของร่างกายนักกีฬา อายุ และความสม่ าเสมอของการฝึก 
เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ดังท่ี สนธยา  สีละมาด [7] ได้กล่าวว่า การจัดโปรแกรมการฝึกซ้อมที่ดีแม้จะต้องมีความ
เฉพาะเจาะจงกับนักกีฬาแต่ละบุคคลก็ตามแต่ก็ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักการฝึกซ้อมที่เหมือนกันและควรมีการวางแผนและ
ด าเนินไปตามหลักของการฝึกซ้อม ซึ่งสามารถแบ่งหลักของการฝึกซ้อมได้ 3 ด้านใหญ่ๆ คือ หลักด้านสรีรวิทยา หลักทางด้าน
จิตวิทยา  และหลักทางด้านวิทยาการสอนกีฬา เจริญ กระบวนรัตน์ [9] กล่าวว่า การฝึกให้นักกีฬามีสมรรถภาพทางกายที่
สมบูรณ์แข็งแรง เป็นสิ่งที่ส าคัญและจ าเป็นมากจะขาดไม่ได้และไม่มีทางอื่นที่จะมาทดแทนได้ การที่จะท าให้นักกีฬาเป็นผู้มี
ความสามารถดีขึ้นได้มีอยู่เพียงหนทางเดียวเท่านั้นคือ การฝึกซ้อม ซึ่งการฝึกนักกีฬาที่จะให้บังเกิดผลดีนั้นมิใช่การมุ่งฝึกแต่
เฉพาะทักษะเทคนิค หรือยุทธวิธีการเล่นเท่านั้นจะต้องฝึกเสริมร่างกายให้แข็งแรงอดทน มีก าลัง มีความเร็ว มีการประสานงาน
ของระบบประสาทกล้ามเนื้อที่ดีและมีความคล่องแคล่วว่องไว 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

ประตูบาสเกตบอล ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 14.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.70 ค่าต่ าสุด 12  ค่าสูงสุด 17 และค่าซี (Z) เท่ากับ 
-2.825 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลังฝึก 8 สัปดาห์นักกีฬาบาสเกตบอลกลุ่มที่ฝึกแบบผสมผสานคู่
กับวิธีการฝึกกระโดดยิงประตูระยะไกลปกติ มีความแม่นย าในการกระโดดยิงประตูบาสเกตบอลมากกว่าก่อนการฝึก 
 ผลการทดสอบความแตกต่างของล าดับเฉลี่ยที่ได้จากการฝึกระหว่างกลุ่มควบคุมที่ฝึกด้วยวิธีการฝึกกระโดดยิง
ประตูระยะไกลปกติ  กลุ่มทดลองที่ 1 ท่ีฝึกพลัยโอเมตริกคู่กับวิธีการฝึกกระโดดยิงประตูระยะไกลปกติ และกลุ่มทดลองที่ 2 ที่
ฝึกแบบผสมผสานคู่กับวิธีการฝึกกระโดดยิงประตูระยะไกลปกติ  มีดังน้ี 
 ผลการทดสอบค่าไคสแควร์ เท่ากับ 7.556 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกลุ่มควบคุมที่ฝึก
กระโดดยิงประตูระยะไกลปกติ มีค่าล าดับเฉลี่ย 9.65 กลุ่มทดลองที่ 1 ที่ฝึกพลัยโอเมตริกคู่กับวิธีการฝึกกระโดดยิงประตู 
ระยะไกลปกติ มีค่าล าดับเฉลี่ย 16.75 และกลุ่มทดลองที่ 2 ที่ฝึกแบบผสมผสานคู่กับวิธีการฝึกกระโดดยิง ประตูระยะไกลปกติ  
มีค่าล าดับเฉลี่ย 20.12 กลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม มีคะแนนความแม่นย าในการฝึก แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ผู้วิจัยจึง
ท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ภายหลัง พบว่า  
 1. กลุ่มทดลองที่ 1 ที่ฝึกพลัยโอเมตริกคู่กับวิธีการฝึกกระโดดยิงประตู ระยะไกลปกติ  มีความแม่นย าในการ
กระโดดยิงประตูบาสเกตบอลสูงกว่า กลุ่มควบคุมที่ฝึกกระโดดยิงประตูระยะไกลปกติ 
 2. กลุ่มทดลองที่ 2 ที่ฝึกแบบผสมผสานคู่กับวิธีการฝึกกระโดดยิงประตูระยะไกลปกติมีความแม่นย าในการ
กระโดดยิงประตูบาสเกตบอลสูงกว่า กลุ่มควบคุมที่ฝึกกระโดดยิงประตูระยะไกลปกติ 
 3. กลุ่มทดลองที่ 2 ที่ฝึกแบบผสมผสานคู่กับวิธีการฝึกกระโดดยิงประตูระยะไกลปกติมีความแม่นย าในการ
กระโดดยิงประตูบาสเกตบอลสูงกว่า กลุ่มทดลองที่ 1 ที่ฝึกพลัยโอเมตริกคู่กับวิธีการฝึกกระโดดยิงประตู ระยะไกลปกติ 
 ผลการเปรียบเทียบความแม่นย าในการกระโดดยิงประตูบาสเกตบอลระยะไกลของกลุ่มที่ฝึกด้วยวิธีการฝึก
กระโดดยิงประตูระยะไกลปกติ กลุ่มที่ฝึกพลัยโอเมตริกคู่กับวิธีการฝึกกระโดดยิงประตูระยะไกลปกติ และกลุ่มที่ฝึกแบบ
ผสมผสานคู่กับวิธีการฝึกกระโดดยิงประตูระยะไกลปกติ ก่อนและหลังการฝึก พบว่า ความแม่นย า หลังการฝึกสูงขึ้นกว่า
ก่อนการฝึก   เนื่องจากการฝึกทั้ง 3 วิธีการฝึกท าให้ความแม่นย าในการกระโดดยิงประตูบาสเกตบอลระยะไกลหลังการฝึก
สูงขึ้นกว่าก่อนการฝึก แต่เมื่อเปรียบเทียบความแม่นย าในการกระโดดยิงประตูบาสเกตบอลระยะไกลหลังการฝึกทั้ง 3 กลุ่ม
แล้วพบว่า วิธีการฝึกแบบผสมผสมผสานคู่กับวิธีการฝึกกระโดดยิงประตูระยะไกลปกติ ให้ผลสูงสุด  เนื่องจาก Ebben and 
Watts [6] ได้กล่าวว่าการฝึกเชิงซ้อนเป็นการฝึกท่ีมีการรวมเอาการฝกึด้วยน้ าหนักกับการฝึกพลัยโอเมตริกเข้าด้วยกัน มีรายงาน
ว่าการฝึกเชิงซ้อนเป็นการฝึกเพื่อพัฒนาพลังกล้ามเนื้อ และความสามารถของนักกีฬาให้ดีขึ้น จากการวิจัยแนะน าว่า การฝึก
เชิงซ้อนมีผลในการเพิ่มประสิทธิภาพของงาน (Ergogenic) แบบเฉียบพลันระยะยาว รวมถึงการท าให้ความสามารถในการ
กระโดดดีขึ้น วิธีการฝึกพลัยโอเมตริกคู่กับวิธีการฝึกกระโดดยิงประตูระยะไกลปกติให้ผลรองลงมา สนธยา   สีละมาด [7] ได้
อธิบายถึงองค์ประกอบของการฝึกพลัยโอเมตริกจะแบ่งออกได้ 3 ระยะ คือ ระยะกล้ามเนื้อยืดยาวออก (Ecentric Phase)
ระยะสะสมพลังงาน (Amortization Phase) และระยะกล้ามเนื้อหดตัวสั้นเข้า (Concentric Phase)ระยะสะสมพลังงานเป็น
ช่วงเวลาจากกล้ามเนื้อเริ่มต้นท างานแบบยืดยาวออก (สัมผัสพื้น) ถึงเริ่มต้นการท างานแบบหดสั้นเข้า (เริ่มต้นการกระโดด) ผล
ของการท างานแบบพลัยโอเมตริกดังกล่าว กล้ามเนื้อขาจะมีการท างานเหมือนกับการยืดยางยืดอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นผลท าให้มี
พลังงานในการหดตัวของกล้ามเนื้อมากข้ึน ท านองเดียวกัน กล้ามเนื้อที่ได้รับการฝึกซ้อมจะมีความสามารถในการท างานแบบ
พลังระเบิดมากข้ึน วิธีการฝึกกระโดดยิงประตูระยะไกลปกติ ให้ผลต่ าสุด Kibler [8] ได้กล่าวว่า บาสเกตบอลเป็นกีฬาท่ีต้องใช้
พลัง ความอดทนของการใช้พลังงานแบบใช้ออกซิเจน และความอดทนของการใช้พลังงานแบบไม่ใช้ออกซิเจน มากท่ีสุด การที่
จะเล่นกีฬาบาสเกตบอลให้ดีได้นั้น จะต้องประกอบไปด้วยทักษะต่างๆและสมรรถภาพทางกายในหลายด้านประกอบกัน แต่
อย่างไรผลการฝึกท้ัง 3 กลุ่มกลุ่มต่างท าให้เกิดความแม่นย าทั้งสิ้น 
 ผลการศึกษาในภาพรวมท าให้เห็นถึงโปรแกรมฝึกที่เหมาะสมในการฝึกซ้อมนักกีฬาให้เกิดความแม่นย าในการ
กระโดดยิงประตูบาสเกตบอลระยะไกล แต่อย่างไรก็ดี ผู้วิจัยเล็งเห็นว่า การจัดโปรแกรมฝึกจะต้องค านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ 

ประกอบร่วมด้วย ไม่ว่าจะเป็น ความหนักของการฝึก ความพร้อมของร่างกายนักกีฬา อายุ และความสม่ าเสมอของการฝึก 
เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ดังท่ี สนธยา  สีละมาด [7] ได้กล่าวว่า การจัดโปรแกรมการฝึกซ้อมที่ดีแม้จะต้องมีความ
เฉพาะเจาะจงกับนักกีฬาแต่ละบุคคลก็ตามแต่ก็ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักการฝึกซ้อมที่เหมือนกันและควรมีการวางแผนและ
ด าเนินไปตามหลักของการฝึกซ้อม ซึ่งสามารถแบ่งหลักของการฝึกซ้อมได้ 3 ด้านใหญ่ๆ คือ หลักด้านสรีรวิทยา หลักทางด้าน
จิตวิทยา  และหลักทางด้านวิทยาการสอนกีฬา เจริญ กระบวนรัตน์ [9] กล่าวว่า การฝึกให้นักกีฬามีสมรรถภาพทางกายที่
สมบูรณ์แข็งแรง เป็นสิ่งที่ส าคัญและจ าเป็นมากจะขาดไม่ได้และไม่มีทางอื่นที่จะมาทดแทนได้ การที่จะท าให้นักกีฬาเป็นผู้มี
ความสามารถดีขึ้นได้มีอยู่เพียงหนทางเดียวเท่านั้นคือ การฝึกซ้อม ซึ่งการฝึกนักกีฬาที่จะให้บังเกิดผลดีนั้นมิใช่การมุ่งฝึกแต่
เฉพาะทักษะเทคนิค หรือยุทธวิธีการเล่นเท่านั้นจะต้องฝึกเสริมร่างกายให้แข็งแรงอดทน มีก าลัง มีความเร็ว มีการประสานงาน
ของระบบประสาทกล้ามเนื้อที่ดีและมีความคล่องแคล่วว่องไว 
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P7145

วิธีการฝึกซ้อมฮอร์นของ นันทวัฒน์ วารนิช 

เสฎฐวุฒิ จันทร์สมมิตร1 ไกรศิลป์ โสดานิล2* และวศิน ศรียาภัย3

บทคัดย่อ
ฮอร์น เป็นเครื่องดนตรีที่มีวิวัฒนาการมายาวนาน โดยส่วนใหญ่จะเห็นได้จากการบรรเลงในรูปแบบของวงดนตรีประเภท

แชมเบอร์มิวสิค และวงออร์เคสตรา ซึ่งวงดนตรีประเภทออร์เคสตราที่มีช่ือเสียงในประเทศไทย และรู้จักกันอย่างแพร่หลายคือ 

วงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกส์ แห่งประเทศไทย ซึ่งนายนันทวัฒน์ วารนิช เป็นหน่ึงในสมาชิกต�าแหน่งหัวหน้ากลุ่มเครื่องดนตรีฮอร์น 

มีประสบการณ์การเล่นฮอร์นในระดับนักดนตรีอาชีพ และการสอนทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งยังมีวิธีต่าง ๆที่ใช้ในการฝึก

ซ้อมจากการประยุกต์ด้วยตนเอง จากการศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์ 

สังเกตการณ์และรวบรวมน�าเสนอข้อมูล โดยศึกษาทางด้านวิธีการฝึกซ้อมในรูปแบบต่าง ๆ ด้านเทคนิคส�าหรับการบรรเลงเช่น 

การวางแผนการฝึกซ้อมในแต่ละวัน รูปปาก ความถูกต้องของระดับเสียง หลักการหายใจ การตัดลิ้น การเล่นบันไดเสียง การพรม

เสียงโดยใช้ริมฝีปาก สตอปฮอร์น เป็นต้น ซึ่งผลจากการศึกษาพบว่า นายนันทวัฒน์ วารนิช มีวิธีการฝึกซ้อมที่ประยุกต์มาจากต�ารา

รูปแบบต่าง ๆ  มาอยู่ในรูปแบบของตนเอง น�าบทฝึกแต่ละบทฝึกมารวมกันไม่ให้เกิดความจ�าเจในการฝึกซ้อมและมีประสิทธิภาพ 

มุ่งเน้นการฝึกซ้อมในจังหวะที่ช้าให้ดีมีคุณภาพแล้วจึงค่อยๆเพิ่มอัตราจังหวะให้เร็วขึ้นเรื่อยๆ เพื่อกล้ามเน้ือได้จดจ�า ซ่ึงจะท�าให้

การฝึกซ้อมนั้นมีประสิทธิภาพและคุณภาพสูงสุด ดังนั้นผู้เล่นฮอร์นสามารถฝึกซ้อมโดยหาวิธีที่เหมาะสมกับตนเองได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ

สรีระของปากและฟันของผู้เล่นด้วยเช่นกัน

ค�าส�าคญั: วิธีการฝึกซ้อม ฮอร์น นันทวัฒน์ วารนิช

1 นิสิต, สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา 90000 
2 อาจารย์, สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา 90000 
3 อาจารย์, สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา 90000 
1 Student, Music Program, Faculty of Fine Arts, Thaksin University, Songkhla 90000 
2 Lecturer, Music Program, Faculty of Fine Arts, Thaksin University, Songkhla 90000 
3 Lecturer, Music Program, Faculty of Fine Arts, Thaksin University, Songkhla 90000 
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Nantawat Waranich’s Horn Practice Method

Settawut Chansommit1 Kraisil Sodanil2* and Wasin Sriyaphai3

Abstract
Horn is a musical instrument that has long evolved. Most of this can be seen from the instrumental 

form of chamber music and orchestra. Which is the famous orchestra in Thailand and widely known as the 

Philharmonic Orchestra of Thailand. In which Mr.Nantawat Waranich is one of the members and is a Horn head 

group, that has experience playing horn at a professional musician level and teaching both in Thailand and 

abroad. Having various methods in practice by applying his knowledge and learning by himself. This works to 

study relevant research documents, interviews, observations, and data collection to study the processing of 

practice, a technique such as planning for practice, Embouchure, Breathing, Intonation, Tonguing, Scale, Lip Trill, 

etc. Study Result is Mr.Nantawat Waranich has practice methods applied from various textbooks and make in 

his own way. Bring each lesson together to avoid the monotony of practice and make practice more efficient. 

Focus on training at a slow tempo for good quality and then gradually increase the tempo faster which will 

make the training effective and have the highest quality. Take importance to the training at a slow tempo and 

then gradually increase the tempo faster. For muscles to remember and will gradually increase the tempo 

faster. Practicing will use the applied style. So that each training session covers the form of training. Therefore, 

horn players can practice by finding a suitable method for themselves. Depending on the body of the mouth 

and teeth of the player as well.

Keywords: Nantawat Waranich’s Horn Practice Method
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บทน า 
 

ฮอร์น คือ เครื่องดนตรีที่มีช่วงเสียง (Range) กว้างมากถึง 4 ช่วงคู่แปด (Octave) หรือมากกว่า (Boldins : 2010) โดยมี
ต้นก าเนิดมาจากเขาสัตว์ ตั้งแต่ยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ใช้เป่าเพื่อส่งสัญญาณส าหรับการล่าสัตว์ เรียกแตรชนิดน้ีว่า (Hunting 
Horn) จนเม่ือเข้าสู่ยุคบาโรค (Baroque) ได้มีการพัฒนาให้แตรชนิดน้ีมีรูปทรงม้วนขด แต่ยังไม่มีปุ่มกดเหมือนอย่างปัจจุบัน ที่
เรียกว่าเนเจอรัลฮอร์น (Natural Horn)  โดยออกแบบให้ใช้มือซ้ายหรือมือขวาเปลี่ยนต าแหน่งมือในล าโพง เพื่อการเปลี่ยนเสียง
โน้ตในบรรเลง และยังสามารถต่อก าพวดได้โดยมีท่อเสริมที่เรียกว่า “ครุค” (Crook) ใช้ต่อกับส่วนท่อน าเสียง (Leadpipe) กับ
ก าพวด (Mouthpiece) เพื่อให้ท่อยาวขึ้นหรือสั้นลง ท าให้สามารถบรรเลงเสียงในแต่ละกุญแจได้  

แต่ด้วยข้อบกพร่องหลายประการส าหรับนักฮอร์นในสมัยน้ัน ด้วยที่ว่าคุณภาพของเสียงที่ไม่สม่ าเสมอของการบรรเลงเน
เจอรัลฮอร์น ที่ต้องใช้มือเปลี่ยนเสียงโน้ตแต่ละตัวในการบรรเลง และนักฮอร์นยังต้องพกพาครุค ส าหรับทุกกุญแจเสียงไปทุกครั้ง
ที่บรรเลง ท าให้ไม่สะดวกแก่การพกพา และรวมไปถึงนักฮอร์นยังต้องเปลี่ยนครุคตามกุญแจเสียงอยู่ตลอดเวลา จึงมีการพัฒนา
จากเนเจอรัลฮอร์นมาเป็น “วาล์วฮอร์น” (Valve Horn) ในยุคศตวรรษที่ 19 โดยเป็นฮอร์นที่ปุ่มกด ซ่ึงจะช่วยในเรื่องของความ
แม่นย าในการออกเสียง ความถูกต้องและไม่เพี้ยนของระดับเสียง (Intonation) ผู้ที่พัฒนาวาล์วฮอร์นเป็นคนแรกคือ Kölbel โดย
มีวาล์ว 2 วาล์ว และมีลูกสูบอยู่ภายใน เม่ือกดวาล์วสามารถบรรเลงเสียงเต็มเสียงหรือครึ่งเสียงได้ ท าให้สามารถบรรเลงบันได
เสียงโครมาติกได้ นักฮอร์นจึงไม่จ าเป็นต้องใช้ครุคอีกต่อไป (Meinweiser : 2016) 

นอกจากน้ียังมีวาล์วอีกประเภทหน่ึงที่เรียกว่า “โรตารีวาล์ว” (Rotary Valve) พัฒนาโดย Nathan Adams โรตารีวาล์วมี
ลูกสูบที่เคลื่อนที่จากซ้ายไปขวา ไม่เคลื่อนที่ขึ้นลงเหมือนวาล์วฮอร์น ท าให้การเดินทางของลมน้ันมีความไหลลื่นมากยิ่งขึ้น โดยโร
ตารีวาล์วเป็นมาตรฐานของฮอร์นในประเทศเยอรมันตั้งแต่ท้ายยุคศตวรรษที่ 19 มาจนถึงปัจจุบัน (Ericson : 1992) โดยโรตารี
วาล์วที่กล่าวมาน้ันเป็นวาล์วฮอร์นระบบเสียงเดียวคือ ระบบเสียงเอฟหรือบีแฟลตเสียงใดเสียงหน่ึงเท่าน้ัน เรียกว่า “ซิงเกิล
ฮอร์น” เป็นเครื่องที่มีน้ าหนักเบาสะดวกต่อการพกพา แต่มีข้อเสียอยู่คือ เม่ือบรรเลงโน้ตในตัวโดช่องที่สามของกุญแจซอลขึ้นไป
จะมีความแม่นย าในการออกเสียงน้อยลง จึงท าเกิดการคิดค้นและพัฒนาระบบโรตารีฮอร์นขึ้น จึงพัฒนาฮอร์นที่เรียกว่า “โมเดิร์น
ฮอร์น” (Modern Horn) ขึ้นมา 

ฮอร์นในปัจจุบันเรียกว่า โมเดิร์นฮอร์น เริ่มพัฒนาในปี ค.ศ. 1897 โดยนักผลิตฮอร์นชาวเยอรมันชื่อว่า Edward Kruspe 
เป็นฮอร์นที่มีสองระบบเสียงอยู่ในเครื่องเดียวกันคือ ระบบเสียงเอฟและระบบเสียงบีแฟลต พัฒนาขึ้นเพื่อให้การบรรเลงฮอร์น
ของนักฮอร์นน้ัน มีการออกเสียงที่แม่นย า และมีคุณภาพเสียงที่ดีเหมือนกันทุกเสียง เรี ยกว่า “ดับเบิลฮอร์น” (Double Horn) 
เปลี่ยนระบบเสียงโดยใช้น้ิวโป้งมือซ้ายกดวาล์วที่เรียกว่า “ทริกเกอร์วาล์วน้ิวโป้ง” (Trigger/Thumb Valve) ถ้าไม่กดวาล์วน้ิวโป้ง
จะเป็นระบบเสียงเอฟ (F) แต่ถ้ากดจะเป็นระบบเสียงบีแฟลต (Bb) รูปแบบของฮอร์นออกแบบโดย Edmund Gumpert และ 
Anton Horner เป็นผู้ปรับแต่งเสียงฮอร์นให้มีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น  
 นายนันทวัฒน์ วารนิช เป็นนักฮอร์นที่มีความสามารถ และมีประสบการณ์สูงคนหน่ึงของเมืองไทย เม่ืออายุ 17 ปีได้
เรียนกับ อาจารย์ศุภชัย โสรธร และ อาจารย์สุรพล ธัญญวิบูลย์  ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปี 2549 เขาได้รับ
ทุนการศึกษาเพื่อเข้าร่วมและศึกษาที่สถาบันดนตรี Franz Liszt กรุงบูดาเปสต์ประเทศฮังการีกับศาสตราจารย์ Adam 
Friedrich นอกจากน้ีเขายังมีโอกาสได้มีส่วนร่วมในมาสเตอร์คลาสกับฮอร์นชั้นน าของโลก เช่น Richard Mackey, Laurence 
Davies, Adam Friedrich และ Han Chang Chou เป็นต้น นายนันทวัฒน์ วารนิช ได้แสดงเป็นประจ าทั้งการแสดงเดี่ยว แชม
เบอร์มิวสิคและออร์เคสตร้า ปัจจุบันนายนันทวัฒน์ วารนิช เป็นหัวหน้าเครื่องดนตรีฮอร์น (Principal Horn) ในวงดุริยางค์
ซิมโฟนีแห่งชาติและวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกส์แห่งประเทศไทย เขากับวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกส์แห่งประเทศไทยมีการแสดง
คอนเสิร์ตมากมายทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศเช่นลาวญี่ปุ่นและนิวซีแลนด์ นอกจากน้ีนายนันทวัฒน์ วารนิช ยังด ารง
ต าแหน่งอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, วิทยาลัยวชิราวุธ และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
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วิธีการวิจัย 
 

 การวิจัย เรื่อง “วิธีการฝึกซ้อมฮอร์นของ นันทวัฒน์ วารนิช” เป็นงานวิจัย เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย
ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยดังน้ี 
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ผู้วิจัยศึกษาทฤษฎีหลักการต่างๆจากต ารา แนวความคิด และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการฝึกซ้อมฮอร์น 
2. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์และสังเกตการณ์ 
 2.1 การวางแผนการฝึกซ้อม 
 2.2 การฝึกซ้อมเทคนิคการเล่นฮอร์น 
 2.3 ปัญหาและแนวทางการแก้ไขการฝึกซ้อม 
3. ถอดเทปสัมภาษณ์และรวบรวมน าเสนอข้อมูล 
 3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ 
 3.2 การสรุป 
 3.3 การอภิปรายผล 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

 
ผู้ท าการศึกษาได้ศึกษาและวิเคราะห์วิธีการฝึกซ้อมฮอร์นของนายนันทวัฒน์ วารนิช ซ่ึงสามารถแบ่งออกได้เป็นหัวข้อ 

ดังน้ี 
1. การวางแผนการฝึกซ้อมในแต่ละวัน 
 นายนันทวัฒน์ วารนิช มีวิธีการวางแผนการฝึกซ้อมในแต่ละวันที่ค่อนข้างนาน เพราะนายนันทวัฒน์ วารนิช เป็นนัก
ดนตรีอาชีพ จึงหม่ันซ้อมอยู่เสมออย่างน้ีเป็นประจ าทุกวัน เพื่อให้กล้ามเน้ือริมฝีปากคงที่ พร้อมที่จะใช้งานได้ตลอดเวลา โดย
การฝึกซ้อมในแต่ละวันของนายนันทวัฒน์ วารนิช เป็นวิธีเฉพาะส่วนบุคคลว่าวางแผนการซ้อม และก าหนดระยะเวลาแค่ไหนใน
แต่ละวัน วิธีการฝึกซ้อมในแต่ละวันของนายนันทวัฒน์ วารนิช มีดังน้ี 

1.1 การเป่าก าพวด (Warm Up Mouthpiece) ใช้เวลา 30 นาทีต่อวัน 
1.2 การเป่าเสียงยาว (Long Tone) ใช้เวลา 1 ชั่งโมงต่อวัน 

  1.3 เป่าบันไดเสียง (Scale) ใช้เวลา 2 ชั่วโมงต่อวัน  
1.4 การซ้อมแบบฝึกหัด ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาทีต่อวัน 
 1.5 ซ้อมเพลง ใช้เวลา 2 ชั่วโมงต่อวัน 

2. ต าแหน่งของมือขวา 
 ต าแหน่งของมือขวาในการเล่นฮอร์นของนายนันทวัฒน์ วารนิช น้ันคือ จะวางมือขวาให้อยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสมมาก
ที่สุด เพื่อง่ายแก่การเล่นเทคนิคสตอปฮอร์น โดยยังคงยึดหลักทั่วไปของการวางต าแหน่งของมือขวาคือ น้ิวของมือขวาน้ันเรียง
ชิดติดกันทุกน้ิว โก่งมือเล็กน้อย น้ิวโป้งวางชิดติดกับขอบของน้ิวชี้ โดยน้ิวมือทั้งห้าน้ิวน้ันไม่มีช่องว่างระหว่างน้ิว จากน้ันสอดมือ
เข้าไปในล าโพงของฮอร์น ไม่ลึกจนเกินไป ให้มีความรู้สึกมืออยู่ที่บริเวณของคอล าโพง  
3. การส่ันของริมฝีปาก (Buzzing) 
 โดยการฝึกเริ่มแรกให้พูดค าว่า “เอ็ม” (M) หลังจากน้ันให้ดึงมุมปากด้านข้างไว้ แต่ไม่ต้องถึงกับฉีกยิ้ม ให้ฟันบนกับฟัน
ล่างอยู่พอดีกัน แล้วจึงเป่าลมออกมาให้ควบคุมได้ว่าบริเวณตรงกลางของริมฝีปากเกิดการสั่นสะเทือนเป็นเสียง โดยขั้นตอนน้ีให้
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สังเกตว่าบริเวณจุดที่สั่นสะเทือนของริมฝีกปากน้ัน เป็นบริเวณเน้ือสีแดงที่อยู่บริเวณด้านในของริมฝีปาก (Red Zone) เพราะ
กล้ามเน้ือบริเวณน้ีเป็นบริเวณที่การสั่นสะเทือนของริมฝีปากสั่นได้มาก และควบคุมได้มากที่สุด” 
4. รูปปาก (Embouchure) 
 การวางรูปในการเป่าฮอร์นในลักษณะพื้นฐานที่นายนันทวัฒน์ วารนิช กล่าวไว้คือ ให้น าก าพวดวางในบริเวณตรงกลาง
ของริมฝีปากที่จุดสั่นสะเทือนของริมฝีปากสั่นได้มากที่สุด หากยังไม่เข้าใจให้น าเอาน้ิวชี้ทาบลงตรงกลางของริมฝีปาก แล้ว
จากน้ันให้ปลายน้ิวชี้แตะที่บริเวณสันจมูก โดยการวางก าพวดน้ันห้ามไม่ให้ขอบของก าพวดน้ันทับบริเวณจุดสั่นของริมฝีปาก 
หรือบริเวณกล้ามเน้ือที่มีสีแดงของริมฝีปาก (Red Zone) ให้วางก าพวดที่ริมฝีปากบน เลยขอบของริมฝีปากบนให้มีพื้นที่ 2/3 
ส่วน และริมฝีปากล่าง 1/3 ส่วน ของก าพวด   
5. ความถูกต้องของระดับเสียง (Intonation) 
 การฝึกซ้อมความถูกต้องของระดับเสียงของนายนันทวัฒน์ วารนิช มีวิธีฝึกโดยหลักๆอยู่ที่การฝึกซ้อมการฟังเสียงที่
ถูกต้อง (Ear Training) อยู่เสมอ ฝึกการฟังเสียงที่ถูกที่ดีเม่ือถึงเวลาที่บรรเลงฮอร์นออกมาก็จะมีเสียงฮอร์นที่ถูกต้องและมี
คุณภาพ โดยเลือกระดับเสียงแล้วเปิดเสียงโดรนยาวๆค้างเอาไว้แล้วเป่าตามให้ได้ระดับเสียงที่ถูกต้อง ในขณะที่เป่าอยู่น้ัน
พยายามฟังเสียงโดรนยาวๆอยู่ตลอด ให้หูของเราได้รับความถี่ของเสียงที่ถูกต้องอยู่ตลอด จะท าให้จ าเสียงได้ ซ้อมแบบน้ีทุก
ครั้งหูจะเกิดความเคยชินกับเสียงที่ฟัง 
6. หลักการหายใจ (Breathing) 
 การฝึกซ้อมหลักการหายใจของนายนันทวัฒน์ วารนิช คือ ให้เปิดเครื่องเคาะจังหวะ (Metronome) ในอัตราจังหวะที่
ยังรู้สึกสบายอยู่ หายใจเข้า 4 จังหวะ เก็บ 4 จังหวะ หายใจออก 4 จังหวะ ไปเรื่อยๆก่อน และทุกครั้งที่ฝึกซ้อมการหายใจต้อง
หายใจเข้าให้เต็มปอดจนมีความรู้สึกที่ว่าไม่สามารถเก็บลมเพิ่มได้อีก หายใจออกก็เช่นกัน หายใจออกให้หมดปอดจนมี
ความรู้สึกว่าไม่มีลมหลงเหลืออยู่ในปอด จากน้ันจึงค่อยๆลดอัตราจังหวะให้ช้าลง และเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆ 
7. การเล่นเสียงสูง (High Note) 
 การฝึกซ้อมเสียงสูงต้องพัฒนากล้ามเน้ือของริมฝีปากให้มีความแข็งแรง และให้การสั่นของริมฝีปากสั่นแบบละเอียด
มากๆ โดย ฝึกซ้อมการเป่าเสียงยาวๆที่เป็นเรื่องพื้นฐานให้สามารถคุมส าเนียง สีสันของเสียงให้คงที่ได้ก่อน แล้วจากน้ันค่อยๆ
เพิ่มเป็นการไล่บันไดเสียงให้เป็นแบบต่อเน่ือง จะสามารถท าให้เข้าใจได้ว่ารูปแบบของการเล่นเสียงสูงใช้ลมอย่างไร  
8.การเล่นเสียงต่ า (Low note) 
  โดยตามหลักแล้วการเล่นฮอร์นในช่วงเสียงต่ า การสั่นสะเทือนของริมฝีกปากจะสั่นสะเทือนเป็นวงกว้างแบบจุดใหญ่ๆ 
โดยให้คิดว่าเม่ือเป่าในช่วงเสียงต่ าแล้วให้มีความรู้สึกว่ามีการกดทับของก าพวดอยู่ในช่วงของริมฝีปากบนมากกว่าริมฝีปากล่าง 
ริมฝีปากค่อนข้างจะผ่อนคลาย และให้มีความรู้สึกว่าดึงคางให้ลงมาเพียงเล็กน้อย ให้ฟันบนและฟันล่างอยู่ตรงกัน จะท าให้การ
สั่นสะเทือนของริมฝีปากท าได้ดี  
9. การตัดลิ้น (Tonguing) 
 9.1 การตัดลิ้นแบบซิงเก้ิล (Single Tonguing)  
 การตัดลิ้นแบบซ้ิงเก้ิลเริ่มต้นด้วยการพูดค าว่า “ทู” ให้ลิ้นน้ันสัมผัสกับโคนฟันบนอย่างช้าๆ โดยที่ให้ลมต่อเน่ืองไม่
ขาดออกจากกัน โดยที่ให้ลิ้นเป็นตัวตัดให้ลมขาดออกจากกัน คิดลมไปข้างหน้า ยาวๆไปเรื่อยๆ เพื่อให้สามารถควบคุมลม การ
สั่นของริมฝีปากได้ จะท าให้เสียงที่บรรเลงออกมามีคุณภาพ ทั้งน้ีการตัดลิ้นแบบซิงเก้ิลยังมีการตัดลิ้นแบบสั้น (Staccato) การ
ตัดลิ้นแบบยาว (Legato) ท าให้ความยาวของเสียงแตกต่างกันออกไปอีกด้วย  
 9.2 การตัดลิ้นแบบดับเบิ้ล (Double Tonguing) 
 การตัดลิ้นแบบดับเบิ้ลให้พูดค าว่า “ทู คู” สลับกันไปเรื่อยๆ ให้เสียง “คู” น้ันมีน้ าหนักและลมที่เยอะกว่าเสียง “ทู” 
เพียงเล็กน้อย จากน้ันให้ฝึกออกเสียง “ทู คู” สลับกันไปเรื่อยๆ เม่ือทั้งสองเสียงน้ีมีคุณภาพเสียงที่เท่ากันแล้ว จึงค่อยๆเพิ่ม
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อัตราจังหวะให้เร็วขึ้นตามล าดับ โดยที่การฝึกซ้อมน้ันต้องท าไปอย่างช้าๆให้มีคุณภาพก่อน แล้วจึงค่อยๆเพิ่มความเร็วของอัตรา
จังหวะ จะท าให้การฝึกซ้อมน้ันมีประสิทธิภาพและได้ผลสูงสุด 

9.3 การตัดลิ้นแบบทริปเปิ้ล (Triple Tonguing) 
การตัดลิ้นแบบทริ้ปเปิ้ลให้ฝึกออกเสียงค าว่า “ทู ทู คู” สามครั้งสลับกันไปมา โดยฝึกในรูปแบบของระดับเสียงเดียว

ก่อนเป็นโน้ตตัวด า สามพยางค์เขบ็ตหน่ึงชั้น และสามพยางค์เขบ็ตสองชั้น ท าแบบน้ีกับทุกระดับเสียงไปทีละเสียง เพื่อให้เข้าใจ
สัดส่วนและรูปแบบของการตัดลิ้นแบบทริปเปิ้ล ตามล าดับ โดยที่การฝึกซ้อมน้ันต้องท าไปอย่างช้าๆให้มีคุณภาพก่อน แล้วจึง
ค่อยๆเพิ่มความเร็วของอัตราจังหวะ 
10. การเล่นบันไดเสียง (Scale)  
 วิธีการฝึกซ้อมเพื่อเล่นบันไดเสียงของนายนันทวัฒน์ วารนิช จะฝึกซ้อมทั้งในระบบเสียงเอฟและระบบเสียงบีแฟลตของ
ฮอร์น การซ้อมไล่บันไดเสียงน้ันควรซ้อมอย่างช้าๆ ไม่ว่าจะซ้อมในรูปแบบใดก็ตาม ไม่ควรใช้อัตราจังหวะที่เร็วก่อน เพื่อให้ได้
เสียงที่มีความเป็นคุณภาพ การซ้อมเล่นบันไดเสียงต้องให้เสียงแต่ละเสียงมีความต่อเน่ืองกัน คิดลมเป็นเส้นตรงยาวๆ ทุกระดับ
เสียงต้องมีคุณภาพเหมือนกัน นายนันทวัฒน์ วารนิช ซ้อมการเล่นบันไดเสียงทั้งบันไดเสียงในรูปแบบ บันไดเสียงเมเจอร์  
(Major Scale) บันไดเสียงไมเนอร์ (Minor Scale) บันไดเสียงฮาร์โมนิกส์ไมเนอร์ (Harmonic Minor) บันไดเสียงเมโลดิกไม
เนอร์ (Melodic Minor)  
11. การเปลี่ยนเสียงอย่างต่อเนื่อง (Lip Slur)  
 เริ่มฝึกจากขั้นคู่ที่ใกล้เคียงกันก่อน อย่างเช่นคู่ 2 คือการเล่นบันไดเสียงแบบต่อเน่ืองด้วยจังหวะที่ช้าก่อน เม่ือสามารถ
ควบคุมระดับเสียงที่เป็นขั้นคู่ที่ใกล้กันได้แล้ว จึงค่อยๆเพิ่มระยะห่างของขั้นคู่ตามล าดับ จากจังหวะที่ช้า เม่ือเริ่มควบคุมได้จึ ง
ค่อยๆเพิ่มอัตราจังหวะให้เร็วขึ้น 
12.การพรมเสียงโดยใช้ริมฝีปาก (Lip Trill) 
 การฝึกซ้อมของนายนันทวัฒน์ วารนิช จะฝึกซ้อมการพรมเสียงโดยใช้ริมฝีปากจากการเปลี่ยนขั้นคู่เสียงเป็นคู่ 2 ทุก
ระดับเสียงจากอัตราจังหวะที่ช้าก่อน เม่ือมีคุณภาพเสียงที่ดีแล้วจึงจะเปลี่ยนอัตราหวะให้เร็วขึ้นตามล าดับ การพรมเสียงโดยใช้
ริมฝีปากของนายนันทวัฒน์ วารนิชได้กล่าวไว้ว่า “จะฝึกซ้อมจนถึงหกพยางค์ของค่าโน้ตจึงจะถือว่าละเอียดที่สุดและมีคุณภาพ
เสียงที่ดีที่สุดในอัตราจังหวะน้ันๆ” 
13. สตอปฮอร์น (Stopped) 
 วิธีการฝึกซ้อมสตอปฮอร์นคือให้ใช้ระบบเสียงเอฟ (F) ในการฝึกซ้อม ใช้ระบบเสียงเอฟ (F) เล่นบันไดเสียงทุกบันได
เสียง แล้วให้หักข้อมือข้างขวามาปิดปากล าโพงให้มิด อาจจะต้องใช้ความเร็วของลมที่เร็วกว่าการเล่นระดับเสียงน้ันแบบปกติ
เม่ือใช้การสตอปฮอร์น (สามารถเช็คได้จากเสียงที่เป็นไม่เหมือนคนที่บีบปากแล้วพูด เสียงแตกหรือเสียงของทองเหลืองว่ามี
คุณภาพดีหรือไม่) ซ้อมไปทีละระดับเสียงช้าๆ การซ้อมให้เริ่มโดยเล่นระดับเสียงในระบบเสียงเอฟ (F) แล้วเปลี่ยนโน้ตโดยการก
ดลงไปครึ่งเสียงแล้วใช้เทคนิคสตอปฮอร์นเพื่อเช็คระดับเสียงว่ามีความแม่นย าและมีคุณภาพหรือไม่  
14. บทฝึกที่ใช้ในการฝึกซ้อม 
 บทฝึกของฮอร์นน้ันมีมากมาย ขึ้นอยู่กับว่าผู้ที่ต้องการฝึกซ้อมน้ันจะต้องที่จะฝึกซ้อมบทฝึกอะไร หรือต้องที่จะเรียนรู้
เทคนิคการฝึกซ้อมของผู้ประพันธ์ท่านใด แต่ที่นิยมกันน้ันส่วนใหญ่จะใช้บทฝึกของ Georg Kopprasch กันเป็นส่วนใหญ่ 
เน่ืองจากบทฝึกน้ีมีการฝึกซ้อมที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูงส าหรับนักฮอร์น ท าให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเน่ืองจากบทฝึกน้ี 
15.การสอบคัดเลือกเข้าวงต่างๆ 
 การคัดเลือกเข้าวงต่างๆมักจะมีบทเพลงที่ใช้ในการสอบคัดเลือกส าหรับนักฮอร์นที่พบเจอบ่อยคือ  ฮอร์น คอนแชร์โต 
(Horn Concerto) ประพันธ์โดย โวล์ฟกัง อมาเดอุส โมสาร์ท (Wolfgang Amadeus Mozart) และ ริชาร์ด สเตราส์ (Richard 
Strauss) และจะมีท่อนเพลงที่ส าคัญที่ใช้บรรเลงในปีน้ันๆ (Excerp) มาใช้เพื่อสอบคัดเลือกอีกด้วย 
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16. บทเพลงที่นิยมใช้ในการแสดงเดี่ยว (Recital) 
 นายนันทวัฒน์ วารนิช ได้บอกถึงการเลือกเพลงที่ใช้ในการแสดงเดี่ยวว่า อยู่ที่ความชอบของผู้แสดงเดี่ยวมากกว่า ไม่มี
กฎเกณฑ์ ท าให้ผู้ชมชื่นชอบในบทเพลงที่เราบรรเลงมากที่สุดเพลงที่ใช้ส าหรับการแสดงเดี่ยวกันโดยทั่วไปจะอยู่ในระดับเพลงที่
มีมาตรฐาน อย่างเช่นเพลงประเภทบทเพลงประชัน หรือที่เรียกว่า “คอนแชร์โต” (Concerto) 
17. อุปกรณ์ที่ใช้  

ฮอร์นของ Alexander เป็นยี่ห้อจากประเทศเยอรมณี ซ่ึงได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงจากนักฮอร์นทั่วโลก รวมถึง
นายนันทวัฒน์ วารนิชด้วย เน่ืองจากท าจากวัสดุทองเหลืองที่มีคุณภาพ มีความพิถีพิถันในการผลิต   ฮอร์นยี่ห้อน้ีจึงได้รับความ
นิยมอย่างแพร่หลาย 
 ดังนั้นวิธีการฝึกซ้อมฮอร์นของนายนันทวัฒน์ วารนิช มีข้อค้นพบและน่าสนใจอยู่หลายประการ ดังน้ี  
 1. นายนันทวัฒน์ วารนิช จะให้ความส าคัญกับการซ้อมในอัตราจังหวะที่ช้า ให้มีคุณภาพก่อน แล้วจึงค่อยๆเพิ่มอัตรา
จังหวะให้เร็วขึ้น เน่ืองจากการฝึกซ้อมแต่ละครั้งน้ัน เป็นการพัฒนาของกล้ามเน้ือในส่วนต่างๆที่น ามาใช้ เช่น กล้ามเน้ือริม
ฝีปาก กล้ามเน้ือบริเวณส่วนของลิ้น กล้ามเน้ือบริเวณน้ิวมือที่ใช้ในการกด การซ้อมอย่างช้าๆให้มีความความแม่นย าก่อนคือการ
ให้กล้ามเน้ือได้จดจ า ท าซ้ าอย่างช้าๆไปเรื่อย เม่ือท าซ้ าได้อย่างมีคุณภาพแล้ว จึงค่อยๆ เพิ่มอัตราจังหวะให้เร็วขึ้นเพื่อพัฒนา
กล้ามเน้ือให้จดจ ากับการท าซ้ าๆในอัตราจังหวะใหม่ ท าแบบน้ีไปเรื่ อยๆจะท าให้การท างานของกล้ามเน้ือมีประสิทธิภาพใน
อัตราจังหวะที่เร็วขึ้นด้วยตามการฝึกซ้อม  
 2. ผู้เล่นฮอร์นเพื่อความเป็นนักฮอร์นมืออาชีพน้ัน ผู้เล่นต้องสามารถที่จะบรรเลงฮอร์นได้ทุกช่วงเสียง เน่ืองด้วยเหตุผล
หลายประการ เช่น เม่ือผู้เล่นสอบเข้าวงออร์เคสตรา ผู้เล่นไม่สามารถเลือกได้ว่าต้องการอยู่ต าแหน่งใด นอกจากว่าในวงออร์
เคสตราวงน้ัน ต้องการฮอร์นเพียงต าแหน่งเดียวเท่าน้ัน ดังน้ันผู้ที่ต้องการที่จะเป็นนักฮอร์นที่ดีได้น้ันต้องฝึกซ้อมการบรรเลง
ช่วงเสียงต่ า และเสียงสูง เป็นประจ าทุกวัน 
 3. การฝึกซ้อมของนายนันทวัฒน์ วารนิช จะใช้รูปแบบของการฝึกซ้อมที่ประยุกต์ขึ้นมาเองจากบทฝึกต่างๆที่เคยได้
ฝึกซ้อม เพื่อสะดวก และรวดเร็วในการฝึกซ้อม โดยการฝึกซ้อมจะน าเอารูปแบบของการฝึกซ้อมต่างๆ มารวมกันและประยุกต์
ขึ้นเป็นบทฝึกแบบใหม่ที่ใช้ในการฝึกซ้อม เพื่อให้การฝึกซ้อมในแต่ละครั้งน้ันครอบคลุมรูปแบบของบทฝึกให้ได้เยอะที่สุด 
 4. ฮอร์นแต่ละเครื่องน้ันมีการท าขึ้นโดยใช้วัสดุที่แตกต่างกัน คือ เงิน (Nickel Silver) ทองเหลือง (Yellow Brass) และ
ทองแดง (Gold Brass) ซ่ึงวัสดุแต่ละชนิดจะให้ผลในเรื่องของโทนเสียง (Tone) ที่แตกต่างกัน การเลือกใช้เครื่องดนตรีเป็นการ
ตัดสินใจของผู้เล่นเองในเรื่องของความเหมาะสม ความชื่นชอบ และราคา ผู้เล่นแต่ละคนจะมีโทนเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของ
ตนเอง 

 
สรุปผลการวิจัย 

 
 การวิจัย เรื่อง “วิธีการฝึกซ้อมฮอร์นของ นันทวัฒน์ วารนิช” น้ันสามารถสรุปได้ว่า การหม่ันฝึกฝนเพื่อให้ได้เป็นนัก
ดนตรีทางด้านฮอร์นที่ดีน้ัน ต้องมีความขยันอดทน หม่ันฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ รวมถึงผู้ฝึกซ้อมน้ันควรรู้จักการ
ประยุกต์หรือสามารถเลือกวิธีการฝึกซ้อมให้เหมาะสมกับตัวเองหรือร่างกายด้วย เพราะอาจมีปัจจัยอ่ืนที่อาจจะท าให้
กระบวนการหรือวิธีการฝึกซ้อมบางอย่างที่แตกต่างกัน เช่น รูปปาก สรีระทางร่างกาย หรือแม้กระทั่งสภาพแวดล้อม ที่อาจ
ส่งผลต้อแนวทางการฝึกซ้อมด้วยเช่นกัน ทั้งน้ีการฝึกซ้อมทุกอย่างต้องไม่ทิ้งพื้นฐานของการฝึกฝน เพื่อให้ได้มาซ่ึงประสิทธิภาพ
และสมรรถนะที่นักฮอร์นควรมี ไม่ว่าจะเป็นการจัดสรีระท่าทาง ต าแหน่งของมือขวา รูปปาก การสั่นของริมฝีปาก การสตอป
ฮอร์น พื้นฐานการฝึกฝนเทคนิคต่างๆ เช่น ความถูกต้องของระดับเสียง หลักการหายใจ การเล่นเสียงสูง การเล่นเสียงต่ า การ
ตัดลิ้น การเล่นบันไดเสียง การเปลี่ยนเสียงอย่างต่อเน่ือง การพรมเสียงโดยใช้ริมฝีปาก ทั้งน้ีสามารถน าแบบฝึกหัดและศึกษา 
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ฝึกปฏิบัติบทเพลงที่ได้รับการยอมรับมาหรือข้อแนะน าจากจากครู อาจารย์ ทางด้านฮอร์น มาพัฒนาฝึกฝน ตามค าแนะน า 
เพื่อที่นักฮอร์นที่เป็นเยาวชน สามารถฝึกฝนและมุ่งสู่การเป็นนักฮอร์นมืออาชีพได้ต่อไป ส่วนการเลือกใช้เครื่องดนตรีน้ันก็เป็น
ปัจจัยส าคัญอย่างหน่ึงของการเป็นนักฮอร์นมืออาชีพแต่ทั้งน้ีก็เป็นการตัดสินใจของผู้เล่นเองในเรื่องของความเหมาะสม ความ
ชื่นชอบ และราคา ซ่ึงผู้เล่นแต่ละคนจะมีโทนเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง 
 

ค าขอบคุณ 
 

ขอขอบพระคุณ คุณนันทวัฒน์ วารนิช ที่คอยสนับสนุนให้ความรู้ และให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีมาโดยตลอด ทั้ง
ในเรื่องการศึกษาวิธีการฝึกซ้อมเพื่อน ามาใช้ในดุริยนิพนธ์และการฝึกซ้อมของผู้วิจัย เป็นประโยชน์ในการพัฒนาทักษะและ
ประสบการณ์ของผู้วิจัยเป็นอย่างมาก รวมถึงเยาวชนที่ก าลังฝึกฝนและหาแนวทางการฝึกซ้อมเพื่อการเป็นนักฮอร์นที่ดีต่อไป 
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P7148

ปัจจัยที่สง่ผลต่อการเลือกสถานที่ปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา หลักสตูรผลติครู 5 ปี มหาวทิยาลยัทกัษณิ  

อรวรรณ  ธนูศร1* สมภพ ล่่าวัฒนพร2 และปัทมา ส่านักโหนด3 

 
บทคดัย่อ 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5ปี) เป็นหลักสูตรผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงสร้างของหลักสูตรก่าหนดให้
นิสิตช้ันปีท่ี 5 ออกไปปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา นิสิตสามารถเลือกสถานท่ีปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาได้ ปัจจัยท่ีส่งผล
ต่อการตัดสินใจเลือกสถานท่ีปฏิบัติการสอนมีหลาย ๆ ปัจจัย ท้ังปัจจัยส่วนตัวนิสิตเอง ปัจจัยสถานศึกษา ซึ่งล้วนแต่มีผลต่อ
การเลือกสถานท่ีปฏิบัติการสอนของนิสิต วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกสถานท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ
นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5ปี) มหาวิทยาลัยทักษิณ การศึกษาครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิต
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี)  จ่านวน 182 คน เก็บรวมรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา พบว่า ค่าเฉล่ียปัจจัยส่วนตัว ได้แก่ ระยะทางจากท่ีพักอาศัยไปยัง
สถานท่ีปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ค่าเดินทางไปสถานท่ีปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภค
ระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ( x = 4.29, 4.23, 4.22) ตามล่าดับ ส่วนปัจจัยสถานศึกษา ได้แก่ ครูพี่เล้ียงของ
สถานศึกษา แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนภายในสถานศึกษา และกฎระเบียบและข้อบังคับของสถานศึกษาระหว่าง
ปฏิบัติการสอนสถานศึกษา  ( x = 4.34, 4.13, 4.01) ตามล่าดับ ท้ังน้ีจากการวิจัยพบว่า นิสิตให้ความส่าคัญมากกับทุกปัจจัย
โดยรวม จากการศึกษาครั้งน้ี พบว่าปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกสถานท่ีปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คือ ระยะทางจากท่ีพัก
อาศัยไปยังสถานท่ีปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และครูพี่เล้ียงของสถานศึกษา 
 
ค าส าคัญ  : ปัจจัย การเลือกสถานท่ีปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต นิสิต (5 ปี) 
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1 นักวิชาการช่านาญการ  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000 
2 อ.สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000 
3 เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000 
1Academic Staff Faculty of Science, Thaksin University Songkhla 90000, Thailand 
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Factors Affecting Choices of Teaching Practicum in Schools for Five-Year Teaching 
Profession Program Thaksin University 

Orawan Thanoosorn1* Sompop Lamwattanaporn2 and Pattama Samnaknhod3 
 

Abstract 
 Bachelor's Degree in Five -Year Educational Program is a program of producing teachers and 

educational personnel. The structure of the curriculum assigns the fifth year students to do their teaching 
practicum in schools. Students can choose4 the schools for doing their teaching practicum. there are 
many factors affecting their choices of teaching practicum both personal and institutional aspects. The 
purposes of this study are to investigate the affected factors of Thaksin University's five-year educational 
program students' choices of teaching practicum in schools. This study is quantitative research. the 
population was 182 students of the five-year Bachelor of Education Program. The data was collected 
through questionnaires. The data was analyzed to find percentages, means, standard deviation and 
correlation. The results found that the average of personal factors was found namely with the distance 
from the accommodation to schools where students do their teaching practicum, the travel expense to 
the schools and the consuming expense during their teaching practicum in schools ( x = 4.29, 4.23, 4.22) 
consecutively. For factors regarding schools were found namely with school mentor teachers, ways of 
behavior in schools including rules and regulations of schools during their teaching practicum ( x = 4.34, 
4.13, 4.01) consecutively. All in all the research also found that students gave their importance to all 
factors as a whole. This study found that factors affected students' s choices of their teaching practicum 
in schools where the distance from their accommodation to school teaching practicum and school 
mentor teachers. 
 
Keywords: Factors, Choices of Teaching Practicum in Schools, Education Program, Students (5 years) 
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บทน า 
ครูเป็นบุคลากรท่ีส่าคัญของประเทศในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะอย่างย่ิงในโลกยุคปัจจุบันท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว เพื่อให้สอดรับกับการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว ประกอบกับ
รัฐบาลก่าหนดให้การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง พ.ศ. 2552-2561 ด้านคุณภาพการศึกษา คุณภาพผู้เรียน ด้านครู
อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ด้านประสิทธิภาพของการบริหารจัดการศึกษา ด้านการเพิ่มและกระจายโอกาสทาง
การศึกษาท่ีไม่ท่ัวถึง เท่าเทียม และด้านการผลิตและพัฒนาก่าลังคนเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน [1] (ปฏิรูปการศึกษา:ปฏิรูป
ประเทศไทย) การพัฒนาคุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและสามารถน่าความรู้ไปจัดการเรียนการสอน
และให้บริการทางด้านการศึกษาแก่เยาวชนและประชาชนทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นความคาดหวังในการปฏิรูป
การศึกษาของประเทศไทย  

มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นสถาบันอุดมศึกษา ท่ีมีหน้าท่ีจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนาก่าลังคนให้มีคุณภาพ
รองรับความตองการของประเทศ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี) เป็นหลักสูตรท่ีผลิตบัณฑิตทางวิชาชีพครูและบุคลากรให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐานทางวิชาชีพ โดยผลิตบัณฑิตทางการศึกษาท่ีหลากหลายทางวิชาเอกตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานทางการศึกษา การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการสอนในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
(5ปี) ในระดับปริญญาตรี โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะให้นิสิตได้บูรณาการความรู้ท้ังหมดมาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
พัฒนาให้นิสิตน่าความรู้ ความสามารถและทักษะในสถานศึกษา มาใช้ในการประกอบอาชีพและเตรียมความพร้อมเข้าท่างานใน
สถานประกอบการจริง  

ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5ปี) หลักสูตรผลิตร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
จ่านวน 9 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา การศึกษา
ปฐมวัย และสาขาวิชาพลศึกษา นิสิตในหลักสูตรจะออกฝึกปฏิบัติการสอนยังสถานศึกษา ท้ังน้ีการด่าเนินการในส่วนการส่ง
นิสิตออกไปฝึกปฏิบัติการสอนยังสถานศึกษาน้ัน นิสิตในหลักสูตรจะได้รับการอบรมเตรียมความพร้อมก่อน และหลังท่าการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้ ความเข้าใจ และแนวปฏิบัติตนท่ีถูกต้องในสถานศึกษาเบ้ืองต้น ดังท่ี 
[2] (สุดธิดา  จันทร์มณี, 2540 : 1) การจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นปัจจัยในการผลิตบุคลากรในวิชาชีพครูและเป็นการ
ให้ประสบการณ์ท่ีมีคุณค่าต่อนักศึกษาครู โดยการฝึกหัดครูยึดหลักว่าการฝึกประสบการณ์ต้องเป็นหัวใจของการฝึกหัดครูทุก
ระดับทุกประเภท โดยก่าหนดให้มีการฝึกปฏิบัติการสอนหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลังจากท่ีนักศึกษาได้เรียน
ภาคทฤษฎีท่ีก่าหนดไว้ครบแล้ว โดยนักศึกษาทุกคนต้องผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตามก่าหนดเวลา ก่อนท่ีจะออกไป
ประกอบอาชีพเป็นครูประจ่าการจริงๆ และ [3] (ฆนรส  ทวีกายุจันทร์, ชัยลิฃิต  สร้อยเพชรเกษม, และสุธาสินี บุญญาพิทักษ์, 
2553) สถานบันอุดมศึกษาท่ีท่าการผลิตครู นอกจากจะต้องผลิตบัณฑิตให้มีความรู้แล้ว ยังต้องผลิตบัณฑิตให้มีทักษะด้านการ
สอน การปฏิบัติตน โดยให้ความส่าคัญกับการ เลือกสถานศึกษาท่ีมีคุณสมบัติในด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งฝึก
ประสบการณ์ด้านวิชาชีครูท่ีเหมาะสมส่าหรับนิสิตนักศึกษาตลอดระยะเวลา 1 ปีการศึกษา โดยจัดเป็นโรงเรียนหน่วยฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาท่ีผลิตครู เพื่อให้ผลิตครูท่ีมีคุณภาพออกสู่สังคม สถาบันอุดมศึกษาจึงต้อง
เตรียมความพร้อมในการคัดเลือกสถานศึกษาในการฝึกประสบการณ์อย่างจริงจัง  

ซึ่งหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตโครงสร้างของหลักสูตรก่าหนดให้นิสิตท่ีจะจบการศึกษาต้องผ่านการฝึกประสบการณ์
การสอนในสถานศึกษาไม่ต่่ากว่า 240 ช่ัวโมง โดยการปฏิบัติการสอนต้องผ่านการประเมินจากอาจารย์นิเทศวิชาชีพครู 
วิชาเอก ผู้บริหารสถานศึกษา และครูพี่ เล้ียง  ซึ่งเป็นผู้ให้ค่าปรึกษา ค่าแนะน่า เพื่อช่วยเหลือนิสิตตลอดระยะเวลาการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาจนกระท่ังจบกระบวนการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  การเลือกสถานท่ีฝึกปฏิบัติการสอน
นิสิตสามารถจะเลือกตามความต้องการของตนเองและการพิจารณาร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  นอกจากนิสิต
สามารถเลือกสถานท่ีปฏิบัติการสอนด้วยตนเองเบ้ืองต้นแล้ว ผลการพิจารณาของอาจารย์ประจ่าหลักสูตรน้ันมีความส่าคัญ
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เช่นกัน เน่ืองจากหลักสูตรต้องพิจารณาถึงความเหมาะของตัวนิสิตกับสถานศึกษาท่ีจะส่งนิสิตไปฝึกปฏิบัติการสอน ด้านความรู้ 
ด้านทักษะ และคุณลักษณะของนิสิต เป็นต้น ดังน้ันการพิจารณาท้ังเหตุผลของนิสิตและอาจารย์ประหลักสูตรต้องพิจารณา
ร่วมกันและหลักสูตรสามารถช้ีแจงให้นิสิตท่ีจะฝึกปฏิบัติการสอนได้รับทราบผลการพิจารณา  ท้ังน้ีหลักสูตรจ่าเป็นต้องเตรียม
ความพร้อมให้นิสิตในการช้ีแจงข้อมูลให้นิสิตรับทราบข้อมูลเบ้ืองต้น แนวปฏิบัติตน กฎระเบียบ ข้อปฏิบัติการเบ้ืองต้นในการ
ปฏิบัติตนในสถานศึกษา และเพื่อรับทราบข้อมูลจากนิสิตถึงแรงจูงใจของนิสิต สาเหตุ หรือเหตุผลใดท่ีนิสิตใช้ในเลือกสถานท่ี
ฝึกปฏิบัติการสอนในการฝึกสอน เพื่อให้หลักสูตรสามารถเตรียมนิสิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และตรงความต้องการ
ของนิสิตเองและสถานศึกษา ส่งผลต่อการความคาดหวังของหลักสูตรในการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  ปัจจัย
ของการเลือกสถานท่ีปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาท่ีนิสิตจะน่ามาตัดสินใจคือ ปัจจัยส่วนตัว และปัจจัยสถานศึกษา ซึ่งปัจจัย
ส่วนตัว เป็นมูลเหตุ หรือเหตุส่วนตัวของนิสิตอันท่าให้ตัดสินใจเลือกสถานท่ีปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เช่น ระยะทาง  
ค่าใช้จ่าย ค่าเดินทาง  ความเห็นของครอบครัว  ความเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษา ค่าแนะน่าจากเพื่อน หรือ รุ่นพี่ และอ่ืนๆ   
ในส่วนปัจจัยสถานศึกษาน้ัน ได้แก่ กฎระเบียบและข้อบังคับของสถานศึกษา ครูพี่เล้ียง ขนาดของสถานศึกษา ช่ือเสียงของ
สถานศึกษา และอ่ืนๆ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวมีผลต่อการเลือกสถานท่ีปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ดังน้ันผู้วิจัยจึงได้ศึกษาเพื่อหา
ข้อมูลระหว่างปัจจัยส่วนตัวและปัจจัยสถานศึกษา ปัจจัยใดท่ีส่งผลต่อนิสิตการเลือกสถานที่ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา หลักสูตรผลิตครู 5 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งเป็นอีกหนทางหน่ึงเพื่อท่ีจะช่วยให้สถาบันการศึกษาและ
ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบว่ามีปัจจัยใดบ้างท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ 

 
วิธกีารวจิยั 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากร ได้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี) มหาวิทยาลัยทักษิณ ช้ันปีท่ี 5 

ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 จ่านวน 9 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา การศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาพลศึกษา จ่านวนประชากร 343 คน 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5  ปี) มหาวิทยาลัยทักษิณ ช้ันปีท่ี 5 ในภาค
เรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 จ่านวน 9 สาขาวิชา ผู้วิจัยค่านวณหาขนาดตัวอย่างจากสูตรของ R.V. Krejcie และ D.W. 
Morgan จากประชากรท้ังหมดโดยสุ่มตัวอย่างจากประชากรท่ีใช้ในการศึกษา จ่านวน 182 คน  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและคุณภาพของเครื่องมือ 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม มีจ่านวน 3 ตอน ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลนิสิตระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี) ได้แก่ เพศและสาขาวิชาท่ีเรียน ตอนท่ี 2 ค่าถามท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบ 2 ข้อ
ใหญ่ 16 ข้อย่อย ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ การใช้แบบสอบถามผู้ตอบต้องเลือกตอบเพียงค่าตอบเดียวในแต่ละข้อ ซึ่งแต่ละ
ค่าถามจะวัดความส่าคัญของแต่ละปัจจัยโดยให้คะแนนความส่าคัญของแต่ละปัจจัยจาก 5 คือ ส่าคัญมากท่ีสุด และ  1 ไม่
ส่าคัญเลย ตามมาตรวัดของ Likert Rating Scale แบ่งเป็น 5 ช่อง เพื่อวัดปัจจัยในการเลือกสถานท่ีปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา มีวิธีการค่านวณช่วงคะแนนเป็น 0.8 = [(5-1)/5] (Witthawassamrankul, 2015)  

ค่าคะแนนเฉล่ีย ระดบัความส าคัญ 
4.20 – 5.00 ส่าคัญมากท่ีสุด 
3.40 – 4.19 ส่าคัญมาก 
2.60 – 3.39 ส่าคัญ 
1.80 – 2.59 ส่าคัญน้อย 
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
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บทน า 
ครูเป็นบุคลากรท่ีส่าคัญของประเทศในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะอย่างย่ิงในโลกยุคปัจจุบันท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว เพื่อให้สอดรับกับการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว ประกอบกับ
รัฐบาลก่าหนดให้การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง พ.ศ. 2552-2561 ด้านคุณภาพการศึกษา คุณภาพผู้เรียน ด้านครู
อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ด้านประสิทธิภาพของการบริหารจัดการศึกษา ด้านการเพิ่มและกระจายโอกาสทาง
การศึกษาท่ีไม่ท่ัวถึง เท่าเทียม และด้านการผลิตและพัฒนาก่าลังคนเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน [1] (ปฏิรูปการศึกษา:ปฏิรูป
ประเทศไทย) การพัฒนาคุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและสามารถน่าความรู้ไปจัดการเรียนการสอน
และให้บริการทางด้านการศึกษาแก่เยาวชนและประชาชนทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นความคาดหวังในการปฏิรูป
การศึกษาของประเทศไทย  

มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นสถาบันอุดมศึกษา ท่ีมีหน้าท่ีจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนาก่าลังคนให้มีคุณภาพ
รองรับความตองการของประเทศ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี) เป็นหลักสูตรท่ีผลิตบัณฑิตทางวิชาชีพครูและบุคลากรให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐานทางวิชาชีพ โดยผลิตบัณฑิตทางการศึกษาท่ีหลากหลายทางวิชาเอกตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานทางการศึกษา การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการสอนในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
(5ปี) ในระดับปริญญาตรี โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะให้นิสิตได้บูรณาการความรู้ท้ังหมดมาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
พัฒนาให้นิสิตน่าความรู้ ความสามารถและทักษะในสถานศึกษา มาใช้ในการประกอบอาชีพและเตรียมความพร้อมเข้าท่างานใน
สถานประกอบการจริง  

ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5ปี) หลักสูตรผลิตร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
จ่านวน 9 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา การศึกษา
ปฐมวัย และสาขาวิชาพลศึกษา นิสิตในหลักสูตรจะออกฝึกปฏิบัติการสอนยังสถานศึกษา ท้ังน้ีการด่าเนินการในส่วนการส่ง
นิสิตออกไปฝึกปฏิบัติการสอนยังสถานศึกษาน้ัน นิสิตในหลักสูตรจะได้รับการอบรมเตรียมความพร้อมก่อน และหลังท่าการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้ ความเข้าใจ และแนวปฏิบัติตนท่ีถูกต้องในสถานศึกษาเบ้ืองต้น ดังท่ี 
[2] (สุดธิดา  จันทร์มณี, 2540 : 1) การจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นปัจจัยในการผลิตบุคลากรในวิชาชีพครูและเป็นการ
ให้ประสบการณ์ท่ีมีคุณค่าต่อนักศึกษาครู โดยการฝึกหัดครูยึดหลักว่าการฝึกประสบการณ์ต้องเป็นหัวใจของการฝึกหัดครูทุก
ระดับทุกประเภท โดยก่าหนดให้มีการฝึกปฏิบัติการสอนหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลังจากท่ีนักศึกษาได้เรียน
ภาคทฤษฎีท่ีก่าหนดไว้ครบแล้ว โดยนักศึกษาทุกคนต้องผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตามก่าหนดเวลา ก่อนท่ีจะออกไป
ประกอบอาชีพเป็นครูประจ่าการจริงๆ และ [3] (ฆนรส  ทวีกายุจันทร์, ชัยลิฃิต  สร้อยเพชรเกษม, และสุธาสินี บุญญาพิทักษ์, 
2553) สถานบันอุดมศึกษาท่ีท่าการผลิตครู นอกจากจะต้องผลิตบัณฑิตให้มีความรู้แล้ว ยังต้องผลิตบัณฑิตให้มีทักษะด้านการ
สอน การปฏิบัติตน โดยให้ความส่าคัญกับการ เลือกสถานศึกษาท่ีมีคุณสมบัติในด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งฝึก
ประสบการณ์ด้านวิชาชีครูท่ีเหมาะสมส่าหรับนิสิตนักศึกษาตลอดระยะเวลา 1 ปีการศึกษา โดยจัดเป็นโรงเรียนหน่วยฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาท่ีผลิตครู เพื่อให้ผลิตครูท่ีมีคุณภาพออกสู่สังคม สถาบันอุดมศึกษาจึงต้อง
เตรียมความพร้อมในการคัดเลือกสถานศึกษาในการฝึกประสบการณ์อย่างจริงจัง  

ซึ่งหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตโครงสร้างของหลักสูตรก่าหนดให้นิสิตท่ีจะจบการศึกษาต้องผ่านการฝึกประสบการณ์
การสอนในสถานศึกษาไม่ต่่ากว่า 240 ช่ัวโมง โดยการปฏิบัติการสอนต้องผ่านการประเมินจากอาจารย์นิเทศวิชาชีพครู 
วิชาเอก ผู้บริหารสถานศึกษา และครูพี่ เล้ียง  ซึ่งเป็นผู้ให้ค่าปรึกษา ค่าแนะน่า เพื่อช่วยเหลือนิสิตตลอดระยะเวลาการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาจนกระท่ังจบกระบวนการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  การเลือกสถานท่ีฝึกปฏิบัติการสอน
นิสิตสามารถจะเลือกตามความต้องการของตนเองและการพิจารณาร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  นอกจากนิสิต
สามารถเลือกสถานท่ีปฏิบัติการสอนด้วยตนเองเบ้ืองต้นแล้ว ผลการพิจารณาของอาจารย์ประจ่าหลักสูตรน้ันมีความส่าคัญ
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เช่นกัน เน่ืองจากหลักสูตรต้องพิจารณาถึงความเหมาะของตัวนิสิตกับสถานศึกษาท่ีจะส่งนิสิตไปฝึกปฏิบัติการสอน ด้านความรู้ 
ด้านทักษะ และคุณลักษณะของนิสิต เป็นต้น ดังน้ันการพิจารณาท้ังเหตุผลของนิสิตและอาจารย์ประหลักสูตรต้องพิจารณา
ร่วมกันและหลักสูตรสามารถช้ีแจงให้นิสิตท่ีจะฝึกปฏิบัติการสอนได้รับทราบผลการพิจารณา  ท้ังน้ีหลักสูตรจ่าเป็นต้องเตรียม
ความพร้อมให้นิสิตในการช้ีแจงข้อมูลให้นิสิตรับทราบข้อมูลเบ้ืองต้น แนวปฏิบัติตน กฎระเบียบ ข้อปฏิบัติการเบ้ืองต้นในการ
ปฏิบัติตนในสถานศึกษา และเพื่อรับทราบข้อมูลจากนิสิตถึงแรงจูงใจของนิสิต สาเหตุ หรือเหตุผลใดท่ีนิสิตใช้ในเลือกสถานท่ี
ฝึกปฏิบัติการสอนในการฝึกสอน เพื่อให้หลักสูตรสามารถเตรียมนิสิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และตรงความต้องการ
ของนิสิตเองและสถานศึกษา ส่งผลต่อการความคาดหวังของหลักสูตรในการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  ปัจจัย
ของการเลือกสถานท่ีปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาท่ีนิสิตจะน่ามาตัดสินใจคือ ปัจจัยส่วนตัว และปัจจัยสถานศึกษา ซึ่งปัจจัย
ส่วนตัว เป็นมูลเหตุ หรือเหตุส่วนตัวของนิสิตอันท่าให้ตัดสินใจเลือกสถานท่ีปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เช่น ระยะทาง  
ค่าใช้จ่าย ค่าเดินทาง  ความเห็นของครอบครัว  ความเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษา ค่าแนะน่าจากเพื่อน หรือ รุ่นพี่ และอ่ืนๆ   
ในส่วนปัจจัยสถานศึกษาน้ัน ได้แก่ กฎระเบียบและข้อบังคับของสถานศึกษา ครูพี่เล้ียง ขนาดของสถานศึกษา ช่ือเสียงของ
สถานศึกษา และอ่ืนๆ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวมีผลต่อการเลือกสถานท่ีปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ดังน้ันผู้วิจัยจึงได้ศึกษาเพื่อหา
ข้อมูลระหว่างปัจจัยส่วนตัวและปัจจัยสถานศึกษา ปัจจัยใดท่ีส่งผลต่อนิสิตการเลือกสถานที่ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา หลักสูตรผลิตครู 5 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งเป็นอีกหนทางหน่ึงเพื่อท่ีจะช่วยให้สถาบันการศึกษาและ
ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบว่ามีปัจจัยใดบ้างท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ 

 
วิธกีารวจิยั 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากร ได้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี) มหาวิทยาลัยทักษิณ ช้ันปีท่ี 5 

ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 จ่านวน 9 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา การศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาพลศึกษา จ่านวนประชากร 343 คน 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5  ปี) มหาวิทยาลัยทักษิณ ช้ันปีท่ี 5 ในภาค
เรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 จ่านวน 9 สาขาวิชา ผู้วิจัยค่านวณหาขนาดตัวอย่างจากสูตรของ R.V. Krejcie และ D.W. 
Morgan จากประชากรท้ังหมดโดยสุ่มตัวอย่างจากประชากรท่ีใช้ในการศึกษา จ่านวน 182 คน  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและคุณภาพของเครื่องมือ 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม มีจ่านวน 3 ตอน ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลนิสิตระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี) ได้แก่ เพศและสาขาวิชาท่ีเรียน ตอนท่ี 2 ค่าถามท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบ 2 ข้อ
ใหญ่ 16 ข้อย่อย ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ การใช้แบบสอบถามผู้ตอบต้องเลือกตอบเพียงค่าตอบเดียวในแต่ละข้อ ซึ่งแต่ละ
ค่าถามจะวัดความส่าคัญของแต่ละปัจจัยโดยให้คะแนนความส่าคัญของแต่ละปัจจัยจาก 5 คือ ส่าคัญมากท่ีสุด และ  1 ไม่
ส่าคัญเลย ตามมาตรวัดของ Likert Rating Scale แบ่งเป็น 5 ช่อง เพื่อวัดปัจจัยในการเลือกสถานท่ีปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา มีวิธีการค่านวณช่วงคะแนนเป็น 0.8 = [(5-1)/5] (Witthawassamrankul, 2015)  

ค่าคะแนนเฉล่ีย ระดบัความส าคัญ 
4.20 – 5.00 ส่าคัญมากท่ีสุด 
3.40 – 4.19 ส่าคัญมาก 
2.60 – 3.39 ส่าคัญ 
1.80 – 2.59 ส่าคัญน้อย 
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1.00 – 1.79 ไม่ส่าคัญเลย 
การหาความน่าเช่ือถือของเครื่องมือ 
เน้ือหาของแบบสอบถาม (Content Validity) ความเช่ือม่ัน (Reliability) เม่ือสร้างแบบสอบถามแล้ว ผู้วิจัยได้น่าไป

ให้ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน ได้ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ด้านความตรงเชิงเน้ือหา ค่านวณดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
ข้อค่าถามกับเน้ือ (IOC) ได้ค่า = 1.00 และน่าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 4 ปีการศึกษา 
2562 จ่านวน 30 คน หาคุณภาพด้านความเท่ียง โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอนบาค ได้ค่าความเท่ียงท้ังฉบับ
เท่ากับ 0.95 และจัดพิมพ์เครื่องมือเพื่อไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

สถิติใช้ในการวิจัย 
 งานวิจัยน้ีผู้วิจัยเลือกใช้วิธีวิทยาการวิจัยแบบสถิติเชิงพรรณ (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูล เป็น
การวิจัยท่ีมุ่งเน้นการค้นหาค่าตอบ ข้อเท็จจริง เกี่ยวกับสภาพการณ์ของกลุ่มตัวอย่าง  การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส่าเร็จรูปทางสถิติ ได้แก่ การใช้ความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อ
วิเคราะห์ข้อมูลประชากรศาสตร์ และใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.) เพื่อ
วิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถาม โดยความหมายของคะแนนค่าเฉล่ียจะมีต้ังแต่มากท่ีสุดจนถึงไม่ส่าคัญเลย (5-1 คะแนน)  

ผลการวจิยัและอภปิรายผลการวจิยั 
น าเสนอตามล าดับของการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสรปุออกเป็น 3 ส่วน ดังนี ้

วิเคราะห์ข้อมูลส่วนของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิเคราะห์ระดับตัวแปรในแต่ละ
ด้านท่ีมีผลต่อการเลือกสถานท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   
ส่วนที่ 1 สรุปผลวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของนิสิต  
 สรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี) มหาวิทยาลัยทักษิณ  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็น
ร้อยละ 65.8 และเป็นเพศชาย ร้อยละ 34.2 กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตสาขาวิชา คณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 10.9 สาขาวิชา
ชีววิทยา คิดเป็นร้อยละ 17.4 สาขาวิชาเคมี คิดเป็นร้อยละ 12.3 สาขาวิชาฟิสิกส์ คิดเป็นร้อยละ 10.3 สาขาวิชาปฐมวัย คิด
เป็นร้อยละ 17.2 สาขาวิชาพลศึกษา คิดเป็นร้อยละ 5.4  สาขาวิชาภาษาไทย คิดเป็นร้อยละ 11 .8 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   
คิดเป็นร้อยละ 9.3 และสาขาวิชาสังคม คิดเป็นร้อยละ 5.4  
ส่วนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนตัวต่อการเลือกสถานที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนตัวต่อการเลือกสถานท่ีปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดยแสดงค่าเฉล่ีย (Mean) 
และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) รายด้าน 

 
ปัจจัยส่วนตัว 

ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความหมาย 

1) ค่าแนะน่าจากรุ่นพี่ 3.80 .962 ส่าคัญมาก 
2) ค่าแนะน่าจากเพื่อน 3.24 1.158 ส่าคัญ 
3) ค่าแนะน่าจากอาจารย์ท่ีปรึกษา 3.58 1.204 ส่าคัญมาก 
4) ค่าแนะน่าจากครอบครัว 3.51 1.260 ส่าคัญมาก 
5) ระยะทางจากท่ีพักอาศัยไปยังสถานท่ีปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4.29 .933 ส่าคัญมากท่ีสุด 
6) ค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภคระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4.22 1.017 ส่าคัญมากท่ีสุด 
7) ค่าเดินทางไปสถานท่ีปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4.23 .953 ส่าคัญมากท่ีสุด 

รวม 3.84 1.070 ส าคัญมาก 

6 
 

ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลตารางท่ี 1 พบว่า ปัจจัยส่วนตัวมีผลต่อการเลือกสถานท่ีปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาท่ี
ให้ความส่าคัญมากท่ีสุด ได้แก่ ระยะทางจากท่ีพักอาศัยไปยังสถานท่ีปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ( x = 4.29) รองลงมาคือ 
ค่าเดินทางไปสถานท่ีปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ( x = 4.23)  และค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภคระหว่างปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา ( x = 4.22) ท้ังน้ีจากการวิจัยพบว่า นิสิตให้ความส่าคัญมากกับทุกปัจจัยโดยรวม 
ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยสถานศึกษาต่อการเลือกสถานท่ีปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดยแสดงค่าเฉล่ีย 
(Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) รายด้าน 

ปัจจัยสถานศึกษา ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย 

1) แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนภายในสถานศึกษา 4.13 0.905 ส่าคัญมาก 
2) เครื่องแบบ การแต่งกายของสถานศึกษา 3.82 1.130 ส่าคัญ 
3) การบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 3.90 0.958 ส่าคัญมาก 
4) ส่ิงอ่านวยความสะดวกในการปฏิบัติการสอนสถานศึกษา 3.97 0.922 ส่าคัญมาก 
5) กฎระเบียบและข้อบังคับของสถานศึกษาระหว่างปฏิบัติการสอนสถานศึกษา 4.01 0.946 ส่าคัญมาก 
6) ครูพี่เล้ียงของสถานศึกษา 4.34 0.965 ส่าคัญมากท่ีสุด 
7) ช่ือเสียงของสถานศึกษา 3.70 1.113 ส่าคัญมาก 
8) ความทันสมัยของเทคโนโลยีภายในสถานศึกษา 3.82 0.989 ส่าคัญมาก 
9) ขนาดของสถานศึกษา 3.85 1.154 ส่าคัญมาก 

รวม 3.95 1.009 ส าคัญมาก 
ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลตารางท่ี 2 พบว่า ปัจจัยสถานศึกษามีผลต่อการเลือกสถานท่ีปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษาท่ีให้ความส่าคัญมากท่ีสุด ได้แก่ ครูพี่เล้ียงของสถานศึกษา ( x = 4.34) รองลงมาคือ แนวทางการประพฤติปฏิบัติ
ตนภายในสถานศึกษา ( x =  4.13)  และกฎระเบียบและข้อบังคับของสถานศึกษาระหว่างปฏิบัติการสอนสถานศึกษา     
( x = 4.01) ท้ังน้ีจากการวิจัยพบว่า นิสิตให้ความส่าคัญมากกับทุกปัจจัยโดยรวม 
ข้อเสนอแนะจากส่วนที่ 3 ของแบบสอบถาม 

นิสิตให้ข้อเสนอแนะว่าตนเองเลือกสถานปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในภูมิล่าเนาของตนเอง เช่น จังหวัด อ่าเภอ 
เน่ืองจากมีความคุ้นเคยกับคนในพื้นท่ี จึงรู้สึกม่ันใจและคุ้นเคยกับพื้นท่ีมากกว่าท่ีจะไปฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาท่ีอยู่
นอกจังหวัดและอ่าเภออ่ืน และท่ีส่าคัญคือเพื่อลดค่าใช้จ่ายให้ครอบครัว ลดการเดินทาง นอกจากน้ีนิสิตบางส่วนได้เลือกสถาน
ฝึกปฏิบัติการสอนโดยได้สอบถามกับรุ่นพี่จากท่ีเคยไปฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาน้ัน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการเลือก
สถานศึกษา และจากการประชุมร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและนิสิตท่ีก่าลังจะเลือกสถานฝึกปฏิบัติการสอน  
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1.00 – 1.79 ไม่ส่าคัญเลย 
การหาความน่าเช่ือถือของเครื่องมือ 
เน้ือหาของแบบสอบถาม (Content Validity) ความเช่ือม่ัน (Reliability) เม่ือสร้างแบบสอบถามแล้ว ผู้วิจัยได้น่าไป

ให้ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน ได้ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ด้านความตรงเชิงเน้ือหา ค่านวณดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
ข้อค่าถามกับเน้ือ (IOC) ได้ค่า = 1.00 และน่าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 4 ปีการศึกษา 
2562 จ่านวน 30 คน หาคุณภาพด้านความเท่ียง โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอนบาค ได้ค่าความเท่ียงท้ังฉบับ
เท่ากับ 0.95 และจัดพิมพ์เครื่องมือเพื่อไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

สถิติใช้ในการวิจัย 
 งานวิจัยน้ีผู้วิจัยเลือกใช้วิธีวิทยาการวิจัยแบบสถิติเชิงพรรณ (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูล เป็น
การวิจัยท่ีมุ่งเน้นการค้นหาค่าตอบ ข้อเท็จจริง เกี่ยวกับสภาพการณ์ของกลุ่มตัวอย่าง  การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส่าเร็จรูปทางสถิติ ได้แก่ การใช้ความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อ
วิเคราะห์ข้อมูลประชากรศาสตร์ และใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.) เพื่อ
วิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถาม โดยความหมายของคะแนนค่าเฉล่ียจะมีต้ังแต่มากท่ีสุดจนถึงไม่ส่าคัญเลย (5-1 คะแนน)  

ผลการวจิยัและอภปิรายผลการวจิยั 
น าเสนอตามล าดับของการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสรปุออกเป็น 3 ส่วน ดังนี ้

วิเคราะห์ข้อมูลส่วนของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิเคราะห์ระดับตัวแปรในแต่ละ
ด้านท่ีมีผลต่อการเลือกสถานท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   
ส่วนที่ 1 สรุปผลวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของนิสิต  
 สรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี) มหาวิทยาลัยทักษิณ  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็น
ร้อยละ 65.8 และเป็นเพศชาย ร้อยละ 34.2 กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตสาขาวิชา คณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 10.9 สาขาวิชา
ชีววิทยา คิดเป็นร้อยละ 17.4 สาขาวิชาเคมี คิดเป็นร้อยละ 12.3 สาขาวิชาฟิสิกส์ คิดเป็นร้อยละ 10.3 สาขาวิชาปฐมวัย คิด
เป็นร้อยละ 17.2 สาขาวิชาพลศึกษา คิดเป็นร้อยละ 5.4  สาขาวิชาภาษาไทย คิดเป็นร้อยละ 11 .8 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   
คิดเป็นร้อยละ 9.3 และสาขาวิชาสังคม คิดเป็นร้อยละ 5.4  
ส่วนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนตัวต่อการเลือกสถานที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนตัวต่อการเลือกสถานท่ีปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดยแสดงค่าเฉล่ีย (Mean) 
และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) รายด้าน 

 
ปัจจัยส่วนตัว 

ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความหมาย 

1) ค่าแนะน่าจากรุ่นพี่ 3.80 .962 ส่าคัญมาก 
2) ค่าแนะน่าจากเพื่อน 3.24 1.158 ส่าคัญ 
3) ค่าแนะน่าจากอาจารย์ท่ีปรึกษา 3.58 1.204 ส่าคัญมาก 
4) ค่าแนะน่าจากครอบครัว 3.51 1.260 ส่าคัญมาก 
5) ระยะทางจากท่ีพักอาศัยไปยังสถานท่ีปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4.29 .933 ส่าคัญมากท่ีสุด 
6) ค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภคระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4.22 1.017 ส่าคัญมากท่ีสุด 
7) ค่าเดินทางไปสถานท่ีปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4.23 .953 ส่าคัญมากท่ีสุด 

รวม 3.84 1.070 ส าคัญมาก 

6 
 

ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลตารางท่ี 1 พบว่า ปัจจัยส่วนตัวมีผลต่อการเลือกสถานท่ีปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาท่ี
ให้ความส่าคัญมากท่ีสุด ได้แก่ ระยะทางจากท่ีพักอาศัยไปยังสถานท่ีปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ( x = 4.29) รองลงมาคือ 
ค่าเดินทางไปสถานท่ีปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ( x = 4.23)  และค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภคระหว่างปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา ( x = 4.22) ท้ังน้ีจากการวิจัยพบว่า นิสิตให้ความส่าคัญมากกับทุกปัจจัยโดยรวม 
ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยสถานศึกษาต่อการเลือกสถานท่ีปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดยแสดงค่าเฉล่ีย 
(Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) รายด้าน 

ปัจจัยสถานศึกษา ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย 

1) แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนภายในสถานศึกษา 4.13 0.905 ส่าคัญมาก 
2) เครื่องแบบ การแต่งกายของสถานศึกษา 3.82 1.130 ส่าคัญ 
3) การบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 3.90 0.958 ส่าคัญมาก 
4) ส่ิงอ่านวยความสะดวกในการปฏิบัติการสอนสถานศึกษา 3.97 0.922 ส่าคัญมาก 
5) กฎระเบียบและข้อบังคับของสถานศึกษาระหว่างปฏิบัติการสอนสถานศึกษา 4.01 0.946 ส่าคัญมาก 
6) ครูพี่เล้ียงของสถานศึกษา 4.34 0.965 ส่าคัญมากท่ีสุด 
7) ช่ือเสียงของสถานศึกษา 3.70 1.113 ส่าคัญมาก 
8) ความทันสมัยของเทคโนโลยีภายในสถานศึกษา 3.82 0.989 ส่าคัญมาก 
9) ขนาดของสถานศึกษา 3.85 1.154 ส่าคัญมาก 

รวม 3.95 1.009 ส าคัญมาก 
ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลตารางท่ี 2 พบว่า ปัจจัยสถานศึกษามีผลต่อการเลือกสถานท่ีปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษาท่ีให้ความส่าคัญมากท่ีสุด ได้แก่ ครูพี่เล้ียงของสถานศึกษา ( x = 4.34) รองลงมาคือ แนวทางการประพฤติปฏิบัติ
ตนภายในสถานศึกษา ( x =  4.13)  และกฎระเบียบและข้อบังคับของสถานศึกษาระหว่างปฏิบัติการสอนสถานศึกษา     
( x = 4.01) ท้ังน้ีจากการวิจัยพบว่า นิสิตให้ความส่าคัญมากกับทุกปัจจัยโดยรวม 
ข้อเสนอแนะจากส่วนที่ 3 ของแบบสอบถาม 

นิสิตให้ข้อเสนอแนะว่าตนเองเลือกสถานปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในภูมิล่าเนาของตนเอง เช่น จังหวัด อ่าเภอ 
เน่ืองจากมีความคุ้นเคยกับคนในพื้นท่ี จึงรู้สึกม่ันใจและคุ้นเคยกับพื้นท่ีมากกว่าท่ีจะไปฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาท่ีอยู่
นอกจังหวัดและอ่าเภออ่ืน และท่ีส่าคัญคือเพื่อลดค่าใช้จ่ายให้ครอบครัว ลดการเดินทาง นอกจากน้ีนิสิตบางส่วนได้เลือกสถาน
ฝึกปฏิบัติการสอนโดยได้สอบถามกับรุ่นพี่จากท่ีเคยไปฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาน้ัน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการเลือก
สถานศึกษา และจากการประชุมร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและนิสิตท่ีก่าลังจะเลือกสถานฝึกปฏิบัติการสอน  
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อภิปรายผล 
ผลการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกสถานท่ีปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรผลิตครู 5 ปี มหาวิทยาลัย

ทักษิณ พบว่าปัจจัยทุกด้านให้ค่าความส่าคัญในระดับมาก เม่ือศึกษาปัจจัยส่วนตัว พบว่านิสิตให้ความส่าคัญสูงสุดได้แก่ 
ระยะทางจากท่ีพักอาศัยไปยังสถานท่ีปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ค่าเดินทางไปสถานท่ีปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และ
ค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภคระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ( x = 4.29, 4.23, 4.22) ตามล่าดับ ระยะทางจากท่ีพัก
อาศัยไปยังสถานท่ีปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา นิสิตให้ความส่าคัญสูงสุด เน่ืองจากทางการเดินทางไป-กลับจากท่ีพักกับ
สถานศึกษามีผลต่อเวลาท่ีใช้ในการเดินทาง และรวมถึงการบริหารจัดการด้านอ่ืน ๆ ท่ีส่าคัญในการฝึกปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา ซึ่งโดยปกตินิสิตท่ีฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาต้องมีภาระหน้าท่ีท่ีทางสถานศึกษามอบหมายและปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด ซึ่งมีผลต่อนิสิตท่ีฝึกปฏิบัติการสอนต้องรักษาเวลาในการปฏิบัติหน้าท่ีเป็นส่าคัญ  รองลงมาคือ ค่าเดินทางไปสถานท่ี
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภคระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การเดินทางไปยัง
สถานฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษานิสิตส่วนใหญ่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภค ใน
ระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาท้ังส้ิน ซึ่งอาจจะเป็นค่าโดยสารรถประจ่าทาง หรือค่าใช้จ่ายโดยรถส่วนตัว ค่าน่้ามัน
เช้ือเพลิง ค่าอาหารและอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับค่าเดินทางและค่าอุปโภคบริโภค ในระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา มาก
น้อยข้ึนอยู่กับความจ่าเป็นของนิสิตแต่ละคน จากผลการวิจัยปัจจัยส่วนตัวพบว่ามีความแตกต่างจากงานวิจัยของ [4] (กฤษณ์ 
วิทวัสส่าราญกุล และ ณรงค์เดช ภาสพุฒิเจียม, 2559: 491) ท่ีว่าปัจจัยสังคมและเศรษฐกิจและปัจจัยองค์กรมีอิทธิพลต่อการ
เลือกสถานท่ีฝึกงานของนักศึกษาสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาเกษมบัณฑิต พบว่า นักศึกษาให้ความส่าคัญสูงสุด
ได้แก่ แรงจูงใจจากรุ่นพี่ รองลงมาคือ ค่าใช้จ่ายอุปโภคบริโภคใกล้สถานท่ีฝึกงาน และแรงจูงใจจากเพื่อน ผลการวิจัยท่ี
แตกต่างกันน้ันผู้วิจัยเห็นว่ามีความแตกต่างกันในเรื่อง หลักสูตรท่ีมีความแตกต่างกันของแต่ละสถาบัน (สายอาชีพ) กลุ่ม
ตัวอย่างแตกต่างกัน และปัจจัยอ่ืนๆ ซึ่งมีผลต่อการวิจัย 

และเม่ือศึกษาปัจจัยสถานศึกษา พบว่านิสิตให้ความส่าคัญสูงสุด ได้แก่ ครูพี่เล้ียงของสถานศึกษา  รองลงมา คือ 
แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนภายในสถานศึกษา และกฎระเบียบและข้อบังคับของสถานศึกษาระหว่างปฏิบัติการสอน
สถานศึกษา ( x = 4.34, 4.13, 4.01) ตามล่าดับ นิสิตให้ความส่าคัญกับครูพี่เล้ียงของสถานศึกษา เน่ืองจากสถานศึกษาจะมี
ครูพี่เล้ียงนิสิตเป็นท่ีปรึกษา ให้ค่าแนะน่า สนับสนุน ติดตามผลงาน รายงานผล ซึ่งถือว่าครูพี่เล้ียงจะเป็นบุคคลท่ีส่าคัญและ
ใกล้ชิดนิสิตมากกว่าบุคคลอ่ืน  สอดคล้องกับงานวิจัย [5] ทิพาพร สุจารี (2551:141) การดูแลและเอาใจใส่ของครูพี่เล้ียงใน
สถานศึกษาส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ดังน้ันการสร้างความเข้าใจและบทบาทหน้าท่ีของ
ครูพี่เล้ียงส่าคัญ หากครูพี่เล้ียงเอาใจใส่ ดูแลนิสิต ให้ค่าช้ีแนะ และเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพ จะส่งผลต่อแรงจูงใจในการ
เลือกสถานปฏิบัติการสอนของนิสิต นิสิตให้ความส่าคัญรองลงมาในเรื่องแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนภายในสถานศึกษา 
การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษานิสิตในฐานะครูผู้ช่วยสอนน้ัน นิสิตจ่าเป็นต้องปฏิบัติตามจรรยาบรร ณวิชาชีพครู ตาม
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 และปฏิบัติตามแนวทางท่ีสถานศึกษาก่าหนดภายในสถานศึกษา 
ซึ่งสอดคล้องกับ [6] ยนต์ ชุ่มจิต (2553:148) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของครูท่ีดีในยุคโลกาวิวัฒน์ คือ ผู้เป็นครู จ่าเป็นต้องงาม
ด้วยมารยาททางสังคมอีกนัยหน่ึงได้แก่ จรรยาบรรณซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์มาตรฐานประการหน่ึงของอาชีพช้ันสูงหรือวิชาชีพครูท่ี
งามด้วยมารยาท งามด้วยความประพฤติ ย่อมเสริมสร้างบุคลิกภาพของความเป็นครูให้เป็นท่ีน่าศรัทธาเล่ือมใสของศิษย์และ
บุคคลท่ัวไป ในขณะเดียวกันครูท่ีรักจรรยาบรรณวิชาชีพหรือจรรยาบรรณครูไว้อย่างครบถ้วนย่อมน่าความเจริญรุ่งเรืองมาสู่
ศิษย์ของตนเอง รวมท้ังช่วยเสริมสร้างเกียรติและศักด์ิศรีให้กับสถาบันวิชาชีพครูด้วย  และนิสิตให้ความส่าคัญในเรื่อง
กฎระเบียบและข้อบังคับของสถานศึกษาระหว่างปฏิบัติการสอนสถานศึกษา เป็นเรื่องท่ีใกล้ตัวนิสิตในการฝึกปฏิบัติการสอนใน
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สถานศึกษานิสิตต้องศึกษากฎระเบียบและข้อบังคับของสถานศึกษาและปฏิบัติตามท่ีสถานศึกษาก่าหนดอย่างเคร่งครัด หรือ
ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนและรัฐหรือท่ีก่าหนดให้ถือปฏิบัติ  

สรุปผลการวจิัย 
ปัจจัยส่วนตัวท่ีมีผลต่อการเลือกสถานท่ีปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาท่ีส่าคัญมากท่ีสุด ได้แก่ ระยะทางจากท่ีพัก

อาศัยไปยังสถานท่ีปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ค่าเดินทางไปสถานท่ีปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และค่าใช้จ่ายในการ
อุปโภคบริโภคระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ( x = 4.29, x = 4.23, x =4.22) ตามล่าดับ ส่วนปัจจัยสถานศึกษา 
ได้แก่ ครูพี่เ ล้ียงของสถานศึกษา แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนภายในสถานศึกษา และกฎระเบียบและข้อบังคับของ
สถานศึกษาระหว่างปฏิบัติการสอนสถานศึกษา  ( x = 4.34, x = 4.13, x =4.01) ตามล่าดับ ท้ังน้ีจากการวิจัยพบว่า นิสิตให้
ความส่าคัญมากกับทุกปัจจัยโดยรวม  
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ภาษาอังกฤษ คณะมนษุยศ์าสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม”. วารสารมหาวิทยาลัย
ราชภัฎมหาสารคาม; ว.มรม. ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 2 (พ.ค.-ส.ค. 2551) น.133-142.  

 [6] ยนต์ ชุ่มจิต. (2553). ความเป็นคร.ู กรุงเทพฯ:โอเดียนสโตร์ 
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อภิปรายผล 
ผลการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกสถานท่ีปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรผลิตครู 5 ปี มหาวิทยาลัย

ทักษิณ พบว่าปัจจัยทุกด้านให้ค่าความส่าคัญในระดับมาก เม่ือศึกษาปัจจัยส่วนตัว พบว่านิสิตให้ความส่าคัญสูงสุดได้แก่ 
ระยะทางจากท่ีพักอาศัยไปยังสถานท่ีปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ค่าเดินทางไปสถานท่ีปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และ
ค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภคระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ( x = 4.29, 4.23, 4.22) ตามล่าดับ ระยะทางจากท่ีพัก
อาศัยไปยังสถานท่ีปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา นิสิตให้ความส่าคัญสูงสุด เน่ืองจากทางการเดินทางไป-กลับจากท่ีพักกับ
สถานศึกษามีผลต่อเวลาท่ีใช้ในการเดินทาง และรวมถึงการบริหารจัดการด้านอ่ืน ๆ ท่ีส่าคัญในการฝึกปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา ซึ่งโดยปกตินิสิตท่ีฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาต้องมีภาระหน้าท่ีท่ีทางสถานศึกษามอบหมายและปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด ซึ่งมีผลต่อนิสิตท่ีฝึกปฏิบัติการสอนต้องรักษาเวลาในการปฏิบัติหน้าท่ีเป็นส่าคัญ  รองลงมาคือ ค่าเดินทางไปสถานท่ี
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภคระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การเดินทางไปยัง
สถานฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษานิสิตส่วนใหญ่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภค ใน
ระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาท้ังส้ิน ซึ่งอาจจะเป็นค่าโดยสารรถประจ่าทาง หรือค่าใช้จ่ายโดยรถส่วนตัว ค่าน่้ามัน
เช้ือเพลิง ค่าอาหารและอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับค่าเดินทางและค่าอุปโภคบริโภค ในระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา มาก
น้อยข้ึนอยู่กับความจ่าเป็นของนิสิตแต่ละคน จากผลการวิจัยปัจจัยส่วนตัวพบว่ามีความแตกต่างจากงานวิจัยของ [4] (กฤษณ์ 
วิทวัสส่าราญกุล และ ณรงค์เดช ภาสพุฒิเจียม, 2559: 491) ท่ีว่าปัจจัยสังคมและเศรษฐกิจและปัจจัยองค์กรมีอิทธิพลต่อการ
เลือกสถานท่ีฝึกงานของนักศึกษาสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาเกษมบัณฑิต พบว่า นักศึกษาให้ความส่าคัญสูงสุด
ได้แก่ แรงจูงใจจากรุ่นพี่ รองลงมาคือ ค่าใช้จ่ายอุปโภคบริโภคใกล้สถานท่ีฝึกงาน และแรงจูงใจจากเพื่อน ผลการวิจัยท่ี
แตกต่างกันน้ันผู้วิจัยเห็นว่ามีความแตกต่างกันในเรื่อง หลักสูตรท่ีมีความแตกต่างกันของแต่ละสถาบัน (สายอาชีพ) กลุ่ม
ตัวอย่างแตกต่างกัน และปัจจัยอ่ืนๆ ซึ่งมีผลต่อการวิจัย 

และเม่ือศึกษาปัจจัยสถานศึกษา พบว่านิสิตให้ความส่าคัญสูงสุด ได้แก่ ครูพี่เล้ียงของสถานศึกษา  รองลงมา คือ 
แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนภายในสถานศึกษา และกฎระเบียบและข้อบังคับของสถานศึกษาระหว่างปฏิบัติการสอน
สถานศึกษา ( x = 4.34, 4.13, 4.01) ตามล่าดับ นิสิตให้ความส่าคัญกับครูพี่เล้ียงของสถานศึกษา เน่ืองจากสถานศึกษาจะมี
ครูพี่เล้ียงนิสิตเป็นท่ีปรึกษา ให้ค่าแนะน่า สนับสนุน ติดตามผลงาน รายงานผล ซึ่งถือว่าครูพี่เล้ียงจะเป็นบุคคลท่ีส่าคัญและ
ใกล้ชิดนิสิตมากกว่าบุคคลอ่ืน  สอดคล้องกับงานวิจัย [5] ทิพาพร สุจารี (2551:141) การดูแลและเอาใจใส่ของครูพี่เล้ียงใน
สถานศึกษาส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ดังน้ันการสร้างความเข้าใจและบทบาทหน้าท่ีของ
ครูพี่เล้ียงส่าคัญ หากครูพี่เล้ียงเอาใจใส่ ดูแลนิสิต ให้ค่าช้ีแนะ และเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพ จะส่งผลต่อแรงจูงใจในการ
เลือกสถานปฏิบัติการสอนของนิสิต นิสิตให้ความส่าคัญรองลงมาในเรื่องแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนภายในสถานศึกษา 
การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษานิสิตในฐานะครูผู้ช่วยสอนน้ัน นิสิตจ่าเป็นต้องปฏิบัติตามจรรยาบรร ณวิชาชีพครู ตาม
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 และปฏิบัติตามแนวทางท่ีสถานศึกษาก่าหนดภายในสถานศึกษา 
ซึ่งสอดคล้องกับ [6] ยนต์ ชุ่มจิต (2553:148) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของครูท่ีดีในยุคโลกาวิวัฒน์ คือ ผู้เป็นครู จ่าเป็นต้องงาม
ด้วยมารยาททางสังคมอีกนัยหน่ึงได้แก่ จรรยาบรรณซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์มาตรฐานประการหน่ึงของอาชีพช้ันสูงหรือวิชาชีพครูท่ี
งามด้วยมารยาท งามด้วยความประพฤติ ย่อมเสริมสร้างบุคลิกภาพของความเป็นครูให้เป็นท่ีน่าศรัทธาเล่ือมใสของศิษย์และ
บุคคลท่ัวไป ในขณะเดียวกันครูท่ีรักจรรยาบรรณวิชาชีพหรือจรรยาบรรณครูไว้อย่างครบถ้วนย่อมน่าความเจริญรุ่งเรืองมาสู่
ศิษย์ของตนเอง รวมท้ังช่วยเสริมสร้างเกียรติและศักด์ิศรีให้กับสถาบันวิชาชีพครูด้วย  และนิสิตให้ความส่าคัญในเรื่อง
กฎระเบียบและข้อบังคับของสถานศึกษาระหว่างปฏิบัติการสอนสถานศึกษา เป็นเรื่องท่ีใกล้ตัวนิสิตในการฝึกปฏิบัติการสอนใน
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สถานศึกษานิสิตต้องศึกษากฎระเบียบและข้อบังคับของสถานศึกษาและปฏิบัติตามท่ีสถานศึกษาก่าหนดอย่างเคร่งครัด หรือ
ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนและรัฐหรือท่ีก่าหนดให้ถือปฏิบัติ  

สรุปผลการวจิัย 
ปัจจัยส่วนตัวท่ีมีผลต่อการเลือกสถานท่ีปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาท่ีส่าคัญมากท่ีสุด ได้แก่ ระยะทางจากท่ีพัก

อาศัยไปยังสถานท่ีปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ค่าเดินทางไปสถานท่ีปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และค่าใช้จ่ายในการ
อุปโภคบริโภคระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ( x = 4.29, x = 4.23, x =4.22) ตามล่าดับ ส่วนปัจจัยสถานศึกษา 
ได้แก่ ครูพี่เ ล้ียงของสถานศึกษา แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนภายในสถานศึกษา และกฎระเบียบและข้อบังคับของ
สถานศึกษาระหว่างปฏิบัติการสอนสถานศึกษา  ( x = 4.34, x = 4.13, x =4.01) ตามล่าดับ ท้ังน้ีจากการวิจัยพบว่า นิสิตให้
ความส่าคัญมากกับทุกปัจจัยโดยรวม  
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การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 : ทฤษฎีการปฏิบัติการในชั้นเรียน

พิชญ์สินี เจดีย์รัตน์1* สิงหา ประสิทธิ์พงศ์2 และ อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์3

บทคัดย่อ
ทกัษะการคดิวเิคราะห์เป็นรากฐานทีส่�าคญัของการเรียนรู ้บคุคลทีม่คีวามสามารถในการคดิวเิคราะห์ จะมคีวามได้เปรยีบ

กว่าบคุคลอืน่ทัง้ด้านสตปัิญญาและการด�าเนนิชวิีต หากการจัดการเรยีนรู้ของครใูห้ความส�าคญั กับทกัษะการคดิวเิคราะห์กจ็ะสามารถ

พัฒนาทกัษะการคดิวเิคราะห์ของนกัเรยีนได้ งานวจิยันีจ้งึมวัีตถปุระสงค์เพ่ือศกึษากระบวนการพัฒนาการจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะ

หาความรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผ่านกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนของเคม

มิสและแมกแทกการ์ด โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา จ�านวน 45 คน ที่

ได้มาโดยวิธกีารเลอืกแบบเจาะจง เครือ่งมอืการวจิยัประกอบด้วย แผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้รปูแบบการสืบเสาะหาความรู ้จ�านวน 

4 แผน แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่า

ร้อยละ (%), ค่าเฉลี่ย (), ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.), Wilcoxon matched-pairs และ Normalized Gain (<g>) ผลการวิจัยพบว่า

กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ หาความรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับเทคนิคการใช้ค�าถามสามารถส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์

นักเรียนกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 จ�านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 82 ของนักเรียนทั้งหมด และเมื่อพิจารณาทักษะการ

คิดวิเคราะห์แต่ละด้านพบว่าด้านความสัมพันธ์มีค่าสูงสุด ที่ <g> เท่ากับ 0.88 และด้านหลักการ มีค่าต�่าสุดที่ <g> เท่ากับ 0.54

ค�าส�าคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ทักษะการคิดวิเคราะห์ วิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน
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Development of Inquiry Learning Management for Promoting Analytical Thinking Skill 

of 10th Grade Students: Classroom Action Research

Pichsinee Jadeerat1* Singha Prasitpong 2 and Arunrut Vanichanon3

Abstract
 Analytical thinking skills are the cornerstone of learning.A person with an analytical ability will have an 

advantage over others.The intelligence and action in life, the learning management of teachers attach 

importance to analytical thinking skills,will be able to develop students’ analytical thinking skills. This research 

aim is to study the inquiry learning management for promoting the analytical thinking skill of 10th grade students 

based on the classroom action research process. The target group was 45 10th grade students of Woranari 

Chaloem Songkhla school selected by the purposive sampling. The research method was based on the 

classroom action research of Kemmis and McTaggart. The research tools were composed of four lesson plans, 

the analytical thinking test and notes after learning management. The statistics for research analysis were 

percentage (%), arithmetic mean (), standard deviation (S.D.), Wilcoxon matched-pairs and Normalized Gain 

(<g>). The results showed that the learning process of the Inquiry approach 5 steps with Questioning techniques 

can promote analytical skill of the target group more than 80 percent criteria; 37 students out of all (82%). 

When considering each aspect of analytical thinking, it was found that the relationship part was highest form 

<g> at 0.88 of and the principle part was the lowest form <g> at 0.54

Keywords : Inquiry approach, analytical thinking skill, and classroom action research 
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บทน า 

ทักษะการคิดวิเคราะห์เป็นรากฐานที่ส าคัญของการเรียนรู้ บุคคลที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์จะมี          
ความได้เปรียบกว่าบุคคลอื่นทั้งด้านสติปัญญาและการด าเนินชีวิต [1] นักเรียนที่ขาดทักษะการคิดวิเคราะห์จะส่งผลต่อการ
เรียนรู้และหากการจัดการเรียนรู้ของครูให้ความส าคัญกับทักษะการคิดวิเคราะห์ก็จะท าให้นักเรียนสามารถจ าแนก แยกแยะ
องค์ประกอบต่างๆ สามารถอธิบายถึงสาเหตุ ปัญหา และปรากฏการณ์ได้ [2] ในปัจจุบันการวิจัยในช้ันเรียนเป็นงานวิจัย            
ที่เป็นระบบและมีการวางแผนล่วงหน้าโดยมีครูเป็นผู้ด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในช้ันเรียนและน าผลมาใช้ในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนหรือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น [3] อีกทั้งวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้                 
เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถกระตุ้นให้นักเรียนเกิดค าถาม ความคิด และลงมือแสวงหาความรู้ด้วยตนเองโดยมีครู
เป็นผู้สร้างความสนใจนักเรียนด้วยวิธีการต่างๆซึ่งช่วยให้นักเรียนเกิดความคิด อยากที่จะเรียนรู้ ค้นคว้าสิ่งที่สงสัยโดยการ
ค้นพบด้วยตนเองผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างการณ์ให้ท้าทายทางความคิดและการกระท าของนักเรียน ท าให้นักเรียน
สามารถเรียนรู้ได้ดี [4] 

จากการสังเกตช้ันเรียนห้องแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาชีววิทยา พบว่า
วิธีการสอนของครูผู้สอนนั้นไม่ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ เนื่องจากเน้นวิธีการสอนโดยใช้ครูเป็นศูนย์กลาง อีกทั้งกิจกรรมที่
ใช้ในการประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นไม่ได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน และจากผลการประเมินภายนอก      
ครั้งที่ 3 พบว่านักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์อยู่ในระดับพอใช้ ซึ่งไม่ได้ตามเกณฑ์ที่ทางโรงเรียนก าหนดไว้ที่ระดับดี         
จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงตระหนักถึงความจ าเป็นที่จะต้องแก้ไขปัญหาในด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ให้กับนักเรียน           
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 รายวิชาชีววิทยาโดยน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชาชีววิทยา เพราะกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ มีขั้นตอนท่ีสามารถส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียน โดยการให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่างๆในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการ
สืบเสาะค้นหาข้อมูลด้วยตนเอง โดยมีครูผู้สอนคอยกระตุ้นการคิดของนักเรียนผ่านการใช้ค าถาม ท าให้เกิดความสนุกสนาน           
ความท้าทายทางความคิดในการค้นหาค าตอบ และนักเรียนสามารถค้นพบความรู้ด้วยตนเองท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี
ยิ่งข้ึน ผู้วิจัยจึงเลือกใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนให้สูงขึ้น
ผ่านกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนของ Kemmis & Mc Taggart [5] 

วิธีด าเนินการ 

 งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน (Classroom Action Research) โดยมีกระบวนการ 4 ขั้นตอน คือ 
ขั้นวางแผน (Plan) ขั้นปฏิบัติ (Act) ขั้นสังเกต (Observe) และขั้นสะท้อนผล (Reflect) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4               
ผ่านกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนของ Kemmis & Mc Taggart โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา  
ปีท่ี 4 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา จ านวน 45 คน ที่ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

1. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสืบเสาะหาความรู้ จ านวน 4 แผน  
2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เป็นแบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 12 ข้อ 

และแบบอัตนัย 3 ข้อ ใช้ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ซึ่งแบบทดสอบดังกล่าวผ่านการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของ
แบบทดสอบแต่ละข้อกับจุดประสงค์การเรียนรู้ จากผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน พบว่าแบบทดสอบมีความดัชนี ความสอดคล้องของ
แบบทดสอบแต่ละข้อกับจุดประสงค์การเรียนรู้ตั้งแต่ 0.60 - 1.00  

3) แบบบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยเริ่มด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2562 โดยเริ่มจากการเลือก
กลุ่มเป้าหมายโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) หลังจากนั้นวิเคราะห์และส ารวจปญัหา โดยการสอบถาม
ครูผู้สอนในรายวิชาชีววิทยา สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู เพื่อวิเคราะห์และ       
หาแนวทางที่จะน ามาแก้ปัญหาในห้องเรียน จากนั้นเลือกวิธีการแก้ไขปัญหาและสร้างเครื่องมือวิจัย จากนั้นน าเครื่องมือท่ีได้
ไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยก่อนเข้าสู่ขั้นการปฏิบัติตามแผนการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยทดสอบนักเรียนกลุ่มเป้าหมายด้วย
แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียน (Pretest) และเริ่มด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนของ Kemmis & Mc Taggart แบ่งออกเป็น 4 วงจรตามจ านวนแผนการจัดการเรียนรู้     
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ โดยมีรายละเอียดแต่ละวงจรดังนี้ 

1. การวางแผน (Plan) ออกแบบกิจกรรมและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  
2. การปฏิบัติตามแผน (Act) ผู้วิจัยด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับกลุ่มเป้าหมาย 
3. การสังเกตผล (Observe) บันทึกผลการเรียนรู้ของนักเรียน และผลจากการสังเกตทักษะการคิด

วิเคราะห์โดยครูพี่เลี้ยงและอาจารย์ที่ปรึกษา   
4. การสะท้อนผล (Reflect) ผู้วิจัย ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์ที่ปรึกษา ร่วมกันสรุปปัญหาที่เกิดขึ้น หาจุดดี

และ จุดด้อยจากการใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เพื่อน าไปวางแผนในวงจรต่อไป 
เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนครบทุกวงจร ผู้วิจัยทดสอบหลังเรียน (Posttest) กับกลุ่มเป้าหมายด้วยแบบทดสอบวัด

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียน และบันทึกผลการทดสอบไว้ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการวิจัย   
3. การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 

1.  ค่าร้อยละ (%),ค่าเฉลี่ย (X), ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ Wilcoxon matched-pairs โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ โดยน าค่าเฉลี่ยมาเทียบเป็นร้อยละแล้วน ามาพิจารณากับเกณฑ์ที่ผู้วิจัยตั้งไว้ร้อยละ 80 

2.  สถิติ Normalized Gain (<g>)ใช้ในการวิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนทักษะการคิดวิเคราะห์         
ในแต่ละด้าน ระหว่างก่อนเรียนกับหลังการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

ตอนที่ 1 ผลการศึกษาการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ให้ได้ตามเกณฑ์      
ที่ก าหนดร้อยละ 80 ของนักเรียนทั้งหมด 
ตารางที่1 เปรยีบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะการคิดวเิคราะห์ หลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80  
 (12 คะแนน จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน) 

*p<0.05 

กลุ่มเป้าหมาย 
 

N 
 

     เกณฑ์ 
(คะแนน) S.D. 

X 
(ร้อยละ) Z p-Value 

หลังเรียน 45 12 1.26 82.22 -5.831* 0.000 
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บทน า 

ทักษะการคิดวิเคราะห์เป็นรากฐานที่ส าคัญของการเรียนรู้ บุคคลที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์จะมี          
ความได้เปรียบกว่าบุคคลอื่นทั้งด้านสติปัญญาและการด าเนินชีวิต [1] นักเรียนที่ขาดทักษะการคิดวิเคราะห์จะส่งผลต่อการ
เรียนรู้และหากการจัดการเรียนรู้ของครูให้ความส าคัญกับทักษะการคิดวิเคราะห์ก็จะท าให้นักเรียนสามารถจ าแนก แยกแยะ
องค์ประกอบต่างๆ สามารถอธิบายถึงสาเหตุ ปัญหา และปรากฏการณ์ได้ [2] ในปัจจุบันการวิจัยในช้ันเรียนเป็นงานวิจัย            
ที่เป็นระบบและมีการวางแผนล่วงหน้าโดยมีครูเป็นผู้ด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในช้ันเรียนและน าผลมาใช้ในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนหรือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น [3] อีกทั้งวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้                 
เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถกระตุ้นให้นักเรียนเกิดค าถาม ความคิด และลงมือแสวงหาความรู้ด้วยตนเองโดยมีครู
เป็นผู้สร้างความสนใจนักเรียนด้วยวิธีการต่างๆซึ่งช่วยให้นักเรียนเกิดความคิด อยากที่จะเรียนรู้ ค้นคว้าสิ่งที่สงสัยโดยการ
ค้นพบด้วยตนเองผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างการณ์ให้ท้าทายทางความคิดและการกระท าของนักเรียน ท าให้นักเรียน
สามารถเรียนรู้ได้ดี [4] 

จากการสังเกตช้ันเรียนห้องแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาชีววิทยา พบว่า
วิธีการสอนของครูผู้สอนนั้นไม่ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ เนื่องจากเน้นวิธีการสอนโดยใช้ครูเป็นศูนย์กลาง อีกทั้งกิจกรรมที่
ใช้ในการประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นไม่ได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน และจากผลการประเมินภายนอก      
ครั้งที่ 3 พบว่านักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์อยู่ในระดับพอใช้ ซึ่งไม่ได้ตามเกณฑ์ที่ทางโรงเรียนก าหนดไว้ที่ระดับดี         
จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงตระหนักถึงความจ าเป็นที่จะต้องแก้ไขปัญหาในด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ให้กับนักเรียน           
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 รายวิชาชีววิทยาโดยน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชาชีววิทยา เพราะกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ มีขั้นตอนท่ีสามารถส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียน โดยการให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่างๆในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการ
สืบเสาะค้นหาข้อมูลด้วยตนเอง โดยมีครูผู้สอนคอยกระตุ้นการคิดของนักเรียนผ่านการใช้ค าถาม ท าให้เกิดความสนุกสนาน           
ความท้าทายทางความคิดในการค้นหาค าตอบ และนักเรียนสามารถค้นพบความรู้ด้วยตนเองท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี
ยิ่งข้ึน ผู้วิจัยจึงเลือกใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนให้สูงขึ้น
ผ่านกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนของ Kemmis & Mc Taggart [5] 

วิธีด าเนินการ 

 งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน (Classroom Action Research) โดยมีกระบวนการ 4 ขั้นตอน คือ 
ขั้นวางแผน (Plan) ขั้นปฏิบัติ (Act) ขั้นสังเกต (Observe) และขั้นสะท้อนผล (Reflect) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4               
ผ่านกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนของ Kemmis & Mc Taggart โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา  
ปีท่ี 4 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา จ านวน 45 คน ที่ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

1. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสืบเสาะหาความรู้ จ านวน 4 แผน  
2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เป็นแบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 12 ข้อ 

และแบบอัตนัย 3 ข้อ ใช้ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ซึ่งแบบทดสอบดังกล่าวผ่านการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของ
แบบทดสอบแต่ละข้อกับจุดประสงค์การเรียนรู้ จากผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน พบว่าแบบทดสอบมีความดัชนี ความสอดคล้องของ
แบบทดสอบแต่ละข้อกับจุดประสงค์การเรียนรู้ตั้งแต่ 0.60 - 1.00  

3) แบบบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยเริ่มด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2562 โดยเริ่มจากการเลือก
กลุ่มเป้าหมายโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) หลังจากนั้นวิเคราะห์และส ารวจปญัหา โดยการสอบถาม
ครูผู้สอนในรายวิชาชีววิทยา สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู เพื่อวิเคราะห์และ       
หาแนวทางที่จะน ามาแก้ปัญหาในห้องเรียน จากนั้นเลือกวิธีการแก้ไขปัญหาและสร้างเครื่องมือวิจัย จากนั้นน าเครื่องมือท่ีได้
ไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยก่อนเข้าสู่ขั้นการปฏิบัติตามแผนการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยทดสอบนักเรียนกลุ่มเป้าหมายด้วย
แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียน (Pretest) และเริ่มด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนของ Kemmis & Mc Taggart แบ่งออกเป็น 4 วงจรตามจ านวนแผนการจัดการเรียนรู้     
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ โดยมีรายละเอียดแต่ละวงจรดังนี้ 

1. การวางแผน (Plan) ออกแบบกิจกรรมและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  
2. การปฏิบัติตามแผน (Act) ผู้วิจัยด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับกลุ่มเป้าหมาย 
3. การสังเกตผล (Observe) บันทึกผลการเรียนรู้ของนักเรียน และผลจากการสังเกตทักษะการคิด

วิเคราะห์โดยครูพี่เลี้ยงและอาจารย์ที่ปรึกษา   
4. การสะท้อนผล (Reflect) ผู้วิจัย ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์ที่ปรึกษา ร่วมกันสรุปปัญหาที่เกิดขึ้น หาจุดดี

และ จุดด้อยจากการใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เพื่อน าไปวางแผนในวงจรต่อไป 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนครบทุกวงจร ผู้วิจัยทดสอบหลังเรียน (Posttest) กับกลุ่มเป้าหมายด้วยแบบทดสอบวัด

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียน และบันทึกผลการทดสอบไว้ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการวิจัย   
3. การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 

1.  ค่าร้อยละ (%),ค่าเฉลี่ย (X), ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ Wilcoxon matched-pairs โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ โดยน าค่าเฉลี่ยมาเทียบเป็นร้อยละแล้วน ามาพิจารณากับเกณฑ์ที่ผู้วิจัยตั้งไว้ร้อยละ 80 

2.  สถิติ Normalized Gain (<g>)ใช้ในการวิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนทักษะการคิดวิเคราะห์         
ในแต่ละด้าน ระหว่างก่อนเรียนกับหลังการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

ตอนที่ 1 ผลการศึกษาการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ให้ได้ตามเกณฑ์      
ที่ก าหนดร้อยละ 80 ของนักเรียนทั้งหมด 
ตารางที่1 เปรยีบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะการคิดวเิคราะห์ หลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80  
 (12 คะแนน จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน) 

*p<0.05 

กลุ่มเป้าหมาย 
 

N 
 

     เกณฑ์ 
(คะแนน) S.D. 

X 
(ร้อยละ) Z p-Value 

หลังเรียน 45 12 1.26 82.22 -5.831* 0.000 
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      จากตารางที่ 1 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย หลังเรียนโดยใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคการใช้ค าถามสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ตอนที่ 2 ผลการพิจารณาทักษะการคิดวิเคราะห์แต่ละด้าน 

ภาพที่ 1 แผนภมูิแสดงคะแนนทักษะการคิดวเิคราะห์ทั้ง 3 ด้านหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 

   จากภาพที่ 1 เมื่อพิจารณาทักษะการคิดวิเคราะห์แต่ละด้านที่นักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 พบว่า                   
ด้านความสัมพันธ์มีค่าสูงสุด ที่ <g> เท่ากับ 0.88 และด้านหลักการ มีค่าต่ าสุดที่ <g> เท่ากับ 0.54 ซึ่งมีการสะท้อนผลข้อมลู
ในแต่ละวงจรดังนี ้
 วงจรปฏิบัติการที่ 1 ผู้วิจัยเริ่มใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะความรู้ 3 ขั้นตอนในการจัดกิจกรรม   
การเรียนรู้ให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย หลังจากจัดกิจกรรมผู้วิจัยได้สะท้อนผลกับครูพี่เลี้ยง และอาจารย์ที่ปรึกษา พบว่า   
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้สามารถพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนได้แต่ผู้วิจัยควรเพิ่ม
เทคนิคการใช้ค าถามเข้าไปในแต่ละขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย เนื่องจากค าถามก็มีส่วนส าคัญที่จะช่วยในการพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์วิเคราะห์ของนักเรียนและอาจจะช่วยให้ผู้วิจัยสามารถสังเกตพัฒนาการของนักเรียนได้จากการตอบ
ค าถามและควรเพิ่มขั้นตอนการน าไปใช้ในวงจรปฏิบัติการต่อไปเพื่อให้ผู้วิจัยสามารถตรวจสอบได้ว่านักเรียนสามารถ         
น าความรู้ที่ได้จากการท ากิจกรรมในห้องเรียนไปใช้ได้ในกิจกรรมที่นอกเหนือจากที่ผู้วิจัยก าหนดให้ในช้ันเรียน 
 วงจรปฏิบัติการที่ 2 ผู้วิจัยปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ตามค าแนะน าจากการสะท้อนผลของครูพี่เลี้ยง
และอาจารย์ที่ปรึกษาในวงจรปฏิบัติการที่ 1 โดยในวงจรปฏิบัติการนี้ผู้วิจัยได้ใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
4 ขั้นตอนร่วมกับเทคนิคการใช้ค าถามในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย หลังจากจัดกิจกรรมผู้วิจัยได้
สะท้อนผลกับครูพี่เลี้ยง และอาจารย์ที่ปรึกษา พบว่า กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 4 ขั้นตอนร่วมกับเทคนิค  
การใช้ค าถามสามารถพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนได้ดีมากกว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวงจรปฏิบัติการที่ 1 
สังเกตได้จากการที่นักเรียนมีส่วนร่วมในการตอบค าถามมากขึ้นและตอบค าถามได้อย่างถูกต้อง นักเรียนสามารถสืบค้นหา
ข้อมูลในการตอบค าถามได้ด้วยตนเองมากขึ้น อีกทั้งน าความรู้ที่ได้ไปใช้ ในการท ากิจกรรมนอกเหนือจากในห้องเรียนได้      
แต่ควรจะเพิ่มขั้นตอนของการประเมินผลลงในแผนการจัดการเรียนรู้ในวงจรปฏิบัติการต่อไปเพื่อผู้วิจัยจะทราบได้ว่านักเรียน
กลุ่มเป้าหมายมีการพัฒนาของทักษะการคิดวิเคราะห์ที่เพิ่มจากการท ากิจกรรม   
 วงจรปฏิบัติการที่ 3 ผู้วิจัยปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ตามค าแนะน าจากการสะท้อนผลของครูพี่เลี้ยง
และอาจารย์ที่ปรึกษาในวงจรปฏิบัติการที่ 2 โดยในวงจรปฏิบัติการนี้ผู้วิจัยได้ใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
5 ข้ันตอนร่วมกับเทคนิคการใช้ค าถามในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย หลังจากจัดกิจกรรมผู้วิจัย  
ได้สะท้อนผลกับครูพี่เลี้ยง และอาจารย์ที่ปรึกษา พบว่า กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิค     
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คะแนนทักษะการคิดวิเคราะห์
ด้านความสัมพันธ์               ด้านความส าคัญ                    ด้านหลักการ

การใช้ค าถามสามารถพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้ดีมากกว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวงจร
ปฏิบัติการที่ 2 สังเกตได้จากการมีส่วนร่วมในการตอบค าถามของนักเรียนท่ีเพิ่มมากข้ึนในแต่ละขั้นตอนของการจัดการเรยีนรู้
อีกทั้งนักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้เรียนรู้จากวงจรปฏิบัติการที่ผ่านมา มาใช้ในเช่ือมโยงค าตอบในวงจรปฏิบัติการนี้ได้ 
นักเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเพิ่มมากขึ้น เช่น การแข่งขันกันตอบค าถาม การแบ่งหน้าที่กันในการสืบค้นหาข้อมูล
ประกอบการท ากิจกรรม การออกมาน าเสนอผลงานของกลุ่มตนเองหน้าช้ันเรียน เพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นควรจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู ้5 ขั้นตอนร่วมกับเทคนิคการใช้ค าถามกับนักเรียนกลุม่เป้าหมายอีกครัง้ในวงจรปฏิบัติการต่อไป 
 วงจรปฏิบัติการที่ 4 ผู้วิจัยด าเนินการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้       
5 ขั้นตอนร่วมกับเทคนิคการใช้ค าถามอีก 1 ครั้งตามค าแนะน าของครูพี่เลี้ยง และอาจารย์ที่ปรึกษา ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ในวงจรปฏิบัติการนี้ จากการสะท้อนผลพบว่าแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับเทคนิค
การใช้ค าถามสามารถพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้ดีที่สุด กิจกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้
ส่ ง เสริม ให้นัก เรี ยนกล้ าคิด  กล้ าแสดงออก สั ง เกตได้จากการมีส่ วนร่ วม ในการท ากรรมต่ างๆ เพิ่มมากขึ้ น                       
นักเรียนมีความสนุกสนานและท้าทายในการท ากิจกรรม นักเรียนมีโอกาสในการสืบค้นหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  

 จากการด าเนินการวิจัยตามรูปแบบกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการทั้ง 4 วงจรอย่างต่อเนื่องกันจะเห็นได้ว่า
กระบวนดังกล่าวมีส่วนช่วยในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้ พิจารณาจากพฤติกรรม         
การท ากิจกรรมของนักเรียนในห้องเรียนและพิจารณาจากคะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ที่เพิ่มขึ้น
หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ที่ผู้วิจัยก าหนดไว้สอดคล้องกับผลการวิจัยของอุไรวรรณ ปานสีงค์              
จิต นวนแก้ว และสุมาลี เลี่ยมทอง ที่พบว่าเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ          
หาความรู้ (5E) เสริมด้วย เทคนิคการจัดแผนผังมโนทัศน์ ท าให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเอง โดยการ
ปฏิบัติการทดลอง และฝึกทักษะการคิด โดยเฉพาะการคิดวิเคราะห์ เพื่อจ าแนก แยกแยะ องค์ประกอบ และเช่ือมโยง 
ความสัมพันธ์กันของเรื่องที่ศึกษา เพื่อค้นหาค าตอบหรือข้อเท็จจริงของเรื่องนั้น เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบความคิด        
จนเกิดเป็นองค์ความรู้สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจ ประเมิน และ แก้ปัญหาในเรื่องต่างๆ       
ได้อย่างถูกต้อง [6] และเมื่อพิจารณาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนท่ีผ่านกระบวนการจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้    
5 ขั้นตอนร่วมกับเทคนิคการใช้ค าถามแต่ละด้าน พบว่า ด้านความสัมพันธ์มีค่าสูงสุดที่ <g> เท่ากับ 0.88 และด้านหลักการ      
มีค่าต่ าสุดที่ <g> เท่ากับ 0.54 อาจเป็นเพราะกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้มีขั้นตอนของการท างาน      
เป็นกลุ่มที่มีการสอดแทรกค าถามให้นักเรียนช่วยกันฝึกคิดวิเคราะห์ในการที่ จะค้นหาค าตอบแล้วน ามาอภิปราย               
แสดงความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อหาข้อตกลงร่วมกันในการจะได้มาซึ่งค าตอบจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่นเดียวกับ     
พิชญะ กันธิยะ ที่พบว่าทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนหลังได้รับการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้       
นักเรียนมีทักษะการการคิดวิเคราะห์สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ซึ่งนักเรียนมีทักษะ
การคิดวิเคราะห์ภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยนักเรียนมีการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์  ด้านการวิเคราะห์ความส าคัญ         
ด้านการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และด้านการวิเคราะห์หลักการเพิ่มมากขึ้น [7] อีกทั้งการสอดแทรกเทคนิคการใช้ค าถามลงไป   
ในแต่ละขั้นตอนของการกระบวนการจัดการเรียนรู้ เป็นตัวช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทางความคิด ท าให้นักเรียน       
มีแนวความคิดใหม่ๆ ที่ใช้เป็นแนวทางในการลงข้อสรุป หลักการ หรือทฤษฎีที่ส าคัญของเนื้อหานั้นๆ ได้ดียิ่งขึ้น การใช้ค าถาม
ระดับสูงทุกแผนการจัดการเรียนรู้ยังท าให้นักเรียนได้ฝึกฝนกระบวนการคิดระดับสูง เพื่อหาค าตอบของค าถาม                    
อยู่อย่างสม่ าเสมอไม่ว่าจะเป็นค าถามการน าไปใช้ ค าถามวิเคราะห์ ค าถามสังเคราะห์ และค าถามประเมินค่าท าให้นักเรียน
คุ้นเคยกับลักษณะของค าถามระดับสูง [8] 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

      จากตารางที่ 1 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย หลังเรียนโดยใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคการใช้ค าถามสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ตอนที่ 2 ผลการพิจารณาทักษะการคิดวิเคราะห์แต่ละด้าน 

ภาพที่ 1 แผนภมูิแสดงคะแนนทักษะการคิดวเิคราะห์ทั้ง 3 ด้านหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 

   จากภาพที่ 1 เมื่อพิจารณาทักษะการคิดวิเคราะห์แต่ละด้านที่นักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 พบว่า                   
ด้านความสัมพันธ์มีค่าสูงสุด ที่ <g> เท่ากับ 0.88 และด้านหลักการ มีค่าต่ าสุดที่ <g> เท่ากับ 0.54 ซึ่งมีการสะท้อนผลข้อมลู
ในแต่ละวงจรดังนี ้
 วงจรปฏิบัติการที่ 1 ผู้วิจัยเริ่มใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะความรู้ 3 ขั้นตอนในการจัดกิจกรรม   
การเรียนรู้ให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย หลังจากจัดกิจกรรมผู้วิจัยได้สะท้อนผลกับครูพี่เลี้ยง และอาจารย์ที่ปรึกษา พบว่า   
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้สามารถพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนได้แต่ผู้วิจัยควรเพิ่ม
เทคนิคการใช้ค าถามเข้าไปในแต่ละขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย เนื่องจากค าถามก็มีส่วนส าคัญที่จะช่วยในการพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์วิเคราะห์ของนักเรียนและอาจจะช่วยให้ผู้วิจัยสามารถสังเกตพัฒนาการของนักเรียนได้จากการตอบ
ค าถามและควรเพิ่มขั้นตอนการน าไปใช้ในวงจรปฏิบัติการต่อไปเพื่อให้ผู้วิจัยสามารถตรวจสอบได้ว่านักเรียนสามารถ         
น าความรู้ที่ได้จากการท ากิจกรรมในห้องเรียนไปใช้ได้ในกิจกรรมที่นอกเหนือจากที่ผู้วิจัยก าหนดให้ในช้ันเรียน 
 วงจรปฏิบัติการที่ 2 ผู้วิจัยปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ตามค าแนะน าจากการสะท้อนผลของครูพี่เลี้ยง
และอาจารย์ที่ปรึกษาในวงจรปฏิบัติการที่ 1 โดยในวงจรปฏิบัติการนี้ผู้วิจัยได้ใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
4 ขั้นตอนร่วมกับเทคนิคการใช้ค าถามในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย หลังจากจัดกิจกรรมผู้วิจัยได้
สะท้อนผลกับครูพี่เลี้ยง และอาจารย์ที่ปรึกษา พบว่า กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 4 ขั้นตอนร่วมกับเทคนิค  
การใช้ค าถามสามารถพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนได้ดีมากกว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวงจรปฏิบัติการที่ 1 
สังเกตได้จากการที่นักเรียนมีส่วนร่วมในการตอบค าถามมากขึ้นและตอบค าถามได้อย่างถูกต้อง นักเรียนสามารถสืบค้นหา
ข้อมูลในการตอบค าถามได้ด้วยตนเองมากขึ้น อีกทั้งน าความรู้ที่ได้ไปใช้ ในการท ากิจกรรมนอกเหนือจากในห้องเรียนได้      
แต่ควรจะเพิ่มขั้นตอนของการประเมินผลลงในแผนการจัดการเรียนรู้ในวงจรปฏิบัติการต่อไปเพื่อผู้วิจัยจะทราบได้ว่านักเรียน
กลุ่มเป้าหมายมีการพัฒนาของทักษะการคิดวิเคราะห์ที่เพิ่มจากการท ากิจกรรม   
 วงจรปฏิบัติการที่ 3 ผู้วิจัยปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ตามค าแนะน าจากการสะท้อนผลของครูพี่เลี้ยง
และอาจารย์ที่ปรึกษาในวงจรปฏิบัติการที่ 2 โดยในวงจรปฏิบัติการนี้ผู้วิจัยได้ใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
5 ขั้นตอนร่วมกับเทคนิคการใช้ค าถามในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย หลังจากจัดกิจกรรมผู้วิจัย  
ได้สะท้อนผลกับครูพี่เลี้ยง และอาจารย์ที่ปรึกษา พบว่า กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิค     
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การใช้ค าถามสามารถพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้ดีมากกว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวงจร
ปฏิบัติการที่ 2 สังเกตได้จากการมีส่วนร่วมในการตอบค าถามของนักเรียนท่ีเพิ่มมากข้ึนในแต่ละขั้นตอนของการจัดการเรยีนรู้
อีกทั้งนักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้เรียนรู้จากวงจรปฏิบัติการที่ผ่านมา มาใช้ในเช่ือมโยงค าตอบในวงจรปฏิบัติการนี้ได้ 
นักเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเพิ่มมากขึ้น เช่น การแข่งขันกันตอบค าถาม การแบ่งหน้าที่กันในการสืบค้นหาข้อมูล
ประกอบการท ากิจกรรม การออกมาน าเสนอผลงานของกลุ่มตนเองหน้าช้ันเรียน เพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นควรจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู ้5 ขั้นตอนร่วมกับเทคนิคการใช้ค าถามกับนักเรียนกลุม่เป้าหมายอีกครัง้ในวงจรปฏิบัติการต่อไป 
 วงจรปฏิบัติการที่ 4 ผู้วิจัยด าเนินการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้       
5 ข้ันตอนร่วมกับเทคนิคการใช้ค าถามอีก 1 ครั้งตามค าแนะน าของครูพี่เลี้ยง และอาจารย์ที่ปรึกษา ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ในวงจรปฏิบัติการนี้ จากการสะท้อนผลพบว่าแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับเทคนิค
การใช้ค าถามสามารถพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้ดีที่สุด กิจกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้
ส่ ง เสริม ให้นัก เรี ยนกล้ าคิด  กล้ าแสดงออก สั ง เกตได้จากการมีส่ วนร่ วม ในการท ากรรมต่ างๆ เพิ่มมากขึ้ น                       
นักเรียนมีความสนุกสนานและท้าทายในการท ากิจกรรม นักเรียนมีโอกาสในการสืบค้นหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  

 จากการด าเนินการวิจัยตามรูปแบบกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการทั้ง 4 วงจรอย่างต่อเนื่องกันจะเห็นได้ว่า
กระบวนดังกล่าวมีส่วนช่วยในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้ พิจารณาจากพฤติกรรม         
การท ากิจกรรมของนักเรียนในห้องเรียนและพิจารณาจากคะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ที่เพิ่มขึ้น
หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ที่ผู้วิจัยก าหนดไว้สอดคล้องกับผลการวิจัยของอุไรวรรณ ปานสีงค์              
จิต นวนแก้ว และสุมาลี เลี่ยมทอง ที่พบว่าเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้ ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ          
หาความรู้ (5E) เสริมด้วย เทคนิคการจัดแผนผังมโนทัศน์ ท าให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเอง โดยการ
ปฏิบัติการทดลอง และฝึกทักษะการคิด โดยเฉพาะการคิดวิเคราะห์ เพื่อจ าแนก แยกแยะ องค์ประกอบ และเช่ือมโยง 
ความสัมพันธ์กันของเรื่องที่ศึกษา เพื่อค้นหาค าตอบหรือข้อเท็จจริงของเรื่องนั้น เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบความคิด        
จนเกิดเป็นองค์ความรู้สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจ ประเมิน และ แก้ปัญหาในเรื่องต่างๆ       
ได้อย่างถูกต้อง [6] และเมื่อพิจารณาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนท่ีผ่านกระบวนการจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้    
5 ขั้นตอนร่วมกับเทคนิคการใช้ค าถามแต่ละด้าน พบว่า ด้านความสัมพันธ์มีค่าสูงสุดที่ <g> เท่ากับ 0.88 และด้านหลักการ      
มีค่าต่ าสุดที่ <g> เท่ากับ 0.54 อาจเป็นเพราะกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้มีขั้นตอนของการท างาน      
เป็นกลุ่มที่มีการสอดแทรกค าถามให้นักเรียนช่วยกันฝึกคิดวิเคราะห์ในการที่ จะค้นหาค าตอบแล้วน ามาอภิปราย               
แสดงความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อหาข้อตกลงร่วมกันในการจะได้มาซึ่งค าตอบจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่นเดียวกับ     
พิชญะ กันธิยะ ที่พบว่าทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนหลังได้รับการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้       
นักเรียนมีทักษะการการคิดวิเคราะห์สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ซึ่งนักเรียนมีทักษะ
การคิดวิเคราะห์ภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยนักเรียนมีการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์  ด้านการวิเคราะห์ความส าคัญ         
ด้านการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และด้านการวิเคราะห์หลักการเพิ่มมากขึ้น [7] อีกทั้งการสอดแทรกเทคนิคการใช้ค าถามลงไป   
ในแต่ละขั้นตอนของการกระบวนการจัดการเรียนรู้ เป็นตัวช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทางความคิด ท าให้นักเรียน       
มีแนวความคิดใหม่ๆ ที่ใช้เป็นแนวทางในการลงข้อสรุป หลักการ หรือทฤษฎีที่ส าคัญของเนื้อหานั้นๆ ได้ดียิ่งขึ้น การใช้ค าถาม
ระดับสูงทุกแผนการจัดการเรียนรู้ยังท าให้นักเรียนได้ฝึกฝนกระบวนการคิดระดับสูง เพื่อหาค าตอบของค าถาม                    
อยู่อย่างสม่ าเสมอไม่ว่าจะเป็นค าถามการน าไปใช้ ค าถามวิเคราะห์ ค าถามสังเคราะห์ และค าถามประเมินค่าท าให้นักเรียน
คุ้นเคยกับลักษณะของค าถามระดับสูง [8] 
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สรุปผลการวิจัย 

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4    
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ที่ผ่านกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนของ Kemmis & Mc Taggart พบว่า 

1. กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับเทคนิคการใช้ค าถามสามารถส่งเสริมทักษะ
การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ของนักเรียนท้ังหมด  

2. ทักษะการคิดวิเคร าะห์ของนักเรียนที่ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับ
เทคนิคการใช้ค าถามแต่ละด้าน พบว่า ด้านความสัมพันธ์มีค่าสูงสุด ท่ี <g> เท่ากับ 0.88 และด้านหลักการ มีค่าต่ าสุดท่ี <g> 
เท่ากับ 0.54 
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การพัฒนาแบบจ�าลองทางความคิดเรื่อง กรด–เบส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

โดยการจัดการเรียนรู้ที่ใช้แบบจ�าลองเป็นฐาน

สิริมล มาฆทาน1* พูนสุข อุดม2 และนินนาท์ จันทร์สูรย์3

บทคัดย่อ
 แบบจ�าลองทางความคิดเป็นสิ่งส�าคัญมากต่อการเรียนวิชาเคมี เนื่องจากเป็นตัวแทนความคิดของแต่ละบุคคล งานวิจัยนี้

จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาแบบจ�าลองทางความคิดเรื่องกรด–เบสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการจัดการเรียนรู้ที่ใช้

แบบจ�าลองเป็นฐานในแต่ละวงจรการวิจยัเชงิปฏบิติัการในชัน้เรยีน 2) เปรยีบเทยีบแบบจ�าลองทางความคิดเรือ่งกรด–เบสของนกัเรยีน

ชัน้มัธยมศกึษาปีที ่5 ก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้แบบจ�าลองเป็นฐาน การวจิยัใช้รูปแบบการวจิยัเชงิปฏบิตักิารตามแนวคิด

ของเคมมิสและแมคทากการ์ท [1] แบ่งเป็น 5 วงจรปฏิบัติการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 

จ�านวน 40 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ได้จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม เครื่องมือ

ทีใ่ช้ในการวจิยั ประกอบด้วย แผนการจัดการเรยีนรูโ้ดยการจดัการเรยีนรู้ทีใ่ช้แบบจ�าลองเป็นฐานเรือ่งกรด–เบส จ�านวน 5 แผน และ

แบบวดัแบบจ�าลองทางความคดิ เรือ่ง กรด–เบส ใช้เกบ็ข้อมลูก่อนเรยีนและหลงัเรยีน การวเิคราะห์ข้อมลูเชิงปรมิาณใช้ค่าเฉลีย่ ส่วน

เบีย่งเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ การวเิคราะห์ข้อมลูเชงิคณุภาพใช้การวเิคราะห์เชิงเนือ้หา ผลการวจิยัพบว่า 1) นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา

ปีที่ 5 ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 37.08) มีแบบจ�าลองทางความคิดเรื่องกรด-เบสจัดอยู่ในกลุ่มแบบจ�าลองทางความคิดที่สมบูรณ์แต่ถูกต้อง

บางส่วน หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ�าลองเป็นฐาน 2) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีแบบจ�าลองทางความคิดเร่ือง

กรด-เบส หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ�าลองเป็นฐานสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ค�าส�าคัญ: แบบจ�าลองทางความคิด การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ�าลองเป็นฐาน กรด–เบส
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Development of 11th Grade Student’s Mental model on Acid-Base 

Using Model Based Learning

Sirimol Makatan1* Poonsuk Udom2 and Ninna Jansoon3

Abstract
 The Mental model is extremely significant for studying chemistry because it represents the individual’s 

mental. The purposes of this research were 1) to study the Mental model of 11th Grade students on Acid-Base 

by using Model Based Learning in classroom action research, 2) to compare the Mental model of 11th Grade 

students on Acid-Base before and after using Model Based Learning. The research was conducted based on 

Kemmis and McTaggart’s action research [1] which consist of 5 experimental cycles. The samples of this research 

were 40 of 11th Grade students of Woranari Chaloem Songkhla School in the 2nd semester of academic year 

2019 by using cluster random sampling technique. The research instruments consisted 5 lesson plans in Ac-

id-Base of Chemistry 3 by using Model Based Learning and the Mental model on Acid-Base test which was 

collected data before and after learning. The quantitative data was analyzed by using mean, standard deviation 

and percentage. The qualitative data was analyzed by content analysis. The result found that 1) The most of 

11th Grade students showed the Mental model of Acid-Base in partly complete correct (37.08%) after using 

Model Based Learning. 2) The Mental model of 11th Grade students on Acid-Base after using Model Based 

Learning was higher than before learning at the statistical significance level of .05.

Keywords: Mental Model, Model Based Learning, Acid-Base 

บทน า 
 การจัดการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย มีการจัดท าสาระและมาตรฐานการศึกษา ปรับเปลี่ยนกระบวนการ
เรียนรู้ วิธีการวัดและประเมินผล จนท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่เน้นให้จ าเนื้อหา ทดสอบด้วยข้อสอบมาเป็นให้
ความส าคัญกับผู้เรียนในการคิดและลงมือปฏิบัติ รวมทั้งปรับกระบวนการวัดผลควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนรู้ [1] แต่ก็ยังไม่
ประสบผลส าเร็จซึ่งสามารถดูได้จากการประเมินผลนักเรียนนานาชาติที่รู้จักกันในนาม PISA โดยจะท าการประเมินทาง
วิทยาศาสตร์ที่ผู้เรียนต้องมีความสามารถในการรับรู้ เสนอ และประเมินค าอธิบายที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
และเทคโนโลยี เรียกว่า การอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ [2] ดังนั้นในการสอนวิทยาศาสตร์จึงควรจัดให้มีการสอน
ให้ผู้เรียนฝึกสร้างแบบจ าลองทางความคิด (Mental Model) เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ 
 แบบจ าลองทางความคิดของผู้เรียนจึงเป็นสิ่งส าคัญส าหรับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิชาเคมีที่มี
เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นนามธรรม ท าให้ยากต่อการเข้าใจ นักเคมีจึงมีการสร้างแบบจ าลองขึ้นมาเพื่ออธิบาย ท านาย และสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเคมี [3] โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระดับจุลภาคเพื่อให้เข้าใจง่าย
ขึ้น เช่น การอธิบายโครงสร้างของ DNA โดยใช้การบรรยายอาจท าให้ยากต่อการเข้าใจ และไม่สามารถนึกภาพได้ชัดเจน จึง
เกิดแบบจ าลองที่ใช้อธิบายโครงสร้าง DNA เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น หรือการใช้แบบจ าลองอะตอมท่ีอธิบายลักษณะโครงสร้างของ
อะตอมให้เป็นรูปธรรมมากข้ึน [4] โดยนักเคมีใช้แบบจ าลองเป็นตัวแทนความคิดหรือโครงสร้างทางความคิดที่อยู่ภายในสมอง
ซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัวเรียกว่าแบบจ าลองทางความคิด [5] แบบจ าลองทางความคิดสามารถแสดงออกมาให้ผู้อื่นรับรู้ได้หลาย
รูปแบบ เช่น การแสดงออกทางภาษา สัญลักษณ์ สมการ ไดอะแกรม วัตถุหรือรูปธรรม และลักษณะท่าทาง ซึ่งการแสดงออก
แบบจ าลองความคิดให้ผู้อื่นทราบเรียกว่า แบบจ าลองแสดงออก [6] 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่ากรด-เบส เป็นหน่วยการเรียนรู้ที่มีเนื้อหาเป็นนามธรรม ซึ่งยากส าหรับการ
เรียนรู้วิชาเคมีของนักเรียนท้ังในระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา เนื่องจากมีแนวคิดส าคัญที่เช่ือมโยงกับชีวิตประจ าวัน
ของนักเรียน [7] และมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาอื่น ๆ ในรายวิชาเคมี เช่น เรื่องสารละลาย ความเข้มข้นของสารละลาย 
สมดุลเคมี เป็นต้น จากความส าคัญที่กล่าวมาจึงควรศึกษาว่านักเรียนมีแบบจ าลองทางความคิดในเรื่องกรด–เบสเป็นอย่างไร 
เพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาแบบจ าลองทางความคิดของนักเรียนให้ถูกต้องหรือสอดคล้องกับแบบจ าลอง
ทางวิทยาศาสตร์  

ผู้วิจัยได้ศึกษาวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาแบบจ าลองทางความคิดของผู้เรียน โดยวิธีการสอนที่ผู้วิจัยใช้คือการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน (Model Based Learning) ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง [8] การเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานเป็นการเรียนรู้ที่ผู้ เรียนจะใช้สิ่งที่รู้แล้วหรือความรู้เดิมมาสร้างเป็น
แบบจ าลองทางความคิดเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่ต้องการศึกษา หลังจากนั้นผู้เรียนจะถ่ายทอดแบบจ าลองทางความคิดของ
ตนเองให้ผู้อื่นรับรู้ผ่านการแสดงออก ซึ่งท าได้หลายรูปแบบ เช่น การวาดภาพ แผนภาพ สมการ หรือการแสดงออกทางวาจา 
ต่อมาผู้เรียนจะน าความรู้ใหม่ที่รับรวมเข้ากับความรู้เดิมของตนเพื่อใช้ในขั้นการประเมินแบบจ าลองว่าแบบจ าลองที่ตนสร้าง
ขึ้นมาอธิบายปรากฏการณ์ที่ต้องการศึกษาได้หรือไม่ ซึ่งในขั้นนี้ผู้เรียนอาจจะพบว่าแบบจ าลองที่ตนสร้างขึ้นมาไม่สามารถใช้
อธิบายปรากฏการณ์ที่ต้องการศึกษาได้ จึงต้องท าการปรับปรุงแก้ไขแบบจ าลองใหม่ และการขยายแบบจ าลอง เป็นขั้นที่ผู้สอน
ให้นักเรียนน าแบบจ าลองที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไข ไปใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์อื่น ๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน [6]  
 ผู้วิจัยจึงใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานซึ่งเป็นวิธีที่ฝึกให้ผู้เรียนสร้างแบบจ าลองทางความคิดผ่าน
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 4 ขั้นตอนคือ การสร้างแบบจ าลองทางความคิด การแสดงออกแบบจ าลอง การประเมินแบบจ าลอง 
และการขยายแบบจ าลอง เพื่อพัฒนาแบบจ าลองทางความคิดของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ในเรื่อง กรด–เบส  
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บทน า 
 การจัดการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย มีการจัดท าสาระและมาตรฐานการศึกษา ปรับเปลี่ยนกระบวนการ
เรียนรู้ วิธีการวัดและประเมินผล จนท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่เน้นให้จ าเนื้อหา ทดสอบด้วยข้อสอบมาเป็นให้
ความส าคัญกับผู้เรียนในการคิดและลงมือปฏิบัติ รวมทั้งปรับกระบวนการวัดผลควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนรู้ [1] แต่ก็ยังไม่
ประสบผลส าเร็จซึ่งสามารถดูได้จากการประเมินผลนักเรียนนานาชาติที่รู้จักกันในนาม PISA โดยจะท าการประเมินทาง
วิทยาศาสตร์ที่ผู้เรียนต้องมีความสามารถในการรับรู้ เสนอ และประเมินค าอธิบายที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
และเทคโนโลยี เรียกว่า การอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ [2] ดังนั้นในการสอนวิทยาศาสตร์จึงควรจัดให้มีการสอน
ให้ผู้เรียนฝึกสร้างแบบจ าลองทางความคิด (Mental Model) เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ 
 แบบจ าลองทางความคิดของผู้เรียนจึงเป็นสิ่งส าคัญส าหรับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิชาเคมีที่มี
เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นนามธรรม ท าให้ยากต่อการเข้าใจ นักเคมีจึงมีการสร้างแบบจ าลองขึ้นมาเพื่ออธิบาย ท านาย และสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเคมี [3] โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระดับจุลภาคเพื่อให้เข้าใจง่าย
ข้ึน เช่น การอธิบายโครงสร้างของ DNA โดยใช้การบรรยายอาจท าให้ยากต่อการเข้าใจ และไม่สามารถนึกภาพได้ชัดเจน จึง
เกิดแบบจ าลองที่ใช้อธิบายโครงสร้าง DNA เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น หรือการใช้แบบจ าลองอะตอมท่ีอธิบายลักษณะโครงสร้างของ
อะตอมให้เป็นรูปธรรมมากข้ึน [4] โดยนักเคมีใช้แบบจ าลองเป็นตัวแทนความคิดหรือโครงสร้างทางความคิดที่อยู่ภายในสมอง
ซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัวเรียกว่าแบบจ าลองทางความคิด [5] แบบจ าลองทางความคิดสามารถแสดงออกมาให้ผู้อื่นรับรู้ได้หลาย
รูปแบบ เช่น การแสดงออกทางภาษา สัญลักษณ์ สมการ ไดอะแกรม วัตถุหรือรูปธรรม และลักษณะท่าทาง ซึ่งการแสดงออก
แบบจ าลองความคิดให้ผู้อื่นทราบเรียกว่า แบบจ าลองแสดงออก [6] 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่ากรด-เบส เป็นหน่วยการเรียนรู้ที่มีเนื้อหาเป็นนามธรรม ซึ่งยากส าหรับการ
เรียนรู้วิชาเคมีของนักเรียนท้ังในระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา เนื่องจากมีแนวคิดส าคัญที่เช่ือมโยงกับชีวิตประจ าวัน
ของนักเรียน [7] และมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาอื่น ๆ ในรายวิชาเคมี เช่น เรื่องสารละลาย ความเข้มข้นของสารละลาย 
สมดุลเคมี เป็นต้น จากความส าคัญที่กล่าวมาจึงควรศึกษาว่านักเรียนมีแบบจ าลองทางความคิดในเรื่องกรด–เบสเป็นอย่างไร 
เพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาแบบจ าลองทางความคิดของนักเรียนให้ถูกต้องหรือสอดคล้องกับแบบจ าลอง
ทางวิทยาศาสตร์  

ผู้วิจัยได้ศึกษาวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาแบบจ าลองทางความคิดของผู้เรียน โดยวิธีการสอนที่ผู้วิจัยใช้คือการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน (Model Based Learning) ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง [8] การเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานเป็นการเรียนรู้ที่ผู้ เรียนจะใช้สิ่งที่รู้แล้วหรือความรู้เดิมมาสร้างเป็น
แบบจ าลองทางความคิดเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่ต้องการศึกษา หลังจากนั้นผู้เรียนจะถ่ายทอดแบบจ าลองทางความคิดของ
ตนเองให้ผู้อื่นรับรู้ผ่านการแสดงออก ซึ่งท าได้หลายรูปแบบ เช่น การวาดภาพ แผนภาพ สมการ หรือการแสดงออกทางวาจา 
ต่อมาผู้เรียนจะน าความรู้ใหม่ที่รับรวมเข้ากับความรู้เดิมของตนเพื่อใช้ในขั้นการประเมินแบบจ าลองว่าแบบจ าลองที่ตนสร้าง
ขึ้นมาอธิบายปรากฏการณ์ที่ต้องการศึกษาได้หรือไม่ ซึ่งในขั้นนี้ผู้เรียนอาจจะพบว่าแบบจ าลองที่ตนสร้างขึ้นมาไม่สามารถใช้
อธิบายปรากฏการณ์ที่ต้องการศึกษาได้ จึงต้องท าการปรับปรุงแก้ไขแบบจ าลองใหม่ และการขยายแบบจ าลอง เป็นขั้นที่ผู้สอน
ให้นักเรียนน าแบบจ าลองที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไข ไปใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์อื่น ๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน [6]  
 ผู้วิจัยจึงใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานซึ่งเป็นวิธีที่ฝึกให้ผู้เรียนสร้างแบบจ าลองทางความคิดผ่าน
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 4 ขั้นตอนคือ การสร้างแบบจ าลองทางความคิด การแสดงออกแบบจ าลอง การประเมินแบบจ าลอง 
และการขยายแบบจ าลอง เพื่อพัฒนาแบบจ าลองทางความคิดของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ในเรื่อง กรด–เบส  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาแบบจ าลองทางความคิดเรื่องกรด–เบสของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการจัดการเรียนรู้ที่ใช้
แบบจ าลองเป็นฐานในแต่ละวงจรการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน 
 2. เพื่อเปรียบเทียบแบบจ าลองทางความคิดเรื่องกรด-เบสของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนและหลังการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน 

สมมติฐานของการวิจัย 
1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานในแต่ละวงจรการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนส่งผลให้นักเรียนมี

แบบจ าลองทางความคิด เรื่องกรด–เบสอยู่ในกลุ่มแบบจ าลองทางความคิดที่ถูกต้องสมบูรณ์ 
2. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานมีแบบจ าลองทางความคิดหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

วิธีการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    ประชากร ได้แก่ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวรนารีเฉลิม อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา จ านวน 5 ห้องเรียน นักเรียนจ านวน 184 คน 
    กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวรนารีเฉลิม อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา จ านวน 40 คน ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการสุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการ
สุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  
 2. ตัวแปรที่ศึกษา 
    ตัวแปรต้น (Independent Variable) ได้แก่ การจดัการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน 
    ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ แบบจ าลองทางความคิด  

3. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย  
   เนื้อหาในรายวิชาเคมี 3 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องกรด–เบส ในขอบข่ายเนื้อหา ดังนี้ ทฤษฏี

กรด–เบส คู่กรด คู่เบส การแตกตัวของกรด–เบส pH ของสารละลายกรด-เบส ปฏิกิริยาเคมีระหว่างกรดและเบส และสมบัติ
กรด–เบสของเกลือ 

4. ระยะเวลาในการวิจยั ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 ใช้เวลาทั้งสิ้น 5 สัปดาห์ รวมเวลา 15 คาบ 
 5. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
    5.1 แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเคมี 3 ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่องกรด–เบสด้วยการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน จ านวน 5 แผน ใช้เวลาสอน 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 คาบ จ านวน 15 คาบ  ทุกแผนการ
จัดการเรียนรู้ได้รับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนวิชาเคมี 3 ท่าน มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.67-1.00 
    5.2. แบบวัดแบบจ าลองทางความคิด เรื่อง กรด–เบส เป็นแบบทดสอบอัตนัย จ านวน 6 ข้อ ใช้เก็บข้อมูลก่อน
เรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน ซึ่งผ่านการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ มี
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67–1.00 ค่าความยากง่ายระหว่าง 0.47–0.59 ค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.27-
0.48 ค่าความเชื่อมั่นจากการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค เท่ากับ 0.73  
 6. รูปแบบงานวิจัยเป็นงานวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน (Classroom action research) แบ่งเป็น 5 วงจรเชิง
ปฏิบัติการ ซึ่งจะมีการท างานร่วมกันของผู้วิจัยและครูพี่เลี้ยง เริ่มจากการเตรียมวางแผนการจัดการเรียนรู้ น าแผนการจัดการ
เรียนรู้ไปใช้ในช้ันเรียน โดยมีครูพี่เลี้ยงเป็นผู้สังเกตการสอน มีการน าบันทึกหลังสอนของผู้วิจัย และการสะท้อนผลของครูพี่
เลี้ยงมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวงจรเชิงปฏิบัติการถัดไป  
  

 7. การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูล 
    7.1 ให้นักเรียนท าแบบวัดแบบจ าลองทางความคิดเรื่องกรด-เบสก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลอง 
เป็นฐานเป็นเวลา 1 คาบ 
    7.2 ผู้วิจัยน าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานจ านวน 5 แผนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน  
    7.3 ภายหลังสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนครบทั้ง 5 แผน ผู้วิจัยท าการวัดแบบจ าลองทางความคิดเรื่องกรด-เบส 
และจัดกลุ่มค าตอบของนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม โดยใช้เกณฑ์การจัดกลุ่มแบบจ าลองทางความคิดของ โพธิศักดิ์  โพธิเสน และ
ชาตรี  ฝ่ายค าตา [9] ได้แก่ (1) กลุ่มแบบจ าลองทางความคิดถูกต้องสมบูรณ์ หมายถึงนักเรียนแสดงแบบจ าลองได้ถูกต้อง และ
เขียนค าอธิบายได้ถูกต้อง ครบถ้วน (2) กลุ่มแบบจ าลองทางความคิดสมบูรณ์แต่ถูกต้องบางส่วน หมายถึงนักเรียนแสดง
แบบจ าลองได้ถูกต้อง และเขียนค าอธิบายได้ถูกต้อง หรือแสดงแบบจ าลองได้ถูกต้อง และเขียนค าอธิบายได้ครบถ้วน (3) กลุ่ม
แบบจ าลองทางความคิดถูกต้องหรือสมบูรณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง หมายถึงนักเรียนแสดงแบบจ าลองได้ถูกต้อง หรือเขียน
ค าอธิบายได้ถูกต้อง ครบถ้วน (4) กลุ่มแบบจ าลองทางความคิดไม่ถูกต้องสมบูรณ์ หมายถึงนักเรียนแสดงแบบจ าลองแต่ไม่
ถูกต้อง หรือไม่แสดงแบบจ าลอง และเขียนค าอธิบายแต่ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่เขียนค าอธิบาย  

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 วงจรเชิงปฏิบัติการที่ 1 เรื่อง ทฤษฎีกรด–เบส และคู่กรด คู่เบส ผู้วิจัยแสดงภาพสิ่งของต่าง ๆ เช่น มะนาว น้ ายาเช็ด
กระจก เพื่อทบทวนความรู้เดิมและใช้คลิปวิดีโอเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนสร้างแบบจ าลองทางความคิด พบว่านักเรียนใช้สมบัติ
ทางเคมีเป็นเกณฑ์ในการจ าแนกความเป็นกรด-เบส มีการสุ่มตัวแทนออกมาน าเสนอและอธิบายเพิ่มเติม นอกจากนี้ให้นักเรียน
จับกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ผู้วิจัยใช้ค าถามเพื่อให้นักเรียนได้ร่วมอภิปราย หลังจากนั้นเช่ือมโยงเข้าสู่เรื่องคู่กรด คู่
เบส โดยแสดงภาพสิ่งของที่มีลักษณะเป็นคู่กัน และยกตัวอย่างสูตรโมเลกุลที่เป็นคู่กรด คู่เบส เพื่อให้นิยามความหมายของคู่
กรด คู่เบส และให้วาดโครงสร้างโมเลกุลของคู่กรด คู่เบส  พบว่านักเรียนให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมแต่ยังไม่กล้า
แสดงออก นอกจากน้ียังพบว่าการวาดโครงสร้างโมเลกุลยังไม่ถูกต้อง แต่สามารถนิยามความหมาย ระบุสารที่เป็นคู่กรด คู่เบส 
และใช้ลูกศรในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ได้ 
 วงจรเชิงปฏิบัติการที่ 2 เรื่อง การแตกตัวของกรด–เบส ผู้วิจัยสาธิตการทดลองการน าไฟฟ้าของสารละลายกรด–เบส 
เพื่อกระตุ้นใหน้ักเรียนสร้างแบบจ าลองทางความคิดโดยให้เลือกภาพที่สอดคล้องกับการทดลอง พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ มี
การสุ่มตัวแทนออกมาน าเสนอและอธิบายเพิ่มเติม นอกจากนี้ให้นักเรียนจับกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน โดยใช้ค าถาม
เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมอภิปราย หลังจากนั้นเช่ือมโยงการแตกตัวของกรด–เบสกับสมดุลเคมีเพื่อน าเข้าสู่การค านวณ พบว่า
นักเรียนส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการท ากิจกรรมมากข้ึนเมื่อมีการทดลองแต่ขาดความกล้าแสดงออก และจากการท ากิจกรรม
กลุ่มพบว่าแต่ละกลุ่มจะมีนักเรียนที่เก่งสรุปความรู้ให้กับเพื่อน ๆ แต่บางกลุ่มก็ยังไม่ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมกลุ่ม 
อาจจะเนื่องมาจากมั่นใจว่าแบบจ าลองทางความคิดของตนถูกต้องแล้ว จึงไม่ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิกในกลุ่ม
ตนเอง นอกจากนี้ยังพบว่านักเรียนส่วนใหญ่สามารถเลือกภาพที่สอดคล้องกับการทดลองได้ และเขียนค าอธิบายได้ถูกต้อง มี
นักเรียนเพียงส่วนน้อยท่ีเลือกภาพไม่สอดคล้องกับการทดลอง 
 วงจรเชิงปฏิบัติการที่ 3 เรื่อง pH ของสารละลายกรด–เบส ใช้ค าถามเพื่อทบทวนการทดสอบความเป็นกรด–เบส 
และให้แบ่งกลุ่มเพื่อหาค่า pH ของสารตัวอย่าง หลังจากนั้นให้บันทึกผลการทดลองและสร้างแบบจ าลองทางความคิดเพื่อ
อธิบายการทดลอง นอกจากนี้ผู้วิจัยได้แสดงสมการ HIn(aq)  +  H2O(l)    In-(aq)  +  H3O+(aq) แล้วถามว่าเมื่อเติมกรด
จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรโดยให้เลือกภาพที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ สุ่ม
ตัวแทนออกมาน าเสนอและอธิบายเพิ่มเติม หลังจากน้ันผู้วิจัยเช่ือมโยงเข้าสู่การค านวณหา pH ของสารละลาย พบว่าส่วนใหญ่ 
สามารถสรุป pH จากการทดสอบด้วยอินดิเคเตอร์แต่ละชนิดได้ แต่พบว่ามีนักเรียนเพียงส่วนน้อยท่ีเลือกภาพได้สอดคล้องกับ 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นและการให้เหตุผลประกอบยังไม่ถูกต้อง 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาแบบจ าลองทางความคิดเรื่องกรด–เบสของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการจัดการเรียนรู้ที่ใช้
แบบจ าลองเป็นฐานในแต่ละวงจรการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน 
 2. เพื่อเปรียบเทียบแบบจ าลองทางความคิดเรื่องกรด-เบสของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนและหลังการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน 

สมมติฐานของการวิจัย 
1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานในแต่ละวงจรการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนส่งผลให้นักเรียนมี

แบบจ าลองทางความคิด เรื่องกรด–เบสอยู่ในกลุ่มแบบจ าลองทางความคิดที่ถูกต้องสมบูรณ์ 
2. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานมีแบบจ าลองทางความคิดหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

วิธีการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    ประชากร ได้แก่ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวรนารีเฉลิม อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา จ านวน 5 ห้องเรียน นักเรียนจ านวน 184 คน 
    กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวรนารีเฉลิม อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา จ านวน 40 คน ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการสุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการ
สุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  
 2. ตัวแปรที่ศึกษา 
    ตัวแปรต้น (Independent Variable) ได้แก่ การจดัการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน 
    ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ แบบจ าลองทางความคิด  

3. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย  
   เนื้อหาในรายวิชาเคมี 3 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องกรด–เบส ในขอบข่ายเนื้อหา ดังนี้ ทฤษฏี

กรด–เบส คู่กรด คู่เบส การแตกตัวของกรด–เบส pH ของสารละลายกรด-เบส ปฏิกิริยาเคมีระหว่างกรดและเบส และสมบัติ
กรด–เบสของเกลือ 

4. ระยะเวลาในการวิจยั ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 ใช้เวลาทั้งสิ้น 5 สัปดาห์ รวมเวลา 15 คาบ 
 5. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
    5.1 แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเคมี 3 ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่องกรด–เบสด้วยการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน จ านวน 5 แผน ใช้เวลาสอน 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 คาบ จ านวน 15 คาบ  ทุกแผนการ
จัดการเรียนรู้ได้รับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนวิชาเคมี 3 ท่าน มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.67-1.00 
    5.2. แบบวัดแบบจ าลองทางความคิด เรื่อง กรด–เบส เป็นแบบทดสอบอัตนัย จ านวน 6 ข้อ ใช้เก็บข้อมูลก่อน
เรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน ซึ่งผ่านการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ มี
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67–1.00 ค่าความยากง่ายระหว่าง 0.47–0.59 ค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.27-
0.48 ค่าความเชื่อมั่นจากการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค เท่ากับ 0.73  
 6. รูปแบบงานวิจัยเป็นงานวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน (Classroom action research) แบ่งเป็น 5 วงจรเชิง
ปฏิบัติการ ซึ่งจะมีการท างานร่วมกันของผู้วิจัยและครูพี่เลี้ยง เริ่มจากการเตรียมวางแผนการจัดการเรียนรู้ น าแผนการจัดการ
เรียนรู้ไปใช้ในช้ันเรียน โดยมีครูพี่เลี้ยงเป็นผู้สังเกตการสอน มีการน าบันทึกหลังสอนของผู้วิจัย และการสะท้อนผลของครูพี่
เลี้ยงมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวงจรเชิงปฏิบัติการถัดไป  
  

 7. การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูล 
    7.1 ให้นักเรียนท าแบบวัดแบบจ าลองทางความคิดเรื่องกรด-เบสก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลอง 
เป็นฐานเป็นเวลา 1 คาบ 
    7.2 ผู้วิจัยน าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานจ านวน 5 แผนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน  
    7.3 ภายหลังสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนครบทั้ง 5 แผน ผู้วิจัยท าการวัดแบบจ าลองทางความคิดเรื่องกรด-เบส 
และจัดกลุ่มค าตอบของนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม โดยใช้เกณฑ์การจัดกลุ่มแบบจ าลองทางความคิดของ โพธิศักดิ์  โพธิเสน และ
ชาตรี  ฝ่ายค าตา [9] ได้แก่ (1) กลุ่มแบบจ าลองทางความคิดถูกต้องสมบูรณ์ หมายถึงนักเรียนแสดงแบบจ าลองได้ถูกต้อง และ
เขียนค าอธิบายได้ถูกต้อง ครบถ้วน (2) กลุ่มแบบจ าลองทางความคิดสมบูรณ์แต่ถูกต้องบางส่วน หมายถึงนักเรียนแสดง
แบบจ าลองได้ถูกต้อง และเขียนค าอธิบายได้ถูกต้อง หรือแสดงแบบจ าลองได้ถูกต้อง และเขียนค าอธิบายได้ครบถ้วน (3) กลุ่ม
แบบจ าลองทางความคิดถูกต้องหรือสมบูรณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง หมายถึงนักเรียนแสดงแบบจ าลองได้ถูกต้อง หรือเขียน
ค าอธิบายได้ถูกต้อง ครบถ้วน (4) กลุ่มแบบจ าลองทางความคิดไม่ถูกต้องสมบูรณ์ หมายถึงนักเรียนแสดงแบบจ าลองแต่ไม่
ถูกต้อง หรือไม่แสดงแบบจ าลอง และเขียนค าอธิบายแต่ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่เขียนค าอธิบาย  

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 วงจรเชิงปฏิบัติการที่ 1 เรื่อง ทฤษฎีกรด–เบส และคู่กรด คู่เบส ผู้วิจัยแสดงภาพสิ่งของต่าง ๆ เช่น มะนาว น้ ายาเช็ด
กระจก เพื่อทบทวนความรู้เดิมและใช้คลิปวิดีโอเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนสร้างแบบจ าลองทางความคิด พบว่านักเรียนใช้สมบัติ
ทางเคมีเป็นเกณฑ์ในการจ าแนกความเป็นกรด-เบส มีการสุ่มตัวแทนออกมาน าเสนอและอธิบายเพิ่มเติม นอกจากนี้ให้นักเรียน
จับกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ผู้วิจัยใช้ค าถามเพื่อให้นักเรียนได้ร่วมอภิปราย หลังจากนั้นเช่ือมโยงเข้าสู่เรื่องคู่กรด คู่
เบส โดยแสดงภาพสิ่งของที่มีลักษณะเป็นคู่กัน และยกตัวอย่างสูตรโมเลกุลที่เป็นคู่กรด คู่เบส เพื่อให้นิยามความหมายของคู่
กรด คู่เบส และให้วาดโครงสร้างโมเลกุลของคู่กรด คู่เบส  พบว่านักเรียนให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมแต่ยังไม่กล้า
แสดงออก นอกจากน้ียังพบว่าการวาดโครงสร้างโมเลกุลยังไม่ถูกต้อง แต่สามารถนิยามความหมาย ระบุสารท่ีเป็นคู่กรด คู่เบส 
และใช้ลูกศรในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ได้ 
 วงจรเชิงปฏิบัติการที่ 2 เรื่อง การแตกตัวของกรด–เบส ผู้วิจัยสาธิตการทดลองการน าไฟฟ้าของสารละลายกรด–เบส 
เพื่อกระตุ้นใหน้ักเรียนสร้างแบบจ าลองทางความคิดโดยให้เลือกภาพที่สอดคล้องกับการทดลอง พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ มี
การสุ่มตัวแทนออกมาน าเสนอและอธิบายเพิ่มเติม นอกจากนี้ให้นักเรียนจับกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน โดยใช้ค าถาม
เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมอภิปราย หลังจากนั้นเช่ือมโยงการแตกตัวของกรด–เบสกับสมดุลเคมีเพื่อน าเข้าสู่การค านวณ พบว่า
นักเรียนส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการท ากิจกรรมมากข้ึนเมื่อมีการทดลองแต่ขาดความกล้าแสดงออก และจากการท ากิจกรรม
กลุ่มพบว่าแต่ละกลุ่มจะมีนักเรียนที่เก่งสรุปความรู้ให้กับเพื่อน ๆ แต่บางกลุ่มก็ยังไม่ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมกลุ่ม 
อาจจะเนื่องมาจากมั่นใจว่าแบบจ าลองทางความคิดของตนถูกต้องแล้ว จึงไม่ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิกในกลุ่ม
ตนเอง นอกจากนี้ยังพบว่านักเรียนส่วนใหญ่สามารถเลือกภาพที่สอดคล้องกับการทดลองได้ และเขียนค าอธิบายได้ถูกต้อง มี
นักเรียนเพียงส่วนน้อยท่ีเลือกภาพไม่สอดคล้องกับการทดลอง 
 วงจรเชิงปฏิบัติการที่ 3 เรื่อง pH ของสารละลายกรด–เบส ใช้ค าถามเพื่อทบทวนการทดสอบความเป็นกรด–เบส 
และให้แบ่งกลุ่มเพื่อหาค่า pH ของสารตัวอย่าง หลังจากนั้นให้บันทึกผลการทดลองและสร้างแบบจ าลองทางความคิดเพื่อ
อธิบายการทดลอง นอกจากนี้ผู้วิจัยได้แสดงสมการ HIn(aq)  +  H2O(l)    In-(aq)  +  H3O+(aq) แล้วถามว่าเมื่อเติมกรด
จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรโดยให้เลือกภาพที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ สุ่ม
ตัวแทนออกมาน าเสนอและอธิบายเพิ่มเติม หลังจากน้ันผู้วิจัยเช่ือมโยงเข้าสู่การค านวณหา pH ของสารละลาย พบว่าส่วนใหญ่ 
สามารถสรุป pH จากการทดสอบด้วยอินดิเคเตอร์แต่ละชนิดได้ แต่พบว่ามีนักเรียนเพียงส่วนน้อยท่ีเลือกภาพได้สอดคล้องกับ 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นและการให้เหตุผลประกอบยังไม่ถูกต้อง 
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วงจรเชิงปฏิบัติการที่ 4 เรื่อง ปฏิกิริยาระหว่างกรด-เบส ใช้คลิปวิดีโอกระตุ้นให้สร้างแบบจ าลองทางความคิด สุ่ม
ตัวแทนออกมาน าเสนอและอธิบายเพิ่มเติม นอกจากนี้ให้นักเรียนจับกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและใช้ค าถามเพื่อให้
นักเรียนได้ร่วมอภิปราย พบว่านักเรียนจะให้ความสนใจเมื่อมีการทดลอง กล้าแสดงออกมากขึ้น สามารถร่วมกันอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันภายในกลุ่มและวาดภาพเพื่ออธิบายการทดลองที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งอธิบายความหมายของปฏิกิริยา
สะเทินได้  
 วงจรเชิงปฏิบัติการที่ 5 เรื่อง สมบัติกรด–เบสของเกลือ ใช้ค าถามเพื่อทบทวนความรู้เรื่องปฏิกิริยาระหว่างกรด–เบส
ร่วมกับการสาธิตการทดสอบความเป็นกรด–เบสของสารละลายเกลือ และให้สร้างแบบจ าลองทางความคิดเพื่ออธิบายการ
ทดลองที่เกิดขึ้น สุ่มตัวแทนออกมาน าเสนอ หลังจากนั้นผู้วิจัยจะให้นักเรียนร่วมกันคิดเป็นกลุ่ม จากการจัดกิจก รรมพบว่า
นักเรียนสามารถร่วมกันทบทวนความรู้เดิม โดยผู้วิจัยท าหน้าที่เพียงตั้งค าถามและเปิดประเด็น แต่นักเรียนไม่ค่อยให้ความ
สนใจการสาธิตการทดลองมากนัก อาจจะเน่ืองมาจากมีลักษณะคล้ายกับการทดลองก่อนหน้า  นอกจากนี้ยังพบว่านักเรียน
สามารถระบุความเป็นกรด เบสของเกลือได้  
ตารางที่ 1 ผลการจัดกลุ่มแบบจ าลองทางความคิดเรื่อง กรด–เบส ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ที่ใช้
แบบจ าลองเป็นฐาน  

หัวข้อการเรียนรู้ 

จ านวนนักเรียนในกลุ่มแบบจ าลองความคิด (ร้อยละ) 

แบบจ าลองทาง
ความคิดที่ถูกต้อง

สมบูรณ์ 

แบบจ าลองทาง
ความคิดที่สมบูรณ์
แต่ถูกต้องบางส่วน 

แบบจ าลองทาง
ความคิดที่ถูกต้อง
หรือสมบูรณ์อย่าง

ใดอย่างหนึ่ง 

แบบจ าลองทาง
ความคิดที่ไม่

ถูกต้องสมบูรณ์ 

ก่อน
เรียน 

หลัง
เรียน 

ก่อน
เรียน 

หลัง
เรียน 

ก่อน
เรียน 

หลัง
เรียน 

ก่อน
เรียน 

หลัง
เรียน 

ทฤษฎีกรด-เบส 0.00 25.00 25.00 25.00 45.00 37.50 30.00 12.50 
คู่กรด คู่เบส 0.00 50.00 45.00 35.00 35.00 15.00 20.00 0.00 
การแตกตัวของกรด–เบส 0.00 30.00 35.00 40.00 40.00 17.50 25.00 12.50 
pH ของสารละลายกรด–เบส 0.00 17.50 27.50 47.50 37.5 30.00 35.00 5.00 
ปฏิกิริยาระหว่างกรด–เบส 0.00 30.00 12.50 42.50 42.50 20.00 45.00 7.50 
สมบัติกรด–เบสของเกลือ 0.00 22.50 27.50 32.50 47.50 35.00 25.00 10.00 

รวมเฉลี่ย 0.00 29.17 28.75 37.08 41.25 25.83 30.00 7.92 
 การวิเคราะห์และจัดกลุ่มแบบจ าลองทางความคิดเรื่อง กรด–เบส ก่อนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ที่ใช้
แบบจ าลองเป็นฐาน โดยภาพรวมพบว่านักเรียนมีผลการวัดแบบจ าลองทางความคิดหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนในทุกหัวข้อการ
เรียนรู้และหลังจากเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ที่ใช้แบบจ าลองเป็นฐานพบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีแบบจ าลองทาง
ความคิดเรื่องกรด-เบสหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานร้อยละ 29.17, 37.08, 25.83 และ 7.92 ซึ่งจัดใน
กลุ่มแบบจ าลองทางความคิดถูกต้องสมบูรณ์ แบบจ าลองทางความคิดท่ีสมบูรณ์แต่ถูกต้องบางส่วน แบบจ าลองทางความคิด
ถูกต้องหรือสมบูรณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง และกลุ่มแบบจ าลองทางความคิดไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ตามล าดับ นอกจากนี้เมื่อวิเคราะห์
แบบจ าลองทางความคิดเรื่อง กรด–เบส ในแต่ละหัวข้อการเรียนรู้ พบว่าเรื่องคู่กรด คู่เบส นักเรียนร้อยละ 50.00 มีแบบจ าลอง
ทางความคิดที่ถูกต้องสมบูรณ์ เรื่อง pH ของสารละลาย ปฏิกิริยาระว่างกรด-เบสและการแตกตัวองกรด–เบส นักเรียนส่วน
ใหญ่มีแบบจ าลองทางความคิดที่สมบูรณ์แต่ถูกต้องบางส่วน (ร้อยละ 47.50, 42.50 และ 40.00 ตามล าดับ) นอกจากนี้เรื่อง 
ทฤษฎีกรด-เบสและสมบัติกรด–เบสของเกลือ พบว่านักเรียนยังมีแบบจ าลองทางความคิดที่ถูกต้องหรือสมบูรณ์อย่างใดอย่าง

หนึ่ง (ร้อยละ 37.50 และ 35.00) ผลที่เกิดขึ้นไม่เป็นไปตามสมติฐาน ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากการที่ผู้วิจัยไม่ได้ทบทวนชนิด
ของกรด-เบส นักเรียนจึงไม่สามารถน าไปเช่ือมโยงกับเรื่องสมบัติกรด–เบสของเกลือได้ และอาจจะเนื่องจากเนื้อหาที่เป็น
นามธรรมจึงท าให้เข้าใจได้ยาก นอกจากน้ีเนื้อหาดังกล่าวมีความเกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาอื่น ๆ เช่น พันธะเคมีจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่อง
ทฤษฎีกรด-เบสโดยนักเรียนจะต้องเขียนโครงสร้างของโมเลกุลก่อนที่จะพิจารณาว่าสารนั้นเป็นกรดหรือเบส หากนักเรียนมี
แบบจ าลองทางความคิดเรื่องพันธะเคมีไม่ถูกต้องก็จะส่งผลต่อการเรียนทฤษฎีกรด-เบส สอดคล้องกับงานวิจัยของ มาร์การิต้า 
และจิออร์จิโอ [10] ที่พบว่านักเรียนมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องกรด -เบส เป็นผลมาจากความรู้เดิมของนักเรียน
นอกจากนี้หัวข้อคู่กรด คู่เบส นักเรียนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 50.00) มีแบบจ าลองทางความคิดที่ถูกต้องสมบูรณ์ ทั้งนี้อาจจะ
เนื่องมาจากผู้วิจัยใช้ภาพของสิ่งของที่มีลักษณะเป็นคู่ เพื่อให้นักเรียนบอกได้ว่าสิ่งของที่มีลักษณะเป็นคู่เหมือนกันอย่างไร และ
ใช้การยกตัวอย่างสูตรทางเคมี เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความหมายของคู่กรด คู่เบส หลังจากที่นักเรียนเข้าใจความหมายแล้วจึง
ค่อยเชื่อมโยงไปยังสมการโดยให้นักเรียนใช้ลูกศรแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคู่กรด คู่เบสในสมการเคมี ซึ่งการจัดเรียงเนื้อหา
จากง่ายไปยากอาจจะท าให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายขึ้นจึงส่งผลให้นักเรียนมีแบบจ าลองทางความคิดที่ถูกต้องมากขึ้น 
ตารางที่ 2 ผลการวัดแบบจ าลองทางความคิดเรื่อง กรด–เบส ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ที่ใช้แบบจ าลอง
เป็นฐาน (n = 40) 

ผลการทดสอบ
แบบจ าลองทางความคิด 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ าสุด  ̅ S.D. t Sig 

ก่อนเรียน 18 10 3 5.93 1.75 
13.726* .000 

หลังเรียน 18 15 8 11.25 1.85 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากตารางที่ 2 แสดงผลการวัดแบบจ าลองทางความคิดเรื่อง กรด–เบส ของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยการจัด 
การเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานพบว่า นักเรียนมีแบบจ าลองทางความคิดหลังเรียน (  ̅=11.25, S.D.=1.85) สูงกว่าก่อน
เรียน ( ̅=5.93, S.D.=1.75) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้
โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานเน้นให้นักเรียนสร้างแบบจ าลองทางความคิดโดยใช้ความรู้เดิมของตนเองผสานเข้ากับข้อมูลใหม่ที่
ได้รับเพื่ออธิบายสิ่งที่ต้องการศึกษา โดยในแต่ละวงจรเชิงปฏิบัติการมีการใช้สถานการณ์ต่าง ๆ ที่น่าสนใจ เช่น สาธิตการ
ทดลอง ใช้คลิปวิดีโอการทดลองร่วมกับการใช้ค าถามเพื่อกระตุ้นให้สร้างแบบจ าลองทางความคิด พบว่าเมื่อมีการทดลองจะ
กระตุ้นให้นักเรียนสนใจเรียนมากขึ้น การจัดกิจกรรมเช่นนีท้ าให้นักเรียนมีแบบจ าลองทางความคิดที่สอดคล้องกับแบบจ าลอง
ทางวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนในทุกหัวข้อ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฮามีด๊ะ  มูสอ [11] ที่พบว่าเมื่อจัดกิจกรรม
สาธิตการทดลองในการสอนแนวคิดเรื่องการแตกตัวของกรด–เบส ท าให้นักเรียนมีแบบจ าลองทางความคิดที่สอดคล้องกับ
แบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์มากขึ้นและสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัยยนตร์  ศรีเชียงหา [12] ที่พบว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้
แบบจ าลองเป็นฐานให้ความส าคัญกับการใช้ค าถามที่ช่วยให้เกิดการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันส่งเสริมนักเรียนให้ลง
มือปฏิบัติจริง มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนในช้ันเรียนท าให้นักเรียนมีแนวคิดวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ในแต่ละวงจรเชิง
ปฏิบัติการจะมีการสุ่มตัวแทนออกมาน าเสนอแบบจ าลองทางความคิดซึ่งจะท าให้นักเรียนได้ฝึกการอธิบายด้วยด้วยภาษาของ
ตัวเอง และการท ากิจกรรมกลุ่มจะช่วยท าให้นักเรียนมีการแก้ไขแบบจ าลองให้สอดคล้องกับแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ การที่
นักเรียนได้ตรวจสอบและประเมินแบบจ าลองทางความคิดจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิกภายในกลุ่มของตน ถือ
เป็นกระบวนการที่ส าคัญที่ช่วยตรวจสอบแบบจ าลองทางความคิด ซึ่งสอดคล้องกับ กาบเลอร์ และชโรเดอร์ [13] ที่กล่าวว่า
นักเรียนแต่ละคนแม้จะศึกษาเรื่องเดียวกันแต่แบบจ าลองทางความคิดที่ได้อาจจะแตกต่างกัน  
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วงจรเชิงปฏิบัติการที่ 4 เรื่อง ปฏิกิริยาระหว่างกรด-เบส ใช้คลิปวิดีโอกระตุ้นให้สร้างแบบจ าลองทางความคิด สุ่ม
ตัวแทนออกมาน าเสนอและอธิบายเพิ่มเติม นอกจากนี้ให้นักเรียนจับกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและใช้ค าถามเพื่อให้
นักเรียนได้ร่วมอภิปราย พบว่านักเรียนจะให้ความสนใจเมื่อมีการทดลอง กล้าแสดงออกมากขึ้น สามารถร่วมกันอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันภายในกลุ่มและวาดภาพเพื่ออธิบายการทดลองที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งอธิบายความหมายของปฏิกิริยา
สะเทินได้  
 วงจรเชิงปฏิบัติการที่ 5 เรื่อง สมบัติกรด–เบสของเกลือ ใช้ค าถามเพื่อทบทวนความรู้เรื่องปฏิกิริยาระหว่างกรด–เบส
ร่วมกับการสาธิตการทดสอบความเป็นกรด–เบสของสารละลายเกลือ และให้สร้างแบบจ าลองทางความคิดเพื่ออธิบายการ
ทดลองที่เกิดขึ้น สุ่มตัวแทนออกมาน าเสนอ หลังจากนั้นผู้วิจัยจะให้นักเรียนร่วมกันคิดเป็นกลุ่ม จากการจัดกิจก รรมพบว่า
นักเรียนสามารถร่วมกันทบทวนความรู้เดิม โดยผู้วิจัยท าหน้าที่เพียงตั้งค าถามและเปิดประเด็น แต่นักเรียนไม่ค่อยให้ความ
สนใจการสาธิตการทดลองมากนัก อาจจะเนื่องมาจากมีลักษณะคล้ายกับการทดลองก่อนหน้า  นอกจากนี้ยังพบว่านักเรียน
สามารถระบุความเป็นกรด เบสของเกลือได้  
ตารางที่ 1 ผลการจัดกลุ่มแบบจ าลองทางความคิดเรื่อง กรด–เบส ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ที่ใช้
แบบจ าลองเป็นฐาน  

หัวข้อการเรียนรู้ 

จ านวนนักเรียนในกลุ่มแบบจ าลองความคิด (ร้อยละ) 

แบบจ าลองทาง
ความคิดที่ถูกต้อง

สมบูรณ์ 

แบบจ าลองทาง
ความคิดที่สมบูรณ์
แต่ถูกต้องบางส่วน 

แบบจ าลองทาง
ความคิดที่ถูกต้อง
หรือสมบูรณ์อย่าง

ใดอย่างหนึ่ง 

แบบจ าลองทาง
ความคิดที่ไม่

ถูกต้องสมบูรณ์ 

ก่อน
เรียน 

หลัง
เรียน 

ก่อน
เรียน 

หลัง
เรียน 

ก่อน
เรียน 

หลัง
เรียน 

ก่อน
เรียน 

หลัง
เรียน 

ทฤษฎีกรด-เบส 0.00 25.00 25.00 25.00 45.00 37.50 30.00 12.50 
คู่กรด คู่เบส 0.00 50.00 45.00 35.00 35.00 15.00 20.00 0.00 
การแตกตัวของกรด–เบส 0.00 30.00 35.00 40.00 40.00 17.50 25.00 12.50 
pH ของสารละลายกรด–เบส 0.00 17.50 27.50 47.50 37.5 30.00 35.00 5.00 
ปฏิกิริยาระหว่างกรด–เบส 0.00 30.00 12.50 42.50 42.50 20.00 45.00 7.50 
สมบัติกรด–เบสของเกลือ 0.00 22.50 27.50 32.50 47.50 35.00 25.00 10.00 

รวมเฉลี่ย 0.00 29.17 28.75 37.08 41.25 25.83 30.00 7.92 
 การวิเคราะห์และจัดกลุ่มแบบจ าลองทางความคิดเรื่อง กรด–เบส ก่อนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ที่ใช้
แบบจ าลองเป็นฐาน โดยภาพรวมพบว่านักเรียนมีผลการวัดแบบจ าลองทางความคิดหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนในทุกหัวข้อการ
เรียนรู้และหลังจากเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ที่ใช้แบบจ าลองเป็นฐานพบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีแบบจ าลองทาง
ความคิดเรื่องกรด-เบสหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานร้อยละ 29.17, 37.08, 25.83 และ 7.92 ซึ่งจัดใน
กลุ่มแบบจ าลองทางความคิดถูกต้องสมบูรณ์ แบบจ าลองทางความคิดท่ีสมบูรณ์แต่ถูกต้องบางส่วน แบบจ าลองทางความคิด
ถูกต้องหรือสมบูรณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง และกลุ่มแบบจ าลองทางความคิดไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ตามล าดับ นอกจากนี้เมื่อวิเคราะห์
แบบจ าลองทางความคิดเรื่อง กรด–เบส ในแต่ละหัวข้อการเรียนรู้ พบว่าเรื่องคู่กรด คู่เบส นักเรียนร้อยละ 50.00 มีแบบจ าลอง
ทางความคิดที่ถูกต้องสมบูรณ์ เรื่อง pH ของสารละลาย ปฏิกิริยาระว่างกรด-เบสและการแตกตัวองกรด–เบส นักเรียนส่วน
ใหญ่มีแบบจ าลองทางความคิดที่สมบูรณ์แต่ถูกต้องบางส่วน (ร้อยละ 47.50, 42.50 และ 40.00 ตามล าดับ) นอกจากนี้เรื่อง 
ทฤษฎีกรด-เบสและสมบัติกรด–เบสของเกลือ พบว่านักเรียนยังมีแบบจ าลองทางความคิดที่ถูกต้องหรือสมบูรณ์อย่างใดอย่าง

หนึ่ง (ร้อยละ 37.50 และ 35.00) ผลที่เกิดขึ้นไม่เป็นไปตามสมติฐาน ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากการที่ผู้วิจัยไม่ได้ทบทวนชนิด
ของกรด-เบส นักเรียนจึงไม่สามารถน าไปเช่ือมโยงกับเรื่องสมบัติกรด–เบสของเกลือได้ และอาจจะเนื่องจากเนื้อหาที่เป็น
นามธรรมจึงท าให้เข้าใจได้ยาก นอกจากน้ีเนื้อหาดังกล่าวมีความเกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาอื่น ๆ เช่น พันธะเคมีจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่อง
ทฤษฎีกรด-เบสโดยนักเรียนจะต้องเขียนโครงสร้างของโมเลกุลก่อนที่จะพิจารณาว่าสารนั้นเป็นกรดหรือเบส หากนักเรียนมี
แบบจ าลองทางความคิดเรื่องพันธะเคมีไม่ถูกต้องก็จะส่งผลต่อการเรียนทฤษฎีกรด-เบส สอดคล้องกับงานวิจัยของ มาร์การิต้า 
และจิออร์จิโอ [10] ที่พบว่านักเรียนมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องกรด -เบส เป็นผลมาจากความรู้เดิมของนักเรียน
นอกจากนี้หัวข้อคู่กรด คู่เบส นักเรียนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 50.00) มีแบบจ าลองทางความคิดที่ถูกต้องสมบูรณ์ ทั้งนี้อาจจะ
เนื่องมาจากผู้วิจัยใช้ภาพของสิ่งของที่มีลักษณะเป็นคู่ เพื่อให้นักเรียนบอกได้ว่าสิ่งของที่มีลักษณะเป็นคู่เหมือนกันอย่างไร และ
ใช้การยกตัวอย่างสูตรทางเคมี เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความหมายของคู่กรด คู่เบส หลังจากท่ีนักเรียนเข้าใจความหมายแล้วจึง
ค่อยเชื่อมโยงไปยังสมการโดยให้นักเรียนใช้ลูกศรแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคู่กรด คู่เบสในสมการเคมี ซึ่งการจัดเรียงเนื้อหา
จากง่ายไปยากอาจจะท าให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายขึ้นจึงส่งผลให้นักเรียนมีแบบจ าลองทางความคิดที่ถูกต้องมากขึ้น 
ตารางที่ 2 ผลการวัดแบบจ าลองทางความคิดเรื่อง กรด–เบส ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ที่ใช้แบบจ าลอง
เป็นฐาน (n = 40) 

ผลการทดสอบ
แบบจ าลองทางความคิด 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ าสุด  ̅ S.D. t Sig 

ก่อนเรียน 18 10 3 5.93 1.75 
13.726* .000 

หลังเรียน 18 15 8 11.25 1.85 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากตารางที่ 2 แสดงผลการวัดแบบจ าลองทางความคิดเรื่อง กรด–เบส ของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยการจัด 
การเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานพบว่า นักเรียนมีแบบจ าลองทางความคิดหลังเรียน (  ̅=11.25, S.D.=1.85) สูงกว่าก่อน
เรียน ( ̅=5.93, S.D.=1.75) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้
โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานเน้นให้นักเรียนสร้างแบบจ าลองทางความคิดโดยใช้ความรู้เดิมของตนเองผสานเข้ากับข้อมูลใหม่ที่
ได้รับเพื่ออธิบายสิ่งที่ต้องการศึกษา โดยในแต่ละวงจรเชิงปฏิบัติการมีการใช้สถานการณ์ต่าง ๆ ที่น่าสนใจ เช่น สาธิตการ
ทดลอง ใช้คลิปวิดีโอการทดลองร่วมกับการใช้ค าถามเพื่อกระตุ้นให้สร้างแบบจ าลองทางความคิด พบว่าเมื่อมีการทดลองจะ
กระตุ้นให้นักเรียนสนใจเรียนมากขึ้น การจัดกิจกรรมเช่นนีท้ าให้นักเรียนมีแบบจ าลองทางความคิดที่สอดคล้องกับแบบจ าลอง
ทางวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนในทุกหัวข้อ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฮามีด๊ะ  มูสอ [11] ที่พบว่าเมื่อจัดกิจกรรม
สาธิตการทดลองในการสอนแนวคิดเรื่องการแตกตัวของกรด–เบส ท าให้นักเรียนมีแบบจ าลองทางความคิดที่สอดคล้องกับ
แบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์มากขึ้นและสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัยยนตร์  ศรีเชียงหา [12] ที่พบว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้
แบบจ าลองเป็นฐานให้ความส าคัญกับการใช้ค าถามที่ช่วยให้เกิดการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันส่งเสริมนักเรียนให้ลง
มือปฏิบัติจริง มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนในช้ันเรียนท าให้นักเรียนมีแนวคิดวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ในแต่ละวงจรเชิง
ปฏิบัติการจะมีการสุ่มตัวแทนออกมาน าเสนอแบบจ าลองทางความคิดซึ่งจะท าให้นักเรียนได้ฝึกการอธิบายด้วยด้วยภาษาของ
ตัวเอง และการท ากิจกรรมกลุ่มจะช่วยท าให้นักเรียนมีการแก้ไขแบบจ าลองให้สอดคล้องกับแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ การที่
นักเรียนได้ตรวจสอบและประเมินแบบจ าลองทางความคิดจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิกภายในกลุ่มของตน ถือ
เป็นกระบวนการที่ส าคัญที่ช่วยตรวจสอบแบบจ าลองทางความคิด ซึ่งสอดคล้องกับ กาบเลอร์ และชโรเดอร์ [13] ที่กล่าวว่า
นักเรียนแต่ละคนแม้จะศึกษาเรื่องเดียวกันแต่แบบจ าลองทางความคิดที่ได้อาจจะแตกต่างกัน  
  



1576
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

สรุปผลการทดลอง 
 1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 มแีบบจ าลองทางความคิดเรื่องกรด-เบสหลังไดร้ับการจดัการเรียนรู้โดยใช้แบบจ า 
ลองเป็นฐานร้อยละ 29.17, 37.08, 25.83 และ 7.92 ซึ่งจัดในกลุ่มแบบจ าลองทางความคิดถูกต้องสมบูรณ์ แบบจ าลองทาง
ความคิดที่สมบูรณ์แต่ถูกต้องบางส่วน แบบจ าลองทางความคิดถูกต้องหรือสมบูรณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง และกลุ่มแบบจ าลอง 
ทางความคิดไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ตามล าดับ 
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บทคัดย่อ 
 แนวคิดคลาดเคลื่อนทางวิทยาศาสตร์ส่งผลต่อความเข้าใจในการเรียนเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ ดังนั้นงานวิจัยนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดคลาดเคลื่อน เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 กลุ่มเป้าหมาย คือ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในอ าเภอ
เมือง จังหวัดสงขลา จ านวน 29 คน ท่ีได้จากการเลือกแบบเจาะจง ซึ่งผ่านการเรียนเนื้อหาเรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ 
มาแล้ว เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบวัดแนวคิดวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและกฎการเคลื่ อนที่ เป็นแบบทดสอบผสมระหว่าง
แบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 2 ระดับ (Two-Tier Multiple-Choice Test) กับแบบทดสอบชนิดค าถามปลายเปิด (Essay 
Items) จ านวน 18 ข้อ ผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีแนวคิดคลาดเคลื่อนมากเป็นอันดับ 1 คือเรื่อง กฎการเคลื่อนที่ข้อท่ีสองของ
นิวตัน โดยเข้าใจว่าถ้าแรงลัพธ์ท่ีมีค่าคงตัวและไม่เป็นศูนย์กระท ากับวัตถุจะท าให้ความเร็วของวัตถุนั้นมีค่าคงตัวด้วย อันดับ 2 
คือเรื่อง แรงเสียดทาน โดยเข้าใจว่าการที่วัตถุหยุดนิ่งเป็นเพราะวัตถุมีแรงเสียดทานสถิตมากกว่าแรงภายนอกที่มากระท า 
อันดับ 3 คือเรื่อง มวลและกฎการเคลื่อนที่ข้อที่หนึ่งของนิวตัน โดยเข้าใจว่าวัตถุจะเคลื่อนที่ได้เมื่อแรงที่มากระท ามีขนาด
มากกว่าน้ าหนักของวัตถุ อันดับ 4 คือเรื่อง แรงและการหาแรงลัพธ์ โดยเข้าใจว่าเมื่อออกแรงกระท ากับวัตถุ วัตถุจะเปลี่ยน
สภาพการเคลื่อนที่เสมอ และอันดับ 5 คือเรื่อง กฎการเคลื่อนที่ข้อท่ีสามของนิวตัน โดยเข้าใจว่าแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาเป็น
แรงท่ีมีขนาดเท่ากัน แต่มีทิศทางตรงข้ามกัน และกระท าต่อวัตถุช้ินเดียวกัน 
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บทน า 
 วิทยาศาสตร์สามารถช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์          
มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าหาความรู้ และประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อแก้ปัญหาชีวิตอย่างมีระบบระเบียบเป็นขั้นตอนอย่างมีแบบ
แผน [1] จุดมุ่งหมายของวิชาวิทยาศาสตร์ คือการมุ้งเน้นให้นักเรียนมีความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน คือนักเรียน
ใช้ความเช่ือ และความรู้สึกของตัวเองในการอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในธรรมชาติ โดยมีบางประเด็นไม่สอดคล้อง
กับพื้นฐานความเป็นจริงทางวิทยาศาสตร์ และแตกต่างไปจากแนวคิดของนักวิทยาศาสตร์ แนวคิดเหล่านี้เรียกว่า แนวคิด
คลาดเคลื่อน ซึ่งก็คือแนวคิดคลาดเคลื่อนทางวิทยาศาสตร์นั้นเอง และเนื่องจากวิชาฟิสิกส์เป็นแขนงหนึ่งของวิชาวิทยาศาสตร์ 
ถ้านักเรียนมีแนวคิดคลาดเคลื่อนทางวิทยาศาสตร์  จะเกิดอุปสรรค์ในการเรียนส่งผลต่อการเรียนรู้และความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อนในเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ด้วยเช่นกัน [2]   
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาแนวคิดคลาดเคลื่อน เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ ของนักเรียน          
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งเป็นนักเรียนที่ผ่านการเรียนเนื้อหาเรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ มาแล้วเพื่อให้ผู้วิจัยได้ทราบว่าหลัง
การจัดการเรียนการสอน นักเรียนมีแนวคิดคลาดเคลื่อนในเรื่อง แรงและกฎการการเคลื่อนที่ ในประเด็นใดบ้าง โดยแนวคิด
คลาดเคลื่อนของนักเรียนสามารถวัดได้ด้วยแบบวัดแนวคิดวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยผ่าน
การตรวจสอบ แก้ไขจากผู้เช่ียวชาญ และมีค่าความสอดคล้องตั้งแต่ 0.67 ขึ้นไป จากนั้นน าคะแนนที่ได้มาจัดกลุ่มแนวคิด
วิทยาศาสตร์ โดยประยุกต์ใช้เกณฑ์ของมาเร็ค และบริคเฮ้า [3] เพื่อศึกษาแนวคิดคลาดเคลื่อนของนักเรียนในเนื้อหาเรื่อง แรง
และกฎการเคลื่อนที่ โดยผู้วิจัยแบ่งเนื้อหาเรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ ออกเป็นเรื่องย่อย ๆ ดังนี้ 1. เรื่อง แรงและการหาแรง
ลัพธ์ 2. เรื่อง มวลและกฎการเคลื่อนที่ข้อที่หนึ่งของนิวตัน 3. เรื่อง กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตัน 4. เรื่อง กฎการ
เคลื่อนที่ข้อท่ีสามของนิวตัน และ5. เรื่อง แรงเสียดทาน รวมทั้งเนื้อหาในเรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ เป็นเนื้อหาในบทแรก ๆ 
ของการเรียนวิชาฟิสิกส์ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ซึ่งถ้านักเรียนมีแนวคิดคลาดเคลื่อนในเนื้อหาแรก ๆ อาจส่งผลต่อความ
เข้าใจที่คลาดเคลื่อนในเนื้อหาถัดไปได้ เนื่องจากเนื้อหาในบทแรก ๆ จะเป็นพื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
เนื้อหาในบทถัดไป  

วิธีการวิจัย 
 1. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
    เพื่อศึกษาแนวคิดคลาดเคลื่อน เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 2. กลุ่มเป้าหมาย 
    กลุ่มเป้าหมาย คือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ซึ่งเป็นนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ -
คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา จ านวน 29 คน ที่ได้จากการเลือกแบบเจาะจง  
(Purposive Sampling) ซึ่งผ่านการเรียนเนื้อหาเรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ มาแล้ว 
 3. ตัวแปรที่ศึกษา 
    ตัวแปรต้น    ความเข้าใจในแนวคิดหลัก เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่   
    ตัวแปรตาม   แนวคิดคลาดเคลื่อน เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่  
 4. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
    แบบวัดแนวคิดวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ ซึ่งเป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 2 ระดับ (Two-Tier 
Multiple-Choice Test) และแบบทดสอบชนิดค าถามปลายเปิด (Essay Items) โดยวิเคราะห์จากความเหมาะสมของเนื้อหา
และข้อค าถาม รวมจ านวน 18 ข้อโดยผ่านการแก้ไขตามค าแนะจากผู้เชี่ยวชาญ และมีค่าความสอดคล้องตั้งแต่ 0.67 ข้ึนไป 
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บทน า 
 วิทยาศาสตร์สามารถช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์          
มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าหาความรู้ และประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อแก้ปัญหาชีวิตอย่างมีระบบระเบียบเป็นขั้นตอนอย่างมีแบบ
แผน [1] จุดมุ่งหมายของวิชาวิทยาศาสตร์ คือการมุ้งเน้นให้นักเรียนมีความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน คือนักเรียน
ใช้ความเช่ือ และความรู้สึกของตัวเองในการอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในธรรมชาติ โดยมีบางประเด็นไม่สอดคล้อง
กับพื้นฐานความเป็นจริงทางวิทยาศาสตร์ และแตกต่างไปจากแนวคิดของนักวิทยาศาสตร์ แนวคิดเหล่านี้เรียกว่า แนวคิด
คลาดเคลื่อน ซึ่งก็คือแนวคิดคลาดเคลื่อนทางวิทยาศาสตร์นั้นเอง และเนื่องจากวิชาฟิสิกส์เป็นแขนงหนึ่งของวิชาวิทยาศาสตร์ 
ถ้านักเรียนมีแนวคิดคลาดเคลื่อนทางวิทยาศาสตร์  จะเกิดอุปสรรค์ในการเรียนส่งผลต่อการเรียนรู้และความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อนในเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ด้วยเช่นกัน [2]   
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาแนวคิดคลาดเคลื่อน เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ ของนักเรียน          
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งเป็นนักเรียนที่ผ่านการเรียนเนื้อหาเรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ มาแล้วเพื่อให้ผู้วิจัยได้ทราบว่าหลัง
การจัดการเรียนการสอน นักเรียนมีแนวคิดคลาดเคลื่อนในเรื่อง แรงและกฎการการเคลื่อนที่ ในประเด็นใดบ้าง โดยแนวคิด
คลาดเคลื่อนของนักเรียนสามารถวัดได้ด้วยแบบวัดแนวคิดวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยผ่าน
การตรวจสอบ แก้ไขจากผู้เช่ียวชาญ และมีค่าความสอดคล้องตั้งแต่ 0.67 ขึ้นไป จากนั้นน าคะแนนที่ได้มาจัดกลุ่มแนวคิด
วิทยาศาสตร์ โดยประยุกต์ใช้เกณฑ์ของมาเร็ค และบริคเฮ้า [3] เพื่อศึกษาแนวคิดคลาดเคลื่อนของนักเรียนในเนื้อหาเรื่อง แรง
และกฎการเคลื่อนที่ โดยผู้วิจัยแบ่งเนื้อหาเรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ ออกเป็นเรื่องย่อย ๆ ดังนี้ 1. เรื่อง แรงและการหาแรง
ลัพธ์ 2. เรื่อง มวลและกฎการเคลื่อนที่ข้อที่หนึ่งของนิวตัน 3. เรื่อง กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตัน 4. เรื่อง กฎการ
เคลื่อนที่ข้อท่ีสามของนิวตัน และ5. เรื่อง แรงเสียดทาน รวมทั้งเนื้อหาในเรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ เป็นเนื้อหาในบทแรก ๆ 
ของการเรียนวิชาฟิสิกส์ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ซึ่งถ้านักเรียนมีแนวคิดคลาดเคลื่อนในเนื้อหาแรก ๆ อาจส่งผลต่อความ
เข้าใจที่คลาดเคลื่อนในเนื้อหาถัดไปได้ เนื่องจากเนื้อหาในบทแรก ๆ จะเป็นพื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
เนื้อหาในบทถัดไป  

วิธีการวิจัย 
 1. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
    เพื่อศึกษาแนวคิดคลาดเคลื่อน เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 2. กลุ่มเป้าหมาย 
    กลุ่มเป้าหมาย คือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ซึ่งเป็นนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ -
คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา จ านวน 29 คน ที่ได้จากการเลือกแบบเจาะจง  
(Purposive Sampling) ซึ่งผ่านการเรียนเนื้อหาเรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ มาแล้ว 
 3. ตัวแปรที่ศึกษา 
    ตัวแปรต้น    ความเข้าใจในแนวคิดหลัก เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่   
    ตัวแปรตาม   แนวคิดคลาดเคลื่อน เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่  
 4. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
    แบบวัดแนวคิดวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ ซึ่งเป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 2 ระดับ (Two-Tier 
Multiple-Choice Test) และแบบทดสอบชนิดค าถามปลายเปิด (Essay Items) โดยวิเคราะห์จากความเหมาะสมของเนื้อหา
และข้อค าถาม รวมจ านวน 18 ข้อโดยผ่านการแก้ไขตามค าแนะจากผู้เชี่ยวชาญ และมีค่าความสอดคล้องตั้งแต่ 0.67 ข้ึนไป 
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 5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
    ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการน าแบบวัดแนวคิดวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อน ไปใช้
ทดสอบกับกลุ่มเป้าหมาย จากนั้นตรวจและแปลผลคะแนนที่ได้จากแบบวัดแนวคิดวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ 
โดยประยุกต์ใช้เกณฑ์ของมาเร็ค และบริคเฮ้า แล้วน าผลที่ได้มาจัดกลุ่มแนวคิดวิทยาศาสตร์เพื่อศึกษาแนวคิดคลาดเคลื่อนเรื่อง 
แรงและกฎการเคลื่อนที่ ของกลุ่มเป้าหมาย ต่อไป ซึ่งการจัดกลุ่มแนวคิดวิทยาศาสตร์ตามเกณฑ์มาเร็ค และบริคเฮ้า สามารถ
จัดกลุ่มแนวคิดวิทยาศาสตร์ได้ทั้งหมด 4 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มแนวคิดที่ถูกต้องสมบูรณ์ 2. กลุ่มแนวคิดถูกต้องแต่ยังไม่สมบูรณ์      
3. กลุ่มแนวคิดคลาดเคลื่อน  และ 4. แนวคิดไม่ถูกต้อง โดยในแต่ละกลุ่มมีเกณฑ์การให้คะแนนที่ผู้วิจัยประยุกต์ขึ้น ดังนี ้ 
    1. กลุ่มแนวคิดที่ถูกต้องสมบูรณ์ เกณฑ์การให้คะแนน คือ ค าตอบของนักเรียนถูกต้อง และอธิบายเหตุผลถูกต้อง
สมบูรณ์ ให้ 3 คะแนน  
    2. กลุ่มแนวคิดถูกต้องแต่ยังไม่สมบูรณ์ เกณฑ์การให้คะแนน คือ ค าตอบของนักเรียนถูกต้อง และอธิบายเหตุผล 
ถูกต้องแต่ยังไม่สมบูรณ์ ให้ 2 คะแนน 
    3. กลุ่มแนวคิดคลาดเคลื่อน เกณฑ์การให้คะแนน แบ่งเป็น 3 กรณี ดังนี ้
  กรณีที่ 1 ค าตอบของนักเรียนถูกต้อง และอธิบายเหตุผลบางส่วนถูกต้องและบางส่วนผิด ให้ 1 คะแนน 
  กรณีที่ 2 ค าตอบของนักเรียนถูกต้อง แต่ไม่อธิบายเหตุผล ให้ 1 คะแนน  
  กรณีที่ 3 ค าตอบของนักเรียนผิด แต่อธิบายเหตุผลบางส่วนถูกต้อง ให้ 1 คะแนน 
    4. กลุ่มแนวคิดไม่ถูกต้อง เกณฑ์การให้คะแนน แบ่งเป็น 3 กรณี ดังนี้  
  กรณีที่ 1 ค าตอบของนักเรียนไม่ถูกต้องเลย และไม่อธิบายเหตุผลหรืออธิบายเหตุผลผิด ให้ 0 คะแนน  
  กรณีที่ 2 นักเรียนตอบไม่ตรงค าถามเลย ให้ 0 คะแนน  
  กรณีที่ 3 นักเรียนไม่ตอบค าถาม ให้ 0 คะแนน 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการตรวจและแปลผลคะแนนท่ีได้จากแบบวัดแนวคิดวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 จ านวน 29 คน สามารถจัดกลุ่มแนวคิดวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนโดยประยุกต์ใช้เกณฑ์ของมาเร็ค และ   
บริคเฮ้า ได้ดังนี ้
ตารางที่ 1 กลุ่มแนวคิดวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 

เรื่องย่อย 
กลุ่มแนวคิด (ร้อยละ) 

แนวคิดที่ถูกต้อง
สมบูรณ ์

แนวคิดที่ถูกต้อง
แต่ยังไมส่มบรูณ ์

แนวคิดคลาดเคลื่อน แนวคิดไม่ถูกต้อง 

1. แรงและการหาแรงลัพธ์ 58.62 9.20 19.54 12.64 
2. มวลและกฎการเคลื่อนที่ข้อท่ี
หนึ่งของนิวตัน 

27.59 24.14 23.28 25.00 

3. กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของ
นิวตัน 

17.24 25.29 37.93 19.54 

4. กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สามของ
นิวตัน 

36.78 14.94 2.30 45.98 

5. แรงเสียดทาน 43.10 18.10 31.90 6.90 

 

 จากตารางที่ 1 เมื่อวิเคราะห์ค าตอบของนักเรียนในกลุ่มแนวคิดคลาดเคลื่อน พบว่านักเรียนมีแนวคิดคลาดเคลื่อนใน
แต่ละเรื่องย่อย ดังนี้ 
 1. เรื่อง แรงและการหาแรงแรงลัพธ์ พบว่านักเรียนมีแนวคิดคลาดเคลื่อน โดยแนวค าตอบส่วนใหญ่ของนักเรียน
เข้าใจว่าเมื่อออกแรงกระท ากับวัตถุ วัตถุจะเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่เสมอ และมีนักเรียนบางส่วนเข้าใจว่าเมื่อออกแรงกระท า
ต่อวัตถุ วัตถุจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงข้ามกับทิศทางของแรงท่ีมากระท า 
 2. เรื่อง มวลและกฎการเคลื่อนที่ข้อที่หนึ่งของนิวตัน พบว่านักเรียนมีแนวคิดคลาดเคลื่อน โดยแนวค าตอบส่วนใหญ่
ของนักเรียนเข้าใจว่าวัตถุจะเคลื่อนที่ได้เมื่อแรงท่ีมากระท ามีขนาดมากกว่าน้ าหนักของวัตถุ  
 3. เรื่อง กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตัน พบว่านักเรียนมีแนวคิดคลาดเคลื่อน โดยแนวค าตอบส่วนใหญ่ของ
นักเรียนเข้าใจว่าถ้าแรงลัพธ์ที่มีค่าคงตัวและไม่เป็นศูนย์กระท ากับวัตถุจะท าให้ความเร็วของวัตถุนั้นมีค่าคงตัวด้วย   
 4. เรื่อง กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สามของนิวตัน พบว่านักเรียนมีแนวคิดคลาดเคลื่อน โดยแนวค าตอบส่วนใหญ่ของ
นักเรียนเข้าใจว่าแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาเป็นแรงที่มีขนาดเท่ากัน แต่มีทิศทางตรงข้ามกัน และกระท าต่อวัตถุช้ินเดียวกัน 
 5. เรื่อง แรงเสียดทาน พบว่านักเรียนมีแนวคิดคลาดเคลื่อน โดยแนวค าตอบส่วนใหญ่ของนักเรียนเข้าใจว่าการที่วัตถุ
หยุดนิ่งเป็นเพราะวัตถุมีแรงเสียดทานสถิตมากกว่าแรงภายนอกที่มากระท า และมีนักเรียนบางคนเข้าใจว่าแรงเสียดทานจะ
เกิดขึ้นเฉพาะในกรณีที่วัตถุเคลื่อนที่เท่านั้น รวมทั้งนักเรียนบางคนเข้าใจว่าแรงเสียดทานมีทิศทางตรงข้ามกับทิศทาง          
การเคลื่อนที่ของวัตถุเท่านั้น 
 จากผลการศึกษาความเข้าใจของนักเรียน เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  พบว่า
นักเรียนมีแนวคิดคลาดเคลื่อนในเนื้อหาเรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนท่ี ทุกเรื่องย่อย โดยเฉพาะเรื่อง กฎการเคลื่อนท่ีข้อที่สอง
ของนิวตัน และ เรื่อง แรงเสียดทาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพรรษา หอมฤทธ์ิ และชนินันท์ พฤกษ์ประมูล [4]              
ที่ท าการศึกษาแนวคิดคลาดเคลื่อนและการขาดความรู้ เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ ของนักเรียนช้ันมัธยมปลายในจังหวัด
สิงห์บุรี พบว่านักเรียนในจังหวัดสิงห์บุรีมีแนวคิดคลาดเคลื่อนและขาดความรู้ เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ ทุกเรื่องย่อย และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์ [5] ที่พบว่าแนวคิดทางเลือกของนักเรียนในวิชาฟิสิกส์ยังคลาดเคลื่อนจาก
แนวคิดทางวิทศาสตร์ โดยเฉพาะในเรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ อาจเป็นเพราะแนวคิดทางฟิสิกส์ส่วนใหญ่เป็นนามธรรม การใช้
ภาษาที่ไมถูกต้องในการบรรยายแนวคิด นักเรียนไมมีความรูพื้นฐานมาก่อนหรือยังไมเขาใจความรูพื้นฐาน ความไมชัดเจนของ
หนังสือเรียน และนักเรียนจะใช้ความจ าในการตอบค าถามและแกโจทย์ปัญหาโดยไมมีความเข้าใจ 
 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยพบว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 มีแนวคิดคลาดเคลื่อนในทุกเรื่องย่อยในเรื่อง แรงและกฎการ
เคลื่อนที่ โดยสามารถจัดอันดับเรื่องย่อยที่นักเรียนมีแนวคิดคลาดเคลื่อนมากท่ีสุดจนถึงน้อยที่สุด ได้ดังนี้ อันดับ 1 คือเรื่อง กฎ
การเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตัน คิดเป็นร้อยละ 37.93 โดยนักเรียนเข้าใจว่าถ้าแรงลัพธ์ที่มีค่าคงตัวและไม่เป็นศูนย์กระท ากับ
วัตถุจะท าให้ความเร็วของวัตถุนั้นมีค่าคงตัวด้วย อันดับ 2 คือเรื่อง แรงเสียดทาน คิดเป็นร้อยละ 31.90  โดยนักเรียนเข้าใจว่า
การที่วัตถุหยุดนิ่งเป็นเพราะวัตถุมีแรงเสียดทานสถิตมากกว่าแรงภายนอกที่มากระท า อันดับ 3 คือเรื่อง มวลและกฎการ
เคลื่อนที่ข้อท่ีหนึ่งของนิวตัน คิดเป็นร้อยละ 23.28 โดยนักเรียนเข้าใจว่าวัตถุจะเคลื่อนที่ได้เมื่อแรงที่มากระท ามีขนาดมากกว่า
น้ าหนักของวัตถุ อันดับ 4 คือเรื่อง แรงและการหาแรงลัพธ์ คิดเป็นร้อยละ 19.54 โดยนักเรียนเข้าใจว่าเมื่อออกแรงกระท ากับ
วัตถุ วัตถุจะเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่เสมอ และอันดับ 5 คือเรื่อง กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สามของนิวตัน คิดเป็นร้อยละ 2.30 
โดยนักเรียนเข้าใจว่าแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาเป็นแรงท่ีมีขนาดเท่ากัน แต่มีทิศทางตรงข้ามกัน และกระท าต่อวัตถุช้ินเดียวกัน 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 

 จากตารางที่ 1 เมื่อวิเคราะห์ค าตอบของนักเรียนในกลุ่มแนวคิดคลาดเคลื่อน พบว่านักเรียนมีแนวคิดคลาดเคลื่อนใน
แต่ละเรื่องย่อย ดังนี้ 
 1. เรื่อง แรงและการหาแรงแรงลัพธ์ พบว่านักเรียนมีแนวคิดคลาดเคลื่อน โดยแนวค าตอบส่วนใหญ่ของนักเรียน
เข้าใจว่าเมื่อออกแรงกระท ากับวัตถุ วัตถุจะเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่เสมอ และมีนักเรียนบางส่วนเข้าใจว่าเมื่อออกแรงกระท า
ต่อวัตถุ วัตถุจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงข้ามกับทิศทางของแรงท่ีมากระท า 
 2. เรื่อง มวลและกฎการเคลื่อนที่ข้อที่หนึ่งของนิวตัน พบว่านักเรียนมีแนวคิดคลาดเคลื่อน โดยแนวค าตอบส่วนใหญ่
ของนักเรียนเข้าใจว่าวัตถุจะเคลื่อนที่ได้เมื่อแรงท่ีมากระท ามีขนาดมากกว่าน้ าหนักของวัตถุ  
 3. เรื่อง กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตัน พบว่านักเรียนมีแนวคิดคลาดเคลื่อน โดยแนวค าตอบส่วนใหญ่ของ
นักเรียนเข้าใจว่าถ้าแรงลัพธ์ที่มีค่าคงตัวและไม่เป็นศูนย์กระท ากับวัตถุจะท าให้ความเร็วของวัตถุนั้นมีค่าคงตัวด้วย   
 4. เรื่อง กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สามของนิวตัน พบว่านักเรียนมีแนวคิดคลาดเคลื่อน โดยแนวค าตอบส่วนใหญ่ของ
นักเรียนเข้าใจว่าแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาเป็นแรงที่มีขนาดเท่ากัน แต่มีทิศทางตรงข้ามกัน และกระท าต่อวัตถุช้ินเดียวกัน 
 5. เรื่อง แรงเสียดทาน พบว่านักเรียนมีแนวคิดคลาดเคลื่อน โดยแนวค าตอบส่วนใหญ่ของนักเรียนเข้าใจว่าการที่วัตถุ
หยุดนิ่งเป็นเพราะวัตถุมีแรงเสียดทานสถิตมากกว่าแรงภายนอกที่มากระท า และมีนักเรียนบางคนเข้าใจว่าแรงเสียดทานจะ
เกิดขึ้นเฉพาะในกรณีที่วัตถุเคลื่อนที่เท่านั้น รวมทั้งนักเรียนบางคนเข้าใจว่าแรงเสียดทานมีทิศทางตรงข้ามกับทิศทาง          
การเคลื่อนที่ของวัตถุเท่านั้น 
 จากผลการศึกษาความเข้าใจของนักเรียน เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  พบว่า
นักเรียนมีแนวคิดคลาดเคลื่อนในเนื้อหาเรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนท่ี ทุกเรื่องย่อย โดยเฉพาะเรื่อง กฎการเคลื่อนท่ีข้อที่สอง
ของนิวตัน และ เรื่อง แรงเสียดทาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพรรษา หอมฤทธิ์ และชนินันท์ พฤกษ์ประมูล [4]              
ที่ท าการศึกษาแนวคิดคลาดเคลื่อนและการขาดความรู้ เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนท่ี ของนักเรียนช้ันมัธยมปลายในจังหวัด
สิงห์บุรี พบว่านักเรียนในจังหวัดสิงห์บุรีมีแนวคิดคลาดเคลื่อนและขาดความรู้ เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ ทุกเรื่องย่อย และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์ [5] ที่พบว่าแนวคิดทางเลือกของนักเรียนในวิชาฟิสิกส์ยังคลาดเคลื่อนจาก
แนวคิดทางวิทศาสตร์ โดยเฉพาะในเรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ อาจเป็นเพราะแนวคิดทางฟิสิกส์ส่วนใหญ่เป็นนามธรรม การใช้
ภาษาที่ไมถูกต้องในการบรรยายแนวคิด นักเรียนไมมีความรูพื้นฐานมาก่อนหรือยังไมเขาใจความรูพื้นฐาน ความไมชัดเจนของ
หนังสือเรียน และนักเรียนจะใช้ความจ าในการตอบค าถามและแกโจทย์ปัญหาโดยไมมีความเข้าใจ 
 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยพบว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 มีแนวคิดคลาดเคลื่อนในทุกเรื่องย่อยในเรื่อง แรงและกฎการ
เคลื่อนที่ โดยสามารถจัดอันดับเรื่องย่อยที่นักเรียนมีแนวคิดคลาดเคลื่อนมากท่ีสุดจนถึงน้อยที่สุด ได้ดังนี้ อันดับ 1 คือเรื่อง กฎ
การเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตัน คิดเป็นร้อยละ 37.93 โดยนักเรียนเข้าใจว่าถ้าแรงลัพธ์ที่มีค่าคงตัวและไม่เป็นศูนย์กระท ากับ
วัตถุจะท าให้ความเร็วของวัตถุนั้นมีค่าคงตัวด้วย อันดับ 2 คือเรื่อง แรงเสียดทาน คิดเป็นร้อยละ 31.90  โดยนักเรียนเข้าใจว่า
การที่วัตถุหยุดนิ่งเป็นเพราะวัตถุมีแรงเสียดทานสถิตมากกว่าแรงภายนอกที่มากระท า อันดับ 3 คือเรื่อง มวลและกฎการ
เคลื่อนที่ข้อท่ีหนึ่งของนิวตัน คิดเป็นร้อยละ 23.28 โดยนักเรียนเข้าใจว่าวัตถุจะเคลื่อนที่ได้เมื่อแรงที่มากระท ามีขนาดมากกว่า
น้ าหนักของวัตถุ อันดับ 4 คือเรื่อง แรงและการหาแรงลัพธ์ คิดเป็นร้อยละ 19.54 โดยนักเรียนเข้าใจว่าเมื่อออกแรงกระท ากับ
วัตถุ วัตถุจะเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่เสมอ และอันดับ 5 คือเรื่อง กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สามของนิวตัน คิดเป็นร้อยละ 2.30 
โดยนักเรียนเข้าใจว่าแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาเป็นแรงท่ีมีขนาดเท่ากัน แต่มีทิศทางตรงข้ามกัน และกระท าต่อวัตถุช้ินเดียวกัน 
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ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจค�าศัพท์ทางเคมีและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี 

โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 5R เรื่องโมลและสูตรเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เมธินีย์ สรรเสริญ1* และพูนสุข อุดม2 

บทคัดย่อ
ค�าศัพท์เฉพาะทางเคมีมักเป็นอุปสรรคในการเรียนรู้ของนักเรียนหลายๆคน ซึ่งการใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 5R จะช่วยให้

นักเรียนเข้าใจค�าศัพท์เฉพาะทางท่ีเกิดขึ้นในบทเรียนนั้นๆได้ การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเข้าใจค�าศัพท์ทางเคม ี

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวชิาเคม ีและความสมัพนัธ์ระหว่างความเข้าใจค�าศพัท์ทางเคมกัีบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวชิาเคมขีองนกัเรยีน

หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 5R เรื่องโมลและสูตรเคมี กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

4/7 โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ จ�านวน 32 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องโมลและ

สูตรเคมีโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 5R จ�านวน 4 แผน 2) แบบทดสอบวัดความเข้าใจค�าศัพท์ทางเคมี เป็นข้อสอบแบบ 2 ล�าดับ

ชั้น และ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นข้อสอบปรนัย 5 ตัวเลือก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่า

เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนที่ได้รับการ

จัดการเรียนรู้แบบ 5R มีความเข้าใจค�าศัพท์ทางเคมีเฉลี่ยร้อยละ 71.26 2) นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 5R มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนวชิาเคมเีฉลีย่ร้อยละ 68.36 3) ความเข้าใจค�าศัพท์ทางเคมมีคีวามสัมพนัธ์เชงิบวกกบัผลสัมฤทธิท์างการเรยีน (r=0.518, 

p<.01) และองค์ประกอบรายด้านของความเข้าใจค�าศัพท์ทางเคมียังมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกด้าน คือ 

การเลือกใช้ค�าศัพท์ (r=0.469, p<.01) การแปลความหมาย (r=0.438, p<.05) และการน�าค�าศัพท์ไปใช้ (r= 0.507, p<.01) ดังนั้น

ในการจัดการเรียนการสอนวิชาเคมี ครูควรให้ความส�าคัญกับค�าศัพท์ทางเคมีที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

ค�าส�าคัญ : ความเข้าใจค�าศัพท์ทางเคมี, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, โมลและสูตรเคมี 
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The Relationships between Chemistry Terms Understanding and Learning Achievement 

on Mole and Chemical Formula Using The 5R Instructional Model of 10th Grade Students

Methinee Sansern1* Poonsuk Udom2 

Abstract
Learning chemistry term can be challenging for many students. The 5R instructional model can be used 

to scaffold specialized science language within the context of science lessons. The purpose of this research 

was to study chemistry terms understanding, learning achievement and the relationship among chemistry terms 

understanding and learning achievement on Mole and Chemical Formula of 10th grade students after learning 

through the 5R instructional model. Research samples were 32 students of 10th grade students from 4/7 classroom 

which were selected by cluster random sampling. The instruments used for collecting data were 1) 4 lesson 

plans using the 5R instructional model, 2) the chemistry terms understanding test which two – tier multiple 

choice test, and 3) learning achievement test which five multiple choices. Statistics used for data analysis were 

percentage, mean, standard deviation, and Pearson correlation coefficient. The results of the study revealed 

that: 1) The student who were learn by the 5R instructional model had made a mean Chemistry terms under-

standing score of 71.26% 2) The student who were learn by the 5R instructional model had made a mean 

learning achievement score of 68.36% 3) There are a correlation between chemistry terms understanding and 

learning achievement (r = 0.518, p<.01). Moreover, all components of Chemistry term understanding; Choice 

(r=0.469, p<.01), Translation (r=0.438, p<.05) and Applying (r= 0.507, p<.01) of the chemistry term correlates 

with the learning achievement. Turning to these results, one finds that teacher have to importance of focusing 

pedagogy to chemistry terms in classroom.

Keywords: Chemistry Terms Understanding, Learning Achievement, Mole and Chemical Formula

 
 

บทน า 

ควำมรู้เกี่ยวกับศัพท์วิทยำศำสตร์เป็นหนึ่งในควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์  [1]  โดยในกำรเรียนวิทยำศำสตร์ค ำศัพท์
เฉพำะทำงจะช่วยในกำรเชื ่อมโยงแนวคิดที่แสดงถึงควำมเข้ำใจในองค์ควำมรู ้ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่ำงดี   ดังนั ้นนักเรียน
จ ำเป็นต้องเรียนรู้ค ำศัพท์เฉพำะทำงหรือภำษำท่ีใช้อธิบำยแนวคิดเฉพำะทำงขณะที่เรียนวิชำวิทยำศำสตร์  ซึ่งสิ่งที่เป็นอุปสรรค
ส่วนใหญ่ส ำหรับนักเรียนในกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์คือเรื่องภำษำที่เกิดขึ้นในห้องเรียน [2]  แต่ในกระบวนกำรเรียนรู้ทำง
วิทยำศำสตร์ในห้องเรียนมักจะต้องเกิดพร้อมกับกำรที่นักเรียนต้องเรียนรู้ค ำศัพท์ทำงวิชำกำรไปด้วย  สอดคล้องกับทฤษฎี
พัฒนำกำรทำงสติปัญญำของวิก๊อทสกี้ที่เน้นบทบำทส ำคัญของภำษำว่ำเป็นเครื่องมือหลักในกำรพัฒนำสติปัญญำ [3] 

หำกพิจำรณำในรำยวิชำเคมี  ค ำศัพท์เฉพำะทำงเคมีในแต่ละบทเรียนจะมีแนวคิดที่ส ำคัญเก่ียวข้องอยู่ด้วย  อีกทั้ง
ยังถูกใช้อธิบำยในกำรเรียนบทเรียนต่อๆไปในเน้ือหำที่สูงข้ึน  โดยเฉพำะค ำศัพท์ทำงเคมีที่ในชีวิตประจ ำวันของนักเรียนมีกำรใช้
ค ำศัพท์น้ีในบริบทหน่ึง  แต่เมื่อถูกน ำมำใช้ในวิชำเคมีควำมหมำยเปลี่ยนแปลงไป  เช่น ค ำว่ำ “เกลือ”  ถูกใช้ในชีวิตประจ ำวัน
ทั ่วไปโดยมีควำมหมำยที่รู ้จักกันดีว่ำ  เป็นผลึกของแข็ง  สีขำว  ใช้ในกำรปรุงรสอำหำร  แต่เมื ่อมำอยู่ในวิชำเคมีกลับมี
ควำมหมำยว่ำ  เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจำกสำรตั้งต้นระหว่ำงกรดกับเบส [4]  หรือค ำศัพท์ทำงเคมีบำงค ำเป็นค ำศัพท์ที่นักเรียน
ไม่ได้ใช้ในชีวิตประจ ำวัน  เช่น  ค ำว่ำ  โมล  โมลำร์  โมลแลล เป็นต้น  รวมไปถึงค ำศัพท์อีกหลำยค ำในวิชำเคมีที่นักเรียนส่วน
ใหญ่รู้สึกว่ำเป็นเรื่องยำก  เนื่องจำกมีกำรใช้ระบบสัญลักษณ์เข้ำมำเพื่อแสดงถึงแนวคิดที ่ส ำคัญ ร่วมอยู่ด้วย  เช่น  ระบบ       
กำรเรียกชื่อสำรประกอบต่ำง ๆ  [5]  ดังนั้นส ำหรับนักเรียนแล้วกำรเข้ำใจค ำศัพท์เฉพำะทำงมีบทบำทส ำคัญเป็นอย่ำงมำกใน
กำรพัฒนำควำมเข้ำใจเน้ือหำต่ำงๆที่ครูก ำลังสอนในห้องเรียน [6]  อีกท้ังยังพบว่ำเมื่อครูให้ควำมส ำคัญกับค ำศัพท์ทำงเคมีที่เกิด
ในแต่ละบทเรียน  ยังส่งผลให้มีส่วนในกำรพัฒนำผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนวิชำเคมีของนักเรียนอีกด้วย [4] 

หนึ่งในรูปแบบกำรเรียนกำรสอนที่ให้ควำมส ำคัญกับค ำศัพท์เฉพำะทำงวิทยำศำสตร์  เพื่อช่วยแก้ปัญหำกำรไม่
เข้ำใจเนื้อหำในรำยวิชำวิทยำศำสตร์ส ำหรับนักเรียนที่เรียนภำษำอังกฤษเป็นภำษำที่ 2  (English Language Learner; ELL)  
น่ันคือ รูปแบบกำรเรียนกำรสอนแบบ 5R  ถูกพัฒนำข้ึนเพ่ือให้ครูสำมำรถบูรณำกำรค ำศัพท์ทำงวิทยำศำสตร์ให้เข้ำกับเน้ือหำ
ในบทเรียนได้  โดยประกอบไปด้วย  กำรเผยค ำ (Reveal)  เป็นกำรบอกค ำศัพท์ที่ไม่พบในชีวิตประจ ำวัน เพื่อให้นักเรียน
สำมำรถเข้ำใจบทเรียนได้  กำรแทนที่ (Replace) เป็นกำรแทนที่ค ำศัพท์ในชีวิตประจ ำวันด้วยค ำศัพท์ทำงวิทยำศำสตร์  กำร
แทนต ำแหน่ง (Reposition) เป็นกำรปรับโครงสร้ำงทำงวำทกรรมเพื่อให้นักเรียนได้รู้จักกำรใช้ค ำศัพท์ในเชิงวิชำกำร   กำร
ท ำซ ้ำ (Repeat)  ท ำให้นักเรียนได้รู้สึกคุ้นเคยผ่ำนกำร ฟัง พูด อ่ำน และเขียนค ำศัพท์ทำงวิทยำศำสตร์  และกำรเพิ่มเติม 
(Reload)  เป็นกำรสะท้อนเน้ือหำและกิจกรรมกำรเรียนรู้ในกำรน ำค ำศัพท์ทำงวิทยำศำสตร์ไปใช้ในอนำคต  สิ่งที่มีควำมส ำคัญ
ของรูปแบบกำรเรียนกำรสอนแบบ 5R  คือกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ด้วยกำรสอนแบบสืบเสำะหำควำมรู้เป็นฐำนน้ันช่วย
ให้เกิดกำรแบ่งปันประสบกำรณ์ในกำรคิด  กำรพูด  กำรฟัง  กำรอ่ำน  และกำรเขียน  ส ำหรับนักเรียนที่เรียนภำษำอังกฤษเป็น
ภำษำท่ี 2  อีกท้ังยังมีส่วนช่วยในกำรเรียนรู้ค ำศัพท์และเน้ือหำที่เก่ียวข้อง  และช่วยอธิบำยมโนทัศน์ทำงวิทยำศำสตร์ที่เกิดข้ึน
เก่ียวกับค ำศัพท์น้ันๆได้อีกด้วย [7]     

จำกกำรทบทวนวรรณกรรมที่เกี ่ยวข้อง  มีกำรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมเข้ำใจค ำศัพท์ทำงเคมีและ
ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนวิชำเคมีของนักเรียนที่ใช้ภำษำอังกฤษเป็นภำษำท่ี 2  พบว่ำ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมเข้ำใจค ำศัพท์
ทำงเคมีและผลสัมฤทธิ ์ทำงกำรเรียนวิชำเคมี  มีควำมสัมพันธ์กันในเชิงบวก  ( r = 0.53, p<.05) [4]  ดังนั ้นผู ้วิจัยจึงมี          
ควำมสนใจศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมเข้ำใจค ำศัพท์ทำงเคมีว่ำมีควำมสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน
หรือไม่อย่ำงไร  เพ่ือน ำผลกำรศึกษำมำใช้ในกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิชำเคมีต่อไป 
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บทน า 

ควำมรู้เกี่ยวกับศัพท์วิทยำศำสตร์เป็นหนึ่งในควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์  [1]  โดยในกำรเรียนวิทยำศำสตร์ค ำศัพท์
เฉพำะทำงจะช่วยในกำรเชื ่อมโยงแนวคิดที่แสดงถึงควำมเข้ำใจในองค์ควำมรู ้ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่ำงดี   ดังนั ้นนักเรียน
จ ำเป็นต้องเรียนรู้ค ำศัพท์เฉพำะทำงหรือภำษำท่ีใช้อธิบำยแนวคิดเฉพำะทำงขณะที่เรียนวิชำวิทยำศำสตร์  ซึ่งสิ่งที่เป็นอุปสรรค
ส่วนใหญ่ส ำหรับนักเรียนในกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์คือเรื่องภำษำที่เกิดขึ้นในห้องเรียน [2]  แต่ในกระบวนกำรเรียนรู้ทำง
วิทยำศำสตร์ในห้องเรียนมักจะต้องเกิดพร้อมกับกำรที่นักเรียนต้องเรียนรู้ค ำศัพท์ทำงวิชำกำรไปด้วย  สอดคล้องกับทฤษฎี
พัฒนำกำรทำงสติปัญญำของวิก๊อทสกี้ที่เน้นบทบำทส ำคัญของภำษำว่ำเป็นเครื่องมือหลักในกำรพัฒนำสติปัญญำ [3] 

หำกพิจำรณำในรำยวิชำเคมี  ค ำศัพท์เฉพำะทำงเคมีในแต่ละบทเรียนจะมีแนวคิดที่ส ำคัญเก่ียวข้องอยู่ด้วย  อีกทั้ง
ยังถูกใช้อธิบำยในกำรเรียนบทเรียนต่อๆไปในเน้ือหำที่สูงข้ึน  โดยเฉพำะค ำศัพท์ทำงเคมีที่ในชีวิตประจ ำวันของนักเรียนมีกำรใช้
ค ำศัพท์น้ีในบริบทหน่ึง  แต่เมื่อถูกน ำมำใช้ในวิชำเคมีควำมหมำยเปลี่ยนแปลงไป  เช่น ค ำว่ำ “เกลือ”  ถูกใช้ในชีวิตประจ ำวัน
ทั ่วไปโดยมีควำมหมำยที่รู ้จักกันดีว่ำ  เป็นผลึกของแข็ง  สีขำว  ใช้ในกำรปรุงรสอำหำร  แต่เมื ่อมำอยู่ในวิชำเคมีกลับมี
ควำมหมำยว่ำ  เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจำกสำรตั้งต้นระหว่ำงกรดกับเบส [4]  หรือค ำศัพท์ทำงเคมีบำงค ำเป็นค ำศัพท์ที่นักเรียน
ไม่ได้ใช้ในชีวิตประจ ำวัน  เช่น  ค ำว่ำ  โมล  โมลำร์  โมลแลล เป็นต้น  รวมไปถึงค ำศัพท์อีกหลำยค ำในวิชำเคมีที่นักเรียนส่วน
ใหญ่รู้สึกว่ำเป็นเรื่องยำก  เนื่องจำกมีกำรใช้ระบบสัญลักษณ์เข้ำมำเพื่อแสดงถึงแนวคิดที ่ส ำคัญ ร่วมอยู่ด้วย  เช่น  ระบบ       
กำรเรียกชื่อสำรประกอบต่ำง ๆ  [5]  ดังนั้นส ำหรับนักเรียนแล้วกำรเข้ำใจค ำศัพท์เฉพำะทำงมีบทบำทส ำคัญเป็นอย่ำงมำกใน
กำรพัฒนำควำมเข้ำใจเน้ือหำต่ำงๆที่ครูก ำลังสอนในห้องเรียน [6]  อีกท้ังยังพบว่ำเมื่อครูให้ควำมส ำคัญกับค ำศัพท์ทำงเคมีที่เกิด
ในแต่ละบทเรียน  ยังส่งผลให้มีส่วนในกำรพัฒนำผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนวิชำเคมีของนักเรียนอีกด้วย [4] 

หนึ่งในรูปแบบกำรเรียนกำรสอนที่ให้ควำมส ำคัญกับค ำศัพท์เฉพำะทำงวิทยำศำสตร์  เพื่อช่วยแก้ปัญหำกำรไม่
เข้ำใจเนื้อหำในรำยวิชำวิทยำศำสตร์ส ำหรับนักเรียนที่เรียนภำษำอังกฤษเป็นภำษำที่ 2  (English Language Learner; ELL)  
น่ันคือ รูปแบบกำรเรียนกำรสอนแบบ 5R  ถูกพัฒนำข้ึนเพ่ือให้ครูสำมำรถบูรณำกำรค ำศัพท์ทำงวิทยำศำสตร์ให้เข้ำกับเน้ือหำ
ในบทเรียนได้  โดยประกอบไปด้วย  กำรเผยค ำ (Reveal)  เป็นกำรบอกค ำศัพท์ที่ไม่พบในชีวิตประจ ำวัน เพื่อให้นักเรียน
สำมำรถเข้ำใจบทเรียนได้  กำรแทนที่ (Replace) เป็นกำรแทนที่ค ำศัพท์ในชีวิตประจ ำวันด้วยค ำศัพท์ทำงวิทยำศำสตร์  กำร
แทนต ำแหน่ง (Reposition) เป็นกำรปรับโครงสร้ำงทำงวำทกรรมเพื่อให้นักเรียนได้รู้จักกำรใช้ค ำศัพท์ในเชิงวิชำกำร   กำร
ท ำซ ้ำ (Repeat)  ท ำให้นักเรียนได้รู้สึกคุ้นเคยผ่ำนกำร ฟัง พูด อ่ำน และเขียนค ำศัพท์ทำงวิทยำศำสตร์  และกำรเพิ่มเติม 
(Reload)  เป็นกำรสะท้อนเน้ือหำและกิจกรรมกำรเรียนรู้ในกำรน ำค ำศัพท์ทำงวิทยำศำสตร์ไปใช้ในอนำคต  สิ่งที่มีควำมส ำคัญ
ของรูปแบบกำรเรียนกำรสอนแบบ 5R  คือกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ด้วยกำรสอนแบบสืบเสำะหำควำมรู้เป็นฐำนน้ันช่วย
ให้เกิดกำรแบ่งปันประสบกำรณ์ในกำรคิด  กำรพูด  กำรฟัง  กำรอ่ำน  และกำรเขียน  ส ำหรับนักเรียนที่เรียนภำษำอังกฤษเป็น
ภำษำท่ี 2  อีกท้ังยังมีส่วนช่วยในกำรเรียนรู้ค ำศัพท์และเน้ือหำที่เก่ียวข้อง  และช่วยอธิบำยมโนทัศน์ทำงวิทยำศำสตร์ที่เกิดข้ึน
เก่ียวกับค ำศัพท์น้ันๆได้อีกด้วย [7]     

จำกกำรทบทวนวรรณกรรมที่เกี ่ยวข้อง  มีกำรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมเข้ำใจค ำศัพท์ทำงเคมีและ
ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนวิชำเคมีของนักเรียนที่ใช้ภำษำอังกฤษเป็นภำษำท่ี 2  พบว่ำ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมเข้ำใจค ำศัพท์
ทำงเคมีและผลสัมฤทธิ ์ทำงกำรเรียนวิชำเคมี  มีควำมสัมพันธ์กันในเชิงบวก  ( r = 0.53, p<.05) [4]  ดังนั ้นผู ้วิจัยจึงมี          
ควำมสนใจศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมเข้ำใจค ำศัพท์ทำงเคมีว่ำมีควำมสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน
หรือไม่อย่ำงไร  เพ่ือน ำผลกำรศึกษำมำใช้ในกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิชำเคมีต่อไป 
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วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือศึกษำควำมเข้ำใจค ำศัพท์ทำงเคมีของนักเรียนหลังจำกท่ีได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ 5R  เรื่องโมลและสูตรเคมี 
2.  เพ่ือศึกษำผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนวิชำเคมีของนักเรียนหลังจำกท่ีได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ 5R  เรื่องโมลและสูตร

เคมี 
3.  เพื่อศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมเข้ำใจค ำศัพท์ทำงเคมีและผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำเคมีของนักเรียนหลัง

ได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ 5R  เรื่องโมลและสูตรเคมี 
วิธีการวิจัย 

1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
ประชำกร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4  โรงเรียนมอ.วิทยำนุสรณ์  ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562 จ ำนวน  

4 ห้อง รวม 153 คน กลุ่มตัวอย่ำงได้มำจำกกำรสุ่มแบบกลุ่ม คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/7 จ ำนวน 32 คน  
2. ตัวแปรที่ศึกษำในกำรวิจัย 

ตัวแปรอิสระ คือ กำรจัดกำรเรียนรู้แบบ 5R 
ตัวแปรตำม คือ ควำมเข้ำใจค ำศัพท์ทำงเคมี และ ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนวิชำเคมี 

3. ระยะเวลำท่ีใช้ในกำรวิจัย 
ผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรในภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562 เป็นเวลำ 4 สัปดำห์ สัปดำห์ละ 2 วัน (3 คำบ) ใช้เวลำ

ทั้งหมด 12 คำบ คำบละ 50 นำที  
4. เน้ือหำที่ใช้ในกำรวิจัย 

กำรวิจัยครั้งนี้ใช้เนื้อหำตำมหลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนมอ.วิทยำนุสรณ์  จังหวัดสงขลำ  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์  วิชำเคมี 2  (ว30222)  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4  เรื่องโมลและสูตรเคมี 

5. เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
5.1  แผนกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้แบบ 5R  ด้วยกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ 

(5Es)  เรื่องโมลและสูตรเคมี จ ำนวน 4 แผน แผนละ 3 คำบ คำบละ 50 นำที   
5.2  แบบทดสอบวัดควำมเข้ำใจค ำศัพท์ทำงเคมี เรื่องโมลและสูตรเคมี  เป็นแบบข้อสอบเลือกตอบแบบค ำถำม 2 

ล ำดับชั้น จ ำนวน 15 ข้อ ใช้เวลำ 50 นำที มีค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence หรือ IOC) 
ระหว่ำง 0.67-1.00  มีค ่ำควำมยำกง่ำย 0.59-0.78  ค่ำอ ำนำจจ ำแนก 0.20-0.50  และมีค ่ำควำมเชื ่อมั ่นทั ้งฉบับจำก
สัมประสิทธ์ิแอลฟำครอนบรำค  (Cronbach's Alpha Coefficient)  เท่ำกับ 0.80   

5.3  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน เรื่องโมลและสูตรเคมี  เป็นข้อสอบปรนัย 5 ตัวเลือก จ ำนวน 35 ข้อ 
ใช้เวลำ 120 นำที  มีค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง (IOC) ระหว่ำง 0.60-1.00  มีค่ำควำมยำกง่ำย 0.30-0.75  ค่ำอ ำนำจจ ำแนก 
0.35-0.60  และมีค่ำควำมเชื่อมั่นทั้งฉบับจำกวิธีคูเดอร์ ริชำร์ดสัน (Kuder-Richardson KR-20) เท่ำกับ 0.87   

6.  กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 

กำรจัดกำรเรียนรู้แบบ 5R 
− กำรเผยค ำ  (Reveal) 
− กำรแทนที ่ (Replace)   
− กำรท ำซ ้ำ  (Repeat)    
− กำรแทนต ำแหน่ง  (Reposition)   
− กำรเพ่ิมเติม  (Reload) 

 

 

1.  ควำมเข้ำใจค ำศัพท์ทำงเคม ี
− กำรเลือกใช้ค ำศัพท์ 
− กำรแปลควำมหมำย 
− กำรน ำค ำศัพท์ไปใช ้

2.  ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนวิชำเคมี 

 
 

 
7.  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  

7.1  ผู้วิจัยด ำเนินกำรตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ 5R  ด้วยกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ 
(5Es) ในรำยวิชำเคมี 2 เรื่องโมลและสูตรเคมี  จ ำนวน 4 แผนกำรเรียนรู้   

7.2  เมื่อด ำเนินกำรครบทั้ง 4 แผนกำรเรียนรู้  ทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดควำมเข้ำใจค ำศัพท์ทำงเคมี 
และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน เรื่องโมลและสูตรเคมี 

7.3  ตรวจและแปลผลคะแนนจำกแบบทดสอบวัดทดสอบเข้ำใจค ำศัพท์ทำงเคมี  และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทำงกำรเรียนวิชำเคมีตำมเกณฑ์ตำมเกณฑ์กำรตัดสินเพ่ือให้ระดับผลกำรเรียน [8] 

7.4  วิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมเข้ำใจค ำศัพท์ทำงเคมีและผลสัมฤทธิ ์ทำงกำรเรียน  โดยใช้สถิติ
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson ’s Correlation Coefficient) 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
ตอนที่ 1  ผลการศึกษาความเข้าใจค าศัพท์ทางเคมีและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี ของนักเรียนหลังจากที่

ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 5R  เรื่องโมลและสูตรเคมี  ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 และ 2 
กำรใช้กำรจัดกำรเรียนรู้แบบ 5R  เรื่องโมลและสูตรเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4  ที่มีต่อควำมเข้ำใจค ำศัพท์

ทำงเคมี และผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนวิชำเคมี ได้ผลดังน้ี  
ตารางที่ 1  คะแนนควำมเข้ำใจค ำศัพท์ทำงเคมีและผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำเคมี ของนักเรียนหลังจำกที่ได้รับกำรจัดกำร
เรียนรู้แบบ 5R  เรื่องโมลและสูตรเคมี   

คะแนน คะแนนเต็ม เฉลี่ย S.D. % 
ควำมเข้ำใจค ำศัพท์ทำงเคมี 30 21.38 3.49 71.26 
ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนวิชำเคมี 35 23.93 3.26 68.36 

จำกตำรำงที่ 1  แสดงให้เห็นว่ำหลังจำกที่ได้รับจัดกำรเรียนรู้แบบ 5R  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที ่ 4 มีคะแนน    
ควำมเข้ำใจค ำศัพท์ทำงเคมีเฉลี่ยเท่ำกับ 21.38 (ร้อยละ 71.26)  สำมำรถอภิปรำยผลได้ดังน้ี 

เมื่อพิจำรณำกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ 5R  พบว่ำในขั้นกำรเผยค ำและกำรแทนท่ี  ผู้วิจัยจะเน้นกำรใช้ค ำถำมเพ่ือ
ทบทวนเรื่องที่นักเรียนเรียนมำแล้วและเชื่อมโยงเข้ำกับเรื่องที่นักเรียนก ำลังจะเรียน  โดยมีจุดประสงค์ให้นักเรียนทรำบเกี่ยวกับ
ค ำศัพท์ทำงเคมีที่เกิดขึ้นในบทเรียนนั้นๆ ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนสำมำรถเลือกใช้ค ำศัพท์ให้ถูกต้องตำมบริบทได้  และในข้ัน       
กำรท ำซ ้ำ  ผู้วิจัยจะให้โอกำสนักเรียนได้ฟัง พูด อ่ำน และเขียนเกี่ยวกับค ำศัพท์ทำงเคมี  โดยเน้นกำรใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อให้
นักเรียนได้แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นระหว่ำงสมำชิกภำยในกลุ่ม  และช่วยกันลงข้อสรุปร่วมกัน  หลังจำกนั้นผู้วิจัยจะชี้แนะ
นักเรียนเพ่ือปรับโครงสร้ำงทำงค ำพูดให้ใกล้เคียงกับบริบททำงวิชำกำรผ่ำนกำรใช้กำรแทนต ำแหน่ง  ซึ่งในกำรใช้กำรท ำซ ้ำและ
กำรแทนต ำแหน่งนอกจำกจะส่งผลต่อกำรเลือกใช้ค ำศัพท์แล้ว  ยังส่งผลให้นักเรียนสำมำรถแปลควำมหมำย  และน ำค ำศัพท์ไป
ใช้ได้อย่ำงถูกต้องอีกด้วย  และส ำหรับกำรเพ่ิมเต่ิมเป็นกำรสะท้อนกำรเรียนรู้โดยจะประเมินกำรเรียนรู้ผ่ำนกำรท ำแบบฝึกหัด  
ซึ่งนักเรียนจ ำเป็นต้องใช้กำรเลือกใช้ค ำศัพท์  กำรแปลควำมหมำย  และกำรน ำค ำศัพท์ ที่นักเรียนเรียนรู้แล้วมำใช้แก้ไขโจทย์
ปัญหำที่มีค ำศัพท์ทำงเคมีเข้ำมำเกี่ยวข้อง  ตัวอย่ำงเช่น  จำกข้อค ำถำมในแบบทดสอบวัดควำมเข้ำใจค ำศัพท์ทำงเคมี “ธาตุ
โซเดียม (Na)  50  อะตอม  มีมวล 1.91 ×10-21 กรัม  ข้อใดคือมวลของโซเดียม 1 อะตอม”  นักเรียนส่วนใหญ่สำมำรถอธิบำย
เหตุผลได้ถูกต้องว่ำ  “มวลที่โจทย์ก ำหนดมำให้น่ันคือมวลที่แท้จริงของอะตอม เพรำะมีหน่วยเป็นกรัม  จึงสำมำรถน ำไปเทียบ
เพื่อหำมวลของโซเดียม 1 อะตอมได้เลย”  จำกค ำตอบของนักเรียนแสดงให้เห็นว่ำกำรเลือกใช้กำรแทนต ำแหน่งเพื่ออธิบำย
ค ำศัพท์ค ำว่ำ มวลอะตอม และมวลของธำตุ 1 อะตอม  ส่งผลให้นักเรียนสำมำรถเลือกใช้ค ำศัพท์ค ำว่ำมวลของธำตุ 1 อะตอม
ได้ตรงกับบริบททำงคมี และสำมำรถแปลควำมหมำยได้ว่ำมวลที่โจทย์ก ำหนดให้ไม่เกี่ยวข้องกับมวลเปรียบเทียบหรือมวล
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วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือศึกษำควำมเข้ำใจค ำศัพท์ทำงเคมีของนักเรียนหลังจำกท่ีได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ 5R  เรื่องโมลและสูตรเคมี 
2.  เพ่ือศึกษำผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนวิชำเคมีของนักเรียนหลังจำกท่ีได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ 5R  เรื่องโมลและสูตร

เคมี 
3.  เพื่อศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมเข้ำใจค ำศัพท์ทำงเคมีและผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำเคมีของนักเรียนหลัง

ได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ 5R  เรื่องโมลและสูตรเคมี 
วิธีการวิจัย 

1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
ประชำกร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4  โรงเรียนมอ.วิทยำนุสรณ์  ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562 จ ำนวน  

4 ห้อง รวม 153 คน กลุ่มตัวอย่ำงได้มำจำกกำรสุ่มแบบกลุ่ม คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/7 จ ำนวน 32 คน  
2. ตัวแปรที่ศึกษำในกำรวิจัย 

ตัวแปรอิสระ คือ กำรจัดกำรเรียนรู้แบบ 5R 
ตัวแปรตำม คือ ควำมเข้ำใจค ำศัพท์ทำงเคมี และ ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนวิชำเคมี 

3. ระยะเวลำท่ีใช้ในกำรวิจัย 
ผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรในภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562 เป็นเวลำ 4 สัปดำห์ สัปดำห์ละ 2 วัน (3 คำบ) ใช้เวลำ

ทั้งหมด 12 คำบ คำบละ 50 นำที  
4. เน้ือหำที่ใช้ในกำรวิจัย 

กำรวิจัยครั้งนี้ใช้เนื้อหำตำมหลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนมอ.วิทยำนุสรณ์  จังหวัดสงขลำ  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์  วิชำเคมี 2  (ว30222)  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4  เรื่องโมลและสูตรเคมี 

5. เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
5.1  แผนกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้แบบ 5R  ด้วยกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ 

(5Es)  เรื่องโมลและสูตรเคมี จ ำนวน 4 แผน แผนละ 3 คำบ คำบละ 50 นำที   
5.2  แบบทดสอบวัดควำมเข้ำใจค ำศัพท์ทำงเคมี เรื่องโมลและสูตรเคมี  เป็นแบบข้อสอบเลือกตอบแบบค ำถำม 2 

ล ำดับชั้น จ ำนวน 15 ข้อ ใช้เวลำ 50 นำที มีค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence หรือ IOC) 
ระหว่ำง 0.67-1.00  มีค ่ำควำมยำกง่ำย 0.59-0.78  ค่ำอ ำนำจจ ำแนก 0.20-0.50  และมีค ่ำควำมเชื ่อมั ่นทั ้งฉบับจำก
สัมประสิทธ์ิแอลฟำครอนบรำค  (Cronbach's Alpha Coefficient)  เท่ำกับ 0.80   

5.3  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน เรื่องโมลและสูตรเคมี  เป็นข้อสอบปรนัย 5 ตัวเลือก จ ำนวน 35 ข้อ 
ใช้เวลำ 120 นำที  มีค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง (IOC) ระหว่ำง 0.60-1.00  มีค่ำควำมยำกง่ำย 0.30-0.75  ค่ำอ ำนำจจ ำแนก 
0.35-0.60  และมีค่ำควำมเชื่อมั่นทั้งฉบับจำกวิธีคูเดอร์ ริชำร์ดสัน (Kuder-Richardson KR-20) เท่ำกับ 0.87   

6.  กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 

กำรจัดกำรเรียนรู้แบบ 5R 
− กำรเผยค ำ  (Reveal) 
− กำรแทนที ่ (Replace)   
− กำรท ำซ ้ำ  (Repeat)    
− กำรแทนต ำแหน่ง  (Reposition)   
− กำรเพ่ิมเติม  (Reload) 

 

 

1.  ควำมเข้ำใจค ำศัพท์ทำงเคม ี
− กำรเลือกใช้ค ำศัพท์ 
− กำรแปลควำมหมำย 
− กำรน ำค ำศัพท์ไปใช ้

2.  ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนวิชำเคมี 

 
 

 
7.  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  

7.1  ผู้วิจัยด ำเนินกำรตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ 5R  ด้วยกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ 
(5Es) ในรำยวิชำเคมี 2 เรื่องโมลและสูตรเคมี  จ ำนวน 4 แผนกำรเรียนรู้   

7.2  เมื่อด ำเนินกำรครบทั้ง 4 แผนกำรเรียนรู้  ทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดควำมเข้ำใจค ำศัพท์ทำงเคมี 
และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน เรื่องโมลและสูตรเคมี 

7.3  ตรวจและแปลผลคะแนนจำกแบบทดสอบวัดทดสอบเข้ำใจค ำศัพท์ทำงเคมี  และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทำงกำรเรียนวิชำเคมีตำมเกณฑ์ตำมเกณฑ์กำรตัดสินเพ่ือให้ระดับผลกำรเรียน [8] 

7.4  วิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมเข้ำใจค ำศัพท์ทำงเคมีและผลสัมฤทธิ ์ทำงกำรเรียน  โดยใช้สถิติ
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson ’s Correlation Coefficient) 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
ตอนที่ 1  ผลการศึกษาความเข้าใจค าศัพท์ทางเคมีและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี ของนักเรียนหลังจากที่

ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 5R  เรื่องโมลและสูตรเคมี  ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 และ 2 
กำรใช้กำรจัดกำรเรียนรู้แบบ 5R  เรื่องโมลและสูตรเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4  ที่มีต่อควำมเข้ำใจค ำศัพท์

ทำงเคมี และผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนวิชำเคมี ได้ผลดังน้ี  
ตารางที่ 1  คะแนนควำมเข้ำใจค ำศัพท์ทำงเคมีและผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำเคมี ของนักเรียนหลังจำกที่ได้รับกำรจัดกำร
เรียนรู้แบบ 5R  เรื่องโมลและสูตรเคมี   

คะแนน คะแนนเต็ม เฉลี่ย S.D. % 
ควำมเข้ำใจค ำศัพท์ทำงเคมี 30 21.38 3.49 71.26 
ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนวิชำเคมี 35 23.93 3.26 68.36 

จำกตำรำงที่ 1  แสดงให้เห็นว่ำหลังจำกที่ได้รับจัดกำรเรียนรู้แบบ 5R  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที ่ 4 มีคะแนน    
ควำมเข้ำใจค ำศัพท์ทำงเคมีเฉลี่ยเท่ำกับ 21.38 (ร้อยละ 71.26)  สำมำรถอภิปรำยผลได้ดังน้ี 

เมื่อพิจำรณำกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ 5R  พบว่ำในขั้นกำรเผยค ำและกำรแทนที่  ผู้วิจัยจะเน้นกำรใช้ค ำถำมเพ่ือ
ทบทวนเรื่องที่นักเรียนเรียนมำแล้วและเชื่อมโยงเข้ำกับเรื่องที่นักเรียนก ำลังจะเรียน  โดยมีจุดประสงค์ให้นักเรียนทรำบเกี่ยวกับ
ค ำศัพท์ทำงเคมีที่เกิดขึ้นในบทเรียนนั้นๆ ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนสำมำรถเลือกใช้ค ำศัพท์ให้ถูกต้องตำมบริบทได้  และในข้ัน       
กำรท ำซ ้ำ  ผู้วิจัยจะให้โอกำสนักเรียนได้ฟัง พูด อ่ำน และเขียนเกี่ยวกับค ำศัพท์ทำงเคมี  โดยเน้นกำรใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อให้
นักเรียนได้แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นระหว่ำงสมำชิกภำยในกลุ่ม  และช่วยกันลงข้อสรุปร่วมกัน  หลังจำกนั้นผู้วิจัยจะชี้แนะ
นักเรียนเพ่ือปรับโครงสร้ำงทำงค ำพูดให้ใกล้เคียงกับบริบททำงวิชำกำรผ่ำนกำรใช้กำรแทนต ำแหน่ง  ซึ่งในกำรใช้กำรท ำซ ้ำและ
กำรแทนต ำแหน่งนอกจำกจะส่งผลต่อกำรเลือกใช้ค ำศัพท์แล้ว  ยังส่งผลให้นักเรียนสำมำรถแปลควำมหมำย  และน ำค ำศัพท์ไป
ใช้ได้อย่ำงถูกต้องอีกด้วย  และส ำหรับกำรเพ่ิมเต่ิมเป็นกำรสะท้อนกำรเรียนรู้โดยจะประเมินกำรเรียนรู้ผ่ำนกำรท ำแบบฝึกหัด  
ซึ่งนักเรียนจ ำเป็นต้องใช้กำรเลือกใช้ค ำศัพท์  กำรแปลควำมหมำย  และกำรน ำค ำศัพท์ ที่นักเรียนเรียนรู้แล้วมำใช้แก้ไขโจทย์
ปัญหำที่มีค ำศัพท์ทำงเคมีเข้ำมำเกี่ยวข้อง  ตัวอย่ำงเช่น  จำกข้อค ำถำมในแบบทดสอบวัดควำมเข้ำใจค ำศัพท์ทำงเคมี “ธาตุ
โซเดียม (Na)  50  อะตอม  มีมวล 1.91 ×10-21 กรัม  ข้อใดคือมวลของโซเดียม 1 อะตอม”  นักเรียนส่วนใหญ่สำมำรถอธิบำย
เหตุผลได้ถูกต้องว่ำ  “มวลที่โจทย์ก ำหนดมำให้น่ันคือมวลที่แท้จริงของอะตอม เพรำะมีหน่วยเป็นกรัม  จึงสำมำรถน ำไปเทียบ
เพื่อหำมวลของโซเดียม 1 อะตอมได้เลย”  จำกค ำตอบของนักเรียนแสดงให้เห็นว่ำกำรเลือกใช้กำรแทนต ำแหน่งเพื่ออธิบำย
ค ำศัพท์ค ำว่ำ มวลอะตอม และมวลของธำตุ 1 อะตอม  ส่งผลให้นักเรียนสำมำรถเลือกใช้ค ำศัพท์ค ำว่ำมวลของธำตุ 1 อะตอม
ได้ตรงกับบริบททำงคมี และสำมำรถแปลควำมหมำยได้ว่ำมวลที่โจทย์ก ำหนดให้ไม่เกี่ยวข้องกับมวลเปรียบเทียบหรือมวล
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อะตอม  จึงน ำไปสู่กำรน ำค ำศัพท์ไปใช้เพ่ือค ำนวณหำมวลของโซเดียม 1 อะตอมได้อย่ำงถูกต้อง  ซึ่งสอดคล้องกับผลกำรวิจัย
ของซิลวำ  เวียนเบิร์ก  มำร์ลอย  สมิธ  และมำร์เชล [7]  ที่พบว่ำเมื ่อใช้รูปแบบกำรเรียนกำรสอนแบบ 5R  ในกำรจัด          
กำรเรียนรู้  จะส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนำกำรเกี่ยวกับกำรใช้ภำษำทำงวิชำกำรได้ดีขึ้นเมื่อมีผู้เชี่ยวชำญคอยให้ค ำแนะน ำและ   
กำรช่วยเหลือในกำรใช้ค ำศัพท์ทำงวิชำกำรที่เกิดข้ึนในบทเรียนวิทยำศำสตร์  โดยสอดคล้องกับทฤษฎีพัฒนำกำรทำงปัญญำของ    
วิก๊อทสกี้  ซึ่งให้ควำมส ำคัญกับกำรสอนหรือกำรช่วยเหลือจำกผู้ใหญ่ในกำรพัฒนำสติปัญญำของเด็ก  ซึ่งครูสำมำรถจัดกิจกรรม
ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ท ำงำนร่วมกับเพ่ือนเป็นกลุ่ม  มีโอกำสได้ปฏิสัมพันธ์กัน  โดยมีครูคอยช่วยเหลือและให้ค ำแนะน ำเพ่ือให้
นักเรียนสำมำรถพัฒนำถึงขอบเขตพัฒนำกำรเรียนรู้ได้ (Zone of proximal development)  [3] 
 จำกตำรำงที่ 1 พบว่ำหลังจำกที่ได้รับจัดกำรเรียนรู้แบบ 5R  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิ
ทำงกำรเรียนวิชำเคมีเฉลี่ยเท่ำกับ 23.93 (ร้อยละ 68.36)  ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ 5R  ส่งผลให้นักเรียนมี
ระดับผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้ำงดี  (ร้อยละ 65-69)  [8]  โดยสำมำรถอภิปรำยผลได้ดังน้ี  

กำรออกแบบกิจกรรมกำรเรียนโดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้แบบ 5R ในขั้นตอนกำรสืบเสำะหำควำมรู้  ผู้วิจัยจะใช้
ค ำถำมเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้พูดคุยเกี่ยวกับบริบททำงวิทยำศำสตร์เพื่อเชื่อ มโยงกับค ำศัพท์ทำงเคมีที่มีในบทเรียนนั้นๆ  
ดังนั้นกำรใช้ค ำถำมของผู้วิจัยเพื ่อเชื ่อมโยงไปยังค ำศัพท์ทำงเคมีจะจ ำแนกตำมวัตถุประสงค์ทำงกำรศึกษำของบลูม  ซึ่ง
สอดคล้องกับงำนวิจัยของอทิติย์  ชูตระกูลวงส์ [9]  ที่กล่ำวว่ำ  หลังได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบสอบโดยใช้ค ำถำมตำม    
กำรจ ำแนกประเภทวัตถุประสงค์ทำงกำรศึกษำของบลูม  นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี ่ยร้อยละด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำง        
กำรเรียนฟิสิกส์สูงกว่ำเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ร้อยละ 70  ทีเ่ป็นเช่นน้ีอำจเป็นเพรำะเหตุผลดังต่อไปน้ี 

ในกำรวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกกำรใช้ค ำถำมตำมกำรจ ำแนกประเภทวัตถุประสงค์ทำงกำรศึกษ ำของบลูมทั้ง 6 
ระดับ ได้แก่ ค ำถำมระดับควำมรู้ควำมจ ำ  ระดับควำมเข้ำใจ  ระดับกำรน ำไปใช้   ระดับกำรวิเครำะห์  ระดับกำรสังเครำะห์  
และระดับกำรประเมินค่ำ [10]  ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกำรเรียนในแต่ละบทเรียนตำมขั้นตอนของกำรสืบเสำะหำ
ควำมรู้และเหมำะสมกับกำรเลือกกลยุทธ์จำกกำรจัดกำรเรียนรู้ 5R ตำมควำมเหมำะสมของประเภทค ำศัพท์ทำงเคมี  ดังน้ี 

1.  ขั้นสร้ำงควำมสนใจ  (Engagement)  เพื ่อให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและมีควำมต้องกำรในกำรค้นหำ
ค ำตอบ  ผู้วิจัยจะใช้ค ำถำมระดับควำมรู้ควำมจ ำ  และควำมเข้ำใจ  โดยเน้นใช้ค ำถำมในกำรทบทวนเรื่องที่นักเรียนเรียนมำแล้ว  
เช่น  “นักเรียนคิดว่ำน ้ำหนักของอะตอมส่วนใหญ่ข้ึนอยู่กับอนุภำคใดบ้ำง”  “ถ้ำเรำทรำบเพียงแค่มวลของโปรตอนเรำสำมำรถ
ประมำณค่ำน ้ำหนักของอะตอมได้หรือไม่” 

2.  ข้ันส ำรวจและค้นหำ  (Exploration)  เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกันก ำหนดแนวทำงในกำรรวบรวมข้อมูล
ต่ำงๆ โดยเน้นกำรใช้กิจกรรมกลุ่ม  ผู้วิจัยจะใช้ค ำถำมระดับควำมเข้ำใจ  กำรน ำไปใช้  และกำรสังเครำะห์  ท่ีช่วยส่งเสริมทักษะ
ในกำรต้ังสมมติฐำน  เช่น  “นักเรียนคิดว่ำนักวิทยำศำสตร์มีวิธีหำมวลของธำตุได้อย่ำงไรในเมื่ออะตอมมีขนำดเล็กมำก”  โดย
ผู้วิจัยให้นักเรียนออกแบบกำรทดลองเพ่ือหำน ้ำหนักของเมล็ดถ่ัวแต่ละชนิดที่ได้รับดังน้ี  เมล็ดถ่ัวเขียว  เมล็ดถ่ัวด ำ  และเมล็ด
ถ่ัวแดง  และใช้ค ำถำมว่ำ  “ถ้ำนักเรียนไม่สำมำรถใช้เครื่องชั่ง นักเรียนจะมีวิธีกำรใดบ้ำงเพ่ือทรำบน ้ำหนักเมล็ดถ่ัวแต่ละชนิด”  

3.  ขั้นอธิบำยและลงข้อสรุป  (Explanation)  ในระหว่ำงที่นักเรียนแต่ละกลุ่มก ำลังน ำข้อมูลที่ได้มำแปล
ควำมหมำยเพื่อลงข้อสรุปและสร้ำงค ำอธิบำยให้กับสถำนกำรณ์ปัญหำนั้น  ผู้วิจัยใช้ค ำถำมผ่ำนกำรเลือกใช้กำรแทนที่หรือ      
กำรเผยค ำเพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักกับค ำศัพท์ทำงเคมีที่จะเกิดข้ึนในบทเรียนน้ันๆ  โดยเลือกใช้ค ำถำมระดับกำรวิเครำะห์  และ
กำรสังเครำะห์  เพ่ือช่วยส่งเสริมทักษะกำรแปลควำมหมำยข้อมูลและลงข้อสรุป  เช่น “ถ่ัวทั้งสำมชนิด  นักเรียนควรเลือกถ่ัว
ชนิดใดเป็นตัวเทียบเพื่อให้ทรำบน ้ำหนักของถั่วชนิดอื่นๆ”  “ถ้ำเรำสำมำรถชั่งน ้ำหนักจริงของเมล็ดถั่วเขียว  เรำจะทรำบ
น ้ำหนักจริงของเมล็ดถ่ัวชนิดอื่นได้หรือไม่” “ช่วงแรกไฮโดรเจนถูกใช้เป็นธำตุมำตรฐำนที่ใช้เทียบเพ่ือหำมวลอะตอม คล้ำยกับ
เมล็ดถ่ัวชนิดใดในกำรทดลอง”    

 
 

4.  ข้ันขยำยควำมรู้  (Elaboration)  เพ่ือให้นักเรียนน ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรท ำกิจกรรมไปใช้ในสถำนกำรณ์ที่
ใกล้เคียงกัน  ผู้วิจัยใช้ค ำถำมระดับกำรน ำไปใช้  กำรวิเครำะห์  และกำรสังเครำะห์ ผ่ำนกำรเลือกใช้กำรแทนต ำแหน่งเพ่ือปรับ
โครงสร้ำงทำงค ำพูดของนักเรียนให้ใกล้เคียงกับบริบททำงวิชำกำร  และผ่ำนกำรเลือกใช้กำรท ำซ ้ำเพ่ือให้นักเรียนรู้สึกคุ้นเคย
กับค ำศัพท์ทำงเคมี  เช่น  “มวลอะตอม  และมวลของธำตุ 1 อะตอม เหมือนหรือแตกต่ำงกันหรือไม่อย่ำงไร”  “โจทย์ข้อน้ีค ำ
ว่ำ ธำตุ A หนักเป็น 4 เท่ำของธำตุไฮโดรเจน  เป็นบริบทของมวลอะตอม หรือ มวลของธำตุ 1 อะตอม”  “นักเรียนทรำบได้
อย่ำงไรว่ำมวลอะตอมสัมพัทธ์มีควำมหมำยเช่นเดียวกับมวลอะตอม”   

5.  ขั้นประเมินผล  (Evaluation)  เพื่อประเมินกำรเรียนรู้ผ่ำนกำรเลือกใช้กำรเพิ่มเติมว่ำนักเรียนมีควำมรู้
อะไรบ้ำง อย่ำงไร และมำกน้อยเพียงใด  ผู้วิจัยจะประเมินด้วยแบบทดสอบท้ำยบท  ซึ่งค ำถำมท่ีใช้ในกำรประเมินผลจะจ ำแนก
ตำมประเภทวัตถุประสงค์ทำงกำรศึกษำของบลูมทั้ง 6 ระดับ  

ดังน้ันในกำรใช้ค ำถำมสำมำรถช่วยด ำเนินกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนให้เป็นไปตำมจุดประสงค์ของกำรเรียนรู้  ซึ่ง
สอดคล้องกับบำสส์  คอนสแทน  และคำริน [11]  ที่กล่ำวว่ำ กำรใช้ค ำถำมท่ีมีประสิทธิภำพท ำให้ครูทรำบว่ำนักเรียนมีควำมรู้
เพียงใด  และครูสำมำรถชี้แนะให้นักเรียนน ำไปสู่กำรรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งกำรสร้ำงค ำอธิบำยที่น ำไปใช้ใน         
กำรสร้ำงควำมรู้ในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ได้   

ตอนที่ 2  ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจค าศัพท์ทางเคมีและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี
ของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 5R  เรื่องโมลและสูตรเคมี  ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 

กำรใช้กำรจัดกำรเรียนรู้แบบ 5R  เรื่องโมลและสูตรเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4  ที่มีต่อควำมเข้ำใจค ำศัพท์
ทำงเคมี และผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำเคมี  พบว่ำ  มีควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมเข้ำใจค ำศัพท์ทำงเคมีและผลสัมฤทธ์ิ
ทำงกำรเรียนวิชำเคมี  ดังน้ี 
ตารางที่ 2  ค่ำสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่ำงควำมเข้ำใจค ำศัพท์ทำงเคมี และผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนวิชำเคมี 

ตัวแปร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี 
1.  ควำมเข้ำใจค ำศัพท์ทำงเคม ี .518** 

 1.1 กำรเลือกใช้ค ำศัพท์ .469** 
 1.2 กำรแปลควำมหมำย .438* 
 1.3 กำรน ำค ำศัพท์ไปใช ้ .507** 

**มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 
*มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05   
 จำกตำรำงที ่ 2  แสดงให้เห็นว่ำโดยภำพรวมควำมเข้ำใจค ำศัพท์ทำงเคมีมีควำมสัมพันธ์เชิงบวกระดับมำกกับ
ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน  (r=.518, p<.01)  และเมื่อพิจำรณำองค์ประกอบรำยด้ำนของควำมเข้ำใจค ำศัพท์ทำงเคมี  พบว่ำทั้ง
สำมด้ำนมีควำมสัมพันธ์เชิงบวกกับผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน  คือ  กำรเลือกใช้ค ำศัพท์  (r=.469, p<.01)  กำรแปลควำมหมำย 
(r=.438, p<.05)  และกำรน ำค ำศัพท์ไปใช้ (r=.507, p<.01)  ดังนั้น  ในกำรเรียนกำรสอนวิชำเคมีครูต้องให้ควำมส ำคัญกับ
ค ำศัพท์ทำงเคมีที่เกิดข้ึนในบทเรียน  เน่ืองจำกควำมเข้ำใจค ำศัพท์ทำงเคมีทั้งสำมด้ำนจะส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนวิชำ
เคมีของนักเรียน  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งด้ำนกำรน ำค ำศัพท์ไปใช้  อำจเป็นไปได้ว่ำในกำรน ำค ำศัพท์ไปใช้  นักเรียนจ ำเป็นตอ้งมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับบริบทที่เกี่ยวข้องกับค ำศัพท์ทำงเคมีนั ้นๆ  อีกทั้งนักเรียนต้องน ำค ำศัพท์ทำงเคมีที ่ได้ไปใช้ ใน        
กำรแก้ปัญหำในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ซึ่งเหล่ำนี้จะมีผลท ำให้นักเรียนสำมำรถวิเครำะห์  สังเครำะห์  และประเมินค่ำเกี่ยวกับ
บริบทที่เกี่ยวข้องกับค ำศัพท์น้ันๆได้อย่ำงถูกต้อง  นอกจำกน้ีควำมเข้ำใจค ำศัพท์ทำงเคมีด้ำนกำรเลือกใช้ค ำศัพท์  และกำรน ำ
ค ำศัพท์ไปใช้มีควำมสัมพันธ์เชิงบวกกับผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนวิชำเคมีที่ระดับ .01  แต่กำรแปลควำมหมำยมีควำมสัมพันธ์เชิง
บวกกับผลสัมฤทธิ ์ทำงกำรเรียนวิชำเคมีที ่ระดับ .05 นั่นแสดงให้เห็นว่ำถ้ำหำกนักเรียนมีควำมเข้ำใจค ำศัพท์ทำงเคมี                     
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อะตอม  จึงน ำไปสู่กำรน ำค ำศัพท์ไปใช้เพ่ือค ำนวณหำมวลของโซเดียม 1 อะตอมได้อย่ำงถูกต้อง  ซึ่งสอดคล้องกับผลกำรวิจัย
ของซิลวำ  เวียนเบิร์ก  มำร์ลอย  สมิธ  และมำร์เชล [7]  ที่พบว่ำเมื ่อใช้รูปแบบกำรเรียนกำรสอนแบบ 5R  ในกำรจัด          
กำรเรียนรู้  จะส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนำกำรเกี่ยวกับกำรใช้ภำษำทำงวิชำกำรได้ดีขึ้นเมื่อมีผู้เชี่ยวชำญคอยให้ค ำแนะน ำและ   
กำรช่วยเหลือในกำรใช้ค ำศัพท์ทำงวิชำกำรที่เกิดข้ึนในบทเรียนวิทยำศำสตร์  โดยสอดคล้องกับทฤษฎีพัฒนำกำรทำงปัญญำของ    
วิก๊อทสกี้  ซึ่งให้ควำมส ำคัญกับกำรสอนหรือกำรช่วยเหลือจำกผู้ใหญ่ในกำรพัฒนำสติปัญญำของเด็ก  ซึ่งครูสำมำรถจัดกิจกรรม
ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ท ำงำนร่วมกับเพ่ือนเป็นกลุ่ม  มีโอกำสได้ปฏิสัมพันธ์กัน  โดยมีครูคอยช่วยเหลือและให้ค ำแนะน ำเพ่ือให้
นักเรียนสำมำรถพัฒนำถึงขอบเขตพัฒนำกำรเรียนรู้ได้ (Zone of proximal development)  [3] 
 จำกตำรำงที่ 1 พบว่ำหลังจำกที่ได้รับจัดกำรเรียนรู้แบบ 5R  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิ
ทำงกำรเรียนวิชำเคมีเฉลี่ยเท่ำกับ 23.93 (ร้อยละ 68.36)  ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ 5R  ส่งผลให้นักเรียนมี
ระดับผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้ำงดี  (ร้อยละ 65-69)  [8]  โดยสำมำรถอภิปรำยผลได้ดังน้ี  

กำรออกแบบกิจกรรมกำรเรียนโดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้แบบ 5R ในขั้นตอนกำรสืบเสำะหำควำมรู้  ผู้วิจัยจะใช้
ค ำถำมเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้พูดคุยเกี่ยวกับบริบททำงวิทยำศำสตร์เพื่อเชื่อ มโยงกับค ำศัพท์ทำงเคมีที่มีในบทเรียนนั้นๆ  
ดังนั้นกำรใช้ค ำถำมของผู้วิจัยเพื ่อเชื ่อมโยงไปยังค ำศัพท์ทำงเคมีจะจ ำแนกตำมวัตถุประสงค์ทำงกำรศึกษำของบลูม  ซึ่ง
สอดคล้องกับงำนวิจัยของอทิติย์  ชูตระกูลวงส์ [9]  ที่กล่ำวว่ำ  หลังได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบสอบโดยใช้ค ำถำมตำม    
กำรจ ำแนกประเภทวัตถุประสงค์ทำงกำรศึกษำของบลูม  นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี ่ยร้อยละด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำง        
กำรเรียนฟิสิกส์สูงกว่ำเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ร้อยละ 70  ทีเ่ป็นเช่นน้ีอำจเป็นเพรำะเหตุผลดังต่อไปน้ี 

ในกำรวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกกำรใช้ค ำถำมตำมกำรจ ำแนกประเภทวัตถุประสงค์ทำงกำรศึกษ ำของบลูมทั้ง 6 
ระดับ ได้แก่ ค ำถำมระดับควำมรู้ควำมจ ำ  ระดับควำมเข้ำใจ  ระดับกำรน ำไปใช้   ระดับกำรวิเครำะห์  ระดับกำรสังเครำะห์  
และระดับกำรประเมินค่ำ [10]  ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกำรเรียนในแต่ละบทเรียนตำมขั้นตอนของกำรสืบเสำะหำ
ควำมรู้และเหมำะสมกับกำรเลือกกลยุทธ์จำกกำรจัดกำรเรียนรู้ 5R ตำมควำมเหมำะสมของประเภทค ำศัพท์ทำงเคมี  ดังน้ี 

1.  ขั้นสร้ำงควำมสนใจ  (Engagement)  เพื ่อให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและมีควำมต้องกำรในกำรค้นหำ
ค ำตอบ  ผู้วิจัยจะใช้ค ำถำมระดับควำมรู้ควำมจ ำ  และควำมเข้ำใจ  โดยเน้นใช้ค ำถำมในกำรทบทวนเรื่องที่นักเรียนเรียนมำแล้ว  
เช่น  “นักเรียนคิดว่ำน ้ำหนักของอะตอมส่วนใหญ่ข้ึนอยู่กับอนุภำคใดบ้ำง”  “ถ้ำเรำทรำบเพียงแค่มวลของโปรตอนเรำสำมำรถ
ประมำณค่ำน ้ำหนักของอะตอมได้หรือไม่” 

2.  ข้ันส ำรวจและค้นหำ  (Exploration)  เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกันก ำหนดแนวทำงในกำรรวบรวมข้อมูล
ต่ำงๆ โดยเน้นกำรใช้กิจกรรมกลุ่ม  ผู้วิจัยจะใช้ค ำถำมระดับควำมเข้ำใจ  กำรน ำไปใช้  และกำรสังเครำะห์  ท่ีช่วยส่งเสริมทักษะ
ในกำรต้ังสมมติฐำน  เช่น  “นักเรียนคิดว่ำนักวิทยำศำสตร์มีวิธีหำมวลของธำตุได้อย่ำงไรในเมื่ออะตอมมีขนำดเล็กมำก”  โดย
ผู้วิจัยให้นักเรียนออกแบบกำรทดลองเพ่ือหำน ้ำหนักของเมล็ดถ่ัวแต่ละชนิดที่ได้รับดังน้ี  เมล็ดถ่ัวเขียว  เมล็ดถ่ัวด ำ  และเมล็ด
ถ่ัวแดง  และใช้ค ำถำมว่ำ  “ถ้ำนักเรียนไม่สำมำรถใช้เครื่องชั่ง นักเรียนจะมีวิธีกำรใดบ้ำงเพ่ือทรำบน ้ำหนักเมล็ดถ่ัวแต่ละชนิด”  

3.  ขั้นอธิบำยและลงข้อสรุป  (Explanation)  ในระหว่ำงที่นักเรียนแต่ละกลุ่มก ำลังน ำข้อมูลที่ได้มำแปล
ควำมหมำยเพื่อลงข้อสรุปและสร้ำงค ำอธิบำยให้กับสถำนกำรณ์ปัญหำนั้น  ผู้วิจัยใช้ค ำถำมผ่ำนกำรเลือกใช้กำรแทนที่หรือ      
กำรเผยค ำเพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักกับค ำศัพท์ทำงเคมีที่จะเกิดข้ึนในบทเรียนน้ันๆ  โดยเลือกใช้ค ำถำมระดับกำรวิเครำะห์  และ
กำรสังเครำะห์  เพ่ือช่วยส่งเสริมทักษะกำรแปลควำมหมำยข้อมูลและลงข้อสรุป  เช่น “ถ่ัวทั้งสำมชนิด  นักเรียนควรเลือกถ่ัว
ชนิดใดเป็นตัวเทียบเพื่อให้ทรำบน ้ำหนักของถั่วชนิดอื่นๆ”  “ถ้ำเรำสำมำรถชั่งน ้ำหนักจริงของเมล็ดถั่วเขียว  เรำจะทรำบ
น ้ำหนักจริงของเมล็ดถ่ัวชนิดอื่นได้หรือไม่” “ช่วงแรกไฮโดรเจนถูกใช้เป็นธำตุมำตรฐำนที่ใช้เทียบเพ่ือหำมวลอะตอม คล้ำยกับ
เมล็ดถ่ัวชนิดใดในกำรทดลอง”    

 
 

4.  ข้ันขยำยควำมรู้  (Elaboration)  เพ่ือให้นักเรียนน ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรท ำกิจกรรมไปใช้ในสถำนกำรณ์ที่
ใกล้เคียงกัน  ผู้วิจัยใช้ค ำถำมระดับกำรน ำไปใช้  กำรวิเครำะห์  และกำรสังเครำะห์ ผ่ำนกำรเลือกใช้กำรแทนต ำแหน่งเพ่ือปรับ
โครงสร้ำงทำงค ำพูดของนักเรียนให้ใกล้เคียงกับบริบททำงวิชำกำร  และผ่ำนกำรเลือกใช้กำรท ำซ ้ำเพ่ือให้นักเรียนรู้สึกคุ้นเคย
กับค ำศัพท์ทำงเคมี  เช่น  “มวลอะตอม  และมวลของธำตุ 1 อะตอม เหมือนหรือแตกต่ำงกันหรือไม่อย่ำงไร”  “โจทย์ข้อน้ีค ำ
ว่ำ ธำตุ A หนักเป็น 4 เท่ำของธำตุไฮโดรเจน  เป็นบริบทของมวลอะตอม หรือ มวลของธำตุ 1 อะตอม”  “นักเรียนทรำบได้
อย่ำงไรว่ำมวลอะตอมสัมพัทธ์มีควำมหมำยเช่นเดียวกับมวลอะตอม”   

5.  ขั้นประเมินผล  (Evaluation)  เพื่อประเมินกำรเรียนรู้ผ่ำนกำรเลือกใช้กำรเพิ่มเติมว่ำนักเรียนมีควำมรู้
อะไรบ้ำง อย่ำงไร และมำกน้อยเพียงใด  ผู้วิจัยจะประเมินด้วยแบบทดสอบท้ำยบท  ซึ่งค ำถำมท่ีใช้ในกำรประเมินผลจะจ ำแนก
ตำมประเภทวัตถุประสงค์ทำงกำรศึกษำของบลูมทั้ง 6 ระดับ  

ดังน้ันในกำรใช้ค ำถำมสำมำรถช่วยด ำเนินกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนให้เป็นไปตำมจุดประสงค์ของกำรเรียนรู้  ซึ่ง
สอดคล้องกับบำสส์  คอนสแทน  และคำริน [11]  ที่กล่ำวว่ำ กำรใช้ค ำถำมท่ีมีประสิทธิภำพท ำให้ครูทรำบว่ำนักเรียนมีควำมรู้
เพียงใด  และครูสำมำรถชี้แนะให้นักเรียนน ำไปสู่กำรรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งกำรสร้ำงค ำอธิบำยที่น ำไปใช้ใน         
กำรสร้ำงควำมรู้ในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ได้   

ตอนที่ 2  ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจค าศัพท์ทางเคมีและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี
ของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 5R  เรื่องโมลและสูตรเคมี  ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 

กำรใช้กำรจัดกำรเรียนรู้แบบ 5R  เรื่องโมลและสูตรเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4  ที่มีต่อควำมเข้ำใจค ำศัพท์
ทำงเคมี และผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำเคมี  พบว่ำ  มีควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมเข้ำใจค ำศัพท์ทำงเคมีและผลสัมฤทธ์ิ
ทำงกำรเรียนวิชำเคมี  ดังน้ี 
ตารางที่ 2  ค่ำสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่ำงควำมเข้ำใจค ำศัพท์ทำงเคมี และผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนวิชำเคมี 

ตัวแปร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี 
1.  ควำมเข้ำใจค ำศัพท์ทำงเคม ี .518** 

 1.1 กำรเลือกใช้ค ำศัพท์ .469** 
 1.2 กำรแปลควำมหมำย .438* 
 1.3 กำรน ำค ำศัพท์ไปใช ้ .507** 

**มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 
*มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05   
 จำกตำรำงที ่ 2  แสดงให้เห็นว่ำโดยภำพรวมควำมเข้ำใจค ำศัพท์ทำงเคมีมีควำมสัมพันธ์เชิงบวกระดับมำกกับ
ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน  (r=.518, p<.01)  และเมื่อพิจำรณำองค์ประกอบรำยด้ำนของควำมเข้ำใจค ำศัพท์ทำงเคมี  พบว่ำทั้ง
สำมด้ำนมีควำมสัมพันธ์เชิงบวกกับผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน  คือ  กำรเลือกใช้ค ำศัพท์  (r=.469, p<.01)  กำรแปลควำมหมำย 
(r=.438, p<.05)  และกำรน ำค ำศัพท์ไปใช้ (r=.507, p<.01)  ดังนั้น  ในกำรเรียนกำรสอนวิชำเคมีครูต้องให้ควำมส ำคัญกับ
ค ำศัพท์ทำงเคมีที่เกิดข้ึนในบทเรียน  เน่ืองจำกควำมเข้ำใจค ำศัพท์ทำงเคมีทั้งสำมด้ำนจะส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนวิชำ
เคมีของนักเรียน  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งด้ำนกำรน ำค ำศัพท์ไปใช้  อำจเป็นไปได้ว่ำในกำรน ำค ำศัพท์ไปใช้  นักเรียนจ ำเป็นตอ้งมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับบริบทที่เกี่ยวข้องกับค ำศัพท์ทำงเคมีนั ้นๆ  อีกทั้งนักเรียนต้องน ำค ำศัพท์ทำงเคมีที ่ได้ไปใช้ ใน        
กำรแก้ปัญหำในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ซึ่งเหล่ำนี้จะมีผลท ำให้นักเรียนสำมำรถวิเครำะห์  สังเครำะห์  และประเมินค่ำเกี่ยวกับ
บริบทที่เกี่ยวข้องกับค ำศัพท์น้ันๆได้อย่ำงถูกต้อง  นอกจำกน้ีควำมเข้ำใจค ำศัพท์ทำงเคมีด้ำนกำรเลือกใช้ค ำศัพท์  และกำรน ำ
ค ำศัพท์ไปใช้มีควำมสัมพันธ์เชิงบวกกับผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนวิชำเคมีที่ระดับ .01  แต่กำรแปลควำมหมำยมีควำมสัมพันธ์เชิง
บวกกับผลสัมฤทธิ ์ทำงกำรเรียนวิชำเคมีที ่ระดับ .05 นั่นแสดงให้เห็นว่ำถ้ำหำกนักเรียนมีควำมเข้ำใจค ำศัพท์ทำงเคมี                     
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ด้ำนแปลควำมหมำยได้เพียงอย่ำงเดียวจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำเคมีน้อยกว่ำเมื่อเทียบกับควำมเข้ำใจค ำศัพท์   
ทำงเคมีด้ำนกำรเลือกใช้ค ำศัพท์และกำรน ำค ำศัพท์ไปใช้   สอดคล้องกับผลกำรวิจัยของรีส์ ไคน์ และนิวตัน [4]  ที่กล่ำวว่ำ  
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมเข้ำใจค ำศัพท์ทำงเคมีและผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนที่ใช้ภำษำอังกฤษเป็นภำษำที่ 2 มี
ควำมสัมพันธ์กันในเชิงบวก (r = 0.53, p<.05)  ดังนั้นครูควรเน้นย ้ำและให้ควำมส ำคัญกับค ำศัพท์ทำงเคมีเกิดขึ้นในแต่ละ
บทเรียน    

สรุปผลการวิจัย 
ผลกำรวิจัยพบว่ำ  นักเรียนที่ได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ 5R  มีควำมเข้ำใจค ำศัพท์ทำงเคมีเฉลี่ยร้อยละ 71.26  และ

มีผลสัมฤทธิ ์ทำงกำรเรียนวิชำเคมีเฉลี ่ยร้อยละ 68.36  ซึ่งจัดเป็นระดับผลสัมฤทธิ ์ทำงกำรเรียนอยู ่ในเกณฑ์ค่อนข้ำงดี           
(ร้อยละ 65-69)  นอกจำกน้ีควำมเข้ำใจค ำศัพท์ทำงเคมีมีควำมสัมพันธ์เชิงบวกกับผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนวิชำเคมีทุกด้ำน คือ  
กำรเลือกใช้ค ำศัพท์ (r=0.469, p<.01) กำรแปลควำมหมำย (r=0.438, p<.05)  และกำรน ำค ำศัพท์ไปใช้ (r= 0.507, p<.01)   

จำกผลกำรวิจัยครั้งน้ีแสดงให้เห็นว่ำ  ควำมเข้ำใจค ำศัพท์ทำงเคมีทั้งสำมด้ำนส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนวิชำเคมี  
ดังน้ันในกำรเรียนกำรสอนวิชำเคมีครูควรให้ควำมส ำคัญกับค ำศัพท์ทำงเคมีที่เกิดข้ึนในแต่ละบทเรียน   
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ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning : BBL) 
เรื่อง การถ่ายทอดทางพันธุกรรม ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 

อรสา จงรักวิทย ์1* อรุณรศัมิ์  วณชิชานนท์2 และเมธี ดิสวสัดิ์3 
 

บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์งานวิจัย คือ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลัง
การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน กับ
เกณฑ์ร้อยละ 60 มีนักเรียนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60 ของนักเรียนทั้งหมด เพื่อเปรียบเทียบการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เพื่อศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียนและ
ความก้าวหน้าการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มตัวอย่าง ท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2 ภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ จังหวัดตรัง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จ านวน 1 
ห้อง จ านวน 32 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เรื่อง การถ่ายทอดทางพันธุกรรม 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 5 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 2 
ฉบับ ๆ ละ 20 ข้อ แบบทดสอบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ชนิดเลือกตอบ จ านวน 2 ฉบับ ๆ ละ 15 ข้อ สถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ การทดสอบค่าที และการหาความก้าวหน้า ผลการวิจัยพบว่า  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 , ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
เทียบเกณฑ์ มีนักเรียนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 90.62, คะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01, ความก้าวหน้าทางการเรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย เท่ากับ 0.53 และการคิดอย่าง
วิจารณญาณ เท่ากับ 0.38 ซึ่งอยู่ระดับปานกลาง 
 
ค าส าคัญ : การจัดการเรียนรู้โดยใช้สอนสมองเป็นฐาน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  ความก้าวหน้าทางการเรียน 
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ด้ำนแปลควำมหมำยได้เพียงอย่ำงเดียวจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำเคมีน้อยกว่ำเมื่อเทียบกับควำมเข้ำใจค ำศัพท์   
ทำงเคมีด้ำนกำรเลือกใช้ค ำศัพท์และกำรน ำค ำศัพท์ไปใช้   สอดคล้องกับผลกำรวิจัยของรีส์ ไคน์ และนิวตัน [4]  ที่กล่ำวว่ำ  
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมเข้ำใจค ำศัพท์ทำงเคมีและผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนที่ใช้ภำษำอังกฤษเป็นภำษำที่ 2 มี
ควำมสัมพันธ์กันในเชิงบวก (r = 0.53, p<.05)  ดังนั้นครูควรเน้นย ้ำและให้ควำมส ำคัญกับค ำศัพท์ทำงเคมีเกิดขึ้นในแต่ละ
บทเรียน    

สรุปผลการวิจัย 
ผลกำรวิจัยพบว่ำ  นักเรียนที่ได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ 5R  มีควำมเข้ำใจค ำศัพท์ทำงเคมีเฉลี่ยร้อยละ 71.26  และ

มีผลสัมฤทธิ ์ทำงกำรเรียนวิชำเคมีเฉลี ่ยร้อยละ 68.36  ซึ่งจัดเป็นระดับผลสัมฤทธิ ์ทำงกำรเรียนอยู ่ในเกณฑ์ค่อนข้ำงดี           
(ร้อยละ 65-69)  นอกจำกน้ีควำมเข้ำใจค ำศัพท์ทำงเคมีมีควำมสัมพันธ์เชิงบวกกับผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนวิชำเคมีทุกด้ำน คือ  
กำรเลือกใช้ค ำศัพท์ (r=0.469, p<.01) กำรแปลควำมหมำย (r=0.438, p<.05)  และกำรน ำค ำศัพท์ไปใช้ (r= 0.507, p<.01)   

จำกผลกำรวิจัยครั้งน้ีแสดงให้เห็นว่ำ  ควำมเข้ำใจค ำศัพท์ทำงเคมีทั้งสำมด้ำนส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนวิชำเคมี  
ดังน้ันในกำรเรียนกำรสอนวิชำเคมีครูควรให้ควำมส ำคัญกับค ำศัพท์ทำงเคมีที่เกิดข้ึนในแต่ละบทเรียน   
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ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning : BBL) 
เรื่อง การถ่ายทอดทางพันธุกรรม ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 

อรสา จงรักวิทย ์1* อรุณรศัมิ์  วณชิชานนท์2 และเมธี ดิสวสัดิ์3 
 

บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์งานวิจัย คือ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลัง
การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน กับ
เกณฑ์ร้อยละ 60 มีนักเรียนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60 ของนักเรียนทั้งหมด เพื่อเปรียบเทียบการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เพื่อศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียนและ
ความก้าวหน้าการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มตัวอย่าง ท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2 ภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ จังหวัดตรัง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จ านวน 1 
ห้อง จ านวน 32 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เรื่อง การถ่ายทอดทางพันธุกรรม 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 5 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 2 
ฉบับ ๆ ละ 20 ข้อ แบบทดสอบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ชนิดเลือกตอบ จ านวน 2 ฉบับ ๆ ละ 15 ข้อ สถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ การทดสอบค่าที และการหาความก้าวหน้า ผลการวิจัยพบว่า  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 , ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
เทียบเกณฑ์ มีนักเรียนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 90.62, คะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01, ความก้าวหน้าทางการเรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย เท่ากับ 0.53 และการคิดอย่าง
วิจารณญาณ เท่ากับ 0.38 ซึ่งอยู่ระดับปานกลาง 
 
ค าส าคัญ : การจัดการเรียนรู้โดยใช้สอนสมองเป็นฐาน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
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Effects of Brain Based Learning: BBL in Genetic Inheritance Topic on Biological Learning 
Achievement and Critical Thinking for Mathayomsuksa 4 Students. 

 
Orasa Chongrakwit 1* Arunrut Vanichanon2 and Matee Di-sawat3 

 
Abstract 

 
 The purposes of this research were to compare students’ learning achievement before and after 
learning management using brain-based learning, to compare learning achievement of students after 
learning management to 60 percent criteria, to compare students’ critical thinking before and after 
learning management using brain-based learning and to study normalized gain both achievement and 
critical thinking. One class of Mathayomsuksa 4/2 (32 students) was cluster sampling  in the first semester 
of the academic year 2019 in Palian Phadungsit School, Trang Province, under the Office of Secondary 
Educational Service Area 13. Research tools were learning management plans using brain-based learning 
on genetic topic , achievement tests which were multiple choice type (4 choices) 2 sets, 20 items each, 
critical thinking test which was also multiple choice type, 2 sets, 15 items each. Data were analyzed using 
mean, standard deviation, dependent t-test, and normalized gain. The results showed that post-
achievement score was significantly higher than before one at the level of .01. Posttest score compared 
with the criteria (60%), students passed the criteria 90.62 percent. Critical thinking scores after studying, 
was significantly higher than before, at the level of .01. The average normalized gain and critical thinking 
skill were 0.53 and 0.38, respectively which were medium gain level. 

 
Keywords : Brain Based Learning, Achievement test, Critical Thinking, Normalized Gain  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทน า 
 วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับทุกคนทั้งใน
ชีวิตประจ าวันและการงานอาชีพต่าง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใช้และผลผลิตต่าง ๆ ที่มนุษย์ได้ใช้เพื่ออ านวย
ความสะดวกในชีวิตและการท างาน เหล่านี้ล้วนเป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร ์ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อื่น 
ๆ วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์  วิจารณ์มีทักษะส าคัญใน
การค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลท่ีหลากหลายและมี
ประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ [1] วิชาชีววิทยา เป็นแขนงหนึ่งของวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ของ
สิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ อย่างมีเหตุและผล  ท าให้มนุษย์เกิดความเข้าใจและน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างดี การใช้ความรู้วิทยาศาสตร์เพื่อที่จะสามารถเข้าใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคม ในสื่อมวลชน และ
ตัดสินใจประเด็นของโลกท่ีเกี่ยวข้องกับตัวเองทั้งในปัจจุบันและอนาคต นักเรียนต้องสะท้อนความคิดของตนเองออกมา โดยให้
ค าอธิบายได้สมเหตุสมผล ซึ่งนักเรียนต้องใช้การคิดอย่างมีวิจารณญาณในการอธิบายดังนั้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็น
ทักษะการคิดส าคัญในการเรียนรู้ต่อนักเรียน ช่วยท าให้เข้าใจสิ่งที่เรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น สามารถที่จะคิดได้ด้วยตนเองและเกิด
ความส าเร็จในการเรียนรู้ โนริส [2] และโบดิ [3] ได้กล่าวถึงการคิดอย่างมีวิจารณญาณว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและเป็นจุดมุ่งหมาย
ส าคัญของการจัดการศึกษา เป็นสิทธิอันชอบธรรมของนักเรียนที่จะได้รับการพัฒนาความสามารถโดยใช้การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ โดยถือว่าเป็นเง่ือนไขที่จ าเป็นส าหรับจัดการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด  ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ ข้อ
ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ [1] ในส่วนการเรียนรู้เรื่องพันธุศาสตร์ส่วนใหญ่เกี่ยวข้อง
กับสิ่งท่ีมองไม่เห็น และจับต้องไม่ได้ นักเรียนมองว่าพันธุศาสตร์เป็นเนื้อหาที่ซับซ้อนและยากต่อการท าความเข้าใจ ประกอบ
กับนักเรียนไม่เข้าใจภาพรวมของเรื่องนั้น ๆ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพผู้เรียนและระบบการศึกษา โดยสภาพสถานศึกษามี
ข้อจ ากัดและควรพัฒนา คือ นักเรียนมีภาระต้องช่วยเหลือทางบ้านทุกวัน ท าให้เป็นอุปสรรคในด้านการเรียน และนักเรียนไม่
กระตือรือร้นในเรื่องการศึกษา โรงเรียนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้มีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติสูงมากขึ้น ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ด้านคุณภาพผู้เรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ และมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร จึงเป็นปัญหาที่ส าคัญอย่างยิ่งที่ควรได้รับการแก้ไข 
แนวทางแก้ปัญหาคือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน หรือ Brain based Learning (BBL) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทฤษฎีการเรียนรู้ เพื่อพัฒนากระบวนการคิด การคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถ
ในการคิดอย่างมีเหตุผล มีหลักเกณฑ์และหลักฐานอ้างอิงก่อนตัดสินใจเช่ือหรือไม่เช่ือ มีความสามารถในการเช่ือมโยงข้อมูล
หรือแนวคิดหน่วยย่อย ๆ ทั้งหลายที่มีความสัมพันธ์เชิงเหตุผลเข้าด้วยกันกับเรื่องหลักได้อย่างเหมาะสมกลมกลืนเป็นองค์รวม
หนึ่งเดียวท่ีมีความครบถ้วนสมบูรณ์ [4] การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูเป็นอ านวย
ความสะดวกหรือผู้แนะน าเท่านั้น ส่งเสริมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติดว้ยตนเอง ท าให้ฝึกทักษะการคิดหลายรูปแบบ รวมทั้งการ
คิดแบบวิจารณญาณ  
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Abstract 

 
 The purposes of this research were to compare students’ learning achievement before and after 
learning management using brain-based learning, to compare learning achievement of students after 
learning management to 60 percent criteria, to compare students’ critical thinking before and after 
learning management using brain-based learning and to study normalized gain both achievement and 
critical thinking. One class of Mathayomsuksa 4/2 (32 students) was cluster sampling  in the first semester 
of the academic year 2019 in Palian Phadungsit School, Trang Province, under the Office of Secondary 
Educational Service Area 13. Research tools were learning management plans using brain-based learning 
on genetic topic , achievement tests which were multiple choice type (4 choices) 2 sets, 20 items each, 
critical thinking test which was also multiple choice type, 2 sets, 15 items each. Data were analyzed using 
mean, standard deviation, dependent t-test, and normalized gain. The results showed that post-
achievement score was significantly higher than before one at the level of .01. Posttest score compared 
with the criteria (60%), students passed the criteria 90.62 percent. Critical thinking scores after studying, 
was significantly higher than before, at the level of .01. The average normalized gain and critical thinking 
skill were 0.53 and 0.38, respectively which were medium gain level. 
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บทน า 
 วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับทุกคนทั้งใน
ชีวิตประจ าวันและการงานอาชีพต่าง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใช้และผลผลิตต่าง ๆ ที่มนุษย์ได้ใช้เพื่ออ านวย
ความสะดวกในชีวิตและการท างาน เหล่านี้ล้วนเป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร ์ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อื่น 
ๆ วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์  วิจารณ์มีทักษะส าคัญใน
การค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลายและมี
ประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ [1] วิชาชีววิทยา เป็นแขนงหนึ่งของวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ของ
สิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ อย่างมีเหตุและผล  ท าให้มนุษย์เกิดความเข้าใจและน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างดี การใช้ความรู้วิทยาศาสตร์เพื่อที่จะสามารถเข้าใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคม ในสื่อมวลชน และ
ตัดสินใจประเด็นของโลกท่ีเกี่ยวข้องกับตัวเองทั้งในปัจจุบันและอนาคต นักเรียนต้องสะท้อนความคิดของตนเองออกมา โดยให้
ค าอธิบายได้สมเหตุสมผล ซึ่งนักเรียนต้องใช้การคิดอย่างมีวิจารณญาณในการอธิบายดังนั้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็น
ทักษะการคิดส าคัญในการเรียนรู้ต่อนักเรียน ช่วยท าให้เข้าใจสิ่งที่เรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น สามารถที่จะคิดได้ด้วยตนเองและเกิด
ความส าเร็จในการเรียนรู้ โนริส [2] และโบดิ [3] ได้กล่าวถึงการคิดอย่างมีวิจารณญาณว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและเป็นจุดมุ่งหมาย
ส าคัญของการจัดการศึกษา เป็นสิทธิอันชอบธรรมของนักเรียนที่จะได้รับการพัฒนาความสามารถโดยใช้การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ โดยถือว่าเป็นเง่ือนไขที่จ าเป็นส าหรับจัดการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด  ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ ข้อ
ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ [1] ในส่วนการเรียนรู้เรื่องพันธุศาสตร์ส่วนใหญ่เกี่ยวข้อง
กับสิ่งท่ีมองไม่เห็น และจับต้องไม่ได้ นักเรียนมองว่าพันธุศาสตร์เป็นเนื้อหาที่ซับซ้อนและยากต่อการท าความเข้าใจ ประกอบ
กับนักเรียนไม่เข้าใจภาพรวมของเรื่องนั้น ๆ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพผู้เรียนและระบบการศึกษา โดยสภาพสถานศึกษามี
ข้อจ ากัดและควรพัฒนา คือ นักเรียนมีภาระต้องช่วยเหลือทางบ้านทุกวัน ท าให้เป็นอุปสรรคในด้านการเรียน และนักเรียนไม่
กระตือรือร้นในเรื่องการศึกษา โรงเรียนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้มีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติสูงมากขึ้น ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ด้านคุณภาพผู้เรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ และมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร จึงเป็นปัญหาที่ส าคัญอย่างยิ่งที่ควรได้รับการแก้ไข 
แนวทางแก้ปัญหาคือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน หรือ Brain based Learning (BBL) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทฤษฎีการเรียนรู้ เพื่อพัฒนากระบวนการคิด การคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถ
ในการคิดอย่างมีเหตุผล มีหลักเกณฑ์และหลักฐานอ้างอิงก่อนตัดสินใจเช่ือหรือไม่เช่ือ มีความสามารถในการเช่ือมโยงข้อมูล
หรือแนวคิดหน่วยย่อย ๆ ทั้งหลายที่มีความสัมพันธ์เชิงเหตุผลเข้าด้วยกันกับเรื่องหลักได้อย่างเหมาะสมกลมกลืนเป็นองค์รวม
หนึ่งเดียวท่ีมีความครบถ้วนสมบูรณ์ [4] การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูเป็นอ านวย
ความสะดวกหรือผู้แนะน าเท่านั้น ส่งเสริมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติดว้ยตนเอง ท าให้ฝึกทักษะการคิดหลายรูปแบบ รวมทั้งการ
คิดแบบวิจารณญาณ  
 

วิธีด าเนินการ 
วิธีด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ศึกษาเอกสารและหลักสตูรส าหรับสร้างแผนการจัดการเรยีนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ส่งตรวจโดยผู้เช่ียวชาญน า
ผลการตรวจประเมินให้คะแนนจากผู้เช่ียวชาญมาหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์การ
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

แปลความหมาย ซึ่งพบว่าผลการประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรยีนรู้มีคะแนนเฉลีย่ เทากับ 4.46 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์การ
ประเมิน ระดบัคะแนนเหมาะสมมาก และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.29 น าค าแนะน ามาปรับปรุงแกไ้ข น าแผนการจัดการ
เรียนรูม้ีความเหมาะสม จดัพิมพ์ฉบับสมบูรณ์ ส าหรับทดลองน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง  

2. ศึกษาเอกสารและหลักสูตร วิเคราะห์ข้อสอบ และสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รหัสวิชา ว31241 
ชีววิทยา 1 เรื่อง การถ่ายทอดทางพันธุกรรม ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 2 ฉบับ ฉบับก่อนเรียนและฉบับหลังเรียน ฉบับละ 
40 ข้อ ส่งตรวจโดยผู้เชี่ยวชาญน าผลการตรวจประเมินให้คะแนนจากผู้เช่ียวชาญ พบว่าค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ  
0.67 - 1.00 ทั้ง 2 ฉบับ น าแบบทดสอบมาวิเคราะห์เป็นรายข้อเพื่อหาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r)  พบว่า ฉบับ
ก่อนเรียน ค่าความยากง่าย เท่ากับ 0.24 - 0.54 ค่าอ านาจจ าแนก เท่ากับ 0.46 - 0.76 และ ฉบับหลังเรียน ค่าความยากง่าย 
เท่ากับ 0.30 - 0.72 ค่าอ านาจจ าแนก เท่ากับ 0.28 - 0.70 น าแบบทดสอบที่หาคุณภาพรายข้อ และได้รับการปรับปรุง ที่คัดเลือก
ไว้ ฉบับละ 20 ข้อ ไปค านวณหาค่าความเช่ือมั่น พบว่า ฉบับก่อนเรียน ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ เท่ากับ 0.98 และ 
ฉบับหลังเรียน เท่ากับ 0.99 น าแบบทดสอบไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างก่อน และหลังเรียน ข้อโดยใช้เวลา ฉบับละ 50 นาท ี

3. ศึกษาเอกสาร วิเคราะห์ข้อสอบ และสร้างแบบทดสอบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ จ านวน 2 ฉบับ ฉบับก่อน
เรียนและฉบับหลังเรียน ฉบับละ 20 ข้อ ส่งตรวจโดยผู้เช่ียวชาญน าผลการตรวจประเมินให้คะแนนจากผู้เช่ียวชาญ พบว่าค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1.00 ทั้ง 2 ฉบับ น าแบบทดสอบมาวิเคราะห์เป็นรายข้อเพื่อหาค่าความยากง่าย (p) และ
ค่าอ านาจจ าแนก (r)  พบว่า ฉบับก่อนเรียน ค่าความยากง่าย เท่ากับ 0.30 - 0.72 ค่าอ านาจจ าแนก เท่ากับ 0.28 - 0.70 และ 
ฉบับหลังเรียน ค่าความยากง่าย เท่ากับ 0.30 - 0.72 ค่าอ านาจจ าแนก เท่ากับ 0.28 - 0.68 น าแบบทดสอบท่ีหาคุณภาพราย
ข้อ และได้รับการปรับปรุง ที่คัดเลือกไว้ ฉบับละ 15 ข้อ ไปค านวณหาค่าความเช่ือมั่น พบว่า ฉบับก่อนเรียน ค่าความเช่ือมั่น
ของแบบทดสอบทั้งฉบับ เท่ากับ 0.99 และ ฉบับหลังเรียน เท่ากับ 0.98 ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ น า
แบบทดสอบไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างก่อน และหลังเรียน ข้อโดยใช้เวลา ฉบับละ 30 นาท ี

 
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ ดังต่อไปนี้  
1. สถิติพื้นฐาน เฉลี่ย (Mean)  
2. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ หาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี้ หาค่าดัชนีความ

สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้ค านวณค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รหัสวิชา ว31241 ชีววิทยา 1โดยใช้วิธีหาดัชนีความสอดคล้อง (IOC) หาค่าความยากง่ายของ
แบบทดสอบ การหาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination ) และการหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability)  

3. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบสมมติฐาน การทดสอบค่าที ชนิดกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน (Dependent 
Sample t - test)  

4. ค านวณความก้าวหน้าทางการเรียน โดยพิจารณาจากผลต่างของร้อยละคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เทียบกับ โอกาสสูงสุดที่ผู้เรียนแต่ละคนจะสามารถท าร้อยละคะแนนเพิ่มขึ้นได้ โดยหาได้จากอัตราส่วนของผลการเรียนรู้ที่
เพิ่มขึ้น จริง (Actual gain) ต่อผลการเรียนรู้ สูงสุดที่มีโอกาสเพิ่มขึ้นได้ (Maximum possible gain)  

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาชีววิทยา 1 เรื่องการถ่ายทอดทางพันธุกรรม โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 
คะแนนก่อนเรียนเฉลี่ย  เท่ากับ 8.47และมีคะแนนหลังเรียนเฉลี่ย 14.53 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนสอบทั้งสองครั้ง 
พบว่า  คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (ตารางที่ 1) และนักเรียนร้อยละ 100 มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน เมื่อเทียบเกณฑ์ร้อยละ 60 ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทั้งหมด พบว่าก่อนเรียน 

มีนักเรียนผ่านเกณฑ์ 3 คน คิดเป็น ร้อยละ 9.38 หลังเรียน มีนักเรียนผ่านเกณฑ์ 29 คน คิดเป็น ร้อยละ 90.62 ของนักเรียน
ทั้งหมดเป็นไปตามสมมติฐาน (รูปที่ 1) ความก้าวหน้าทางการเรียนรายคนของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
การถ่ายทอดทางพันธุกรรม พบว่า นักเรียนจ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ใน  ระดับปานกลาง (0.3- 0.7) 
ความก้าวหน้าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยทั้งช้ันเรียน เท่ากับ 0.53 ระดับปานกลาง (ตารางที่ 1) และ (รูปที่ 1-2) 

 
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 
ผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน (คน)  ̅ SD. t-test Sig. 

คะแนนก่อนเรียน 32 8.47 2.44  
27.35 

 
0.00 คะแนนหลังเรียน 32 14.53 1.92 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        รูปที่ 1 ร้อยละคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน                 รูปที่ 2 ระดับความกา้วหน้าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

2. ผลการศึกษาการคิดอย่างมีวิจารญาณ    
 ผลคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 9.47 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 
11.41 พบว่าคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (ตารางที่ 2) 
และนักเรียนทั้งหมดมีคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน (รูปที่ 3) ความก้าวหน้าทางการเรียนราย
คนของคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ พบว่า นักเรียนจ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 มีคะแนนอยู่ในระดับต่ า        
(< 0.3) และนักเรียนจ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 53.13 มีคะแนนอยู่ในระดับปานกลาง (0.7-0.3) ส่วนนักเรียนจ านวน 3 คน 
คิดเป็นร้อยละ 9.38 มีคะแนนอยู่ในระดับสูง (>0.7) และการคิดอย่างมีวิจารณญาณเฉลี่ยทั้งช้ัน เท่ากับ 0.38 อยู่ระดับกลาง 
(ตารางที่ 2) และ (รูปที่ 4) 
 

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบการวัดความสามารถในคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
 

ผลการทดสอบการวัดความสามารถในคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

จ านวน (คน)  ̅ SD. t-test Sig. 

คะแนนก่อนเรียน 32 9.47 1.88  
8.02 

 
0.00 คะแนนหลังเรียน 32 11.41 1.58 
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

แปลความหมาย ซึ่งพบว่าผลการประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรยีนรู้มีคะแนนเฉลีย่ เทากับ 4.46 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์การ
ประเมิน ระดบัคะแนนเหมาะสมมาก และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.29 น าค าแนะน ามาปรับปรุงแกไ้ข น าแผนการจัดการ
เรียนรูม้ีความเหมาะสม จดัพิมพ์ฉบับสมบูรณ์ ส าหรับทดลองน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง  

2. ศึกษาเอกสารและหลักสูตร วิเคราะห์ข้อสอบ และสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รหัสวิชา ว31241 
ชีววิทยา 1 เรื่อง การถ่ายทอดทางพันธุกรรม ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 2 ฉบับ ฉบับก่อนเรียนและฉบับหลังเรียน ฉบับละ 
40 ข้อ ส่งตรวจโดยผู้เชี่ยวชาญน าผลการตรวจประเมินให้คะแนนจากผู้เช่ียวชาญ พบว่าค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ  
0.67 - 1.00 ทั้ง 2 ฉบับ น าแบบทดสอบมาวิเคราะห์เป็นรายข้อเพื่อหาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r)  พบว่า ฉบับ
ก่อนเรียน ค่าความยากง่าย เท่ากับ 0.24 - 0.54 ค่าอ านาจจ าแนก เท่ากับ 0.46 - 0.76 และ ฉบับหลังเรียน ค่าความยากง่าย 
เท่ากับ 0.30 - 0.72 ค่าอ านาจจ าแนก เท่ากับ 0.28 - 0.70 น าแบบทดสอบที่หาคุณภาพรายข้อ และได้รับการปรับปรุง ที่คัดเลือก
ไว้ ฉบับละ 20 ข้อ ไปค านวณหาค่าความเช่ือมั่น พบว่า ฉบับก่อนเรียน ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ เท่ากับ 0.98 และ 
ฉบับหลังเรียน เท่ากับ 0.99 น าแบบทดสอบไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างก่อน และหลังเรียน ข้อโดยใช้เวลา ฉบับละ 50 นาท ี

3. ศึกษาเอกสาร วิเคราะห์ข้อสอบ และสร้างแบบทดสอบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ จ านวน 2 ฉบับ ฉบับก่อน
เรียนและฉบับหลังเรียน ฉบับละ 20 ข้อ ส่งตรวจโดยผู้เช่ียวชาญน าผลการตรวจประเมินให้คะแนนจากผู้เช่ียวชาญ พบว่าค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1.00 ทั้ง 2 ฉบับ น าแบบทดสอบมาวิเคราะห์เป็นรายข้อเพื่อหาค่าความยากง่าย (p) และ
ค่าอ านาจจ าแนก (r)  พบว่า ฉบับก่อนเรียน ค่าความยากง่าย เท่ากับ 0.30 - 0.72 ค่าอ านาจจ าแนก เท่ากับ 0.28 - 0.70 และ 
ฉบับหลังเรียน ค่าความยากง่าย เท่ากับ 0.30 - 0.72 ค่าอ านาจจ าแนก เท่ากับ 0.28 - 0.68 น าแบบทดสอบที่หาคุณภาพราย
ข้อ และได้รับการปรับปรุง ที่คัดเลือกไว้ ฉบับละ 15 ข้อ ไปค านวณหาค่าความเช่ือมั่น พบว่า ฉบับก่อนเรียน ค่าความเช่ือมั่น
ของแบบทดสอบทั้งฉบับ เท่ากับ 0.99 และ ฉบับหลังเรียน เท่ากับ 0.98 ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ น า
แบบทดสอบไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างก่อน และหลังเรียน ข้อโดยใช้เวลา ฉบับละ 30 นาท ี

 
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ ดังต่อไปนี้  
1. สถิติพื้นฐาน เฉลี่ย (Mean)  
2. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ หาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี้ หาค่าดัชนีความ

สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้ค านวณค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รหัสวิชา ว31241 ชีววิทยา 1โดยใช้วิธีหาดัชนีความสอดคล้อง (IOC) หาค่าความยากง่ายของ
แบบทดสอบ การหาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination ) และการหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability)  

3. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบสมมติฐาน การทดสอบค่าที ชนิดกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน (Dependent 
Sample t - test)  

4. ค านวณความก้าวหน้าทางการเรียน โดยพิจารณาจากผลต่างของร้อยละคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เทียบกับ โอกาสสูงสุดที่ผู้เรียนแต่ละคนจะสามารถท าร้อยละคะแนนเพิ่มขึ้นได้ โดยหาได้จากอัตราส่วนของผลการเรียนรู้ที่
เพิ่มขึ้น จริง (Actual gain) ต่อผลการเรียนรู้ สูงสุดที่มีโอกาสเพิ่มขึ้นได้ (Maximum possible gain)  

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาชีววิทยา 1 เรื่องการถ่ายทอดทางพันธุกรรม โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 
คะแนนก่อนเรียนเฉลี่ย  เท่ากับ 8.47และมีคะแนนหลังเรียนเฉลี่ย 14.53 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนสอบทั้งสองครั้ง 
พบว่า  คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (ตารางที่ 1) และนักเรียนร้อยละ 100 มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน เมื่อเทียบเกณฑ์ร้อยละ 60 ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทั้งหมด พบว่าก่อนเรียน 

มีนักเรียนผ่านเกณฑ์ 3 คน คิดเป็น ร้อยละ 9.38 หลังเรียน มีนักเรียนผ่านเกณฑ์ 29 คน คิดเป็น ร้อยละ 90.62 ของนักเรียน
ทั้งหมดเป็นไปตามสมมติฐาน (รูปที่ 1) ความก้าวหน้าทางการเรียนรายคนของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
การถ่ายทอดทางพันธุกรรม พบว่า นักเรียนจ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ใน  ระดับปานกลาง (0.3- 0.7) 
ความก้าวหน้าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยทั้งช้ันเรียน เท่ากับ 0.53 ระดับปานกลาง (ตารางที่ 1) และ (รูปที่ 1-2) 

 
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 
ผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน (คน)  ̅ SD. t-test Sig. 

คะแนนก่อนเรียน 32 8.47 2.44  
27.35 

 
0.00 คะแนนหลังเรียน 32 14.53 1.92 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        รูปที่ 1 ร้อยละคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน                 รูปที่ 2 ระดับความกา้วหน้าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

2. ผลการศึกษาการคิดอย่างมีวิจารญาณ    
 ผลคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 9.47 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 
11.41 พบว่าคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (ตารางที่ 2) 
และนักเรียนทั้งหมดมีคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน (รูปที่ 3) ความก้าวหน้าทางการเรียนราย
คนของคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ พบว่า นักเรียนจ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 มีคะแนนอยู่ในระดับต่ า        
(< 0.3) และนักเรียนจ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 53.13 มีคะแนนอยู่ในระดับปานกลาง (0.7-0.3) ส่วนนักเรียนจ านวน 3 คน 
คิดเป็นร้อยละ 9.38 มีคะแนนอยู่ในระดับสูง (>0.7) และการคิดอย่างมีวิจารณญาณเฉลี่ยทั้งช้ัน เท่ากับ 0.38 อยู่ระดับกลาง 
(ตารางที่ 2) และ (รูปที่ 4) 
 

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบการวัดความสามารถในคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
 

ผลการทดสอบการวัดความสามารถในคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

จ านวน (คน)  ̅ SD. t-test Sig. 

คะแนนก่อนเรียน 32 9.47 1.88  
8.02 

 
0.00 คะแนนหลังเรียน 32 11.41 1.58 
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รูปที่ 3 คะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนและหลังเรียน          รูปที่ 4 ระดับความก้าวหน้าการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานเป็นการเรียนรูท้ี่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูเป็นอ านวยความสะดวกหรือผู้แนะน า
เท่านั้น ส่งเสริมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ท าให้ฝึกทักษะการคิดหลายรูปแบบ รวมทั้งการคิดแบบวิจารณญาณ จาก
การประเมินสถานการณ์จริง ความสามารถในการปฏิบัติของนักเรียน ส่วนนักเรียนที่มีคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60 ต้อง
ได้รับการกระตุ้นจากครู เนื่องจากนักเรียนไม่สามารถเช่ือมโยงความรู้แต่ละเนื้อหาและขาดความมั่นใจในการท ากิจกรรม การ
จัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานท าให้นักเรียนจะสามารถปรับตัวเข้ากับการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปวีณา วิชนี 
[5] ศึกษาการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อวิชาชีววิทยา  เรื่องอาณาจักรของ
สิ่งมีชีวิต ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับการใช้เทคนิคเกม ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และหลังเรียนสูงกว่า
เกณฑ์ ร้อยละ 75 ชีเฟอร์ด [6] ศึกษาการใช้รูปแบบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ในการแก้ปัญหาในวิชาสร้างเสริมประสบการณ์
ชีวิตของนักเรียนระดับ 4 และ 5 พบว่ากลุ่มทดลองมีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพิ่มขึ้นสูงกว่ากลุ่มควบคุม จากการ
สังเกตและสัมภาษณ์นักเรียนชอบการเรียนการสอนแบบใหม่มากกว่าการเรียนการสอน แบบเก่า รวมทั้งเห็นว่ารูปแบบดังกล่าว
มีประสิทธิภาพในการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทัศนคติในการคิดที่ดีต่อการแก้ปัญหา  และ รุ่ง เขื่อนพิมพ์ 
[7]  ศึกษาการพัฒนาความสามารถการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี  2 พบว่า มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.24/83.95 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.7167 ซึ่ง
แสดงว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนคิดเป็นร้อยละ 71.67 และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีความพึงพอใจ โดยรวม
อยู่ในระดับดี 

 
กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณคณะกรรมการ คณะอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ และผู้เช่ียวชาญทุกท่านที่
ได้กรุณาถ่ายทอดความรู้ แนวคิด วิธีการ ค าแนะน า และตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ  ด้วยความเอาใจใส่ยิ่ง และส่งเสริม
ก าลังใจตลอดมา   
 

สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนสมองเป็นฐาน ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา
ชีววิทยา 1 เรื่อง การถ่ายทอดทางพันธุกรรม การคิดวิจารณญาณต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  สรุป
ผลการวิจัย ดังน้ี 

1.  นักเรียนท่ีไดร้ับการจดัการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาชีววิทยา 1 หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญั ทางสถิติที่ระดบั .01 นักเรียน และร้อยละ 100 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน 

2.  นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนหลังเรยีน ผ่านเกณฑร์้อยละ 60 ของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทั้งหมด โดยก่อนเรียน 
มีนักเรียนผ่านเกณฑ์ 3 คน คิดเปน็ ร้อยละ 9.38 หลังเรยีน  มีนักเรยีนผ่านเกณฑ์ 29 คน คิดเป็น ร้อยละ 90.62 ของนักเรียน
ทั้งหมด สูงกว่าสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

3.  นักเรียนท่ีไดร้ับการจดัการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน มีการคิดวจิารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคญั ทางสถิติที่ระดับ .01 นักเรียน และร้อยละ 100 มีการคิดวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

4.  ความก้าวหน้าทางการเรียน ผลสัมฤทธ์ิทั้งช้ันเรียนเท่ากับ 0.53 อยู่ในระดับ Medium Gain หรือระดับปาน
กลาง และนักเรียนร้อยละ 100 ความก้าวหน้าทางการเรียน อยู่ในระดับ Medium Gain หรือระดับปานกลาง  

5.  ความก้าวหน้าการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ ท้ังช้ันเรียน เท่ากับ 0.382 อยู่ในระดับ Medium Gain หรือระดับ
ปานกลาง โดย พบว่า นักเรียนจ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 อยู่ใน ระดับต่ า หรือ Low Gain (< 0.3) จ านวน 17 คน 
คิดเป็นร้อยละ 53.13 อยู่ใน ระดบัปานกลาง หรือ Medium Gain (0.7-0.3) จ านวน 3 คน คิดเป็นรอ้ยละ 9.38 อยู่ใน 
ระดับสูง หรือ High Gain (>0.7) 
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รูปที่ 3 คะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนและหลังเรียน          รูปที่ 4 ระดับความก้าวหน้าการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานเป็นการเรียนรูท้ี่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูเป็นอ านวยความสะดวกหรือผู้แนะน า
เท่านั้น ส่งเสริมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ท าให้ฝึกทักษะการคิดหลายรูปแบบ รวมทั้งการคิดแบบวิจารณญาณ จาก
การประเมินสถานการณ์จริง ความสามารถในการปฏิบัติของนักเรียน ส่วนนักเรียนที่มีคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60 ต้อง
ได้รับการกระตุ้นจากครู เนื่องจากนักเรียนไม่สามารถเช่ือมโยงความรู้แต่ละเนื้อหาและขาดความมั่นใจในการท ากิจกรรม การ
จัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานท าให้นักเรียนจะสามารถปรับตัวเข้ากับการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปวีณา วิชนี 
[5] ศึกษาการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อวิชาชีววิทยา  เรื่องอาณาจักรของ
สิ่งมีชีวิต ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับการใช้เทคนิคเกม ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และหลังเรียนสูงกว่า
เกณฑ์ ร้อยละ 75 ชีเฟอร์ด [6] ศึกษาการใช้รูปแบบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ในการแก้ปัญหาในวิชาสร้างเสริมประสบการณ์
ชีวิตของนักเรียนระดับ 4 และ 5 พบว่ากลุ่มทดลองมีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพิ่มขึ้นสูงกว่ากลุ่มควบคุม จากการ
สังเกตและสัมภาษณ์นักเรียนชอบการเรียนการสอนแบบใหม่มากกว่าการเรียนการสอน แบบเก่า รวมทั้งเห็นว่ารูปแบบดังกล่าว
มีประสิทธิภาพในการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทัศนคติในการคิดที่ดีต่อการแก้ปัญหา  และ รุ่ง เขื่อนพิมพ์ 
[7]  ศึกษาการพัฒนาความสามารถการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี  2 พบว่า มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.24/83.95 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.7167 ซึ่ง
แสดงว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนคิดเป็นร้อยละ 71.67 และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีความพึงพอใจ โดยรวม
อยู่ในระดับดี 

 
กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณคณะกรรมการ คณะอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ และผู้เช่ียวชาญทุกท่านที่
ได้กรุณาถ่ายทอดความรู้ แนวคิด วิธีการ ค าแนะน า และตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ  ด้วยความเอาใจใส่ยิ่ง และส่งเสริม
ก าลังใจตลอดมา   
 

สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนสมองเป็นฐาน ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา
ชีววิทยา 1 เรื่อง การถ่ายทอดทางพันธุกรรม การคิดวิจารณญาณต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  สรุป
ผลการวิจัย ดังน้ี 

1.  นักเรียนท่ีไดร้ับการจดัการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาชีววิทยา 1 หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญั ทางสถิติที่ระดบั .01 นักเรียน และร้อยละ 100 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน 

2.  นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนหลังเรยีน ผ่านเกณฑร์้อยละ 60 ของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทั้งหมด โดยก่อนเรียน 
มีนักเรียนผ่านเกณฑ์ 3 คน คิดเปน็ ร้อยละ 9.38 หลังเรยีน  มีนักเรยีนผ่านเกณฑ์ 29 คน คิดเป็น ร้อยละ 90.62 ของนักเรียน
ทั้งหมด สูงกว่าสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

3.  นักเรียนท่ีไดร้ับการจดัการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน มีการคิดวจิารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคญั ทางสถิติที่ระดับ .01 นักเรียน และร้อยละ 100 มีการคิดวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

4.  ความก้าวหน้าทางการเรียน ผลสัมฤทธ์ิทั้งช้ันเรียนเท่ากับ 0.53 อยู่ในระดับ Medium Gain หรือระดับปาน
กลาง และนักเรียนร้อยละ 100 ความก้าวหน้าทางการเรียน อยู่ในระดับ Medium Gain หรือระดับปานกลาง  

5.  ความก้าวหน้าการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ ท้ังช้ันเรียน เท่ากับ 0.382 อยู่ในระดับ Medium Gain หรือระดับ
ปานกลาง โดย พบว่า นักเรียนจ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 อยู่ใน ระดับต่ า หรือ Low Gain (< 0.3) จ านวน 17 คน 
คิดเป็นร้อยละ 53.13 อยู่ใน ระดบัปานกลาง หรือ Medium Gain (0.7-0.3) จ านวน 3 คน คิดเป็นรอ้ยละ 9.38 อยู่ใน 
ระดับสูง หรือ High Gain (>0.7) 
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P7160

การพัฒนาความเข้าใจในแนวคิด เรื่อง ไฟฟ้าสถิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น

สถิติ เลื่อนแก้ว1* สิงหา ประสิทธิ์พงศ์2 เเละธนิยา เยาด�า3

บทคัดย่อ
การจัดการเรียนรู้ในรายวิชาฟิสิกส์มีเป้าหมายส�าคัญในการท�าให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในแนวคิดในเรื่องต่าง ๆ แต่ด้วย

การจดัการเรียนรูท้ีส่่วนใหญ่มกัมุง่เน้นในการแก้โจทย์ปัญหา และน�ามาเป็นเครือ่งมอืช้ีวดัว่านกัเรยีนเกิดความเข้าใจในแนวคดิขึน้แล้ว 

ซึ่งนักเรียนอาจแก้โจทย์ปัญหาได้โดยไม่มีความเข้าใจในแนวคิดอยู่เลย อีกทั้งบทเรียนที่มีความเป็นนามธรรมในรายวิชาฟิสิกส์ เช่น 

ไฟฟ้าสถติ ยงัเป็นสิง่ท้าทายส�าหรบัครใูนการออกแบบวธิกีารจดัการเรยีนรู ้งานวจิยัฉบบันีจ้งึมวีตัถปุระสงค์เพือ่พฒันาความเข้าใจใน

แนวคิด เรื่อง ไฟฟ้าสถิต ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ซึ่งมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ครบถ้วน ครอบคลุม 

และสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในรูปแบบการจัดการเรียนรู้อื่น ๆได้ และมีกลุ่มเป้าหมายที่ได้จากการเลือกอย่างเจาะจง คือ นักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสตรีทุ่งสง จ�านวน 43 คน งานวิจัยฉบับนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการในชั้นเรียน โดยมีการวัดความเข้าใจในแนวคิดก่อนเริ่มวงจรปฏิบัติการที่ 1 และหลังการจัดการเรียนรู้ในวงจรปฏิบัติการที่ 

3 การสะท้อนผลในแต่ละวงจรปฏิบัติการถูกน�ามาใช้ในการออกแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ในวงจรปฏิบัติการถัดไป ผลการวิจัยพบว่า

หลังการจดัการเรยีนรูน้กัเรยีนมคีวามเข้าใจในแนวคดิ เรือ่ง ไฟฟ้าสถิต สงูกว่าก่อนการจดัการเรยีนรูอ้ย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

.05 โดยก่อนการจดัการเรยีนรูนั้กเรยีนมคีวามสามารถในการสือ่สารแนวคดิบางส่วน แต่ไม่มคีวามสามารถในการน�าแนวคดิไปใช้ ภาย

หลงัการจดัการเรียนรู ้นกัเรยีนมกีารพฒันาท้ังความสามารถในการสือ่สารแนวคดิ และความสามารถในการน�าแนวคดิไปใช้เพิม่มากขึน้

ค�าส�าคัญ : ความเข้าใจในแนวคิด ไฟฟ้าสถิต การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น วิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน
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Developing Conceptual Understanding on Electrostatic of Grade 11 Students 

via 7E Learning Cycle Model

Sathiti Luankaeo1* Singha Prasitpong2  and Thaniya Yaodum3

Abstract

The important purpose of physics course instruction is making conceptual understanding in various 

concept. However, the instruction which focuses on the problem solving and measures conceptual understanding 

through arithmetic problems may not reflect the authentic student’s conceptual understanding.  In addition, 

the various concepts in physic course still be an abstract lesson, for example electrostatic. So, it is the challenge 

for the teacher in the learning design. Therefore, this research is anticipated to develop student’s conceptual 

understanding through 7E learning cycle model which can apply each its steps to other instructions. The target 

group in this research is 43 grade 11 students in the second semesters of 2019 academic year at Satree Thungsong 

School. The classroom action research is used in this research method with measuring conceptual understanding 

scores before and after of the first and final loops. The student’s conceptual understanding also is measured 

in each loop after activity completed. The data in each loop is reflected and designed for the next loop. The 

result indicated that student’s conceptual understanding on Electrostatic posttest score higher than pretest 

score by using 7E learning cycle model at the .05 significant statistically. Before the first loops, students have 

only communication ability. After final loops, students developed both communication ability and applying 

ability which clearly increased.

Keywords : Conceptual Understanding, Electrostatic, 7E Learning Cycle, Classroom Action Research
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บทนำ 

การจัดการเรียนรู้ในรายวิชาฟิสิกส์ ครูมีบทบาทสำคัญที่จะส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และความเข้าใจในแนวคิด 
ทฤษฎี ที่ใช้อธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ซึ่งแต่เดิมในการจัดการเรียนรู้ จะให้นักเรียนได้รับความรู้จากครูเพียงอย่างเดียว โดย
มองข้ามขั้นตอนการสำรวจ และสร้างแนวคิดด้วยตัวของนักเรียนเอง การฝึกใหน้ักเรียนแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการคำนวณ โดยครู
มองการแก้โจทย์ปัญหาเหล่านี้ เป็นการนำความเข้าใจในแนวคิดที่มีต่อเรื่องต่าง ๆ มาใช้ หากนักเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาได้ จึง
หมายถึงนักเรียนเกิดความเข้าใจในแนวคิดของเรื่องเหล่านั้นขึ้นแล้ว แต่จากข้อสังเกตที่ค้นพบ นักเรียนสามารถแก้โจทยป์ัญหาได้ 
โดยไม่มีความเข้าใจในแนวคิดของบทเรียน แต่อาศัยการจดจำสมการ วิเคราะห์ตัวแปร และอาศัยความเคยชินในการแก้ไขโจทย์
ปัญหา โดยเมื่อเจอโจทย์ที่มีลักษณะเช่นเดียวกับที่เคยพบมาก่อน นักเรียนจะใช้วิธีการที่คล้ายคลึงกันในการแก้ปัญหา แต่หากพบ
โจทย์ปัญหาที่จำเป็นต้องอาศัยความเข้าใจในแนวคิด นักเรียนจะไม่สามารถแก้ปัญหาโจทย์เหล่านั้นได้ ประกอบกับเนื้อหาใน
รายวิชาฟิสิกส์ที่มีความเป็นนามธรรมสูง จึงยิ่งส่ งผลต่อการสร้างความเข้าใจในแนวคิดของนักเรียน ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาแนว
ทางการพัฒนาความเข้าใจในแนวคิดของบทเรียน เรื่อง ไฟฟ้าสถิต ผ่านรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ที่
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในรูปแบบการจัดการเรียนรู้อื่น ๆ รวมทั้งประยุกต์ใช้ในเนื้อหาทีเ่ป็นนามธรรมในรายวิชาได้ 

วิธีการวิจัย 

1. ตัวแปรที่ใช้ในงานวิจัย 

1.1  ความเข้าใจในแนวคิด (Conceptual Understanding) เป็นความสามารถของนักเรียนท่ีสะท้อนถึงแนวคิด ทฤษฎี ท่ี
นักเรียนมีในรายวิชาฟิสิกส์ ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ  

1.1.1 ความสามารถในการสื่อสารแนวคิด เป็นความสามารถการอธิบายแนวคิดที่สอดคล้องกับหลักการวิทยาศาสตร์
ด้วยถ้อยคำของตนเอง ผ่านการพูด หรือการเขียน หรือการสร้างแบบจำลองด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น สัญลักษณ์ ภาพวาด สมการ 
แผนผัง เป็นต้น ซึ่งในการสื่อสารนี้นักเรียนอาจแสดงการเปรียบเทียบ จัดประเภท ยกตัวอย่าง ประกอบแนวคิด  

1.1.2 ความสามารถในการนำแนวคิดไปใช้ เป็นความสามารถการอธิบาย คาดคะเน หรือแยกแยะเหตุการณ์ หรือ
สถานการณ์ที่ไม่เคยพบเจอ โดยอาศัยแนวคิดที่สอดคล้องกับหลักการวิทยาศาสตร์ 

การจัดกลุ่มความเข้าใจในแนวคิดของนักเรียน สามารถแบ่งความเข้าใจในแนวคิดออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มความเข้าใจ
ในแนวคิดที่สมบูรณ์ (Conceptual Understanding ; CU) ซึ่งนักเรียนจะแสดงออกครบทั้ง 2 ความสามารถ, กลุ่มความเข้าใจใน
แนวคิดที่ไม่สมบูรณ์ (Partial Conceptual Understanding ; PCU) นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารเพียงความสามารถ
เดียว และกลุ่มไม่มีความเข้าใจในแนวคิด (No Conceptual Understanding ; NCU) นักเรียนที่มีความสามารถในการสื่อสาร
แนวคิด แต่แนวคิดของนักเรียนเป็นแนวคิดที่คลาดเคลื่อน (NCU1) รวมทั้งนักเรียนไม่แสดงออกซึ่งความสามารถใด ๆ (NCU2) 

1.2  รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E Learning Cycle) เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ถูกใช้ใน
รายวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งมุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นผู้สร้างแนวคิดขึ้นมาด้วยตนเอง โดยครูมีหน้าที่ในการแนะนำ และคอยช่วยเหลือ
เท่านั้น นักเรียนจะมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม และสังคม นำไปสู่การสร้างความเข้าใจในแนวคิดของปรากฏการณ์นั้น ๆ  รวมทั้งมี
การสร้างโครงข่ายแนวคิดที่มีความสัมพันธ์ และเกี่ยวข้องกันอีกด้วย  ซึ่งประกอบด้วย 7 ข้ันตอน ดังนี้ [5] 

1.2.1 ขั้นทบทวนความรู้เดิม (Elicit) 
1.2.2 ขั้นสร้างความสนใจ (Engage) 
1.2.3  ขั้นสำรวจและค้นหา (Explore) 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

บทนำ 

การจัดการเรียนรู้ในรายวิชาฟิสิกส์ ครูมีบทบาทสำคัญที่จะส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และความเข้าใจในแนวคิด 
ทฤษฎี ที่ใช้อธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ซึ่งแต่เดิมในการจัดการเรียนรู้ จะให้นักเรียนได้รับความรู้จากครูเพียงอย่างเดียว โดย
มองข้ามขั้นตอนการสำรวจ และสร้างแนวคิดด้วยตัวของนักเรียนเอง การฝึกใหน้ักเรียนแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการคำนวณ โดยครู
มองการแก้โจทย์ปัญหาเหล่านี้ เป็นการนำความเข้าใจในแนวคิดที่มีต่อเรื่องต่าง ๆ มาใช้ หากนักเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาได้ จึง
หมายถึงนักเรียนเกิดความเข้าใจในแนวคิดของเรื่องเหล่านั้นขึ้นแล้ว แต่จากข้อสังเกตที่ค้นพบ นักเรียนสามารถแก้โจทยป์ัญหาได้ 
โดยไม่มีความเข้าใจในแนวคิดของบทเรียน แต่อาศัยการจดจำสมการ วิเคราะห์ตัวแปร และอาศัยความเคยชินในการแก้ไขโจทย์
ปัญหา โดยเมื่อเจอโจทย์ที่มีลักษณะเช่นเดียวกับที่เคยพบมาก่อน นักเรียนจะใช้วิธีการที่คล้ายคลึงกันในการแก้ปัญหา แต่หากพบ
โจทย์ปัญหาที่จำเป็นต้องอาศัยความเข้าใจในแนวคิด นักเรียนจะไม่สามารถแก้ปัญหาโจทย์เหล่านั้นได้ ประกอบกับเนื้อหาใน
รายวิชาฟิสิกส์ที่มีความเป็นนามธรรมสูง จึงยิ่งส่ งผลต่อการสร้างความเข้าใจในแนวคิดของนักเรียน ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาแนว
ทางการพัฒนาความเข้าใจในแนวคิดของบทเรียน เรื่อง ไฟฟ้าสถิต ผ่านรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ที่
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในรูปแบบการจัดการเรียนรู้อื่น ๆ รวมทั้งประยุกต์ใช้ในเนื้อหาทีเ่ป็นนามธรรมในรายวิชาได้ 

วิธีการวิจัย 

1. ตัวแปรที่ใช้ในงานวิจัย 

1.1  ความเข้าใจในแนวคิด (Conceptual Understanding) เป็นความสามารถของนักเรียนท่ีสะท้อนถึงแนวคิด ทฤษฎี ท่ี
นักเรียนมีในรายวิชาฟิสิกส์ ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ  

1.1.1 ความสามารถในการสื่อสารแนวคิด เป็นความสามารถการอธิบายแนวคิดที่สอดคล้องกับหลักการวิทยาศาสตร์
ด้วยถ้อยคำของตนเอง ผ่านการพูด หรือการเขียน หรือการสร้างแบบจำลองด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น สัญลักษณ์ ภาพวาด สมการ 
แผนผัง เป็นต้น ซึ่งในการสื่อสารนี้นักเรียนอาจแสดงการเปรียบเทียบ จัดประเภท ยกตัวอย่าง ประกอบแนวคิด  

1.1.2 ความสามารถในการนำแนวคิดไปใช้ เป็นความสามารถการอธิบาย คาดคะเน หรือแยกแยะเหตุการณ์ หรือ
สถานการณ์ที่ไม่เคยพบเจอ โดยอาศัยแนวคิดที่สอดคล้องกับหลักการวิทยาศาสตร์ 

การจัดกลุ่มความเข้าใจในแนวคิดของนักเรียน สามารถแบ่งความเข้าใจในแนวคิดออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มความเข้าใจ
ในแนวคิดที่สมบูรณ์ (Conceptual Understanding ; CU) ซึ่งนักเรียนจะแสดงออกครบทั้ง 2 ความสามารถ, กลุ่มความเข้าใจใน
แนวคิดที่ไม่สมบูรณ์ (Partial Conceptual Understanding ; PCU) นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารเพียงความสามารถ
เดียว และกลุ่มไม่มีความเข้าใจในแนวคิด (No Conceptual Understanding ; NCU) นักเรียนที่มีความสามารถในการสื่อสาร
แนวคิด แต่แนวคิดของนักเรียนเป็นแนวคิดที่คลาดเคลื่อน (NCU1) รวมทั้งนักเรียนไม่แสดงออกซึ่งความสามารถใด ๆ (NCU2) 

1.2  รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E Learning Cycle) เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ถูกใช้ใน
รายวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งมุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นผู้สร้างแนวคิดขึ้นมาด้วยตนเอง โดยครูมีหน้าที่ในการแนะนำ และคอยช่วยเหลือ
เท่านั้น นักเรียนจะมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม และสังคม นำไปสู่การสร้างความเข้าใจในแนวคิดของปรากฏการณ์นั้น ๆ  รวมทั้งมี
การสร้างโครงข่ายแนวคิดที่มีความสัมพันธ์ และเกี่ยวข้องกันอีกด้วย  ซึ่งประกอบด้วย 7 ข้ันตอน ดังนี้ [5] 

1.2.1 ขั้นทบทวนความรู้เดิม (Elicit) 
1.2.2 ขั้นสร้างความสนใจ (Engage) 
1.2.3  ขั้นสำรวจและค้นหา (Explore) 

1.2.4  ขั้นอธิบาย (Explain) 
1.2.5  ขั้นขยายความคิด (Elaborate) 
1.2.6  ขั้นประเมินผล (Evaluate) 
1.2.7  ขั้นนำความรู้ไปใช้ (Extend) 

 
2. กรอบเนื้อหาในการวิจัย 

ในงานวิจัยฉบับนีเ้นื้อหา เรื่อง ไฟฟ้าสถิต ประกอบด้วย 3 หัวข้อสำคัญ ดังนี้  
2.1 การทำให้วัตถุมีประจุด้วยการเหนีย่วนำ ใช้เวลาในการจัดการเรียนรู ้จำนวน 2 คาบ 100 นาที (วงจรปฏิบัติการที่ 1) 
2.2 แรงทางไฟฟ้า และกฎของคูลอมบ ์ใช้เวลาในการจัดการเรยีนรู้ จำนวน 4 คาบ 200 นาที (วงจรปฏิบัติการที่ 2) 
2.3 สนามไฟฟ้า ใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้ จำนวน 4 คาบ 200 นาท ี(วงจรปฏิบัติการที่ 3) 
 

3. กลุ่มเป้าหมายในงานวิจัย 
นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5/2 แผนการเรียนคณิตศาสตร ์วิทยาศาสตร ์โรงเรียนสตรทีุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัด

นครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช-พัทลุง) ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2562 
จำนวนทั้งหมด 43 คน แบ่งเป็นเพศชาย จำนวน 17 คน เพศหญิง จำนวน 26 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) เหตุผลในการเลือกกลุ่มเป้าหมาย เนื่องด้วยแผนการเรียนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตรีทุ่งสง ในปีการศึกษา 
2562 มีจำนวน 4 ห้องเรียน โดยชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5/1 จำนวน 30 คน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/2-5/4 จำนวนห้องละ 43 คน ซึ่งแต่
ละห้องประสบปัญหาในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/1 และ 5/2 เป็นห้องที่มีความกระตือรือร้น และตั้งใจในการ
เรียนรู้ แต่เมื่อประเมินผลการเรียนรู้พบว่านักเรียนยังคงขาดความเข้าใจในแนวคิดของบทเรียนต่าง ๆ และในห้อง 5/3 และ 5/4 
แม้จะประสบปัญหาการขาดความเข้าใจในแนวคิดเช่นเดียวกัน แต่ที่มาสำคัญของการขาดความเข้าใจในแนวคิดในห้องดังกล่าว เกิด
จากการขาดความกระตือรือร้น และตั้งใจในการเรียนรู้ อีกทั้งผู้วิจัยต้องการข้อมูลที่สามารถสะท้อนผลไปยังห้องเรยีนส่วนใหญ ่หาก
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จัดการเรียนรู้ในวงจรปฏิบัติการที่ 3 เสร็จสิ้น แบบทดสอบฉบับดังกล่าวผู้วิจัยได้นำไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ได้ตรวจสอบคุณภาพ
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1602
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

5. สถิติที่ใช้ในงานวิจัย 

  ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ 
(Percentage) นอกจากน้ีผู้วิจัยใช้ Wilcoxon Match Pair Signed-Ranks Test ในการเปรียบเทียบคะแนนความเข้าใจในแนวคิด
ก่อนเรียนการจัดการเรียนรู้ และหลังการจัดการเรียนรู้ 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัย และการอภิปรายผลการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ตอน ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยในตอนที่ 1 เป็นการ
เปรียบเทียบความเข้าใจในแนวคิด เรื่อง ไฟฟ้าสถิต ของนักเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ และในตอนท่ี 2 เป็นการอภิปราย
แนวทางการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เพื่อการพัฒนาความเข้าใจในแนวคิด 

ตอนที่ 1 แบบทดสอบก่อนและหลังการจัดการเรียนรู ้

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ 

การทดสอบ n คะแนนเต็ม �̅�𝜒 S.D. t Sig. (2-tailed) 
ก่อนการ

จัดการเรียนรู้ 
43 

15 4.77 1.86 
14.44* 0.000 

หลังการ
จัดการเรียนรู้ 15 10.70 2.14 

ตารางที่ 2 ร้อยละของนักเรียนในแต่ละกลุ่มความเข้าใจในแนวคิดกอ่น และหลังการจัดการเรยีนรู้ 

เนื้อหา 
 
 
แบบทดสอบ 

การทำให้วัตถุมีประจุ 
ด้วยการเหนี่ยวนำ (ร้อยละ) 

แรงทางไฟฟ้า 
และกฎของคูลอมบ์ (ร้อยละ) 

สนามไฟฟ้า (ร้อยละ) 

CU PCU 
NCU

1 
NCU

2 
CU PCU 

NCU
1 

NCU
2 

CU PCU 
NCU

1 
NCU

2 
ก่อนการ

จัดการเรียนรู้ 0 32.56 51.16 16.28 0 0 48.84 51.16 0 0 18.60 81.39 

หลังการ
จัดการเรียนรู้ 50.00 28.57 14.29 7.14 38.10 14.29 45.24 2.38 0 0 97.62 2.38 

 
จากตารางที่ 1 นักเรียนมีคะแนนความเข้าใจในแนวคิด เรื่อง ไฟฟ้าสถิต เฉลี่ยก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้อยู่ที่ 4.77 

และ 10.70 ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบความเข้าใจในแนวคิดของนักเรียนก่อน และหลังการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 
ขั้น พบว่านักเรียนมีคะแนนหลังการจัดการเรียนรู้มากกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากตารางที่ 2 แบบทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้แสดงให้เห็นว่า นักเรียนมีความเข้าใจในแนวคิด เรื่อง ไฟฟ้าสถิต ก่อน
การจัดการเรียนรู้ใน 3 กลุ่มคือ กลุ่มความเข้าใจที่ไม่สมบูรณ์ (PCU), กลุ่มไม่มีความเข้าใจในแนวคิดแบบแนวคิดคลาดเคลื่อน 
(NCU1) และกลุ่มไม่มีความเข้าใจในแนวคิดแบบไม่แสดงออกซึ่งความสามารถ (NCU2) โดยในเรื่อง การทำให้วัตถุมีประจดุ้วยการ
เหนี่ยวนำ นักเรียนร้อยละ 51.16 มีการแสดงออกถึงแนวคิดคลาดเคลื่อนที่มีก่อนการจัดการเรียนรู้ เกี่ยวกับความเป็นกลางทาง
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ไฟฟ้าของวัตถุ นักเรียนมักแสดงการเคลื่อนที่ของประจุในแต่ละขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง แต่จำนวนประจุภายในวัตถุสะท้อนให้เห็น
ความไม่เป็นกลางทางไฟฟ้าในขณะที่เกิดการเหนี่ยวนำ (จำนวนประจุบวกไม่เท่ากับจำนวนประจุลบ) นักเรียนร้อยละ 32.56 มี
ความสามารถในการสื่อสารแนวคิด เรื่อง การเหนี่ยวนำได้บ้างแล้ว โดยเกิดจากการศึกษาด้วยตนเอง ในเรื่องแรงทางไฟฟ้า และกฎ
ของคูลอมบ์ นักเรียนร้อยละ 48.84 มีแนวคิดที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับแรงทางไฟฟ้าที่สัมพันธ์กับระยะห่างระหว่างประจ ุโดยนักเรียน
มักมีแนวคิดว่า แรงทางไฟฟ้าแปรผกผันกับระยะทาง แทนที่จะแปรผกผันกับระยะทางยกกำลังสอง สอดคล้องกับผลการทดลอง
ของแมคโคแกน และคณะ [11] อีกทั้งนักเรียนยังมีแนวคิดว่า แรงทางไฟฟ้าระหว่างสองประจุมีขนาดไม่เท่ากัน หากขนาดประจุทั้ง
สองไม่เท่ากัน สอดคล้องกับผลการทดลองของมาร์โลนี และคณะ [9] และในเรื่องสนามไฟฟ้า นักเรียนร้อยละ 81.39 ไม่เข้าใจ
นิยามของสนามไฟฟ้า จึงไม่มีการตอบคำถาม ร้อยละ 18.60 ให้นิยามของสนามไฟฟ้าว่าเป็นแรงดึงดูดท่ีเกิดจากประจุทั้งสองใน
สนามไฟฟ้ากระทำกันระหว่างประจุขนาด +2 และ -2 คูลอมบ์  

แบบทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้แสดงให้เห็นว่า นักเรียนมีการพัฒนาความเข้าใจในแนวคิด เพิ่มมากข้ึน โดยมีนักเรียน
ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มความเข้าใจในแนวคิดแบบสมบูรณ์ในเรื่องต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ยกเว้นเรื่องสนามไฟฟ้า ซึ่งนักเรียนสามารถให้
นิยามของสนามไฟฟ้าผ่านการวาดรูปได้ แต่ไม่สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงทางไฟฟ้า และสนามไฟฟ้าได้ เนื่องจาก
นักเรียนยังขาดพื้นฐานเกี่ยวกับเวกเตอร์ และการคำนวณโดยติดค่าตัวแปร 

ตอนที่ 2 ข้อค้นพบจากวงจรปฏบิัติการ 

1. ขั้นทบทวนความรู้เดิม (Elicit) ครูจะต้องเชื่อมโยงความรู้เดิมของนักเรียนเข้ากับการจัดการเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้น เช่น 
ในเรื่อง การทำให้วัตถุมีประจุด้วยการเหนี่ยวนำ ครูนำอิเล็กโทรสโคปมาใช้ โดยขัดสีท่อ PVC กับผ้าสักหลาดก่อนนำไปเข้าใกล้อิเลก็
โทรสโคป ซึ่งครูสามารถทบทวนความรู้เดมิ เรื่อง การขัดสีให้วัตถุมีประจุ ก่อนท่ีจะสร้างความสนใจให้กับนักเรียนด้วยการสาธิตสิง่ที่
เกิดขึ้น เมื่อนำวัตถุมีประจุจากการขัดสีไปเข้าใกล้อิเล็กโทรสโคป ในขั้นตอนดังกล่าวการใช้คำถามเชิงแนวคิด (Conceptual 
Question) จะทำให้นักเรียนเกิดการคิดมากข้ึน แต่ควรหลีกเลี่ยงการตั้งคำถามเชิงแนวคิดที่ให้นักเรียนกล่าวถึงนิยามของสิ่งที่กำลัง
ทบทวน เนื่องจากนักเรียนบางคนไม่สามารถสรุปสิ่งที่ตนเองเรียนรู้ออกมาเป็นคำอธิบายได้ ครูจึงควรตั้งคำถามถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแทน 
เช่น ท่อ PVC ขัดกับผ้าสักหลาดผลสุดท้าย PVC และผ้าสักหลาดจะมีประจุสุทธิเป็นอย่างไร เพราะเหตุใด, นักเรียนคิดว่าหากนำ
ท่อ PVC ที่ขัดสีแล้วเข้าใกล้อิเล็กโทรสโคปจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไร เป็นต้น 

2. ขั้นสร้างความสนใจ (Engage) ในแต่ละวงจรปฏิบัติการใช้วิธีการกระตุ้นความสนใจนักเรียนที่แตกต่างกัน วงจร
ปฏิบัติการที่ 1 ครูใช้การสาธิตปรากฎการที่นักเรียนที่ไม่เคยพบเจอ โดยนักเรียนบางคนยังไม่เคยพบเห็นอิเล็กโทรสโคปมาก่อน จึง
สามารถนำมาใช้กระตุ้นความสนใจของนักเรียนได้ แต่ในวงจรปฏิบัติการที่ 2 ครูทดลองใช้วิดีทัศน์เกี่ยวกับปรากฎการณ์ที่นักเรียน
ไม่เคยพบเจอ ซึ่งนักเรียนมักตั้งคำถามว่าเป็นไปได้จริงหรือ การตั้งคำถามเช่นนี้จะทำให้นักเรียนไม่พยายามหาคำอธิบายของ
ปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้น เนื่องจากคิดว่าปรากฏการณ์นั้นไม่เกิดขึ้นจริง ดังนั้น การสร้างความสนใจนักเรียนควรใช้ปรากฏการณ์ที่ไม่
เคยพบเจอ และนักเรียนคาดไม่ถึง ด้วยการสาธิตจริง เช่น การบังคับกระป๋องโลหะ ด้วยท่อ PVC ที่ถูกขัดสีให้มีประจุ เป็นต้น 

3. ขั้นสำรวจและค้นหา (Explore) ในขั้นนี้สิ่งที่ควรคำนึงถึง คือ องค์ประกอบของความเข้าใจในแนวคิด เนื่องจาก
ความเข้าใจในแนวคิดประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ การจัดการเรียนรู้จึงควรออกแบบให้ครอบคลุมทั้ง 2 องค์ประกอบด้วย โดยใน
วงจรปฏิบัติการที่ 1 ออกแบบโดยให้นักเรียนสำรวจ และค้นหาผ่านการทดลอง นำมาสู่ข้อสรุปเกี่ยวกับขั้นตอนการเหนี่ยวนำใหว้ตัถุ
มีประจุ ซึ่งนักเรียนจะเกิดความสามารถในการสื่อสารแนวคิดขึ้นแล้ว และคาดหวังว่า นักเรียนจะสามารถนำแนวคิดไปใช้กับ
สถานการณ์ที่นักเรียนพบเจอได้ แต่นักเรียนยังไม่มีความสามารถในการนำแนวคิดไปใช้เกิดขึ้น ดังนั้น ในวงจรปฏิบัติการที่ 2 
นอกเหนือจะใช้ปรากฏการในวิดีทัศน์ เพื่อกระตุ้นความสนใจนักเรียนแล้ว ปรากฏการณ์ต่างต่าง ๆ เหล่านั้นจะถูกแบ่งให้นักเรียน
แต่ละกลุ่ม เพื่อให้นักเรียนพยายามนำแนวคิดที่ได้มาอธิบายปรากฏการณ์ อีกทั้งในขั้นสำรวจ และค้นหาไม่ควรจัดกิจกรรมเป็นกลุ่ม
ใหญ่ เนื่องจากความแตกต่างของนักเรียนภายในห้องเรียน นักเรียนที่ต้องการการอธิบายซ้ำ หรืออธิบายเพิ่มเติม จะรู้สึกเกรงใจ
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นักเรียนท่ีเกิดความเข้าใจในแนวคิดขึ้นแล้ว และนักเรียนท่ีเกิดความเข้าใจในแนวคิดขึ้นแล้ว จะขาดความสนใจ เมื่อครูอธิบายสรุป
ซ้ำในหัวข้อเดิม ดังนั้น ในวงจรปฏิบัติการที่ 3 สนามไฟฟ้า จึงใช้วิธีแบ่งกลุ่มย่อยออกมาทดลอง ครั้งละ 3 กลุ่ม (จาก 9 กลุ่มทดลอง) 
และมอบภาระงานให้นักเรียนขณะที่กลุ่มอื่น ๆ ขณะกำลังทำกิจกรรม 

4. ขั้นอธิบาย (Explain) ในขั้นน้ีนักเรียนจะเป็นผู้ออกมานำเสนอสิ่งที่ค้นพบ โดยครูจะต้องจับสาระสำคัญที่นักเรียน
ค้นพบ และตั้งคำถามเพิ่มเติม เช่น เมื่อนักเรียนออกมานำเสนอขั้นตอนการทำให้วัตถุมีประจุด้วยการเหนี่ยวนำ ครูอาจตั้งคำถาม
เพิ่มเติมว่า หากอิเล็กโทรสโคปที่มีประจุอยู ่ แล้วนักเรียนเอามือสัมผัสที่จานโลหะอีกครั ้ง นักเรียนคิดว่าอิเล็ กโทรสโคปจะ
เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ อย่างไร ซึ่งครูจะต้องมีส่วนร่วมกับนักเรียนในการอภิปราย รวมทั้งจะต้องสรุปในตอนท้ายอีกด้วย การสรุป
อาจนำการทดลองเสมือนมาเพื่อใช้ประกอบในการสรุป จากวงจรปฏิบัติการที่ 1 พบว่า นักเรียนไม่สามารถอธิบายการเคลื่อนที่ของ
ประจุให้สอดคล้องกันในแต่ละขั้นตอนของการเหนี่ยวนำ ครูจึงใช้การทดลองเสมือนให้นักเรียนสังเกตจำนวนประจุบวก และลบ 
รวมทั้งการเคลื่อนที่ของประจุในขั้นตอนต่าง ๆ 

5. ขั้นขยายความคิด (Elaborate) ในขั้นนี้ครูอาจจะยกตัวอย่างสถานการณ์อื่นมาประกอบ ดังเช่นในวงจรปฏิบัติการที่ 
1 นักเรียนทำการศึกษาการทำให้อิเล็กโทรสโคปมีประจุ โดยนำแผ่นเปอร์สเปคที่ขัดกับผ้าสักหลาดไปเข้าใกล้ ในขั้นนี้ครูจึงให้
นักเรียนอธิบายการเปลี่ยนแปลงของประจุภายในอิเล็กโทรสโคป เมื่อนำท่อ PVC ที่ขัดกับผ้าสักหลาดเข้ามาล่อแทน หรือครู
สามารถยกสมการที่เกี่ยวข้องขึ้นมาขยายขอบเขตของความเข้าใจในแนวคิด 

6. ขั้นประเมินผล (Evaluate) ในขั้นนี้จะเป็นขั้นที่นักเรียนจะถูกวัดความเข้าใจในแนวคิดที ่เกิดขึ ้น โดยเฉพาะ
ความสามารถในการสื่อสารแนวคิด นักเรียนจะได้รับคำถามท้ายกิจกรรมที่สะท้อนถึงความสามารถในการสื่อสารแนวคิดของ
นักเรียน 

7. ขั ้นนำความรู ้ไปใช้ (Extend) นักเรียนจะถูกวัดความเข้าใจในแนวคิดที ่เ กิดขึ ้นในอีก 1 องค์ประกอบ คือ 
ความสามารถในการนำแนวคิดไปใช้ นักเรียนจะได้รับคำถามท้ายกิจกรรมที่มีปรากฏการณ์ซึ่งนักเรียนไม่เคยพบเจอมาให้นกัเรียน
อธิบาย แยกแยะ หรือทำนายผลที่เกิดขึ้น ซึ่งสะท้อนถึงความสามารถในการนำแนวคิดไปใช้ ยกตัวอย่างเช่น ในวงจรปฏิบัติการที่ 2 
เมื ่อปรากฎการณ์ที ่ให้นักเรียนศึกษาในขั้นสำรวจ และค้นหา ขั ้นนำไปใช้ ครูอาจให้นักเรียนออกมาแลกเปลี่ยนคำอธิบาย
ปรากฏการณ์หน้าช้ันเรียน พร้อมทั้งให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ว่าถูกต้องหรือไม่อย่างไร 

สรปุผลการวิจยั 

  จากการวิจัยเรื่อง การพัฒนาความเข้าใจในแนวคิด เรื่อง ไฟฟ้าสถิต ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น สามารถสรุปผลการวิจัยได้ว่า ความเข้าใจในแนวคิด เรื่อง ไฟฟ้าสถิต ของนักเรียนที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น หลังการจัดการเรียนรู้มีความเข้าใจในแนวคิดสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้  

ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ต้องมีวิธีการทบทวนความรู้เดิม เช่น การตั้งคำถามเชิงแนวคิด และกระตุ้นความสนใจ
ด้วยการนำเสนอปรากฏการณ์ที่ไม่เคยพบเจอหรือคาดไม่ถึง ด้วยการสาธิตจริง การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ควรออกแบบให้
นักเรียนสร้างแนวคิด และนำแนวคิดนั้นไปใช้อธิบายปรากฎการณ์ เพื่อสร้างความหมายในการเรียนรู้ นอกจากนี้ในบทเรียนที่มี
ความเป็นนามธรรม บทบาทของครูจะร่วมกับนักเรียนในการเปลี่ยนแปลงแนวคิด ผ่านการอภิปรายแนวคิดในกลุ่ม หรือการ
นำเสนอสื่อที่ช่วยให้นักเรียนเปลี่ยนแปลงแนวคิดไปในทางที่ถูกต้อง 

ค าขอบคณุ 

ขอขอบคุณโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จากสถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ีสนับสนุนเงินทุนในการทำวิจัย 
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นักเรียนท่ีเกิดความเข้าใจในแนวคิดขึ้นแล้ว และนักเรียนท่ีเกิดความเข้าใจในแนวคิดขึ้นแล้ว จะขาดความสนใจ เมื่อครูอธิบายสรุป
ซ้ำในหัวข้อเดิม ดังนั้น ในวงจรปฏิบัติการที่ 3 สนามไฟฟ้า จึงใช้วิธีแบ่งกลุ่มย่อยออกมาทดลอง ครั้งละ 3 กลุ่ม (จาก 9 กลุ่มทดลอง) 
และมอบภาระงานให้นักเรียนขณะที่กลุ่มอื่น ๆ ขณะกำลังทำกิจกรรม 

4. ขั้นอธิบาย (Explain) ในขั้นนี้นักเรียนจะเป็นผู้ออกมานำเสนอสิ่งที่ค้นพบ โดยครูจะต้องจับสาระสำคัญที่นักเรียน
ค้นพบ และตั้งคำถามเพิ่มเติม เช่น เมื่อนักเรียนออกมานำเสนอขั้นตอนการทำให้วัตถุมีประจุด้วยการเหนี่ยวนำ ครูอาจตั้งคำถาม
เพิ่มเติมว่า หากอิเล็กโทรสโคปที่มีประจุอยู ่ แล้วนักเรียนเอามือสัมผัสที่จานโลหะอีกครั ้ง นักเรียนคิดว่าอิเล็ กโทรสโคปจะ
เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ อย่างไร ซึ่งครูจะต้องมีส่วนร่วมกับนักเรียนในการอภิปราย รวมทั้งจะต้องสรุปในตอนท้ายอีกด้วย การสรุป
อาจนำการทดลองเสมือนมาเพื่อใช้ประกอบในการสรุป จากวงจรปฏิบัติการที่ 1 พบว่า นักเรียนไม่สามารถอธิบายการเคลื่อนที่ของ
ประจุให้สอดคล้องกันในแต่ละขั้นตอนของการเหนี่ยวนำ ครูจึงใช้การทดลองเสมือนให้นักเรียนสังเกตจำนวนประจุบวก และลบ 
รวมทั้งการเคลื่อนที่ของประจุในขั้นตอนต่าง ๆ 

5. ขั้นขยายความคิด (Elaborate) ในขั้นนี้ครูอาจจะยกตัวอย่างสถานการณ์อื่นมาประกอบ ดังเช่นในวงจรปฏิบัติการที่ 
1 นักเรียนทำการศึกษาการทำให้อิเล็กโทรสโคปมีประจุ โดยนำแผ่นเปอร์สเปคที่ขัดกับผ้าสักหลาดไปเข้าใกล้ ในขั้นนี้ครูจึงให้
นักเรียนอธิบายการเปลี่ยนแปลงของประจุภายในอิเล็กโทรสโคป เมื่อนำท่อ PVC ที่ขัดกับผ้าสักหลาดเข้ามาล่อแทน หรือครู
สามารถยกสมการที่เกี่ยวข้องขึ้นมาขยายขอบเขตของความเข้าใจในแนวคิด 

6. ขั้นประเมินผล (Evaluate) ในขั้นนี้จะเป็นขั้นที่นักเรียนจะถูกวัดความเข้าใจในแนวคิดที ่เกิดขึ ้น โดยเฉพาะ
ความสามารถในการสื่อสารแนวคิด นักเรียนจะได้รับคำถามท้ายกิจกรรมที่สะท้อนถึงความสามารถในการสื่อสารแนวคิดของ
นักเรียน 

7. ขั ้นนำความรู ้ไปใช้ (Extend) นักเรียนจะถูกวัดความเข้าใจในแนวคิดที ่เ กิดขึ ้นในอีก 1 องค์ประกอบ คือ 
ความสามารถในการนำแนวคิดไปใช้ นักเรียนจะได้รับคำถามท้ายกิจกรรมที่มีปรากฏการณ์ซึ่งนักเรียนไม่เคยพบเจอมาให้นกัเรียน
อธิบาย แยกแยะ หรือทำนายผลที่เกิดขึ้น ซึ่งสะท้อนถึงความสามารถในการนำแนวคิดไปใช้ ยกตัวอย่างเช่น ในวงจรปฏิบัติการที่ 2 
เมื ่อปรากฎการณ์ที ่ให้นักเรียนศึกษาในขั้นสำรวจ และค้นหา ขั ้นนำไปใช้ ครูอาจให้นักเรียนออกมาแลกเปลี่ยนคำอธิบาย
ปรากฏการณ์หน้าช้ันเรียน พร้อมทั้งให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ว่าถูกต้องหรือไม่อย่างไร 

สรปุผลการวิจยั 

  จากการวิจัยเรื่อง การพัฒนาความเข้าใจในแนวคิด เรื่อง ไฟฟ้าสถิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น สามารถสรุปผลการวิจัยได้ว่า ความเข้าใจในแนวคิด เรื่อง ไฟฟ้าสถิต ของนักเรียนที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น หลังการจัดการเรียนรู้มีความเข้าใจในแนวคิดสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้  

ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ต้องมีวิธีการทบทวนความรู้เดิม เช่น การตั้งคำถามเชิงแนวคิด และกระตุ้นความสนใจ
ด้วยการนำเสนอปรากฏการณ์ที่ไม่เคยพบเจอหรือคาดไม่ถึง ด้วยการสาธิตจริง การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ควรออกแบบให้
นักเรียนสร้างแนวคิด และนำแนวคิดนั้นไปใช้อธิบายปรากฎการณ์ เพื่อสร้างความหมายในการเรียนรู้ นอกจากนี้ในบทเรียนที่มี
ความเป็นนามธรรม บทบาทของครูจะร่วมกับนักเรียนในการเปลี่ยนแปลงแนวคิด ผ่านการอภิปรายแนวคิดในกลุ่ม หรือการ
นำเสนอสื่อที่ช่วยให้นักเรียนเปลี่ยนแปลงแนวคิดไปในทางที่ถูกต้อง 

ค าขอบคณุ 

ขอขอบคุณโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จากสถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ีสนับสนุนเงินทุนในการทำวิจัย 
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P7161

ผลของการจัดการเรียนรู้แบบท�านาย-สังเกต-อธิบาย ร่วมกับการใช้สื่อประสมเรื่อง สมดุลเคมี ต่อมโนมติทาง

วิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ภัทรกิจ เจริญช่าง1* นินนาท์ จันทร์สูรย์2 และเสาวรส ยิ่งวรรณะ3

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบท�านาย-สังเกต-อธิบาย ร่วมกับการใช้สื่อประสม เรื่อง สมดุลเคมี 

ต่อมโนมติทางวิทยาศาสตร์ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันบูรณาการผ่านกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน 

โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์-

คณิตศาสตร์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที ่5/4 จ�านวน 35 คน ทีไ่ด้จากการเลอืกแบบเจาะจง โดยมเีคร่ืองมอืในการวจิยัคือ แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบท�านาย-สังเกต-อธบิาย 

ร่วมกบัการใช้สือ่ประสมจ�านวน 4 แผน แบบวดัมโนมตทิางวทิยาศาสตร์ และแบบวดัทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขัน้บูรณาการ 

โดยใช้สถติ ิWilcoxon Matches Pairs ในการทดสอบสมมตฐิาน ผลการวจิยัพบว่าแนวทางทีเ่หมาะสมส�าหรบัการจัดการเรยีนรูแ้บบ

ท�านาย-สงัเกต-อธิบาย ร่วมกับการใช้สือ่ประสม ได้แก่ การก�าหนดสถานการณ์ให้ผูเ้รยีนได้ท�านาย ให้ผูเ้รียนได้ลงมอืปฏบิตักิารทดลอง

ทางวทิยาศาสตร์ การใช้สือ่ประสมอธบิายการเปลีย่นแปลงทางเคมใีนระดับจลุภาค โดยใช้กระบวนการเรยีนรูแ้บบกลุม่ ประเมนิความ

เข้าใจมโนมติทางวทิยาศาสตร์ และทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขัน้บรูณาการ นกัเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปีที ่5 ทีไ่ด้รับการจดัการ

เรียนรู้การเรียนรู้แบบท�านาย-สงัเกต-อธบิาย ร่วมกบัการใช้สือ่ประสม มมีโนมตทิางวทิยาศาสตร์ (SU) ในแต่ละแผนการจดัการเรยีนรู้ 

ร้อยละ 7.5 13.0 35.5 68.0 ตามล�าดับ และมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ

ท�านาย-สังเกต-อธิบาย ร่วมกับการใช้สื่อประสมสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ค�าส�าคญั : มโนมติทางวทิยาศาสตร์ ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันบรูณาการ การจดัการเรยีนรูแ้บบท�านาย-สงัเกต-อธบิาย 

ร่วมกับการใช้สื่อประสม วิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน

1 นิสิต, หลักสูตรการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000 
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Effect of Using Predict-Observe-Explain Strategy Incorporated with Multimedia on Chemical 

Equilibrium to Achievement Scientific Concept and Integrated Science Process Skills of 

Grade 11th Students 

Phattharakit Jaroenchang 1* Ninna Jansoon2 and Saowaros Yingwanna3

Abstract
The objectives of this research were to study using Predict-Observe-Explain Strategy Incorporated with 

Multimedia on Chemical Equilibrium to Achievement Scientific Concept and Integrated Science Process Skills 

through classroom action research. The target group was Grade 11th students who study in Science Math Ability 

Programe at Hatyaiwittayalai School, Songkhla province attending first semester of 2019 academic year. The target 

group was a class of 35 grade 11 class 4 students selected by purposive sampling. The research instruments 

were composed of 4 lesson plans using Predict-Observe-Explain Strategy Incorporated with Multimedia on 

Chemical Equilibrium, scientific concept test and Integrated Science Process Skills test. The statistic for the 

hypothesis test was Wilcoxon Matches Pairs. The results were as follows the appropriate approach to the 

learning management of using Predict-Observe-Explain Strategy Incorporated with Multimedia was defining 

situations for students to predict. The students have started to carry out scientific experiments. Using multimedia 

to chemical explanations in submicroscopic representations. By using the group learning process to evaluate 
Achievement Scientific Concept and Integrated Science Process Skills of Grade 11th Students after learning 

management of using Predict-Observe-Explain Strategy Incorporated with Multimedia, it was found that the 

score of sound understanding’s percentage for each lesson plans were 7.5 13.0 35.5 and 68.0 respectively. And 
Integrated Science Process Skills after learning management of using Predict-Observe-Explain Strategy Incorporated 

with Multimedia were statically higher than before at .05 level significance.

Keywords: Achievement Scientific Concept, Integrated Science Process Skills, Predict-Observe-Explain Strategy 

Incorporated with Multimedia, Classroom Action Research
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บทนำ 
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ผ่านมามีการสั่งสมและถ่ายทอดผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่มุ ่งพัฒนา

ผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง เรียนรู้อย่างรอบด้าน แต่การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เริ่มเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมากในช่วงต้นศตวรรษที่ 21 
เนื่องด้วยบริบทของปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้ เปลี่ยนแปลงสู ่สังคมออนไลน์และโลกที่ไร้พรมแดน ธรรมชาติการเรียนรู้ก็
เปลี่ยนแปลงไป [1] วิชาเคมีเป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับสสาร ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับผู้เรียนทุกคน ความรู้ในวิชาเคมีจึงสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน หรือใช้กับการประกอบอาชีพในอนาคตได้ [2] ถึงแม้วิชาเคมีจะมีความสำคัญและเกี่ยวข้อง
กับมนุษย์เป็นอย่างมาก และนักเรียนส่วนใหญ่มีความจำเป็นต้องใช้วิชาเคมีในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ผู้เรียนส่วนใหญ่มัก
ประสบปัญหาในการเรียนวิชาเคมี ผลการประเมินระดับชาติการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา วิชาเคมี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ปีการศึกษา 2561-2562 [3] พบว่า คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศของนักเรียนเป็นร้อยละ 27.34 และ 28.40 ตามลำดับ ผลการ
ทดสอบดังกล่าวสามารถสะท้อนคุณภาพการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของนักเรียนไทย ถึงกระบวนการเรียนการสอนที่ยังไม่มี
ประสิทธิภาพ ทำให้การเรียนการสอนบางส่วนยังไม่ส่งผลให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิด อีกทั้งนักเรียนยังเห็นว่าวิชาเคมี
เป็นวิชาท่ีเข้าใจยากเน่ืองจากเน้ือหาเคมีมีความเป็นนามธรรม ไม่สามารถจินตนาการการเปลี่ยนแปลงในระดับอะตอม โมเลกุล 
หรือไอออนได้ ทำให้ไม่เข้าใจการเปลี่ยนแปลงในระดับจุลภาค [4] โดยเฉพาะเรื่องสมดุลเคมี เป็นแนวคิดที่มีลักษณะเป็น
นามธรรม จัดอยู่ในระดับจุลภาคซึ่งนักเรียนไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าหรือสัมผัสได้  [5] ตัวอย่างมโนมติที่คลาดเคลื่อน 
เช่น การดำเนินเข้าสู่ภาวะสมดุล ภาวะสมดุลในปฏิกิริยาเคมี ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล ผู้วิจัยหลายท่านได้จัดการเรียนรู้เพ่ือ
ส่งเสริมให้นักเรียนมีมโนมติถูกต้องมากข้ึน ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้หลายรูปแบบ เช่น การจัดการเรียนรู้แบบเปรียบเทียบ การ
อ้างอิงสถานการณ์ การสร้างแบบจำลอง การใช้เทคนิคทำนาย-สังเกต-อธิบาย การทดลองที่นักเรียนสามารถสังเกตการณ์
เปลี่ยนสีได้ง่าย ซึ่งช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์เรื่องสมดุลเคมีมากข้ึน [6] จึงมีความจำเป็นอย่างย่ิงที่
จะต้องพัฒนามโนมติเรื่องสมดุลเคมีของนักเรียนให้มโนมติถูกต้องมากข้ึน และลดมโนมติที่คลาดเคลื่อนให้น้อยลง 
 จากการสังเกตบริบทของชั้นเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา พบว่า การ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาเคมีเป็นการเรียนการสอนที่เน้นการบรรยาย มีการทดลองเป็นบางครั้ง ในส่วนของการทดลอง
ผู้เรียนไม่สามารถนำผลการทดลองมาเชื่อมโยงเนื้อหาที่เรียนได้ เมื่อทราบถึงปัญหาดังกล่าว การจัดการเรียนรู้แบบทำนาย -
สังเกต-อธิบายจึงเป็นอีกวิธีหน่ึงที่น่าสนใจ White & Gunstone [7] ได้กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบทำนาย-สังเกต-อธิบาย
เปน็วิธีการที่มีประสิทธิภาพที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงแนวคิดเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เป็นข้ันตอนการนำเสนอสถานการณ์ ให้
นักเรียนทำนายว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีการเปลี่ยนแปลง หลังจากนักเรียนได้ทำนายแล้วก็ให้นักเรียนได้สังเกตสถานการณ์
ดังกล่าว โดยนักเรียนจะต้องลงมือทดลอง สังเกต หรือหาวิธีพิสูจน์เพ่ือหาคำตอบจากสถานการณ์ที่ครูสร้างข้ึน หลังจากน้ันให้
นักเรียนบอกสิ่งที่นักเรียนสังเกตได้จากการสืบเสาะหาความรู ้ด้วยตนเอง และขั้นสุดท้ายนักเรียนจะต้องอธิบายถึงความ
แตกต่างระหว่างสิ่งที่ได้จากการทำนายและสังเกต หรือผลการทดลองที่ได้ [8] จากปัญหาและแนวคิดต่าง ๆ ข้างต้น ผู้วิจัยจึง
สนใจที่จะศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบทำนาย-สังเกต-อธิบาย ร่วมกับการใช้สื่อประสมเรื่อง สมดุลเคมี ต่อมโนมติทาง
วิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันบูรณาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ผ่านรูปแบบการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการในชั้นเรียน ตามแนวคิดของเคมมิสและแม็คทาคการ์ท [9] มาใช้ในการดำเนินการวิจัย 
 
 

วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบทำนาย-สังเกต-อธิบาย ร่วมกับการใช้สื่อประสม เรื่อง สมดุลเคมี ต่อมโนมติทาง
วิทยาศาสตร์ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันบูรณาการผ่านกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 

2. เพ่ือศึกษามโนมติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบทำนาย-สังเกต-
อธิบาย ร่วมกับการใช้สื่อประสมเรื่อง สมดุลเคมี 

3. เพ่ือศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันบูรณาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบทำนาย-สังเกต-อธิบาย ร่วมกับการใช้สื่อประสมเรื่อง สมดุลเคมี 

ขอบเขตของการวิจัย 
กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย คือนักเรียนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 จำนวน 35 คน โดยการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) 
ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนรู้แบบทำนาย-สังเกต-อธิบาย ร่วมกับการใช้สื่อประสม 
 ตัวแปรตาม คือ มโนมติทางวิทยาศาสตร์ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันบูรณาการ 
เน้ือหาที่ใช้ในการวิจัย 

เน้ือหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ เรื่องสมดุลเคมีจำนวน 4 แผนการเรียนรู้ รหัสวิชา ว32223 รายวิชาเคมี ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ประกอบด้วยเน้ือหาย่อย คือ การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับ
ได้ การเปลี่ยนแปลงที่ภาวะสมดุล และปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล (การเปลี่ยนความเข้มข้น การเปลี่ยนความดันและอุณหภูมิ) 
 

วิธีการวิจัย 
รูปแบบงานวิจัยน้ีเป็นการวิจัยในครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพ่ือศึกษามโนมติทางวิทยาศาสตร์และ

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั ้นบูรณาการเรื ่อง สมดุลเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบทำนาย-สังเกต-อธิบาย ร่วมกับการใช้สื่อประสม ซึ่งประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้จำนวน 4 
แผน แผนละ 3 ชั่วโมง รวมเวลา 12 ชั่วโมง ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 งานวิจัยครั้งนี้ดำเนินการตามลำดับขั้นตอน
การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน ตามรูปแบบของเคมมิสและแม็คแทกการ์ท ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ระยะดังน้ี 

ระยะที่ 1 เป็นขั ้นเตรียมการก่อนปฏิบัติการสอนจริง โดยดำเนินการดังน้ี  1) ศึกษาบริบทของห้องเรียนและ
วิเคราะห์สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้ 2) ศึกษารูปแบบการสอน เพื่อเป็นแนวทางแก้ปัญหา 3) ศึกษาการสร้างและหา
คุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการทำวิจัย  

ระยะที่ 2 เป็นขั้นดำเนินการตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบทำนาย-สังเกต-อธิบาย ร่วมกับการใช้สื่อประสม 
แบ่งออกเป็น 4 วงจร แต่ละวงจรประกอบด้วย 4 ข้ันตอน คือ ข้ันวางแผน ข้ันปฏิบัติการ ข้ันสังเกตการณ์ และข้ันสะท้อนผล  

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
ผลการศึกษา 
 1. การจัดการเรียนรู้แบบทำนาย-สังเกต-อธิบาย ร่วมกับการใช้สื่อประสมผ่านการวิจัยเชิงปฏิบัติการมีแนวโน้ม
พัฒนาขึ้นตามลำดับ จากวงจรปฏิบัติการที่ 1 - 4 โดยในขั้นวางแผน ผู้วิจัยศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เตรียมแผนการจัดการ
เรียนรู้ ใบกิจกรรม สื่อและอุปกรณ์การทดลองต่าง ๆ ในขั้นปฏิบัติ ผู้วิจัยจัดการเรียนรู้ตามแผนที่จัดทำขึ้น ขั้นสังเกต ผู้วิจัย
สังเกตปัญหาส่วนใหญ่พบว่าในระยะแรกสมาชิกบางคนในกลุ่ม ไม่ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม ส่งผลให้เกิดความสับสน
ในขณะทำการทดลอง ทำให้ทำการทดลองที่ผิดพลาด เมื่อถึงข้ันตอนที่ผู้วิจัยและนักเรียนต้องร่วมกันอภิปรายถึงวิธีทำกิจกรรม 
นักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่กล้าแสดงออกในการอภิปรายและตอบคำถามทำให้ครูผู้สอนต้องเจาะจงเลือกตัวแทนนักเรียนนักเรียนที
ละกลุ่มด้วยตนเอง รวมทั้งผลจากแบบวัดความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ฉบับที่ 1 - 3 ทำให้เห็นว่านักเรียนส่วนใหญ่มีมโน
มติคลาดเคลื่อน และข้ันสะท้อนผล สรุปได้ว่าผู้วิจัยควรมีแนวทางปฏิบัติ 4 ข้อ ได้แก่ 1) ผู้วิจัยคอยเดินกำกับดูแลนักเรียน และ
คอยสอบถามความคืบหน้าตลอดเวลาเมื่อนักเรียนกำลังวางแผนการทดลอง 2) ผู้วิจัยต้องคอยสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเอง 
และทำให้นักเรียนเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วม โดยให้นักเรียนที่กล้าแสดงออกได้มีโอกาสอภิปรายก่อนและค่อยวนกลับมาที่
นักเรียนที่ผู้วิจัยต้องการส่งเสริม 3) ผู้วิจัยปรับวิธีการแนะนำการทดลองโดยใช้เป็นแผนผังแสดงข้ันตอนเพ่ือง่ายต่อการทำความ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

บทนำ 
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ผ่านมามีการสั่งสมและถ่ายทอดผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่มุ ่งพัฒนา

ผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง เรียนรู้อย่างรอบด้าน แต่การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เริ่มเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมากในช่วงต้นศตวรรษที่ 21 
เนื่องด้วยบริบทของปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้ เปลี่ยนแปลงสู ่สังคมออนไลน์และโลกที่ไร้พรมแดน ธรรมชาติการเรียนรู้ก็
เปลี่ยนแปลงไป [1] วิชาเคมีเป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับสสาร ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับผู้เรียนทุกคน ความรู้ในวิชาเคมีจึงสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน หรือใช้กับการประกอบอาชีพในอนาคตได้ [2] ถึงแม้วิชาเคมีจะมีความสำคัญและเกี่ยวข้อง
กับมนุษย์เป็นอย่างมาก และนักเรียนส่วนใหญ่มีความจำเป็นต้องใช้วิชาเคมีในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ผู้เรียนส่วนใหญ่มัก
ประสบปัญหาในการเรียนวิชาเคมี ผลการประเมินระดับชาติการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา วิชาเคมี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ปีการศึกษา 2561-2562 [3] พบว่า คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศของนักเรียนเป็นร้อยละ 27.34 และ 28.40 ตามลำดับ ผลการ
ทดสอบดังกล่าวสามารถสะท้อนคุณภาพการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของนักเรียนไทย ถึงกระบวนการเรียนการสอนที่ยังไม่มี
ประสิทธิภาพ ทำให้การเรียนการสอนบางส่วนยังไม่ส่งผลให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิด อีกทั้งนักเรียนยังเห็นว่าวิชาเคมี
เป็นวิชาท่ีเข้าใจยากเน่ืองจากเน้ือหาเคมีมีความเป็นนามธรรม ไม่สามารถจินตนาการการเปลี่ยนแปลงในระดับอะตอม โมเลกุล 
หรือไอออนได้ ทำให้ไม่เข้าใจการเปลี่ยนแปลงในระดับจุลภาค [4] โดยเฉพาะเรื่องสมดุลเคมี เป็นแนวคิดที่มีลักษณะเป็น
นามธรรม จัดอยู่ในระดับจุลภาคซึ่งนักเรียนไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าหรือสัมผัสได้  [5] ตัวอย่างมโนมติที่คลาดเคลื่อน 
เช่น การดำเนินเข้าสู่ภาวะสมดุล ภาวะสมดุลในปฏิกิริยาเคมี ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล ผู้วิจัยหลายท่านได้จัดการเรียนรู้เพ่ือ
ส่งเสริมให้นักเรียนมีมโนมติถูกต้องมากข้ึน ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้หลายรูปแบบ เช่น การจัดการเรียนรู้แบบเปรียบเทียบ การ
อ้างอิงสถานการณ์ การสร้างแบบจำลอง การใช้เทคนิคทำนาย-สังเกต-อธิบาย การทดลองที่นักเรียนสามารถสังเกตการณ์
เปลี่ยนสีได้ง่าย ซึ่งช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์เรื่องสมดุลเคมีมากข้ึน [6] จึงมีความจำเป็นอย่างย่ิงที่
จะต้องพัฒนามโนมติเรื่องสมดุลเคมีของนักเรียนให้มโนมติถูกต้องมากข้ึน และลดมโนมติที่คลาดเคลื่อนให้น้อยลง 
 จากการสังเกตบริบทของชั้นเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา พบว่า การ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาเคมีเป็นการเรียนการสอนที่เน้นการบรรยาย มีการทดลองเป็นบางครั้ง ในส่วนของการทดลอง
ผู้เรียนไม่สามารถนำผลการทดลองมาเชื่อมโยงเนื้อหาที่เรียนได้ เมื่อทราบถึงปัญหาดังกล่าว การจัดการเรียนรู้แบบทำนาย -
สังเกต-อธิบายจึงเป็นอีกวิธีหน่ึงที่น่าสนใจ White & Gunstone [7] ได้กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบทำนาย-สังเกต-อธิบาย
เปน็วิธีการที่มีประสิทธิภาพที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงแนวคิดเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เป็นข้ันตอนการนำเสนอสถานการณ์ ให้
นักเรียนทำนายว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีการเปลี่ยนแปลง หลังจากนักเรียนได้ทำนายแล้วก็ให้นักเรียนได้สังเกตสถานการณ์
ดังกล่าว โดยนักเรียนจะต้องลงมือทดลอง สังเกต หรือหาวิธีพิสูจน์เพ่ือหาคำตอบจากสถานการณ์ที่ครูสร้างข้ึน หลังจากน้ันให้
นักเรียนบอกสิ่งที่นักเรียนสังเกตได้จากการสืบเสาะหาความรู ้ด้วยตนเอง และขั้นสุดท้ายนักเรียนจะต้องอธิบายถึงความ
แตกต่างระหว่างสิ่งที่ได้จากการทำนายและสังเกต หรือผลการทดลองที่ได้ [8] จากปัญหาและแนวคิดต่าง ๆ ข้างต้น ผู้วิจัยจึง
สนใจที่จะศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบทำนาย-สังเกต-อธิบาย ร่วมกับการใช้สื่อประสมเรื่อง สมดุลเคมี ต่อมโนมติทาง
วิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันบูรณาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ผ่านรูปแบบการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการในชั้นเรียน ตามแนวคิดของเคมมิสและแม็คทาคการ์ท [9] มาใช้ในการดำเนินการวิจัย 
 
 

วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบทำนาย-สังเกต-อธิบาย ร่วมกับการใช้สื่อประสม เรื่อง สมดุลเคมี ต่อมโนมติทาง
วิทยาศาสตร์ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันบูรณาการผ่านกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 

2. เพ่ือศึกษามโนมติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบทำนาย-สังเกต-
อธิบาย ร่วมกับการใช้สื่อประสมเรื่อง สมดุลเคมี 

3. เพ่ือศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันบูรณาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ท่ีได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบทำนาย-สังเกต-อธิบาย ร่วมกับการใช้สื่อประสมเรื่อง สมดุลเคมี 

ขอบเขตของการวิจัย 
กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย คือนักเรียนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 จำนวน 35 คน โดยการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) 
ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนรู้แบบทำนาย-สังเกต-อธิบาย ร่วมกับการใช้สื่อประสม 
 ตัวแปรตาม คือ มโนมติทางวิทยาศาสตร์ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันบูรณาการ 
เน้ือหาที่ใช้ในการวิจัย 

เน้ือหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ เรื่องสมดุลเคมีจำนวน 4 แผนการเรียนรู้ รหัสวิชา ว32223 รายวิชาเคมี ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ประกอบด้วยเน้ือหาย่อย คือ การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับ
ได้ การเปลี่ยนแปลงที่ภาวะสมดุล และปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล (การเปลี่ยนความเข้มข้น การเปลี่ยนความดันและอุณหภูมิ) 
 

วิธีการวิจัย 
รูปแบบงานวิจัยน้ีเป็นการวิจัยในครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพ่ือศึกษามโนมติทางวิทยาศาสตร์และ

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั ้นบูรณาการเรื ่อง สมดุลเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบทำนาย-สังเกต-อธิบาย ร่วมกับการใช้สื่อประสม ซึ่งประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้จำนวน 4 
แผน แผนละ 3 ชั่วโมง รวมเวลา 12 ชั่วโมง ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 งานวิจัยครั้งนี้ดำเนินการตามลำดับขั้นตอน
การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน ตามรูปแบบของเคมมิสและแม็คแทกการ์ท ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ระยะดังน้ี 

ระยะที่ 1 เป็นขั ้นเตรียมการก่อนปฏิบัติการสอนจริง โดยดำเนินการดังน้ี  1) ศึกษาบริบทของห้องเรียนและ
วิเคราะห์สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้ 2) ศึกษารูปแบบการสอน เพื่อเป็นแนวทางแก้ปัญหา 3) ศึกษาการสร้างและหา
คุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการทำวิจัย  

ระยะที่ 2 เป็นขั้นดำเนินการตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบทำนาย-สังเกต-อธิบาย ร่วมกับการใช้สื่อประสม 
แบ่งออกเป็น 4 วงจร แต่ละวงจรประกอบด้วย 4 ข้ันตอน คือ ข้ันวางแผน ข้ันปฏิบัติการ ข้ันสังเกตการณ์ และข้ันสะท้อนผล  

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
ผลการศึกษา 
 1. การจัดการเรียนรู้แบบทำนาย-สังเกต-อธิบาย ร่วมกับการใช้สื่อประสมผ่านการวิจัยเชิงปฏิบัติการมีแนวโน้ม
พัฒนาขึ้นตามลำดับ จากวงจรปฏิบัติการที่ 1 - 4 โดยในขั้นวางแผน ผู้วิจัยศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เตรียมแผนการจัดการ
เรียนรู้ ใบกิจกรรม สื่อและอุปกรณ์การทดลองต่าง ๆ ในขั้นปฏิบัติ ผู้วิจัยจัดการเรียนรู้ตามแผนที่จัดทำขึ้น ขั้นสังเกต ผู้วิจัย
สังเกตปัญหาส่วนใหญ่พบว่าในระยะแรกสมาชิกบางคนในกลุ่ม ไม่ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม ส่งผลให้เกิดความสับสน
ในขณะทำการทดลอง ทำให้ทำการทดลองที่ผิดพลาด เมื่อถึงข้ันตอนที่ผู้วิจัยและนักเรียนต้องร่วมกันอภิปรายถึงวิธีทำกิจกรรม 
นักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่กล้าแสดงออกในการอภิปรายและตอบคำถามทำให้ครูผู้สอนต้องเจาะจงเลือกตัวแทนนักเรียนนักเรียนที
ละกลุ่มด้วยตนเอง รวมทั้งผลจากแบบวัดความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ฉบับที่ 1 - 3 ทำให้เห็นว่านักเรียนส่วนใหญ่มีมโน
มติคลาดเคลื่อน และข้ันสะท้อนผล สรุปได้ว่าผู้วิจัยควรมีแนวทางปฏิบัติ 4 ข้อ ได้แก่ 1) ผู้วิจัยคอยเดินกำกับดูแลนักเรียน และ
คอยสอบถามความคืบหน้าตลอดเวลาเมื่อนักเรียนกำลังวางแผนการทดลอง 2) ผู้วิจัยต้องคอยสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเอง 
และทำให้นักเรียนเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วม โดยให้นักเรียนที่กล้าแสดงออกได้มีโอกาสอภิปรายก่อนและค่อยวนกลับมาที่
นักเรียนที่ผู้วิจัยต้องการส่งเสริม 3) ผู้วิจัยปรับวิธีการแนะนำการทดลองโดยใช้เป็นแผนผังแสดงข้ันตอนเพ่ือง่ายต่อการทำความ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

เข้าใจ 4) ผู้วิจัยชี้แจงนักเรียนถึงเกณฑ์การให้คะแนน ยกตัวอย่างปรากฏารณ์ทางเคมีสามระดับในชีวิตประจำวัน เพื่อให้
นักเรียนมีความเข้าใจมากย่ิงข้ึน 

2. จากตารางที่ 1 พบว่า นักเรียนทั้งหมด 35 คน โดยภาพรวมมีมโนมติทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
ทำนาย-สังเกต-อธิบาย ร่วมกับการใช้สื่อประสม จากแบบวัดความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ท้ัง 4 ฉบับ นักเรียนมีมโนมติทาง
วิทยาศาสตร์ (SU) ร้อยละ 7.5 13.0 35.5 68.0 ตามลำดับ มีมโนมติคลาดเคลื่อน (MU) ร้อยละ 20.0 30.0 7.5 7.0  ตามลำดับ 

 ตาราง 1 ค่าร้อยละของความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ จากแบบวัดความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ทั้ง 4 ฉบับ 

 

 ภาพที่ 2 ตัวอย่างผลการเขียนภาพและการอธิบายความเขา้ใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรยีน เรื่อง การเปลี่ยนแปลงท่ี
ผันกลับได ้ข้อท่ี 2 ท่ีมีระดับความเข้าใจ SU PU และ PU & MU  

สำหรับโจทยข์้อท่ี 2 โจทยถ์ามว่า : นำโซเดยีมคลอไรดไ์ปละลายในน้ำร้อนท่ีบรรจุในบีกเกอร์จนได้สารละลายอ่ิมตวั เมื่อตั้งท้ิง
ไว้ท่ีอุณหภูมิห้องจะมีโซเดยีมคลอไรด์บางส่วนตกผลึกออกมาการเปลี่ยนแปลงลักษณะนี ้ถือเปน็การเปลี่ยนแปลงท่ีผนักลับไดห้รือไม ่จง
อธิบายพร้อมท้ังเขียนภาพอธิบายความเข้าใจ 

ระดับมโนมติทาง
วิทยาศาสตร์ 

ผลการเขียนภาพของนักเรียน คำอธิบายของนักเรียน 

SU 
มีมโนมติสอดคล้องกับมโนมติที่
เป็นที่ยอมรับ สอดคล้องกับมโน

มติของนักวิทยาศาสตร์ทุก
องค์ประกอบ 

 
 

PU 
มีมโนมติที่สอดคล้องกับมโนมติที่
เป็นที่ยอมรับ สอดคล้องกับมโน
มติของนักวิทยาศาสตร์อย่างน้อย 

1 องค์ประกอบ 
  

PU & MU 
มีมโนมติที่สอดคล้องกับมโนมติที่
เป็นที่ยอมรับ สอดคล้องกับมโน
มติของนักวิทยาศาสตร์อย่างน้อย 

1 องค์ประกอบ บางส่วนทีไ่ม่
สอดคล้องหรือคลาดเคลื่อนจาก

มโนมติทางวิทยาศาสตร์  

 

มโนมติทางวิทยาศาสตร์ 
(ร้อยละ) 

แบบวัดความเขา้ใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ ฉบับที่  
1 2 3 4 

SU 7.5 13.0 35.5 68.0 
PU 24.5 31.5 35.5 14.0 

PU & MU 44.0 24.0 21.5 11.0 
MU 20.0 30.0 7.5 7.0 
NU 4.0 1.5 0.0 0.0 

3. จากตาราง 2 พบว่า คะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 คะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการก่อนเรียน (เต็ม 40 คะแนน) มีค่า
ต่ำสุดคือ 14 คะแนน และสูงสุดคือ 31 คะแนน โดยมีค่าเฉลี่ย 22.80 ± 6.26 คะแนน ซึ่งมีค่าน้อยกว่าคะแนนทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการหลังเรียน โดยมีคะแนนต่ำสุด 21 คะแนน และคะแนนสูงสุด 37 คะแนน มีค่าเฉลี่ย 29.89 ± 4.05 
คะแนน ซึ่งคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 57.00 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 74.71 

ตาราง 2 เปรยีบเทยีบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข์ั้นบรูณาการก่อนเรยีนและหลังเรียน (n = 35) 

*p < 0.05 
ภาพที ่1 คะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันบูรณาการของนักเรียนรายคนกอนเรียนเปรียบเทียบกับหลังเรียน 

 
 

จากภาพท่ี 1 พบวา คะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ เรื่อง สมดุลเคมีของนักเรียน จํานวน 35 
คน หลังการจัดการเรียนรูด้วยแบบทำนาย-สังเกต-อธิบาย ร่วมกับการใช้สื่อประสม สูงกว่าก่อนเรียน 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 1. จากการวิจัยเพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบทำนาย-สังเกต-อธิบาย ร่วมกับการใช้สื่อประสม ผ่านการวิจัยในชั้น
เรียนทั้ง 4 วงจรปฏิบัติการ พบว่าเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเอง  ครูคอย
ส่งเสริมให้นักเรียนค้นหาความรู้อย่างเป็นขั้นตอน ผ่านขั้นการแนะนำและสร้างแรงกระตุ้น ท่ีจะช่วยให้นักเรียนได้แสดงความเข้าใจ
หรือประสบการณ์เดิมท่ีเกี่ยวข้องกับแนวคิดของการทดลอง ขั้นแนะนำการทดลอง ครูแนะนำการทดลองท่ีจะทำ โดยยังไม่ต้องลง
มือทำ พยายามเชื่อมโยงการทดลองหรือสาธิต กับความรู้ท่ีได้เกริ่นแล้วเกิดให้เกิดความหมายท่ีสมบูรณ์ ขั้นการทำนาย ให้ผู้เรียน
แลกเปลี่ยนหรือนำเสนอแนวคิดของตนก่อนเริ่มการทดลอง ขั้นตอนนี้มีความสำคัญต่อทั้งผู้สอนและผู้เรียน ผู้เรียนจะได้รวบรวม
ความคิดและเกิดความตระหนักในการคิด ขั้นอภิปรายผลการทำนาย ครูให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนผลการทำนายเพื ่อทำการ
อภิปราย เป็นการนำเสนอผลการทำนายและเหตุผลที่ใช้การทำนายดังกล่าว จากนั้นอภิปรายเพื่อเลือกคำทำนายที่ดีที่สุด ขั้น
สังเกตการณ์ นักเรียนได้ลงมือทำการทดลอง ถ้าเป็นการสาธิต ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม จากนั้นนักเรียนเขียนบันทึกการ
สังเกต ขั้นอธิบาย นักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพ่ือนเกี่ยวกับสิ่งท่ีสังเกตได้ ขั้นเสนอการอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ ครู
แนะนำการอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ผ่านการใช้สื่อประสมเข้ามาอธิบายเหตุผลที่สอดคล้องกับการทดลองท่ีเกิดในระดับจุลภาคตาม
แนวคิดความเข้าใจของนักเรียนให้ออกมาเป็นภาพท่ีชัดเจนสามารถจับต้องได้ แล้วให้ผู้เรียนตรวจสอบความเหมือนความแตกต่าง
ของการอธิบายโดยนักเรียนกับการอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ และขั้นติดตามผล ติดตามผลเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ความรู้ท่ีได้
ไปใช้อธิบายเหตุการณ์ที่พบในชีวิตประจำวัน สอดคล้องกับงานวิจัยของเนสลี ฟิตแมน และอลิพาซา [10] พบว่า ในขั้นการทำนาย 
นักเรียนจะต้องทำนายสถานการณ์ โดยให้เหตุผล ขั้นตอนการสังเกตนักเรียนจะต้องทําการทดลองเพ่ือสังเกต การอธิบาย นักเรียน
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การจัดการเรียนรู้ คะแนนต่ำสุด คะแนนสูงสุด X̅ ± S.D. ร้อยละ Z p-Value 
ก่อนเรียน 14 31 22.80 ± 6.26 57.00 

- 5.164* 0.000 
หลังเรียน 21 37 29.89 ± 4.05 74.71 

ก่อนเรียน        หลังเรียน นักเรียน (คนที่) 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

เข้าใจ 4) ผู้วิจัยชี้แจงนักเรียนถึงเกณฑ์การให้คะแนน ยกตัวอย่างปรากฏารณ์ทางเคมีสามระดับในชีวิตประจำวัน เพื่อให้
นักเรียนมีความเข้าใจมากย่ิงข้ึน 

2. จากตารางที่ 1 พบว่า นักเรียนทั้งหมด 35 คน โดยภาพรวมมีมโนมติทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
ทำนาย-สังเกต-อธิบาย ร่วมกับการใช้สื่อประสม จากแบบวัดความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ท้ัง 4 ฉบับ นักเรียนมีมโนมติทาง
วิทยาศาสตร์ (SU) ร้อยละ 7.5 13.0 35.5 68.0 ตามลำดับ มีมโนมติคลาดเคลื่อน (MU) ร้อยละ 20.0 30.0 7.5 7.0  ตามลำดับ 

 ตาราง 1 ค่าร้อยละของความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ จากแบบวัดความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ทั้ง 4 ฉบับ 

 

 ภาพที่ 2 ตัวอย่างผลการเขียนภาพและการอธิบายความเขา้ใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรยีน เรื่อง การเปลี่ยนแปลงท่ี
ผันกลับได ้ข้อท่ี 2 ท่ีมีระดับความเข้าใจ SU PU และ PU & MU  

สำหรับโจทยข์้อท่ี 2 โจทยถ์ามว่า : นำโซเดยีมคลอไรดไ์ปละลายในน้ำร้อนท่ีบรรจุในบีกเกอร์จนได้สารละลายอ่ิมตวั เมื่อตั้งท้ิง
ไว้ท่ีอุณหภูมิห้องจะมีโซเดยีมคลอไรด์บางส่วนตกผลึกออกมาการเปลี่ยนแปลงลักษณะนี ้ถือเปน็การเปลี่ยนแปลงท่ีผนักลับไดห้รือไม ่จง
อธิบายพร้อมท้ังเขียนภาพอธิบายความเข้าใจ 

ระดับมโนมติทาง
วิทยาศาสตร์ 

ผลการเขียนภาพของนักเรียน คำอธิบายของนักเรียน 

SU 
มีมโนมติสอดคล้องกับมโนมติที่
เป็นที่ยอมรับ สอดคล้องกับมโน

มติของนักวิทยาศาสตร์ทุก
องค์ประกอบ 

 
 

PU 
มีมโนมติที่สอดคล้องกับมโนมติที่
เป็นที่ยอมรับ สอดคล้องกับมโน
มติของนักวิทยาศาสตร์อย่างน้อย 

1 องค์ประกอบ 
  

PU & MU 
มีมโนมติที่สอดคล้องกับมโนมติที่
เป็นที่ยอมรับ สอดคล้องกับมโน
มติของนักวิทยาศาสตร์อย่างน้อย 

1 องค์ประกอบ บางส่วนทีไ่ม่
สอดคล้องหรือคลาดเคลื่อนจาก

มโนมติทางวิทยาศาสตร์  

 

มโนมติทางวิทยาศาสตร์ 
(ร้อยละ) 

แบบวัดความเขา้ใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ ฉบับที่  
1 2 3 4 

SU 7.5 13.0 35.5 68.0 
PU 24.5 31.5 35.5 14.0 

PU & MU 44.0 24.0 21.5 11.0 
MU 20.0 30.0 7.5 7.0 
NU 4.0 1.5 0.0 0.0 

3. จากตาราง 2 พบว่า คะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 คะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการก่อนเรียน (เต็ม 40 คะแนน) มีค่า
ต่ำสุดคือ 14 คะแนน และสูงสุดคือ 31 คะแนน โดยมีค่าเฉลี่ย 22.80 ± 6.26 คะแนน ซึ่งมีค่าน้อยกว่าคะแนนทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการหลังเรียน โดยมีคะแนนต่ำสุด 21 คะแนน และคะแนนสูงสุด 37 คะแนน มีค่าเฉลี่ย 29.89 ± 4.05 
คะแนน ซึ่งคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 57.00 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 74.71 

ตาราง 2 เปรยีบเทยีบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข์ั้นบรูณาการก่อนเรยีนและหลังเรียน (n = 35) 

*p < 0.05 
ภาพที ่1 คะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันบูรณาการของนักเรียนรายคนกอนเรียนเปรียบเทียบกับหลังเรียน 

 
 

จากภาพท่ี 1 พบวา คะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ เรื่อง สมดุลเคมีของนักเรียน จํานวน 35 
คน หลังการจัดการเรียนรูด้วยแบบทำนาย-สังเกต-อธิบาย ร่วมกับการใช้สื่อประสม สูงกว่าก่อนเรียน 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 1. จากการวิจัยเพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบทำนาย-สังเกต-อธิบาย ร่วมกับการใช้สื่อประสม ผ่านการวิจัยในชั้น
เรียนทั้ง 4 วงจรปฏิบัติการ พบว่าเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเอง  ครูคอย
ส่งเสริมให้นักเรียนค้นหาความรู้อย่างเป็นขั้นตอน ผ่านขั้นการแนะนำและสร้างแรงกระตุ้น ท่ีจะช่วยให้นักเรียนได้แสดงความเข้าใจ
หรือประสบการณ์เดิมท่ีเกี่ยวข้องกับแนวคิดของการทดลอง ขั้นแนะนำการทดลอง ครูแนะนำการทดลองท่ีจะทำ โดยยังไม่ต้องลง
มือทำ พยายามเชื่อมโยงการทดลองหรือสาธิต กับความรู้ท่ีได้เกริ่นแล้วเกิดให้เกิดความหมายท่ีสมบูรณ์ ขั้นการทำนาย ให้ผู้เรียน
แลกเปลี่ยนหรือนำเสนอแนวคิดของตนก่อนเริ่มการทดลอง ขั้นตอนนี้มีความสำคัญต่อทั้งผู้สอนและผู้เรียน ผู้เรียนจะได้รวบรวม
ความคิดและเกิดความตระหนักในการคิด ขั้นอภิปรายผลการทำนาย ครูให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนผลการทำนายเพื ่อทำการ
อภิปราย เป็นการนำเสนอผลการทำนายและเหตุผลที่ใช้การทำนายดังกล่าว จากนั้นอภิปรายเพื่อเลือกคำทำนายที่ดีที่สุด ขั้น
สังเกตการณ์ นักเรียนได้ลงมือทำการทดลอง ถ้าเป็นการสาธิต ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม จากนั้นนักเรียนเขียนบันทึกการ
สังเกต ขั้นอธิบาย นักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพ่ือนเกี่ยวกับสิ่งท่ีสังเกตได้ ขั้นเสนอการอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ ครู
แนะนำการอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ผ่านการใช้สื่อประสมเข้ามาอธิบายเหตุผลที่สอดคล้องกับการทดลองท่ีเกิดในระดับจุลภาคตาม
แนวคิดความเข้าใจของนักเรียนให้ออกมาเป็นภาพท่ีชัดเจนสามารถจับต้องได้ แล้วให้ผู้เรียนตรวจสอบความเหมือนความแตกต่าง
ของการอธิบายโดยนักเรียนกับการอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ และขั้นติดตามผล ติดตามผลเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ความรู้ท่ีได้
ไปใช้อธิบายเหตุการณ์ที่พบในชีวิตประจำวัน สอดคล้องกับงานวิจัยของเนสลี ฟิตแมน และอลิพาซา [10] พบว่า ในขั้นการทำนาย 
นักเรียนจะต้องทำนายสถานการณ์ โดยให้เหตุผล ขั้นตอนการสังเกตนักเรียนจะต้องทําการทดลองเพ่ือสังเกต การอธิบาย นักเรียน
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การจัดการเรียนรู้ คะแนนต่ำสุด คะแนนสูงสุด X̅ ± S.D. ร้อยละ Z p-Value 
ก่อนเรียน 14 31 22.80 ± 6.26 57.00 

- 5.164* 0.000 
หลังเรียน 21 37 29.89 ± 4.05 74.71 

ก่อนเรียน        หลังเรียน นักเรียน (คนที่) 
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จะต้องอธิบายผลจากการสังเกตและเปรียบเทียบผลจากการทำนาย โดยการอธิบายจะต้อง สอดแทรกการอธิบายระดับในระดับ
จุลภาค พบว่าจากการจัดการเรียนรู้นักเรียนมีความเข้าใจมากขึ้น เมื่อผ่านการเรียนรู้ดังกล่าวในการเรียนเรื่องกรด-เบส 

2. มโมมติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบทำนาย-สังเกต-อธิบาย 
ร่วมกับการใช้สื่อประสม มีมโนมติทางวิทยาศาสตร์ (SU) มากที่สุดในวงจรวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ 4 คือเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะ
สมดุล (การเปลี่ยนความดันและอุณหภูมิ) ร้อยละ 68.0 ในแต่ละวงจรนักเรียนมีมโนมติทางวิทยาศาสตร์ (SU) สูงขึ้นเรื่อย ๆ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของนิศารัตน์ ทองแดง [11] พบว่า ก่อนเรียนนักเรียนมีความเข้าใจมโนมติตั้งแต่ระดับความเข้าใจมโนมติใน
ระดับท่ีคลาดเคลื่อน ไปจนถึงความเข้าใจมโนมติในระดับท่ีสมบูรณ์ แต่หลังจากท่ีนักเรียนไดเ้รียนโดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบทำนาย-สังเกต-อธิบาย พบว่า นักเรียนมีมโนมติหลังเรียนที่ความเข้าใจมโนมติ เรื่อง สารชีวโมเลกุลเพิ่มขึ้นในระดับท่ี
สมบูรณ์เพ่ิมขึ้น ดูได้จากคะแนนเฉลี่ยจากก่อนเรียนร้อยละ 21.30 เป็นร้อยละ 71.30 

3. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ ของนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบทำนาย -สังเกต-อธิบาย 
ร่วมกับการใช้สื่อประสม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นผลเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้
ดังกล่าว เป็นการจัดการเรียนรู้ผ่านรูปแบบกิจกรรมการปฏิบัติการ ผู้เรียนจะมีการปฏิบัติการทดลองและฝึกฝนการแก้ปัญหาต่าง ๆ 
อย่างมีระบบ โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้ ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณา
การ ประกอบด้วย 5 ทักษะ ได้แก่ 1) การกำหนดและควบคุมตัวแปร 2) การตั้งสมมุติฐาน 3) การกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 4) 
การทดลอง และ 5) การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป สอดคล้องกับงานวิจัยของอุบลวรรณ ไท้ทอง [12] พบว่านักเรียนมี
ทักษะกระบวนการในการทำปฏิบัติการเคมีเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ทุกทักษะ ภาพรวมทักษะกระบวนการของนักเรียนโดย
ภาพรวมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ท่ีสูงถึงร้อยละ 75.81 แสดงว่าการจัดการเรียนรู้แบบทำนาย-
สังเกต- อธิบาย ทำให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่สูงขึ้นนกัเรียนสามารถทำนาย ตั้งสมมติฐาน วางแผนการ
ทดลอง สรุปวิเคราะห์ผลการทดลองได้ถูกต้องตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ เช่นเดียวกับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคอ่ืน ๆ  

สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยพบว่าแนวทางที่เหมาะสมสำหรับการจัดการเรียนรู้แบบทำนาย -สังเกต-อธิบาย ร่วมกับการใช้สื่อประสม 

ได้แก่ การกำหนดสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้ทำนาย ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์ การใช้สื่อประสมอธิบาย
การเปลี่ยนแปลงทางเคมีในระดับจุลภาค โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่ม ประเมินความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ และ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้การเรียนรู้แบบทำนาย-
สังเกต-อธิบาย ร่วมกับการใช้สื่อประสม มีมโนมติทางวิทยาศาสตร์ (SU) ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 7.5 13.0 35.5 
68.0 ตามลำดับ และมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบทำนาย-สังเกต-อธิบาย 
ร่วมกับการใช้สื่อประสมสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช ้

1.1 ในขั้นการแนะนำและสร้างแรงกระตุ้น ในการตั้งคำถามหรือการยกตัวอย่างสถานการณ์ ครูควรยกตัวอย่างที่ใกล
เคียงกับชีวิตประจำวันเพื่อใหนักเรียนสามารถนำประสบการณเดิมของตนมาช่วยในการทำนายได 

1.2 ระหว่างทำกิจกรรม ในชวงแรกพบวานักเรียนไมคุนเคยกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูในลักษณะนี้ครูควรมีการ
เสริมแรงทางบวกมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน เพื่อเปนแรงกระตุนส่งเสริมให้เรียนร่วมกันทำกิจกรรมได้อย่างเต็มท่ีและมี
ความม่ันใจในการตอบคำถามและนำเสนองาน 

1.3 ระยะเวลาท่ีใช้ในการทํากิจกรรมครั้งที่ 1 และ 2 แต่ละขั้นตอนใช้เวลานาน เพราะนักเรียนยังไม่คุ้นชินกับการจัดการ
เรียนรู้แบบทำนาย-สังเกต-อธิบาย ดังนั้นจึงต้องศึกษาว่าระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นอย่างไร  
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

2.1 ก่อนดําเนินการจัดการเรียนรู้แบบทำนาย-สังเกต-อธิบาย ร่วมกับการใช้สื่อประสม ควรตรวจสอบและปรับความรู
ของนักเรียนเกี่ยวกับการใชอุปกรณในการทดลอง เพื่อเตรียมความพรอมก่อนจัดกิจกรรมการสอน 

2.2 ควรนำการจัดการเรียนรู้แบบทำนาย-สังเกต-อธิบาย ร่วมกับการใช้สื่อประสม ไปใชในการไปทําการวิจัยเพ่ือพัฒนา
กระบวนการคิดรูปแบบต่าง ๆ เชน การคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา 

2.3 การจัดการเรียนรู้แบบทำนาย-สงัเกต-อธิบาย ร่วมกับการใช้สื่อประสมสามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมในทุกระดบั
ชั้นในเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตรโดยเฉพาะในเนื้อหาเกี่ยวกับการทดลอง 

 

คำขอบคุณ 
งานวิจัยนี้ไดรับทุนสนับสนุนจากโครงการสงเสริมการผลิตครูที ่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิต
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จะต้องอธิบายผลจากการสังเกตและเปรียบเทียบผลจากการทำนาย โดยการอธิบายจะต้อง สอดแทรกการอธิบายระดับในระดับ
จุลภาค พบว่าจากการจัดการเรียนรู้นักเรียนมีความเข้าใจมากขึ้น เมื่อผ่านการเรียนรู้ดังกล่าวในการเรียนเรื่องกรด-เบส 

2. มโมมติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบทำนาย-สังเกต-อธิบาย 
ร่วมกับการใช้สื่อประสม มีมโนมติทางวิทยาศาสตร์ (SU) มากที่สุดในวงจรวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ 4 คือเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะ
สมดุล (การเปลี่ยนความดันและอุณหภูมิ) ร้อยละ 68.0 ในแต่ละวงจรนักเรียนมีมโนมติทางวิทยาศาสตร์ (SU) สูงขึ้นเรื่อย ๆ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของนิศารัตน์ ทองแดง [11] พบว่า ก่อนเรียนนักเรียนมีความเข้าใจมโนมติตั้งแต่ระดับความเข้าใจมโนมติใน
ระดับท่ีคลาดเคลื่อน ไปจนถึงความเข้าใจมโนมติในระดับท่ีสมบูรณ์ แต่หลังจากท่ีนักเรียนไดเ้รียนโดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบทำนาย-สังเกต-อธิบาย พบว่า นักเรียนมีมโนมติหลังเรียนที่ความเข้าใจมโนมติ เรื่อง สารชีวโมเลกุลเพิ่มขึ้นในระดับท่ี
สมบูรณ์เพ่ิมขึ้น ดูได้จากคะแนนเฉลี่ยจากก่อนเรียนร้อยละ 21.30 เป็นร้อยละ 71.30 

3. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ ของนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบทำนาย -สังเกต-อธิบาย 
ร่วมกับการใช้สื่อประสม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นผลเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้
ดังกล่าว เป็นการจัดการเรียนรู้ผ่านรูปแบบกิจกรรมการปฏิบัติการ ผู้เรียนจะมีการปฏิบัติการทดลองและฝึกฝนการแก้ปัญหาต่าง ๆ 
อย่างมีระบบ โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้ ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณา
การ ประกอบด้วย 5 ทักษะ ได้แก่ 1) การกำหนดและควบคุมตัวแปร 2) การตั้งสมมุติฐาน 3) การกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 4) 
การทดลอง และ 5) การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป สอดคล้องกับงานวิจัยของอุบลวรรณ ไท้ทอง [12] พบว่านักเรียนมี
ทักษะกระบวนการในการทำปฏิบัติการเคมีเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ทุกทักษะ ภาพรวมทักษะกระบวนการของนักเรียนโดย
ภาพรวมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ท่ีสูงถึงร้อยละ 75.81 แสดงว่าการจัดการเรียนรู้แบบทำนาย-
สังเกต- อธิบาย ทำให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่สูงขึ้นนกัเรียนสามารถทำนาย ตั้งสมมติฐาน วางแผนการ
ทดลอง สรุปวิเคราะห์ผลการทดลองได้ถูกต้องตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ เช่นเดียวกับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคอ่ืน ๆ  

สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยพบว่าแนวทางที่เหมาะสมสำหรับการจัดการเรียนรู้แบบทำนาย -สังเกต-อธิบาย ร่วมกับการใช้สื่อประสม 

ได้แก่ การกำหนดสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้ทำนาย ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์ การใช้สื่อประสมอธิบาย
การเปลี่ยนแปลงทางเคมีในระดับจุลภาค โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่ม ประเมินความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ และ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้การเรียนรู้แบบทำนาย-
สังเกต-อธิบาย ร่วมกับการใช้สื่อประสม มีมโนมติทางวิทยาศาสตร์ (SU) ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 7.5 13.0 35.5 
68.0 ตามลำดับ และมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบทำนาย-สังเกต-อธิบาย 
ร่วมกับการใช้สื่อประสมสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช ้

1.1 ในขั้นการแนะนำและสร้างแรงกระตุ้น ในการตั้งคำถามหรือการยกตัวอย่างสถานการณ์ ครูควรยกตัวอย่างที่ใกล
เคียงกับชีวิตประจำวันเพื่อใหนักเรียนสามารถนำประสบการณเดิมของตนมาช่วยในการทำนายได 

1.2 ระหว่างทำกิจกรรม ในชวงแรกพบวานักเรียนไมคุนเคยกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูในลักษณะนี้ครูควรมีการ
เสริมแรงทางบวกมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน เพื่อเปนแรงกระตุนส่งเสริมให้เรียนร่วมกันทำกิจกรรมได้อย่างเต็มท่ีและมี
ความม่ันใจในการตอบคำถามและนำเสนองาน 

1.3 ระยะเวลาท่ีใช้ในการทํากิจกรรมครั้งที่ 1 และ 2 แต่ละขั้นตอนใช้เวลานาน เพราะนักเรียนยังไม่คุ้นชินกับการจัดการ
เรียนรู้แบบทำนาย-สังเกต-อธิบาย ดังนั้นจึงต้องศึกษาว่าระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นอย่างไร  
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

2.1 ก่อนดําเนินการจัดการเรียนรู้แบบทำนาย-สังเกต-อธิบาย ร่วมกับการใช้สื่อประสม ควรตรวจสอบและปรับความรู
ของนักเรียนเกี่ยวกับการใชอุปกรณในการทดลอง เพื่อเตรียมความพรอมก่อนจัดกิจกรรมการสอน 

2.2 ควรนำการจัดการเรียนรู้แบบทำนาย-สังเกต-อธิบาย ร่วมกับการใช้สื่อประสม ไปใชในการไปทําการวิจัยเพ่ือพัฒนา
กระบวนการคิดรูปแบบต่าง ๆ เชน การคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา 

2.3 การจัดการเรียนรู้แบบทำนาย-สงัเกต-อธิบาย ร่วมกับการใช้สื่อประสมสามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมในทุกระดบั
ชั้นในเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตรโดยเฉพาะในเนื้อหาเกี่ยวกับการทดลอง 

 

คำขอบคุณ 
งานวิจัยนี้ไดรับทุนสนับสนุนจากโครงการสงเสริมการผลิตครูที ่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิต

ศาสตร (สควค.) สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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P7162

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางยุทธวิธีการสอนแบบเอกซ์พลิซิทร่วมกับรูปแบบการสอน 5R 

เพื่อส่งเสริมความเข้าใจค�าศัพท์ชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

นันทิชา ทวีรัตน์1* สิงหา ประสิทธิ์พงศ์2 และอรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์3

บทคัดย่อ
 การจัดการเรียนรู้รายวิชาชีววิทยามีเป้าหมายคือการท�าให้นักเรียนสามารถเข้าใจแนวคิดเนื้อหาทางชีววิทยา ซึ่งพื้นฐาน

ส�าคัญที่จะท�าให้นักเรียนเข้าใจแนวคิดของเนื้อหาคือการมีความรู้ค�าศัพท์ทางชีววิทยา การจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนจึงจ�าเป็นต้อง

พฒันาความรู้ด้านค�าศพัท์อนัจะส่งผลต่อความเข้าใจแนวคดิอืน่ ๆ  ทางวทิยาศาสตร์ในอนาคตได้ งานวจิยันีจ้งึมจีดุประสงค์เพือ่ศึกษา

ผลของการจัดเรียนรู้ตามแนวทางยุทธวิธีการสอนแบบเอกซ์พลิซิทร่วมกับรูปแบบการสอน 5R ที่พัฒนาความเข้าใจค�าศัพท์ชีววิทยา

ผ่านกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่ได้จากการเลือกแบบเจาะจง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

5/1 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2562 จ�านวน 31 คน เครื่องมือ

การวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางยุทธวิธีการสอนแบบเอกซ์พลิซิทร่วมกับรูปแบบการสอน 5R จ�านวน 5 

แผน แบบทดสอบความเข้าใจค�าศัพท์ชีววิทยา และบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ ใช้ Wilcoxon Matches Pair เปรียบเทียบความ

แตกต่างของความเข้าใจค�าศัพท์ชีววิทยาก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ ผลการวิจัยพบว่าความเข้าใจค�าศัพท์ชีววิทยาของนักเรียน

ทีไ่ด้รบัการจดัการเรยีนรูต้ามแนวทางยทุธวธิกีารสอนแบบเอกซ์พลซิทิร่วมกบัรปูแบบการสอน 5R หลงัเรยีนสงูขึน้กว่าก่อนเรยีนอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี .05 โดยด้านท่ีพัฒนาได้มากท่ีสุดคือความสามารถในการเขียนและยกตัวอย่างค�าศัพท์ที่มีรากศัพท์เดียวกัน 

และด้านที่พัฒนาได้น้อยที่สุดคือความสามารถในการจ�าแนกค�าศัพท์ออกเป็นกลุ่ม

ค�าส�าคัญ : ความเข้าใจค�าศัพท์ชีววิทยา ยุทธวิธีการสอนแบบเอกซ์พลิซิท รูปแบบการสอน 5R วิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน
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Development of Explicit Strategy with 5R Model for Enhancing Biological Vocabularies’ 

Understanding of Matthayomsuksa 5 Students

Nanticha Taweerat1*, Singha Prasitpong2, and Arunrut Vanichanon3

Abstract
Knowing biological vocabularies is the important factor for learning biology. Therefor, classroom learning 

process is needed to improve biological vocabularies knowledge which lead to understand other scientific 

concept in the future. This research aimed to study explicit strategy with 5R model learning management for 

improving biological vocabularies’ understanding through classroom action research. The target group selected 

by purposive selection was 31 students matthayomsuksa 5/1 studied in science math ability program at 

Hatyaiwittayalai school, Songkhla province, attending first semester of 2019 academic year. The research tools 

consisted of 5 teaching plans based on explicit strategy with 5R model, biological vocabularies’ understanding 

test and notes after learning management. Wilcoxon Matches Pair was used to compare biological vocabularies’ 

understanding before and after learning management. The research results were found that understanding of 

biological vocabularies after obtaining explicit strategy with 5R model learning management was significantly 

higher than before at .05. Students’ ability to write and exemplify vocabularies from words’ component was 

the most developed aspect whereas the least developed one was students’ ability to classify biological words 

into groups.
 

Keywords : biological vocabularies’ understanding, explicit strategy, 5R model, classroom action research
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บทน า 
 การรู้ค าศัพท์วิทยาศาสตร์มีความส าคัญต่อความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ [1] โดยเฉพาะค าศัพท์ชีววิทยาที่มีจ านวน
มากที่สุดในบรรดาค าศัพท์เฉพาะ การมีความรู้เรื ่องค าศัพท์เฉพาะนี ้จะช่วยท านายความสามารถการอ่านเนื้อหาด้าน
วิทยาศาสตร์ได้ดีกว่าการรู้ค าศัพท์ทั่วไป [2] การรู้ค าศัพท์ส่งผลโดยตรงต่อความเข้าใจแนวคิดของเนื้อหาต่าง ๆ ซึ่งเป็นเหมือน
กาวที่เชื่อมความคิดและเนื้อหาด้วยกัน อันจะน าไปสู่ความเข้าใจแนวคิดที่ตรงกันได้ [3] หากปราศจากความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์
เฉพาะ นักเรียนจะไม่สามารถเข้าใจเนื้อหาและแนวความคิดในหนังสือที่อ่าน ท าให้ขาดความสนใจต่อเนื้อหานั้น ๆ ซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อการอ่านและการสื่อสารของนักเรียน [4] ที่อยู่ในรูปของการสนทนาภาษาทางวิทยาศาสตร์ รวมไปถึงกระบวนการ
อ่านและเขียนเพื่อแสดงออกถึงแนวความคิด [2] การจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเข้าใจค าศัพท์ชีววิทยาท าให้นักเรียนรู้ค าแปล
ของรากศัพท์ หน่วยค าเติมหน้า หน่วยค าเติมหลัง สามารถระบุค าศัพท์ที่มีรากศัพท์เดียวกัน แปลความหมาย จ าแนก และน า
ค าศัพท์ไปใช้ในบริบทที่เกี่ยวกับชีวิตประจ าวันได้ ส่งผลต่อความเข้าใจแนวคิดความคงทนของเนื้อหา การอ่าน การเขียนเพื่อ
แสดงออกถึงแนวคิด และการท านายค าศัพท์อื่น ๆ ทางวิทยาศาสตร์ได้ [5] หนึ่งวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยส่งเสริมความเขา้ใจ
ค าศัพท์ คือรูปแบบการสอน 5R ที่มีรากฐานจากทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม โดยแทรกการสอนภาษา
ในระหว่างการจัดการเรียนรู้ที่จะท าให้ภาษาเป็นที่ตระหนักรู ้มากขึ้น แนวคิดหลักคือภาษาควรออกมาจากบริบทภายใต้
ประสบการณ์ของนักเรียนแล้วผลักดันให้นักเรียนน าภาษาทางวิชาการใหม่ที่ได้เรยีนรู้นี้ไปใช้ มีเป้าหมายเพื่อสร้างวาทกรรมทาง
วิทยาศาสตร์ [6] อีกทั้งยุทธวิธีการสอนแบบเอกซ์พลิซิทซึ่งถือเป็นกระบวนการสอนที่เป็นระบบและมีเป้าหมายชัดเจนโดยแยก
ค าศัพท์ออกมาสอนผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ภายใต้ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้เพื่อสอนค าศัพท์ของเนกี้ [7] ส่งเสริมให้นักเรียน
ได้ใช้ค าศัพท์โดยตรง เอื้ออ านวยต่อการอภิปรายค าศัพท์ใหม่และแนวความคิดของค าศัพท์ สามารถใช้ได้ทั้งก่อน ระหว่าง และ
หลังเรียน [3] หลักการร่วมกันของการจัดการเรียนรู้ทั้งสองแบบคือการเชื่อมโยงค าศัพท์ใหม่กับความรู้เดิมของนักเรียน อันจะ
เพิ่มประสิทธิภาพความเข้าใจในการอ่านเนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์และผลักด้นให้นักเรียนน าภาษาใหม่ท่ีได้เรียนรู้ไปใช้ในอนาคต 
อีกทั้งการสอนทั้งสองรูปแบบเหมาะสมกับผู้เรียนที่มาจากหลากหลายเชื้อชาติ หลากหลายวัฒนธรรม หลากหลายภาษา และ
เหมาะส าหรับนักเรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีหนึ่ง [6][8] 
 จากประสบการณ์สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของผู้วิจัย ในโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา พบว่า 
นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความส าคัญกับการจดจ าค าศัพท์ที่มีจ านวนมากในวิชาชีววิทยา  พิจารณาจากการสังเกตการตอบ
ค าถามของนักเรียนในชั้นเรียนที่เมื่อผู้สอนถามค าถามเกี่ยวกับแนวคิดเนื้อหาที่ต้องตอบเป็นค าศัพท์เฉพาะ หรือแม้แต่เมื่อถาม
ค าศัพท์อันเป็นส่วนประกอบของบทเรียนเพื่อทบทวนความจ า พบว่ามีเพียงนักเรียนส่วนน้อยท่ีสามารถตอบได้ตลอดระยะเวลา
ที่เรียนในแต่ละบทเรียน ส่งผลให้นักเรียนไม่เข้าใจแนวความคิดของเนื้อหาหรือมีแนวความคิดที่คลาดเคลื่อนไป อีกทั้งใน
บทเรียนเรื่องการสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของพืชดอกที่มีจ านวนค าศัพท์เฉพาะจ านวนมากและยากต่อการเข้าใจ ผู้วิจยัจึง
สนใจที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวเพื่อพัฒนาความเข้าใจค าศัพท์ชีววิทยาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทางยุทธวิธีการสอนแบบเอกซ์พลิซิทร่วมกับรูปแบบการสอน 5R ผ่านกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนของเคมมิส
และแมกเทกการ์ด [9] 

 
วิธีด าเนินการ 

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย 
  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/1 ซึ่งเป็นนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 31 คน ได้จาก
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) นักเร ียนห้อง 5/1 เป็นห้องนักเร ียนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู ้มี
ความสามารถ พิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ร่วมกับนักเรียนโครงการวิทยาศาสตร์ส านักงาน คณะกรรมการ

 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ที่มุ่งเน้นพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจ าเป็นท่ีนักเรียนจะต้องมีพื้นฐานความรู้ค าศัพท์เฉพาะ
ทางวิทยาศาสตร์อย่างแม่นย า จึงเหมาะแก่การพัฒนาความเข้าใจค าศัพท์เพ่ือส่งเสริมเรียนรู้แนวคิดต่าง ๆ ในอนาคต 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางยุทธวิธีการสอนแบบเอกซ์พลิซิทร่วมกับรูปแบบการสอน 5R เรื่อง การสืบพันธุ์
และการเจริญเติบโตของพืชดอก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 5 แผน เวลา 13 ชั่วโมง ผ่านการประเมินดัชนีความสอดคล้อง
ขององค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ (IC) จากผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนชีววิทยา จ านวน 3 ท่าน โดยมีค่าดัชนีความ
สอดคล้องเท่ากับ 1.00 ได้ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญก่อนน ามาใช้จริง 

2. แบบทดสอบความเข้าใจค าศัพท์ชีววิทยา ก่อนเรียนและหลังเรียน เป็นแบบทดสอบคู่ขนาน แบ่งออกเป็น 5 ตอน 
ประกอบด้วยแบบทดสอบปรนัยแบบจับคู่ 1 ตอน ปรนัยแบบเลือกเติมค า 2 ตอน และอัตนัย 2 ตอน รวมทั้งหมด 36 ข้อ ใช้
เวลา 1 ชั่วโมง ผ่านการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมจากผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน
ชีววิทยา จ านวน 3 ท่าน โดยมีค่าดัชนีสอดคล้องของแบบทดสอบแต่ละข้ออยู่ระหว่าง 0.67-1.00 

3. แบบบันทึกหลังจัดการเรียนรู้ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ด าเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research) กับกลุ่มเป้าหมาย โดยจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทางยุทธวิธีการสอนแบบเอกซ์พลิซิทร่วมกับรูปแบบการสอน 5R ก่อนเริ่มการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ครั้ง
ที่ 1 ให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดความเข้าใจค าศัพท์ชีววิทยาก่อนเรียน (Pretest) เมื่อเสร็จสิ้นแต่ละวงจรก็จะประเมินความ
เข้าใจค าศัพท์ชีววิทยา หลังจากเสร็จสิ้นการจัดการเรียนรู้ในแต่ละวงจร ผู้วิจัย อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และครูพี่เลี้ยง   
จะร่วมกันสะท้อนถึงประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อน าไปพัฒนาและปรับปรุงในการจัดการเรียนรู้ในวงจรถัดไป เมื่อ ด าเนินการ
เสร็จสิ้นครบทุกวงจรจึงทดสอบความเข้าใจค าศัพท์ชีววิทยาของนักเรียนหลังเรียน (Pretest) การวิจัยนี้ด าเนินตามวงจรการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการ ซึ่งดัดแปลงมาจากเคมมิสและแมกเทกการ์ด ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ที่เป็นวงจรต่อเนื่องกัน 4 วงจร โดย
แต่ละวงจรประกอบด้วย 

1. ขั้นวางแผน (Plan) เตรียมแผนการจัดการเรียนรู ้และสื่อการจัดการเรียนรู ้ตามแนวทางยุทธวิธีการสอนแบบ   
เอกซ์พลิซิทและรูปแบบการสอน 5R 

2. ขั้นปฏิบัติการ (Act) ด าเนินการสอนตามแนวทางการจัดการเรยีนรู้แบบเอกซ์พลิซิทและรูปแบบ 5R โดยใช้ขั้นตอน
หลักคือ ข้ันน า ขั้นสอน และขั้นสรุป ซึ่งแทรกยุทธวิธีแบบเอกซ์พลิซิทและขั้นตอนจาก 5R ลงในแต่ละขั้นหลัก 

3. ขั้นสังเกต (Observe) สังเกตลักษณะการจัดการเรียนรู้ของผู้วิจัย ผลการท ากิจกรรมของนักเรียนจากใบอภิธาน
ศัพท์ ใบกิจกรรม บันทึกวิดีโอ และพฤติกรรมของนักเรียน 

4. ขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติการ (Reflect) น าข้อมูลที่ได้จากการสังเกตมาวิเคราะห์และสะท้อนผลกับครูพี่เลี้ยงและ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขและพัฒนาคุณภาพของการจัดการเรียนรู้ในวงจรต่อไป 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ค่าเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าเฉลี่ยร้อยละ (X ร้อยละ) และเนื่องจากผลการทดสอบการแจกแจง
ข้อมูล (Normality Test) พบว่า ค่านัยส าคัญทางสถิติของ Kolmogorov-Smirnov เท่ากับ 0.021 และค่านัยส าคัญทางสถิติ
ของ Shapiro-Wilk เท่ากับ 0.000 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 กลุ่มเป้าหมายจึงมีการแจกแจงข้อมูลไม่ปกติ ดังนั้นจึงใช้ 
Wilcoxon Matches Pairs ในการเปรียบเทียบความเข้าใจค าศัพท์ชีววิทยาก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ 
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บทน า 
 การรู้ค าศัพท์วิทยาศาสตร์มีความส าคัญต่อความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ [1] โดยเฉพาะค าศัพท์ชีววิทยาที่มีจ านวน
มากที่สุดในบรรดาค าศัพท์เฉพาะ การมีความรู้เรื ่องค าศัพท์เฉพาะนี ้จะช่วยท านายความสามารถการอ่านเนื้อหาด้าน
วิทยาศาสตร์ได้ดีกว่าการรู้ค าศัพท์ทั่วไป [2] การรู้ค าศัพท์ส่งผลโดยตรงต่อความเข้าใจแนวคิดของเนื้อหาต่าง ๆ ซึ่งเป็นเหมือน
กาวที่เชื่อมความคิดและเนื้อหาด้วยกัน อันจะน าไปสู่ความเข้าใจแนวคิดที่ตรงกันได้ [3] หากปราศจากความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์
เฉพาะ นักเรียนจะไม่สามารถเข้าใจเนื้อหาและแนวความคิดในหนังสือที่อ่าน ท าให้ขาดความสนใจต่อเนื้อหานั้น ๆ ซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อการอ่านและการสื่อสารของนักเรียน [4] ที่อยู่ในรูปของการสนทนาภาษาทางวิทยาศาสตร์ รวมไปถึงกระบวนการ
อ่านและเขียนเพื่อแสดงออกถึงแนวความคิด [2] การจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเข้าใจค าศัพท์ชีววิทยาท าให้นักเรียนรู้ค าแปล
ของรากศัพท์ หน่วยค าเติมหน้า หน่วยค าเติมหลัง สามารถระบุค าศัพท์ที่มีรากศัพท์เดียวกัน แปลความหมาย จ าแนก และน า
ค าศัพท์ไปใช้ในบริบทที่เกี่ยวกับชีวิตประจ าวันได้ ส่งผลต่อความเข้าใจแนวคิดความคงทนของเนื้อหา การอ่าน การเขียนเพื่อ
แสดงออกถึงแนวคิด และการท านายค าศัพท์อื่น ๆ ทางวิทยาศาสตร์ได้ [5] หนึ่งวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยส่งเสริมความเขา้ใจ
ค าศัพท์ คือรูปแบบการสอน 5R ที่มีรากฐานจากทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม โดยแทรกการสอนภาษา
ในระหว่างการจัดการเรียนรู้ที่จะท าให้ภาษาเป็นที่ตระหนักรู ้มากขึ้น แนวคิดหลักคือภาษาควรออกมาจากบริบทภายใต้
ประสบการณ์ของนักเรียนแล้วผลักดันให้นักเรียนน าภาษาทางวิชาการใหม่ที่ได้เรยีนรู้นี้ไปใช้ มีเป้าหมายเพื่อสร้างวาทกรรมทาง
วิทยาศาสตร์ [6] อีกทั้งยุทธวิธีการสอนแบบเอกซ์พลิซิทซึ่งถือเป็นกระบวนการสอนที่เป็นระบบและมีเป้าหมายชัดเจนโดยแยก
ค าศัพท์ออกมาสอนผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ภายใต้ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้เพื่อสอนค าศัพท์ของเนกี้ [7] ส่งเสริมให้นักเรียน
ได้ใช้ค าศัพท์โดยตรง เอื้ออ านวยต่อการอภิปรายค าศัพท์ใหม่และแนวความคิดของค าศัพท์ สามารถใช้ได้ทั้งก่อน ระหว่าง และ
หลังเรียน [3] หลักการร่วมกันของการจัดการเรียนรู้ทั้งสองแบบคือการเชื่อมโยงค าศัพท์ใหม่กับความรู้เดิมของนักเรียน อันจะ
เพิ่มประสิทธิภาพความเข้าใจในการอ่านเนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์และผลักด้นให้นักเรียนน าภาษาใหม่ท่ีได้เรียนรู้ไปใช้ในอนาคต 
อีกทั้งการสอนทั้งสองรูปแบบเหมาะสมกับผู้เรียนที่มาจากหลากหลายเชื้อชาติ หลากหลายวัฒนธรรม หลากหลายภาษา และ
เหมาะส าหรับนักเรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีหนึ่ง [6][8] 
 จากประสบการณ์สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของผู้วิจัย ในโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา พบว่า 
นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความส าคัญกับการจดจ าค าศัพท์ที่มีจ านวนมากในวิชาชีววิทยา  พิจารณาจากการสังเกตการตอบ
ค าถามของนักเรียนในชั้นเรียนที่เมื่อผู้สอนถามค าถามเกี่ยวกับแนวคิดเนื้อหาที่ต้องตอบเป็นค าศัพท์เฉพาะ หรือแม้แต่เมื่อถาม
ค าศัพท์อันเป็นส่วนประกอบของบทเรียนเพื่อทบทวนความจ า พบว่ามีเพียงนักเรียนส่วนน้อยท่ีสามารถตอบได้ตลอดระยะเวลา
ที่เรียนในแต่ละบทเรียน ส่งผลให้นักเรียนไม่เข้าใจแนวความคิดของเนื้อหาหรือมีแนวความคิดที่คลาดเคลื่อนไป อีกทั้งใน
บทเรียนเรื่องการสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของพืชดอกที่มีจ านวนค าศัพท์เฉพาะจ านวนมากและยากต่อการเข้าใจ ผู้วิจยัจึง
สนใจที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวเพื่อพัฒนาความเข้าใจค าศัพท์ชีววิทยาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทางยุทธวิธีการสอนแบบเอกซ์พลิซิทร่วมกับรูปแบบการสอน 5R ผ่านกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนของเคมมิส
และแมกเทกการ์ด [9] 

 
วิธีด าเนินการ 

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย 
  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/1 ซึ่งเป็นนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 31 คน ได้จาก
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) นักเร ียนห้อง 5/1 เป็นห้องนักเร ียนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู ้มี
ความสามารถ พิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ร่วมกับนักเรียนโครงการวิทยาศาสตร์ส านักงาน คณะกรรมการ

 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ที่มุ่งเน้นพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจ าเป็นท่ีนักเรียนจะต้องมีพื้นฐานความรู้ค าศัพท์เฉพาะ
ทางวิทยาศาสตร์อย่างแม่นย า จึงเหมาะแก่การพัฒนาความเข้าใจค าศัพท์เพ่ือส่งเสริมเรียนรู้แนวคิดต่าง ๆ ในอนาคต 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางยุทธวิธีการสอนแบบเอกซ์พลิซิทร่วมกับรูปแบบการสอน 5R เรื่อง การสืบพันธุ์
และการเจริญเติบโตของพืชดอก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 5 แผน เวลา 13 ชั่วโมง ผ่านการประเมินดัชนีความสอดคล้อง
ขององค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ (IC) จากผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนชีววิทยา จ านวน 3 ท่าน โดยมีค่าดัชนีความ
สอดคล้องเท่ากับ 1.00 ได้ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญก่อนน ามาใช้จริง 

2. แบบทดสอบความเข้าใจค าศัพท์ชีววิทยา ก่อนเรียนและหลังเรียน เป็นแบบทดสอบคู่ขนาน แบ่งออกเป็น 5 ตอน 
ประกอบด้วยแบบทดสอบปรนัยแบบจับคู่ 1 ตอน ปรนัยแบบเลือกเติมค า 2 ตอน และอัตนัย 2 ตอน รวมทั้งหมด 36 ข้อ ใช้
เวลา 1 ชั่วโมง ผ่านการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมจากผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน
ชีววิทยา จ านวน 3 ท่าน โดยมีค่าดัชนีสอดคล้องของแบบทดสอบแต่ละข้ออยู่ระหว่าง 0.67-1.00 

3. แบบบันทึกหลังจัดการเรียนรู้ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ด าเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research) กับกลุ่มเป้าหมาย โดยจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทางยุทธวิธีการสอนแบบเอกซ์พลิซิทร่วมกับรูปแบบการสอน 5R ก่อนเริ่มการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ครั้ง
ที่ 1 ให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดความเข้าใจค าศัพท์ชีววิทยาก่อนเรียน (Pretest) เมื่อเสร็จสิ้นแต่ละวงจรก็จะประเมินความ
เข้าใจค าศัพท์ชีววิทยา หลังจากเสร็จสิ้นการจัดการเรียนรู้ในแต่ละวงจร ผู้วิจัย อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และครูพี่เลี้ยง   
จะร่วมกันสะท้อนถึงประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อน าไปพัฒนาและปรับปรุงในการจัดการเรียนรู้ในวงจรถัดไป เมื่อ ด าเนินการ
เสร็จสิ้นครบทุกวงจรจึงทดสอบความเข้าใจค าศัพท์ชีววิทยาของนักเรียนหลังเรียน (Pretest) การวิจัยนี้ด าเนินตามวงจรการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการ ซึ่งดัดแปลงมาจากเคมมิสและแมกเทกการ์ด ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ที่เป็นวงจรต่อเนื่องกัน 4 วงจร โดย
แต่ละวงจรประกอบด้วย 

1. ขั้นวางแผน (Plan) เตรียมแผนการจัดการเรียนรู ้และสื่อการจัดการเรียนรู ้ตามแนวทางยุทธวิธีการสอนแบบ   
เอกซ์พลิซิทและรูปแบบการสอน 5R 

2. ขั้นปฏิบัติการ (Act) ด าเนินการสอนตามแนวทางการจัดการเรยีนรู้แบบเอกซ์พลิซิทและรูปแบบ 5R โดยใช้ขั้นตอน
หลักคือ ข้ันน า ขั้นสอน และขั้นสรุป ซึ่งแทรกยุทธวิธีแบบเอกซ์พลิซิทและขั้นตอนจาก 5R ลงในแต่ละขั้นหลัก 

3. ขั้นสังเกต (Observe) สังเกตลักษณะการจัดการเรียนรู้ของผู้วิจัย ผลการท ากิจกรรมของนักเรียนจากใบอภิธาน
ศัพท์ ใบกิจกรรม บันทึกวิดีโอ และพฤติกรรมของนักเรียน 

4. ขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติการ (Reflect) น าข้อมูลที่ได้จากการสังเกตมาวิเคราะห์และสะท้อนผลกับครูพี่เลี้ยงและ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขและพัฒนาคุณภาพของการจัดการเรียนรู้ในวงจรต่อไป 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ค่าเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าเฉลี่ยร้อยละ (X ร้อยละ) และเนื่องจากผลการทดสอบการแจกแจง
ข้อมูล (Normality Test) พบว่า ค่านัยส าคัญทางสถิติของ Kolmogorov-Smirnov เท่ากับ 0.021 และค่านัยส าคัญทางสถิติ
ของ Shapiro-Wilk เท่ากับ 0.000 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 กลุ่มเป้าหมายจึงมีการแจกแจงข้อมูลไม่ปกติ ดังนั้นจึงใช้ 
Wilcoxon Matches Pairs ในการเปรียบเทียบความเข้าใจค าศัพท์ชีววิทยาก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาการพัฒนาความเข้าใจค าศัพท์ชีววิทยาด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางยุทธวิธีการสอนแบบ
เอกซ์พลิซิทร่วมกับรูปแบบการสอน 5R  
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความเข้าใจค าศัพท์ชีววิทยาก่อนเรียนและหลังเรียน (คะแนนเต็ม 69 คะแนน) 

การจัดการเรียนรู้ 
คะแนน
ต ่าสุด 

คะแนน
สูงสุด 

X ± S.D. X ร้อยละ Z p-Value 

ก่อนเรียน 4 48 15.61 ± 9.59 22.63 
-4.861 0.000 

หลังเรียน 16 61 38.74 ± 11.32 56.15 
*p<0.05 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนความเข้าใจค าศัพท์ชีววิทยาของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายหลังจากผ่านการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวทางยุทธวิธีการสอนแบบเอกซ์พลิซิทร่วมกับรูปแบบการสอน 5R ทั้ง 4 วงจรปฏิบัติการ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ จากคะแนนเต็ม 69 คะแนน ค่าเฉลี่ยคะแนนความเข้าใจค าศัพท์ชีววิทยาก่อนเรียนมีค่า
เท่ากับ 15.61 ± 9.59 คิดเป็นร้อยละ 22.63 ซึ่งมีคะแนนต ่าสุดคือ 4 คะแนน คะแนนสูงสุดคือ 48 คะแนน ค่าเฉลี่ยคะแนน
ความเข้าใจค าศัพท์ชีววิทยาหลังเรียนมีค่า 38.74 ± 11.32 คิดเป็นร้อยละ 56.15 ซึ่งมีคะแนนต ่าสุดคือ 16 คะแนน คะแนน
สูงสุดคือ 61 คะแนน 

ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาการพัฒนาความเข้าใจค าศัพท์ชีววิทยาแต่ละด้าน 
ภาพที่ 1 แผนภูมิแสดงร้อยละค่าเฉลี่ยคะแนนความเข้าใจค าศัพท์ชีววิทยาท้ัง 5 ด้าน ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 2 ค่า Normalized Gain ของความเข้าใจค าศัพท์ชีววิทยาแต่ละด้านหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ 

ความเข้าใจค าศัพท์ชีววิทยา ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 ด้านที่ 3 ด้านที่ 4 ด้านที่ 5 
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 จากภาพที่ 1 ความเข้าใจค าศัพท์ชีววิทยา 5 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 ความสามารถในการระบุค าแปลขององค์ประกอบ
ของค าศัพท์ มีร้อยละค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนและหลังจัดการเรียนรู้เท่ากับ 27.42 และ 64.16 ตามล าดับ ด้านที่ 2 ความสามารถ
ในการเขียนและยกตัวอย่างค าศัพท์ที่มีรากศัพท์เดียวกัน มีร้อยละค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนและหลังจัดการเรียนรู้เท่ากับ 45.16 
และ 84.27 ตามล าดับ ด้านที่ 3 ความสามารถในการแปลความหมายของค าศัพท์ด้วยความเข้าใจของตนเอง มีร้อยละค่าเฉลี่ย
คะแนนก่อนและหลังจัดการเรียนรู้เท่ากับ 10.89 และ 45.56 ตามล าดับ ด้านที่ 4 ความสามารถในการจ าแนกค าศัพท์ออกเป็น
กลุ่ม มีร้อยละค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนและหลังจัดการเรียนรู้เท่ากับ 22.58 และ 39.30 ตามล าดับ และด้านที่ 5 ความสามารถใน
การน าค าศัพท์ไปใช้ในบริบทหรือสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวันได้ มีร้อยละค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนและหลังจัดการ
เรียนรู้เท่ากับ 24.60 และ 64.92 ตามล าดับ และจากตารางที่ 2 เมื่อพิจารณาค่า Normalized Gain [10] ของร้อยละค่าเฉลี่ย
คะแนนค าศัพท์ชีววิทยาหลังเรียนแต่ละด้าน พบว่า ด้านที่ 2 ความสามารถในการเขียนและยกตัวอย่างค าศัพท์ที่มีรากศัพท์
เดียวกันมีค่าสูงสุด ที่ <g> เท่ากับ 0.71 และด้านที่ 4 ความสามารถในการจ าแนกค าศัพท์ออกเป็นกลุ่มมีค่าต ่าสุด ที่ <g> 
เท่ากับ 0.22 
  จากผลการวิจัยพบว่าการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางยุทธวิธีการสอนแบบเอกซ์พลิซิทสามารถส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความเข้าใจค าศัพท์ชีววิทยามากขึ้น โดยด้านที่พัฒนาขึ้นมากที่สุดคือความสามารถในการเขียนและยกตัวอย่างค าศัพท์ที่มีราก
ศัพท์เดียวกัน นักเรียนมีพัฒนาการในการเขียนสะกดค าศัพท์ได้ถูกต้อง สามารถยกตัวอย่างค าศัพท์ที่มีรากศัพท์ที่ก าหนดให้ 
และระบุค าแปลของค าศัพท์ได้มากขึ้น ซึ่งในทุกวงจรปฏิบัติการได้มีการให้นักเรียนได้ฝึกเขียนค าศัพท์ด้วยตนเอง โดยผู้วจิัยจะ
แจกใบงานค าศัพท์ส าคัญที่ประกอบด้วยรากศัพท์ (Root) หน่วยค าเติมหน้า (Prefix) และหน่วยค าเติมหลัง (Suffix) ที่นักเรียน
จ าเป็นต้องเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียน และให้นักเรียนเขียนตัวอย่างค าศัพท์ที่มีองค์ประกอบของค าศัพท์ดังกล่าว เพื่อให้
นักเรียนได้มีปฏิสัมพันธ์และคุ้นเคยกับค าศัพท์ผ่านการเขียน ร่วมกับการที่ผู้วิจัยใช้การสอนองค์ประกอบค าศัพท์ (Word Part) 
อันเป็นหนึ ่งในยุทธวิธีการสอนแบบเอกซ์พลิซิทผ่านการสนทนาถามตอบระหว่างผู ้วิจัยและนักเรียน อีกทั ้งการท าซ ้า 
(Repeating) ที่เป็นการให้นักเรียนระลึกถึงตัวอย่างค าศัพท์ที่มีองค์ประกอบเดียวกับที่ผู้วิจัยก าลังพูดถึง และการแทนต าแหน่ง 
(Reposition) โดยการแทนแนวความคิดของค าศัพท์ที่นักเรียนเคยเรียนรู้มาแล้วให้เป็นค าศัพท์เฉพาะ การท าซ ้าและการแทน
ต าแหน่งเป็นส่วนหนึ่งในรูปแบบการสอน 5R กระบวนการเหล่านี้เป็นการกระตุ้นภูมิความรู้และคลังค าศัพท์เดิมของนักเรียน 
ท าให้นักเรียนสามารถจดจ าหน่วยค าและเข้าใจค าศัพท์ได้มากข้ึน [6][11] จนสามารถเขียนสะกดค าศัพท์ได้ถูกต้องแม่นย าและ
สามารถยกตัวอย่างค าศัพท์ต่าง ๆ ที่หลากหลายได้ นอกจากน้ี ด้านที่พัฒนารองลงมาคือด้านความสามารถในการน าค าศัพท์ไป
ใช้ในบริบทหรือสถานการณ์ที ่เกี ่ยวข้องในชีวิตประจ าวันได้  ซึ ่งพบว่านักเรียนสามารถเลือกใช้ค าศัพท์ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์การที่ก าหนดให้ได้โดยใช้เป็นตัวแทนแนวคิดหรือเปรียบเทียบกับบริบทที่เป็นค าพูดใกล้ตัวในชีวิตประจ าวัน 
เนื่องจากในแต่ละวงจรปฏิบัติการ ผู้วิจัยได้เน้นขั้นการเพิ่มเติม (Reloading) ของรูปแบบการสอน 5R ในขั้นสรุปบทเรียน     
ซึ่งเป็นการผลักดันให้นักเรียนน าค าศัพท์ไปเชื่อมโยงให้เข้ากับค าศัพท์อื่นหรือแนวความคิดและประสบการณ์อื่นที่นักเรียน
คุ้นเคย [7] อีกทั้งการให้นักเรียนได้ท าเกมและกิจกรรมที่ได้ใช้ค าศัพท์ด้วยยุทธวิธีการสอนแบบเอกซ์พลิซิทในงานวิจัยครั้งน้ี 
เป็นการให้นักเรียนได้สัมผัสและใช้ค าศัพท์โดยตรง ซึ่งการให้นักเรียนเรียนรู้ค าศัพท์โดยการอ่านอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ 
นักเรียนจะเกิดการเรียนรู้ค าศัพท์เชิงลึกได้ก็ต่อเมื่อได้น าค าศัพท์ไปใช้จริงด้วยตนเองผ่านเกมกิจกรรมหรือสถานการณ์ต่าง ๆ  
ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักร่วมกันของยุทธวิธีการสอนแบบเอกซ์พลิซิทและรูปแบบการสอน 5R [6][7] นอกจากนี้ ความเข้าใจ
ค าศัพท์ชีววิทยาด้านความสามารถในการแปลความหมายของค าศัพท์ด้วยความเข้าใจของตนเองของนักเรียนมีพัฒนาการสูงขึ้น
เช่นเดียวกัน จากการแทนที่ (Replacing) และการเผยค า (Revealing) จากรูปแบบการสอน 5R สามารถช่วยเคลื่อนย้าย
ความคิดด้านการใช้ภาษาจากภาษาทั่วไปสู่ภาษาวิชาการและช่วยให้นักเรียนเข้าใจแนวคิดของค าศัพท์แต่ละค า อย่างไรก็ตาม 
ยังมีนักเรียนบางส่วนที่ยังอธิบายความหมายของค าศัพท์ได้ไม่ครบถ้วนและไม่ได้เข้าใจแนวคิดของค าศัพ ท์นั้นอย่างถ่องแท้ 
เนื่องจากมีค าศัพท์หลายค าที่ยากแก่การเข้าใจ และการที่นักเรียนจะเข้าใจค าศัพท์แล้วสร้างเป็นแนวความคิดของตนเองได้นั้น
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาการพัฒนาความเข้าใจค าศัพท์ชีววิทยาด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางยุทธวิธีการสอนแบบ
เอกซ์พลิซิทร่วมกับรูปแบบการสอน 5R  
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความเข้าใจค าศัพท์ชีววิทยาก่อนเรียนและหลังเรียน (คะแนนเต็ม 69 คะแนน) 

การจัดการเรียนรู้ 
คะแนน
ต ่าสุด 

คะแนน
สูงสุด 

X ± S.D. X ร้อยละ Z p-Value 

ก่อนเรียน 4 48 15.61 ± 9.59 22.63 
-4.861 0.000 

หลังเรียน 16 61 38.74 ± 11.32 56.15 
*p<0.05 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนความเข้าใจค าศัพท์ชีววิทยาของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายหลังจากผ่านการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวทางยุทธวิธีการสอนแบบเอกซ์พลิซิทร่วมกับรูปแบบการสอน 5R ทั้ง 4 วงจรปฏิบัติการ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ จากคะแนนเต็ม 69 คะแนน ค่าเฉลี่ยคะแนนความเข้าใจค าศัพท์ชีววิทยาก่อนเรียนมีค่า
เท่ากับ 15.61 ± 9.59 คิดเป็นร้อยละ 22.63 ซึ่งมีคะแนนต ่าสุดคือ 4 คะแนน คะแนนสูงสุดคือ 48 คะแนน ค่าเฉลี่ยคะแนน
ความเข้าใจค าศัพท์ชีววิทยาหลังเรียนมีค่า 38.74 ± 11.32 คิดเป็นร้อยละ 56.15 ซึ่งมีคะแนนต ่าสุดคือ 16 คะแนน คะแนน
สูงสุดคือ 61 คะแนน 

ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาการพัฒนาความเข้าใจค าศัพท์ชีววิทยาแต่ละด้าน 
ภาพที่ 1 แผนภูมิแสดงร้อยละค่าเฉลี่ยคะแนนความเข้าใจค าศัพท์ชีววิทยาท้ัง 5 ด้าน ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 2 ค่า Normalized Gain ของความเข้าใจค าศัพท์ชีววิทยาแต่ละด้านหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ 

ความเข้าใจค าศัพท์ชีววิทยา ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 ด้านที่ 3 ด้านที่ 4 ด้านที่ 5 
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 จากภาพที่ 1 ความเข้าใจค าศัพท์ชีววิทยา 5 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 ความสามารถในการระบุค าแปลขององค์ประกอบ
ของค าศัพท์ มีร้อยละค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนและหลังจัดการเรียนรู้เท่ากับ 27.42 และ 64.16 ตามล าดับ ด้านที่ 2 ความสามารถ
ในการเขียนและยกตัวอย่างค าศัพท์ที่มีรากศัพท์เดียวกัน มีร้อยละค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนและหลังจัดการเรียนรู้เท่ากับ 45.16 
และ 84.27 ตามล าดับ ด้านที่ 3 ความสามารถในการแปลความหมายของค าศัพท์ด้วยความเข้าใจของตนเอง มีร้อยละค่าเฉลี่ย
คะแนนก่อนและหลังจัดการเรียนรู้เท่ากับ 10.89 และ 45.56 ตามล าดับ ด้านที่ 4 ความสามารถในการจ าแนกค าศัพท์ออกเป็น
กลุ่ม มีร้อยละค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนและหลังจัดการเรียนรู้เท่ากับ 22.58 และ 39.30 ตามล าดับ และด้านที่ 5 ความสามารถใน
การน าค าศัพท์ไปใช้ในบริบทหรือสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวันได้ มีร้อยละค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนและหลังจัดการ
เรียนรู้เท่ากับ 24.60 และ 64.92 ตามล าดับ และจากตารางที่ 2 เมื่อพิจารณาค่า Normalized Gain [10] ของร้อยละค่าเฉลี่ย
คะแนนค าศัพท์ชีววิทยาหลังเรียนแต่ละด้าน พบว่า ด้านที่ 2 ความสามารถในการเขียนและยกตัวอย่างค าศัพท์ที่มีรากศัพท์
เดียวกันมีค่าสูงสุด ที่ <g> เท่ากับ 0.71 และด้านที่ 4 ความสามารถในการจ าแนกค าศัพท์ออกเป็นกลุ่มมีค่าต ่าสุด ที่ <g> 
เท่ากับ 0.22 
  จากผลการวิจัยพบว่าการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางยุทธวิธีการสอนแบบเอกซ์พลิซิทสามารถส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความเข้าใจค าศัพท์ชีววิทยามากขึ้น โดยด้านที่พัฒนาขึ้นมากที่สุดคือความสามารถในการเขียนและยกตัวอย่างค าศัพท์ที่มีราก
ศัพท์เดียวกัน นักเรียนมีพัฒนาการในการเขียนสะกดค าศัพท์ได้ถูกต้อง สามารถยกตัวอย่างค าศัพท์ที่มีรากศัพท์ที่ก าหนดให้ 
และระบุค าแปลของค าศัพท์ได้มากขึ้น ซึ่งในทุกวงจรปฏิบัติการได้มีการให้นักเรียนได้ฝึกเขียนค าศัพท์ด้วยตนเอง โดยผู้วจิัยจะ
แจกใบงานค าศัพท์ส าคัญที่ประกอบด้วยรากศัพท์ (Root) หน่วยค าเติมหน้า (Prefix) และหน่วยค าเติมหลัง (Suffix) ที่นักเรียน
จ าเป็นต้องเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียน และให้นักเรียนเขียนตัวอย่างค าศัพท์ที่มีองค์ประกอบของค าศัพท์ดังกล่าว เพื่อให้
นักเรียนได้มีปฏิสัมพันธ์และคุ้นเคยกับค าศัพท์ผ่านการเขียน ร่วมกับการที่ผู้วิจัยใช้การสอนองค์ประกอบค าศัพท์ (Word Part) 
อันเป็นหนึ ่งในยุทธวิธีการสอนแบบเอกซ์พลิซิทผ่านการสนทนาถามตอบระหว่างผู ้วิจัยและนักเรียน อีกทั ้งการท าซ ้า 
(Repeating) ที่เป็นการให้นักเรียนระลึกถึงตัวอย่างค าศัพท์ที่มีองค์ประกอบเดียวกับที่ผู้วิจัยก าลังพูดถึง และการแทนต าแหน่ง 
(Reposition) โดยการแทนแนวความคิดของค าศัพท์ที่นักเรียนเคยเรียนรู้มาแล้วให้เป็นค าศัพท์เฉพาะ การท าซ ้าและการแทน
ต าแหน่งเป็นส่วนหนึ่งในรูปแบบการสอน 5R กระบวนการเหล่านี้เป็นการกระตุ้นภูมิความรู้และคลังค าศัพท์เดิมของนักเรียน 
ท าให้นักเรียนสามารถจดจ าหน่วยค าและเข้าใจค าศัพท์ได้มากข้ึน [6][11] จนสามารถเขียนสะกดค าศัพท์ได้ถูกต้องแม่นย าและ
สามารถยกตัวอย่างค าศัพท์ต่าง ๆ ที่หลากหลายได้ นอกจากน้ี ด้านที่พัฒนารองลงมาคือด้านความสามารถในการน าค าศัพท์ไป
ใช้ในบริบทหรือสถานการณ์ที ่เกี ่ยวข้องในชีวิตประจ าวันได้  ซึ ่งพบว่านักเรียนสามารถเลือกใช้ค าศัพท์ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์การที่ก าหนดให้ได้โดยใช้เป็นตัวแทนแนวคิดหรือเปรียบเทียบกับบริบทที่เป็นค าพูดใกล้ตัวในชีวิตประจ าวัน 
เนื่องจากในแต่ละวงจรปฏิบัติการ ผู้วิจัยได้เน้นขั้นการเพิ่มเติม (Reloading) ของรูปแบบการสอน 5R ในขั้นสรุปบทเรียน     
ซึ่งเป็นการผลักดันให้นักเรียนน าค าศัพท์ไปเชื่อมโยงให้เข้ากับค าศัพท์อื่นหรือแนวความคิดและประสบการณ์อื่นที่นักเรียน
คุ้นเคย [7] อีกทั้งการให้นักเรียนได้ท าเกมและกิจกรรมที่ได้ใช้ค าศัพท์ด้วยยุทธวิธีการสอนแบบเอกซ์พลิซิทในงานวิจัยครั้งนี้ 
เป็นการให้นักเรียนได้สัมผัสและใช้ค าศัพท์โดยตรง ซึ่งการให้นักเรียนเรียนรู้ค าศัพท์โดยการอ่านอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ 
นักเรียนจะเกิดการเรียนรู้ค าศัพท์เชิงลึกได้ก็ต่อเมื่อได้น าค าศัพท์ไปใช้จริงด้วยตนเองผ่านเกมกิจกรรมหรือสถานการณ์ต่าง ๆ  
ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักร่วมกันของยุทธวิธีการสอนแบบเอกซ์พลิซิทและรูปแบบการสอน 5R [6][7] นอกจากนี้ ความเข้าใจ
ค าศัพท์ชีววิทยาด้านความสามารถในการแปลความหมายของค าศัพท์ด้วยความเข้าใจของตนเองของนักเรียนมีพัฒนาการสูงขึ้น
เช่นเดียวกัน จากการแทนที่ (Replacing) และการเผยค า (Revealing) จากรูปแบบการสอน 5R สามารถช่วยเคลื่อนย้าย
ความคิดด้านการใช้ภาษาจากภาษาทั่วไปสู่ภาษาวิชาการและช่วยให้นักเรียนเข้าใจแนวคิดของค าศัพท์แต่ละค า อย่างไรก็ตาม 
ยังมีนักเรียนบางส่วนที่ยังอธิบายความหมายของค าศัพท์ได้ไม่ครบถ้วนและไม่ได้เข้าใจแนวคิดของค าศัพ ท์นั้นอย่างถ่องแท้ 
เนื่องจากมีค าศัพท์หลายค าที่ยากแก่การเข้าใจ และการที่นักเรียนจะเข้าใจค าศัพท์แล้วสร้างเป็นแนวความคิดของตนเองได้นั้น
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ต้องใช้ระยะเวลา [7] อีกทั้งในวงจรปฏิบัติการที่ 1 เป็นวงจรเดียวท่ีผู้วิจัยให้นักเรียนได้เรียนรู้การจัดกลุ่มค าศัพท์ เนื่องจากหนึ่ง
ในจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมในหน่วยการเรียนนั้นคือนักเรียนต้องสามารถจ าแนกส่วนประกอบของโครงสร้างดอกได ้นักเรียนจงึ
มีโอกาสได้เรียนรู้ค าศัพท์ผ่านการจ าแนกออกเป็นกลุ่มเพียงแค่วงจรปฏิบัติ การเดียว ท าให้นักเรียนมีพัฒนาการความเข้าใจ
ค าศัพท์ชีววิทยาในด้านความสามารถในการจ าแนกค าศัพท์ออกเป็นกลุ่มน้อยที่สุด  ทั้งนี้ การที่นักเรียนมีความเข้าใจค าศัพท์
ชีววิทยาสูงขึ้น เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ตามยุทธวิธีการสอนแบบเอกซ์พลิซิท เอื้ออ านวยต่อการอภิปรายค าศัพท์ใหม่และ
แนวความคิดของค าศัพท์และเป็นยุทธวิธีที่สามารถปรับใช้หรือจับคู่กับรูปแบบการสอนอื่นที่เหมาะสมได้ [3] เมื่อน ามาใช้กับ
รูปแบบการสอน 5R ที่มีหลักการเดียวกันคือการเข้าใจค าศัพท์ใหม่ได้จากการเช่ือมโยงแนวคิดเดิม และส่งเสริมให้นักเรียนได้มี
ปฏิสัมพันธ์กับค าศัพท์โดยตรง อีกทั้งเมื่อด าเนินการจัดการเรียนรู้เป็นวงจรปฏิบัติการโดยน าผลการสะท้อนไปปรับปรุงในวงจร
ถัดไป ท าให้สามารถแก้ไขจุดบกพร่องในการด าเนินการจัดการเรียนรู้และท าให้นักเรียนคุ้นเคยกับการเรียนรู้ค าศัพท์มากขึ้น 
พิจารณาจากการที่มีนักเรียนถามค าถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของค าศัพท์ที่ตนเองสงสัยและบรรยากาศในการท ากิจกรรมขั้น
การเพิ่มเติมที่นักเรียนตื่นเต้นและให้ความรว่มมือเป็นอย่างดี สอดคล้องกับงานวิจัยของอาร์ดาเชวาและเทรเตอร์ [8] ที่ศึกษาผล
ของการใช้โปรแกรมพัฒนาค าศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ (Science Vocabulary Support program; SVS program) ซึ่งมีฐานคิด
มาจากยุทธวิธีการสอนแบบเอกซ์พลิซิท ออกแบบโปรแกรมเป็นวงจรปฏิบัติการทดลองโดยจัดกิจกรรมและเกมต่าง ๆ ให้
นักเรียนได้เรียนรู้ค าศัพท์ ผลการวิจัยพบว่า คะแนนความเข้าใจค าศัพท์ทางวิทยาศาสตร์เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง และผลความ
คงทนความรู้ค าศัพท์ทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนแตกต่างจากก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  รวมถึงงานวิจัยของปวีณา 
อนุวัตร์ [12] ที่ศึกษาความเข้าใจค าศัพท์ชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอน 
5R พบว่า นักเรียนกลุ่มที่เรียนด้วยรูปแบบการสอน 5R มีคะแนนความเข้าใจค าศัพท์ชีววิทยาสูงกว่านักเรียนกลุ่มที่เรียนดว้ย
วิธีการสอนแบบทั่วไปอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ยุทธวิธีการสอนแบบเอกซ์พลิซิทจึงเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาค าศัพท์
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ต้องใช้ระยะเวลา [7] อีกทั้งในวงจรปฏิบัติการที่ 1 เป็นวงจรเดียวท่ีผู้วิจัยให้นักเรียนได้เรียนรู้การจัดกลุ่มค าศัพท์ เนื่องจากหนึ่ง
ในจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมในหน่วยการเรียนนั้นคือนักเรียนต้องสามารถจ าแนกส่วนประกอบของโครงสร้างดอกได ้นักเรียนจงึ
มีโอกาสได้เรียนรู้ค าศัพท์ผ่านการจ าแนกออกเป็นกลุ่มเพียงแค่วงจรปฏิบัติ การเดียว ท าให้นักเรียนมีพัฒนาการความเข้าใจ
ค าศัพท์ชีววิทยาในด้านความสามารถในการจ าแนกค าศัพท์ออกเป็นกลุ่มน้อยที่สุด  ทั้งนี้ การที่นักเรียนมีความเข้าใจค าศัพท์
ชีววิทยาสูงขึ้น เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ตามยุทธวิธีการสอนแบบเอกซ์พลิซิท เอื้ออ านวยต่อการอภิปรายค าศัพท์ใหม่และ
แนวความคิดของค าศัพท์และเป็นยุทธวิธีที่สามารถปรับใช้หรือจับคู่กับรูปแบบการสอนอื่นที่เหมาะสมได้  [3] เมื่อน ามาใช้กับ
รูปแบบการสอน 5R ที่มีหลักการเดียวกันคือการเข้าใจค าศัพท์ใหม่ได้จากการเช่ือมโยงแนวคิดเดิม และส่งเสริมให้นักเรียนได้มี
ปฏิสัมพันธ์กับค าศัพท์โดยตรง อีกทั้งเมื่อด าเนินการจัดการเรียนรู้เป็นวงจรปฏิบัติการโดยน าผลการสะท้อนไปปรับปรุงในวงจร
ถัดไป ท าให้สามารถแก้ไขจุดบกพร่องในการด าเนินการจัดการเรียนรู้และท าให้นักเรียนคุ้นเคยกับการเรียนรู้ค าศัพท์มากขึ้น 
พิจารณาจากการที่มีนักเรียนถามค าถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของค าศัพท์ที่ตนเองสงสัยและบรรยากาศในการท ากิจกรรมขั้น
การเพิ่มเติมที่นักเรียนตื่นเต้นและให้ความรว่มมือเป็นอย่างดี สอดคล้องกับงานวิจัยของอาร์ดาเชวาและเทรเตอร์ [8] ที่ศึกษาผล
ของการใช้โปรแกรมพัฒนาค าศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ (Science Vocabulary Support program; SVS program) ซึ่งมีฐานคิด
มาจากยุทธวิธีการสอนแบบเอกซ์พลิซิท ออกแบบโปรแกรมเป็นวงจรปฏิบัติการทดลองโดยจัดกิจกรรมและเกมต่าง ๆ ให้
นักเรียนได้เรียนรู้ค าศัพท์ ผลการวิจัยพบว่า คะแนนความเข้าใจค าศัพท์ทางวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และผลความ
คงทนความรู้ค าศัพท์ทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนแตกต่างจากก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  รวมถึงงานวิจัยของปวีณา 
อนุวัตร์ [12] ที่ศึกษาความเข้าใจค าศัพท์ชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอน 
5R พบว่า นักเรียนกลุ่มที่เรียนด้วยรูปแบบการสอน 5R มีคะแนนความเข้าใจค าศัพท์ชีววิทยาสูงกว่านักเรียนกลุ่มที่เรียนดว้ย
วิธีการสอนแบบทั่วไปอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ยุทธวิธีการสอนแบบเอกซ์พลิซิทจึงเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาค าศัพท์
ชีววิทยาอันจะส่งผลต่อการเรียนรู้ค าศัพท์อื่นทางวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนข้ึนในระยะยาว 

สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางยุทธวิธีการสอนแบบเอกซ์พลิซิทร่วมกับรูปแบบการสอน 5R 
สามารถพัฒนาความเข้าใจค าศัพท์ชีววิทยาของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่พัฒนาได้มากท่ีสุดคือ
ความสามารถในการเขียนและยกตัวอย่างค าศัพท์ที่มีรากศัพท์เดียวกัน และด้านที่พัฒนาได้น้อยที่สุดคือความสามารถในการ
จ าแนกค าศัพท์ออกเป็นกลุ่ม 
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P7163

การพัฒนาการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ที่ใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบสร้างข้อโต้แย้ง

กัญญ์วรา สมประดิษฐ์1* สิงหา ประสิทธิ์พงศ์2 และอรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์3

บทคัดย่อ
เป้าหมายของการศกึษาวทิยาศาสตร์คอืการท�าให้นกัเรยีนทกุคนมกีารรู้เรือ่งวทิยาศาสตร์ คณุลกัษณะพืน้ฐานทีส่�าคญัของ

การเป็นบุคคลที่รู้เรื่องวิทยาศาสตร์ คือ ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ ดังนั้น ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ควรเป็นสถาน

ที่ที่ฝึกให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนสามารถน�าทักษะนี้ไปแสวงหาความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์ได้ด้วยตนเองในอนาคต การวิจัยนี้มีจุดประสงค์ เพื่อศึกษาผลของการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบสร้างข้อ

โต้แย้งที่พัฒนาการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ บนฐานการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน ในรายวิชาชีววิทยา เรื่อง ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (AD2) โรงเรียน มอ.วิทยา

นุสรณ์ จังหวัดสงขลา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ�านวน 25 คน ที่ได้จากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 

แผนการจดัการเรยีนรู ้เรือ่ง ความหลากหลายทางชวีภาพ โดยใช้รปูแบบการจดัการเรียนการสอนแบบสร้างข้อโต้แย้งจ�านวน 5 แผน 

รวม 10 ชม. แบบวัดการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีลักษณะเป็นค�าถามปลายเปิด จ�านวน 4 ข้อ ผลการวิจัยพบว่าการให้เหตุผล

เชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังจากมีการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบสร้างข้อโต้แย้งหลังเรียนเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ .05 โดยองค์ประกอบที่พัฒนาได้มากที่สุดคือ การลงข้อสรุป และองค์ประกอบที่พัฒนาได้น้อยที่สุด คือ 

การส�ารวจปรากฏการณ์

ค�าส�าคัญ : การให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ การจัดการเรียนการสอนแบบสร้างข้อโต้แย้ง
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The Development of Scientific Reasoning of 12th Grade Students

By Generating an Argument Instructional Model
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Abstract
The goal of science education is to make student be Scientific Literacy. An important basic feature of 

being a Scientific Literate Person is the scientific reasoning ability. The science classroom should be a place to 

train students for developing scientific reasoning ability. So that students can apply this skill to seek scientific 

knowledge by themselves in the future. The objective was to study the effects of Generating an Argument 

Instructional Model learning management in developing scientific reasoning based on the classroom action 

research in the biology course on the biodiversity for 12th Grade Students. The participants were 25 students 

from PSU. Wittayanusorn School in Songkhla of the second semester in 2019 academic year selected by 

purposive sampling. The instruments consisted of 5 teaching plans including 10 hour based on Generating the 

Argument Instruction model and the scientific reasoning test. The result indicated that student’s scientific 

reasoning post-test score higher than pre-test score by using Generating an Argument Instructional Model 

learning management at the .05 significant statistically. The most developed component was drawing conclusion 

and the least developed component was phenomena observation.

Keywords : scientific reasoning, Argument Instructional Model
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บทน า 
 เป้าหมายของการศึกษาวิทยาศาสตร์คือการท าให้นักเรียนทุกคนมีการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ซึ่งหมายถึง
นักเรียนความสามารถในการเช่ือมโยงสิ่งต่าง ๆ เข้ากับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ และแนวคิดวิทยาศาสตร์อย่างไตร่ตรอง 
บุคคลที่รู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literate Person) จะสื่อสารในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเป็นเหตุ
เป็นผล คุณลักษณะพื้นฐานที่ส าคัญของการเป็นบุคคลที่รู้ เรื่องวิทยาศาสตร์ คือ ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Reasoning Ability) ซึ่งหมายถึงความสามารถที่นักเรียนใช้เพื่อด าเนินการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ค้นหา และประเมิน
หลักฐานซึ่งน ามาใช้สนับสนุนหรือปฏิเสธสมมติฐานนั้น ๆ [1] ดังนั้น ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ควรเป็นสถานที่ที่ฝึกให้นักเรียนได้พัฒนา
ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนสามารถน าทักษะนี้ไปแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้ด้วยตนเองใน
อนาคต [2] 
 จากประสบการณ์การเข้าสังเกตช้ันเรียนในรายวิชาชีววิทยา เรื่อง หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ผู้วิจัยพบว่าเมื่อครูผู้สอนให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลของซากดึกด าบรรพ์ที่สนใจและอภิปรายว่า
ซากดึกด าบรรพ์ที่ศึกษามีลักษณะใกล้เคียงกับสิ่งมีชีวิตกลุ่มใด และให้เหตุผลว่าท าไมจึงจัดอยู่ในกลุ่มของสิ่งมีชีวิตดังกล่าว นักเรียน
น าเสนอข้อมูลซากดึกด าบรรพ์ของสิ่งมีชีวิตที่นักเรียนสนใจและระบุได้ว่าซากดึกด าบรรพ์ดังกล่าวเป็นบรรพบุรุษของสัตว์ชนิดใดใน
ปัจจุบัน แต่นักเรียนอภิปรายว่าซากดึกด าบรรพ์ดังกล่าวใกล้เคียงกับสิ่งมีชีวิตอีกกลุ่มหนึ่ง พร้อมให้เหตุผลว่าซากดึกด าบรรพ์ที่นักเรียน
ศึกษาเคยมีบรรพบุรุษร่วมกับสิ่งมีชีวิตอีกกลุ่มหนึ่งมาก่อน นักเรียนไม่สามารถให้เหตุผลที่อธิบายค าตอบได้อย่างสมเหตุสมผลได้ 
 ทฤษฎีการโต้แย้งของการอธิบายเหตุผลเป็นคุณสมบัติที่ส าคัญในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ และเป็นความแตกต่างในแนว
ทางการหาผลสรุปในเหตุผลของนักวิทยาศาสตร์และบุคคลทั่วไปจากกรอบแนวคิดวิทยาศาสตร์ [3] การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดย
เน้นการโต้แย้งจะช่วยให้นักเรียนเข้าใจแนวคิดหลักของเนื้อหาที่เรียนผ่านการแย้งได้ เนื่องจากขณะที่มีการโต้แย้งนักเรียนต้องน าความรู้
ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการอธิบาย และมีการให้เหตุผลที่น่าเชื่อถือประกอบการบรรยาย [4] รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบสรา้ง
ข้อโต้แย้ง (The Generate an Argument Instructional Model) ถูกออกแบบ โดยนักการศึกษา 2 ท่าน คือ Victor Sampson และ 
Jonathan Grooms ปี ค.ศ.2010 เพื่อส่งเสริมทักษะการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน โดยการโต้แย้งจะท าให้นักเรียนพัฒนาข้อ
กล่าวอ้างที่เป็นค าตอบของค าถามการวิจัยจากชุดข้อมูลที่ให้มา [5] 
 จากการศึกษาสภาพปัญหาในช้ันเรียนวิทยาศาสตร์ แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยและประโยชน์ของการจัดการเรียนการสอนแบบ
สร้างข้อโต้แย้ง ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะน ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบสร้างข้อโต้แย้งมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ในรายวิชา
ชีววิทยา เพื่อใช้พัฒนาการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 เพื่อศึกษาผลของการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบสร้างข้อโต้แย้งที่พัฒนาการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์  บนฐาน
การวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน ในรายวิชาชีววิทยา เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 

วิธีด าเนินการ 
 งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน (Classroom Action Research) ด าเนินการเก็บข้อมูลในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2562 โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 (AD2) โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
จ านวน 25 คนที่ได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมด 3 วงจร แต่ละวงจรประกอบด้วย 
4 ขั้นตอน คือ 1. ขั้นวางแผน (Plan) 2. ขั้นปฏิบัติการ (Act) 3. ขั้นสังเกตการณ์ (Observe) และ 4. ขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflect) 
[6] โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. ขั้นวางแผน (Plan) ผู้วิจัยสังเกตสภาพปัญหาในช้ันเรียนชีววิทยาของครูพี่เลี้ยง พบว่านักเรียนมีปัญหาใน

การให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ จากนั้นศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนซึ่ง
ได้แก่การจัดการเรียนการสอนแบบสร้างข้อโต้แย้ง ออกแบบการจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนแบบสร้างข้อโต้แย้งเพื่อใช้ในการ
จัดการเรียนรู้แล้วท าการทดสอบนักเรียนโดยใช้แบบวัดแบบวัดการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ก่อนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งมีลักษณะเป็น
ค าถามปลายเปิด จ านวน 4 ข้อ เป็นข้อสอบ 2 ตอน ประกอบด้วย ตอนท่ี 1 ให้ตอบค าถามของสถานการณ์ และตอนท่ี 2 ให้อธิบาย
เหตุผลของค าตอบในตอนที่ 1 โดยผู้วิจัยได้สร้างจากกรอบแนวคิดการวัดความสามารถการให้ เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ของ Lawson 
(2009) [7] มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence หรือ IOC) เฉลี่ยตั้งแต่ 0.67-1 2. ขั้นปฏิบัติการ (Act) 
ผู้วิจัยด าเนินการจัดการเรียนรู้ในระหว่างวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันท่ี 9 มกราคม 2563 โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ทีใ่ช้รูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนแบบสร้างข้อโต้แย้ง เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกอบด้วย
แผนการจัดการเรียนรูจ้ านวน 3 แผน รวมทั้งสิ้น 10 คาบ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง อาณาจักรฟังไจ 1 แผน และแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ เรื่อง อาณาจักรพืช 2 แผน 3. ขั้นสังเกตการณ์ (Observe) ท าการรายงานสิ่งที่เกิดขึ้นจากผลปฏิบัติจริงของผู้วิจัยในช้ันเรียน 
จากบันทึกหลังสอนของผู้วิจัยเพื่อรวบรวมเป็นหลักฐานในการสะท้อนผลต่อไป 4. ขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflect) ผู้วิจัยประเมินสิ่งท่ี
ได้ปฏิบัติจริงทั้งหมดในช้ันเรียนน าไปพัฒนาและวางแผนการจัดการเรียนรู้ในวงจรถัดไป โดยผู้วิจัยเก็บข้อมูลเช่นนี้ทั้งหมด 3 วงจร 
สุดท้ายจึงท าาการทดสอบความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้แบบวัดโดยใช้แบบวัด
แบบวัดการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้ฉบับเดิมที่ผู้วิจัยได้สร้างและพัฒนาไว้   
  
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยวิเคราะห์เชิงเนื้อหาจากค าตอบของนักเรียนในแบบวัดการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ด้วย
เกณฑ์การประเมินความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นจากเกณฑ์ของ Lawson (2009) [7]  ดังรายละเอียด
ในตาราง 1 จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยสองกลุ่มโดยใช้กลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน โดยใช้สถิติทดสอบวิลคอกซัน (The Wilcoxon Matched Pairs Singed- 
Ranks Test) 
 
ตาราง 1 เกณฑ์การประเมินความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร ์

ระดับ
ความสามารถใน
การให้เหตุผลเชิง

วิทยาศาสตร์ 

เกณฑ์การประเมิน 

การส ารวจ
ปรากฏการณ ์

การพยากรณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้น 
การรวบรวมหลักฐาน

เชิงประจักษ ์
การลงข้อสรปุ 

3 

ระบุและให้เหตุผล 
วิธีการส ารวจ

ตรวจสอบได้อยา่ง
ถูกต้อง และครบถ้วน  

(อย่างน้อย 2 วิธี)  

เหตุผลของการคาดคะเน
ค าตอบมีความถูกต้อง และ

สมเหตุสมผล สามารถ
น าไปใช้เป็นเหตผุลในการลง

ข้อสรุปได้ และครบถ้วน  
(2 หลักฐาน)  

ระบุหลักฐาน และ
เหตุผลของการใช้

หลักฐานดังกลา่วใน
การลงข้อสรปุได้อย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน  

(2 หลักฐาน)  

ลงข้อสรุปได้ถูกต้อง และ
อธิบายการลงข้อสรุปโดย

อ้างถึงหลักฐาน และ
เหตุผลที่ถูกต้อง 
สมเหตุสมผล  
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บทน า 
 เป้าหมายของการศึกษาวิทยาศาสตร์คือการท าให้นักเรียนทุกคนมีการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ซึ่งหมายถึง
นักเรียนความสามารถในการเช่ือมโยงสิ่งต่าง ๆ เข้ากับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ และแนวคิดวิทยาศาสตร์อย่างไตร่ตรอง 
บุคคลที่รู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literate Person) จะสื่อสารในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเป็นเหตุ
เป็นผล คุณลักษณะพื้นฐานที่ส าคัญของการเป็นบุคคลที่รู้ เรื่องวิทยาศาสตร์ คือ ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Reasoning Ability) ซึ่งหมายถึงความสามารถที่นักเรียนใช้เพื่อด าเนินการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ค้นหา และประเมิน
หลักฐานซึ่งน ามาใช้สนับสนุนหรือปฏิเสธสมมติฐานนั้น ๆ [1] ดังนั้น ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ควรเป็นสถานที่ที่ฝึกให้นักเรียนได้พัฒนา
ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนสามารถน าทักษะนี้ไปแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้ด้วยตนเองใน
อนาคต [2] 
 จากประสบการณ์การเข้าสังเกตช้ันเรียนในรายวิชาชีววิทยา เรื่อง หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ผู้วิจัยพบว่าเมื่อครูผู้สอนให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลของซากดึกด าบรรพ์ที่สนใจและอภิปรายว่า
ซากดึกด าบรรพ์ที่ศึกษามีลักษณะใกล้เคียงกับสิ่งมีชีวิตกลุ่มใด และให้เหตุผลว่าท าไมจึงจัดอยู่ในกลุ่มของสิ่งมีชีวิตดังกล่าว นักเรียน
น าเสนอข้อมูลซากดึกด าบรรพ์ของสิ่งมีชีวิตที่นักเรียนสนใจและระบุได้ว่าซากดึกด าบรรพ์ดังกล่าวเป็นบรรพบุรุษของสัตว์ชนิดใดใน
ปัจจุบัน แต่นักเรียนอภิปรายว่าซากดึกด าบรรพ์ดังกล่าวใกล้เคียงกับสิ่งมีชีวิตอีกกลุ่มหนึ่ง พร้อมให้เหตุผลว่าซากดึกด าบรรพ์ที่นักเรียน
ศึกษาเคยมีบรรพบุรุษร่วมกับสิ่งมีชีวิตอีกกลุ่มหนึ่งมาก่อน นักเรียนไม่สามารถให้เหตุผลที่อธิบายค าตอบได้อย่างสมเหตุสมผลได้ 
 ทฤษฎีการโต้แย้งของการอธิบายเหตุผลเป็นคุณสมบัติที่ส าคัญในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ และเป็นความแตกต่างในแนว
ทางการหาผลสรุปในเหตุผลของนักวิทยาศาสตร์และบุคคลทั่วไปจากกรอบแนวคิดวิทยาศาสตร์ [3] การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดย
เน้นการโต้แย้งจะช่วยให้นักเรียนเข้าใจแนวคิดหลักของเนื้อหาที่เรียนผ่านการแย้งได้ เนื่องจากขณะที่มีการโต้แย้งนักเรียนต้องน าความรู้
ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการอธิบาย และมีการให้เหตุผลที่น่าเชื่อถือประกอบการบรรยาย [4] รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบสรา้ง
ข้อโต้แย้ง (The Generate an Argument Instructional Model) ถูกออกแบบ โดยนักการศึกษา 2 ท่าน คือ Victor Sampson และ 
Jonathan Grooms ปี ค.ศ.2010 เพื่อส่งเสริมทักษะการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน โดยการโต้แย้งจะท าให้นักเรียนพัฒนาข้อ
กล่าวอ้างที่เป็นค าตอบของค าถามการวิจัยจากชุดข้อมูลที่ให้มา [5] 
 จากการศึกษาสภาพปัญหาในช้ันเรียนวิทยาศาสตร์ แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยและประโยชน์ของการจัดการเรียนการสอนแบบ
สร้างข้อโต้แย้ง ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะน ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบสร้างข้อโต้แย้งมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ในรายวิชา
ชีววิทยา เพื่อใช้พัฒนาการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 เพื่อศึกษาผลของการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบสร้างข้อโต้แย้งที่พัฒนาการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์  บนฐาน
การวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน ในรายวิชาชีววิทยา เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 

วิธีด าเนินการ 
 งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน (Classroom Action Research) ด าเนินการเก็บข้อมูลในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2562 โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 (AD2) โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
จ านวน 25 คนที่ได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมด 3 วงจร แต่ละวงจรประกอบด้วย 
4 ขั้นตอน คือ 1. ขั้นวางแผน (Plan) 2. ขั้นปฏิบัติการ (Act) 3. ขั้นสังเกตการณ์ (Observe) และ 4. ขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflect) 
[6] โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. ขั้นวางแผน (Plan) ผู้วิจัยสังเกตสภาพปัญหาในช้ันเรียนชีววิทยาของครูพี่เลี้ยง พบว่านักเรียนมีปัญหาใน

การให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ จากนั้นศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนซึ่ง
ได้แก่การจัดการเรียนการสอนแบบสร้างข้อโต้แย้ง ออกแบบการจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนแบบสร้างข้อโต้แย้งเพื่อใช้ในการ
จัดการเรียนรู้แล้วท าการทดสอบนักเรียนโดยใช้แบบวัดแบบวัดการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ก่อนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งมีลักษณะเป็น
ค าถามปลายเปิด จ านวน 4 ข้อ เป็นข้อสอบ 2 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 ให้ตอบค าถามของสถานการณ์ และตอนที่ 2 ให้อธิบาย
เหตุผลของค าตอบในตอนที่ 1 โดยผู้วิจัยได้สร้างจากกรอบแนวคิดการวัดความสามารถการให้ เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ของ Lawson 
(2009) [7] มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence หรือ IOC) เฉลี่ยตั้งแต่ 0.67-1 2. ขั้นปฏิบัติการ (Act) 
ผู้วิจัยด าเนินการจัดการเรียนรู้ในระหว่างวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันท่ี 9 มกราคม 2563 โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ทีใ่ช้รูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนแบบสร้างข้อโต้แย้ง เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกอบด้วย
แผนการจัดการเรียนรูจ้ านวน 3 แผน รวมทั้งสิ้น 10 คาบ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง อาณาจักรฟังไจ 1 แผน และแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ เรื่อง อาณาจักรพืช 2 แผน 3. ขั้นสังเกตการณ์ (Observe) ท าการรายงานสิ่งที่เกิดขึ้นจากผลปฏิบัติจริงของผู้วิจัยในช้ันเรียน 
จากบันทึกหลังสอนของผู้วิจัยเพื่อรวบรวมเป็นหลักฐานในการสะท้อนผลต่อไป 4. ขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflect) ผู้วิจัยประเมินสิ่งท่ี
ได้ปฏิบัติจริงทั้งหมดในช้ันเรียนน าไปพัฒนาและวางแผนการจัดการเรียนรู้ในวงจรถัดไป โดยผู้วิจัยเก็บข้อมูลเช่นนี้ทั้งหมด 3 วงจร 
สุดท้ายจึงท าาการทดสอบความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้แบบวัดโดยใช้แบบวัด
แบบวัดการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้ฉบับเดิมที่ผู้วิจัยได้สร้างและพัฒนาไว้   
  
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยวิเคราะห์เชิงเนื้อหาจากค าตอบของนักเรียนในแบบวัดการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ด้วย
เกณฑ์การประเมินความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นจากเกณฑ์ของ Lawson (2009) [7]  ดังรายละเอียด
ในตาราง 1 จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยสองกลุ่มโดยใช้กลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน โดยใช้สถิติทดสอบวิลคอกซัน (The Wilcoxon Matched Pairs Singed- 
Ranks Test) 
 
ตาราง 1 เกณฑ์การประเมินความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ 

ระดับ
ความสามารถใน
การให้เหตุผลเชิง

วิทยาศาสตร์ 

เกณฑ์การประเมิน 

การส ารวจ
ปรากฏการณ ์

การพยากรณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้น 
การรวบรวมหลักฐาน

เชิงประจักษ ์
การลงข้อสรปุ 

3 

ระบุและให้เหตุผล 
วิธีการส ารวจ

ตรวจสอบได้อยา่ง
ถูกต้อง และครบถ้วน  

(อย่างน้อย 2 วิธี)  

เหตุผลของการคาดคะเน
ค าตอบมีความถูกต้อง และ

สมเหตุสมผล สามารถ
น าไปใช้เป็นเหตผุลในการลง

ข้อสรุปได้ และครบถ้วน  
(2 หลักฐาน)  

ระบุหลักฐาน และ
เหตุผลของการใช้

หลักฐานดังกลา่วใน
การลงข้อสรปุได้อย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน  

(2 หลักฐาน)  

ลงข้อสรุปได้ถูกต้อง และ
อธิบายการลงข้อสรุปโดย

อ้างถึงหลักฐาน และ
เหตุผลที่ถูกต้อง 
สมเหตุสมผล  
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

ตาราง 1 (ต่อ) เกณฑ์การประเมนิความสามารถในการใหเ้หตผุลเชิงวิทยาศาสตร์ 
ระดับ

ความสามารถใน
การให้เหตุผลเชิง

วิทยาศาสตร์ 

เกณฑ์การประเมิน 

การส ารวจ
ปรากฏการณ ์

การพยากรณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้น 
การรวบรวมหลักฐาน

เชิงประจักษ ์
การลงข้อสรปุ 

2 

ระบุและให้เหตุผล 
วิธีการส ารวจ

ตรวจสอบได้อยา่ง
ถูกต้อง แต่ไม่

ครบถ้วน  
(น้อยกว่า 2 วิธี)  

เหตุผลของการคาดคะเน
ค าตอบมีความถูกต้อง และ

สมเหตุสมผล สามารถ
น าไปใช้เป็นเหตผุลในการลง
ข้อสรุปได้ แต่ไม่ครบถ้วน  

(1 หลักฐาน)  

ระบุหลักฐาน และ
เหตุผลของการใช้

หลักฐานดังกลา่วใน
การลงข้อสรปุได้

ถูกต้องแต่ไม่ครบถ้วน  
(น้อยกว่า 2 หลักฐาน)  

ลงข้อสรุปไม่ถูกต้อง แต่
อธิบายการลงข้อสรุปโดย

อ้างถึงหลักฐาน และ
เหตุผลที่ถูกต้อง 
สมเหตุสมผล  

1 

ระบุและให้เหตุผล 
วิธีการส ารวจ

ตรวจสอบไม่ถูกต้อง 
หรือไม่ครบถ้วน  

เหตุผลของการคาดคะเน
ค าตอบไมม่ีความถูกต้อง 
หรือไมส่มเหตสุมผล ไม่

สามารถน าไปใช้เป็นเหตุผลใน
การลงข้อสรปุได้  

ระบุหลักฐาน และ
เหตุผลของการใช้

หลักฐานดังกลา่วใน
การลงข้อสรปุไม่
ถูกต้องหรือไม่

ครบถ้วน  

ลงขอ้สรุปโดยไม่อ้างถึง
หลักฐานที่ถูกต้องและ

เหตุผลที่ถูกต้อง 
สมเหตุสมผล  

 
ผลการวิจัย 

 ผลของการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบสร้างข้อโต้แย้งที่พัฒนาการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์  บนฐานการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการในช้ันเรียน ในรายวิชาชีววิทยา เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ผู้วิจัยน าข้อมูลจาก
แบบวัดแบบวัดการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ มาวิเคราะห์การพัฒนาความสามารถการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่อได้จัดการเรียนการสอนแบบสร้างข้อโต้แย้ง โดยค าตอบของนักเรียนในแบบวัดการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ด้วย
เกณฑ์การประเมินความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ จากนั้นหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบคะแนน
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยการใช้สถิติ Wilcoxon Matches Pairs ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีคะแนนก่อนการจัดการเรียนการ
สอนแบบสร้างข้อโต้แย้งเท่ากับ 5.60 คะแนน และหลังการจัดการเรียนการสอนแบบสร้างข้อโต้แย้งเท่ากับ 6.96 คะแนน ส่งผลให้มีร้อย
ละผลต่างของคะแนนเท่ากับ 11.33 เมื่อเทียบกับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พบว่าความสามารถการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติดังตาราง 2  
 
ตาราง 2 ผลการเปรยีบเทียบความสามารถการใหเ้หตผุลเชิงวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนและหลังการจดัการ
เรียนการสอนแบบสร้างข้อโต้แย้ง 

การให้เหตผุลเชิงวิทยาศาสตร ์
การ

ทดสอบ 
คะแนน

เต็ม 
ค่าเฉลี่ย 

ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย 

S.D. 
ผลตา่งร้อยละ

ค่าเฉลี่ย 
z p-Value 

การให้เหตผุลเชิงวิทยาศาสตร ์ ก่อนเรียน 12 5.60 46.67 1.38 
11.33 -4.000 

0.000 
*p< 0.05   หลังเรียน 12 6.96 58.00 1.65 

 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของความสามารถการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ พบว่าการจัดการเรียนการสอนแบบสร้างข้อโต้แย้ง
สามารถพัฒนาความสามารถการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ในองค์ประกอบการลงข้อสรุปมากที่สุด โดยมีผลต่างร้อยละค่าเฉลี่ยของ
คะแนนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้เท่ากับ 18.67 รองลงมาคือ องค์ประกอบการรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ์ การสร้างสมมติฐาน 
ซึ่งมีผลต่างร้อยละค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้เท่ากับ 12.00 และ 9.33 ตามล าดับ ส่วนองค์ประกอบการส ารวจ
ปรากฏการณ์มีการพัฒนาน้อยที่สุด ซึ่งมีผลต่างร้อยละค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้เท่ากับ 5.33 ได้ผลวิจัยดัง
ตาราง 3 และสอดคล้องกับตาราง 4 เมื่อประเมินความก้าวหน้าโดยพิจารณาค่า  Normalized Gain [8] แต่ละองค์ประกอบของ
ความสามารถการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ หลังการจัดการเรียนการสอนแบบสร้างข้อโต้แย้ง พบว่า องค์ประกอบการลงข้อสรุปมีค่า
ความก้าวหน้าสูงสุดที่ <g> เท่ากับ 0.44 อยู่ในระดับกลาง (0.7 ≤ <g> ≥ 0.3) รองลงมาคือ องค์ประกอบการรวบรวมหลักฐานเชิง
ประจักษ ์การสร้างสมมติฐานทีม่ีค่าความก้าวหน้าที่ <g> เท่ากับ 0.26 และ 0.16 ตามล าดับ ส่วนองค์ประกอบการส ารวจปรากฏการณ์
มีค่าความก้าวหน้าต่ าสุดที่ <g> เท่ากับ 0.08 ซึ่งท้ัง 3 องค์ประกอบพบว่าอยู่ในระดับต่ า (0.0 ≤ <g> > 0.3) 
 
ตาราง 3 ผลการเปรยีบเทียบองคป์ระกอบของความสามารถการใหเ้หตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ก่อน
และหลังการจัดการเรียนการสอนแบบสร้างข้อโต้แย้ง 

องค์ประกอบ 
การให้เหตผุลเชิงวิทยาศาสตร ์

การ
ทดสอบ 

คะแนน
เต็ม 

ค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย 

S.D. 
ผลตา่งร้อยละ

ค่าเฉลี่ย 

1. การส ารวจปรากฏการณ ์
ก่อนเรียน 3 1.04 34.67 0.20 

5.33 
หลังเรียน 3 1.20 40.00 0.50 

2. การสร้างสมมติฐาน 
ก่อนเรียน 3 1.20 40.00 0.50 

9.33 
หลังเรียน 3 1.48 49.33 0.65 

3. การรวบรวมหลักฐานเชิง
ประจักษ ์

ก่อนเรียน 3 1.64 54.67 0.57 
12.00 

หลังเรียน 3 2.00 66.67 0.50 

4. การลงข้อสรุป 
ก่อนเรียน 3 1.72 57.33 0.79 

18.67 
หลังเรียน 3 2.28 76.00 0.79 

 
ตาราง 4 ค่า Normalized Gain องค์ประกอบของความสามารถการให้เหตผุลเชิงวิทยาศาสตร์ ส าหรบันักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
หลังการจดัการเรียนการสอนแบบสร้างข้อโต้แย้ง 

องค์ประกอบการให้เหตุผลเชิง
วิทยาศาสตร ์

Actual Gain ผลการเรียนรู้ที่
เพิ่มขึ้นจริง (% pretest - % 

posttest) 

Maximum Possible Gain 
ผลการเรยีนรูสู้งสุดที่มโีอกาส
เพิ่มขึ้นได้ (100 - % pretest) 

Normalized Gain 
<g> 

1. การส ารวจปรากฏการณ ์ 5.33 65.33 0.08 
2. การสร้างสมมติฐาน 9.33 60.00 0.16 
3. การรวบรวมหลักฐานเชปิระจักษ ์ 12.00 45.33 0.26 
4. การลงข้อสรุป 18.67 42.67 0.44 
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 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของความสามารถการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ พบว่าการจัดการเรียนการสอนแบบสร้างข้อโต้แย้ง
สามารถพัฒนาความสามารถการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ในองค์ประกอบการลงข้อสรุปมากที่สุด โดยมีผลต่างร้อยละค่าเฉลี่ยของ
คะแนนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้เท่ากับ 18.67 รองลงมาคือ องค์ประกอบการรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ์ การสร้างสมมติฐาน 
ซึ่งมีผลต่างร้อยละค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้เท่ากับ 12.00 และ 9.33 ตามล าดับ ส่วนองค์ประกอบการส ารวจ
ปรากฏการณ์มีการพัฒนาน้อยที่สุด ซึ่งมีผลต่างร้อยละค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้เท่ากับ 5.33 ได้ผลวิจัยดัง
ตาราง 3 และสอดคล้องกับตาราง 4 เมื่อประเมินความก้าวหน้าโดยพิจารณาค่า  Normalized Gain [8] แต่ละองค์ประกอบของ
ความสามารถการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ หลังการจัดการเรียนการสอนแบบสร้างข้อโต้แย้ง พบว่า องค์ประกอบการลงข้อสรุปมีค่า
ความก้าวหน้าสูงสุดท่ี <g> เท่ากับ 0.44 อยู่ในระดับกลาง (0.7 ≤ <g> ≥ 0.3) รองลงมาคือ องค์ประกอบการรวบรวมหลักฐานเชิง
ประจักษ์ การสร้างสมมติฐานทีม่ีค่าความก้าวหน้าที่ <g> เท่ากับ 0.26 และ 0.16 ตามล าดับ ส่วนองค์ประกอบการส ารวจปรากฏการณ์
มีค่าความก้าวหน้าต่ าสุดที่ <g> เท่ากับ 0.08 ซึ่งท้ัง 3 องค์ประกอบพบว่าอยู่ในระดับต่ า (0.0 ≤ <g> > 0.3) 
 
ตาราง 3 ผลการเปรยีบเทียบองคป์ระกอบของความสามารถการใหเ้หตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ก่อน
และหลังการจัดการเรียนการสอนแบบสร้างข้อโต้แย้ง 

องค์ประกอบ 
การให้เหตผุลเชิงวิทยาศาสตร ์

การ
ทดสอบ 

คะแนน
เต็ม 

ค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย 

S.D. 
ผลตา่งร้อยละ

ค่าเฉลี่ย 

1. การส ารวจปรากฏการณ ์
ก่อนเรียน 3 1.04 34.67 0.20 

5.33 
หลังเรียน 3 1.20 40.00 0.50 

2. การสร้างสมมติฐาน 
ก่อนเรียน 3 1.20 40.00 0.50 

9.33 
หลังเรียน 3 1.48 49.33 0.65 

3. การรวบรวมหลักฐานเชิง
ประจักษ ์

ก่อนเรียน 3 1.64 54.67 0.57 
12.00 

หลังเรียน 3 2.00 66.67 0.50 

4. การลงข้อสรุป 
ก่อนเรียน 3 1.72 57.33 0.79 

18.67 
หลังเรียน 3 2.28 76.00 0.79 

 
ตาราง 4 ค่า Normalized Gain องค์ประกอบของความสามารถการให้เหตผุลเชิงวิทยาศาสตร์ ส าหรบันักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
หลังการจดัการเรียนการสอนแบบสร้างข้อโต้แย้ง 

องค์ประกอบการให้เหตุผลเชิง
วิทยาศาสตร ์

Actual Gain ผลการเรียนรู้ที่
เพิ่มขึ้นจริง (% pretest - % 

posttest) 

Maximum Possible Gain 
ผลการเรยีนรูสู้งสุดที่มโีอกาส
เพิ่มขึ้นได้ (100 - % pretest) 

Normalized Gain 
<g> 

1. การส ารวจปรากฏการณ ์ 5.33 65.33 0.08 
2. การสร้างสมมติฐาน 9.33 60.00 0.16 
3. การรวบรวมหลักฐานเชิประจักษ ์ 12.00 45.33 0.26 
4. การลงข้อสรุป 18.67 42.67 0.44 
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

อภิปรายผล 
 การใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบสร้างข้อโต้แย้งที่พัฒนาการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์  บนฐานการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการในช้ันเรียน ในรายวิชาชีววิทยา เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ส่งผลให้นักเรียนเกิด
การพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ เนื่องจากขั้นตอนต่าง ๆ ในรูปแบบการสอนดังกล่าวช่วยให้นักเรียนพัฒนาการ
ให้เหตุผลจากการได้รับการพัฒนาความรู้อย่างกระตือรือร้นผ่านขั้นน าเสนอสถานการณ์หรือระบุค าถาม นอกจากนี้นักเรียนยังได้โอกาส
ในการเลือกความรู้จากขั้นกิจกรรมการโต้แย้งที่เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นภายในกลุ่มของตนเอง และรับฟังความคิดเห็น
จากกลุ่มอื่น ๆ ร่วมช้ันเรียน นักเรียนจึงไม่เพียงแค่ได้รับความรู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ แต่สามารถพัฒนาและเลือกความรู้ที่ได้รับด้ วย
ตนเองได้ [9] สอดคล้องกับงานของ Lawson (2009) [7] ที่กล่าวว่าการสร้างข้อโต้แย้งเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้นักเรียนเกิดการให้เหตุผล
เชิงวิทยาศาสตร์ 
 เมื่อพิจารณาพัฒนาความสามารถการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ในแต่ละองค์ประกอบ พบว่านักเรียนมีคะแนนในองค์ประกอบ
การลงข้อสรุปมากที่สุด เนื่องจากในขั้นสร้างข้อโต้แย้งช่ัวคราวและขั้นการอภิปรายสะท้อนผลเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกประเมินข้อมูล
กับเพื่อนร่วมกลุ่มเพื่อสร้างเป็นข้อโต้แย้งของกลุ่มและนักเรียนได้ประเมินหลักฐานการให้เหตุผลข้อสรุปของกลุ่มอื่น ๆ ว่ามีความ
น่าเช่ือถือมากน้อยเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับข้อโต้แย้งของกลุ่มตนเอง สอดคล้องกับ  Apaiwong (2005) [10] ที่นักเรียนได้รวบรวม
ข้อมูลมาวิเคราะห์และสร้างข้อสรุป ท าให้นักเรียนมีการพัฒนาการให้เหตุผลแบบอุปนัย รองลงมาคือ การรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ์ 
ที่ในขั้นสร้างข้อโต้แย้งช่ัวคราวนักเรียนได้ท าการส ารวจตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อเสนอให้เพื่อนร่วมกลุ่ม
ประเมินก่อนจะสร้างเป็นข้อโต้แย้งช่ัวคราวของกลุ่ม อีกทั้งในขั้นกิจกรรมการโต้แย้งเป็นข้ันท่ีนักเรียนได้ประเมินความน่าเช่ือถือท่ีมาของ
ข้อโต้แย้งจากกลุ่มอื่น ๆ อย่างที่ Lawson (2009) [7] อธิบายว่าการให้เหตุผลแบบนิรนัยนั้นจ าเป็นต้องมีการสร้างการทดลองหรือหา
หลักฐานที่น่าเชื่อถือมาใช้ยืนยันค าตอบ ส่วนองค์ประกอบการสร้างสมมติฐาน ในขั้นสร้างข้อโต้แย้งช่ัวคราวนักเรียนได้ฝึกการคาดคะเน
ค าตอบจากความรู้และประสบการณ์เดิมของนักเรียน แต่จากสถานการณ์ตัวอย่างที่ผู้วิจัยยกมานั่นคือปัญหาหมอกควันในภาคเหนือเกิด
จากคนเผาป่าเพื่อหาเห็ดเผาะและเก็บผักหวานเป็นชุดความรู้ที่มาจากเจ้าหน้าที่รัฐอธิบายในแหล่งข่าวเป็นประจ า ส่งผลต่อความเชื่อของ
นักเรียนเพราะค าอธิบายดังกล่าวมาจากคนที่นักเรียนคิดว่ามีความรู้และเข้าใจปัญหาอย่างแท้จริง สอดคล้องกับ Lawson (2009) [7] ที่
กล่าวว่าการให้เหตุผลแบบสมมตินัยจะเกิดขึ้นเมื่อนักวิทยาศาสตร์สังเกตพบปรากฏการณ์หรือปัญหาบางอย่า งที่มีความน่าสนใจและ
พยายามหาค าตอบของปัญหานั้นโดยใช้ความรู้เดิมที่ตนเองมีอยู่ และสาเหตุดังกล่าวส่งผลให้องค์ประกอบการส ารวจปรากฏการณ์มีการ
พัฒนาน้อยที่สุด เนื่องจากนักเรียนการที่นักเรียนใชความรู้เดิมประเมินปรากฏการณ์ท าให้ไม่สามารถแยกแยะว่าข้อโต้แย้งจาก
สถานการณ์ตัวอย่างเป็นข้อโต้แย้งที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์หรือตั้งอยู่บนพื้นฐานของการพิจารณาอื่น ๆ  

 
สรุปผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัยพบว่าการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบสร้างข้อโต้แย้งที่พัฒนาการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์  บน
ฐานการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน ในรายวิชาชีววิทยา เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
สามารถพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนได้ เนื่องจากรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบสร้างข้อ
โต้แย้งผู้วิจัยมีการน าประเด็นที่มีการถกเถียงกันในสังคมที่ยังไม่มีข้อสรุปแน่ชัดสามารถท าให้นักเรียนเกิดการโต้แย้งได้ ขั้นตอนต่าง ๆ 
กระตุ้นให้นักเรียนพัฒนาข้อโต้แย้งของตนให้มีความสมเหตุสมผลจากการรวบรวมข้อมูลที่มีความน่าเช่ือถือ นักเรียนได้ประเมินข้อโต้แย้ง
จากเพื่อนร่วมช้ันเรียนผ่านการพิจารณาความสอดคล้องของหลักฐานท่ีน ามาเสนอ  เมื่อพิจารณาพัฒนาความสามารถการให้เหตุผลเชิง
วิทยาศาสตร์ในแต่ละองค์ประกอบ พบว่านักเรียนมีคะแนนในองค์ประกอบการลงข้อสรุปมากที่สุดเนื่องจากการจัดการเรียนการสอนใน
แต่ละขั้นจะมีการกระตุ้นให้นักเรียนได้สร้างข้อสรุปจากข้อมูลที่ ได้รับอยู่เสมอ โดยเฉพาะขั้นการสร้างข้อโต้แย้งสุดท้าย ซึ่งเป็นขั้นให้
ผู้เรียนแต่ละคนเขียนสรุปในสิ่งที่ได้เรียนรู้ และการได้มาซึ่งความรู้ตามความเข้าใจของตนเอง ส่วนองค์ประกอบที่มีการพัฒนาน้อยที่สุด 

คือ การส ารวจปรากฏการณ์ เนื่องจากขั้นน าเสนอสถานการณ์หรือระบุค าถามผู้วิจัยยังเป็นผู้น าเสนอสถานการณ์และคอยกระตุ้นให้
นักเรียนให้ความสนใจกับหัวข้อท่ีระบุไว้เพื่อสร้างข้อโต้แย้ง แต่ยังขาดการให้นักเรียนทดลองส ารวจปรากฏการณ์ด้วยตนเอง 
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อภิปรายผล 
 การใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบสร้างข้อโต้แย้งที่พัฒนาการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์  บนฐานการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการในช้ันเรียน ในรายวิชาชีววิทยา เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ส่งผลให้นักเรียนเกิด
การพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ เนื่องจากขั้นตอนต่าง ๆ ในรูปแบบการสอนดังกล่าวช่วยให้นักเรียนพัฒนาการ
ให้เหตุผลจากการได้รับการพัฒนาความรู้อย่างกระตือรือร้นผ่านขั้นน าเสนอสถานการณ์หรือระบุค าถาม นอกจากนี้นักเรียนยังได้โอกาส
ในการเลือกความรู้จากขั้นกิจกรรมการโต้แย้งที่เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นภายในกลุ่มของตนเอง และรับฟังความคิดเห็น
จากกลุ่มอื่น ๆ ร่วมช้ันเรียน นักเรียนจึงไม่เพียงแค่ได้รับความรู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ แต่สามารถพัฒนาและเลือกความรู้ที่ได้รับด้ วย
ตนเองได้ [9] สอดคล้องกับงานของ Lawson (2009) [7] ที่กล่าวว่าการสร้างข้อโต้แย้งเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้นักเรียนเกิดการให้เหตุผล
เชิงวิทยาศาสตร์ 
 เมื่อพิจารณาพัฒนาความสามารถการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ในแต่ละองค์ประกอบ พบว่านักเรียนมีคะแนนในองค์ประกอบ
การลงข้อสรุปมากที่สุด เนื่องจากในขั้นสร้างข้อโต้แย้งช่ัวคราวและขั้นการอภิปรายสะท้อนผลเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกประเมินข้อมูล
กับเพื่อนร่วมกลุ่มเพื่อสร้างเป็นข้อโต้แย้งของกลุ่มและนักเรียนได้ประเมินหลักฐานการให้เหตุผลข้อสรุปของกลุ่มอื่น ๆ ว่ามีความ
น่าเช่ือถือมากน้อยเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับข้อโต้แย้งของกลุ่มตนเอง สอดคล้องกับ  Apaiwong (2005) [10] ที่นักเรียนได้รวบรวม
ข้อมูลมาวิเคราะห์และสร้างข้อสรุป ท าให้นักเรียนมีการพัฒนาการให้เหตุผลแบบอุปนัย รองลงมาคือ การรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ์ 
ที่ในขั้นสร้างข้อโต้แย้งช่ัวคราวนักเรียนได้ท าการส ารวจตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อเสนอให้เพื่อนร่วมกลุ่ม
ประเมินก่อนจะสร้างเป็นข้อโต้แย้งช่ัวคราวของกลุ่ม อีกทั้งในขั้นกิจกรรมการโต้แย้งเป็นข้ันท่ีนักเรียนได้ประเมินความน่าเช่ือถือท่ีมาของ
ข้อโต้แย้งจากกลุ่มอื่น ๆ อย่างที่ Lawson (2009) [7] อธิบายว่าการให้เหตุผลแบบนิรนัยนั้นจ าเป็นต้องมีการสร้างการทดลองหรือหา
หลักฐานที่น่าเชื่อถือมาใช้ยืนยันค าตอบ ส่วนองค์ประกอบการสร้างสมมติฐาน ในขั้นสร้างข้อโต้แย้งช่ัวคราวนักเรียนได้ฝึกการคาดคะเน
ค าตอบจากความรู้และประสบการณ์เดิมของนักเรียน แต่จากสถานการณ์ตัวอย่างที่ผู้วิจัยยกมานั่นคือปัญหาหมอกควันในภาคเหนือเกิด
จากคนเผาป่าเพื่อหาเห็ดเผาะและเก็บผักหวานเป็นชุดความรู้ที่มาจากเจ้าหน้าที่รัฐอธิบายในแหล่งข่าวเป็นประจ า ส่งผลต่อความเชื่อของ
นักเรียนเพราะค าอธิบายดังกล่าวมาจากคนที่นักเรียนคิดว่ามีความรู้และเข้าใจปัญหาอย่างแท้จริง สอดคล้องกับ Lawson (2009) [7] ที่
กล่าวว่าการให้เหตุผลแบบสมมตินัยจะเกิดขึ้นเมื่อนักวิทยาศาสตร์สังเกตพบปรากฏการณ์หรือปัญหาบางอย่า งที่มีความน่าสนใจและ
พยายามหาค าตอบของปัญหานั้นโดยใช้ความรู้เดิมที่ตนเองมีอยู่ และสาเหตุดังกล่าวส่งผลให้องค์ประกอบการส ารวจปรากฏการณ์มีการ
พัฒนาน้อยที่สุด เนื่องจากนักเรียนการที่นักเรียนใชความรู้เดิมประเมินปรากฏการณ์ท าให้ไม่สามารถแยกแยะว่าข้อโต้แย้งจาก
สถานการณ์ตัวอย่างเป็นข้อโต้แย้งที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์หรือตั้งอยู่บนพื้นฐานของการพิจารณาอื่น ๆ  

 
สรุปผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัยพบว่าการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบสร้างข้อโต้แย้งที่พัฒนาการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์  บน
ฐานการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน ในรายวิชาชีววิทยา เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
สามารถพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนได้ เนื่องจากรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบสร้างข้อ
โต้แย้งผู้วิจัยมีการน าประเด็นที่มีการถกเถียงกันในสังคมที่ยังไม่มีข้อสรุปแน่ชัดสามารถท าให้นักเรียนเกิดการโต้แย้งได้ ขั้นตอนต่าง ๆ 
กระตุ้นให้นักเรียนพัฒนาข้อโต้แย้งของตนให้มีความสมเหตุสมผลจากการรวบรวมข้อมูลที่มีความน่าเช่ือถือ นักเรียนได้ประเมินข้อโต้แย้ง
จากเพื่อนร่วมช้ันเรียนผ่านการพิจารณาความสอดคล้องของหลักฐานท่ีน ามาเสนอ  เมื่อพิจารณาพัฒนาความสามารถการให้เหตุผลเชิง
วิทยาศาสตร์ในแต่ละองค์ประกอบ พบว่านักเรียนมีคะแนนในองค์ประกอบการลงข้อสรุปมากที่สุดเนื่องจากการจัดการเรียนการสอนใน
แต่ละขั้นจะมีการกระตุ้นให้นักเรียนได้สร้างข้อสรุปจากข้อมูลที่ ได้รับอยู่เสมอ โดยเฉพาะขั้นการสร้างข้อโต้แย้งสุดท้าย ซึ่งเป็นขั้นให้
ผู้เรียนแต่ละคนเขียนสรุปในสิ่งที่ได้เรียนรู้ และการได้มาซึ่งความรู้ตามความเข้าใจของตนเอง ส่วนองค์ประกอบที่มีการพัฒนาน้อยที่สุด 

คือ การส ารวจปรากฏการณ์ เนื่องจากขั้นน าเสนอสถานการณ์หรือระบุค าถามผู้วิจัยยังเป็นผู้น าเสนอสถานการณ์และคอยกระตุ้นให้
นักเรียนให้ความสนใจกับหัวข้อท่ีระบุไว้เพื่อสร้างข้อโต้แย้ง แต่ยังขาดการให้นักเรียนทดลองส ารวจปรากฏการณ์ด้วยตนเอง 
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P7164

การพัฒนากระบวนการกลุ่มและเจตคติต่อวิชาชีววิทยาโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้นร่วมกับเกม

วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

หฤทธิ์ แซ่คู1* อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์2 และสิงหา ประสิทธิ์พงศ์3

บทคัดย่อ

การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ควรให้ความส�าคัญทั้งด้านพุทธพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัยร่วมกัน เพื่อให้นักเรียน

สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการท�างาน การติดต่อสื่อสาร การท�างานเป็นทีม แสดงภาวะผู้น�า มีความรับผิดชอบ และมี

ทศันคตทิีด่ต่ีองานและเพือ่นร่วมงาน ซึง่การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาพฒันาทกัษะกระบวนการกลุม่ของนกัเรยีนและเจตคติ

ต่อวิชาชีววิทยาของนักเรียนสายวิทยาศาสตร์พิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นร่วม

กับเกมวิทยาศาสตร์ งานวิจัยนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan) การ

ปฏิบัติ (Action) การสังเกต (Observe) และการสะท้อนผล (Reflect) กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่ 4/4 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา จ�านวน 38 คน ห้องเรียนสายวิทยาศาสตร์พิเศษ เก็บรวบรวม

ข้อมูลโดยใช้ แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบร่างกาย จ�านวน 4 แผน แบบ

สังเกตพฤติกรรมทักษะกระบวนการกลุ่ม แบบวัดเจตคติต่อวิชาชีววิทยา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย

เลขคณิต (x̄) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะห์ข้อมูลเชิงบรรยาย และใช้การวิเคราะห์คะแนนพัฒนาการเพื่อตอบค�าถามงาน

วิจัย ผลการวิจัยพบว่านักเรียนที่เรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้นร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์ มีพัฒนาการด้านทักษะกระบวนการกลุ่มสูงขึ้น

โดยมีคะแนนพัฒนาการ ร้อยละ 33.11 ซึ่งอยู่ในระดับกลางมีพัฒนาการด้านเจตคติต่อวิชาชีววิทยาสูงขึ้นโดยมีคะแนนพัฒนาการ 

ร้อยละ 50.15 ซึง่อยูใ่นระดบัสงู ดงันัน้การจัดการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะ 5 ขัน้ร่วมกบัเกมวทิยาศาสตร์เร่ือง ระบบร่างกายเหมาะส�าหรบั

นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง

ค�าส�าคัญ: ทักษะกระบวนการกลุ่ม เจตคติต่อวิชาชีววิทยา การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้นร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์ การวิจัยเชิง
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Development of Group Process and Biological Attitude using 5E-Inquiry-based learning 

with Scientific games for 10th Grade Students

Harit Sae-khoo1* Arunrut Vanichanon2 and Singha Prasitpong3

Abstract
 In the 21st century, learning management should be focused on cognitive, psychomotor and affective 

domains. Students can apply their knowledge with social skills such as communication, teamwork, leader, and 

responsibility. In addition, the students should have positive attitude with their work and their colleague. The 

purpose of this research was to study biological attitude and group process skill development for tenth grade 

students using 5E-Inquiry-based learning with scientific games methodology. The research design was a classroom 

action research which consisted of 4 steps; plan, act, observe and reflect. The target group was 38 tenth grade 

students who studied in a special scientific course at Hatyaiwittayalai school, HatYai District, Songkhla Province, 

in the second semester of the academic year 2019. There are four plans using as the research instrument; in 

the topics were body system, student group process skill observation form and biological attitude assessment. 

The data was carried out through percentage, mean, standard deviation and development scores. The results 

showed that students learned using 5E-Inquiry-based learning together with scientific games developed group 

process score (33.11%). It was at a medium level. Students’ biological attitude was at a high level (50.15%). In 

conclusion, 5E-Inquiry-based learning with scientific games in the body system topic was suitable to be learning 

management for this sample group.

Keywords: Biological Attitude, Group Process Skills, 5E-Inquiry-based Learning with Scientific Games, 

Action Research
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บทนำ 
       การจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตรเ์พื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรยีนมักให้ความสำคัญด้านสติปัญญา ซึ่งเป็นด้านที่ได้รับการ
เอาใจใส่มากที่สุด ในทางตรงกันข้ามการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิด เป็นการค้นพบทางการศึกษา        
ที่ยิ่งใหญ่ในศตวรรษที่ 21 เพราะเป็นการสอนที่พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาด้วยตนเองและในระบบกลุ่ม 
เนื่องจากในการทำงานจริงผู้เรียนต้องมีการปรับตัวเข้ากับสังคม สภาพแวดล้อม รวมถึงเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เข้ามามีบทบาทมาก
ขึ้น สาขาชีววิทยา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (สสวท.) จึงต้องการศึกษารูปแบบการจัดการเรยีนรู้ทีมุ่ง่
พัฒนากระบวนการดังกล่าว ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ซึ่งโรงเรียนที่ผู้วิจัยได้เลือกดำเนินการวิจัยเป็นโรงเรียนที่ให้
ความสำคัญกับการพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ แต่จากการที่ผู้วิจัยได้สัมภาษณค์ุณครู
ประจำรายวิชาชีววิทยาร่วมกับการสังเกตชั้นเรียน พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ที่มา
จากมัธยมศึกษาตอนต้น มักมีปัญหาในการปรับตัวกับชีวิตในการเรียนระดับมัธยมตอนปลาย พบว่า  ในช่วงแรกนักเรียนจะ
แยกตัวอยู่คนเดียว ซึ่งอาจจะมาจากธรรมชาติของนักเรียนท่ีมีผลการเรียนค่อนข้างดีที่มีโลกส่วนตัวค่อนข้างสูง จึงไม่สนิทสนม
กัน เมื่อต้องทำงานกลุ่มมักจะไม่ช่วยกันทำงานและให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ ทำให้ไม่มีการทำงานร่วมกันระหว่าง
สมาชิกในกลุ่ม ดังนั้นผู้สอนควรเลือกวิธีการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาและผู้เรียน เพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินและสนุกสนาน 
อีกทั้งธรรมชาติของวิชาวิทยาศาสตร์เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทำงานกลุ่ม ทดลอง และแลกเปลี่ยนพูดคุยถึงผลการค้นคว้า      
การเรียนรู้แบบนี้เกิดจากผู้เรียนกลุ่มเล็ก ๆ ที่ทุกคนสามารถแบ่งปันแนวคิดและวิธีการทำงานร่วมมือ  [1] เทคนิคการจัด     
การเรียนรู้โดยใช้ เกมวิทยาศาสตร์ (Scientific game) เป็นสื่อในการเรียนรู้ จะช่วยให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวผู้เรียนกับ
เนื้อหาความรู้และวิธีการเล่นเกม มีปฏิสัมพันธ์กับกับเพื่อนในกลุ่ม และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน  
       จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะใช้การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นร่วมกับ     
เกมวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบร่างกาย เพื่อพัฒนากระบวนการกลุ่มและเจตคติต่อวิชาชีววิทยาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
 

วิธีดำเนินการ 
       การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (action research) ที่ผู้วิจัยในฐานะนิสิตฝึกสอนเป็นผู้ดำเนินการวิจัย 
ประกอบด้วย ขั้นตอนการทำวิจัย 4 ขั้นตอน [6] ได้แก่ ขั้นวางแผน ขั้นปฏิบัติ ขั้นสังเกต และขั้นสะท้อนความคิด โดยใน      
การวิจัยครั้งนี้มีผู้ช่วยวิจัยร่วมสังเกตและบันทึกข้อมูลทักษะกระบวนการกลุ่ม  
       กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนมะยมศึกษาปีที่ 4/4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา 
จำนวน 38 คน ซึ่งเป็นห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และเป็นห้องเรียนที่ผู้วิจัยรับผิดชอบสอนรายวิชาชีววิทยา 
       ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์ และตัวแปรตาม ได้แก่   
1. กระบวนการกลุ่ม 2. เจตคติต่อชีววิทยา 
       เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย เป็นเนื้อหาวิชา ชีววิทยาเพิ่มเติม 1 เรื่อง ระบบร่างกาย ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
       ระยะเวลาในการดำเนินการวิจัย ดำเนินการวิจัยในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้         
12 ช่ัวโมง 
       เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่  
         1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 แผน ใช้เวลาทั้งสิ้น 12 ช่ัวโมง 
ซึ่งแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 สร้างความสนใจ ผู้สอนทำหน้าที่ตั้งคำถามกระตุ้นให้
ผู้เรียนคิด เกิดความสนใจ อยากรู้อยากเห็น ขั้นที่ 2 สำรวจและค้นหาร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์ ผู้สอนจัดกลุ่มโดยคละเพศกลุ่ม
ละประมาณ 3-4 คน เพื่อให้นักเรียนได้ช่วยกันระดมความคิด ช่วยกันวิเคราะห์ สำรวจ ตรวจสอบและทำงานร่วมกัน ขั้นที่ 3 
อธิบายและลงข้อสรุป ให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอข้อมูลที่กลุ่มตนเองค้นพบและสำรวจตรวจสอบข้อมูลที่ได้มีความสอดคล้อง
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หรือเชื่อมโยงกับข้อมูลของกลุ่มเพื่อน ๆ อย่างไร นอกจากนี้ต้องฟังการอธิบายของผู้อื่น คิดวิเคราะห์ และร่วมกันอภิปราย
เกี่ยวกับสิ่งท่ีเพื่อนอธิบาย ขั้นที่ 4 ขยายความรู้ ครูจัดกิจกรรมหรือสถานการณ์ที่ให้นักเรียนได้ความรู้เพิ่มเติม หรือเติมเต็มองค์
ความรู้ใหม่ให้สมบูรณ์ ขั้นที่ 5 ประเมินผล ครูประเมินจากการทำงานกลุ่มของนักเรียน การตอบคำถามในชั้นเรียน รวมถึง
ช้ินงานท่ีให้นักเรียนทำระหว่างเรียน 
         2. แบบสังเกตพฤติกรรมทักษะกระบวนการกลุ่ม เป็นแบบสังเกตพฤติกรรมทักษะกระบวนการกลุ่มของนักเรียน 
ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมกลุ่ม ความรับผิดชอบ และ     
การรับฟังความคิดเห็นของเพื ่อนในกลุ ่ม โดยกำหนดเป็น Scoring Rubrics ทั ้งหมด 4 ระดับ ได้แก่ ดีมาก ดี พอใช้             
และปรับปรุง ซึ่งแบบสังเกตพฤติกรรมทักษะกระบวนการกลุ่มได้ผ่านการประเมินความเหมาะสมของพฤติกรรมที่ต้องวัด       
และเกณฑ์ประเมินแบบ Scoring Rubrics จากผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน มีค่าความเหมาะสมเฉลี่ยเท่ากับ 0.92 
         3. แบบวัดเจตคติต่อวิชาชีววิทยา จำนวน 22 ข้อ โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) กำหนดค่าคะแนน   
เป็น 5 ระดับ ซึ่งแบบวัดเจตคติต่อวิชาชีววิทยาได้ผ่านการประเมินความเหมาะสมของพฤติกรรมที่ต้องวัด และเกณฑ์ประเมิน
แบบ rating scale จากผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน มีค่าความเหมาะสมเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 
       วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลตามรูปแบบวิจัยเชิงปฏิบัติการ [2] โดยมีรายละเอียดการดำเนินการเป็น    
4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
          ขั้นที่ 1 การวางแผน (Plan) วิเคราะห์และสำรวจปัญหา โดยผู้วิจัยศึกษาหลักสูตรของสถานศึกษา สัมภาษณ์จาก
ครูผู้สอนประจำรายวิชาชีววิทยา สังเกตพฤติกรรมภายในช้ันเรียน ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ ออกแบบ
เกมที่จะนำไปใช้ แล้วเลือกวิธีการจัดการเรียนรู้และเกมที่เหมาะสมจึงนำไปสร้างเครื่องมือวิจัย 
           ขั้นที่ 2 การปฏิบัติ (Act) ก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายโดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรม
ทักษะกระบวนการกลุ่มและแบบวัดเจตคติต่อวิชาชีววิทยา จากนั้นดำเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
ความรู้ 5 ขั้นร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์ โดยผู้วิจัยดำเนินการโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 4 ขั้นตอน (PAOR) คือ      
การวางแผน (plan) การปฏิบัติ (act) การสังเกต (observe) และการสะท้อนผล (reflect) ต่อเนื่องเป็นวงจร 4 วงจร โดยใน
ทุกวงจรมีรายละเอียดดังนี ้
              1. การวางแผน (plan) ปรับปรุงและแก้ไขแผนการจัดการเร ียนรู ้แบบสืบเสาะหาความร ู ้ 5 ขั ้นร ่วมกับ               
เกมวิทยาศาสตร์ที่ได้จากการนำไปทดลองใช้หรือในวงจรก่อนหน้า 
              2. การปฏิบัติตามแผน (act) ผู้วิจัยดำเนินการสอนกลุ่มเป้าหมาย 
              3. การสังเกต (observe) โดยใช้ผลจากการสังเกตพฤติกรรมทักษะกระบวนการกลุ่มทั้งของผู้สอนและผู้ช่วยวิจัย 
              4. การสะท้อนผล (reflect) ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย ร่วมกันหาจุดดีและจุดด้อยจากการใช้แผนการจัดการเรียนรู้     
แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์ เพื่อนำไปวางแผนในวงจรต่อไป  
           ขั้นที่ 3 การสังเกต (Observe) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนครบทุกวงจร ผู้วิจัยบันทึกผลจากการสังเกตพฤติกรรม
ทักษะกระบวนการกลุ่มและแบบวัดเจตคติต่อวิชาชีววิทยา เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ และสรุปผลการวิจัย 
           ขั้นที่ 4 การสะท้อนผล (Reflect) ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย ร่วมกันอภิปรายผลจากการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้    
แบบสืบเสาะ 5 ขั้นร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์ โดยพิจารณาจากแบบสังเกตพฤติกรรมกระบวนการกลุ่ม และแบบวัดเจตคติต่อ
วิชาชีววิทยาเพื่ออธิบายปัญหาต่าง ๆ ท่ีควปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ต่อไป 
       การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาพัฒนาการด้านทักษะกระบวนการกลุ่มและเจตคติตอ่วิชาชีววิทยา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธี       
การวัดคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์และเกณฑ์การแปลผลระดับพัฒนาการมีสูตร ดังนี ้
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บทนำ 
       การจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตรเ์พื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรยีนมักให้ความสำคัญด้านสติปัญญา ซึ่งเป็นด้านที่ได้รับการ
เอาใจใส่มากที่สุด ในทางตรงกันข้ามการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิด เป็นการค้นพบทางการศึกษา        
ที่ยิ่งใหญ่ในศตวรรษที่ 21 เพราะเป็นการสอนที่พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาด้วยตนเองและในระบบกลุ่ม 
เนื่องจากในการทำงานจริงผู้เรียนต้องมีการปรับตัวเข้ากับสังคม สภาพแวดล้อม รวมถึงเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เข้ามามีบทบาทมาก
ขึ้น สาขาชีววิทยา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (สสวท.) จึงต้องการศึกษารูปแบบการจัดการเรยีนรู้ทีมุ่ง่
พัฒนากระบวนการดังกล่าว ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ซึ่งโรงเรียนที่ผู้วิจัยได้เลือกดำเนินการวิจัยเป็นโรงเรียนที่ให้
ความสำคัญกับการพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ แต่จากการที่ผู้วิจัยได้สัมภาษณค์ุณครู
ประจำรายวิชาชีววิทยาร่วมกับการสังเกตชั้นเรียน พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ที่มา
จากมัธยมศึกษาตอนต้น มักมีปัญหาในการปรับตัวกับชีวิตในการเรียนระดับมัธยมตอนปลาย พบว่า  ในช่วงแรกนักเรียนจะ
แยกตัวอยู่คนเดียว ซึ่งอาจจะมาจากธรรมชาติของนักเรียนท่ีมีผลการเรียนค่อนข้างดีที่มีโลกส่วนตัวค่อนข้างสูง จึงไม่สนิทสนม
กัน เมื่อต้องทำงานกลุ่มมักจะไม่ช่วยกันทำงานและให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ ทำให้ไม่มีการทำงานร่วมกันระหว่าง
สมาชิกในกลุ่ม ดังนั้นผู้สอนควรเลือกวิธีการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาและผู้เรียน เพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินและสนุกสนาน 
อีกทั้งธรรมชาติของวิชาวิทยาศาสตร์เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทำงานกลุ่ม ทดลอง และแลกเปลี่ยนพูดคุยถึงผลการค้นคว้า      
การเรียนรู้แบบนี้เกิดจากผู้เรียนกลุ่มเล็ก ๆ ที่ทุกคนสามารถแบ่งปันแนวคิดและวิธีการทำงานร่วมมือ  [1] เทคนิคการจัด     
การเรียนรู้โดยใช้ เกมวิทยาศาสตร์ (Scientific game) เป็นสื่อในการเรียนรู้ จะช่วยให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวผู้เรียนกับ
เนื้อหาความรู้และวิธีการเล่นเกม มีปฏิสัมพันธ์กับกับเพื่อนในกลุ่ม และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน  
       จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะใช้การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นร่วมกับ     
เกมวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบร่างกาย เพื่อพัฒนากระบวนการกลุ่มและเจตคติต่อวิชาชีววิทยาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
 

วิธีดำเนินการ 
       การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (action research) ที่ผู้วิจัยในฐานะนิสิตฝึกสอนเป็นผู้ดำเนินการวิจัย 
ประกอบด้วย ขั้นตอนการทำวิจัย 4 ขั้นตอน [6] ได้แก่ ขั้นวางแผน ขั้นปฏิบัติ ขั้นสังเกต และขั้นสะท้อนความคิด โดยใน      
การวิจัยครั้งนี้มีผู้ช่วยวิจัยร่วมสังเกตและบันทึกข้อมูลทักษะกระบวนการกลุ่ม  
       กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนมะยมศึกษาปีที่ 4/4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา 
จำนวน 38 คน ซึ่งเป็นห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และเป็นห้องเรียนที่ผู้วิจัยรับผิดชอบสอนรายวิชาชีววิทยา 
       ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์ และตัวแปรตาม ได้แก่   
1. กระบวนการกลุ่ม 2. เจตคติต่อชีววิทยา 
       เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย เป็นเนื้อหาวิชา ชีววิทยาเพิ่มเติม 1 เรื่อง ระบบร่างกาย ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
       ระยะเวลาในการดำเนินการวิจัย ดำเนินการวิจัยในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้         
12 ช่ัวโมง 
       เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่  
         1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 แผน ใช้เวลาทั้งสิ้น 12 ช่ัวโมง 
ซึ่งแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 สร้างความสนใจ ผู้สอนทำหน้าที่ตั้งคำถามกระตุ้นให้
ผู้เรียนคิด เกิดความสนใจ อยากรู้อยากเห็น ขั้นที่ 2 สำรวจและค้นหาร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์ ผู้สอนจัดกลุ่มโดยคละเพศกลุ่ม
ละประมาณ 3-4 คน เพื่อให้นักเรียนได้ช่วยกันระดมความคิด ช่วยกันวิเคราะห์ สำรวจ ตรวจสอบและทำงานร่วมกัน ขั้นที่ 3 
อธิบายและลงข้อสรุป ให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอข้อมูลที่กลุ่มตนเองค้นพบและสำรวจตรวจสอบข้อมูลที่ได้มีความสอดคล้อง
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หรือเชื่อมโยงกับข้อมูลของกลุ่มเพื่อน ๆ อย่างไร นอกจากนี้ต้องฟังการอธิบายของผู้อื่น คิดวิเคราะห์ และร่วมกันอภิปราย
เกี่ยวกับสิ่งท่ีเพื่อนอธิบาย ขั้นที่ 4 ขยายความรู้ ครูจัดกิจกรรมหรือสถานการณ์ที่ให้นักเรียนได้ความรู้เพิ่มเติม หรือเติมเต็มองค์
ความรู้ใหม่ให้สมบูรณ์ ขั้นที่ 5 ประเมินผล ครูประเมินจากการทำงานกลุ่มของนักเรียน การตอบคำถามในชั้นเรียน รวมถึง
ช้ินงานท่ีให้นักเรียนทำระหว่างเรียน 
         2. แบบสังเกตพฤติกรรมทักษะกระบวนการกลุ่ม เป็นแบบสังเกตพฤติกรรมทักษะกระบวนการกลุ่มของนักเรียน 
ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมกลุ่ม ความรับผิดชอบ และ     
การรับฟังความคิดเห็นของเพื ่อนในกลุ ่ม โดยกำหนดเป็น Scoring Rubrics ทั ้งหมด 4 ระดับ ได้แก่ ดีมาก ดี พอใช้             
และปรับปรุง ซึ่งแบบสังเกตพฤติกรรมทักษะกระบวนการกลุ่มได้ผ่านการประเมินความเหมาะสมของพฤติกรรมที่ต้องวัด       
และเกณฑ์ประเมินแบบ Scoring Rubrics จากผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน มีค่าความเหมาะสมเฉลี่ยเท่ากับ 0.92 
         3. แบบวัดเจตคติต่อวิชาชีววิทยา จำนวน 22 ข้อ โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) กำหนดค่าคะแนน   
เป็น 5 ระดับ ซึ่งแบบวัดเจตคติต่อวิชาชีววิทยาได้ผ่านการประเมินความเหมาะสมของพฤติกรรมที่ต้องวัด และเกณฑ์ประเมิน
แบบ rating scale จากผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน มีค่าความเหมาะสมเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 
       วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลตามรูปแบบวิจัยเชิงปฏิบัติการ [2] โดยมีรายละเอียดการดำเนินการเป็น    
4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
          ขั้นที่ 1 การวางแผน (Plan) วิเคราะห์และสำรวจปัญหา โดยผู้วิจัยศึกษาหลักสูตรของสถานศึกษา สัมภาษณ์จาก
ครูผู้สอนประจำรายวิชาชีววิทยา สังเกตพฤติกรรมภายในช้ันเรียน ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ ออกแบบ
เกมที่จะนำไปใช้ แล้วเลือกวิธีการจัดการเรียนรู้และเกมที่เหมาะสมจึงนำไปสร้างเครื่องมือวิจัย 
           ขั้นที่ 2 การปฏิบัติ (Act) ก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายโดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรม
ทักษะกระบวนการกลุ่มและแบบวัดเจตคติต่อวิชาชีววิทยา จากนั้นดำเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
ความรู้ 5 ขั้นร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์ โดยผู้วิจัยดำเนินการโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 4 ขั้นตอน (PAOR) คือ      
การวางแผน (plan) การปฏิบัติ (act) การสังเกต (observe) และการสะท้อนผล (reflect) ต่อเนื่องเป็นวงจร 4 วงจร โดยใน
ทุกวงจรมีรายละเอียดดังนี ้
              1. การวางแผน (plan) ปรับปรุงและแก้ไขแผนการจัดการเร ียนรู ้แบบสืบเสาะหาความร ู ้ 5 ขั ้นร ่วมกับ               
เกมวิทยาศาสตร์ที่ได้จากการนำไปทดลองใช้หรือในวงจรก่อนหน้า 
              2. การปฏิบัติตามแผน (act) ผู้วิจัยดำเนินการสอนกลุ่มเป้าหมาย 
              3. การสังเกต (observe) โดยใช้ผลจากการสังเกตพฤติกรรมทักษะกระบวนการกลุ่มทั้งของผู้สอนและผู้ช่วยวิจัย 
              4. การสะท้อนผล (reflect) ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย ร่วมกันหาจุดดีและจุดด้อยจากการใช้แผนการจัดการเรียนรู้     
แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์ เพื่อนำไปวางแผนในวงจรต่อไป  
           ขั้นที่ 3 การสังเกต (Observe) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนครบทุกวงจร ผู้วิจัยบันทึกผลจากการสังเกตพฤติกรรม
ทักษะกระบวนการกลุ่มและแบบวัดเจตคติต่อวิชาชีววิทยา เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ และสรุปผลการวิจัย 
           ขั้นที่ 4 การสะท้อนผล (Reflect) ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย ร่วมกันอภิปรายผลจากการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้    
แบบสืบเสาะ 5 ขั้นร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์ โดยพิจารณาจากแบบสังเกตพฤติกรรมกระบวนการกลุ่ม และแบบวัดเจตคติต่อ
วิชาชีววิทยาเพื่ออธิบายปัญหาต่าง ๆ ท่ีควปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ต่อไป 
       การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาพัฒนาการด้านทักษะกระบวนการกลุ่มและเจตคติตอ่วิชาชีววิทยา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธี      
การวัดคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์และเกณฑ์การแปลผลระดับพัฒนาการมีสูตร ดังนี ้
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สูตรคำนวณคะแนนพัฒนาสัมพัทธ์ 
GS (%) = [(Y-X) / (F-X)] × 100  

              เมื่อ     GS% แทน    คะแนนร้อยละของพัฒนาการของผู้เรยีน 
                           X  แทน    คะแนนก่อนได้รบัการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์  
                           Y  แทน    คะแนนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นร่วมกับเกมวิทยาศาสตร ์
                           F  แทน    คะแนนเตม็ 100 % 
               เกณฑ์การแปลผลพฒันาการ 
               ร้อยละคะแนนพัฒนาการตั้งแต่        76-100         มีพัฒนาการระดับสูงมาก 
               ร้อยละคะแนนพัฒนาการตั้งแต่        51-75           มีพัฒนาการระดับสูง 
               ร้อยละคะแนนพัฒนาการตั้งแต่        26-50           มีพัฒนาการระดับปานกลาง 
               ร้อยละคะแนนพัฒนาการตั้งแต่        0-25             มีพัฒนาการระดับต่ำ 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
       ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้การคำนวณคะแนนสัมพัทธ์ โดยนำเสนอผลการวิจัยเป็น 3 ประเด็น ดังนี ้
        1. ผลการวิเคราะห์พัฒนาการด้านทักษะกระบวนการกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ระหว่างก่อนและหลัง
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์ ได้ผลดังภาพ 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1 ระดับพัฒนาการด้านทักษะกระบวนการกลุ่มของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบ 
          เสาะหาความรู้ 5 ขั้นร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์ 
              

             จากภาพ 1 แสดงให้เห็นว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น
ร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์ มีคะแนนพัฒนาการด้านทักษะกระบวนการกลุ่มเฉลี่ยร้อยละ 33.11 ซึ่งนักเรียนมีพัฒนาการอยู่ใน
ระดับกลาง เมื่อพิจารณาทักษะกระบวนการกลุ่มเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความรับผิดชอบ มีคะแนนพัฒนาการสูงที่สุด ร้อยละ 
42.11 รองลงมาเป็น ด้านการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ร้อยละ 33.77 ด้านการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม      
ร้อยละ 31.58 ซึ่งทั้งสามด้านมีพัฒนาการอยู่ในระดับปานกลาง และด้านการรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม ร้อยละ 
25.00 นักเรียนมีพัฒนาการอยู่ในระดับต่ำ จากวงจรที่ 1 พบว่า นักเรียนบางกลุ่มไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควรและนำงานวิชา
อื่นขึ้นมาทำขณะที่ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม ดังนั้นผู้วิจัยควรสร้างบรรยากาศที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากรู้และต้องสังเกตนกัเรียน
ทุกคนอย่างใกล้ชิด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทิศนา แขมมณี ที่ว่า ผู้เรียนต้องเป็นผู้ลงมือหรือกระทำกับข้อมูลหรือประสบการณ์
ต่าง ๆ และจะต้องสร้างความหมายให้กับสิ่งนั้นด้วยตนเอง จากวงจรที่ 2 ผู้วิจัยใช้เทคนิค Team Project Roles สอดคล้องกับ
วิธีการ [3] ที่เสนอในงานวิจัยว่าผู ้สอนสามารถกำหนดบทบาท หรืออาจสุ่มบทบาทให้นักเรียน ซึ่งไม่ใช่บทบาทที่ให้ตาม
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สติปัญญาหรือความสามารถพิเศษ นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับหน้าที่ทุก ๆ หน้าที่อย่างเท่าเทียมกันซึ่งประกอบด้วยหัวหน้า
กลุ่ม ผู้อำนวยความสะดวก ผู้บันทึก ผู้รายงาน และผู้รักษาเวลา นอกจากนี้ผู้สอนอาจเลือกที่จะออกแบบบทบาทข้ันตอนอื่น ๆ 
ตามความเหมาะสมของนักเรียนและลักษณะของงาน อย่างไรก็ตามสิ่งหน้าที่ต่าง ๆ ที่ครูจะกำหนดนั้นล้วนเกิดจากการสังเกต
และเข้าใจว่าผู้เรียนมีการเรียนรู้และความสามารถที่แตกต่างกันสอดคล้องกับแนวคิดของวีณา ประชากูลและประสาท เนือง
เฉลิม กล่าวว่า ผู้สอนต้องเข้าใจและตระหนักเป็นอันดับแรกว่าผู้เรียนแต่ละคนมีรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ผู้สอนที่
สามารถรู้ว่าผู้เรียนแต่ละคนในห้องเรียนของตนมีรูปแบบการเรียนรู้แบบใดจะประสบความสำเร็จในการส่งผ่านความรู้ไปยัง
ผู้เรียน เพราะฉะนั้นการออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ต้องอาศัยเทคนิคที่หลากหลาย ไม่ยึดรูปแบบใดเป็นแบบหนึ่ง
เป็นหลัก และการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่นำมาปรับใช้ในการ
สอนวิทยาศาสตร์ได้ 
        2. ผลการวิเคราะห์พัฒนาการด้านเจตคติต่อวิชาชีววิทยาของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างก่อนและหลัง
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์ ได้ผลดังตาราง 1   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตาราง 1 ระดับพัฒนาการเจตคติต่อวิชาชีววิทยาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา 
            ความรู้ 5 ขั้นร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์ 
 

             จากตาราง 1 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ มีคะแนน
พัฒนาการด้านเจตคติต่อวิชาชีววิทยาเฉลี่ยร้อยละ 50.15 ซึ่งนักเรียนมีพัฒนาการอยู่ในระดับกลาง ซึ่งในวงจรที่ 3 ผู้วิจัยได้
ออกแบบให้สมาชิกในกลุ่มมีส่วนร่วมกับเกมมากยิ่งข้ึนโดยกำหนดเกมวิทยาศาสตรท์ี่ให้สมาชิกทุกคนต้องช่วยกันสืบค้นข้อมูลจงึ
สามารถพัฒนาเจตคติต่อวิชาชีววิทยาได้สอดคล้องกับงานวิจัย [4] ศึกษาเกมและการจำลองแบบมีส่วนร่วม ใช้สำหรับหลักสูตร
วิทยาศาสตร์ศึกษา พบว่า เกมเป็นวิธีการเรียนรู้ที่ทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง และนักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม การเล่น
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สูตรคำนวณคะแนนพัฒนาสัมพัทธ์ 
GS (%) = [(Y-X) / (F-X)] × 100  

              เมื่อ     GS% แทน    คะแนนร้อยละของพัฒนาการของผู้เรยีน 
                           X  แทน    คะแนนก่อนได้รบัการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์  
                           Y  แทน    คะแนนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นร่วมกับเกมวิทยาศาสตร ์
                           F  แทน    คะแนนเตม็ 100 % 
               เกณฑ์การแปลผลพฒันาการ 
               ร้อยละคะแนนพัฒนาการตั้งแต่        76-100         มีพัฒนาการระดับสูงมาก 
               ร้อยละคะแนนพัฒนาการตั้งแต่        51-75           มีพัฒนาการระดับสูง 
               ร้อยละคะแนนพัฒนาการตั้งแต่        26-50           มีพัฒนาการระดับปานกลาง 
               ร้อยละคะแนนพัฒนาการตั้งแต่        0-25             มีพัฒนาการระดับต่ำ 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
       ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้การคำนวณคะแนนสัมพัทธ์ โดยนำเสนอผลการวิจัยเป็น 3 ประเด็น ดังนี ้
        1. ผลการวิเคราะห์พัฒนาการด้านทักษะกระบวนการกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ระหว่างก่อนและหลัง
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์ ได้ผลดังภาพ 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1 ระดับพัฒนาการด้านทักษะกระบวนการกลุ่มของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบ 
          เสาะหาความรู้ 5 ขั้นร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์ 
              

             จากภาพ 1 แสดงให้เห็นว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น
ร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์ มีคะแนนพัฒนาการด้านทักษะกระบวนการกลุ่มเฉลี่ยร้อยละ 33.11 ซึ่งนักเรียนมีพัฒนาการอยู่ใน
ระดับกลาง เมื่อพิจารณาทักษะกระบวนการกลุ่มเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความรับผิดชอบ มีคะแนนพัฒนาการสูงที่สุด ร้อยละ 
42.11 รองลงมาเป็น ด้านการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ร้อยละ 33.77 ด้านการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม      
ร้อยละ 31.58 ซึ่งทั้งสามด้านมีพัฒนาการอยู่ในระดับปานกลาง และด้านการรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม ร้อยละ 
25.00 นักเรียนมีพัฒนาการอยู่ในระดับต่ำ จากวงจรที่ 1 พบว่า นักเรียนบางกลุ่มไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควรและนำงานวิชา
อื่นขึ้นมาทำขณะที่ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม ดังนั้นผู้วิจัยควรสร้างบรรยากาศที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากรู้และต้องสังเกตนกัเรียน
ทุกคนอย่างใกล้ชิด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทิศนา แขมมณี ที่ว่า ผู้เรียนต้องเป็นผู้ลงมือหรือกระทำกับข้อมูลหรือประสบการณ์
ต่าง ๆ และจะต้องสร้างความหมายให้กับสิ่งนั้นด้วยตนเอง จากวงจรที่ 2 ผู้วิจัยใช้เทคนิค Team Project Roles สอดคล้องกับ
วิธีการ [3] ที่เสนอในงานวิจัยว่าผู ้สอนสามารถกำหนดบทบาท หรืออาจสุ่มบทบาทให้นักเรียน ซึ่งไม่ใช่บทบาทที่ให้ตาม

6 
 
สติปัญญาหรือความสามารถพิเศษ นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับหน้าที่ทุก ๆ หน้าที่อย่างเท่าเทียมกันซึ่งประกอบด้วยหัวหน้า
กลุ่ม ผู้อำนวยความสะดวก ผู้บันทึก ผู้รายงาน และผู้รักษาเวลา นอกจากนี้ผู้สอนอาจเลือกที่จะออกแบบบทบาทข้ันตอนอื่น ๆ 
ตามความเหมาะสมของนักเรียนและลักษณะของงาน อย่างไรก็ตามสิ่งหน้าที่ต่าง ๆ ที่ครูจะกำหนดนั้นล้วนเกิดจากการสังเกต
และเข้าใจว่าผู้เรียนมีการเรียนรู้และความสามารถที่แตกต่างกันสอดคล้องกับแนวคิดของวีณา ประชากูลและประสาท เนือง
เฉลิม กล่าวว่า ผู้สอนต้องเข้าใจและตระหนักเป็นอันดับแรกว่าผู้เรียนแต่ละคนมีรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ผู้สอนที่
สามารถรู้ว่าผู้เรียนแต่ละคนในห้องเรียนของตนมีรูปแบบการเรียนรู้แบบใดจะประสบความสำเร็จในการส่งผ่านความรู้ไปยัง
ผู้เรียน เพราะฉะนั้นการออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ต้องอาศัยเทคนิคที่หลากหลาย ไม่ยึดรูปแบบใดเป็นแบบหนึ่ง
เป็นหลัก และการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่นำมาปรับใช้ในการ
สอนวิทยาศาสตร์ได้ 
        2. ผลการวิเคราะห์พัฒนาการด้านเจตคติต่อวิชาชีววิทยาของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างก่อนและหลัง
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์ ได้ผลดังตาราง 1   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตาราง 1 ระดับพัฒนาการเจตคติต่อวิชาชีววิทยาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา 
            ความรู้ 5 ขั้นร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์ 
 

             จากตาราง 1 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ มีคะแนน
พัฒนาการด้านเจตคติต่อวิชาชีววิทยาเฉลี่ยร้อยละ 50.15 ซึ่งนักเรียนมีพัฒนาการอยู่ในระดับกลาง ซึ่งในวงจรที่ 3 ผู้วิจัยได้
ออกแบบให้สมาชิกในกลุ่มมีส่วนร่วมกับเกมมากยิ่งข้ึนโดยกำหนดเกมวิทยาศาสตรท์ี่ให้สมาชิกทุกคนต้องช่วยกันสืบค้นข้อมูลจงึ
สามารถพัฒนาเจตคติต่อวิชาชีววิทยาได้สอดคล้องกับงานวิจัย [4] ศึกษาเกมและการจำลองแบบมีส่วนร่วม ใช้สำหรับหลักสูตร
วิทยาศาสตร์ศึกษา พบว่า เกมเป็นวิธีการเรียนรู้ที่ทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง และนักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม การเล่น
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เกมสามารถช่วยผู้เรียนในการพัฒนาความเข้าใจตามบริบทของสิ่งที่นำมาเสนอในรูปของวิทยาศาสตร ์ซึ่งเกมส่วนใหญอ่อกแบบ
มาเพื่อความสนุกสนามเป็นอันดับแรก แต่เป้าหมายหลักของแต่ละเกม คือ ลดความตึงเครียดของนักเรียน และการใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีและวิธีการใช้เกมจะทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและสนับสนุนการเรียนวิทยาศาสตร์มากขึ้น 
         3. ผลพัฒนาการของคะแนนกระบวนการกลุ่มและด้านเจตคติต่อวิชาชีววิทยาหลังจากใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ 5 ขั้นร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์ วงจรที่ 1-4 ได้ผลดังตาราง 2 
 

ตาราง 2 คะแนนทักษะกระบวนการกลุ่มและคะแนนเจตคติต่อวิชาชีววิทยาหลังจากการใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 
            หาความรู้ 5 ขัน้ร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์ 
 
 
 
 
            
           จากตางราง 2 แสดงให้เห็นว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น
ร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์ มีคะแนนทักษะกระบวนการกลุ่มวงจรที่ 1-4 ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ โดยวงจรที่มีคะแนนมาก
ที่สุด คือ วงจรที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ย 3.06 คะแนน และมีคะแนนเจตคติต่อวิชาชีววิทยาในวงจรที่ 1-4 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย
วงจรที่มีคะแนนมากท่ีสุด คือ วงจรที่ 4 มีคะแนน 5.95 คะแนน และวงจรที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ 3.81 คะแนน ซึ่งมี
การสะท้อนผลข้อมูลในแต่ละวงจร ดังนี้ 
           วงจรที่ 1 เริ่มใช้การจัดการเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู ้5 ขั้นร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์ครั้งแรก ส่งผลให้ทำงานล่าช้า
เนื่องนักเรียนมีการปรับตัวกับเพื่อนในกลุ่มใหม่ที่ไม่สนิท ทำให้ไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กันภายในกลุ่ม สมาชิกแต่ละคนจะแยกกัน
ทำงานของตนเองหลังจากเสร็จแล้วก็มักจะนั่งเฉย และไม่แสดงความคิดเห็น ทำให้ผู้วิจัยได้แนวทางในการปรับแผนในวงจรที่ 2 
คือ ในการทำงานกลุ่มของนักเรียนครูผู้สอนได้กำหนดหน้าที่ให้ภายในกลุ่มต้องประกอบด้วย 1. หัวหน้า 2. ผู้จดบันทึก 3. ผู้นำ
เสนอ 4. ผู้จัดหาอุปกรณ์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีการทำงานร่วมกันมากขึ้น 
           วงจรที่ 2 การที่ผู้วิจัยกำหนดหน้าที่ของสมาชิกแต่ละคนรวมทั้งพูดกระตุ้นให้แต่ละคนตระหนักรู้ถึงหน้าที่ของตนเอง 
พบว่า นักเรียนเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น แต่จากการสังเกตแต่ละคนจะรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองเท่านั้น หลังจากเสร็จ
หน้าที่ของตนก็จะไม่ช่วยเหลือเพื่อนคนอื่นภายในกลุ่ม จากข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีแนวทางในการปรับแผนวงจรที่ 3 โดย
ผู้วิจัยออกแบบเกมที่ต้องให้สมาชิกแต่ละคนร่วมกันค้นหาคำตอบจากเกมที่เล่นเนื่องจากนักเรียนมีเครื ่องมือสื่อสารและ
อินเตอร์เน็ตทำให้การค้นหาสามารถทำได้ทุกคนและมีข้อมูลที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น รวมถึงเพิ่มเวลาเข้ามาเป็นปัจจัยให้แต่ละ
กลุ่มกระตือรือร้นในการหาคำตอบมากขึ้นด้วย 
            วงจรที่ 3 นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นเมื่อคุ้นเคยกับหน้าที่ที่กำหนด มีการถามความถนัดของเพื่อนภายในกลุ่ม
เพื่อแบ่งหน้าท่ีของแต่ละคน ทุกคนกระตือรือร้นท่ีจะค้นหาคำตอบเนื่องจากมีเวลาจำกัดในการค้นหา อย่างไรก็ตาม ยังพบว่ามี
กลุ่มนักเรียน 2 กลุ่มเดิมที่ยังคงใช้เวลานานในการทำงานถึงแม้จะมีการกำหนดเวลาและหน้าที่ของเพื่อนในกลุ่มที่แน่นอนแล้ว 
ซึ่งผู้วิจัยได้แนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการเพิ่มรางวัลสำหรับกลุ่มที่ได้อันดับที่ 1 เพื่อให้นักเรียนกลุ่มรั้งท้ายมีแรงจูงใจ
ในการทำงานมากขึ้นและสนุกสนานกับการทำงานกลุ่ม 
            วงจรที่ 4 นักเรียนให้ความร่วมมือและสนุกสนานกับการได้เล่นเกมเมื่อสิ้นสุดการทำกิจกรรมมีการประกาศกลุ่มที่ได้
คะแนนมากที่สุดและมอบรางวัลให้แก่กลุ่มนั้น ๆ นอกจากนี้ผู้วิจัย พบว่า เมื่อถึงขั้นกิจกรรมกลุ่ม นักเรียนแต่ละกลุ่มสามารถ
แบ่งหน้าท่ีกันได้เร็ว สมาชิกแต่ละคนช่วยกันหาข้อมูล โดยครูไม่ต้องกระตุ้นหรือแนะนำเหมือนวงจรก่อนหน้าน้ี นักเรียนท่ีไม่ให้

8 
 
ความร่วมมือในวงจรแรก ๆ เนื่องจากไม่มีเป้าหมายที่จะต้องทำเพื่อกลุ่มและช่วงแรกไม่สนิทกับเพื่อน สามารถปรับตัวและ
ร่วมกันทำงานกับเพ่ือนในกลุ่มได้เป็นอย่างดี 
             จากการดำเนินการวิจัยตามรูปแบบกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการทั้ง 4 วงจรอย่างต่อเนื ่องกันจะเห็นได้ว่า
กระบวนการดังกล่าวมีส่วนช่วยให้การจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนพัฒนาขึ้นไปพร้อม ๆ กับพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนใน
ชั้นเรียนควบคู่ไปด้วยกันโดยสามารถพัฒนากระบวนการกลุ่มและเจตคติต่อวิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พิเศษได้ และจากการวัดผลเมื่อสิ้นสุดกระบวนการแต่ละวงจร ช่วยให้ผู้วิจัยเห็นจุดเด่น และจุดบกพร่อง
ทั้งตัวของผู้วิจัยเอง รวมถึงนักเรียนเพื่อนำมาปรับปรุงการสอนในวงจรถัดไป อีกทั้งเรื่องที่นำมาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เรื่อง
ระบบย่อยอาหารและระบบไหลเวียนเลือด พบว่า การทำให้นักเรียนสนใจในเนื้อหา มีส่วนร่วมกับกิจกรรม เรียนรู้ได้เร็วขึ้น 
และร่วมกันทำงานกับสมาชิกในกลุ่ม คือ การออกแบบการสอนหรือเกมในแง่ที่ให้ตัวผู้เรียนไดช้่วยกันค้นหาข้อมูลด้วยตนเอง 
เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความอยากรู้และสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม  
 

สรุปผลการวิจัย 
       1. นักเรียนมีพัฒนาการด้านทักษะกระบวนการกลุ่มสูงขึ้นร้อยละ 33.11 ซึ่งอยู่ในระดับกลาง หลังไดร้ับการจดัการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นร่วมกับเกมวิทยาศาสตร ์
       2. นักเรียนมีพัฒนาการด้านเจตคตติ่อวิชาชีววิทยา สูงขึ้นร้อยละ 50.15 ซึ่งอยู่ในระดับกลาง หลังไดร้ับการจดัการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นร่วมกับเกมวิทยาศาสตร ์
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7 
 
เกมสามารถช่วยผู้เรียนในการพัฒนาความเข้าใจตามบริบทของสิ่งที่นำมาเสนอในรูปของวิทยาศาสตร ์ซึ่งเกมส่วนใหญอ่อกแบบ
มาเพื่อความสนุกสนามเป็นอันดับแรก แต่เป้าหมายหลักของแต่ละเกม คือ ลดความตึงเครียดของนักเรียน และการใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีและวิธีการใช้เกมจะทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและสนับสนุนการเรียนวิทยาศาสตร์มากขึ้น 
         3. ผลพัฒนาการของคะแนนกระบวนการกลุ่มและด้านเจตคติต่อวิชาชีววิทยาหลังจากใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ 5 ขั้นร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์ วงจรที่ 1-4 ได้ผลดังตาราง 2 
 

ตาราง 2 คะแนนทักษะกระบวนการกลุ่มและคะแนนเจตคติต่อวิชาชีววิทยาหลังจากการใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 
            หาความรู้ 5 ขัน้ร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์ 
 
 
 
 
            
           จากตางราง 2 แสดงให้เห็นว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น
ร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์ มีคะแนนทักษะกระบวนการกลุ่มวงจรที่ 1-4 ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ โดยวงจรที่มีคะแนนมาก
ที่สุด คือ วงจรที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ย 3.06 คะแนน และมีคะแนนเจตคติต่อวิชาชีววิทยาในวงจรที่ 1-4 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย
วงจรที่มีคะแนนมากท่ีสุด คือ วงจรที่ 4 มีคะแนน 5.95 คะแนน และวงจรที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ 3.81 คะแนน ซึ่งมี
การสะท้อนผลข้อมูลในแต่ละวงจร ดังนี้ 
           วงจรที่ 1 เริ่มใช้การจัดการเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู ้5 ขั้นร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์ครั้งแรก ส่งผลให้ทำงานล่าช้า
เนื่องนักเรียนมกีารปรับตัวกับเพื่อนในกลุ่มใหม่ที่ไม่สนิท ทำให้ไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กันภายในกลุ่ม สมาชิกแต่ละคนจะแยกกัน
ทำงานของตนเองหลังจากเสร็จแล้วก็มักจะนั่งเฉย และไม่แสดงความคิดเห็น ทำให้ผู้วิจัยได้แนวทางในการปรับแผนในวงจรที่ 2 
คือ ในการทำงานกลุ่มของนักเรียนครูผู้สอนได้กำหนดหน้าที่ให้ภายในกลุ่มต้องประกอบด้วย 1. หัวหน้า 2. ผู้จดบันทึก 3. ผู้นำ
เสนอ 4. ผู้จัดหาอุปกรณ์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีการทำงานร่วมกันมากขึ้น 
           วงจรที่ 2 การที่ผู้วิจัยกำหนดหน้าที่ของสมาชิกแต่ละคนรวมทั้งพูดกระตุ้นให้แต่ละคนตระหนักรู้ถึงหน้าที่ของตนเอง 
พบว่า นักเรียนเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น แต่จากการสังเกตแต่ละคนจะรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองเท่านั้น หลังจากเสร็จ
หน้าที่ของตนก็จะไม่ช่วยเหลือเพื่อนคนอื่นภายในกลุ่ม จากข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีแนวทางในการปรับแผนวงจรที่ 3 โดย
ผู้วิจัยออกแบบเกมที่ต้องให้สมาชิกแต่ละคนร่วมกันค้นหาคำตอบจากเกมที่เล่นเนื่องจากนักเรียนมีเครื ่องมือสื่อสารและ
อินเตอร์เน็ตทำให้การค้นหาสามารถทำได้ทุกคนและมีข้อมูลที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น รวมถึงเพิ่มเวลาเข้ามาเป็นปัจจัยให้แต่ละ
กลุ่มกระตือรือร้นในการหาคำตอบมากขึ้นด้วย 
            วงจรที่ 3 นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นเมื่อคุ้นเคยกับหน้าที่ที่กำหนด มีการถามความถนัดของเพื่อนภายในกลุ่ม
เพื่อแบ่งหน้าท่ีของแต่ละคน ทุกคนกระตือรือร้นท่ีจะค้นหาคำตอบเนื่องจากมีเวลาจำกัดในการค้นหา อย่างไรก็ตาม ยังพบว่ามี
กลุ่มนักเรียน 2 กลุ่มเดิมที่ยังคงใช้เวลานานในการทำงานถึงแม้จะมีการกำหนดเวลาและหน้าที่ของเพื่อนในกลุ่มที่แน่นอนแล้ว 
ซึ่งผู้วิจัยได้แนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการเพิ่มรางวัลสำหรับกลุ่มที่ได้อันดับที่ 1 เพื่อให้นักเรียนกลุ่มรั้งท้ายมีแรงจูงใจ
ในการทำงานมากขึ้นและสนุกสนานกับการทำงานกลุ่ม 
            วงจรที่ 4 นักเรียนให้ความร่วมมือและสนุกสนานกับการได้เล่นเกมเมื่อสิ้นสุดการทำกิจกรรมมีการประกาศกลุ่มที่ได้
คะแนนมากที่สุดและมอบรางวัลให้แก่กลุ่มนั้น ๆ นอกจากนี้ผู้วิจัย พบว่า เมื่อถึงขั้นกิจกรรมกลุ่ม นักเรียนแต่ละกลุ่มสามารถ
แบ่งหน้าท่ีกันได้เร็ว สมาชิกแต่ละคนช่วยกันหาข้อมูล โดยครูไม่ต้องกระตุ้นหรือแนะนำเหมือนวงจรก่อนหน้าน้ี นักเรียนท่ีไม่ให้

8 
 
ความร่วมมือในวงจรแรก ๆ เนื่องจากไม่มีเป้าหมายที่จะต้องทำเพื่อกลุ่มและช่วงแรกไม่สนิทกับเพื่อน สามารถปรับตัวและ
ร่วมกันทำงานกับเพ่ือนในกลุ่มได้เป็นอย่างดี 
             จากการดำเนินการวิจัยตามรูปแบบกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการทั้ง 4 วงจรอย่างต่อเนื ่องกันจะเห็นได้ว่า
กระบวนการดังกล่าวมีส่วนช่วยให้การจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนพัฒนาขึ้นไปพร้อม ๆ กับพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนใน
ชั้นเรียนควบคู่ไปด้วยกันโดยสามารถพัฒนากระบวนการกลุ่มและเจตคติต่อวิ ชาชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พิเศษได้ และจากการวัดผลเมื่อสิ้นสุดกระบวนการแต่ละวงจร ช่วยให้ผู้วิจัยเห็นจุดเด่น และจุดบกพร่อง
ทั้งตัวของผู้วิจัยเอง รวมถึงนักเรียนเพื่อนำมาปรับปรุงการสอนในวงจรถัดไป อีกทั้งเรื่องที่นำมาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เรื่อง
ระบบย่อยอาหารและระบบไหลเวียนเลือด พบว่า การทำให้นักเรียนสนใจในเนื้อหา มีส่วนร่วมกับกิจกรรม เรียนรู้ได้เร็วขึ้น 
และร่วมกันทำงานกับสมาชิกในกลุ่ม คือ การออกแบบการสอนหรือเกมในแง่ที่ให้ตัวผู้เรียนไดช้่วยกันค้นหาข้อมูลด้วยตนเอง 
เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความอยากรู้และสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม  
 

สรุปผลการวิจัย 
       1. นักเรียนมีพัฒนาการด้านทักษะกระบวนการกลุ่มสูงขึ้นร้อยละ 33.11 ซึ่งอยู่ในระดับกลาง หลังไดร้ับการจดัการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นร่วมกับเกมวิทยาศาสตร ์
       2. นักเรียนมีพัฒนาการด้านเจตคตติ่อวิชาชีววิทยา สูงขึ้นร้อยละ 50.15 ซึ่งอยู่ในระดับกลาง หลังไดร้ับการจดัการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นร่วมกับเกมวิทยาศาสตร ์
 

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ และโครงการส่งเสริมการผลิตครูที ่มีความสามารถพิเศษทาง

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สนับสนุนเงินทุนในการทำวิจัย 
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P7166

การบริหารจัดการเวลาหน้าจอบนโลกดิจิทัลของนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16

ณัฏฐ์ชยณัฐ จินดาภักดี1* เสาวรส ยิ่งวรรณะ2 และชนานันท์ ศรีสุวรรณ3

บทคัดย่อ
 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยมุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็น Smart and Successful Student มีเป้าหมายพัฒนานักเรียนให้เป็น

นกัสร้างนวตักรรม ใช้เทคโนโลยเีป็นเครือ่งมอืในการพัฒนาคุณภาพชีวติ มคุีณลักษณะเป็นพลเมอืงอาเซยีนและพลโลกเพือ่สนองการ

เรียนรูใ้นยุคศตวรรษที ่21 ส่งผลให้นกัเรยีนมโีอกาสใช้เทคโนโลยรีวมถงึสือ่ดิจทิลัในโรงเรยีนมากขึน้ จงึจ�าเป็นทีจ่ะต้องส่งเสรมิแนวคดิ

ให้นกัเรียนมกีารบรหิารจดัการเวลาหน้าจอในชวีติประจ�าวันให้เกดิขึน้ โดยการวจิยัในครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่เปรยีบเทยีบการบรหิาร

จัดการเวลาหน้าจอของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMT กับนักเรียนห้องเรียนปกติ ซึ่งเป็นการการวิจัยเชิงส�ารวจที่ได้ท�าการศึกษากับ

กลุ่มตัวอย่างวิจัยที่เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ�านวน 330 คน ด้วยวิธีการ

สุม่แบบหลายขัน้ตอน ทีไ่ด้ท�าการทดสอบกบัแบบสอบถามการบรหิารจดัการเวลาหน้าจอทีม่ค่ีาความเชือ่มัน่ตามสตูรของครอนบาค

เท่ากับ .806 ซึ่งมีสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่า t-test จนเกิดผลการ

ศึกษาที่พบว่าการบริหารจัดการเวลาหน้าจอของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMT มากกว่านักเรียนห้องเรียนปกติ อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.05 ตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ ทัง้นีเ้นือ่งจากหลกัสตูรของห้องเรยีนพเิศษ SMT ได้เน้นกลุม่สาระการเรยีนรูร้ายวชิาเพิม่พนู

ประสบการณ์และความสนใจของนักเรียนตามความเหมาะสมทั้งวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีส่งเสริมความรู้ ความคิด

และทกัษะด้านเทคโนโลยทีีน่�ามาปรบัใช้กบัการเรยีนการสอน จงึท�าให้นักเรยีนมกีารบรหิารจดัการเวลาหน้าจอทีแ่ตกต่างและสูงกว่า

ห้องเรียนปกติ ผลการศึกษาครั้งนี้จึงแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในโครงสร้างหลักสูตรของห้องเรียนพิเศษ SMT ได้เป็นอย่างดี

ค�าส�าคัญ : การบริหารจัดการเวลาหน้าจอ

1 นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ, วิชาเอกการวัดและประเมินทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000
2 อ.ดร., สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000
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Screen Time Management in a World of Digital of students at Hatyaiwittayalai School under Secondary Educational 

Service Area Office 16 (SESAO)

Natchayanat Jindapakdee1* Saowaros Yingwanna2 and Chananan Srisuwan3

Abstract

Hatyaiwittayalai school aims to develop students to be Smart and Successful Student. The goals are 

to develop students to be innovators that use technology to be qualified as a citizen of ASEAN and the world 

in order to meet the learning in the 21st century. Therefore, it is necessary to promote the concepts of Screen 

Time Management in daily life to the students. The purpose of this study was to compare Screen Time Man-

agement average between SMT Classroom students and Normal Classroom students. This is a survey research 

with the population from junior high school students in academic year 2562. There were 330 samples with 

multi-stage sampling selected proportionally from the population. The instrument used was questionnaire about 

Screen Time Management with the reliability of Cronbach’s formula at .806. The quantitative data was analyzed 

by using the descriptive statistics to find arithmetic percentage, mean, standard deviation and T-test. The result 

indicated that Screen Time Management average of SMT Classroom students was statistically higher than Nor-

mal Classroom students at the significant level at 0.05 and supported the hypothesis. Furthermore, based on 

the curriculum of SMT Classroom students that focuses on the subject matter of learning, enhancing the ex-

periences and interests of students in both Science-Mathematics and Technology to be applied in both teach-

ing and learning - it affected SMT Classroom students to have more Screen Time Management average than 

Normal Classroom students. The results of this study clearly indicated the effectiveness of SMT Classroom 

curriculum.

Keyword : Screen Time Management
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บทน า 
  
 ในทศวรรษที่ผ่านมา การใช้เวลาหน้าจอดิจิทัล (Screen Time) เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก เนื่องจากอุปกรณ์ดิจิทัลได้
อ านวยความสะดวกมากมายหลากหลายด้าน และจากผลส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้ดิจิทัลทั่วโลกในปี 2561 ของ “We Are 
Social” และ “Hootsuite” (ปณชัย อารีเพิ่มพร, 2561 : ออนไลน์) พบว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่ใช้เวลาต่อวันอยู่กับ
อินเทอร์เน็ต (รวมทุกอุปกรณ์) มากที่สุดในโลก โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 9 ชั่วโมง 38 นาทีต่อวัน ดังนั้น การที่พลเมืองของไทยเรานั้น มี
ทักษะในการบริหารเวลากับการใช้อุปกรณ์ยุคดิจิทัล รวมไปถึงการควบคุมเพื่อให้เกิดสมดุลระหว่างโลกออนไลน์และโลก
ภายนอก นับว่าเป็นเรื่องที่ดีและมีประโยชน์ และนับเป็นอีกหนึ่งความสามารถที่บ่งบอกถึงความเป็นพลเมืองดิจิทัล ซึ่งเป็น
คุณธรรมของคนในสังคมในการใช้ชีวิตอย่างหนึ่งที่มนุษย์ทุกคนควรมีได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ขาดความเหมาะสมย่อมส่งผลเสียต่อสุขภาพ  ทั้งนี้ในบทความเรื่อง “พลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship)” โดย 
Phichitra Phetparee| ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ สสส. (วันที่ 27 มีนาคม 2562) ได้บ่งบอกทักษะในการบริหารเวลากับการใช้
อุปกรณ์ยุคดิจิทัล รวมไปถึงการควบคุมเพื่อให้เกิดสมดุลระหว่างโลกออนไลน์และโลกภายนอก นับเป็นอีกหนึ่งความสามารถที่
บ่งบอกถึง ความเป็นพลเมืองดิจิทัล ได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ขาดความเหมาะสม
ย่อมส่งผลเสียต่อสุขภาพโดยรวม ทั้งความเครียดต่อสุขภาพจิตและเป็นสาเหตุก่อให้เกิดความเจ็บป่วยทางกาย ซึ่งน าไปสู่การ
สูญเสียทรัพย์สินเพื่อใช้รักษา และเสียสุขภาพในระยะยาวโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
 จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น จึงเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาที่ต้องค านึงถึงความฉลาดทางดิจิทัลที่จ าเป็นของนักเรียน 
โดยเฉพาะกับโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยที่ได้มุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็น Smart and Successful Student และพัฒนาโรงเรียน
เป็นโรงเรียนชั้นน าเป็น Smart School in 2020 โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาในความสามารถพิเศษของผู้เรียนให้เป็นนักคิดนัก
สร้างนวัตกรรมสามารถแก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมและมีคุณลักษณะ
เป็นพลเมืองอาเซียนและพลโลก จึงท าให้มีห้องเรียนพิเศษ SMT (Science Mathematics and Technology) ที่โรงเรียนได้
จัดท าขึ้นเพื่อสนองในการเรียนรู้ของผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21 เป็นห้องเรียนที่เน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่นักคิด นักวิเคราะห์ 
นักแก้ปัญหา นักสร้างสรรค์ นักประดิษฐ์นวัตกรรม และรู้จักใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้และการ
ท างาน เพื่อการเป็นพลโลกและสู่การแข่งขันได้ในเวทีโลก รวมไปถึงนักเรียนห้องเรียนปกติ ที่จัดการเรียนรู้โดยค านึงถึงผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 21เช่นกัน จึงส่งผลให้ผู้เรียนในโรงเรียนนี้ มีโอกาสที่ใช้เทคโนโลยี รวมถึงสื่อดิจิทัลต่าง ๆ ที่จ าเป็นที่จะต้อง
ส่งเสริมแนวปฏิบัติให้ผู้เรียนมีการบริหารจัดการเวลาบนโลกดิจิทัลในการใช้ชีวิตประจ าวันของผู้เรียน 
 ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการบริหารจัดการเวลาหน้าจอ ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMT และ
นักเรียนห้องเรียนปกติ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 โดยคาดหวังว่า 
ผลการวิจัยนี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้นักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยทุกคน ได้
ตระหนักถึงความเป็นพลเมืองดิจิทัล ใช้เวลาและจัดการกับเทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจ าวันทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียนให้มากที่สุด  เพื่อท่ีจะเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและโลกได้ต่อไป น าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่แสดงถึงความส าเร็จ
ของการจัดการศึกษาในหลักสูตรของสถานศึกษาต่อไปในอนาคต 
 

วิธีด าเนินการ 
การวิจัยในครั้งนี้การวิจัยเชิงส ารวจ  (Survey research) เป็นการส ารวจโรงเรียน (School survey) โดยเป็น

การศึกษาหาค าตอบในแง่มุมประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนทั้งนี้  ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยจะ
สามารถน าไปใช้ทั้งในระดับก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาระดับประเทศ  และน าไปใช้ในการป้องกันแก้ไขปัญหาการจัด
การศึกษาในระดับโรงเรียนซึ่งเป็นระดับปฏิบัติอีกด้วย   

 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากร  (Population) 

ประชากรที่ใช้เพื่อการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนหาดใหญ่
วิทยาลัย  จ านวน 1,882 คน ดังนี้ (ข้อมูลจากฝ่ายบริหารวิชาการ เดือนตุลาคม 2562)  

กลุ่มตัวอย่าง  (Sample) 
ผู้วิจัยเลือกใช้กลุ่มตัวอย่าง โดยค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของทาโร ยามาเน่ (Yamane : 1973) และ

ใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multistage Stage sampling) ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้ทั้งวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) และวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) เพื่อสุ่มเลือกห้องเรียนที่ต้องการในการวิจัย ได้ผลการสุ่ม
กลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 

นั ก เรียนชั้ นมั ธยมศึ กษ าตอนต้น  ห้ อ งเรียนพิ เศษ  SMT ชั้ นมั ธยมศึ กษ าปี ที่  1  / 6  จ านวน  36  คน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 6 จ านวน 36 คน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 6 จ านวน 42 คน รวม 114 คน 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 9 จ านวน 45  คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 
11 จ านวน 25 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 7 จ านวน 50 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 12 จ านวน 25 คนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 
9 จ านวน 21 คน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 10 จ านวน 50 คน รวม 216 คน 

รวมมีกลุ่มตัวอย่างที่ที่เป็นตัวแทนประชากรทั้งสิ้น 330 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ตัวเลือก โดยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการเวลาหน้าจอ ที่เป็นหนึ่งในทักษะทางความฉลาดทางดิจิทัล 24 ข้อค าถาม  
การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม แล้วน าไปวิเคราะห์
ข้อมู ลด้ วยค่ าสถิติ เบื้ อ งต้น  ได้ แก่  ค่ าร้อยละ ค่ าเฉลี่ ย เลขคณิ ต  ส่ วน เบี่ ยงเบนมาตรฐาน ค่ าความเชื่ อมั่ น  ค่ า 
t-test โดยใช้โปรแกรม SPSS ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาจัดระบบและวิเคราะห์ข้อมูล และแปลความหมายของ
ค่าเฉลี่ยรายฉบับ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2554, หน้า 121)  
              คะแนนเฉลี่ย  4.51 - 5.00   หมายถึง    การบริหารจัดการเวลาหน้าจออยู่ในระดับสูงที่สุด 

คะแนนเฉลี่ย  3.51 - 4.50   หมายถึง    การบริหารจัดการเวลาหน้าจออยู่ในระดับสูง 
คะแนนเฉลี่ย  2.51 - 3.50   หมายถึง    การบริหารจัดการเวลาหน้าจออยู่ในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย  1.51 - 2.50   หมายถึง    การบริหารจัดการเวลาหน้าจออยู่ในระดับต ่า 
คะแนนเฉลี่ย  1.00 - 1.50    หมายถึง   การบริหารจัดการเวลาหน้าจออยู่ในระดับต ่าที่สุด 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ค่าร้อยละของนักเรียนในแต่ละหลักสูตร ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากแบบสอบถามรายฉบับ  ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานของคะแนนที่ได้จากแบบสอบถามรายฉบับ ค่าความเชื่อมั่นตามสูตรของครอนบาคของแบบสอบถามรายฉบับ การ
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยประชากร 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน (t-test) 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัย 
การแปลผลการบริหารจัดการเวลาหน้าจอของนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่ วิทยาลัย สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 จ าแนกเป็นนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMT และหลักสูตรห้องเรียนปกติ  มีผลการวิจัย ดังนี้ 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

บทน า 
  
 ในทศวรรษที่ผ่านมา การใช้เวลาหน้าจอดิจิทัล (Screen Time) เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก เนื่องจากอุปกรณ์ดิจิทัลได้
อ านวยความสะดวกมากมายหลากหลายด้าน และจากผลส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้ดิจิทัลทั่วโลกในปี 2561 ของ “We Are 
Social” และ “Hootsuite” (ปณชัย อารีเพิ่มพร, 2561 : ออนไลน์) พบว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่ใช้เวลาต่อวันอยู่กับ
อินเทอร์เน็ต (รวมทุกอุปกรณ์) มากที่สุดในโลก โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 9 ชั่วโมง 38 นาทีต่อวัน ดังนั้น การที่พลเมืองของไทยเรานั้น มี
ทักษะในการบริหารเวลากับการใช้อุปกรณ์ยุคดิจิทัล รวมไปถึงการควบคุมเพื่อให้เกิดสมดุลระหว่างโลกออนไลน์และโลก
ภายนอก นับว่าเป็นเรื่องที่ดีและมีประโยชน์ และนับเป็นอีกหนึ่งความสามารถที่บ่งบอกถึงความเป็นพลเมืองดิจิทัล ซึ่งเป็น
คุณธรรมของคนในสังคมในการใช้ชีวิตอย่างหนึ่งที่มนุษย์ทุกคนควรมีได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ขาดความเหมาะสมย่อมส่งผลเสียต่อสุขภาพ  ทั้งนี้ในบทความเรื่อง “พลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship)” โดย 
Phichitra Phetparee| ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ สสส. (วันที่ 27 มีนาคม 2562) ได้บ่งบอกทักษะในการบริหารเวลากับการใช้
อุปกรณ์ยุคดิจิทัล รวมไปถึงการควบคุมเพื่อให้เกิดสมดุลระหว่างโลกออนไลน์และโลกภายนอก นับเป็นอีกหนึ่งความสามารถที่
บ่งบอกถึง ความเป็นพลเมืองดิจิทัล ได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ขาดความเหมาะสม
ย่อมส่งผลเสียต่อสุขภาพโดยรวม ทั้งความเครียดต่อสุขภาพจิตและเป็นสาเหตุก่อให้เกิดความเจ็บป่วยทางกาย ซึ่งน าไปสู่การ
สูญเสียทรัพย์สินเพื่อใช้รักษา และเสียสุขภาพในระยะยาวโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
 จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น จึงเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาที่ต้องค านึงถึงความฉลาดทางดิจิทัลที่จ าเป็นของนักเรียน 
โดยเฉพาะกับโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยที่ได้มุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็น Smart and Successful Student และพัฒนาโรงเรียน
เป็นโรงเรียนชั้นน าเป็น Smart School in 2020 โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาในความสามารถพิเศษของผู้เรียนให้เป็นนักคิดนัก
สร้างนวัตกรรมสามารถแก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมและมีคุณลักษณะ
เป็นพลเมืองอาเซียนและพลโลก จึงท าให้มีห้องเรียนพิเศษ SMT (Science Mathematics and Technology) ที่โรงเรียนได้
จัดท าขึ้นเพื่อสนองในการเรียนรู้ของผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21 เป็นห้องเรียนที่เน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่นักคิด นักวิเคราะห์ 
นักแก้ปัญหา นักสร้างสรรค์ นักประดิษฐ์นวัตกรรม และรู้จักใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้และการ
ท างาน เพื่อการเป็นพลโลกและสู่การแข่งขันได้ในเวทีโลก รวมไปถึงนักเรียนห้องเรียนปกติ ที่จัดการเรียนรู้โดยค านึงถึงผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 21เช่นกัน จึงส่งผลให้ผู้เรียนในโรงเรียนนี้ มีโอกาสที่ใช้เทคโนโลยี รวมถึงสื่อดิจิทัลต่าง ๆ ที่จ าเป็นที่จะต้อง
ส่งเสริมแนวปฏิบัติให้ผู้เรียนมีการบริหารจัดการเวลาบนโลกดิจิทัลในการใช้ชีวติประจ าวันของผู้เรียน 
 ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการบริหารจัดการเวลาหน้าจอ ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMT และ
นักเรียนห้องเรียนปกติ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 โดยคาดหวังว่า 
ผลการวิจัยนี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้นักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยทุกคน ได้
ตระหนักถึงความเป็นพลเมืองดิจิทัล ใช้เวลาและจัดการกับเทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจ าวันทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียนให้มากที่สุด  เพื่อท่ีจะเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและโลกได้ต่อไป น าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่แสดงถึงความส าเร็จ
ของการจัดการศึกษาในหลักสูตรของสถานศึกษาต่อไปในอนาคต 
 

วิธีด าเนินการ 
การวิจัยในครั้งนี้การวิจัยเชิงส ารวจ  (Survey research) เป็นการส ารวจโรงเรียน (School survey) โดยเป็น

การศึกษาหาค าตอบในแง่มุมประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนทั้งนี้  ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยจะ
สามารถน าไปใช้ทั้งในระดับก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาระดับประเทศ  และน าไปใช้ในการป้องกันแก้ไขปัญหาการจัด
การศึกษาในระดับโรงเรียนซึ่งเป็นระดับปฏิบัติอีกด้วย   

 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากร  (Population) 

ประชากรที่ใช้เพื่อการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนหาดใหญ่
วิทยาลัย  จ านวน 1,882 คน ดังนี้ (ข้อมูลจากฝ่ายบริหารวิชาการ เดือนตุลาคม 2562)  

กลุ่มตัวอย่าง  (Sample) 
ผู้วิจัยเลือกใช้กลุ่มตัวอย่าง โดยค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของทาโร ยามาเน่ (Yamane : 1973) และ

ใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multistage Stage sampling) ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้ทั้งวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) และวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) เพื่อสุ่มเลือกห้องเรียนที่ต้องการในการวิจัย ได้ผลการสุ่ม
กลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 

นั ก เรียนชั้ นมั ธยมศึ กษ าตอนต้น  ห้ อ งเรียนพิ เศษ  SMT ชั้ นมั ธยมศึ กษ าปี ที่  1  / 6  จ านวน  36  คน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 6 จ านวน 36 คน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 6 จ านวน 42 คน รวม 114 คน 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 9 จ านวน 45  คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 
11 จ านวน 25 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 7 จ านวน 50 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 12 จ านวน 25 คนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 
9 จ านวน 21 คน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 10 จ านวน 50 คน รวม 216 คน 

รวมมีกลุ่มตัวอย่างที่ที่เป็นตัวแทนประชากรทั้งสิ้น 330 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ตัวเลือก โดยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการเวลาหน้าจอ ที่เป็นหนึ่งในทักษะทางความฉลาดทางดิจิทัล 24 ข้อค าถาม  
การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม แล้วน าไปวิเคราะห์
ข้อมู ลด้ วยค่ าสถิติ เบื้ อ งต้น  ได้ แก่  ค่ าร้อยละ ค่ าเฉลี่ ย เลขคณิ ต  ส่ วน เบี่ ยงเบนมาตรฐาน ค่ าความเชื่ อมั่ น  ค่ า 
t-test โดยใช้โปรแกรม SPSS ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาจัดระบบและวิเคราะห์ข้อมูล และแปลความหมายของ
ค่าเฉลี่ยรายฉบับ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2554, หน้า 121)  
              คะแนนเฉลี่ย  4.51 - 5.00   หมายถึง    การบริหารจัดการเวลาหน้าจออยู่ในระดับสูงที่สุด 

คะแนนเฉลี่ย  3.51 - 4.50   หมายถึง    การบริหารจัดการเวลาหน้าจออยู่ในระดับสูง 
คะแนนเฉลี่ย  2.51 - 3.50   หมายถึง    การบริหารจัดการเวลาหน้าจออยู่ในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย  1.51 - 2.50   หมายถึง    การบริหารจัดการเวลาหน้าจออยู่ในระดับต ่า 
คะแนนเฉลี่ย  1.00 - 1.50    หมายถึง   การบริหารจัดการเวลาหน้าจออยู่ในระดับต ่าที่สุด 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ค่าร้อยละของนักเรียนในแต่ละหลักสูตร ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากแบบสอบถามรายฉบับ  ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานของคะแนนที่ได้จากแบบสอบถามรายฉบับ ค่าความเชื่อมั่นตามสูตรของครอนบาคของแบบสอบถามรายฉบับ การ
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยประชากร 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน (t-test) 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัย 
การแปลผลการบริหารจัดการเวลาหน้าจอของนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่ วิทยาลัย สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 จ าแนกเป็นนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMT และหลักสูตรห้องเรียนปกติ  มีผลการวิจัย ดังนี้ 
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ตามวัตถุประสงค์ที่ว่า เพื่อเปรียบเทียบการบริหารจัดการเวลาหน้าจอของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMT กับ
นักเรียนห้องเรียนปกติ ได้ผลการวิจัยดีงนี้  

ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยการบริหารจัดการเวลาหน้าจอของนักเรียน
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ระหว่างนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMT และห้องเรียนปกต ิ

หลักสูตรของห้องเรียน 
จ านวน 
(คน) 

การบริหารจัดการเวลาหน้าจอ 
t p 

 S.D. 
1. ห้องเรียนพิเศษ  SMT 114 3.46 .44 

2.081 .005* 2. ห้องเรียนปกติ 216 3.34 .49 
*P < .05   
 จากตารางที่ 1  พบว่า  พบว่าห้องเรียนพิเศษ SMT มีนักเรียนจ านวน 114 คน ( = 3.473, S.D. = 0.438) และ
ห้องเรียนปกติ มีนักเรียนจ านวน 216 คน ( = 3.411, S.D. = 0.487)  สรุปผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยได้ว่า 
การบริหารจัดการเวลาหน้าจอของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMT มีมากกว่านักเรียนห้องเรียนปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

ตารางที่ 2  ตารางแสดงการแปลผลระดับของการบริหารจัดการเวลาหน้าจอของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMT 
จ าแนกเป็นรายห้องเรียน  

ห้องเรียนพิเศษ SMT  S.D. แปลผลระดับการบริหารจัดการเวลาหน้าจอ 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 / 6 3.46 0.49 ระดับปานกลาง 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 / 6 3.58 0.41 ระดับสูง 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 / 6 3.34 0.39 ระดับปานกลาง 

จากตารางที่ 2 แสดงการแปลผลระดับของการบริหารจัดการเวลาหน้าจอของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMT พบว่า 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 6 ( = 3.58, S.D. = 0.41) มีค่าเฉลี่ยรายห้องสูงสุด เมื่อแปลผลตามระดับที่ก าหนด พบว่า มี
ร ะ ดั บ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร เ ว ล า ห น้ า จ อ อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ สู ง  ส่ ว น ชั้ น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ปี ที่  1  /  6  
( = 3.46, S.D. = 0.49)  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 6 ( = 3.34, S.D. = 0.39)  เมื่อแปลผลตามระดับที่ก าหนด พบว่า มี
ระดับของการบริหารจัดการเวลาหน้าจออยุ่ในระดับเดียวกัน คือ ระดับปานกลาง 

 

ตารางที่ 3 ตารางแสดงการแปลผลระดับของการบริหารจัดการเวลาหน้าจอของนักเรียนห้องเรียนปกติ จ าแนก
เป็นรายห้องเรียน  

ห้องเรียนปกติ  S.D. แปลผลระดับการบริหารจัดการเวลาหน้าจอ 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 / 9 3.40 0.53 ระดับปานกลาง 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 / 11 3.31 0.44 ระดับปานกลาง 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 / 7 3.22 0.35 ระดับปานกลาง 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 / 12 3.29 0.34 ระดับปานกลาง 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 / 9 3.40 0.52 ระดับปานกลาง 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 / 10 3.39 0.55 ระดับปานกลาง 

 

 
 

จากตารางที่ 3 แสดงการแปลผลระดับของการบริหารจัดการเวลาหน้าจอของนักเรียนหลักสูตรห้องเรียนปกติ 
พ บ ว่ า  นั ก เ รี ย น ชั้ น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ปี ที่  1  /  9  ( = 3.40, S.D. = 0.53)  ชั้ น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ปี ที่  1  /  1 1  
( = 3.31, S.D. = 0.44)    ชั้ น มั ธ ย ม ศึ ก ษ าปี ที่  2  /  7  ( = 3.22, S.D. = 0.35) ชั้ น มั ธ ย ม ศึ ก ษ าปี ที่  2  /  1 2 
( = 3.29, S.D. = 0.34)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 9 ( = 3.40, S.D. = 0.52) และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 10 ( = 3.39, 
S.D. = 0.55)  เมื่อแปลผลตามระดับที่ก าหนด พบว่า มีระดับของการบริหารจัดการเวลาหน้าจออยู่ในระดับเดียวกัน คือ ระดับ
ปานกลาง 

 

 ตารางท่ี 4  ตารางแสดงการแปลผลระดับการบริหารจัดการเวลาหน้าจอของนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย  

หลักสูตรห้องเรียน  S.D. แปลผลระดับการบริหารจัดการเวลาหน้าจอ 

1. ห้องเรียนพิเศษ  SMT 3.48 .44 ระดับปานกลาง 
2. ห้องเรียนปกติ 3.41 .49 ระดับปานกลาง 

รวมทั้ง 2 หลักสูตร 3.43 .46 ระดับปานกลาง 
จ า ก ต า ร า งที่  4  แ ส ด งก า ร แ ป ล ผ ล ร ะ ดั บ ข อ งก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร เว ล า ห น้ า จ อ ข อ งนั ก เรี ย น 

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย เมื่อแปลผลตามระดับที่ก าหนด พบว่า ทั้งหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ SMT ( =3.48,S.D.=0.44) 
และหลักสูตรห้องเรียนปกติ ( =3.41,S.D.=0.49) มีระดับการบริหารจัดการเวลาหน้าจออยู่ในรับปานกลาง และพบว่า 
ค่าเฉลี่ยรวมท้ัง 2 หลักสูตรมีระดับของการบริหารจัดการเวลาหน้าจออยู่ในระดับปานกลาง ( =3.43,S.D.=0.46) ด้วยเช่นกัน 

 
 

อภิปรายผล 
จากวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ว่า เพื่อเปรียบเทียบการบริหารจัดการเวลาหน้าจอของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 

SMT  และนักเรียนห้องเรียนปกติ ผลการวิจัยพบว่า การบริหารจัดการเวลาหน้าจอของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMT มี
มากกว่านักเรียนห้องเรียนปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ผู้วิจัยได้ ตั้งไว้ ทั้งนี้
เนื่องจากโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 (ปรับปรุง 2560) ส าหรับห้องเรียนพิเศษ SMT ที่ได้น ามาจัดการเรียนการสอนและประยุกต์ใช้กับนักเรียนห้องเรียนนั้น มี
การน าความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีมาปรับใช้กับหลักสูตร ได้แก่ 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 2. กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาเพ่ิมพูนประสบการณ์และความสนใจของนักเรียน
ตามความเหมาะสมทั้งวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  3.กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมพิเศษ (Advance 
Placement Program :AP Program) เป็นรายวิชาเรียนล่วงหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตร สอวน. โดยจัด
ตามศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคลและ 4.กลุ่มกิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้สอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของการวัด
การเรียนรู้ ตามโครงสร้างหลักสูตรที่ได้กล่าวมาข้างต้น จึงแสดงให้เห็นว่านักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMT  ได้รับความรู้ในเรื่อง
ของเทคโนโลยีที่เข้ามาข้องเกี่ยวกับการเรียนการสอนในชั้นเรียนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัยและทักษะ
พิสัยที่เข้ามาอยู่ในโครงสร้างรายวิชาในหลักสูตร เช่น วิชาออกแบบเทคโนโลยี วิชาทัศนศิลป์และการออกแบบกราฟิกด้วย
คอมพิวเตอร์ วิชากราฟิกและเทคโนโลยีสื่อประสม เป็นต้น รวมถึงครูก็จะสอดแทรกการปรับใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวันด้วย 
ดังนั้น จึงส่งผลให้นักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMT ถึงได้ให้ความส าคัญการบริหารจัดการเวลาหน้าจอมากกว่าและแตกต่างกันกับ
นักเรียนห้องเรียนปกติ 

ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของประวิตร  จันทร์อับ ที่ได้ท าการวิจัย เรื่อง พฤติกรรมการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์และผลกระทบต่อนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดพิษณุโลก ที่พบว่า ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 
 

ตามวัตถุประสงค์ที่ว่า เพื่อเปรียบเทียบการบริหารจัดการเวลาหน้าจอของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMT กับ
นักเรียนห้องเรียนปกต ิได้ผลการวิจัยดีงนี้  

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยการบริหารจัดการเวลาหน้าจอของนักเรียน
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ระหว่างนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMT และห้องเรียนปกต ิ

หลักสูตรของห้องเรียน 
จ านวน 
(คน) 

การบริหารจัดการเวลาหน้าจอ 
t p 

 S.D. 
1. ห้องเรียนพิเศษ  SMT 114 3.46 .44 

2.081 .005* 2. ห้องเรียนปกติ 216 3.34 .49 
*P < .05   
 จากตารางที่ 1  พบว่า  พบว่าห้องเรียนพิเศษ SMT มีนักเรียนจ านวน 114 คน ( = 3.473, S.D. = 0.438) และ
ห้องเรียนปกติ มีนักเรียนจ านวน 216 คน ( = 3.411, S.D. = 0.487)  สรุปผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยได้ว่า 
การบริหารจัดการเวลาหน้าจอของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMT มีมากกว่านักเรียนห้องเรียนปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

ตารางที่ 2  ตารางแสดงการแปลผลระดับของการบริหารจัดการเวลาหน้าจอของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMT 
จ าแนกเป็นรายห้องเรียน  

ห้องเรียนพิเศษ SMT  S.D. แปลผลระดับการบริหารจัดการเวลาหน้าจอ 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 / 6 3.46 0.49 ระดับปานกลาง 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 / 6 3.58 0.41 ระดับสูง 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 / 6 3.34 0.39 ระดับปานกลาง 

จากตารางที่ 2 แสดงการแปลผลระดับของการบริหารจัดการเวลาหน้าจอของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMT พบว่า 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 6 ( = 3.58, S.D. = 0.41) มีค่าเฉลี่ยรายห้องสูงสุด เมื่อแปลผลตามระดับที่ก าหนด พบว่า มี
ร ะ ดั บ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร เ ว ล า ห น้ า จ อ อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ สู ง  ส่ ว น ชั้ น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ปี ที่  1  /  6  
( = 3.46, S.D. = 0.49)  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 6 ( = 3.34, S.D. = 0.39)  เมื่อแปลผลตามระดับที่ก าหนด พบว่า มี
ระดับของการบริหารจัดการเวลาหน้าจออยุ่ในระดับเดียวกัน คือ ระดับปานกลาง 

 

ตารางที่ 3 ตารางแสดงการแปลผลระดับของการบริหารจัดการเวลาหน้าจอของนักเรียนห้องเรียนปกติ จ าแนก
เป็นรายห้องเรียน  

ห้องเรียนปกติ  S.D. แปลผลระดับการบริหารจัดการเวลาหน้าจอ 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 / 9 3.40 0.53 ระดับปานกลาง 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 / 11 3.31 0.44 ระดับปานกลาง 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 / 7 3.22 0.35 ระดับปานกลาง 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 / 12 3.29 0.34 ระดับปานกลาง 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 / 9 3.40 0.52 ระดับปานกลาง 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 / 10 3.39 0.55 ระดับปานกลาง 

 

 
 

จากตารางที่ 3 แสดงการแปลผลระดับของการบริหารจัดการเวลาหน้าจอของนักเรียนหลักสูตรห้องเรียนปกติ 
พ บ ว่ า  นั ก เ รี ย น ชั้ น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ปี ที่  1  /  9  ( = 3.40, S.D. = 0.53)  ชั้ น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ปี ที่  1  /  1 1  
( = 3.31, S.D. = 0.44)    ชั้ น มั ธ ย ม ศึ ก ษ าปี ที่  2  /  7  ( = 3.22, S.D. = 0.35) ชั้ น มั ธ ย ม ศึ ก ษ าปี ที่  2  /  1 2 
( = 3.29, S.D. = 0.34)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 9 ( = 3.40, S.D. = 0.52) และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 10 ( = 3.39, 
S.D. = 0.55)  เมื่อแปลผลตามระดับที่ก าหนด พบว่า มีระดับของการบริหารจัดการเวลาหน้าจออยู่ในระดับเดียวกัน คือ ระดับ
ปานกลาง 

 

 ตารางท่ี 4  ตารางแสดงการแปลผลระดับการบริหารจัดการเวลาหน้าจอของนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย  

หลักสูตรห้องเรียน  S.D. แปลผลระดับการบริหารจัดการเวลาหน้าจอ 

1. ห้องเรียนพิเศษ  SMT 3.48 .44 ระดับปานกลาง 
2. ห้องเรียนปกติ 3.41 .49 ระดับปานกลาง 

รวมทั้ง 2 หลักสูตร 3.43 .46 ระดับปานกลาง 
จ า ก ต า ร า งที่  4  แ ส ด งก า ร แ ป ล ผ ล ร ะ ดั บ ข อ งก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร เว ล า ห น้ า จ อ ข อ งนั ก เรี ย น 

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย เมื่อแปลผลตามระดับที่ก าหนด พบว่า ทั้งหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ SMT ( =3.48,S.D.=0.44) 
และหลักสูตรห้องเรียนปกติ ( =3.41,S.D.=0.49) มีระดับการบริหารจัดการเวลาหน้าจออยู่ในรับปานกลาง และพบว่า 
ค่าเฉลี่ยรวมท้ัง 2 หลักสูตรมีระดับของการบริหารจัดการเวลาหน้าจออยู่ในระดับปานกลาง ( =3.43,S.D.=0.46) ด้วยเช่นกัน 

 
 

อภิปรายผล 
จากวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ว่า เพื่อเปรียบเทียบการบริหารจัดการเวลาหน้าจอของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 

SMT  และนักเรียนห้องเรียนปกติ ผลการวิจัยพบว่า การบริหารจัดการเวลาหน้าจอของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMT มี
มากกว่านักเรียนห้องเรียนปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ผู้วิจัยได้ ตั้งไว้ ทั้งนี้
เนื่องจากโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 (ปรับปรุง 2560) ส าหรับห้องเรียนพิเศษ SMT ที่ได้น ามาจัดการเรียนการสอนและประยุกต์ใช้กับนักเรียนห้องเรียนนั้น มี
การน าความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีมาปรับใช้กับหลักสูตร ได้แก่ 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 2. กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มพูนประสบการณ์และความสนใจของนักเรียน
ตามความเหมาะสมทั้งวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  3.กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมพิเศษ (Advance 
Placement Program :AP Program) เป็นรายวิชาเรียนล่วงหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตร สอวน. โดยจัด
ตามศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคลและ 4.กลุ่มกิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้สอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของการวัด
การเรียนรู้ ตามโครงสร้างหลักสูตรที่ได้กล่าวมาข้างต้น จึงแสดงให้เห็นว่านักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMT  ได้รับความรู้ในเรื่อง
ของเทคโนโลยีที่เข้ามาข้องเกี่ยวกับการเรียนการสอนในชั้นเรียนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัยและทักษะ
พิสัยที่เข้ามาอยู่ในโครงสร้างรายวิชาในหลักสูตร เช่น วิชาออกแบบเทคโนโลยี วิชาทัศนศิลป์และการออกแบบกราฟิกด้วย
คอมพิวเตอร์ วิชากราฟิกและเทคโนโลยีสื่อประสม เป็นต้น รวมถึงครูก็จะสอดแทรกการปรับใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวันด้วย 
ดังนั้น จึงส่งผลให้นักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMT ถึงได้ให้ความส าคัญการบริหารจัดการเวลาหน้าจอมากกว่าและแตกต่างกันกับ
นักเรียนห้องเรียนปกติ 

ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของประวิตร  จันทร์อับ ที่ได้ท าการวิจัย เรื่อง พฤติกรรมการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์และผลกระทบต่อนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดพิษณุโลก ที่พบว่า ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล



1644
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 
 
ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งประกอบด้วย ภูมิหลังของครอบครัว ฐานะของครอบครัว 
อาชีพของบิดามารดาหรือผู้ปกครอง  การศึกษาของบิดามารดาหรือผู้ปกครอง รูปแบบสังคมภายในครอบครัว เป็นปัจจัย
ผลักดันส าคัญที่หล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมการใช้เครือข่ายทางสังคมออนไลน์ทั้งในมิติชิงบวกและเชิงลบแตกต่างกัน และเป็น
สาเหตุส าคัญที่อให้เกิดผลกระทบจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัด
พิษณุโลก ทั้ง 4 มิติ ประกอบด้วย 1) ผลกระทบด้านอารมณ์ 2)ผลกระทบด้านการเรียน 3) ผลกระทบด้านสังคมและ4) 
ผลกระทบด้านสุขภาพ 

 
สรุปผลการวิจยั 

จากผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการเวลาหน้าจอของนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 ระหว่างนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMT และหลักสูตรห้องเรียนปกติ พบว่า การบริหาร
จัดการเวลาหน้าจอของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMT มีมากกว่านักเรียนห้องเรียนปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ดังนั้นจึงเกิดข้อค้นพบที่ตอบโจทย์กับวัตถุประสงค์ของการวิจัยว่า ความฉลาดทางดิจิทัล  ด้านการบริหารจัดการเวลาหน้าจอ 
เป็นปัจจัยพื้นฐานในตัวบุคคลของนักเรียนในโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย โดยเฉพาะนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMT   ที่
ได้รับทั้งความรู้ ความคิดและทักษะทางด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ได้หลอมรวมมาจากโครงสร้างของหลักสูตรที่ได้ใช้ในการเรียน
การสอนมาเป็นการบริหารจัดการเวลาหน้าจอในที่สุด และสิ่งส าคัญที่สถานศึกษาควรท า คือ ปลูกฝังค่านิยมและพฤติกรรมการ
ใช้อุปกรณ์ออนไลน์ให้กับนักเรียนหลักสูตรห้องเรียนปกติและนักเรียนห้องเรียนโครงการพิเศษอื่น ๆ ในโรงเรียนหาดใหญ่
วิทยาลัยด้วย ซึ่งไม่ใช่เป็นเพียงทักษะที่จ าเป็นในการใช้ชีวิตในสถานศึกษาเท่านั้น แต่ยังช่วยให้นักเรียนได้เกิดค่านิยมที่จ าเป็น
ในการใช้ชีวิตประจ าวันสู่ความเป็นพลเมืองไทย พลเมืองโลก และพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) ทั้งในปัจจุบันและใน
อนาคต 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 รายงานการวิจัยเล่มนี้ ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาช่วยเหลือ แนะน าและให้ค าปรึกษาอย่างดียิ่งจาก อาจารย์ 
ดร.เสาวรส  ยิ่งวรรณะ อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย ที่กรุณาได้ถ่ายทอดความรู้ แนวคิด วิธีการ ควบคุมรายงานการวิจัย จนสามารถ
ด าเนินการวิจัยได้มีประสิทธิภาพและส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณไว้เป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบพระคุณ ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ คุณครูชนิภา  นวลวิลัย หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรของกลุ่มบริหาร
วิชาการ คุณครูปนนท์ สิทธิสาร หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ SMT (Science Mathematics and Technology) และ
คุณครูอัญชลี สุทธิสว่าง หัวหน้างานสื่อและเทคโนโลยีของกลุ่มงานจัดการวิชาการที่ได้กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของนิยาม
ความหมาย รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 ขอขอบพระคุณผู้บริหารโรงเรียน คณะครูอาจารย์ในโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา ทุกท่านที่ได้ให้ความ
อนุเคราะห์รวมถึงความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ได้ให้
ความร่วมมือในการท าแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ 
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ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งประกอบด้วย ภูมิหลังของครอบครัว ฐานะของครอบครัว 
อาชีพของบิดามารดาหรือผู้ปกครอง  การศึกษาของบิดามารดาหรือผู้ปกครอง รูปแบบสังคมภายในครอบครัว เป็นปัจจัย
ผลักดันส าคัญที่หล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมการใช้เครือข่ายทางสังคมออนไลน์ทั้งในมิติชิงบวกและเชิงลบแตกต่างกัน และเป็น
สาเหตุส าคัญที่อให้เกิดผลกระทบจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัด
พิษณุโลก ทั้ง 4 มิติ ประกอบด้วย 1) ผลกระทบด้านอารมณ์ 2)ผลกระทบด้านการเรียน 3) ผลกระทบด้านสังคมและ4) 
ผลกระทบด้านสุขภาพ 

 
สรุปผลการวิจยั 

จากผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการเวลาหน้าจอของนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 ระหว่างนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMT และหลักสูตรห้องเรียนปกติ พบว่า การบริหาร
จัดการเวลาหน้าจอของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMT มีมากกว่านักเรียนห้องเรียนปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ดังนั้นจึงเกิดข้อค้นพบที่ตอบโจทย์กับวัตถุประสงค์ของการวิจัยว่า ความฉลาดทางดิจิทัล  ด้านการบริหารจัดการเวลาหน้าจอ 
เป็นปัจจัยพื้นฐานในตัวบุคคลของนักเรียนในโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย โดยเฉพาะนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMT   ที่
ได้รับทั้งความรู้ ความคิดและทักษะทางด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ได้หลอมรวมมาจากโครงสร้างของหลักสูตรที่ได้ใช้ในการเรียน
การสอนมาเป็นการบริหารจัดการเวลาหน้าจอในที่สุด และสิ่งส าคัญที่สถานศึกษาควรท า คือ ปลูกฝังค่านิยมและพฤติกรรมการ
ใช้อุปกรณ์ออนไลน์ให้กับนักเรียนหลักสูตรห้องเรียนปกติและนักเรียนห้องเรียนโครงการพิเศษอื่น ๆ ในโรงเรียนหาดใหญ่
วิทยาลัยด้วย ซึ่งไม่ใช่เป็นเพียงทักษะที่จ าเป็นในการใช้ชีวิตในสถานศึกษาเท่านั้น แต่ยังช่วยให้นักเรียนได้เกิดค่านิยมที่จ าเป็น
ในการใช้ชีวิตประจ าวันสู่ความเป็นพลเมืองไทย พลเมืองโลก และพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) ทั้งในปัจจุบันและใน
อนาคต 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 รายงานการวิจัยเล่มนี้ ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาช่วยเหลือ แนะน าและให้ค าปรึกษาอย่างดียิ่งจาก อาจารย์ 
ดร.เสาวรส  ยิ่งวรรณะ อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย ที่กรุณาได้ถ่ายทอดความรู้ แนวคิด วิธีการ ควบคุมรายงานการวิจัย จนสามารถ
ด าเนินการวิจัยได้มีประสิทธิภาพและส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณไว้เป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบพระคุณ ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ คุณครูชนิภา  นวลวิลัย หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรของกลุ่มบริหาร
วิชาการ คุณครูปนนท์ สิทธิสาร หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ SMT (Science Mathematics and Technology) และ
คุณครูอัญชลี สุทธิสว่าง หัวหน้างานสื่อและเทคโนโลยีของกลุ่มงานจัดการวิชาการที่ได้กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของนิยาม
ความหมาย รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 ขอขอบพระคุณผู้บริหารโรงเรียน คณะครูอาจารย์ในโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา ทุกท่านที่ได้ให้ความ
อนุเคราะห์รวมถึงความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ได้ให้
ความร่วมมือในการท าแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ 
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P7167

ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานฐานวิจัยต่อการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลสตูล

ปาริณีย์ คงขาว1* วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน2 และขนิษฐา อาษาช�านาญ3

บทคัดย่อ

 โรงเรียนอนุบาลสตูลเป็นโรงเรียนพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีอิสระในการเรียนรู้ เปิดโอกาสและพื้นที่ให้

นักเรียนได้แสดงความสามารถในด้านต่าง ๆ ไม่เพียงแต่ด้านทักษะวิชาการ มีการจัดเรียนรู้แบบ AL (Active Learning) ผ่าน PBL 

(Project Based Learning) ที่นักเรียนเป็นเจ้าของโครงงานในรายวิชาโครงงานฐานวิจัยที่บูรณาการทั้ง 9 สาระวิชา การมีส่วนร่วม

ของผูป้กครองและการเข้ามามบีทบาทของชุมชน และเสรมิสร้างคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของผูเ้รยีนในการจดัการเรยีนรูใ้นห้องเรยีน 

โดยผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และเรียนรู้ด้วยตนเอง ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลง

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ PBL และเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลง

คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของนกัเรยีนจ�าแนกตามเพศ ท�าการศกึษากบักลุม่ตวัอย่างวจิยัทีเ่ป็นนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่2 ปีการ

ศึกษา 2562 โรงเรียนอนุบาลสตูล จ�านวน 37 คน ท�าการศึกษากับแบบสอบถามการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ

นักเรียน จากการศึกษาข้อมูลพบว่า นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงในด้านของการท�างานเป็นทีม ความอดทน การกล้าแสดงออก และ

ได้เหน็การเปลีย่นแปลงในเดก็ทีอ่ยูล่�าดบัท้าย ๆ  ของห้องได้แสดงศกัยภาพของตนเอง และปัจจยัทางเพศไม่มผีลต่อการเปลีย่นแปลง

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบ PBL ส่งผลให้นักเรียนมีการเปล่ียนแปลงด้าน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในทางท่ีดีข้ึนในด้านมีวินัย ด้านใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการท�างานโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 

3.59, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = .249) และเมื่อจ�าแนกตามเพศพบว่า เพศไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ค�าส�าคัญ : โครงงานฐานวิจัย การเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

1 นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ, วิชาเอกการวัดและประเมินทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000
2 อ.ดร., สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000
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The effect of the research project learning management on the change of desirable characteristics of 

students Grade 2, Anubansatun School

Parinee Kongkarw1* Wanyaya Thamapiban Inthanin2 and Khanittha Aschamnan3

Abstract

Anubansatun School is an educational innovation space school. Focusing on the Learners freedom to 

learn. Provide opportunities and spaces for students to show their talents in various fields, not just academic 

skills there is an AL (Active Learning) learning through PBL (Project Based Learning) in which the student owns 

the project in the research base course that integrates all 9 subject areas, parents’ participation and participation. 

Community roles And strengthen the desirable characteristics of students in the learning management in the 

classroom In which the learners are responsible for their duties and learn by themselves Therefore, this research 

has the objective To study the changes in the desirable characteristics of students who received PBL learning 

management and to compare opinions towards the changes in the desirable characteristics of students classified 

by gender The study was conducted with 37 samples of Prathom Suksa 2 students in the academic year 2019, 

Satun Kindergarten school. From the study found that Students have changed in terms of teamwork, patience, 

assertiveness. And see the change in the children at the bottom of the room showing their potential and gender 

factors do not affect the desired change of students’ characteristics. Therefore, it can be concluded that PBL 

learning management has resulted in students having a change in their desirable characteristics for better 

discipline. Aspiring to learn and the overall work commitment is at a high level (mean = 3.59, standard deviation 

= .249) and when classified by gender, found that Gender does not affect the desired characteristic change.

Keyword : Research base project Changes in desirable characteristics of students.



1648
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

บทน า 

โรงเรียนอนุบาลสตูล ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล เริ่มน าเอากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project-
based learning : PBL) มีลักษณะเป็นการเรียนรู้บนฐานวิจัย (Research-based learning RBL) เพราะเชื่อมั่นว่าเป็นส่วนหนึ่งใน
แนวทางการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนก้าวสู่วัฒนธรรมของการสร้างโครงงานที่เกิดจากการใช้กระบวนการวิจัยที่ถูกต้องนี้เรียกว่า 
“โครงงานฐานวิจัย” (Research-based project : RBP) ซึ่งเริ่มจากความสงสัย วางแผนและเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
และสังเคราะห์ความรู้ใหม่ของตนเอง โดยเอาทฤษฎีบนพ้ืนฐานมาร่วมอธิบายจนได้เป็นความเข้าใจในความสัมพันธ์แบบเหตุและผล 
และสิ่งที่ได้มากกว่าความรู้คือ “ทักษะและกระบวนการ” ที่พึงมีในศตวรรษท่ี 21  

การจัดการเรียนรู้ในลักษณะนี้ต้องไมใช่สถานการณสมมติในห้องเรียน แต่ต้องออกแบบการเรียนรู ให้ไดเรียนรู้จาก
สถานการณ์ที่เป็นจริง (Authentic Learning) หรือในสภาพที่ใกล้เคียงชีวิตจริงที่สุด ที่ส าคัญคือ ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ได้ต้องเกิด 
ประเด็นค าถามอยากรู้ก่อนจึงจะอยากเรียน ไม่ใช่ครูอยากสอนเพียงฝ่ายเดียว ดังนั้น การออกแบบสถานการณการเรียนรูจึงควรใช้
บริบทสภาพแวดล้อมท่ีผู้เรียนคุ้นเคย และรูจัก ซึ่งก็คือสภาพของครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่นของผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับ หลักการ
ส าคัญของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานฐานวิจัย 

ผู้ วิ จั ย ไ ด้ เ ห็ น ค ว า ม ส า คั ญ แ ล้ ว ว่ า  ก า ร เ รี ย น รู้ ผ่ า น ก า ร ท า โ ค ร ง ง า น ฐ า น วิ จั ย  ท า ใ ห้ ผู้ เ รี ย น มี ทั ก ษ ะ ที่  
พึงประสงค์ในหลายด้านเช่น การเรียนรู้ร่วมกัน การคิดวิเคราะห์ ทักษะทางสังคม ทักษะการสื่อสารทั้งทางการอ่านและการเขียน 
ทักษะการท างานร่วมกับผู้อื่น ความสามารถในการแก้ปัญหา ความกระตือรือร้น ความอดทนในการท างาน ความกล้าแสดงออก 
ความมั่นใจในตนเอง ท้ังยังมีความรู้และความสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือ 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนอนุบาลสตูลที่เรียนวิชาโครงงานฐานวิจัย 

ในปีการศึกษา 2562 จ านวน 217 คน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2/4 โรงเรียนอนุบาลสตูลที่เรียนวิชาโครงงาน

ฐานวิจัย ในปีการศึกษา 2562 จ านวน 7  คน ซึ่งได้มาโดยวิธีสุ่มแบบกลุ่ม จากนั้นสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
ด้วยวิธีจับสลาก 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ หมายถึง คุณลักษณะของผู้เรียนท่ีเกิดขึ้นได้ระหว่างการเรียน ได้แก่ ด้านมีวินัย ด้านใฝ่

เรียนรู้ และด้านมุ่งมั่นในการท างาน  
3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ความคิดเห็นของนักเรียน 
(Questionnaires) แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของนักเรียน โรงเรียนอนุบาลสตูล เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
คือ เพศ 

ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนอนุบาลสตูล 
โดยเลือกเฉพาะคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่เกิดขึ้นได้ระหว่างการเรียนรู้ ได้แก่ ด้านมีวินัย ด้านใฝ่เรียนรู้ และด้านมุ่งมั่น
ในการท างาน แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) จ านวน 
17 ข้อ 

3.3 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
7.7.1  ศึกษาเอกสาร เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ โครงงานฐานวิจัยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  2  

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 
7.7.2 สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 

ปีท่ี 2 โรงเรียนอนุบาลสตูล หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โครงงานฐานวิจัย ซึ่งประเด็นข้อค าถามแยกเป็นรายด้าน ประกอบด้วย ด้าน
มีวินัย ด้านใฝ่เรียนรู้ และด้านมุ่งมั่นในการท างาน จ านวน 15 ข้อ 

7.7.7 น าแบบสอบถามความคิดเห็นการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2  
โรงเรียนอนุบาลสตูล หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โครงงานฐานวิจัย ไปให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 7 ท่าน พิจารณาความสอดคล้องและ
ความเหมาะสมของแบบสอบถามกับนิยามของแต่ละด้าน แล้วน าผลคะแนนท่ีได้จากผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC ตามสูตร 
โดยมีข้อค าถามที่ได้ค่า IOC > 0.5 อยู่จ านวน 10 ข้อ ได้แก่ ข้อที่ 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15 และข้อที่ 10, 13, 14 ปรับปรุง
ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ และข้อที่ 7 และ 5 ตัดทิ้งเนื่องจากไม่มีข้อเสนอแนะให้แก้ไข 

7.7.4 เกณฑ์ 
  7.7.4.1 ข้อค าถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50-1.00 มีค่าความเที่ยงตรงข้อค าถามนั้นใช้ได้ 
  7.7.4.2 ข้อค าถามที่มีค่า IOC ต่ ากว่า 0.50 ต้องปรับปรุงข้อค าถามนั้นยังใช้ไม่ได้โดยแบบสอบถามจะก าหนด
มาตราประเมินค่าให้เลือก 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก   ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด  
  7.7.4.7 น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
และวิเคราะห์ความเช่ือมั่นของแบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ 0. 5 สรุปได้ว่า
แบบสอบถามความคิดเห็นการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลสตูล มี
ความเชื่อมั่นสามารถน าไปใช้ได้ 
  7.7.4.4 สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลสตูล หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โครงงานฐานวิจัย ซึ่งประเด็นข้อค าถามแยกเป็นรายด้าน 
ประกอบด้วย ด้านมีวินัย ด้านใฝ่เรียนรู้ และด้านมุ่งมั่นในการท างาน จ านวน 17 ข้อ เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง  

ผลการจัดการเรียนรู้โครงงานฐานวิจัยต่อการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 2 โรงเรียนอนุบาลสตูล ปีการศึกษา 2562 มีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้  
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

บทน า 

โรงเรียนอนุบาลสตูล ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล เริ่มน าเอากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project-
based learning : PBL) มีลักษณะเป็นการเรียนรู้บนฐานวิจัย (Research-based learning RBL) เพราะเชื่อมั่นว่าเป็นส่วนหนึ่งใน
แนวทางการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนก้าวสู่วัฒนธรรมของการสร้างโครงงานที่เกิดจากการใช้กระบวนการวิจัยที่ถูกต้องนี้เรียกว่า 
“โครงงานฐานวิจัย” (Research-based project : RBP) ซึ่งเริ่มจากความสงสัย วางแผนและเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
และสังเคราะห์ความรู้ใหม่ของตนเอง โดยเอาทฤษฎีบนพ้ืนฐานมาร่วมอธิบายจนได้เป็นความเข้าใจในความสัมพันธ์แบบเหตุและผล 
และสิ่งที่ได้มากกว่าความรู้คือ “ทักษะและกระบวนการ” ที่พึงมีในศตวรรษท่ี 21  

การจัดการเรียนรู้ในลักษณะนี้ต้องไมใช่สถานการณสมมติในห้องเรียน แต่ต้องออกแบบการเรียนรู ให้ไดเรียนรู้จาก
สถานการณ์ที่เป็นจริง (Authentic Learning) หรือในสภาพที่ใกล้เคียงชีวิตจริงที่สุด ที่ส าคัญคือ ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ได้ต้องเกิด 
ประเด็นค าถามอยากรู้ก่อนจึงจะอยากเรียน ไม่ใช่ครูอยากสอนเพียงฝ่ายเดียว ดังนั้น การออกแบบสถานการณการเรียนรูจึงควรใช้
บริบทสภาพแวดล้อมท่ีผู้เรียนคุ้นเคย และรูจัก ซึ่งก็คือสภาพของครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่นของผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับ หลักการ
ส าคัญของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานฐานวิจัย 

ผู้ วิ จั ย ไ ด้ เ ห็ น ค ว า ม ส า คั ญ แ ล้ ว ว่ า  ก า ร เ รี ย น รู้ ผ่ า น ก า ร ท า โ ค ร ง ง า น ฐ า น วิ จั ย  ท า ใ ห้ ผู้ เ รี ย น มี ทั ก ษ ะ ที่  
พึงประสงค์ในหลายด้านเช่น การเรียนรู้ร่วมกัน การคิดวิเคราะห์ ทักษะทางสังคม ทักษะการสื่อสารทั้งทางการอ่านและการเขียน 
ทักษะการท างานร่วมกับผู้อื่น ความสามารถในการแก้ปัญหา ความกระตือรือร้น ความอดทนในการท างาน ความกล้าแสดงออก 
ความมั่นใจในตนเอง ท้ังยังมีความรู้และความสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือ 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนอนุบาลสตูลที่เรียนวิชาโครงงานฐานวิจัย 

ในปีการศึกษา 2562 จ านวน 217 คน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2/4 โรงเรียนอนุบาลสตูลที่เรียนวิชาโครงงาน

ฐานวิจัย ในปีการศึกษา 2562 จ านวน 7  คน ซึ่งได้มาโดยวิธีสุ่มแบบกลุ่ม จากนั้นสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
ด้วยวิธีจับสลาก 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ หมายถึง คุณลักษณะของผู้เรียนท่ีเกิดขึ้นได้ระหว่างการเรียน ได้แก่ ด้านมีวินัย ด้านใฝ่

เรียนรู้ และด้านมุ่งมั่นในการท างาน  
3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ความคิดเห็นของนักเรียน 
(Questionnaires) แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของนักเรียน โรงเรียนอนุบาลสตูล เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
คือ เพศ 

ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนอนุบาลสตูล 
โดยเลือกเฉพาะคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่เกิดขึ้นได้ระหว่างการเรียนรู้ ได้แก่ ด้านมีวินัย ด้านใฝ่เรียนรู้ และด้านมุ่งมั่น
ในการท างาน แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) จ านวน 
17 ข้อ 

3.3 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
7.7.1  ศึกษาเอกสาร เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ โครงงานฐานวิจัยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  2  

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 
7.7.2 สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 

ปีท่ี 2 โรงเรียนอนุบาลสตูล หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โครงงานฐานวิจัย ซึ่งประเด็นข้อค าถามแยกเป็นรายด้าน ประกอบด้วย ด้าน
มีวินัย ด้านใฝ่เรียนรู้ และด้านมุ่งมั่นในการท างาน จ านวน 15 ข้อ 

7.7.7 น าแบบสอบถามความคิดเห็นการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2  
โรงเรียนอนุบาลสตูล หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โครงงานฐานวิจัย ไปให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 7 ท่าน พิจารณาความสอดคล้องและ
ความเหมาะสมของแบบสอบถามกับนิยามของแต่ละด้าน แล้วน าผลคะแนนท่ีได้จากผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC ตามสูตร 
โดยมีข้อค าถามที่ได้ค่า IOC > 0.5 อยู่จ านวน 10 ข้อ ได้แก่ ข้อที่ 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15 และข้อที่ 10, 13, 14 ปรับปรุง
ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ และข้อที่ 7 และ 5 ตัดทิ้งเนื่องจากไม่มีข้อเสนอแนะให้แก้ไข 

7.7.4 เกณฑ์ 
  7.7.4.1 ข้อค าถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50-1.00 มีค่าความเที่ยงตรงข้อค าถามนั้นใช้ได้ 
  7.7.4.2 ข้อค าถามที่มีค่า IOC ต่ ากว่า 0.50 ต้องปรับปรุงข้อค าถามนั้นยังใช้ไม่ได้โดยแบบสอบถามจะก าหนด
มาตราประเมินค่าให้เลือก 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก   ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด  
  7.7.4.7 น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
และวิเคราะห์ความเช่ือมั่นของแบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ 0. 5 สรุปได้ว่า
แบบสอบถามความคิดเห็นการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลสตูล มี
ความเชื่อมั่นสามารถน าไปใช้ได้ 
  7.7.4.4 สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลสตูล หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โครงงานฐานวิจัย ซึ่งประเด็นข้อค าถามแยกเป็นรายด้าน 
ประกอบด้วย ด้านมีวินัย ด้านใฝ่เรียนรู้ และด้านมุ่งมั่นในการท างาน จ านวน 17 ข้อ เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง  

ผลการจัดการเรียนรู้โครงงานฐานวิจัยต่อการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 2 โรงเรียนอนุบาลสตูล ปีการศึกษา 2562 มีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้  
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 1. จัดเตรียมแบบสอบถามความคิดเห็นการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 2 โรงเรียนอนุบาลสตูล หลังได้รับการเรียนรู้โครงงานฐานวิจัย 

 2. น าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลกับนักเรียน เพื่อด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนต่อไป  
3.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ห้อมูล แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือ และสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

1. สถิติในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ 
       1.1 ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างข้อค าถามกับ
วัตถุประสงค์ในการวัดของแบบสอบถาม 
       1.2 ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา ของครอนบาค 

 2. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
 

ผลการวิจัย 
ผลการจัดการเรียนรู้โครงงานฐานวิจัยต่อความคิดเห็นในการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนอนุบาลสตูล สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนอนุบาลสตูล มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะอันพึงประสงค์หลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้ โครงงานฐานวิจัย พบว่า อยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย = 7.59, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = .249) และเมื่อพิจารณาความคิดเห็นของนักเรียนจ าแนกตามเพศ พบว่า นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลสตูลทั้งเพศหญิงและเพศชายมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่วางไว้ 
แสดงว่าเพศไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 

 
 

อภิปรายผล 
 

จากการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โครงงานฐานวิจัยต่อการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนอนุบาลสตูล สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ ดังนี้ 

 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่หนึ่ง นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ โครงงานฐานวิจัยมีการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ในระดับมาก  

คุณลักษณะอังพึงประสงค์ �̅�𝑋 S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. ฉันสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 4.24 1.090 มาก 
2. ฉันสามารถท างานท่ีครูมอบหมายเสร็จตามเวลาที่ก าหนดได้ 7.5  .899 มาก 
7. เมื่อมีการท างานเป็นทีม ฉันมีความสามัคคีและช่วยเพื่อนอย่างตั้งใจ 7.65 1.270 มาก 

คุณลักษณะอังพึงประสงค์ �̅�𝑋 S.D. ระดับความคิดเห็น 
4. ฉันสามารถรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและเคารพการตัดสินใจของส่วนรวม 7.5  1.144 มาก 
5. ฉันมีความตั้งใจท่ีจะเรียนรู้สิ่งที่ครูสอนอยู่ตลอดเวลา 7.59 1.11  มาก 
6. ฉันเปิดใจท่ีจะรับความรู้ใหม่ ๆ จากสิ่งรอบตัวตลอดเวลา 7.46 1.725 ปานกลาง 
 . ฉันมักจะพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อน ๆ อยู่เสมอ 7.47 1.707 ปานกลาง 
8. ฉันกล้าที่จะยกมือซักถามครู เมื่อไม่เข้าใจในเรื่องเรียน 7.72 1.10  ปานกลาง 
9. ฉันมีความอดทนที่จะค้นหาข้อเท็จจริงในสิ่งที่เรียนรู้ 7.65 1.060 มาก 
10. ฉันมีทักษะในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี 7.59 1.747 มาก 
11. ฉันมีทักษะการวางแผนการท างานอย่างเป็นข้ันตอน 7.70 1.151 ปานกลาง 
12. ฉันมักจะสังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนรู้อยู่เสมอ 7.47 1.191 ปานกลาง 
17. ฉันจะพยายามท างานท่ีได้รับมอบหมายให้เสร็จ แม้งานน้ันจะยากก็ตาม 7.89 1.100 มาก 

รวม 7.59 .249 มาก 
  

จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลสตูลต่อการเปลี่ยนแปลง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลสตูล มีความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยรวม อยู่ในระดับมาก (�̅�𝑋 = 7.59) โดยประเด็นที่มีระดับความคิดเห็นสูงสุด (�̅�𝑋 = 7.89) คือ ฉันจะ
พยายามท างานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จ แม้งานนั้นจะยากก็ตาม) รองลงมาตามล าดับ คือ เมื่อมีการท างานเป็นทีม ฉันมีความ
สามัคคีและช่วยเหลือเพื่อนท างานอย่างตั้งใจ และฉันมีความอดทนที่จะค้นหาข้อเท็จจริงในสิ่งที่เรียนรู้ (�̅�𝑋 = 3.65)  
 
 สมมติฐานการวิจัยข้อที่สอง นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ โครงงานฐานวิจัยที่มีเพศต่างกันมีการเปลี่ยนแปลง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์แตกต่างกัน  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เพศชาย เพศหญิง 

t p ผลการวิเคราะห์ 
�̅�𝑋 S.D. �̅�𝑋 S.D. 

1. ฉันสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 4.26 1.14  4.22 1.060 .117 .911 ไม่แตกต่างกัน 
2. ฉันสามารถท างานที่ครูมอบหมาย
เสร็จตามเวลาที่ก าหนดได้ 

7.58 .878 7.56 .984 .0 8 .978 ไม่แตกต่างกัน 

7. เมื่อมีการท างานเป็นทีม ฉันมี
ความสามัคคีและช่วยเพื่อนท างาน
อย่างตั้งใจ 

7. 9 1.2 7 7.50 1.200 . 11 .482 ไม่แตกต่างกัน 

4. ฉันสามารถรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้ อื่ นและ เค ารพการตั ด สิ นขอ ง
ส่วนรวม 

7.84 1.214 7.28 1.018 1.528 .176 ไม่แตกต่างกัน 

5. ฉันมีความตั้งใจที่จะเรียนรู้สิ่งที่ครู
สอนอยู่ตลอดเวลา 

7.67 1.012 7.56 1.24  .204 .879 ไม่แตกต่างกัน 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 1. จัดเตรียมแบบสอบถามความคิดเห็นการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนช้ันประถมศกึษา
ปีท่ี 2 โรงเรียนอนุบาลสตูล หลังได้รับการเรียนรู้โครงงานฐานวิจัย 

 2. น าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลกับนักเรียน เพื่อด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนต่อไป  
3.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ห้อมูล แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือ และสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

1. สถิติในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ 
       1.1 ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างข้อค าถามกับ
วัตถุประสงค์ในการวัดของแบบสอบถาม 
       1.2 ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา ของครอนบาค 

 2. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
 

ผลการวิจัย 
ผลการจัดการเรียนรู้โครงงานฐานวิจัยต่อความคิดเห็นในการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนอนุบาลสตูล สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนอนุบาลสตูล มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะอันพึงประสงค์หลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้ โครงงานฐานวิจัย พบว่า อยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย = 7.59, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = .249) และเมื่อพิจารณาความคิดเห็นของนักเรียนจ าแนกตามเพศ พบว่า นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลสตูลทั้งเพศหญิงและเพศชายมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่วางไว้ 
แสดงว่าเพศไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 

 
 

อภิปรายผล 
 

จากการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โครงงานฐานวิจัยต่อการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนอนุบาลสตูล สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ ดังนี้ 

 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่หนึ่ง นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ โครงงานฐานวิจัยมีการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ในระดับมาก  

คุณลักษณะอังพึงประสงค์ �̅�𝑋 S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. ฉันสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 4.24 1.090 มาก 
2. ฉันสามารถท างานท่ีครูมอบหมายเสร็จตามเวลาที่ก าหนดได้ 7.5  .899 มาก 
7. เมื่อมีการท างานเป็นทีม ฉันมีความสามัคคีและช่วยเพื่อนอย่างตั้งใจ 7.65 1.270 มาก 

คุณลักษณะอังพึงประสงค์ �̅�𝑋 S.D. ระดับความคิดเห็น 
4. ฉันสามารถรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและเคารพการตัดสินใจของส่วนรวม 7.5  1.144 มาก 
5. ฉันมีความตั้งใจท่ีจะเรียนรู้สิ่งที่ครูสอนอยู่ตลอดเวลา 7.59 1.11  มาก 
6. ฉันเปิดใจท่ีจะรับความรู้ใหม่ ๆ จากสิ่งรอบตัวตลอดเวลา 7.46 1.725 ปานกลาง 
 . ฉันมักจะพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อน ๆ อยู่เสมอ 7.47 1.707 ปานกลาง 
8. ฉันกล้าที่จะยกมือซักถามครู เมื่อไม่เข้าใจในเรื่องเรียน 7.72 1.10  ปานกลาง 
9. ฉันมีความอดทนที่จะค้นหาข้อเท็จจริงในสิ่งที่เรียนรู้ 7.65 1.060 มาก 
10. ฉันมีทักษะในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี 7.59 1.747 มาก 
11. ฉันมีทักษะการวางแผนการท างานอย่างเป็นข้ันตอน 7.70 1.151 ปานกลาง 
12. ฉันมักจะสังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนรู้อยู่เสมอ 7.47 1.191 ปานกลาง 
17. ฉันจะพยายามท างานท่ีได้รับมอบหมายให้เสร็จ แม้งานน้ันจะยากก็ตาม 7.89 1.100 มาก 

รวม 7.59 .249 มาก 
  

จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลสตูลต่อการเปลี่ยนแปลง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลสตูล มีความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยรวม อยู่ในระดับมาก (�̅�𝑋 = 7.59) โดยประเด็นที่มีระดับความคิดเห็นสูงสุด (�̅�𝑋 = 7.89) คือ ฉันจะ
พยายามท างานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จ แม้งานนั้นจะยากก็ตาม) รองลงมาตามล าดับ คือ เมื่อมีการท างานเป็นทีม ฉันมีความ
สามัคคีและช่วยเหลือเพื่อนท างานอย่างตั้งใจ และฉันมีความอดทนที่จะค้นหาข้อเท็จจริงในสิ่งที่เรียนรู้ (�̅�𝑋 = 3.65)  
 
 สมมติฐานการวิจัยข้อที่สอง นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ โครงงานฐานวิจัยที่มีเพศต่างกันมีการเปลี่ยนแปลง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์แตกต่างกัน  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เพศชาย เพศหญิง 

t p ผลการวิเคราะห์ 
�̅�𝑋 S.D. �̅�𝑋 S.D. 

1. ฉันสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 4.26 1.14  4.22 1.060 .117 .911 ไม่แตกต่างกัน 
2. ฉันสามารถท างานที่ครูมอบหมาย
เสร็จตามเวลาที่ก าหนดได้ 

7.58 .878 7.56 .984 .0 8 .978 ไม่แตกต่างกัน 

7. เมื่อมีการท างานเป็นทีม ฉันมี
ความสามัคคีและช่วยเพื่อนท างาน
อย่างตั้งใจ 

7. 9 1.2 7 7.50 1.200 . 11 .482 ไม่แตกต่างกัน 

4. ฉันสามารถรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้ อื่ นและ เค ารพการตั ด สิ นขอ ง
ส่วนรวม 

7.84 1.214 7.28 1.018 1.528 .176 ไม่แตกต่างกัน 

5. ฉันมีความตั้งใจที่จะเรียนรู้สิ่งที่ครู
สอนอยู่ตลอดเวลา 

7.67 1.012 7.56 1.24  .204 .879 ไม่แตกต่างกัน 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เพศชาย เพศหญิง 

t p ผลการวิเคราะห์ 
�̅�𝑋 S.D. �̅�𝑋 S.D. 

6. ฉันเปิดใจที่จะรับความรู้ใหม่ ๆ 
จากสิ่งรอบตัวตลอดเวลา 

7.58 1.42  7.77 1.178 .558 .508 ไม่แตกต่างกัน 

 . ฉันมักจะพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้
กับเพื่อน ๆ อยู่เสมอ 

7.42 1.746 7.44 1.294 -.054 .95  ไม่แตกต่างกัน 

8. ฉันกล้าที่จะยกมือซักถามครู เมื่อ
ไม่เข้าใจในเรื่องที่เรียน 

7.72 1.108 7.77 1.178 -.048 .962 ไม่แตกต่างกัน 

9 .  ฉั นมี ค วามอดทนที่ จ ะค้ นหา
ข้อเท็จจริงในสิ่งที่เรียนรู้ 

7.67 1.012 7.6  1.178 -.099 .921 ไม่แตกต่างกัน 

10. ฉันมีทักษะในการแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นระหว่างเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี 

7.7  1.742 7.87 1.779 -1.054 .299 ไม่แตกต่างกัน 

11. ฉันมี ทักษะการวางแผนการ
ท างานอย่างเป็นข้ันตอน 

7.42 1.261 7.1  1.047 .666 .509 ไม่แตกต่างกัน 

12. ฉันมักจะสังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัว
เกี่ยวกับเรื่องที่เรียนรู้อยู่เสมอ 

7.42 1.1 0 7.44 1.24  -.059 .957 ไม่แตกต่างกัน 

17. ฉันจะพยายามท างานที่ได้รับ
มอบหมายให้เสร็จ แม้งานนั้นจะยาก
ก็ตาม 

7.84 .958 7.94 1.259 -.2 9 . 82 ไม่แตกต่างกัน 

รวม 7.62 .259 7.56 .297 .1 4 . 0  ไม่แตกต่างกัน 
 

จากผลการจัดการเรียนรู้โครงงานฐานวิจัยต่อการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
2 โรงเรียนอนุบาลสตูล ท่ีมีเพศต่างกัน ผลการวิจัยปรากฏว่า นักเรียนที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่หนึ่ง ทั้งนี้อาจเป็นผลเนื่องมาจากนักเรียนทั้งเพศชายและเพศหญิงมี
การเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะอันพึงประสงค์หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานฐานวิจัยไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พระอ านาจ น้อยนิล (2554) ศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย อ าเภอบางกรวย 
จังหวัดนนทบุรี พบว่า นักเรียนที่มีเพศต่างกันมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยรวมไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับเดือนเต็ม  
ลิมปตานนท์ (255  : บทคัดย่อ) ศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อคุณลักษณะอันพึงประส งค์ของนักเรียน 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เพศชาย เพศหญิง 

t p ผลการวิเคราะห์ 
�̅�𝑋 S.D. �̅�𝑋 S.D. 

6. ฉันเปิดใจที่จะรับความรู้ใหม่ ๆ 
จากสิ่งรอบตัวตลอดเวลา 

7.58 1.42  7.77 1.178 .558 .508 ไม่แตกต่างกัน 

 . ฉันมักจะพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้
กับเพื่อน ๆ อยู่เสมอ 

7.42 1.746 7.44 1.294 -.054 .95  ไม่แตกต่างกัน 

8. ฉันกล้าที่จะยกมือซักถามครู เมื่อ
ไม่เข้าใจในเรื่องที่เรียน 

7.72 1.108 7.77 1.178 -.048 .962 ไม่แตกต่างกัน 

9 .  ฉั นมี ค วามอดทนที่ จ ะค้ นหา
ข้อเท็จจริงในสิ่งที่เรียนรู้ 

7.67 1.012 7.6  1.178 -.099 .921 ไม่แตกต่างกัน 

10. ฉันมีทักษะในการแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นระหว่างเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี 

7.7  1.742 7.87 1.779 -1.054 .299 ไม่แตกต่างกัน 

11. ฉันมีทักษะการวางแผนการ
ท างานอย่างเป็นข้ันตอน 

7.42 1.261 7.1  1.047 .666 .509 ไม่แตกต่างกัน 

12. ฉันมักจะสังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัว
เกี่ยวกับเรื่องที่เรียนรู้อยู่เสมอ 

7.42 1.1 0 7.44 1.24  -.059 .957 ไม่แตกต่างกัน 

17. ฉันจะพยายามท างานที่ได้รับ
มอบหมายให้เสร็จ แม้งานนั้นจะยาก
ก็ตาม 

7.84 .958 7.94 1.259 -.2 9 . 82 ไม่แตกต่างกัน 

รวม 7.62 .259 7.56 .297 .1 4 . 0  ไม่แตกต่างกัน 
 

จากผลการจัดการเรียนรู้โครงงานฐานวิจัยต่อการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
2 โรงเรียนอนุบาลสตูล ท่ีมีเพศต่างกัน ผลการวิจัยปรากฏว่า นักเรียนที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่หนึ่ง ทั้งนี้อาจเป็นผลเนื่องมาจากนักเรียนทั้งเพศชายและเพศหญิงมี
การเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะอันพึงประสงค์หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานฐานวิจัยไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พระอ านาจ น้อยนิล (2554) ศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย อ าเภอบางกรวย 
จังหวัดนนทบุรี พบว่า นักเรียนที่มีเพศต่างกันมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยรวมไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับเดือนเต็ม  
ลิมปตานนท์ (255  : บทคัดย่อ) ศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อคุณลักษณะอันพึงประส งค์ของนักเรียน 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  
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P7168

การพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทยโดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ3R 

ร่วมกับเทคนิคผังความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

มาซีเต๊าะ ดาโอะ1*

บทคัดย่อ
 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ 1.เปรยีบเทยีบความสามารถในการอ่านจบัใจความวชิาภาษาไทยของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษา

ปีที6่ ก่อนและหลงัการใช้วธิกีารสอนอ่านแบบ SQ3R ร่วมกบัเทคนคิผงัความคดิ 2.ศกึษาความพงึพอใจของนักเรยีนช้ันประถมศกึษา

ปีที่6โดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ3R ร่วมกับเทคนิคผังความคิดเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้

ในการวจิยัครัง้นีเ้ป็นนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ปีการศึกษา 2562 โรงเรยีนบ้านบาตะกโูบ ภาคเรยีนท่ี 2 จ�านวน25 คน1 ห้องเรยีน 

ได้มาโดยวิธีการสุ่มหลายขั้นตอนสุ่มครั้งที่ 1 สุ่มอ�าเภอโดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่ม สุ่มครั้งที่ 2 สุ่มกลุ่มโรงเรียนโดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่ม สุ่ม

ครั้งที่ 3 สุ่มโรงเรียนโดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่ม ใช้เวลาในการทดลอง 12ชั่วโมง ในช่วงสัปดาห์ที่1-3 และต่อเนื่องอีก2 ชั่วโมงในสัปดาห์ที่ 

4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบSQ3R ร่วมกับเทคนิคผังความคิดจ�านวน 14 แผนแบบ

ทดสอบวดัความสามารถในการอ่านจบัใจความโดยใช้วธิกีารสอนอ่านแบบSQ3Rร่วมกบัเทคนคิผังความคิดจ�านวน 30 ข้อ แบบสอบถาม

ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบSQ3R ร่วมกับเทคนิคผังความคิด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่า

เฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t - test)ส�าหรับทดสอบสมมติฐาน ผลวิจัยพบว่า1.นักเรียนที่เรียน

โดยการใช้วธิกีารสอนอ่านแบบ SQ3R ร่วมกบัเทคนคิผงัความคิดมคีวามสามารถในการอ่านจบัใจความทางการเรยีนหลังเรยีนสูงกว่า

ก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 2.นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ3R ร่วมกับ

เทคนิคผังความคิดเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.32 ส่วนเบี่ยง

เบนมาตรฐานเท่ากับ0.55

ค�าส�าคัญ : การอ่านจับใจความ วิธีการสอนอ่านแบบSQ3R เทคนิคผังความคิด

1 นักศึกษา., สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 
1 Postgraduate student., Curriculum and Instruction , Faculty of Education, SongkhlaRajabhat University, Songkhla, 90000, Thailand
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Developing Reading Comprehension Abilities of Grade 6 students in ThaiLanguage Subject

 through a SQ3R Comprehension Strategy Incorporated with a Mind Mapping Technique

Masitoh Daoh1*

Abstract

 The objectives of this study were (1) comparing comprehension abilities of grade 6 students before and 

after using a SQ3R comprehension method together with a mind mapping technique, and (2) investigating the 

satisfaction of 6 grade students in using a SQ3R comprehension method together with a mind mapping technique 

to develop reading comprehension abilities of the students. The samples of the study were twenty -five grade 

6 students in a classroom, studying in the academic year of 2019 at Ban Batah Kubo School, selected through 

Multi Stage Random Sampling. The experiment had been carried out for 12 hours within weeks 1-3 and extended 

to 2 more hours in week 4.The research instruments were 14 lesson plans incorporated with a SQ3R 

comprehension strategy and a mind mapping technique, a thirty-item reading comprehension test which 

included a SQ3R comprehension strategy and a mind mapping technique, a questionnaire of student satisfaction 

in using a SQ3R comprehension strategy together with a mind mapping technique. The statistics used in the 

data analysis included Mean, Percentage, Standard Deviation and a T-Test for hypothesis testing. The study 

found that 1) after the intervention, thestudents who were taught through a SQ3R comprehension method and 

a mind mapping technique had higher abilities to achieve reading comprehension at a significance level of .05 

2) students had high satisfaction with their learning after using the SQ3R comprehension strategy integrated with 

a mind mapping technique, with a mean of 4.32 and standard deviation of 0.55

Keywords: Reading Comprehension SQ3R Teaching MethodMind Mapping
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บทน า 
 

 ภาษามีความส าคัญและความจ าเป็นส าหรับมนุษย์ทุกคน เพราะในการติดต่อสื่อสารแต่ละครั้งมนุษย์จะใช้ภาษาเป็น
เครื่องมือในการสื่อสาร เพื่อให้รับรู้ถึงเจตนารมณ์และความเข้าใจระหว่างกันดังที่ (วรรณี  โสมประยูร,2553: 16) ได้กล่าวถึง
ความส าคัญของภาษาว่า ภาษาเป็นเครื่องมือของสังคมซึ่งทักษะทางภาษาที่มนุษย์ชาติต่าง ๆ ใช้ติดต่อสื่อสารกัน คือการฟัง 
การอ่าน การพูดและการเขียน การอ่านเป็นเครื่องมือส าคัญส าหรับการแสวงหาความรู้ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การอ่าน มี
ประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง ให้ได้ผลดีที่สุดต้องอาศัยทักษะ การอ่านจับใจ เนื่องจากเป็น
ทักษะที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ทั้งในด้านการศึกษา การประกอบอาชีพ รวมทั้งการใช้เวลาว่างก็ใช้การอ่านจับใจความเข้ามา
เกี่ยวข้อง  การอ่านจับใจความ คือการอ่านจับใจความหลัก ว่าเรื่องราวท่ีอ่านนั้นว่าด้วยเรื่องอะไร เป็นอย่างไร มีความส าคัญ
ตรงไหน หมายความว่าอย่างไร มีอะไรเกี่ยวข้องกันบ้าง มักใช้กับการอ่านเพื่อศึกษาหาความรู้โดยทั่วไปถึงแม้การอ่านและการ
อ่านจับใจความจะมีความส าคัญต่อการเรียนรู้และก าหนดให้เป็นเนื้อหาในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยมาอย่างต่อเนื่องแล้ว
ก็ตามแต่พบว่าการอ่านยังเป็นปัญหาหลายประการที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างถูกวิธี เช่นด้านผู้เรียน ผู้เรียนขาดความสนใจใน
การอ่าน อ่านจับใจความไม่ได้ไม่สามารถแยกใจความส าคัญหลักกับใจความรองได้พิจารณาภาพรวมผลการสอบระดับชาติของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปัตตานีเขต 2 ในปีการศึกษา 2560จ านวน 115 โรงเรียนจาก
โรงเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศ  28,252โรงเรียน ในภาคความรู้วิชาภาษาไทย ได้ค่าเฉลี่ย 35.3ไม่ถึงร้อยละ 50 และในปี
การศึกษา 2561ได้ค่าเฉลี่ย49.3 ไม่ถึงร้อยละ 50 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา.รายงานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา2561 (2561: 20) สาเหตุที่ผลการทดสอบระดับชาติได้คะแนนเฉลี่ย ไม่ถึงร้อยละ50 เนื่องจาก
นักเรียนไม่สามารถท่ีจะวิเคราะห์และจับใจความข้อสอบได้จึงไม่สามารถที่จะเลือกตอบค าตอบท่ีถูกต้อง เพราะข้อสอบภาคความรู้
วิชาภาษาไทยข้อค าถามส่วนใหญ่ จะออกในรูปแบบของข้อความ บทกลอน แผนผัง ต้องอาศัยทักษะการอ่านจับใจความในการ
วิเคราะห์ข้อค าถามจึงจะสามารถตอบค าถามได้ถูกต้อง ท้ังนี้เนื่องมาจากนักเรียนขาดพฤติกรรมการอ่านท่ีดีในช้ันเรียนขาด
ความสามารถด้านทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจท าให้จับใจความส าคัญไม่ได้เพราะไม่เข้าใจในสิ่งที่อ่านรวมวิธีการสอนอ่านเป็น
สิ่งที่จ าเป็นในการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจให้แก่นักเรียนเพราะการอ่านเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยความสามารถหลายด้าน
เช่นการรู้ความหมายของค าความสามารถในการคิดขณะที่อ่านพร้อมกับการใช้เหตุผลควบคู่กันไปดังนั้นวิธีการจัดการเรียนรู้การ
อ่านจับใจความวิธีหนึ่งที่พบว่าจะสามารถช่วยพัฒนาความเข้าใจในการอ่านคือการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ  
SQ3R เป็นการสอนที่โรบินสัน (Robinson) ได้แนะน าไว้ดังงานวิจัยของ นภวรรณ สุวรรณประสม  (2551 )อีกเทคนิคหนึ่งที่
สามารถน ามาแก้ปัญหาการอ่านได้คือเทคนิคผังความคิด ( Mind Map) ดังงานวิจัย ของจ าเนียร เล็กสุมา(2552)จากการศึกษา
ขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ  SQ3Rเทคนิคแผนผังความคิดและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องดังกล่าว
ข้างต้นพบว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ  SQ3Rเป็นวิธีการที่จะท าให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการอ่านอย่างมี
ประสิทธิภาพท าให้นักเรียนสามารถอ่านจับประเด็นส าคัญอย่างมีจุดมุ่งหมายจนท าให้มีความเข้าใจในเรื่องที่อ่านและจับใจความ
ได้ในท่ีสุดดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ3Rร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิด เพื่อพัฒนาความสามารถ
การอ่านจับใจความวิชาภาษาไทย นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 2ซึ่ง
จะท าให้การอ่านจับใจความของนักเรียนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

วิธีด าเนินการ 

 การวิจัยในครั้งนี้มุ่งศึกษา การพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 6 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต2 และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อวิธีการสอน
ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาค้นคว้าตามล าดับขั้นตอนดังนี ้  

 1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  1.1ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2562 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 2 จ านวน 124 ห้องเรียน นักเรียนทั้งสิ้น 2,394 คน 

  1.2กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา  

  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนท่ี2โรงเรียนบ้านบาตะกูโบ1ห้องเรียน
จ านวน 25 คน โดยวิธีการสุ่มหลายขั้นตอน ดังนี้ 
  สุ่มครั้งที่ 1 สุ่มอ าเภอโดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มได้อ าเภอมายอ 
  สุ่มครั้งที่ 2 สุ่มกลุ่มโรงเรียนโดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มได้กลุ่มกูวิงตรัง 
  สุ่มครั้งที่ 3 สุ่มโรงเรียนโดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มได้โรงเรียนบ้านบาตะกูโบ 
 2.การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยไดศ้ึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยเกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือแต่ละชนิดมี
รายละเอียดดังนี ้   

   2.1สร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ3R ร่วมกับเทคนิคผังความคิดจ านวน 7 แผน
ดังนี้1.การอ่านจับใจความจากเรื่องเล่าสั้น ๆ   2.การอ่านจับใจความนิทาน  3.การอ่านจับใจความจากข่าว   4.การอ่านจับ
ใจความจากเนื้อเพลง  5.การอ่านจับใจความจากบทความ  6.การอ่านจับใจความจากงานเขียนประเภทโน้มน้าวใจ  7.การอ่าน
จับใจความจากสารคดี  แผนละ 2 ช่ัวโมงแล้วน าไป เสนอผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ได้พิจารณาความเหมาะสมของแผนพบว่าแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ 1-7 มีค่าความเหมาะสมตั้งแต่ 4.33-4.67 น าไปปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญแล้วน าไปทดลองใช้
กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คนเพื่อดูความเหมาะสมของเนื้อหาและเวลาที่ใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 
   2.2 แบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนและ
หลังเรียนโดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ3Rร่วมกับเทคนิคผังความคิดจ านวน 30ข้อเป็นข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  
ด าเนินการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทย เรื่องการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนอ่าน
แบบ SQ3R ร่วมกับเทคนิคผังความคิดเพื่อทดสอบความสามารถการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 
60 ข้อเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4 ตัวเลือกที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช  2551 ให้ครอบคลุมเนื้อหาท่ีใช้ในการทดลอง  น าเสนอผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านเพื่อตรวจความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความสอดคล้องของจุดประสงคห์าค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC คัดเลือกหาค่าดัชนีความสอดคล้อง มีค่า  
IOC อยู่ระหว่าง 0.67-1 ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานีเขต2 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์หาความยากง่าย (P) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของข้อสอบเป็นราย
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

บทน า 
 

 ภาษามีความส าคัญและความจ าเป็นส าหรับมนุษย์ทุกคน เพราะในการติดต่อสื่อสารแต่ละครั้งมนุษย์จะใช้ภาษาเป็น
เครื่องมือในการสื่อสาร เพื่อให้รับรู้ถึงเจตนารมณ์และความเข้าใจระหว่างกันดังที่ (วรรณี  โสมประยูร,2553: 16) ได้กล่าวถึง
ความส าคัญของภาษาว่า ภาษาเป็นเครื่องมือของสังคมซึ่งทักษะทางภาษาที่มนุษย์ชาติต่าง ๆ ใช้ติดต่อสื่อสารกัน คือการฟัง 
การอ่าน การพูดและการเขียน การอ่านเป็นเครื่องมือส าคัญส าหรับการแสวงหาความรู้ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การอ่าน มี
ประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง ให้ได้ผลดีที่สุดต้องอาศัยทักษะ การอ่านจับใจ เนื่องจากเป็น
ทักษะที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ทั้งในด้านการศึกษา การประกอบอาชีพ รวมทั้งการใช้เวลาว่างก็ใช้การอ่านจับใจความเข้ามา
เกี่ยวข้อง  การอ่านจับใจความ คือการอ่านจับใจความหลัก ว่าเรื่องราวท่ีอ่านนั้นว่าด้วยเรื่องอะไร เป็นอย่างไร มีความส าคัญ
ตรงไหน หมายความว่าอย่างไร มีอะไรเกี่ยวข้องกันบ้าง มักใช้กับการอ่านเพื่อศึกษาหาความรู้โดยทั่วไปถึงแม้การอ่านและการ
อ่านจับใจความจะมีความส าคัญต่อการเรียนรู้และก าหนดให้เป็นเนื้อหาในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยมาอย่างต่อเนื่องแล้ว
ก็ตามแต่พบว่าการอ่านยังเป็นปัญหาหลายประการที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างถูกวิธี เช่นด้านผู้เรียน ผู้เรียนขาดความสนใจใน
การอ่าน อ่านจับใจความไม่ได้ไม่สามารถแยกใจความส าคัญหลักกับใจความรองได้พิจารณาภาพรวมผลการสอบระดับชาติของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปัตตานีเขต 2 ในปีการศึกษา 2560จ านวน 115 โรงเรียนจาก
โรงเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศ  28,252โรงเรียน ในภาคความรู้วิชาภาษาไทย ได้ค่าเฉลี่ย 35.3ไม่ถึงร้อยละ 50 และในปี
การศึกษา 2561ได้ค่าเฉลี่ย49.3 ไม่ถึงร้อยละ 50 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา.รายงานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา2561 (2561: 20) สาเหตุที่ผลการทดสอบระดับชาติได้คะแนนเฉลี่ย ไม่ถึงร้อยละ50 เนื่องจาก
นักเรียนไม่สามารถท่ีจะวิเคราะห์และจับใจความข้อสอบได้จึงไม่สามารถที่จะเลือกตอบค าตอบท่ีถูกต้อง เพราะข้อสอบภาคความรู้
วิชาภาษาไทยข้อค าถามส่วนใหญ่ จะออกในรูปแบบของข้อความ บทกลอน แผนผัง ต้องอาศัยทักษะการอ่านจับใจความในการ
วิเคราะห์ข้อค าถามจึงจะสามารถตอบค าถามได้ถูกต้อง ท้ังนี้เนื่องมาจากนักเรียนขาดพฤติกรรมการอ่านท่ีดีในช้ันเรียนขาด
ความสามารถด้านทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจท าให้จับใจความส าคัญไม่ได้เพราะไม่เข้าใจในสิ่งที่อ่านรวมวิธีการสอนอ่านเป็น
สิ่งที่จ าเป็นในการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจให้แก่นักเรียนเพราะการอ่านเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยความสามารถหลายด้าน
เช่นการรู้ความหมายของค าความสามารถในการคิดขณะที่อ่านพร้อมกับการใช้เหตุผลควบคู่กันไปดังนั้นวิธีการจัดการเรียนรู้การ
อ่านจับใจความวิธีหนึ่งที่พบว่าจะสามารถช่วยพัฒนาความเข้าใจในการอ่านคือการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ  
SQ3R เป็นการสอนที่โรบินสัน (Robinson) ได้แนะน าไว้ดังงานวิจัยของ นภวรรณ สุวรรณประสม  (2551 )อีกเทคนิคหนึ่งที่
สามารถน ามาแก้ปัญหาการอ่านได้คือเทคนิคผังความคิด ( Mind Map) ดังงานวิจัย ของจ าเนียร เล็กสุมา(2552)จากการศึกษา
ขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ  SQ3Rเทคนิคแผนผังความคิดและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องดังกล่าว
ข้างต้นพบว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ  SQ3Rเป็นวิธีการที่จะท าให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการอ่านอย่างมี
ประสิทธิภาพท าให้นักเรียนสามารถอ่านจับประเด็นส าคัญอย่างมีจุดมุ่งหมายจนท าให้มีความเข้าใจในเรื่องที่อ่านและจับใจความ
ได้ในท่ีสุดดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ3Rร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิด เพื่อพัฒนาความสามารถ
การอ่านจับใจความวิชาภาษาไทย นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 2ซึ่ง
จะท าให้การอ่านจับใจความของนักเรียนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

วิธีด าเนินการ 

 การวิจัยในครั้งนี้มุ่งศึกษา การพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 6 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต2 และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อวิธีการสอน
ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาค้นคว้าตามล าดับขั้นตอนดังนี ้  

 1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  1.1ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2562 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 2 จ านวน 124 ห้องเรียน นักเรียนทั้งสิ้น 2,394 คน 

  1.2กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา  

  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนท่ี2โรงเรียนบ้านบาตะกูโบ1ห้องเรียน
จ านวน 25 คน โดยวิธีการสุ่มหลายขั้นตอน ดังนี้ 
  สุ่มครั้งที่ 1 สุ่มอ าเภอโดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มได้อ าเภอมายอ 
  สุ่มครั้งที่ 2 สุ่มกลุ่มโรงเรียนโดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มได้กลุ่มกูวิงตรัง 
  สุ่มครั้งที่ 3 สุ่มโรงเรียนโดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มได้โรงเรียนบ้านบาตะกูโบ 
 2.การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยไดศ้ึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยเกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือแต่ละชนิดมี
รายละเอียดดังนี ้   

   2.1สร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ3R ร่วมกับเทคนิคผังความคิดจ านวน 7 แผน
ดังนี้1.การอ่านจับใจความจากเรื่องเล่าสั้น ๆ   2.การอ่านจับใจความนิทาน  3.การอ่านจับใจความจากข่าว   4.การอ่านจับ
ใจความจากเนื้อเพลง  5.การอ่านจับใจความจากบทความ  6.การอ่านจับใจความจากงานเขียนประเภทโน้มน้าวใจ  7.การอ่าน
จับใจความจากสารคดี  แผนละ 2 ช่ัวโมงแล้วน าไป เสนอผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ได้พิจารณาความเหมาะสมของแผนพบว่าแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ 1-7 มีค่าความเหมาะสมตั้งแต่ 4.33-4.67 น าไปปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญแล้วน าไปทดลองใช้
กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คนเพื่อดูความเหมาะสมของเนื้อหาและเวลาที่ใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 
   2.2 แบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนและ
หลังเรียนโดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ3Rร่วมกับเทคนิคผังความคิดจ านวน 30ข้อเป็นข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  
ด าเนินการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทย เรื่องการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนอ่าน
แบบ SQ3R ร่วมกับเทคนิคผังความคิดเพื่อทดสอบความสามารถการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 
60 ข้อเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4 ตัวเลือกที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช  2551 ให้ครอบคลุมเนื้อหาท่ีใช้ในการทดลอง  น าเสนอผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านเพื่อตรวจความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความสอดคล้องของจุดประสงคห์าค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC คัดเลือกหาค่าดัชนีความสอดคล้อง มีค่า  
IOC อยู่ระหว่าง 0.67-1 ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานีเขต2 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์หาความยากง่าย (P) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของข้อสอบเป็นราย
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ข้อผู้วิจัยคัดเลือกข้อสอบที่มีความยากง่ายตั้งแต่ 0.50-0.77 และมีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20-0.6คัดเลือกข้อสอบให้เหลือ  30 
ข้อเพื่อท าเป็นแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนแล้ว น าแบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านจับใจความจ านวน 30 ข้อมาหาค่า
ความเชื่อมั่นของ โดยใช้สูตร  KR-20 ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน ( Kuder-Richardson) (บุญชม  ศรีสะอาด ,2545 : 88-89) 
แบบทดสอบฉบับน้ีมีค่าความเช่ือมั่น = 0.85   
  2.3สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้วิธีการสอน
อ่านแบบ SQ3R ร่วมกับเทคนิคผังความคิดเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับจ านวน 15 ข้อน าไปให้
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่านตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาท่ีใช้ในแบบสอบถามพร้อมทั้งหาค่าความเที่ยงตรงค่า (IC) ของ
แบบสอบถามความพึงพอใจหาดัชนีความสอดคล้องแล้วเลือกค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต ่0.5ขึ้นไปปรับปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านแล้วน าไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาศึกษาปีท่ี 6 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี  เขต 2 จ านวน 30คนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างแต่เป็นกลุ่มเดียวกันท่ีทดสอบแผนเพื่อตรวจสอบหาค่า

ความเชื่อมั่นของแบบประเมินความพึงพอใจ ค านวณจากสัมประสิทธ์ิอัลฟา (α Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) ได้คา่
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับ=0.76 

 3.ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี ้ 

  3.1.ทดสอบก่อนเรียน (pre-test) เพื่อวัดความสามารถการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 6 ปีการศึกษา2562 ภาคเรียนท่ี 2  โรงเรียนบ้านบาตะกูโบ  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6 จ านวน 
30 ข้อ  

  3.2.ด าเนินการทดลองโดยน าแผนการ จัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ  SQ3R ร่วมกับเทคนิคผัง
ความคิด ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ใช้เวลาในการทดลองวันละ 2 คาบ (คาบละ 60 นาที) โดยด าเนินการใช้เวลาในการทดลอง  12
ช่ัวโมง ในช่วงสัปดาห์ที่1-3 และต่อเนื่องอีก2 ช่ัวโมงในสัปดาห์ที่ 4หลังจากท่ีนักเรียนได้เรียนตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 7 
แผนแล้วน าแบบทดสอบมาทดสอบหลังเรียน (Post Test) อีกครั้ง 

  3.3 สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อวิธีการสอนอ่านแบบ SQ3Rร่วมกับเทคนิคผังความคิดโดยใช้
แบบสอบถามความพึงพอใจ 

  3.4 น าคะแนนทดสอบก่อนการใช้วิธีการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ  SQ3R ร่วมกับ เทคนิคผัง
ความคิดและหลังการใช้วิธีการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบ  SQ3R ร่วมกับเทคนิคผังความคิด มาวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถในการอ่านจับใจความ 

  3.5 ประเมินความพึงพอใจโดยเทียบกับเกณฑ์ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเพื่อเก็บรวบรวมผลไว้วิเคราะห์ต่อไป 

 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผลการวิจัย เรื่องการพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทยโดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบSQ3R 
ร่วมกับเทคนิคผังความคิดของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ผู้วิจัยเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับขั้นตอน ดังนี ้

 ตอนท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทยของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
ระหว่างก่อนและหลังการใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ3R ร่วมกับเทคนิคผังความคิด  
 ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6ที่มีต่อวิธีการสอนอ่านแบบ SQ3R ร่วมกับ
เทคนิคผังความคิด 
  
ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบ ความสามารถในการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนและหลัง
การใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ3R ร่วมกับเทคนิคผังความคิด  
 
ดังตารางที ่1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทย (n = 25)  

ประเด็นการเปรียบเทียบ 

คะแนนก่อนเรียน 

(Pre-Test) 

คะแนนหลังเรียน 

(Post-Test) t Sig. 

Χ  S.D. Χ  S.D. 

ความสามารถในการอ่านจับใจความ 19.52 1.896 26.76 2.146 17.863* .000 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 1 พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีคะแนนเฉลี่ยในการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทยก่อนเรียนโดย
ใช้วิธีการอ่านแบบSQ3Rร่วมกับเทคนิคผังความคิดเท่ากับ 19.52มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.896 ส่วนคะแนนเฉลี่ยใน
การอ่านจับใจความวิชาภาษาไทยหลังเรียนโดยใช้วิธีการอ่านแบบSQ3Rร่วมกับเทคนิคผังความคิดเท่ากับ 26.76มีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 2.146 เมื่อทดสอบความแตกต่างของคะแนนในการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทยก่อนและหลังการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ  SQ3R ร่วมกับเทคนิคผังความคิดพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05(p-value=.000) ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่วางไว้ แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ  SQ3R มีผล
ท าให้ความสามารถในการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทยของนักเรียนเพิ่มมากขึ้น 
 

ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี6ที่มีต่อวิธีการสอนอ่านแบบ SQ3R ร่วมกับเทคนิคผัง
ความคิด 

 ตาราง 2 ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6ที่มีต่อวิธีการสอนอ่านแบบ SQ3R ร่วมกับเทคนิคผัง
ความคิด 
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

ข้อผู้วิจัยคัดเลือกข้อสอบที่มีความยากง่ายตั้งแต่ 0.50-0.77 และมีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20-0.6คัดเลือกข้อสอบให้เหลือ  30 
ข้อเพื่อท าเป็นแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนแล้ว น าแบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านจับใจความจ านวน 30 ข้อมาหาค่า
ความเชื่อมั่นของ โดยใช้สูตร  KR-20 ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน ( Kuder-Richardson) (บุญชม  ศรีสะอาด ,2545 : 88-89) 
แบบทดสอบฉบับน้ีมีค่าความเช่ือมั่น = 0.85   
  2.3สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้วิธีการสอน
อ่านแบบ SQ3R ร่วมกับเทคนิคผังความคิดเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับจ านวน 15 ข้อน าไปให้
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่านตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาท่ีใช้ในแบบสอบถามพร้อมทั้งหาค่าความเที่ยงตรงค่า (IC) ของ
แบบสอบถามความพึงพอใจหาดัชนีความสอดคล้องแล้วเลือกค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต ่0.5ขึ้นไปปรับปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านแล้วน าไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาศึกษาปีท่ี 6 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี  เขต 2 จ านวน 30คนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างแต่เป็นกลุ่มเดียวกันท่ีทดสอบแผนเพื่อตรวจสอบหาค่า

ความเชื่อมั่นของแบบประเมินความพึงพอใจ ค านวณจากสัมประสิทธ์ิอัลฟา (α Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) ได้คา่
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับ=0.76 

 3.ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี ้ 

  3.1.ทดสอบก่อนเรียน (pre-test) เพื่อวัดความสามารถการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 6 ปีการศึกษา2562 ภาคเรียนท่ี 2  โรงเรียนบ้านบาตะกูโบ  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6 จ านวน 
30 ข้อ  

  3.2.ด าเนินการทดลองโดยน าแผนการ จัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ  SQ3R ร่วมกับเทคนิคผัง
ความคิด ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ใช้เวลาในการทดลองวันละ 2 คาบ (คาบละ 60 นาที) โดยด าเนินการใช้เวลาในการทดลอง  12
ช่ัวโมง ในช่วงสัปดาห์ที่1-3 และต่อเนื่องอีก2 ช่ัวโมงในสัปดาห์ที่ 4หลังจากท่ีนักเรียนได้เรียนตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 7 
แผนแล้วน าแบบทดสอบมาทดสอบหลังเรียน (Post Test) อีกครั้ง 

  3.3 สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อวิธีการสอนอ่านแบบ SQ3Rร่วมกับเทคนิคผังความคิดโดยใช้
แบบสอบถามความพึงพอใจ 

  3.4 น าคะแนนทดสอบก่อนการใช้วิธีการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ  SQ3R ร่วมกับ เทคนิคผัง
ความคิดและหลังการใช้วิธีการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบ  SQ3R ร่วมกับเทคนิคผังความคิด มาวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถในการอ่านจับใจความ 

  3.5 ประเมินความพึงพอใจโดยเทียบกับเกณฑ์ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเพื่อเก็บรวบรวมผลไว้วิเคราะห์ต่อไป 

 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผลการวิจัย เรื่องการพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทยโดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบSQ3R 
ร่วมกับเทคนิคผังความคิดของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ผู้วิจัยเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับขั้นตอน ดังนี ้

 ตอนท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทยของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
ระหว่างก่อนและหลังการใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ3R ร่วมกับเทคนิคผังความคิด  
 ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6ที่มีต่อวิธีการสอนอ่านแบบ SQ3R ร่วมกับ
เทคนิคผังความคิด 
  
ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบ ความสามารถในการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนและหลัง
การใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ3R ร่วมกับเทคนิคผังความคิด  
 
ดังตารางที ่1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทย (n = 25)  

ประเด็นการเปรียบเทียบ 

คะแนนก่อนเรียน 

(Pre-Test) 

คะแนนหลังเรียน 

(Post-Test) t Sig. 

Χ  S.D. Χ  S.D. 

ความสามารถในการอ่านจับใจความ 19.52 1.896 26.76 2.146 17.863* .000 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 1 พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีคะแนนเฉลี่ยในการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทยก่อนเรียนโดย
ใช้วิธีการอ่านแบบSQ3Rร่วมกับเทคนิคผังความคิดเท่ากับ 19.52มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.896 ส่วนคะแนนเฉลี่ยใน
การอ่านจับใจความวิชาภาษาไทยหลังเรียนโดยใช้วิธีการอ่านแบบSQ3Rร่วมกับเทคนิคผังความคิดเท่ากับ 26.76มีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 2.146 เมื่อทดสอบความแตกต่างของคะแนนในการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทยก่อนและหลังการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ  SQ3R ร่วมกับเทคนิคผังความคิดพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05(p-value=.000) ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่วางไว้ แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ  SQ3R มีผล
ท าให้ความสามารถในการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทยของนักเรียนเพิ่มมากขึ้น 
 

ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี6ที่มีต่อวิธีการสอนอ่านแบบ SQ3R ร่วมกับเทคนิคผัง
ความคิด 

 ตาราง 2 ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6ที่มีต่อวิธีการสอนอ่านแบบ SQ3R ร่วมกับเทคนิคผัง
ความคิด 
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 

ความพึงพอใจ 

ด้านสภาพทั่วไป    

1. บุคลิกภาพของครูผู้สอน 4.60 0.500 มากที่สุด 

2. ความเอาใจใส่ต่อนักเรียน 4.40 0.645 มากที่สุด 

3. บรรยากาศการเรียนการสอน 4.64 0.490 มากที่สุด 

4. ความรู้ความสามารถของครูผู้สอน 4.04 0.676 มากที่สุด 

ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน    

5. ช่วยให้พัฒนาทักษะการอ่านจับใจความให้ดีขึ้น 3.96 0.539 มาก 

6. ช่วยให้นักเรียนสร้างความรู้ความเข้าใจได้ 
ด้วยตนเอง 

4.48 0.510 มากที่สุด 

7. มีการสอแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอน 4.64 0.490 มากที่สุด 

8. เกิดความสนใจในการเรียนวิชาภาษาไทย 4.04 0.676 มากที่สุด 

ด้านการวัดและประเมินผล    

9. ครูตรวจงานและให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์ 4.44 0.507 มากที่สุด 

10. การก าหนดเกณฑ์การประเมินชัดเจน 3.84 0.473 มาก 

11. การประเมินสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเนื้อหา 4.60 0.500 มากที่สุด 

12. มีความยุติธรรมในการประเมินผลการเรียนการสอน 4.08 0.572 มากที่สุด 

ด้านผลการเรียนรู้ของนักเรียน    

13. การพัฒนาความรู้ความสามารถในการเรียนรู้ 4.24 0.523 มากที่สุด 

14. การได้แนวคิดในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้กับสาระ
การเรียนรู้อื่นๆ 

4.32 0.627 มากที่สุด 

15. ความพึงพอใจหรือความชอบต่อวิชาที่เรียน 4.48 0.510 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.32 0.55 มาก 

 
จากตาราง 2 แสดงความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6ที่มีต่อวิธีการสอนอ่านแบบ SQ3R ร่วมกับเทคนิคผัง
ความคิด พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อวิธีการสอนอ่านแบบ SQ3R ร่วมกับเทคนิคผังความคิดมีค่าเฉลี่ย 4.32 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ0.55 แสดงว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อวิธีการสอนอ่านอยู่ในระดับมาก เป็นไปตามสมมุตฐานที่วาง
ไว ้

สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทยโดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ 
SQ3R ร่วมกับเทคนิคผังความคิดของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6 มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน
จับใจความวิชาภาษาไทยก่อนและหลังการใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ3R ร่วมกับเทคนิคผังความคิดและเพื่อศึกษาความพึง
พอใจท่ีมีต่อวิธีการสอน อ่านแบบ SQ3R ร่วมกับเทคนิคผังความคิดกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 
2562 ภาคเรียนท่ี 2 โรงเรียนบ้านบาตะกูโบ ภาคเรียนท่ี  2 จ านวน 25 คนได้มาโดยวิธีการสุ่มหลายขั้นตอน เครื่องมือท่ีใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ3R ร่วมกับเทคนิคผังความคิดจ านวน 7แผน  
2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความโดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ  SQ3R ร่วมกับเทคนิคผังความคิดก่อนเรียน
และหลังเรียน จ านวน  2 ชุด 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนโดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ3R 
ร่วมกับเทคนิคผังความคิดโดยด าเนินการวิจัยดังนี้ ทดสอบก่อนเรียน (pre-test) ด าเนินการทดลองโดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ  
SQ3R ร่วมกับเทคนิคผังความคิด ใช้เวลาในการทดลองวันละ2 คาบ (คาบละ 60 นาที) ในช่วงสัปดาห์ที่ 1-3ใช้เวลา 4 ช่ัวโมงต่อ
สัปดาห์และต่อเนื่องอีก 2 ช่ัวโมงในสัปดาห์ที่ 4 รวมเป็น 14 ช่ัวโมงและท าการทดสอบหลังเรียน  (post test) และให้นักเรียนท า
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อวิธีการสอนอ่านแบบ  SQ3R ร่วมกับเทคนิคผังความคิดน าคะแนนที่ได้มา
วิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทยก่อนและหลังการใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ3R 
ร่วมกับเทคนิคผังความคิดประเมินความพึงพอใจโดยเทียบกับเกณฑ์ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเพื่อเก็บรวบรวมผลไว้วิเคราะห์ต่อไป 
 
 สรุปผล 
 ผลวิจัยการพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความ วิชาภาษาไทย โดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ3R ร่วมกับ
เทคนิคผังความคิดของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี6  ดังนี้  
 1. นักเรียนท่ีเรียนโดยการใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ3R ร่วมกับเทคนิคผังความคิด มีความสามารถในการอ่าน
จับใจความวิชาภาษาไทยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ3R ร่วมกับเทคนิคผังความคิดโดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.32 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 0.55 
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 

ความพึงพอใจ 

ด้านสภาพทั่วไป    

1. บุคลิกภาพของครูผู้สอน 4.60 0.500 มากที่สุด 

2. ความเอาใจใส่ต่อนักเรียน 4.40 0.645 มากที่สุด 

3. บรรยากาศการเรียนการสอน 4.64 0.490 มากที่สุด 

4. ความรู้ความสามารถของครูผู้สอน 4.04 0.676 มากที่สุด 

ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน    

5. ช่วยให้พัฒนาทักษะการอ่านจับใจความให้ดีขึ้น 3.96 0.539 มาก 

6. ช่วยให้นักเรียนสร้างความรู้ความเข้าใจได้ 
ด้วยตนเอง 

4.48 0.510 มากที่สุด 

7. มีการสอแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอน 4.64 0.490 มากที่สุด 

8. เกิดความสนใจในการเรียนวิชาภาษาไทย 4.04 0.676 มากที่สุด 

ด้านการวัดและประเมินผล    

9. ครูตรวจงานและให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์ 4.44 0.507 มากที่สุด 

10. การก าหนดเกณฑ์การประเมินชัดเจน 3.84 0.473 มาก 

11. การประเมินสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเนื้อหา 4.60 0.500 มากที่สุด 

12. มีความยุติธรรมในการประเมินผลการเรียนการสอน 4.08 0.572 มากที่สุด 

ด้านผลการเรียนรู้ของนักเรียน    

13. การพัฒนาความรู้ความสามารถในการเรียนรู้ 4.24 0.523 มากที่สุด 

14. การได้แนวคิดในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้กับสาระ
การเรียนรู้อื่นๆ 

4.32 0.627 มากที่สุด 

15. ความพึงพอใจหรือความชอบต่อวิชาที่เรียน 4.48 0.510 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.32 0.55 มาก 

 
จากตาราง 2 แสดงความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6ที่มีต่อวิธีการสอนอ่านแบบ SQ3R ร่วมกับเทคนิคผัง
ความคิด พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อวิธีการสอนอ่านแบบ SQ3R ร่วมกับเทคนิคผังความคิดมีค่าเฉลี่ย 4.32 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ0.55 แสดงว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อวิธีการสอนอ่านอยู่ในระดับมาก เป็นไปตามสมมุตฐานที่วาง
ไว ้

สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทยโดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ 
SQ3R ร่วมกับเทคนิคผังความคิดของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6 มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน
จับใจความวิชาภาษาไทยก่อนและหลังการใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ3R ร่วมกับเทคนิคผังความคิดและเพื่อศึกษาความพึง
พอใจท่ีมีต่อวิธีการสอน อ่านแบบ SQ3R ร่วมกับเทคนิคผังความคิดกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 
2562 ภาคเรียนท่ี 2 โรงเรียนบ้านบาตะกูโบ ภาคเรียนท่ี  2 จ านวน 25 คนได้มาโดยวิธีการสุ่มหลายขั้นตอน เครื่องมือท่ีใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ3R ร่วมกับเทคนิคผังความคิดจ านวน 7แผน  
2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความโดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ  SQ3R ร่วมกับเทคนิคผังความคิดก่อนเรียน
และหลังเรียน จ านวน  2 ชุด 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนโดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ3R 
ร่วมกับเทคนิคผังความคิดโดยด าเนินการวิจัยดังนี้ ทดสอบก่อนเรียน (pre-test) ด าเนินการทดลองโดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ  
SQ3R ร่วมกับเทคนิคผังความคิด ใช้เวลาในการทดลองวันละ2 คาบ (คาบละ 60 นาที) ในช่วงสัปดาห์ที่ 1-3ใช้เวลา 4 ช่ัวโมงต่อ
สัปดาห์และต่อเนื่องอีก 2 ช่ัวโมงในสัปดาห์ที่ 4 รวมเป็น 14 ช่ัวโมงและท าการทดสอบหลังเรียน  (post test) และให้นักเรียนท า
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อวิธีการสอนอ่านแบบ  SQ3R ร่วมกับเทคนิคผังความคิดน าคะแนนที่ได้มา
วิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทยก่อนและหลังการใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ3R 
ร่วมกับเทคนิคผังความคิดประเมินความพึงพอใจโดยเทียบกับเกณฑ์ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเพื่อเก็บรวบรวมผลไว้วิเคราะห์ต่อไป 
 
 สรุปผล 
 ผลวิจัยการพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความ วิชาภาษาไทย โดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ3R ร่วมกับ
เทคนิคผังความคิดของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี6  ดังนี้  
 1. นักเรียนท่ีเรียนโดยการใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ3R ร่วมกับเทคนิคผังความคิด มีความสามารถในการอ่าน
จับใจความวิชาภาษาไทยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ3R ร่วมกับเทคนิคผังความคิดโดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.32 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 0.55 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 อภิปรายผล 
 ผลวิจัยการพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความโดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ3R ร่วมกับเทคนิคผังความคิดของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปรากฏผล ดังนี้ 
 1. จากผลการเปรียบเทียบนักเรียนที่เรียนโดยการใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ3R ร่วมกับเทคนิคผังความคิดมี
ความสามารถในการอ่านจับใจความ วิชาภาษาไทยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือคะแนน
เฉลี่ยการทดสอบก่อนเรียนเท่ากับ 19.52 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.89 คะแนนเฉลี่ยการทดสอบหลังเรียนเท่ากับ26.76 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.15 ค่าความแตกต่างของคะแนน เท่ากับ 7.24 แสดงว่าวิธีการสอนอ่านแบบ SQ3R ท่ีผู้วิจัยน ามา
พัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 สามารถช่วยพัฒนาผู้เรียนให้จับใจความ
ได้ดียิ่งข้ึน เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้และเป็นไปตามทฤษฎีการสอนอ่านแบบ SQ3R (ณันท์ขจร กันชาติ, 2550) การอ่านแบบ 
SQ3R เป็นการอ่านวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้อ่านได้พัฒนาการอ่านจากการอ่านออกแปลความหมายได้ไปสู่การอ่านเป็นนั่นคือการ
อ่านได้อย่างมี ประสิทธิภาพสามารถอ่านจับใจความส าคัญได้และยังช่วยให้ผู้อ่านสามารถคาดเดาเรื่องจากเรื่องที่อ่านและเข้าใจ
แนวคิดของเรื่องที่อ่านได้อย่างรวดเร็วจดจ าเรื่องตลอดจนสามารถทบทวนเรื่องที่อ่านได้อย่างดีโดยมีขั้นตอนการอ่าน 5 ขั้นตอนคือ 
1)การอ่านส ารวจ 2)การตั้งค าถาม 3)การอ่านอย่างรอบคอบเพื่อหาค าตอบ 4)การจดจ าหรือท่องจ าและ 5)การทบทวน สอดคล้องกับ
ฉวีลักษณ ์บุณยะกาญจน (2557) กล่าวว่าวิธีสอนอ่านถ้าน ามาปฏิบัติอย่างครบถ้วนก็เป็นวิธีการที่ได้ผลอีกวิธีหนึ่งซึ่งเรียกวิธีอ่าน นี้
ว่า SQ3R แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอนคือ S (Survey) คือการอ่านแบบส ารวจช่ือหนังสือ ช่ือผู้แต่ง สารบัญและความคิดที่ผู้เขียนตั้ง
จุดหมายในการเขียนน้ัน หรือศึกษาจากค าน า Q (Question) คือ การตั้งค าถาม ว่าสิ่งที่เราต้องการจะรู้ต้องการจะทราบนั้นคืออะไร 
R1 (Read) คือ การอ่านเพื่อตอบค าถามท่ีตนเองอยากรูR้2 (Recite) คือการจดจ าข้อความที่ส าคัญหรือจดโน้ตเพื่อเตือนความจ า 
และพยายามถามตนเองว่าได้ความคิดใหม่อะไรขึ้นมาบ้างและ R3 (Review Reconstruct) คือ การทบทวน ทบทวนและ
พยายามน าความรู้ที่ได้รับนั้น ๆ ออกมาใช้ นอกจากนี้การใช้เทคนิคผังความคิดจะช่วยให้นักเรียนจับประเด็นส าคัญได้ง่ายและ
จดจ าเนื้อเรื่องได้ดี (ส านักงานกองทุนการวิจัย, 2548) แผนที่ความคิด (Mind Mapping) เป็นวิธีการช่วยบันทึกความคิดเพื่อให้
เห็นภาพเห็นความคิดที่หลากหลายมุมมองที่กว้างขวางและชัดเจนกว่าการบันทึกที่เราคุ้นเคยโดยยังไม่จัดระบบระเบียบ
ความคิดใด ๆ ทั้งสิ้นเป็นวิธีการที่สอดคล้องกับโครงสร้างของการคิดของมนุษย์ ที่บางช่วงกระโดดออก นอกทางขณะที่ก าลังคิด
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง การท าให้สมองได้คิด ได้ท างานตามธรรมชาตินั้นมีลักษณะเหมือนตนไม้ที่แตกกิ่ง 
ไปเรื่อย ๆ สอดคล้องกับ ดวงกมล  สินเพ็ง  (2551) กล่าวว่า ผังความคิด( Mind Map) เป็นผังกราฟิกท่ีใช้ภาพ หรือสัญลักษณ์
หรือเส้นรูปแบบต่าง ๆ เพื่อแทนความหมายของความคิด เช่นสัญลักษณ์ต่าง ๆ ในแผ่นที่  เมื่อน า SQ3R มาร่วมกับเทคนิคผัง
ความคิดจึงส่งผลให้ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 หลังเรียนโดยใช้วิธีการสอนอ่าน
แบบ SQ3R ร่วมกับเทคนิคผังความคิดสูงกว่าก่อน เรียนอย่างมีนัยส าคัญ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นภวรรณ สุวรรณ
ประสม (2551: 81) พบว่าความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6ที่ใช้วิธีสอนอ่านด้วยกลวิธี
SQ3R ร่วมกับการเรียนการสอนแบบโครงงานหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .01และสอดคล้องงานวิจัย
ของดุษฎ ีนาหาร (2553: 80) พบว่าการพัฒนากิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความคงทนในการเรียนรู้ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ3R ตามกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการท าให้นักเรียนมีพัฒนาการ
ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนิตา   ระแมและ
คณะ (2555: 58) ได้ศึกษาการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านSQ3R เพื่อพัฒนาการอ่านภาษาไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  5 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา ผลการศึกษาพบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านของนักเรียนหลัง เรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อวิธี การสอน SQ3R อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของนฤพัชร  มิลังค์ (2559: 79) ซึ่งได้สร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา ความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยประยุกต์ใช้การสอนอ่านแบบ SQ3Rพบว่าชุดกิจกรรมการ

เรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 โดย
ประยุกต์ใช้การสอนอ่านแบบ SQ3Rมีประสิทธิภาพ 95.00/96.15 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80 นักเรียนท่ีเรียนด้วยชุด
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถ ในการอ่านเชิงวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยประยุกต์ใช้การสอนอ่านแบบ SQ3Rมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01และนักเรียนมีเจตคติที่มีต่อการสอนอ่านแบบ  SQ3R ของนักเรียน
หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 
  
 2. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนโดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ3R ร่วมกับเทคนิคผังความคิดเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทยอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55ซึ่ง
จากการสังเกตกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละขั้นตอนการสอนอ่าน สามารถจัดล าดับความคิด แยกใจความหลัก 
ใจความรอง สามารถบอกข้อคิดที่ได้จากเรื่องได้ มีความน่าสนใจ สร้างแรงจูงใจในการอ่านท าให้นักเรียนเข้าใจในแต่ละระดับ
การอ่าน ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประกอบด้วยสื่อท่ีหลากหลาย เช่น สื่อจากยูทูป สื่อจากหนังสือพิมพ์ ใบความรู้ 
ใบงาน แบบทดสอบมีความน่าสนใจ ช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจในแต่ละระดับ เป็นสื่อท่ีนักเรียนสามารถเข้าใจง่ายและ
กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ตรงตามความสามารถและความต้องการของนักเรียน สร้างแรงจูงใจในการอ่านได้ดี ด้านการวัดและ
การประเมินผล มีความหลากหลายหลายน่าสนใจ เหมาะสมกับระดับความสามารถของผู้เรียนและสามารถวัดความเข้าใจในแต่
ละระดับ ด้านผลการเรียนรู้ของนักเรียนผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถด้านการอ่าน รักการอ่านมากขึ้น ส่งผลให้นักเรียนมีความ
พึงพอใจวิธีการสอนอ่านแบบ  SQ3R ร่วมกับเทคนิคผังความคิดหากนักเรียนสามารถน าไปปรับใช้กับการเรียนในสาระการ
เรียนรู้อื่นๆจะส่งผลให้ให้ประสิทธิผลของการเรียนดีขึ้น 
  และความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามที่นักเรียนแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะเพิ่มเติม นักเรียนได้
แสดงความคิดเห็นแบ่งได้ 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มที่เห็นด้วย ชอบและรู้สึกสนุกสนานกับวิธีการสอนอ่านแบบSQ3R ร่วมกับเทคนิคผัง
ความคิด จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 48 2)กลุ่มที่เสนอแนะ ใบความรู้ ใบงาน มีความน่าสนใจ มีความหลากหลาย จ านวน 10 
คน คิดเป็นร้อยละ40 และ 3) กลุ่มที่เสนอแนะให้เพิ่มเวลาเพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้มีโอกาสออกมาน าเสนอหน้าช้ันเรียน จ านวน 3 คน
คิดเป็นร้อยละ 12 กล่าวคือการจัดการเรียนการสอนที่ใช้สื่อท่ีหลากหลาย น่าสนใจท าให้ผู้เรียนชอบและสนุกกับการเรียนมาก
ขึ้น ผู้เรียนได้มีโอกาส สรุปประเด็นเป็นแผนผังความคิด ออกมาน าเสนอหน้าช้ันเรียน สร้างความสนุกสนานและสร้าง
บรรยากาศในในการเรียนเพิ่มขึ้น เมื่อท ากิจกรรมทุกข้ันตอนแล้วท าให้เกิดความเข้าใจในการสรุปใจความส าคัญได้ดี รู้สึกชอบ
และผ่อนคลายที่ได้ร้องเพลงและดูนิทานจากครูสอนทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก นักเรียนได้เรียนโดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ3R
ร่วมกับเทคนิคผังความคิดเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอีกท้ังผู้เรียนมีส่วนร่วมในการท าใบงาน และมีความ
กระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมทุกขั้นตอน เกิดการเรียนรู้ และการจดจ าเนื้อหาซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีความพึงพอใจ ซึ่งสอดคล้อง
กับ จ าปา วัฒนศิรินทรเทพ (2550) ที่อธิบายว่า ความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึกนึกคิดความเชื่อการแสดงความรู้สึกความคิดเห็น
ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยแสดงพฤติกรรมออกมา 2 ลักษณะคือทางบวกซึ่งแสดงในลักษณะความชอบความพึงพอใจความสนใจเห็นด้วยท า
ให้อยากท างานหรือปฏิบัติกิจกรรมอีกลักษณะหนึ่งคือทางลบซึ่งจะแสดงออกในลักษณะของความเกลียดไม่พึงประสงค์ไม่พอใจ
ไม่สนใจไม่เห็นด้วยอาจท าให้บุคคลเกิดความเบื่อหน่ายหรือต้องการหนีห่างจากสิ่งน้ันนอกจากน้ีความพึงพอใจอาจจะแสดงออก
ในลักษณะความเป็นกลางก็ได้เช่นรู้สึกเฉยๆ ไม่รักไม่ชอบไม่น่าสนใจในสิ่งนั้นๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนิตา ระแมและ
คณะ (2555:58)ได้ศึกษาการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่าน SQ3R เพื่อพัฒนาการอ่านภาษาไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลาพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อวิธีการสอน SQ3R อยู่ในระดับมาก 
 สรุปได้ว่าการใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ3R ร่วมกับเทคนิคผังความคิดท าให้นักเรียนรักการอ่าน มีความกระตือรือร้น
ในการเรียนรู้ท ากิจกรรมการอ่านในแต่ละขั้นตอนด้วยความตั้งใจ และสามารถพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความวิชา
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 อภิปรายผล 
 ผลวิจัยการพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความโดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ3R ร่วมกับเทคนิคผังความคิดของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปรากฏผล ดังนี้ 
 1. จากผลการเปรียบเทียบนักเรียนที่เรียนโดยการใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ3R ร่วมกับเทคนิคผังความคิดมี
ความสามารถในการอ่านจับใจความ วิชาภาษาไทยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือคะแนน
เฉลี่ยการทดสอบก่อนเรียนเท่ากับ 19.52 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.89 คะแนนเฉลี่ยการทดสอบหลังเรียนเท่ากับ26.76 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.15 ค่าความแตกต่างของคะแนน เท่ากับ 7.24 แสดงว่าวิธีการสอนอ่านแบบ SQ3R ท่ีผู้วิจัยน ามา
พัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 สามารถช่วยพัฒนาผู้เรียนให้จับใจความ
ได้ดียิ่งข้ึน เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้และเป็นไปตามทฤษฎีการสอนอ่านแบบ SQ3R (ณันท์ขจร กันชาติ, 2550) การอ่านแบบ 
SQ3R เป็นการอ่านวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้อ่านได้พัฒนาการอ่านจากการอ่านออกแปลความหมายได้ไปสู่การอ่านเป็นนั่นคือการ
อ่านได้อย่างมี ประสิทธิภาพสามารถอ่านจับใจความส าคัญได้และยังช่วยให้ผู้อ่านสามารถคาดเดาเรื่องจากเรื่องที่อ่านและเข้าใจ
แนวคิดของเรื่องที่อ่านได้อย่างรวดเร็วจดจ าเรื่องตลอดจนสามารถทบทวนเรื่องที่อ่านได้อย่างดีโดยมีขั้นตอนการอ่าน 5 ขั้นตอนคือ 
1)การอ่านส ารวจ 2)การตั้งค าถาม 3)การอ่านอย่างรอบคอบเพื่อหาค าตอบ 4)การจดจ าหรือท่องจ าและ 5)การทบทวน สอดคล้องกับ
ฉวีลักษณ ์บุณยะกาญจน (2557) กล่าวว่าวิธีสอนอ่านถ้าน ามาปฏิบัติอย่างครบถ้วนก็เป็นวิธีการที่ได้ผลอีกวิธีหนึ่งซึ่งเรียกวิธีอ่าน นี้
ว่า SQ3R แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอนคือ S (Survey) คือการอ่านแบบส ารวจช่ือหนังสือ ช่ือผู้แต่ง สารบัญและความคิดที่ผู้เขียนตั้ง
จุดหมายในการเขียนน้ัน หรือศึกษาจากค าน า Q (Question) คือ การตั้งค าถาม ว่าสิ่งที่เราต้องการจะรู้ต้องการจะทราบนั้นคืออะไร 
R1 (Read) คือ การอ่านเพื่อตอบค าถามท่ีตนเองอยากรูR้2 (Recite) คือการจดจ าข้อความที่ส าคัญหรือจดโน้ตเพื่อเตือนความจ า 
และพยายามถามตนเองว่าได้ความคิดใหม่อะไรขึ้นมาบ้างและ R3 (Review Reconstruct) คือ การทบทวน ทบทวนและ
พยายามน าความรู้ที่ได้รับนั้น ๆ ออกมาใช้ นอกจากนี้การใช้เทคนิคผังความคิดจะช่วยให้นักเรียนจับประเด็นส าคัญได้ง่ายและ
จดจ าเนื้อเรื่องได้ดี (ส านักงานกองทุนการวิจัย, 2548) แผนที่ความคิด (Mind Mapping) เป็นวิธีการช่วยบันทึกความคิดเพื่อให้
เห็นภาพเห็นความคิดที่หลากหลายมุมมองที่กว้างขวางและชัดเจนกว่าการบันทึกที่เราคุ้นเคยโดยยังไม่จัดระบบระเบียบ
ความคิดใด ๆ ทั้งสิ้นเป็นวิธีการที่สอดคล้องกับโครงสร้างของการคิดของมนุษย์ ที่บางช่วงกระโดดออก นอกทางขณะที่ก าลังคิด
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง การท าให้สมองได้คิด ได้ท างานตามธรรมชาตินั้นมีลักษณะเหมือนตนไม้ที่แตกกิ่ง 
ไปเรื่อย ๆ สอดคล้องกับ ดวงกมล  สินเพ็ง  (2551) กล่าวว่า ผังความคิด( Mind Map) เป็นผังกราฟิกท่ีใช้ภาพ หรือสัญลักษณ์
หรือเส้นรูปแบบต่าง ๆ เพื่อแทนความหมายของความคิด เช่นสัญลักษณ์ต่าง ๆ ในแผ่นที่  เมื่อน า SQ3R มาร่วมกับเทคนิคผัง
ความคิดจึงส่งผลให้ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 หลังเรียนโดยใช้วิธีการสอนอ่าน
แบบ SQ3R ร่วมกับเทคนิคผังความคิดสูงกว่าก่อน เรียนอย่างมีนัยส าคัญ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นภวรรณ สุวรรณ
ประสม (2551: 81) พบว่าความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6ที่ใช้วิธีสอนอ่านด้วยกลวิธี
SQ3R ร่วมกับการเรียนการสอนแบบโครงงานหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .01และสอดคล้องงานวิจัย
ของดุษฎ ีนาหาร (2553: 80) พบว่าการพัฒนากิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความคงทนในการเรียนรู้ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ3R ตามกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการท าให้นักเรียนมีพัฒนาการ
ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนิตา   ระแมและ
คณะ (2555: 58) ได้ศึกษาการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านSQ3R เพื่อพัฒนาการอ่านภาษาไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  5 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา ผลการศึกษาพบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านของนักเรียนหลัง เรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อวิธี การสอน SQ3R อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของนฤพัชร  มิลังค์ (2559: 79) ซึ่งได้สร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา ความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยประยุกต์ใช้การสอนอ่านแบบ SQ3Rพบว่าชุดกิจกรรมการ

เรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 โดย
ประยุกต์ใช้การสอนอ่านแบบ SQ3Rมีประสิทธิภาพ 95.00/96.15 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80 นักเรียนท่ีเรียนด้วยชุด
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถ ในการอ่านเชิงวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยประยุกต์ใช้การสอนอ่านแบบ SQ3Rมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01และนักเรียนมีเจตคติที่มีต่อการสอนอ่านแบบ  SQ3R ของนักเรียน
หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 
  
 2. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนโดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ3R ร่วมกับเทคนิคผังความคิดเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทยอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55ซึ่ง
จากการสังเกตกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละขั้นตอนการสอนอ่าน สามารถจัดล าดับความคิด แยกใจความหลัก 
ใจความรอง สามารถบอกข้อคิดที่ได้จากเรื่องได้ มีความน่าสนใจ สร้างแรงจูงใจในการอ่านท าให้นักเรียนเข้าใจในแต่ละระดับ
การอ่าน ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประกอบด้วยสื่อท่ีหลากหลาย เช่น สื่อจากยูทูป สื่อจากหนังสือพิมพ์ ใบความรู้ 
ใบงาน แบบทดสอบมีความน่าสนใจ ช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจในแต่ละระดับ เป็นสื่อท่ีนักเรียนสามารถเข้าใจง่ายและ
กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ตรงตามความสามารถและความต้องการของนักเรียน สร้างแรงจูงใจในการอ่านได้ดี ด้านการวัดและ
การประเมินผล มีความหลากหลายหลายน่าสนใจ เหมาะสมกับระดับความสามารถของผู้เรียนและสามารถวัดความเข้าใจในแต่
ละระดับ ด้านผลการเรียนรู้ของนักเรียนผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถด้านการอ่าน รักการอ่านมากขึ้น ส่งผลให้นักเรียนมีความ
พึงพอใจวิธีการสอนอ่านแบบ  SQ3R ร่วมกับเทคนิคผังความคิดหากนักเรียนสามารถน าไปปรับใช้กับการเรียนในสาระการ
เรียนรู้อื่นๆจะส่งผลให้ให้ประสิทธิผลของการเรียนดีขึ้น 
  และความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามที่นักเรียนแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะเพิ่มเติม นักเรียนได้
แสดงความคิดเห็นแบ่งได้ 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มที่เห็นด้วย ชอบและรู้สึกสนุกสนานกับวิธีการสอนอ่านแบบSQ3R ร่วมกับเทคนิคผัง
ความคิด จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 48 2)กลุ่มที่เสนอแนะ ใบความรู้ ใบงาน มีความน่าสนใจ มีความหลากหลาย จ านวน 10 
คน คิดเป็นร้อยละ40 และ 3) กลุ่มที่เสนอแนะให้เพิ่มเวลาเพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้มีโอกาสออกมาน าเสนอหน้าช้ันเรียน จ านวน 3 คน
คิดเป็นร้อยละ 12 กล่าวคือการจัดการเรียนการสอนที่ใช้สื่อท่ีหลากหลาย น่าสนใจท าให้ผู้เรียนชอบและสนุกกับการเรียนมาก
ขึ้น ผู้เรียนได้มีโอกาส สรุปประเด็นเป็นแผนผังความคิด ออกมาน าเสนอหน้าช้ันเรียน สร้างความสนุกสนานและสร้าง
บรรยากาศในในการเรียนเพิ่มขึ้น เมื่อท ากิจกรรมทุกข้ันตอนแล้วท าให้เกิดความเข้าใจในการสรุปใจความส าคัญได้ดี รู้สึกชอบ
และผ่อนคลายที่ได้ร้องเพลงและดูนิทานจากครูสอนทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก นักเรียนได้เรียนโดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ3R
ร่วมกับเทคนิคผังความคิดเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอีกท้ังผู้เรียนมีส่วนร่วมในการท าใบงาน และมีความ
กระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมทุกขั้นตอน เกิดการเรียนรู้ และการจดจ าเนื้อหาซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีความพึงพอใจ ซึ่งสอดคล้อง
กับ จ าปา วัฒนศิรินทรเทพ (2550) ที่อธิบายว่า ความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึกนึกคิดความเชื่อการแสดงความรู้สึกความคิดเห็น
ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยแสดงพฤติกรรมออกมา 2 ลักษณะคือทางบวกซึ่งแสดงในลักษณะความชอบความพึงพอใจความสนใจเห็นด้วยท า
ให้อยากท างานหรือปฏิบัติกิจกรรมอีกลักษณะหนึ่งคือทางลบซึ่งจะแสดงออกในลักษณะของความเกลียดไม่พึงประสงค์ไม่พอใจ
ไม่สนใจไม่เห็นด้วยอาจท าให้บุคคลเกิดความเบื่อหน่ายหรือต้องการหนีห่างจากสิ่งน้ันนอกจากน้ีความพึงพอใจอาจจะแสดงออก
ในลักษณะความเป็นกลางก็ได้เช่นรู้สึกเฉยๆ ไม่รักไม่ชอบไม่น่าสนใจในสิ่งนั้นๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนิตา ระแมและ
คณะ (2555:58)ได้ศึกษาการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่าน SQ3R เพื่อพัฒนาการอ่านภาษาไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลาพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อวิธีการสอน SQ3R อยู่ในระดับมาก 
 สรุปได้ว่าการใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ3R ร่วมกับเทคนิคผังความคิดท าให้นักเรียนรักการอ่าน มีความกระตือรือร้น
ในการเรียนรู้ท ากิจกรรมการอ่านในแต่ละขั้นตอนด้วยความตั้งใจ และสามารถพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความวิชา
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ภาษาไทยได้ดีตามล าดับ เพราะการสอนอ่านแบบ SQ3R ร่วมกับเทคนิคผังความคิดมีลักษณะขั้นการจัดกิจกรรมต่อเนื่องกันไป 
ท าให้นักเรียนสามารถสรุปใจความส าคัญของเรื่องได้และเข้าใจเรื่องราวท่ีอ่านได้ด้วยตนเอง 
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P7171

การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา

ดวงกมล เกลี้ยงแก้ว1* นินนาท์ จันทร์สูรย์2 เเละเมธี ดิสวัสดิ์3

บทคัดย่อ
ความสามารถในการแก้ปัญหาเป็นสมรรถนะทีส่�าคญัในศตวรรษที ่21 ทีผู่เ้รยีนควรมี ปัจจบุนัการจัดการเรยีนการสอนโดย

เฉพาะในรายวิชาเคมี เช่น เรื่องพอลิเมอร์และสารชีวโมเลกุล ซึ่งเนื้อหามีความเป็นนามธรรม และครูส่วนใหญ่ยังใช้วิธีการสอนที่เน้น

การบรรยาย ดังน้ันความท้าทายของครู คือ การออกแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ท�าให้ผู้เรียนสามารถน�าความรู้มาเชื่อมโยงกับ

สถานการณ์ในชวีติจรงิได้ผ่านการลงมอืปฏบิตัจิรงิ การวจิยันีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศึกษาผลของการพฒันาความสามารถในการแก้ปัญหา

ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

6/2 โรงเรียนสตรีพัทลุง จังหวัดพัทลุง จ�านวน 41 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ใน การวิจัย คือ แผนการ

จัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาจ�านวน 3 แผน และแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา แบบอัตนัยจ�านวน 8 ข้อ สถิติ

ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การทดสอบค่า Wilcoxon Matches Pairs งานวิจัยนี้ใช้รูปแบบ การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 

โดยมีการวัดความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนก่อนเริ่มวงจรที่ 1 และหลังเสร็จสิ้นวงจร ที่ 3 ผลจากการสะท้อนในแต่ละ

วงจรใช้ปรบัปรงุกระบวนการจดัการเรยีนรู้ในวงจรถัดไป ผลการวจิยัพบว่านกัเรยีนมคีวามสามารถในการแก้ปัญหาทีพ่ฒันาขึน้อย่าง

ต่อเนื่อง โดยผลของวงจรที่ 1, 2 และ 3 อยู่ในระดับพอใช้ ค่อนข้างดี และดี ตามล�าดับ และผลของความสามารถในการแก้ปัญหา

ของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ค�าส�าคัญ : ความสามารถในการแก้ปัญหา การจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา
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สงขลา 90000
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The Development of Problem Solving Ability of 12th Grade Students

By Learning Management Based on STEM Education

Duangkamon Kliangkaew1* Ninna Jansoon2 and Matee Di-sawat3

Abstract

The problem solving ability is an important competency in the 21st century that students should have. 

Currently, teaching and learning, especially in chemistry such as polymer and biomolecules which most of the 

content is abstract and most teachers still use teaching method that focus on lectures. Therefore, the challenge 

of teachers is to lesson design that enable students to apply knowledge to connect with real-life situations 

through real practice. The purpose of this research was to study the effects of the development of problem 

solving ability by learning management based on STEM Education in chemistry course for 12th grade students. 

The participants were 41 students from Satri Phatthalung School in Phatthalung of the second semester, the 

2019 academic year selected by purposive sampling. The instruments consisted of 3 teaching plan based on 

STEM education learning and the problem solving ability test amount 8 items. The statistics used for data 

analysis was the Wilcoxon Matches Pairs test. Moreover, the classroom action research was used in this research 

with measuring problem solving ability scores before start the first loop and after the final loop. The reflection 

effect of each loop was designed the learning method in the next loop. The result revealed that student’s 

problem solving ability that develop continuously. The result of each loop were fair level, quite good level and 

good level respectively. Besides that student’s problem solving ability post-test score higher than pre-test score 

by using learning management base on STEM education at the .05 significant statistically.

Keywords : Problem Solving Ability, Learning Management Based on STEM Education
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บทน า 

ในโลกปัจจุบันนี้เกิดการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงทางด้าน   
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันเป็นพื้นฐานส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาความเจริญก้าวหน้าของสังคม และยังช่วย
เสริมสร้างให้ประเทศชาติมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั่วโลกได้ โดยต้องเริ่มจากการพัฒนาคนให้มีความรู้ 
ความสามารถพร้อมกับมีทักษะชีวิตที่ดีเพื่อปรับตัวให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา โดยเน้นไปที่เยาวชน       
ของชาติ ดังในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ท่ีมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน       
การเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ซึ่งในประการที่ 3 มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา 
เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม
และข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้   
มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาและมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและ
สิ่งแวดล้อม [3] ซึ่งระบบการศึกษาของประเทศไทยได้มีการปฏิรูประบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยให้ครูจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เป็นแนวทางการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่และสิ่งประดิษฐ์ใหม่ โดยการใช้กระบวนการ
ทางความคิด กระบวนการทางสังคมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ มีส่วนร่วมในการเรียนและสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ โดย
ครูเป็นเพียงผู้อ านวยความสะดวกในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และคอยให้ค าปรึกษาแก่ผู้เรียนเท่านั้น สะเต็มศึกษา 
(STEM Education) เป็นแนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ใน 4 สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการน าความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิต
ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตและการท างาน จากประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ของผู้วิจัย ในภาคเรียนที่ 1            
ปีการศึกษา 2562 รายวิชาเคมี 4 โรงเรียนสตรีพัทลุง จังหวัดพัทลุง ผู้วิจัยได้พบปัญหาเกี่ยวกับการเรียนของนักเรียน            
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 คือ นักเรียนมากกว่า 70% ไม่สามารถตอบค าถามปลายเปิดท่ีมาจากปัญหาในชีวิตจริงและเช่ือมโยง  
กับเนื้อหาในรายวิชาได้ อาจเนื่องมาจากวิธีการจัดการเรียนการสอนของครูยังเน้นเนื้อหาความรู้ที่มาจากต ารา และไม่มีการน า
สถานการณ์จากชีวิตจริงมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งในการจัดการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ ซึ่งผู้วิจัยได้จัดการเรียน
การสอนโดยให้นักเรียนคิดออกแบบวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทดลองด้วยตนเอง พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถคิดออกแบบ
การทดลองได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักเรียนไม่สามารถน าความรู้จากเนื้อหาวิชาที่เรียนมาประยุกต์ใช้เพื่อ
แก้ปัญหาในการทดลองได้ และมีความสามารถในการแก้ปัญหาในระดับที่ค่อนข้างต่ า จากปัญหาและความส าคัญข้างต้น ผู้วิจัย
จึงสนใจที่จะน าวิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษามาพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียน เพื่อให้นักเรียน
สามารถแก้ปัญหาโดยการเช่ือมโยงองค์ความรู้จากศาสตร์ต่างๆ และประสบการณ์ของตนเองมาใช้ในการแก้ปัญหา ตลอดจน
สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน เพื่อพัฒนาตนเอง สังคมและประเทศชาติต่อไป 

วิธีการวิจัย 
กลุ่มเป้าหมาย 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/2 ห้องเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีพัทลุง จังหวัดพัทลุง 
ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 41 คน ซึ่งได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 

 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา จ านวน 3 แผน ประกอบด้วยเนื้อหาเรื่อง พอลิเมอร์ โปรตีน และ 
คาร์โบไฮเดรต ใช้เวลาทั้งสิ้น 9 ช่ัวโมง โดยผ่านการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างรายการประเมินกับแผนการจัดการเรยีนรู้ 
(IOC) จากผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.83 และได้ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญก่อนน าแผนการจัดการเรียนรู้มาใช้ 

2. แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นแบบทดสอบอัตนัยจ านวน 2 สถานการณ์ รวมทั้งหมด 8 ข้อ ซึ่งผ่าน 
การประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบแต่ละข้อกับจุดประสงค์การเรียนรู้ จากผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน พบว่า
แบบทดสอบมีความดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบแต่ละข้อกับจุดประสงค์การเรียนรู้ตั้งแต่ 0.60-1.00 

การด าเนินการวิจัย 
ด าเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ศึกษากับกลุ่มเป้าหมายเพียงกลุ่มเดียว วัดผลก่อนและหลัง     

การทดลอง โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา    
ปีที่ 6 โรงเรียนสตรีพัทลุง จังหวัดพัทลุง ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ โดยก่อนเริ่มจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัด     
การเรียนรู้ครั้งที่ 1 ให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาก่อนเรียน เมื่อจบการจัดการเรียนรู้ในแต่ละ
วงจรก็จะประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมในการแก้ปัญหาของนักเรียน และหลังจาก     
เสร็จสิ้นการจัดการเรียนรูใ้นแต่ละวงจร ผู้วิจัย อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และครูพี่เลี้ยง จะร่วมกันสะท้อนถึงประเด็นปญัหา
ที่เกิดขึ้นเพื่อน าไปพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ในวงจรถัดไป และเมื่อด าเนินการจัดการเรียนรู้เสร็จสิ้นครบทุกวงจร   
จึงทดสอบเพื่อวัดความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนหลังเรียน 

การวิจัยนี้ด าเนินตามวงจรการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ตามแนวคิดของ Kemmis and McTaggart [2] ซึ่งแบ่งเป็นวงจร
ปฏิบัติการ 3 วงจร โดยในแต่ละวงจรจะใช้แบบแผนการทดลองแบบ 4 ขั้นตอน (PAOR) ได้แก่  1) ข้ันวางแผน (Plan) 2) ขั้น
ปฏิบัติการ (Act) 3) ขั้นสังเกต (Observe) และ 4) ขั้นสะท้อนผล (Reflect) 

1. ขั้นวางแผน (Plan) เป็นขั้นที่ผู้วิจัยพัฒนาและจัดเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ โดยก าหนดสถานการณ์ปัญหา
เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติตามแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา 

2. ขั้นปฏิบัติการ (Act) เป็นขั้นที่ผู้วิจัยด าเนินการจัดการเรียนรู้กับนักเรียนในกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้แผนการจัด      
การเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นระบุปัญหา 2) ขั้นศึกษาข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง 
3) ขั้นพัฒนาวิธีการแก้ปัญหา 4) ขั้นด าเนินการแก้ปัญหา 5) ขั้นทดสอบ ประเมินผลและปรับปรุง 6) ขั้นน าเสนอวิธีการ
แก้ปัญหา 

3. ขั้นสังเกต (Observe) ขณะผู้วิจัยจัดกิจกรรมการเรียนรู้จะมีการสังเกตผลการท ากิจกรรมของนักเรียน รวมทั้ง   
การสังเกตจากการท าใบกิจกรรมของนักเรียน และน ามาประเมินโดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมในการแก้ปัญหาของนักเรียน 

4. ขั้นสะท้อนผล (Reflect) น าข้อมูลจากการสังเกตและการประเมนิพฤติกรรมในการแก้ปัญหามาวิเคราะห์และเสนอ
ผลของการสะท้อนผลต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และครูพี่เลี้ยง เพื่อหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาคุณภาพของการจัดการเรียนรู้ใน
วงจรเชิงปฏิบัติการต่อไป 
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บทน า 

ในโลกปัจจุบันนี้เกิดการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงทางด้าน   
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันเป็นพื้นฐานส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาความเจริญก้าวหน้าของสังคม และยังช่วย
เสริมสร้างให้ประเทศชาติมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั่วโลกได้ โดยต้องเริ่มจากการพัฒนาคนให้มีความรู้ 
ความสามารถพร้อมกับมีทักษะชีวิตที่ดีเพื่อปรับตัวให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา โดยเน้นไปที่เยาวชน       
ของชาติ ดังในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ท่ีมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน       
การเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ซึ่งในประการที่ 3 มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา 
เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม
และข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้   
มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาและมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและ
สิ่งแวดล้อม [3] ซึ่งระบบการศึกษาของประเทศไทยได้มีการปฏิรูประบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยให้ครูจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เป็นแนวทางการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่และสิ่งประดิษฐ์ใหม่ โดยการใช้กระบวนการ
ทางความคิด กระบวนการทางสังคมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ มีส่วนร่วมในการเรียนและสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ โดย
ครูเป็นเพียงผู้อ านวยความสะดวกในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และคอยให้ค าปรึกษาแก่ผู้เรียนเท่านั้น สะเต็มศึกษา 
(STEM Education) เป็นแนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ใน 4 สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการน าความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิต
ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตและการท างาน จากประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ของผู้วิจัย ในภาคเรียนที่ 1            
ปีการศึกษา 2562 รายวิชาเคมี 4 โรงเรียนสตรีพัทลุง จังหวัดพัทลุง ผู้วิจัยได้พบปัญหาเกี่ยวกับการเรียนของนักเรียน            
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 คือ นักเรียนมากกว่า 70% ไม่สามารถตอบค าถามปลายเปิดที่มาจากปัญหาในชีวิตจริงและเช่ือมโยง  
กับเนื้อหาในรายวิชาได้ อาจเนื่องมาจากวิธีการจัดการเรียนการสอนของครูยังเน้นเนื้อหาความรู้ที่มาจากต ารา และไม่มีการน า
สถานการณ์จากชีวิตจริงมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งในการจัดการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ ซึ่งผู้วิจัยได้จัดการเรียน
การสอนโดยให้นักเรียนคิดออกแบบวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทดลองด้วยตนเอง พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถคิดออกแบบ
การทดลองได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักเรียนไม่สามารถน าความรู้จากเนื้อหาวิชาที่เรียนมาประยุกต์ใช้เพื่อ
แก้ปัญหาในการทดลองได้ และมีความสามารถในการแก้ปัญหาในระดับที่ค่อนข้างต่ า จากปัญหาและความส าคัญข้างต้น ผู้วิจัย
จึงสนใจที่จะน าวิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษามาพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียน เพื่อให้นักเรียน
สามารถแก้ปัญหาโดยการเช่ือมโยงองค์ความรู้จากศาสตร์ต่างๆ และประสบการณ์ของตนเองมาใช้ในการแก้ปัญหา ตลอดจน
สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน เพื่อพัฒนาตนเอง สังคมและประเทศชาติต่อไป 

วิธีการวิจัย 
กลุ่มเป้าหมาย 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/2 ห้องเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีพัทลุง จังหวัดพัทลุง 
ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 41 คน ซึ่งได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 

 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา จ านวน 3 แผน ประกอบด้วยเนื้อหาเรื่อง พอลิเมอร์ โปรตีน และ 
คาร์โบไฮเดรต ใช้เวลาทั้งสิ้น 9 ช่ัวโมง โดยผ่านการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างรายการประเมินกับแผนการจัดการเรยีนรู้ 
(IOC) จากผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.83 และได้ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญก่อนน าแผนการจัดการเรียนรู้มาใช้ 

2. แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นแบบทดสอบอัตนัยจ านวน 2 สถานการณ์ รวมทั้งหมด 8 ข้อ ซึ่งผ่าน 
การประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบแต่ละข้อกับจุดประสงค์การเรียนรู้ จากผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน พบว่า
แบบทดสอบมีความดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบแต่ละข้อกับจุดประสงค์การเรียนรู้ตั้งแต่ 0.60-1.00 

การด าเนินการวิจัย 
ด าเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ศึกษากับกลุ่มเป้าหมายเพียงกลุ่มเดียว วัดผลก่อนและหลัง     

การทดลอง โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา    
ปีที่ 6 โรงเรียนสตรีพัทลุง จังหวัดพัทลุง ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ โดยก่อนเริ่มจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัด     
การเรียนรู้ครั้งที่ 1 ให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาก่อนเรียน เมื่อจบการจัดการเรียนรู้ในแต่ละ
วงจรก็จะประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมในการแก้ปัญหาของนักเรียน และหลังจาก     
เสร็จสิ้นการจัดการเรียนรูใ้นแต่ละวงจร ผู้วิจัย อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และครูพี่เลี้ยง จะร่วมกันสะท้อนถึงประเด็นปญัหา
ที่เกิดขึ้นเพื่อน าไปพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ในวงจรถัดไป และเมื่อด าเนินการจัดการเรียนรู้เสร็จสิ้นครบทุกวงจร   
จึงทดสอบเพื่อวัดความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนหลังเรียน 

การวิจัยนี้ด าเนินตามวงจรการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ตามแนวคิดของ Kemmis and McTaggart [2] ซึ่งแบ่งเป็นวงจร
ปฏิบัติการ 3 วงจร โดยในแต่ละวงจรจะใช้แบบแผนการทดลองแบบ 4 ขั้นตอน (PAOR) ได้แก่  1) ข้ันวางแผน (Plan) 2) ขั้น
ปฏิบัติการ (Act) 3) ขั้นสังเกต (Observe) และ 4) ขั้นสะท้อนผล (Reflect) 

1. ขั้นวางแผน (Plan) เป็นขั้นที่ผู้วิจัยพัฒนาและจัดเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ โดยก าหนดสถานการณ์ปัญหา
เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติตามแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา 

2. ขั้นปฏิบัติการ (Act) เป็นขั้นที่ผู้วิจัยด าเนินการจัดการเรียนรู้กับนักเรียนในกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้แผนการจัด      
การเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นระบุปัญหา 2) ขั้นศึกษาข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง 
3) ขั้นพัฒนาวิธีการแก้ปัญหา 4) ขั้นด าเนินการแก้ปัญหา 5) ข้ันทดสอบ ประเมินผลและปรับปรุง 6) ขั้นน าเสนอวิธีการ
แก้ปัญหา 

3. ขั้นสังเกต (Observe) ขณะผู้วิจัยจัดกิจกรรมการเรียนรู้จะมีการสังเกตผลการท ากิจกรรมของนักเรียน รวมทั้ง   
การสังเกตจากการท าใบกิจกรรมของนักเรียน และน ามาประเมินโดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมในการแก้ปัญหาของนักเรียน 

4. ขั้นสะท้อนผล (Reflect) น าข้อมูลจากการสังเกตและการประเมนิพฤติกรรมในการแก้ปัญหามาวิเคราะห์และเสนอ
ผลของการสะท้อนผลต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และครูพี่เลี้ยง เพื่อหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาคุณภาพของการจัดการเรียนรู้ใน
วงจรเชิงปฏิบัติการต่อไป 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย (X), ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบ Wilcoxon 
Matches Pairs เพื่อเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนระหว่างก่อนและหลังได้รับการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา (คะแนนเต็ม 24 คะแนน) 

กลุ่มเป้าหมาย N 
คะแนน
ต่ าสุด 

คะแนน
สูงสุด X S.D. Z p-Value 

ก่อนเรียน 41 6 12 8.54 1.40 
-5.628 0.000 

หลังเรียน 41 9 20 16.88 1.98 

      *p<0.05 

จากตารางที่ 1 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายหลังได้รับการจัดการเรียนรู้
ตามแนวสะเต็มศึกษาสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ จากคะแนนเต็ม 24 คะแนน ค่าเฉลี่ยของ
คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาก่อนเรียนมีค่าเท่ากับ 8.54 ± 1.40 ซึ่งมีคะแนนต่ าสุดคือ 6 คะแนน และคะแนนสูงสดุคอื 
12 คะแนน ค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาหลังเรียนมีค่า 16.88 ± 1.98 ซึ่งมีคะแนนต่ าสุดคือ 9 คะแนน 
และคะแนนสูงสุดคือ 20 คะแนน 

ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาในแต่ละวงจรเชิงปฏิบัติการ 

ภาพที่ 1 แผนภูมิแสดงค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินพฤติกรรมในการแก้ปัญหาของนักเรียนแต่ละด้านเมื่อได้รับการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา ในวงจรปฏิบัติการที่ 1 2 และ 3 

 

 
 
จากภาพท่ี 1 แสดงคะแนนเฉลี่ยของการประเมนิพฤติกรรมในการแก้ปัญหาของนักเรียนกลุม่เป้าหมาย ซึ่งมีการประเมิน 3 ด้าน 
(คะแนนเต็มด้านละ 5 คะแนน) คือ ด้านการระบุและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (A) ด้านการน าเสนอวิธีการแก้ปัญหา (B) และ
ด้านการตรวจสอบผลของการแก้ปัญหา (C) ในวงจรปฏิบัติการที่ 1, 2 และ 3 พบว่าในวงจรเชิงปฏิบัติการที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ย
ของการประเมินพฤติกรรมในการแก้ปัญหาสูงสุดทั้ง 3 ด้าน รองลงมาคือวงจรเชิงปฏิบัติการที่ 2 และในวงจรเชิงปฏิบัติการที่ 1 
มีคะแนนเฉลี่ยของการประเมินพฤติกรรมในการแก้ปัญหาต่ าสุดทั้ง 3 ด้าน 

ภาพที่ 2 แผนภูมิแสดงค่าเฉลี่ยและระดับคุณภาพของคะแนนการประเมินพฤติกรรมในการแก้ปัญหาของนักเรียน เมื่อได้รับ
การจัดการเรียนรู้ ตามแนวสะเต็มศึกษา ในวงจรปฏิบัติการที่ 1 2 และ 3 

 
จากภาพที่ 2 พบว่าคะแนนเฉลี่ยของการประเมินพฤติกรรมในการแก้ปัญหาของนักเรียนในวงจรปฏิบัติการที่ 1 เท่ากับ 2.40 
ซึ่งอยู่ในระดับพอใช้ ในวงจรปฏิบัติการที่ 2 เท่ากับ 2.90 ซึ่งอยู่ในระดับค่อนข้างดี และในวงจรปฏิบัติการที่ 3 เท่ากับ 3.50 ซึ่ง
อยู่ในระดับดี 

จากการด าเนินการวิจัยตามรูปแบบกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการทั้ง 3 วงจรอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดการเรียนรู้
ตามแนวสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียน ซึ่งประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี ้

1) ขั้นระบุปัญหา: เป็นขั้นตอนที่นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาสถานการณ์ปัญหา ร่วมกันวิเคราะห์และท าการ
ระบุปัญหาจากสถานการณ์ที่ก าหนด ซึ่งสถานการณ์ที่ผู้วิจัยได้จัดกระท าขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับชีวิตจริงของ
นักเรียนและสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา 

2) ขั้นศึกษาข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง: เป็นขั้นตอนที่นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันระบุความรู้ที่ต้องใช้ในการ
แก้ปัญหาและร่วมกันค้นคว้าหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ศึกษาและค้นคว้าหาข้อมูล
เกี่ยวกับปัญหาว่ามีใครท าอะไร สร้างนวัตกรรมอะไร สิ่งที่ค้นพบมีข้อจ ากัดอย่างไร และถ้าหากจะน ามาใช้ในการ
แก้ปัญหาที่ก าลังเผชิญนั้นจะต้องท าอย่างไร และน าข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ในการออกแบบและวางแผนในการ
แก้ปัญหา 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย (X), ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบ Wilcoxon 
Matches Pairs เพื่อเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนระหว่างก่อนและหลังได้รับการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา (คะแนนเต็ม 24 คะแนน) 

กลุ่มเป้าหมาย N 
คะแนน
ต่ าสุด 

คะแนน
สูงสุด X S.D. Z p-Value 

ก่อนเรียน 41 6 12 8.54 1.40 
-5.628 0.000 

หลังเรียน 41 9 20 16.88 1.98 

      *p<0.05 

จากตารางที่ 1 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายหลังได้รับการจัดการเรียนรู้
ตามแนวสะเต็มศึกษาสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ จากคะแนนเต็ม 24 คะแนน ค่าเฉลี่ยของ
คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาก่อนเรียนมีค่าเท่ากับ 8.54 ± 1.40 ซึ่งมีคะแนนต่ าสุดคือ 6 คะแนน และคะแนนสูงสดุคอื 
12 คะแนน ค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาหลังเรียนมีค่า 16.88 ± 1.98 ซึ่งมีคะแนนต่ าสุดคือ 9 คะแนน 
และคะแนนสูงสุดคือ 20 คะแนน 

ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาในแต่ละวงจรเชิงปฏิบัติการ 

ภาพที่ 1 แผนภูมิแสดงค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินพฤติกรรมในการแก้ปัญหาของนักเรียนแต่ละด้านเมื่อได้รับการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา ในวงจรปฏิบัติการที่ 1 2 และ 3 

 

 
 
จากภาพท่ี 1 แสดงคะแนนเฉลี่ยของการประเมนิพฤติกรรมในการแก้ปัญหาของนักเรียนกลุม่เป้าหมาย ซึ่งมีการประเมิน 3 ด้าน 
(คะแนนเต็มด้านละ 5 คะแนน) คือ ด้านการระบุและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (A) ด้านการน าเสนอวิธีการแก้ปัญหา (B) และ
ด้านการตรวจสอบผลของการแก้ปัญหา (C) ในวงจรปฏิบัติการที่ 1, 2 และ 3 พบว่าในวงจรเชิงปฏิบัติการที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ย
ของการประเมินพฤติกรรมในการแก้ปัญหาสูงสุดทั้ง 3 ด้าน รองลงมาคือวงจรเชิงปฏิบัติการที่ 2 และในวงจรเชิงปฏิบัติการที่ 1 
มีคะแนนเฉลี่ยของการประเมินพฤติกรรมในการแก้ปัญหาต่ าสุดทั้ง 3 ด้าน 

ภาพที่ 2 แผนภูมิแสดงค่าเฉลี่ยและระดับคุณภาพของคะแนนการประเมินพฤติกรรมในการแก้ปัญหาของนักเรียน เมื่อได้รับ
การจัดการเรียนรู้ ตามแนวสะเต็มศึกษา ในวงจรปฏิบัติการที่ 1 2 และ 3 

 
จากภาพที่ 2 พบว่าคะแนนเฉลี่ยของการประเมินพฤติกรรมในการแก้ปัญหาของนักเรียนในวงจรปฏิบัติการที่ 1 เท่ากับ 2.40 
ซึ่งอยู่ในระดับพอใช้ ในวงจรปฏิบัติการที่ 2 เท่ากับ 2.90 ซึ่งอยู่ในระดับค่อนข้างดี และในวงจรปฏิบัติการที่ 3 เท่ากับ 3.50 ซึ่ง
อยู่ในระดับดี 

จากการด าเนินการวิจัยตามรูปแบบกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการทั้ง 3 วงจรอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดการเรียนรู้
ตามแนวสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียน ซึ่งประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี ้

1) ขั้นระบุปัญหา: เป็นขั้นตอนที่นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาสถานการณ์ปัญหา ร่วมกันวิเคราะห์และท าการ
ระบุปัญหาจากสถานการณ์ที่ก าหนด ซึ่งสถานการณ์ที่ผู้วิจัยได้จัดกระท าขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับชีวิตจริงของ
นักเรียนและสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา 

2) ขั้นศึกษาข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง: เป็นขั้นตอนที่นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันระบุความรู้ที่ต้องใช้ในการ
แก้ปัญหาและร่วมกันค้นคว้าหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ศึกษาและค้นคว้าหาข้อมูล
เกี่ยวกับปัญหาว่ามีใครท าอะไร สร้างนวัตกรรมอะไร สิ่งที่ค้นพบมีข้อจ ากัดอย่างไร และถ้าหากจะน ามาใช้ในการ
แก้ปัญหาที่ก าลังเผชิญนั้นจะต้องท าอย่างไร และน าข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ในการออกแบบและวางแผนในการ
แก้ปัญหา 
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3) ขั้นพัฒนาวิธีการแก้ปัญหา: เป็นขั้นตอนที่นักเรียนน าข้อมูลที่ได้ท าการศึกษามาใช้เป็นฐานในการพัฒนาวิธีการ
แก้ปัญหาที่เป็นไปได้ โดยค านึงถึงข้อจ ากัดและเง่ือนไขของปัญหา ซึ่งสมาชิกแต่ละคนสามารถเสนอแนวคิดหรือ
วิธีการแก้ปัญหาของตนเอง แล้วน ามาระดมความคิดกันในกลุ่ม เพื่อเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่สมาชิกในกลุ่ มเห็น
ว่ามีความเป็นไปได้มากท่ีสุด 

4) ขั้นด าเนินการแก้ปัญหา: เป็นขั้นตอนท่ีนักเรียนแต่ละกลุ่มด าเนินการแก้ปัญหาตามที่แต่ละกลุ่มได้ออกแบบและ
วางแผนร่วมกัน โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อจ ากัดท่ีมี 

5) ขั้นทดสอบ ประเมินผลและปรับปรุง: เป็นขั้นตอนที่นักเรียนแต่ละกลุ่มน าวิธีการแก้ปัญหาของกลุ่มมาท าการ
ทดสอบหรือด าเนินการแก้ปัญหาตามที่ได้วางแผนไว้ภายใต้เง่ือนไขและข้อจ ากัดที่ก าหนด ซึ่งเป็นการทดสอบ
และประเมินสมมติฐานหรือวิธีการแก้ปัญหาที่นักเรียนแต่ละกลุ่มว่าเป็นไปตามที่วางแผนไว้หรือไม่ ซึ่งนักเรียน
จะเกิดการเรียนรู้และค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น และสามารถน าไปวางแผนเพื่อปรับปรุงวิธีการแก้ปัญหาของ
ตนเอง 

6) ขั้นน าเสนอวิธีการแก้ปัญหา: เป็นขั้นตอนที่นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอวิธีการแก้ปัญหาและแนวคิดที่ใช้
ในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาของกลุ่มตนเอง รวมทั้งอภิปรายถึงข้อดีและข้อควรปรับปรุงของวิธีกา ร
แก้ปัญหาที่ได้ออกแบบไว้ 

จากผลการวิจัยจะเห็นไดวากระบวนดังกล่าวมีส่วนช่วยในการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียน
กลุ่มเป้าหมายได้ ซึ่งพิจารณาจากคะแนนการประเมินพฤติกรรมในการแก้ปัญหาของนักเรียนจากการปฏิบัติกิจกรรมโดยใช้การ
จัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาและพิจารณาจากคะแนนการทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนหลัง
ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาที่สูงกว่า ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจเนื่องมาจากการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษานั้นไม่ได้แยกส่วนการจัดการเรียนรู้เป็นสาขาวิชาเฉพาะ แต่เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ความรู้ในลักษณะการบูรณาการระหว่างศาสตร์ใน 4 สาขาวิชา คือ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ในการสร้างองค์ความรู้และการแก้ปัญหาในบริบทของสถานการณ์หรือปัญหาที่ มีความ
สอดคล้องกับชีวิตจริงของนักเรียน ซึ่งเป็นการสอนที่ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักคิดในด้านต่างๆ เช่น การคิดหาเหตุผล การ
คิดสร้างสรรค์ และการคิดแก้ปัญหา เพราะเป็นการสอนที่ให้นักเรียนใช้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นพื้นฐาน แล้วต่อยอด
ทางเทคโนโลยีด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยใช้การคิดแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบผลงาน
อย่างมีระบบ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของธีรฎา ไชยเดช, สกนธ์ชัย ชะนูนันท์ และวิภารัตน์ เช้ือชวด ชัยสิทธิ์ [1] ที่ท าวิจัยเชิง
ปฏิบัติการในช้ันเรียน เพื่อศึกษาผลของการพัฒนาสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วย
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เรื่อง เช้ือเพลิงซากดึ กด าบรรพ์และผลิตภัณฑ์ ซึ่งพบว่าการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานตามแนวคิดสะเต็มศึกษาสามารถพัฒนาสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือของนักเรียนได้ 
โดยนักเรียนร้อยละ 95.8 มีสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมืออยู่ในระดับสูงขึ้นหลังจากไดร้ับการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้วิจัยเปน็
ฐานตามแนวคิดสะเต็มศึกษา นอกจากน้ียังสอดคล้องกับงานวิจัยของอาทิตยา พูนเรือง [4] ทีศ่ึกษาผลของการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง เอนไซม์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากการวิจัยพบว่าการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาสามารถพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียน
กลุ่มเป้าหมายได้ ซึ่งนักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาที่พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากผลการประเมินพฤติกรรมในการ
แก้ปัญหาพบว่าคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมในการแก้ปัญหาของนักเรียนในวงจรปฏิบัติการที่  1 เท่ากับ 2.40 ซึ่งอยู่ในระดับ
พอใช้ ในวงจรปฏิบัติการที่ 2 เท่ากับ 2.90 ซึ่งอยู่ในระดับค่อนข้างดี และในวงจรปฏิบัติการที่ 3 เท่ากับ 3.50 ซึ่งอยู่ในระดับดี 
และคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาสูงกว่าคะแนน
ความสามารถในการแก้ปัญหาก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ จากคะแนนเต็ม 24 คะแนน ค่าเฉลี่ยของ
คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาก่อนเรียน มีค่าเท่ากับ 8.54 และค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาหลัง
เรียน มีค่าเท่ากับ 16.88  
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3) ขั้นพัฒนาวิธีการแก้ปัญหา: เป็นขั้นตอนที่นักเรียนน าข้อมูลที่ได้ท าการศึกษามาใช้เป็นฐานในการพัฒนาวิธีการ
แก้ปัญหาที่เป็นไปได้ โดยค านึงถึงข้อจ ากัดและเง่ือนไขของปัญหา ซึ่งสมาชิกแต่ละคนสามารถเสนอแนวคิดหรือ
วิธีการแก้ปัญหาของตนเอง แล้วน ามาระดมความคิดกันในกลุ่ม เพื่อเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่สมาชิกในกลุ่ มเห็น
ว่ามีความเป็นไปได้มากท่ีสุด 

4) ขั้นด าเนินการแก้ปัญหา: เป็นขั้นตอนท่ีนักเรียนแต่ละกลุ่มด าเนินการแก้ปัญหาตามที่แต่ละกลุ่มได้ออกแบบและ
วางแผนร่วมกัน โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อจ ากัดท่ีมี 

5) ขั้นทดสอบ ประเมินผลและปรับปรุง: เป็นขั้นตอนที่นักเรียนแต่ละกลุ่มน าวิธีการแก้ปัญหาของกลุ่มมาท าการ
ทดสอบหรือด าเนินการแก้ปัญหาตามที่ได้วางแผนไว้ภายใต้เง่ือนไขและข้อจ ากัดที่ก าหนด ซึ่งเป็นการทดสอบ
และประเมินสมมติฐานหรือวิธีการแก้ปัญหาที่นักเรียนแต่ละกลุ่มว่าเป็นไปตามที่วางแผนไว้หรือไม่ ซึ่งนักเรียน
จะเกิดการเรียนรู้และค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น และสามารถน าไปวางแผนเพื่อปรับปรุงวิธีการแก้ปัญหาของ
ตนเอง 

6) ขั้นน าเสนอวิธีการแก้ปัญหา: เป็นขั้นตอนที่นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอวิธีการแก้ปัญหาและแนวคิดที่ใช้
ในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาของกลุ่มตนเอง รวมทั้งอภิปรายถึงข้อดีและข้อควรปรับปรุงของวิธีกา ร
แก้ปัญหาที่ได้ออกแบบไว้ 

จากผลการวิจัยจะเห็นไดวากระบวนดังกล่าวมีส่วนช่วยในการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียน
กลุ่มเป้าหมายได้ ซึ่งพิจารณาจากคะแนนการประเมินพฤติกรรมในการแก้ปัญหาของนักเรียนจากการปฏิบัติกิจกรรมโดยใช้การ
จัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาและพิจารณาจากคะแนนการทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนหลัง
ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาที่สูงกว่า ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจเนื่องมาจากการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษานั้นไม่ได้แยกส่วนการจัดการเรียนรู้เป็นสาขาวิชาเฉพาะ แต่เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ความรู้ในลักษณะการบูรณาการระหว่างศาสตร์ใน 4 สาขาวิชา คือ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ในการสร้างองค์ความรู้และการแก้ปัญหาในบริบทของสถานการณ์หรือปัญหาที่ มีความ
สอดคล้องกับชีวิตจริงของนักเรียน ซึ่งเป็นการสอนที่ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักคิดในด้านต่างๆ เช่น การคิดหาเหตุผล การ
คิดสร้างสรรค์ และการคิดแก้ปัญหา เพราะเป็นการสอนที่ให้นักเรียนใช้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นพื้นฐาน แล้วต่อยอด
ทางเทคโนโลยีด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยใช้การคิดแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบผลงาน
อย่างมีระบบ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของธีรฎา ไชยเดช, สกนธ์ชัย ชะนูนันท์ และวิภารัตน์ เช้ือชวด ชัยสิทธิ์ [1] ที่ท าวิจัยเชิง
ปฏิบัติการในช้ันเรียน เพื่อศึกษาผลของการพัฒนาสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วย
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เรื่อง เช้ือเพลิงซากดึ กด าบรรพ์และผลิตภัณฑ์ ซึ่งพบว่าการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานตามแนวคิดสะเต็มศึกษาสามารถพัฒนาสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือของนักเรียนได้ 
โดยนักเรียนร้อยละ 95.8 มีสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมืออยู่ในระดับสูงขึ้นหลังจากไดร้ับการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้วิจัยเปน็
ฐานตามแนวคิดสะเต็มศึกษา นอกจากน้ียังสอดคล้องกับงานวิจัยของอาทิตยา พูนเรือง [4] ทีศ่ึกษาผลของการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง เอนไซม์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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พอใช้ ในวงจรปฏิบัติการที่ 2 เท่ากับ 2.90 ซึ่งอยู่ในระดับค่อนข้างดี และในวงจรปฏิบัติการที่ 3 เท่ากับ 3.50 ซึ่งอยู่ในระดับดี 
และคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาสูงกว่าคะแนน
ความสามารถในการแก้ปัญหาก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ จากคะแนนเต็ม 24 คะแนน ค่าเฉลี่ยของ
คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาก่อนเรียน มีค่าเท่ากับ 8.54 และค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาหลัง
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P7172

การอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กพิเศษโดยใช้ดนตรีบ�าบัด ครั้งที่ 3

หัวข้อ “เทคนิควิธีการสอนดนตรี เพื่อเด็กที่มีความต้องการพิเศษ”

รัตติกาล แสงไทย1* และไกรศิลป์ โสดานิล2 

บทคัดย่อ
ดนตรใีนปัจจบุนัได้รบัการยอมรบัให้เป็นวชิาหนึง่ทีม่คีวามจ�าเป็นต่อการพฒันาเดก็จากการค้นคว้าทางวทิยาศาสตร์พบว่า

ดนตรมีผีลต่อการพฒันาสมองเดก็ เนือ่งจากในสมองมสีารเคมบีางตวัท่ีมผีลต่อความรูส้กึ ความจ�าการเรยีนรู ้ความคดิสร้างสรรค์การ

เล่นดนตรแีละการเรยีนศลิปะโดยไม่ถกูบงัคบัจะกระตุน้ให้เด็กมคีวามสขุเป็นการเสรมิสร้างประสบการณ์ของการเรยีนรูท้ีม่คีณุค่าซึง่

ปัจจบุนัเดก็พเิศษ เป็นเดก็ทีต้่องการความช่วยเหลอื ซึง่ดนตรสีามารถพฒันาให้เดก็พเิศษได้โดยการอบรมเชงิปฏบิตักิารในครัง้นีเ้พือ่

เป็นการเสรมิสร้างให้ผูเ้ข้าร่วมอบรมมคีวามรูค้วามเข้าใจพฤตกิรรมของเดก็พเิศษโดยพฒันาการสอนดนตรไีปประยกุต์ใช้และน�าไปสู่

การสร้างผลงานสร้างสรรค์ต่างๆได้ โดยเน้นเทคนคิวิธีการสอนดนตร ีเป็นการบรรยายและการแบ่งกลุ่มอบรม มกีารอภปิรายน�าเสนอ

ของผูเ้ข้าอบรม โดยมผีูเ้ข้าร่วมอบรมเชงิปฏบิตักิาร 45 คน เกบ็ข้อมลูโดยใช้แบบสอบถาม ซึง่จากการอารมณ์ท�าให้ผูเ้ข้าอบรมมคีวาม

รู้ มีประสบการณ์ทางทฤษฎีและปฏิบัติไปปรับใช้ พัฒนาการสอน ต่อยอดความคิด แนวทาง เทคนิค กระบวนการต่างๆ เกี่ยวกับการ

สอนดนตร ีเป็นทีต้่องการของชมุชนและสงัคมและน�าไปประยกุต์ใช้ในการสงัเกตพฤตกิรรมเดก็พเิศษและเดก็ปกตใินชัน้เรยีน ได้อย่าง

เข้าใจและมีระบบ มีความมั่นใจน�าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ให้เด็กพิเศษสามารถเล่นดนตรีและมีพัฒนาการที่ดีขึ้น สร้างความเข้ม

แข็งในวิชาชีพ ถ่ายทอดและต่อยอดความรู้ให้กับบุคคลอื่นได้ ทั้งนี้ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมอบรมพบว่า ระดับความคิดเห็นอยู่ใน

ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 คือตอบสนองความต้องการของสังคม และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ค�าส�าคัญ : เด็กพิเศษ ดนตรีบ�าบัด 

1 อาจารย์, สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา 90000
2 อาจารย์, สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา 90000
1 Lecturer, Music Program, Faculty of Fine Arts, Thaksin University, Songkhla 90000 
2 Lecturer, Music Program, Faculty of Fine Arts, Thaksin University, Songkhla 90000 
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The 3rd Workshop for Disabilities Children’s Caregivers 

By Using Music Therapy

Topic “Techniques of teaching music to children with special needs”

Rattikal Sengthai1* and Kraisil Sodanil2

Abstract
Music is currently accepted as one of subjects that are essential to child development. Scientific 

research has found that music affects brain development. Because in the brain there are some chemicals that 

affect the feeling, learning memory, creative thinking, playing music and learning art without force will stimulate 

child to be happy and creating a valuable learning experience for them. Currently, disabilities children are a 

child that needs help and the music can develop them by workshop. Which to strengthen participants to have 

knowledge and understanding disabilities children’s behavior by developing music teaching to be applied and 

lead to various creative works efficiently. These proceed by a lecture, teaching music for disabilities children 

and group discussion. There were 45 participants in the workshop. Data were collected using questionnaires. 

From this workshop, participants have experience knowledge in theoretical and practical to adapt and develop 

teaching. Also have ideas, guidelines, techniques, and processes in teaching music. It is needed for community 

and societies to apply in observe the behavior of disabilities children and normal children in classroom. 

Confidently to apply knowledge gained, perceive the teaching to make disabilities children are able to play 

music and have the better development, strengthening profession, teach and extend knowledge to others. The 

participant’s opinion found that the opinion level is at the highest level. With an average value of 4.68 which 

is meet the society’s needs and project objectives.

Keywords: disability children, music therapy
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บทน า 
การศึกษาดนตรีในปัจจุบันได้รับการยอมรับให้เป็นวิชาหน่ึงที่มีความจ าเป็นต่อการพัฒนาเด็กจากการค้นคว้าทาง

วิทยาศาสตร์พบว่าดนตรีมีผลต่อการพัฒนาสมองเด็กเน่ืองจากในสมองมีสารเคมีบางตัวที่มีผลต่อความรู้สึก  ความจ าการเรียนรู้ 
ความคิดสร้างสรรค์การเล่นดนตรี ซ่ึงปัจจุบันเด็กพิเศษ เป็นเด็กที่ต้องการช่วยเหลือ เช่นเด็กสมาธิสั้น เด็กออทิสติก เด็กที่มี
ปัญหาทางการเรียนรู้เป็นต้น ซ่ึงดนตรีสามารถพัฒนาให้เด็กพิเศษได้ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางดนตรีต่างๆ เพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้ได้อย่างดีซ่ึงเด็กพิเศษเหล่าน้ีก็มีจ านวนเพิ่มมากขึ้นและได้อยู่สถานศึกษาในหลาย ๆ แห่ง  

แพง ชินพงศ์ (2557) ได้กล่าวว่า ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดนตรีนับเป็นสื่อที่มีความใกล้ชิดกับมนุษย์มาโดยตลอด 
เพราะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมใดในชีวิตประจ าวันก็มักจะมีดนตรีเข้ามาเก่ียวข้องอยู่เสมอ เช่น เพลงกล่อมลูกที่คุณแม่ร้องให้ลูกฟัง 
เสียงเพลงจากวิทยุและโทรทัศน์ หรือไม่เว้นแม้แต่เสียงเรียกเข้าของโทรศัพท์มือถือ ดังน้ัน จึงสามารถกล่าวได้ว่าดนตรีเป็นสิ่งที่
ผูกพันกับมนุษย์อย่างแท้จริง ในปัจจุบันนักวิจัยและนักการศึกษาได้ค้นคว้าและได้ผลสรุปออกมาว่า นอกจากดนตรีจะเป็นสื่อที่
ผูกพันใกล้ชิดกับมนุษย์แล้ว ดนตรียังมีประโยชน์มากมายต่ออารมณ์ จิตใจ และสติปัญญาของคนเราทุกช่วงวัย โดยเฉพาะกับ
เด็ก ดนตรีเป็นตัวช่วยในการพัฒนาศักยภาพของเด็กรอบด้าน อีกทั้งช่วยเสริมสร้างและแก้ไขความบกพร่องส าหรับเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษอีกด้วย ทั้งน้ี ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา (2550) ยังกล่าวไว้ว่าดนตรีบ าบัดสามารถน ามาประยุกต์ ใช้ ในเด็ก
พิเศษได้ง่าย เน่ืองจากมีลูกเล่นในการใช้ ได้หลากหลาย ขึ้นอยู่กับเป้าหมายที่ต้องการในการบ าบัด และเด็กกลุ่มเป้าหมายที่
น ามาบ าบัดเด็กบางคนยังพูดไม่ได้ แต่สามารถฮัมเพลง หรือร้องเพลงได้ตามที่เคยได้ยินมา จึงมีการน าดนตรีบ าบัดมาช่วยเสริม
ในการกระตุ้นการพูดและการสื่อสารได้ และยังสามารถสอนให้เด็กเรียนรู้ ค านาม กริยา หรือวลี ผ่านบทเพลงสั้นๆ ท าท่าทาง 
หรือมีอุปกรณ์ประกอบได้อีกด้วย 
วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์   
  เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจถึงพฤติกรรมของเด็กพิเศษประยุกต์ใช้ต่อการเรียนการสอน และ
น าไปสู่การสร้างผลงานสร้างสรรค์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

วิธีการวิจัย 
กระบวนการวิจัยในการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กพิเศษโดยใช้ดนตรีบ าบัด ครั้งที่ 3 หัวข้อ “เทคนิควิธีการสอน

ดนตรี เพื่อเด็กที่มีความต้องการพิเศษ”ด าเนินการโดย การบรรยายการสอนดนตรีส าหรับเด็กพิเศษและการแบ่งกลุ่มอบรม
และมีการอภิปรายน าเสนอของผู้เข้าอบรม โดยวิทยากรได้ด าเนินการบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ 29 – 30 
เมษายน 2562 มีหัวข้อของการจัดอบรมดังน้ี 

วันที่  29  เมษายน  2562  
1. การประเมินลักษณะของเด็กพิเศษในกลุ่มอาการต่าง ๆ 
2. ตัวอย่างเคส และการสังเกตพฤติกรรม 
3. แบ่งกลุ่มอภิปรายปัญหาพฤติกรรมเด็กในชั้นเรียนดนตรี 
4. น าเสนอผลการอภิปรายปัญหาพฤติกรรมเด็กในชั้นเรียนดนตรีและการแก้ปัญหา 
5. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากร 

วันที่  30  เมษายน  2562 
1. การสร้างปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับนักเรียน 
2. แบ่งกลุ่มอภิปรายการสร้างปฏิสัมพันธ์เชิงบวก และน าเสนอผลงาน 
3. แบ่งกลุ่มอภิปรายการออกแบบและจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนดนตรีและน าเสนอผลงาน 
4. แบ่งกลุ่มอภิปรายรูปแบบกิจกรรมในชั้นเรียนดนตรี เพื่อช่วยส่งเสริมพัฒนาการในการเรียนดนตรี 
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5. การน าเสนอผลงานรูปแบบกิจกรรมในชั้นเรียน เพื่อช่วยส่งเสริมพัฒนาการในการเรียนดนตรี  และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากร 
 

ภาพจากอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อต่างๆ 
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ภาพจากการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อต่างๆ 
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ภาพจากการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อต่างๆ 
 

   
 

 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 การเก็บข้อมูลระดับความคิดเห็นด้านการด าเนินการของผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติในการจัดกิจกรรมและประโยชน์
ต่อการน าไปใช้ด าเนินการโดยแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันสุดท้ายและตามเก็บแบบสอบถามใน
ตอนท้ายกิจกรรม 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
        สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  
        1.  ค่าร้อยละ  (Percentage) 
        2.  คะแนนเฉลี่ย (X)   
        3.  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน   ( S.D.) 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
การด าเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กพิเศษโดยใช้ดนตรีบ าบัด ครั้งที่ 3  ในหัวข้อ“เทคนิควิธีการ

สอนดนตรี เพื่อเด็กที่มีความต้องการพิเศษ” ระหว่างวันที่ 29 – 30 เมษายน 2562 ณ หอประชุมปาริชาต  มหาวิทยาลัย
ทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น 80  มีผู้ตอบแบบสอบถามจากการเข้าร่วมโครงการฯ ครั้งน้ี  จ านวน 30 
คน  คิดเป็นร้อยละ100  นิสิต/นักศึกษา/นักเรียน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 23.33  ประชาชนทั่วไป 18 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 
ครู/อาจารย์/นักวิชาการ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67  
 ทั้งน้ีความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กพิเศษโดยใช้ดนตรีบ าบัด ครั้งที่ 3  ใน
หัวข้อ“เทคนิควิธีการสอนดนตรี เพื่อเด็กที่มีความต้องการพิเศษ” ระหว่างวันที่ 29 – 30 เมษายน 2562 ณ หอประชุม
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ปาริชาต  มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา โดยสรุประดับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ ด้านประเด็นส าคัญในส่วน
ของผู้เข้าร่วมอบรม คือ การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.77 แปลผลได้ว่าผู้เข้า
โครงการสามารถน าความรู้ที่ได้จากวิทยากร ไปพัฒนาศักยภาพทักษะวิชาการด้านดนตรีมีความรู้ ความเข้าใจ ด้านการสอน
ดนตรีส าหรับเด็กพิเศษหรือเด็กปกติในชั้นเรียน น าไปพัฒนาตนเองในการใช้ดนตรีบ าบัดได้อย่างมีศักยภาพ และประยุกต์ใช้ต่อ
การสอน ให้เหมาะสมกับผู้เรียนมากขึ้น และความพึงพอใจของท่านต่อภาพรวมของโครงการ  ท่านได้รับความรู้ แนวคิด 
ทักษะและประสบการณ์ใหม่ ๆ จากการฝึกอบรม/สัมมนา พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 ผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับความรู้ แนวคิด ทักษะและประสบการณ์ และตอบสนองความต้องการผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เป็นอย่างดี สามารถ
น าความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันและในการท างาน และสรุปโดยรวมพบว่าความคิดเห็นของ
ผู้เข้าร่วมโครงการพบว่า ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 สรุปผลได้ว่า โครงการการด าเนินงาน
ครั้งน้ี ได้ตอบสนองความต้องการของสังคมและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ   

ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวมพบว่า ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68  
กล่าวคือการด าเนินงานครั้งน้ีได้ตอบสนองความต้องการของสังคม และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ สามารถฝึกให้
ผู้เข้าร่วมอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติ จนสามารถน าไปประยุกต์ใช้การเรียนการสอนเด็กพิเศษได้
เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการ และมีสมาธิที่ดีขึ้น ผู้สอนเข้าใจและเข้าถึงบริบทลักษณะของเด็กพิเศษจนสามารถแยกแยะและ
ด าเนินการสอนได้อย่างถูกวิธี อีกทั้งยังน าไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนและในการพัฒนาเด็กปกติให้เกิดประโยชน์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคล้องกับ ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา (2550: น.19) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของดนตรีบ าบัดไว้ว่า ดนตรี
บ าบัดสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายรูปแบบและกลุ่มเป้าหมาย ทั้งในเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ และผู้สูงวัย  เพื่อ
ตอบสนองความจ าเป็นที่แตกต่างกันไป เช่น ปัญหาบกพร่องของพัฒนาการ สติปัญญา และการเรียนรู้ , โรคซึมเศร้า, โรคสมอง 
เสื่อมอัลไซเมอร์, โรคหลอดเลือดสมอง, ความพิการทางร่างกาย, อาการเจ็บปวด และภาวะอ่ืนๆ ส าหรับบุคคลทั่วไป ก็สามารถ
ใช้ประโยชน์จากดนตรีบ าบัดได้เช่นกัน ช่วยในการผ่อนคลายความตึงเครียดและประกอบในการออกก าลังกายเสริมสร้าง
สุขภาพ ประโยชน์ของดนตรีบ าบัดมีดังน้ี 1) ปรับสภาพจิตใจให้อยู่ในสภาวะสมดุล มีความสงบและมีทัศนคติในเชิงบวกเพิ่มขึ้น 
2) ผ่อนคลายความตึงเครียด ลดความวิตกกังวล 3) กระตุ้น เสริมสร้างและพัฒนาทักษะการเรียนรู้และความจ า 4) กระตุ้นการ
รับรู้ 5) เสริมสร้างสมาธิ 6) เสริมสร้างทักษะสังคม 7) พัฒนาทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษา 8) พัฒนาทักษะการ
เคลื่อนไหว 9) ลดความตึงตัวของกล้ามเน้ือ 10) การจัดการอาการเจ็บปวดจากสาเหตุต่างๆ 11) ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 12) 
สร้างสัมพันธภาพที่ดีในการบ าบัดรักษาต่างๆ 13) ช่วยเสริมในกระบวนการบ าบัดทางจิตเวช ทั้งในด้านการประเมินความรู้สึก 
สร้างเสริมอารมณ์เชิงบวก การควบคุมตนเอง การแก้ปมขัดแย้งต่างๆ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว โดยสรุป
ดนตรีบ าบัด มีประโยชน์หลากหลายขึ้นอยู่กับการน าไปใช้โดยบูรณาการเข้ากับการบ าบัดรักษาอ่ืนๆ 
 

สรุปผลการวิจัย 
ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ โครงการการด าเนินครั้งน้ี  ได้ตอบสนองความต้องการของสังคม และเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีการแสดงความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสามารถสรุปได้ดังน้ี 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมกิจกรรมและเกมส์ ท าให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ในเชิงลึก วิธีการและศัพท์เฉพาะ

ทาง รู้จักประเภทของเด็กพิเศษมากขึ้นมีเทคนิควิธีการที่จะน ามาใช้ปรับพฤติกรรมเด็กให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และรู้จักการ
สร้างปฏิสัมพันธ์เชิงบวกเพื่อเชื่อมโยงทางอารมณ์ และการใช้ดนตรีในปรับพฤติกรรม เพื่อกระตุ้นพัฒนาการ รวมถึงการแก้ไข
ปัญหาในการเรียนการสอนดนตรี ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้และสามารถน าไปปรับใช้กับเด็กในชั้นเรียนปกติได้ดี  

การน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ผู้อบรมสามารถน าไปประยุกต์ใช้ปรับใช้สอนเด็ก ๆ ที่มีนักเรียนหลายระดับ
ทางด้านอารมณ์ได้อย่างเข้าใจ แก้ปัญหากับเด็กพิเศษในรูปแบบต่าง ๆ และมีระบบมากขึ้น เพิ่มเติมในส่วนที่ขาดจากการสอน
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ในปัจจุบัน โดยน าความรู้จากสถานการณ์ที่ได้ทดสอบ ทดลอง มาปฏิบัติใช้กับการเป็นผู้สอน ท าให้เข้าใจว่าผู้เรียนควรรับรู้การ
สอนแบบไหนให้เด็กพิเศษจนสามารถเล่นดนตรีและมีพัฒนาการดีขึ้น และสามารถน ากิจกรรมจากการอบรมไปถ่ายทอดให้กับ
ผู้อ่ืนได้ 

หัวข้อที่ต้องการให้ด าเนินงานในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กพิเศษโดยใช้ดนตรีบ าบัดครั้งต่อไป ได้แก่ 
การใช้ดนตรีบ าบัดในกลุ่มวัยรุ่นหญิงและชาย ดนตรีบ าบัดส าหรับวัยมัธยม การใช้ประเภทเครื่องดนตรีบ าบัด (กีตาร์ กลอง อู
คูเลเล่)  กิจกรรม-สื่อในห้องเรียนส าหรับเด็กพิเศษ การสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครอง (ปู่ ย่า ตา ยาย พ่อ แม่) ในกรณีเด็ก
พิเศษ  และจิตวิทยาการสอนในแต่ละวัย 
 ดังน้ัน จากการด าเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กพิเศษโดยใช้ดนตรีบ าบัด ครั้งที่ 3  ในหัวข้อ
“เทคนิควิธีการสอนดนตรี เพื่อเด็กที่มีความต้องการพิเศษ” น้ัน สามารถฝึกให้ผู้เข้าร่วมอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจท้ังในทาง
ทฤษฎีและปฏิบัติ จนสามารถน าไปประยุกต์ใช้การเรียนการสอนเด็กพิเศษได้เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการ และมีสมาธิที่ดีขึ้น ผู้สอน
เข้าใจและเข้าถึงบริบทลักษณะของเด็กพิเศษจนสามารถแยกแยะและด าเนินการสอนได้อย่างถูกวิธี อีกทั้งยังน าไปประยุกต์ใช้
กับการเรียนการสอนและในพัฒนาเด็กปกติให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนะอื่นๆ  
- วิทยากรมีความตั้งในในการถ่ายทอดความรู้ดีมาก 
- เจ้าหน้าที่ดูและผู้เข้ารับการอบรมดีมาก 
- ควรเข้าไปจัดกิจกรรมในแหล่งชุมชน 
- การประชาสัมพันธ์ ยังไม่ทั่วถึง 

 
ค าขอบคุณ 

ขอขอบพระคุณ  
อธิการบดีและคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ส าหรับการสนับสนุนโครงการ 
วิทยากร อาจารย์ปิยะวัฒน์ เข็มทอง   :  นักจิตวิทยาการศูนย์เด็กพิเศษ โรงพยาบาลสมิตติเวชศรีนครินทร์ ใช้ดนตรี

ในการปรับพฤติกรรมและการกระตุ้นพัฒนาเด็กพิเศษและเป็นเจ้าของโรงเรียน H2O Music  studio   
ผู้ช่วยวิทยากร  ได้แก่ คณาจารย์สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ   
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P7173

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้นอกเวลาเรียนส�าหรับนักเรียนโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ 

ด้วยกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21

อดินันท์ เจ๊ะซู1* สุชาติ สุขะพันธ์  และสุรวุธ แสงมณี

บทคัดย่อ
 การพฒันาการจดัรปูแบบการเรยีนการเรยีนรู้นอกเวลาเรยีนด้วยรปูแบบกิจกรรมเสรมิทกัษะเพือ่ให้ผูเ้รยีนมทีกัษะการเรยีน

รู้ศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องกับนโยบายชาติ คนไทย 4.0 คือ การเป็นคนดีมีสุข คนเก่ง และมีความเป็นผู้น�า เชี่ยวชาญพิเศษ ฉลาด

ใช้ดจิติอลและไอท ีภาษาด ีสือ่สารได้ รวมถึงด้านปัญญาประดษิฐ์ การวางแผนด้านการเงิน และสุขภาพ จดุประสงค์ในการจดักจิกรรม

เสริมทักษะเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมทักษะของผู้เรียนนอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตัวอย่างกิจกรรม อาทิเช่น 

ศิลปะป้องกันตัว การวางแผนทางการเงิน ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ การพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ การเชื่อมไฟฟ้าพื้นฐาน การนวดเพื่อ

สุขภาพ ค�าแสลงส�าเนียงออซซี่ เป็นต้น โดยกิจกรรมเสริมทักษะเป็นกิจกรรมที่ใช้ระยะเวลาสั้น ประมาณ 5-8 ชั่วโมง โดยตารางการ

จัดกิจกรรมจะจัดขึ้นในคาบที่ 9 ของตารางเรียนของผู้เรียน ผู้เรียนสามารถเลือกลงรายวิชาที่สนใจ และมีความเฉพาะทางที่เหมาะ

สมต่อความสามารถของตน จากกิจกรรมที่หลากหลายมากกว่า 100 รายวิชา เพื่อให้เกิดความช�านาญพิเศษน�าไปสู่การเป็นผู้เรียน

ระดับโลก และการจัดกิจกรรมเสริมทักษะยังมีระบบประเมินผลผู้เรียน 4 ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดี ผ่านและไม่ผ่าน ซึ่งในงานวิจัยนี้ กลุ่ม

ตัวอย่างคือ นักเรียนโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 จ�านวน 483 คน ซึ่งเป็นการเลือกหน่วยตัวอย่าง

โดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น ( non- probability sampling ) น่ันคือใช้การเลือกแบบบังเอิญ (Haphazard Sampling) ผลการวิจัย

พบว่า ผลการประเมนิอยูใ่นระดบัด-ีดเียีย่ม มากกว่า 90 เปอร์เซน็ต์ อกีทัง้การประเมนิความพงึพอใจของผูเ้รยีนต่อการเรยีนการสอน

และทักษะที่ได้รับจากกิจกรรมเสริมทักษะที่ลงเรียนอยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจมาก-มากที่สุด มีผลการประเมินโดยเฉลี่ย ได้ 4.44 

คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน

ค�าส�าคัญ : การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมเสริมทักษะ ผู้เรียนระดับโลก

โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา 90110

PSU Wittayanusorn School Songkhla 90110

*Corresponding author: Tel: 0989144410. E-mail address: adinan@psuwit.ac.th
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Development of a Learning Model in addition to Core Curriculum for PSU WIT Student Using Skill 

Enhancement Activities to Enhance the 21th PSU WIT World Class Learner

Adinan Jaishoo1* Suchat Sukapun and Surawut Sangmanee

Abstract

 The development of learning model in addition to core curriculum by learning activities to enhance 

skills for learners to have the 21st century skills and in line with the “Thailand4.0” such as Being a good and 

happy person, leadership and specialist, Intelligent use of digital and IT, Good language, Including artificial in-

telligence, financial planning and health. Skill enhancement activities that enhance the skills of learners in 

addition to the basic education system curriculum. Example of activities are Martial art, Financial Planning, 

Electronic Laboratory, Typing lesson (English version), Basic electrical welding, Health massage, Aussie accent 

etc. Skill enhancement activities are short activities, about 5-8 hours. Students can choose to enter courses that 

are interested and have specific expertise suitable for one’s ability from a variety of activities more than 100 

courses to create special expertise leading to being a world-class learner. There are 4 levels of assessment 

systems for learners: excellent, good, pass and fail. In this research, sample is student of PSU Wittayanusorn 

school in Grade 7 and 10, consisting of 483 people. Which is the selection of non-probability sampling units, 

that is, using Haphazard Sampling. The research found that the assessment results are good - excellent more 

than 90 percent. Assessment of learners’ satisfaction with teaching and skills obtained from Skill enhancement 

activities that were enrolled at very good-best levels with an average rating of 4.44 points out of 5 points.

Keywords : The 21st century skills, Skill enhancement activities, World class learners
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บทน า 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 เน้นการ

จัดการศึกษาให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษา  โดยต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ  

แนวทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมนโยบายหนึ่งของรัฐบาล คือ การลดเวลาเรียนภาควิชาการลงแต่ต้องไม่
กระทบเนื้อหาหลักท่ีผู้เรียนควรเรียนรู้ ซึ่งหมายความว่าครูต้องใช้ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้สาระที่ต้องรู้
ครบถ้วนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น (เบลลันกา และคณะ, 2554) จากนโยบายการลดเวลาเรียนดังกล่าว จึงน ามาสู่การปฏิบัติโดย
ก าหนดให้โรงเรียนเรียนภาควิชาการถึงเวลาบ่าย 2 โมงครึ่ง หรือเวลา 14.30 น. แต่เวลาเลิกเรียนยังคงเหมือนเดิมตามก าหนดของ
แต่ละโรงเรียน ซึ่งจะเป็นช่วงบ่าย 4 โมง หรือ 16.00 น. ดังนั้น ช่วงเวลาระหว่างหลังเลิกเรียนจนกว่าผู้เรียนจะกลับบ้านซึ่งผู้เรียน
ยังคงอยู่ที่โรงเรียน โรงเรียนจะต้องจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ ให้ผู้เรียนปฏิบัติ และควรมีกิจกรรมที่มีความหลากหลายที่ช่วย
เพิ่มพูนทักษะการคิด วิเคราะห์ ความมีน้ าใจต่อกัน การท างานเป็นทีม และที่ส าคัญควรมีกิจกรรมกระตุ้นให้เด็กได้ค้นหาศักยภาพ
และความชอบของตนเอง การจัดกิจกรรมไม่จ าเป็นต้องเปิดให้เฉพาะห้องเดียวกัน หรือ ระดับช้ันเดียวกัน บางกิจกรรมสามารถ
ศึกษาหรือท ารวมกันหลายระดับช้ันได้ เพื่อให้เด็ก ๆ รู้จักปรับตัว รู้จักการช่วยเหลือดูแลกัน การมีปฏิสัมพันธ์กับคนหลายช่วงวัย 
โดยเป็นการจ าลองสภาพจริงในสังคมให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้  ซึ่งจะยิ่งช่วยเพิ่มทักษะในการแก้ปัญหาให้กับผู้ เรียนต่อไป                 
(ซอลเบิร์ก, 2559) 

แผนยุทธศาสตร์ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ฉบับที่ 4 ปีการศึกษา 2561 - 2565 ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า  “โรงเรียน   
มอ.วิทยานุสรณ์มุ่งสร้างเยาวชนไทยให้เป็นคนดีมีวินัยถึงพร้อมด้วยทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เพ่ือการเป็นคนไทย 4.0 ด้วยการ
ใช้นวัตกรรมการศึกษาในปี 2565 และมีพันธกิจที่ส าคัญคือ ผลิตผู้เรียนที่มีคุณลักษณะ "SMART+GDL" ด้วยแนวคิด green 
education  และใช้นวัตกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพ่ือให้เกิดทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 และการเป็นคนไทย 4.0” ซึ่งค าว่า SMART+GDL ประกอบด้วย  Scientific Mind คือ ใฝ่เรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์แบบ
วิทยาศาสตร์  Good Manner คือ อยู่อย่างพอเพียง ตรงต่อเวลา มีระเบียบวินัย รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   Aesthetic Appreciation 
คือ รักความเป็นไทย ใส่ใจในศิลปะและดนตรี   Responsibility and Reliability คือ มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีความน่าเช่ือถือและมี
ความรับผิดชอบ   Teamwork คือ มุ่งมั่นในการท างาน ท างานเป็นทีมได้ และมีจิตสาธารณะ  Global citizen ประกอบด้วย
ทักษะการเป็นพลเมืองโลก Language literacy ไทย จีน อังกฤษ (Civic literacy  Environmental literacy   Global 
awareness)  Digital citizen คือ มีคุณลักษณะผู้ใช้ดิจิทัลที่ดี และทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) 
ประกอบด้วยความสามารถ 3 ส่วนส าคัญ คือ ใช้ (Use) เข้าใจ (Understand) และสร้าง (Create)   Life skills          (21st 
century skill) ประกอบด้วย 4 ทักษะที่ส าคัญ คือ ทักษะการคิด (Thinking skills) ทักษะการเรียนรู้ (Learning skills) ทักษะการ
ท างาน (Working skills) ทักษะทางสังคม (Social skills) (Bialik et. al, 2015) 
 สืบเนื่องจากการที่โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ต้องการพัฒนาผู้เรียนให้ก้าวสู่ความเป็นสากลตามยุทธศาสตร์ของโรงเรียน 
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน และแก้ปัญหาเรื่องการขอคาบเรียน
เพื่อท ากิจกรรมต่าง ๆร่วมกันของผู้เรียนทั้งโรงเรียนซึ่งต้องจัดเป็นประจ าตามที่ก าหนดในปฏิทินของโรงเรียนซึ่งกระทบต่อการ
จัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนที่ไม่สามารถสอนได้ตามที่ก าหนดในประมวลการสอนและแผนการสอน ทั้งหมดนี้น าไปสู่การ
พิจารณาที่จะปรับตารางเรียนใหม่เพื่อให้เกิดคาบส าหรับท ากิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ ที่จะไม่กระทบเวลาเรียนปกติ โดยการลด

เวลาเรียนลงคาบละ 5 นาที จากเดิมที่เรียนคาบละ 55 นาที รวม 8 คาบต่อวัน เหลือคาบละ 50 นาที และเพิ่มมาเป็น 9 คาบ/วัน 
โดยยังคงเลิกเรียนในเวลา 16:40 น. ตามปกติ ดังรูปที่ 1    

 
ก. ตารางเรยีนของโรงเรยีน มอ.วทิยานุสรณ์ ปีการศึกษา 2560 เรียนวันละ 8 คาบ เลิกเรียนเวลา 16:40 น. โดยยังไม่มีคาบส าหรับ

กิจกรรมของโรงเรียนโดยเฉพาะ กจิกรรมลดเวลาเรียนเพิม่เวลารู้ กระจายไปตามคาบต่าง ๆ ไม่ตรงกันระหว่างระดับชั้น 

 
ข. ตารางเรยีนของโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ปีการศึกษา 2561 เรียนวันละ 9 คาบ เลิกเรียนเวลา 16:40 น. มีคาบส าหรับกิจกรรม

ของโรงเรียนโดยเฉพาะ (คาบท่ี 9) ซึ่งตรงกันทั้งโรงเรียน 
รูปที่ 1 ตารางเรียนของโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ก.ปีการศึกษา 2560  ข.ปีการศึกษา 2561 

 
  จากการลดเวลาเรียนในแต่ละคาบ ท าให้มีคาบเรียนเพิ่มขึ้น มา 1 คาบต่อวัน เป็นคาบส าหรับท ากิจกรรมต่าง ๆ  ของ
ผู้เรียนทั้งโรงเรียน เช่น กิจกรรมกีฬาสี  กิจกรรมภาษาและวัฒนธรรมไทย กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ รวมไปถึงกิจกรรมเสริม
ทักษะ (PSUWIT World Class Learner) ท่ีจะพัฒนาผู้เรียนไปสู่ความเป็นสากลตามยุทธศาสตร์ของโรงเรียนที่จะพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นคนไทย 4.0 และมีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 โดยมีกรอบแนวคิดในการพัฒนาผู้เรียน ดังรูปที่ 2 

ตารางเรียนโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2   
ชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 1 

1 
:10

-16
:40
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บทน า 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 เน้นการ

จัดการศึกษาให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษา  โดยต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ  

แนวทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมนโยบายหนึ่งของรัฐบาล คือ การลดเวลาเรียนภาควิชาการลงแต่ต้องไม่
กระทบเนื้อหาหลักท่ีผู้เรียนควรเรียนรู้ ซึ่งหมายความว่าครูต้องใช้ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้สาระที่ต้องรู้
ครบถ้วนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น (เบลลันกา และคณะ, 2554) จากนโยบายการลดเวลาเรียนดังกล่าว จึงน ามาสู่การปฏิบัติโดย
ก าหนดให้โรงเรียนเรียนภาควิชาการถึงเวลาบ่าย 2 โมงครึ่ง หรือเวลา 14.30 น. แต่เวลาเลิกเรียนยังคงเหมือนเดิมตามก าหนดของ
แต่ละโรงเรียน ซึ่งจะเป็นช่วงบ่าย 4 โมง หรือ 16.00 น. ดังนั้น ช่วงเวลาระหว่างหลังเลิกเรียนจนกว่าผู้เรียนจะกลับบ้านซึ่งผู้เรียน
ยังคงอยู่ที่โรงเรียน โรงเรียนจะต้องจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ ให้ผู้เรียนปฏิบัติ และควรมีกิจกรรมที่มีความหลากหลายที่ช่วย
เพิ่มพูนทักษะการคิด วิเคราะห์ ความมีน้ าใจต่อกัน การท างานเป็นทีม และที่ส าคัญควรมีกิจกรรมกระตุ้นให้เด็กได้ค้นหาศักยภาพ
และความชอบของตนเอง การจัดกิจกรรมไม่จ าเป็นต้องเปิดให้เฉพาะห้องเดียวกัน หรือ ระดับช้ันเดียวกัน บางกิจกรรมสามารถ
ศึกษาหรือท ารวมกันหลายระดับช้ันได้ เพื่อให้เด็ก ๆ รู้จักปรับตัว รู้จักการช่วยเหลือดูแลกัน การมีปฏิสัมพันธ์กับคนหลายช่วงวัย 
โดยเป็นการจ าลองสภาพจริงในสังคมให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้  ซึ่งจะยิ่งช่วยเพิ่มทักษะในการแก้ปัญหาให้กับผู้ เรียนต่อไป                 
(ซอลเบิร์ก, 2559) 

แผนยุทธศาสตร์ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ฉบับที่ 4 ปีการศึกษา 2561 - 2565 ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า  “โรงเรียน   
มอ.วิทยานุสรณ์มุ่งสร้างเยาวชนไทยให้เป็นคนดีมีวินัยถึงพร้อมด้วยทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เพ่ือการเป็นคนไทย 4.0 ด้วยการ
ใช้นวัตกรรมการศึกษาในปี 2565 และมีพันธกิจที่ส าคัญคือ ผลิตผู้เรียนที่มีคุณลักษณะ "SMART+GDL" ด้วยแนวคิด green 
education  และใช้นวัตกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพ่ือให้เกิดทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 และการเป็นคนไทย 4.0” ซึ่งค าว่า SMART+GDL ประกอบด้วย  Scientific Mind คือ ใฝ่เรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์แบบ
วิทยาศาสตร์  Good Manner คือ อยู่อย่างพอเพียง ตรงต่อเวลา มีระเบียบวินัย รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   Aesthetic Appreciation 
คือ รักความเป็นไทย ใส่ใจในศิลปะและดนตรี   Responsibility and Reliability คือ มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีความน่าเช่ือถือและมี
ความรับผิดชอบ   Teamwork คือ มุ่งมั่นในการท างาน ท างานเป็นทีมได้ และมีจิตสาธารณะ  Global citizen ประกอบด้วย
ทักษะการเป็นพลเมืองโลก Language literacy ไทย จีน อังกฤษ (Civic literacy  Environmental literacy   Global 
awareness)  Digital citizen คือ มีคุณลักษณะผู้ใช้ดิจิทัลที่ดี และทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) 
ประกอบด้วยความสามารถ 3 ส่วนส าคัญ คือ ใช้ (Use) เข้าใจ (Understand) และสร้าง (Create)   Life skills          (21st 
century skill) ประกอบด้วย 4 ทักษะที่ส าคัญ คือ ทักษะการคิด (Thinking skills) ทักษะการเรียนรู้ (Learning skills) ทักษะการ
ท างาน (Working skills) ทักษะทางสังคม (Social skills) (Bialik et. al, 2015) 
 สืบเนื่องจากการที่โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ต้องการพัฒนาผู้เรียนให้ก้าวสู่ความเป็นสากลตามยุทธศาสตร์ของโรงเรียน 
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน และแก้ปัญหาเรื่องการขอคาบเรียน
เพื่อท ากิจกรรมต่าง ๆร่วมกันของผู้เรียนทั้งโรงเรียนซึ่งต้องจัดเป็นประจ าตามที่ก าหนดในปฏิทินของโรงเรียนซึ่งกระทบต่อการ
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พิจารณาที่จะปรับตารางเรียนใหม่เพื่อให้เกิดคาบส าหรับท ากิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ ที่จะไม่กระทบเวลาเรียนปกติ โดยการลด

เวลาเรียนลงคาบละ 5 นาที จากเดิมที่เรียนคาบละ 55 นาที รวม 8 คาบต่อวัน เหลือคาบละ 50 นาที และเพิ่มมาเป็น 9 คาบ/วัน 
โดยยังคงเลิกเรียนในเวลา 16:40 น. ตามปกติ ดังรูปที่ 1    

 
ก. ตารางเรยีนของโรงเรยีน มอ.วทิยานุสรณ์ ปีการศึกษา 2560 เรียนวันละ 8 คาบ เลิกเรียนเวลา 16:40 น. โดยยังไม่มีคาบส าหรับ

กิจกรรมของโรงเรียนโดยเฉพาะ กจิกรรมลดเวลาเรียนเพิม่เวลารู้ กระจายไปตามคาบต่าง ๆ ไม่ตรงกันระหว่างระดับชั้น 

 
ข. ตารางเรยีนของโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ปีการศึกษา 2561 เรียนวันละ 9 คาบ เลิกเรียนเวลา 16:40 น. มีคาบส าหรับกิจกรรม

ของโรงเรียนโดยเฉพาะ (คาบท่ี 9) ซึ่งตรงกันทั้งโรงเรียน 
รูปที่ 1 ตารางเรียนของโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ก.ปีการศึกษา 2560  ข.ปีการศึกษา 2561 

 
  จากการลดเวลาเรียนในแต่ละคาบ ท าให้มีคาบเรียนเพิ่มขึ้น มา 1 คาบต่อวัน เป็นคาบส าหรับท ากิจกรรมต่าง ๆ  ของ
ผู้เรียนท้ังโรงเรียน เช่น กิจกรรมกีฬาสี  กิจกรรมภาษาและวัฒนธรรมไทย กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ รวมไปถึงกิจกรรมเสริม
ทักษะ (PSUWIT World Class Learner) ท่ีจะพัฒนาผู้เรียนไปสู่ความเป็นสากลตามยุทธศาสตร์ของโรงเรียนที่จะพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นคนไทย 4.0 และมีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 โดยมีกรอบแนวคิดในการพัฒนาผู้เรียน ดังรูปที่ 2 

ตารางเรียนโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2   
ชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 1 

1 
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:40
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 
รูปที่ 2 แสดงภาพกรอบแนวคิดการพัฒนาผู้เรียนสู่ “PSUWit World Class Learner” 

 
    กิจกรรมเสริมทักษะ (PSUWIT World Class Learner) เป็นกิจกรรมที่จะพัฒนาผู้เรียนรวม 6 ด้าน 3 เง่ือนไข 
ดังนี ้
   ด้านที่ 1  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีสุข คนเก่ง 
   ด้านที่ 2  พัฒนาผู้เรียนให้ฉลาดใช้ Digital & IT 
   ด้านที่ 3  พัฒนาผู้เรียนให้มีภาษาดี สื่อสารได้ (ไทย อังกฤษ จีน) 
   ด้านที่ 4  พัฒนาผู้เรียนให้รู้จักใช้และสร้างนวัตกรรม 
   ด้านที่ 5  พัฒนาผู้เรียนให้เป็น Life Skill Learner และ Life Long Learner 
   ด้านที่ 6  พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็น Leader and Specialist 

   โดยทั้งหมดอยู่บนเง่ือนไขที่ต้องมีพื้นฐานความรู้และความเข้าใจ ใน 3 เรื่อง คือ 1. ปัญญาประดิษฐ์  
2. การวางแผนทางการเงิน และ 3. การดูแลสุขภาพ 

ลักษณะคอร์สกิจกรรมที่จะเปิดในกิจกรรมเสริมทักษะทั้งหมดจะเป็นกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Leaning ท าให้
ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น มีส่วนร่วมในการท าสิ่งต่าง ๆ และคิดในสิ่งที่ผู้เรียนท า เน้นการลงมือปฏิบัติจริง (Bonwell and Eison, 
1991) ท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สามารถน าทักษะที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวันและเตรียมความพร้อมสู่
การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีกรอบแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรม ดังรูปที่ 3 

 
รูปที่ 3  กรอบแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรม 

 
 จากเหตุผลดังกล่าวทางโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เพื่อให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ เพื่อการเป็นคนไทย 
4.0 มีคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และเป็นผู้เรียนระดับโลก จึงได้จัดให้มีกิจกรรมเสริมทักษะ (PSU WIT World Class 
Learner) ข้ึนซึ่งผู้เรียนสามารถเลือกเรียนกิจกรรมเสริมทักษะได้อย่างหลากหลายตามความถนัดของตน เพื่อตอบสนองการพัฒนา
คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 การจัดกิจกรรมเสริมทักษะ เป็นการเรียนรู้ภายใต้สมมติฐานว่าการเรียนรู้เป็นความ
พยายามโดยธรรมชาติของมนุษย์ และ แต่ละบุคคลมีแนวทางในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน (Meyers and Jones, 1993) ดังนั้น 
กิจกรรมเสริมทักษะนอกจากจะต้องตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของโรงเรียนทั้ง 6 ด้าน 3 เง่ือนไขแล้วยังต้องตอบสนองความสนใจ ความ
อยากรู้ ความอยากเรียนของผู้เรียนด้วย โดยกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดให้ผู้เรียนได้เลือกลงทะเบียนเรียนอย่างหลากหลายมากกว่า 
100 กิจกรรม ทั้งกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น  กิจกรรมจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน  กิจกรรมที่ผู้เรียนเรียนผ่าน
ระบบการเรียนออนไลน์ เป็นต้น  โดยทางโรงเรียนได้ก าหนดหลักเกณฑ์ กระบวนการจัดการเรียนรู้  และวิธีวัดประเมินผลผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ และมีการพัฒนารูปแบบของกิจกรรม การลงทะเบียนเรียน และการประเมินผลผู้เรียน ผู้สอน และกระบวนการจัด
กิจกรรม ผ่านระบบดิจิทัล เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการด าเนินงาน โดยรูปแบบและกระบวนการจัดกิจกรรมเสริมทักษะ 
(PSUWIT World Class Learner) จะสามารถพัฒนาทักษะทางการเรียนรู้  ศักยภาพผู้เรียน  เพื่อให้ผู้เรียนได้เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะ
ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และเป็นผู้เรียนระดับโลกต่อไป 
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Learner) ข้ึนซึ่งผู้เรียนสามารถเลือกเรียนกิจกรรมเสริมทักษะได้อย่างหลากหลายตามความถนัดของตน เพื่อตอบสนองการพัฒนา
คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 การจัดกิจกรรมเสริมทักษะ เป็นการเรียนรู้ภายใต้สมมติฐานว่าการเรียนรู้เป็นความ
พยายามโดยธรรมชาติของมนุษย์ และ แต่ละบุคคลมีแนวทางในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน (Meyers and Jones, 1993) ดังนั้น 
กิจกรรมเสริมทักษะนอกจากจะต้องตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของโรงเรียนทั้ง 6 ด้าน 3 เง่ือนไขแล้วยังต้องตอบสนองความสนใจ ความ
อยากรู้ ความอยากเรียนของผู้เรียนด้วย โดยกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดให้ผู้เรียนได้เลือกลงทะเบียนเรียนอย่างหลากหลายมากกว่า 
100 กิจกรรม ทั้งกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น  กิจกรรมจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน  กิจกรรมที่ผู้เรียนเรียนผ่าน
ระบบการเรียนออนไลน์ เป็นต้น  โดยทางโรงเรียนได้ก าหนดหลักเกณฑ์ กระบวนการจัดการเรียนรู้  และวิธีวัดประเมินผลผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ และมีการพัฒนารูปแบบของกิจกรรม การลงทะเบียนเรียน และการประเมินผลผู้เรียน ผู้สอน และกระบวนการจัด
กิจกรรม ผ่านระบบดิจิทัล เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการด าเนินงาน โดยรูปแบบและกระบวนการจัดกิจกรรมเสริมทักษะ 
(PSUWIT World Class Learner) จะสามารถพัฒนาทักษะทางการเรียนรู้  ศักยภาพผู้เรียน  เพื่อให้ผู้เรียนได้เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะ
ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และเป็นผู้เรียนระดับโลกต่อไป 
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วิธีด าเนินการ 
ขั้นตอนการด าเนินการเริ่มต้นจากผู้อ านวยการได้มอบหมายให้ฝ่ายวิชาการน าโดยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ผ่านงานส่งเสริม

และพัฒนาอัจฉริยภาพ ด าเนินการตั้งคณะท างานเพื่อพัฒนากิจกรรมเสริมทักษะขึ้นมา  คณะท างานเพื่อพัฒนากิจกรรมเสริมทักษะ
ประกอบไปด้วย หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้างานหลักสูตรและการสอน หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพ หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม มาประชุมร่วมกันเพื่อก าหนดเกณฑ์และรูปแบบของการจัดการเรียนรู้ของกิจกรรมเสริมทักษะที่จะจัด
ขึ้นโดยใช้ระบบคุณภาพ PDCA (Deming, 1986) เป็นเครื่องมือในการท างาน แสดงขั้นตอนดังรูปท่ี 4 
ขั นตอนการวางแผน (Plan) 

คณะท างานเพื่อพัฒนากิจกรรมเสริมทักษะได้มีการประชุมร่วมกัน เพื่อหาแนวปฏิบัติที่จะท าให้กิจกรรมเสริมทักษะตอบ
โจทย์ยุทธศาสตร์ของโรงเรียนที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนไทย 4.0 และมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ตอบโจทย์ความสนใจและความ
อยากเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีความชอบ ความสนใจและความต้องการที่หลากหลาย ตอบโจทย์ภาระงานของครูผู้สอนที่ต้องไม่เพิ่ม
ภาระงานให้กับครูผู้สอนมากเกินไปและครูผู้สอนมีความสุข สนุกที่จะได้เปิดคอร์สกิจกรรมเสริมทักษะให้กับผู้เรียน โดยคอร์สที่จะ
เปิดต้องเป็นคอร์สระยะสั้น เพื่อให้ผู้เรียนเลือกเรียนได้หลายคอร์สและได้ค้นหาตนเองผ่านคอร์สที่เปิดให้ โดยใช้เวลาในการท า
กิจกรรมเสริมทักษะในคาบที่ 9 ร่วมกันกับกิจกรรมอื่น ๆ ของโรงเรียน รวมไปถึงความยืดหยุ่นของกิจกรรมเสริมทักษะที่จะต้อง
ปรับเปลี่ยนได้ตามความเปลี่ยนแปลงของสังคมและการเปลี่ยนแปลงของโลก รวมไปถึงความยั่งยืนของกิจกรรมเสริมทักษะที่จะ
สามารถด าเนินการต่อไปได้แม้บริบทต่าง ๆ จะเปลี่ยนไป  ด้วยโจทย์ดังกล่าวทั้งหมดถูกน าเข้าสู่การพูดคุย ปรึกษาหารือ ก าหนด
แนวทางและระยะเวลาที่เหมาะสมส าหรับกิจกรรมเสริมทักษะจนได้มติร่วมกันที่จะก าหนดให้การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมทักษะเป็น
เกณฑ์การจบหลักสูตรของผู้เรียนทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให้กิจกรรมเสริมทักษะเป็น
กิจกรรมหลักของโรงเรียนที่ครูผู้สอนต้องเปิดคอร์สกิจกรรมและผู้เรียนทุกคนต้องลงทะเบียนเพื่อเรียนรู้คอร์สกิจกรรมเสริมทักษะ
ต่าง ๆ ท่ีเปิดให้ตามความสนใจ โดยในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นผู้เรียนต้องผ่านการเรียนคอร์สกิจกรรมเสริมทักษะ และได้ผล
การประเมินในระดับ “ผ่าน” ไม่น้อยกว่า 90 ช่ัวโมงก่อนจบช่วงช้ัน ส่วนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายผู้เรียนต้องผ่านการเรยีน
คอร์สกิจกรรมเสริมทักษะ และได้ผลการประเมินในระดับ “ผ่าน” ไม่น้อยกว่า 40 ช่ัวโมงก่อนจบช่วงช้ัน  และทีป่ระชุมมีมติให้เปิด
เป็นคอร์สระยะสั้นที่ใช้เวลาในการเข้าเรียน 5-8 ช่ัวโมงต่อคอร์ส หากคอร์สใดต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เกินกว่าเวลาที่ก าหนด ให้
แบ่งคอร์สเป็นคอร์สย่อยตามระดับความยากและพื้นฐานความรู้ที่ต้องมี 
ขั นตอนการปฏิบัติตามแผน (DO) 

1. ตั้งค าสั่ง ท่ี 022/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อรับผิดชอบกิจกรรมเสริมทักษะ 
2. ประชุมช้ีแจงและท าความเข้าใจกับครูผู้สอนและบุคลากรทั้งโรงเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมทักษะ PSUWIT World 

Class Learner เพื่อให้เข้าใจเป้าหมายและความต้องการของโรงเรียนต่อกิจกรรม 
3. มอบหมายครูผู้สอนให้เสนอคอร์สกิจกรรมเสรมิทักษะที่ตนเองเชี่ยวชาญ แล้วกรอกรายละเอียดคอร์สของตนเองผา่น 

google form ที่ก าหนด 
4. คณะกรรมการด าเนินการตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน และพิจารณา

อนุมัติคอร์สเพื่อเปิดให้ผู้เรียนได้เลือกลงทะเบียน ส าหรับคอร์สที่ไม่ผ่านการอนุมัติให้ครูผู้สอนที่เป็นเจ้าของคอร์ส  
นั้น ๆ ปรับปรุงแล้วส่งกลับมาให้คณะกรรมการพิจารณาใหม่อีกครั้ง 

5. ประชุมช้ีแจงผู้เรียนเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมทักษะ PSUWit World Class Learner  ก าหนดการ รูปแบบและวิธีการ
ลงทะเบียน พร้อมทั้งประกาศแจ้งคอร์สเรียนผ่านเว็บไซต์เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าไปศึกษาเนื้อหาและค าอธิบาย       
คอร์สก่อนตัดสินใจลงทะเบียน 

6. ผู้เรียนลงทะเบียนออนไลน์ในรายวิชาท่ีสนใจ จ านวน 2-3 คอร์สกิจกรรมต่อภาคเรียน 
7. แจ้งข้อมูลวันที่และเวลาเรียนคอร์สกิจกรรมเสริมทักษะให้กับผู้เรียนผ่านเว็บไซต์ จากนั้นผู้เรียนเข้าเรียนคอร์ส   

กิจกรรมเสริมทักษะตามวันและเวลาที่ก าหนด 
ขั นตอนการตรวจสอบผลการด าเนินงาน (Check) 

หลักจากผู้เรียนได้เข้าเรียนกิจกรรมเสริมทักษะจนจบคอร์สแล้ว ครูผู้สอนจะประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านระบบ
ออนไลน์ โดยจะแบ่งผลการประเมินกิจกรรมของผู้เรียนออกเป็น 4 ระดับคือ ระดับดีเยี่ยม ระดับดี ผ่าน และไม่ผ่าน ในส่วนของ
ผู้เรียนจะประเมินคุณภาพของคอร์สกิจกรรม วิธีการจัดการเรียนรู้และความพึงพอใจต่อคอร์สกิจกรรมเสริ มทักษะที่ตนเอง
ลงทะเบียน ผ่านระบบออนไลน์ท่ีทางคณะกรรมการด าเนินการจัดท าข้ึน  
ขั นตอนการปรับปรุงแก้ไข (Act) 

คณะกรรมการด าเนินการกิจกรรมเสริมทักษะ น าผลการประเมินของผู้เรียนเกี่ยวกับคุณภาพ การจัดการเรียนรู้และความ
พึงพอใจของผู้เรียนต่อคอร์สกิจกรรมเสริมทักษะแต่ละคอร์สเข้าท่ีประชุมเพื่อวิเคราะห์ถึงคุณภาพของคอร์สกิจกรรมแตล่ะคอร์ส ผล
ตอบรับของผู้เรียนและปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นระหว่างด าเนินการจัดกิจกรรมในรอบแรก  เพื่อใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเสริมทักษะในรอบต่อไป  

 
รูปที่ 4 แสดงวิธีการด าเนินการกิจกรรมเสรมิทักษะ 
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วิธีด าเนินการ 
ขั้นตอนการด าเนินการเริ่มต้นจากผู้อ านวยการได้มอบหมายให้ฝ่ายวิชาการน าโดยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ผ่านงานส่งเสริม

และพัฒนาอัจฉริยภาพ ด าเนินการตั้งคณะท างานเพื่อพัฒนากิจกรรมเสริมทักษะขึ้นมา  คณะท างานเพื่อพัฒนากิจกรรมเสริมทักษะ
ประกอบไปด้วย หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้างานหลักสูตรและการสอน หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพ หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม มาประชุมร่วมกันเพื่อก าหนดเกณฑ์และรูปแบบของการจัดการเรียนรู้ของกิจกรรมเสริมทักษะที่จะจัด
ขึ้นโดยใช้ระบบคุณภาพ PDCA (Deming, 1986) เป็นเครื่องมือในการท างาน แสดงขั้นตอนดังรูปท่ี 4 
ขั นตอนการวางแผน (Plan) 

คณะท างานเพื่อพัฒนากิจกรรมเสริมทักษะได้มีการประชุมร่วมกัน เพื่อหาแนวปฏิบัติที่จะท าให้กิจกรรมเสริมทักษะตอบ
โจทย์ยุทธศาสตร์ของโรงเรียนที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนไทย 4.0 และมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ตอบโจทย์ความสนใจและความ
อยากเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีความชอบ ความสนใจและความต้องการที่หลากหลาย ตอบโจทย์ภาระงานของครูผู้สอนที่ต้องไม่เพิ่ม
ภาระงานให้กับครูผู้สอนมากเกินไปและครูผู้สอนมีความสุข สนุกที่จะได้เปิดคอร์สกิจกรรมเสริมทักษะให้กับผู้เรียน โดยคอร์สที่จะ
เปิดต้องเป็นคอร์สระยะสั้น เพื่อให้ผู้เรียนเลือกเรียนได้หลายคอร์สและได้ค้นหาตนเองผ่านคอร์สที่เปิดให้ โดยใช้เวลาในการท า
กิจกรรมเสริมทักษะในคาบที่ 9 ร่วมกันกับกิจกรรมอื่น ๆ ของโรงเรียน รวมไปถึงความยืดหยุ่นของกิจกรรมเสริมทักษะที่จะต้อง
ปรับเปลี่ยนได้ตามความเปลี่ยนแปลงของสังคมและการเปลี่ยนแปลงของโลก รวมไปถึงความยั่งยืนของกิจกรรมเสริมทักษะที่จะ
สามารถด าเนินการต่อไปได้แม้บริบทต่าง ๆ จะเปลี่ยนไป  ด้วยโจทย์ดังกล่าวทั้งหมดถูกน าเข้าสู่การพูดคุย ปรึกษาหารือ ก าหนด
แนวทางและระยะเวลาที่เหมาะสมส าหรับกิจกรรมเสริมทักษะจนได้มติร่วมกันที่จะก าหนดให้การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมทักษะเป็น
เกณฑ์การจบหลักสูตรของผู้เรียนทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให้กิจกรรมเสริมทักษะเป็น
กิจกรรมหลักของโรงเรียนที่ครูผู้สอนต้องเปิดคอร์สกิจกรรมและผู้เรียนทุกคนต้องลงทะเบียนเพื่อเรียนรู้คอร์สกิจกรรมเสริมทักษะ
ต่าง ๆ ท่ีเปิดให้ตามความสนใจ โดยในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นผู้เรียนต้องผ่านการเรียนคอร์สกิจกรรมเสริมทักษะ และได้ผล
การประเมินในระดับ “ผ่าน” ไม่น้อยกว่า 90 ช่ัวโมงก่อนจบช่วงช้ัน ส่วนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายผู้เรียนต้องผ่านการเรยีน
คอร์สกิจกรรมเสริมทักษะ และได้ผลการประเมินในระดับ “ผ่าน” ไม่น้อยกว่า 40 ช่ัวโมงก่อนจบช่วงช้ัน  และทีป่ระชุมมีมติให้เปิด
เป็นคอร์สระยะสั้นที่ใช้เวลาในการเข้าเรียน 5-8 ช่ัวโมงต่อคอร์ส หากคอร์สใดต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เกินกว่าเวลาที่ก าหนด ให้
แบ่งคอร์สเป็นคอร์สย่อยตามระดับความยากและพื้นฐานความรู้ที่ต้องมี 
ขั นตอนการปฏิบัติตามแผน (DO) 

1. ตั้งค าสั่ง ท่ี 022/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อรับผิดชอบกิจกรรมเสริมทักษะ 
2. ประชุมช้ีแจงและท าความเข้าใจกับครูผู้สอนและบุคลากรทั้งโรงเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมทักษะ PSUWIT World 

Class Learner เพื่อให้เข้าใจเป้าหมายและความต้องการของโรงเรียนต่อกิจกรรม 
3. มอบหมายครูผู้สอนให้เสนอคอร์สกิจกรรมเสรมิทักษะที่ตนเองเชี่ยวชาญ แล้วกรอกรายละเอียดคอร์สของตนเองผา่น 

google form ที่ก าหนด 
4. คณะกรรมการด าเนินการตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน และพิจารณา

อนุมัติคอร์สเพื่อเปิดให้ผู้เรียนได้เลือกลงทะเบียน ส าหรับคอร์สที่ไม่ผ่านการอนุมัติให้ครูผู้สอนที่เป็นเจ้าของคอร์ส  
นั้น ๆ ปรับปรุงแล้วส่งกลับมาให้คณะกรรมการพิจารณาใหม่อีกครั้ง 

5. ประชุมช้ีแจงผู้เรียนเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมทักษะ PSUWit World Class Learner  ก าหนดการ รูปแบบและวิธีการ
ลงทะเบียน พร้อมทั้งประกาศแจ้งคอร์สเรียนผ่านเว็บไซต์เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าไปศึกษาเนื้อหาและค าอธิบาย       
คอร์สก่อนตัดสินใจลงทะเบียน 

6. ผู้เรียนลงทะเบียนออนไลน์ในรายวิชาท่ีสนใจ จ านวน 2-3 คอร์สกิจกรรมต่อภาคเรียน 
7. แจ้งข้อมูลวันที่และเวลาเรียนคอร์สกิจกรรมเสริมทักษะให้กับผู้เรียนผ่านเว็บไซต์ จากนั้นผู้เรียนเข้าเรียนคอร์ส   

กิจกรรมเสริมทักษะตามวันและเวลาที่ก าหนด 
ขั นตอนการตรวจสอบผลการด าเนินงาน (Check) 

หลักจากผู้เรียนได้เข้าเรียนกิจกรรมเสริมทักษะจนจบคอร์สแล้ว ครูผู้สอนจะประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านระบบ
ออนไลน์ โดยจะแบ่งผลการประเมินกิจกรรมของผู้เรียนออกเป็น 4 ระดับคือ ระดับดีเย่ียม ระดับดี ผ่าน และไม่ผ่าน ในส่วนของ
ผู้เรียนจะประเมินคุณภาพของคอร์สกิจกรรม วิธีการจัดการเรียนรู้และความพึงพอใจต่อคอร์สกิจกรรมเสริ มทักษะที่ตนเอง
ลงทะเบียน ผ่านระบบออนไลน์ท่ีทางคณะกรรมการด าเนินการจัดท าข้ึน  
ขั นตอนการปรับปรุงแก้ไข (Act) 

คณะกรรมการด าเนินการกิจกรรมเสริมทักษะ น าผลการประเมินของผู้เรียนเกี่ยวกับคุณภาพ การจัดการเรียนรู้และความ
พึงพอใจของผู้เรียนต่อคอร์สกิจกรรมเสริมทักษะแต่ละคอร์สเข้าท่ีประชุมเพื่อวิเคราะห์ถึงคุณภาพของคอร์สกิจกรรมแตล่ะคอร์ส ผล
ตอบรับของผู้เรียนและปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นระหว่างด าเนินการจัดกิจกรรมในรอบแรก  เพื่อใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเสริมทักษะในรอบต่อไป  

 
รูปที่ 4 แสดงวิธีการด าเนินการกิจกรรมเสรมิทักษะ 

 
 
 



1690
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยครูผู้สอนเป็นผู้ประเมินผ่านแบบประเมินออนไลน์ พบว่าผู้เรียนในระดับชั้น 

ม.1 และ ม.4 ในปีการศึกษา 2561 จ านวน 483 คน มีผลการประเมินโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดีเยี่ยม มากกว่า 60% ทั้ง 3 รอบของ
การเปิดคอร์ส(loop) โดยในแต่ละรอบที่เปิดคอร์สจะมีผู้เรียนที่ไม่ผ่านการประเมินกิจกรรมเสริมทักษะอยู่ในระดับ 1-3 % 
เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมเสริมทักษะ ท าให้ผู้เรียนบางส่วนมีปัญหากับการเลือกลงทะเบียนคอร์ ส             
ลงคอร์สผิด ลงคอร์สแล้วไม่ได้เข้าเรียน รวมไปถึงผู้เรียนที่ลาศึกษาต่อ ซึ่งเป็นสิ่งที่คณะกรรมการด าเนินการกิจกรรมเสริมทักษะได้
เก็บรวมรวมข้อมูลเพื่อน ากลับมาปรับปรุงให้ดีขึ้น ลดความผิดพลาดลงในรอบการเปิดกิจกรรมเสริมทักษะในปีการศึกษาหน้าต่อไป 
รายละเอียดการประเมินผลกิจกรรมเสริมทักษะของผู้เรียน แสดงดังรูปที่ 5 

 
รูปที่   กราฟแท่งแสดงผลการประเมินกิจกรรมของผูเ้รียนในแตล่ะรอบ (loop) ในปีการศึกษา 2561 

 
ในส่วนของผู้เรียน  จากการจัดกิจกรรมเสริมทักษะพบว่าผู้เรียนมีความสนใจ  และให้การตอบรับที่ดีมากในกิจกรรมเสริม

ทักษะที่จัดขึ้น เนื่องมาจากหลักคิดและรูปแบบการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ผู้เรียนได้แสดงความสามารถ
พิเศษหรือความถนัดที่มีอยู่ให้เป็นที่ประจักษ์ นอกจากผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนแล้ว ยังมีผลต่อคุณครูผู้สอนที่ได้ถ่ายทอดความรู้และ
ทักษะพิเศษเฉพาะตัว ในสิ่งที่ตนเองช่ืนชอบและเชี่ยวชาญโดยไม่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้และรายวิชาที่สอนปกติในโรงเรียน จึง
เป็นการพบเจอกันระหว่างผู้สอนที่มีความช่ืนชอบ เช่ียวชาญและอยากถ่ายทอดความชอบและความเช่ียวชาญนั้น กับผู้เรียนซึ่งมี
ความสนใจและอยากเรียนรู้ น าไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีของกิจกรรม ผลจากการเข้าร่วมกิจกรรมท าให้ผู้เรียนมีทักษะ ความสามารถ และ
ความรู้ในสิ่งที่สนใจกว้างขึ้น ได้เรียนรู้และเข้าใจความชอบ ความถนัดของตนเอง สามารถน าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ต่อยอดในการ
ด าเนินชีวิตหรือพัฒนาตนเองต่อไปได้ 

ผลประเมินคุณภาพของคอร์สกิจกรรม วิธีการจัดการเรียนรู้และความพึงพอใจต่อคอร์สกิจกรรมเสริมทักษะโดยผู้เรียน
เป็นผู้ประเมินผ่านแบบประเมินออนไลน์ พบว่า ระดับคุณภาพของคอร์สกิจกรรม วิธีการจัดการเรียนรู้และความพึงพอใจต่อคอร์ส 
กิจกรรมเสริมทักษะของผู้เรียนโดยเฉลี่ย ได้ 4.44 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ มาก – มากที่สุด แสดงดังรูป
ที ่6 

 
รูปที่ 6 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อกิจกรรมเสริมทกัษะ 

 
สรุปผลการวิจัย 

จากการจัดกิจกรรมเสริมทักษะ PSUWIT World Class Learner ได้ส่ งผลต่อทั้ งผู้ เ รียน ผู้สอนและโรงเรียน                
มอ.วิทยานุสรณ์ในหลายด้าน ส าหรับผู้เรียน กิจกรรมเสริมทักษะท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะต่าง ๆ  เพิ่มขึ้นในหลากหลายด้าน 
ผู้เรียนมีความสุขและสนุกในการเลือกเรียนกิจกรรมที่สนใจ ได้รู้จักและค้นพบตนเองว่าชอบหรือไม่ชอบเรื่องใด สร้างความเช่ือมั่น
และความมั่นใจในตัวเองในการที่จะเลือกกิจกรรม และเลือกสิ่งที่ตนเองสนใจ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในกิจกรรมเสริมทักษะ เป็น
แบบ Active Learning เน้นการลงมือปฏิบัติ ส่งผลต่อวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เป็นผู้เรียนแบบ Active ที่จะขวนขวายหาความรู้
มากกว่าที่จะรอให้ครูสอน วิธีการประเมินผลของคอร์สกิจกรรมเสริมทักษะเน้นการให้ผู้เรียนแสดงทักษะ/ผลการปฏิบัติให้เห็นเชิง
ประจักษ์ หลาย ๆ ครั้ง ในส่วนของครูผู้สอน การเปิดคอร์สกิจกรรมเสริมทักษะที่ให้ครูผู้สอนสามารถเปิดคอร์สอะไรก็ได้ที่ตัวผู้สอน
มีความเช่ียวชาญโดยไม่อิงกับกลุ่มสาระฯที่ครูแต่ละท่านสังกัดและต้องไม่เป็นสิ่งที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในวิชาเรียนปกติอยู่แล้ว โดย
คอร์สที่เปิดนั้นต้องเช่ือมโยงหรือส่งเสริม PSUWit World Class Learner และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 พบว่า ครูหลาย ๆ ท่านมี
ความสามารถพิเศษและความเชี่ยวชาญที่หลากหลายด้าน ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่ครูเป็นผู้สอนหลักอยู่ในโรงเรียน ตัวอย่างเช่น 
ครูสอนภาษาไทย แต่มีความช่ืนชอบการถ่ายภาพ จึงเปิดคอร์สการถ่ายภาพสินค้าเพื่อการโฆษณา เป็นต้น ผลการวิจัยพบว่า ผลการ
ประเมินของผู้เรียนโดยครูผู้สอนเป็นผู้ประเมินผ่านแบบประเมินออนไลน์อยู่ในระดับดี-ดีเยี่ยม มากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ อีกทั้งการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนการสอนและทักษะที่ได้รับจากกิจกรรมเสริมทักษะที่ลงเรียนอยู่ในเกณฑ์ความพึง
พอใจมาก-มากที่สุด มีผลการประเมินโดยเฉลี่ย ได้ 4.44 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

 
กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณ คุณครูและนักเรียน โรงเรียน มอ.วิทยานสุรณ์ ในการให้ความร่วมมือในการจัดกจิกรรมเสริมทักษะ จนส าเร็จ
ลุล่วงไปด้วยด ี

4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70

 ความเหมาะสมช่วงเวลาเรียน
 ความสะดวก และทันสมัยของระบบการลงทะเบียน

 ความเหมาะสมของช่วงเวลาการประชาสัมพันธ์คอร์สเสริมทักษะ
 รายละเอียดค าอธิบายแต่ละคอร์สมีความชัดเจน

 ทักษะที่นักเรียนได้รับ
 เร่ิมและเลิกสอนตรงเวลาสม่ าเสมอ

 ได้เรียนรู้ทักษะครบตามชั่วโมงที่ก าหนดไว้
 ถ้าผู้สอนขาดสอนจะแจ้งล่วงหน้า และจัดเวลาสอนชดเชย

 ความน่าสนใจของคอร์ส
 จัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดึงดูดความสนใจก่อให้เกิดความสุขแก่ผู้เรียน

 ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นและสนุกสนานในการเรียน
 ควรมีกิจกรรมเสริมทักษะคาบ   ต่อไป

คะแนนความพึงพอใจเ ลี่ย

เปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจเ ลี่ยกิจกรรมเสริมทักษะ คาบ   ทั ง 3 loop 
ภาคการศึกษา 1 2  1

loop 1 loop 2 loop 3
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยครูผู้สอนเป็นผู้ประเมินผ่านแบบประเมินออนไลน์ พบว่าผู้เรียนในระดับชั้น 

ม.1 และ ม.4 ในปีการศึกษา 2561 จ านวน 483 คน มีผลการประเมินโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดีเยี่ยม มากกว่า 60% ทั้ง 3 รอบของ
การเปิดคอร์ส(loop) โดยในแต่ละรอบที่เปิดคอร์สจะมีผู้เรียนที่ไม่ผ่านการประเมินกิจกรรมเสริมทักษะอยู่ในระดับ 1-3 % 
เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมเสริมทักษะ ท าให้ผู้เรียนบางส่วนมีปัญหากับการเลือกลงทะเบียนคอร์ ส             
ลงคอร์สผิด ลงคอร์สแล้วไม่ได้เข้าเรียน รวมไปถึงผู้เรียนที่ลาศึกษาต่อ ซึ่งเป็นสิ่งที่คณะกรรมการด าเนินการกิจกรรมเสริมทักษะได้
เก็บรวมรวมข้อมูลเพื่อน ากลับมาปรับปรุงให้ดีขึ้น ลดความผิดพลาดลงในรอบการเปิดกิจกรรมเสริมทักษะในปีการศึกษาหน้าต่อไป 
รายละเอียดการประเมินผลกิจกรรมเสริมทักษะของผู้เรียน แสดงดังรูปที่ 5 

 
รูปที่   กราฟแท่งแสดงผลการประเมินกิจกรรมของผูเ้รียนในแตล่ะรอบ (loop) ในปีการศึกษา 2561 

 
ในส่วนของผู้เรียน  จากการจัดกิจกรรมเสริมทักษะพบว่าผู้เรียนมีความสนใจ  และให้การตอบรับที่ดีมากในกิจกรรมเสริม

ทักษะที่จัดขึ้น เนื่องมาจากหลักคิดและรูปแบบการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ผู้เรียนได้แสดงความสามารถ
พิเศษหรือความถนัดที่มีอยู่ให้เป็นที่ประจักษ์ นอกจากผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนแล้ว ยังมีผลต่อคุณครูผู้สอนที่ได้ถ่ายทอดความรู้และ
ทักษะพิเศษเฉพาะตัว ในสิ่งที่ตนเองช่ืนชอบและเชี่ยวชาญโดยไม่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้และรายวิชาที่สอนปกติในโรงเรียน จึง
เป็นการพบเจอกันระหว่างผู้สอนท่ีมีความช่ืนชอบ เช่ียวชาญและอยากถ่ายทอดความชอบและความเช่ียวชาญนั้น กับผู้เรียนซึ่งมี
ความสนใจและอยากเรียนรู้ น าไปสู่ผลลัพธ์ท่ีดีของกิจกรรม ผลจากการเข้าร่วมกิจกรรมท าให้ผู้เรียนมีทักษะ ความสามารถ และ
ความรู้ในสิ่งที่สนใจกว้างขึ้น ได้เรียนรู้และเข้าใจความชอบ ความถนัดของตนเอง สามารถน าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ต่อยอดในการ
ด าเนินชีวิตหรือพัฒนาตนเองต่อไปได้ 

ผลประเมินคุณภาพของคอร์สกิจกรรม วิธีการจัดการเรียนรู้และความพึงพอใจต่อคอร์สกิจกรรมเสริมทักษะโดยผู้เรียน
เป็นผู้ประเมินผ่านแบบประเมินออนไลน์ พบว่า ระดับคุณภาพของคอร์สกิจกรรม วิธีการจัดการเรียนรู้และความพึงพอใจต่อคอร์ส 
กิจกรรมเสริมทักษะของผู้เรียนโดยเฉลี่ย ได้ 4.44 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ มาก – มากที่สุด แสดงดังรูป
ที ่6 

 
รูปที่ 6 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อกิจกรรมเสริมทกัษะ 

 
สรุปผลการวิจัย 

จากการจัดกิจกรรมเสริมทักษะ PSUWIT World Class Learner ได้ส่ งผลต่อทั้ งผู้ เ รียน ผู้สอนและโรงเรียน                
มอ.วิทยานุสรณ์ในหลายด้าน ส าหรับผู้เรียน กิจกรรมเสริมทักษะท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะต่าง ๆ  เพิ่มขึ้นในหลากหลายด้าน 
ผู้เรียนมีความสุขและสนุกในการเลือกเรียนกิจกรรมที่สนใจ ได้รู้จักและค้นพบตนเองว่าชอบหรือไม่ชอบเรื่องใด สร้างความเช่ือมั่น
และความมั่นใจในตัวเองในการที่จะเลือกกิจกรรม และเลือกสิ่งที่ตนเองสนใจ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในกิจกรรมเสริมทักษะ เป็น
แบบ Active Learning เน้นการลงมือปฏิบัติ ส่งผลต่อวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เป็นผู้เรียนแบบ Active ที่จะขวนขวายหาความรู้
มากกว่าที่จะรอให้ครูสอน วิธีการประเมินผลของคอร์สกิจกรรมเสริมทักษะเน้นการให้ผู้เรียนแสดงทักษะ/ผลการปฏิบัติให้เห็นเชิง
ประจักษ์ หลาย ๆ ครั้ง ในส่วนของครูผู้สอน การเปิดคอร์สกิจกรรมเสริมทักษะที่ให้ครูผู้สอนสามารถเปิดคอร์สอะไรก็ได้ที่ตัวผู้สอน
มีความเช่ียวชาญโดยไม่อิงกับกลุ่มสาระฯที่ครูแต่ละท่านสังกัดและต้องไม่เป็นสิ่งที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในวิชาเรียนปกติอยู่แล้ว โดย
คอร์สที่เปิดนั้นต้องเช่ือมโยงหรือส่งเสริม PSUWit World Class Learner และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 พบว่า ครูหลาย ๆ ท่านมี
ความสามารถพิเศษและความเชี่ยวชาญที่หลากหลายด้าน ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่ครูเป็นผู้สอนหลักอยู่ในโรงเรียน ตัวอย่างเช่น 
ครูสอนภาษาไทย แต่มีความช่ืนชอบการถ่ายภาพ จึงเปิดคอร์สการถ่ายภาพสินค้าเพื่อการโฆษณา เป็นต้น ผลการวิจัยพบว่า ผลการ
ประเมินของผู้เรียนโดยครูผู้สอนเป็นผู้ประเมินผ่านแบบประเมินออนไลน์อยู่ในระดับดี-ดีเยี่ยม มากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ อีกทั้งการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนการสอนและทักษะที่ได้รับจากกิจกรรมเสริมทักษะที่ลงเรียนอยู่ในเกณฑ์ความพึง
พอใจมาก-มากที่สุด มีผลการประเมินโดยเฉลี่ย ได้ 4.44 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

 
กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณ คุณครูและนักเรียน โรงเรียน มอ.วิทยานสุรณ์ ในการให้ความร่วมมือในการจัดกจิกรรมเสริมทักษะ จนส าเร็จ
ลุล่วงไปด้วยด ี

4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70

 ความเหมาะสมช่วงเวลาเรียน
 ความสะดวก และทันสมัยของระบบการลงทะเบียน

 ความเหมาะสมของช่วงเวลาการประชาสัมพันธ์คอร์สเสริมทักษะ
 รายละเอียดค าอธิบายแต่ละคอร์สมีความชัดเจน

 ทักษะที่นักเรียนได้รับ
 เร่ิมและเลิกสอนตรงเวลาสม่ าเสมอ

 ได้เรียนรู้ทักษะครบตามชั่วโมงที่ก าหนดไว้
 ถ้าผู้สอนขาดสอนจะแจ้งล่วงหน้า และจัดเวลาสอนชดเชย

 ความน่าสนใจของคอร์ส
 จัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดึงดูดความสนใจก่อให้เกิดความสุขแก่ผู้เรียน

 ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นและสนุกสนานในการเรียน
 ควรมีกิจกรรมเสริมทักษะคาบ   ต่อไป

คะแนนความพึงพอใจเ ลี่ย

เปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจเ ลี่ยกิจกรรมเสริมทักษะ คาบ   ทั ง 3 loop 
ภาคการศึกษา 1 2  1

loop 1 loop 2 loop 3
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การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ (ทัศนศิลป์) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โดยการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

กอรีเยาะ เตะย่อ1 ปรีดา เบ็ญคาร2 และวิภาฤดี วิภาวิน3

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ (ทัศนศิลป์) ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา

ปีที ่3 โดยการจดัการเรยีนรูแ้บบส่งเสรมิความคดิสร้างสรรค์ระหว่างก่อนและหลังเรยีน 2) เปรยีบเทยีบความคิดสร้างสรรค์ทางศลิปะ 

(ทัศนศิลป์) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์กับเกณฑ์ร้อยละ 75 และ 3) 

ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ กลุ่มตัวอย่างคือ 

นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 โรงเรียนชมุชนบ้านกะมยิอ อ�าเภอเมืองจงัหวัดปัตตาน ีสังกดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษา

ปัตตานี เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ�านวน 1 ห้องเรียน 25 คน ได้มาจากการสุ่มหลายขั้นตอน ใช้เวลาในการทดลอง 

12 ชั่วโมง ในช่วงสัปดาห์ที่ 1- 3 และต่อเนื่องอีก 2 ชั่วโมง ในสัปดาห์ที่ 4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการ

เรียนรู้ จ�านวน 7 แผน 2) แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ (ทัศนศิลป์) จ�านวน 1 ฉบับ และ3) แบบสอบถามความพึง

พอใจ จ�านวน 1 ชุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน และการทดสอบทีแบบไม่

อิสระ ผลการวจิยัพบว่า 1) ความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ (ทัศนศิลป์) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้แบบ

ส่งเสรมิความคดิสร้างสรรค์หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส�าคญัทีร่ะดับ .01 2) ความคดิสร้างสรรค์ทางศลิปะ (ทศันศลิป์) ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์มีคะแนนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัย

ส�าคัญที่ระดับ .01 และ3) ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
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Development of Artistic Creativity (Visual Arts) 

in Grade 9 Students through Creativity-Based Learning  

Koreeyoh Tehyor1 Dr.Preeda Benkharn2 Dr. Wipharuedee Wiphawin3

Abstract

This study aims at (1) comparing artistic creativity ( visual arts) in grade 9 students through creativity-based 

learning between pre and post intervention periods, (2) comparing the grade 9 students’ artistic creativity 

( visual arts) through creativity-based learning with the standard scores of 75% , and (3) investigating the 

satisfaction of the grade 9 students in learning Arts through the creativity-based approach. The samples of the 

study were twenty -five grade 9 students in a classroom , studying in 2nd semester of the academic year of 2019 

at Chumchon Ban Kamiyor School, selected through Multi Stage Random Sampling. The experiment had been 

carried out for 12 hours within weeks 1-3 and extended to 2 more hours in week 4. The research instruments 

include 1) 7 lesson plans, 2) an artistic creativity assessment test, and 3) a student satisfaction questionnaire. 

The statistics used in the data analysis included Percentage, Mean, Standard Deviation and T-Test Dependent. 

The study found that, after the intervention, the students who were taught through creativity-based learning 

had artistic creativity thinking skills higher at a significance level of .01. The students who were taught through 

creativity-based learning scored higher than the standard scores of 75 at a significance level of .01.The students 

who were taught through creativity-based learning had the highest level of satisfaction in creativity-based learning 

approach.

Keywords : creativity-based learning artistic creativity visual arts 

 
 

บทน า  
 ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบก้าวกระโดดส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ      
และสังคมของประเทศ ภูมิภาคและโลก ความท้าทายในการพัฒนาประเทศ ไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมยุค  4. .0                  
ท าใหค้วามคิดสร้างสรรค์เป็นทักษะที่จ าเป็นของประชากรในศตวรรษที ่21 (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560: ค)  
โดยประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพของคนให้มีทักษะความคิดสร้างสรรค์ดัง จะเห็นจาก
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 หมวด 4 มาตรา 22และมาตรา 24 
ระบุว่า  “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนมีความสามารถ ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้  
พัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุด และก าหนดให้สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเนื้อหาสาระและ            
กิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้ เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลฝึกทักษะ                      
กระบวนการคิด รวมทั้งได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้แก่ผู้เรียนทุกระดับ” (กรมวิชาการ, 2545: 8) 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตรในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความคิดสร้างสรรค์ไว้ในข้อที่ 2“ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี     
และมีทักษะชีวิต”และได้ก าหนดสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดไว้ในข้อที่ 2 เป็นความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่
การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมอย่างเหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ,       
2551: 6)   นอกจากนี้ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2560-2580) ได้เน้นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดรับกับทักษะใน          
ศตวรรษที่ 21 ให้มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่น และมีความยืดหยุ่นทางความคิด      
(ราชกิจจานุเบกษา, 2560: 36-37)   

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะมีบทบาทส าคัญในการช่วยพัฒนาผู้เรียน ให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางศิลปะ        
มีจินตนาการ ช่ืนชม ความงาม และมีสุนทรียภาพซึ่งประกอบด้วยสาระส าคัญ คือ ทัศศิลป์ ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้  
ความเข้าใจองค์ประกอบศิลป์  ทัศนธาตุ สร้างและน าเสนอผลงานทางทัศนศิลป์จากจินตนาการ โดยสามารถใช้อุปกรณ์    
ที่เหมาะสม รวมทั้งสามารถใช้เทคนิควิธีการของศิลปินในการสร้างงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551: 182 )  การจัดการเรี ยนรู้ ศิลปะ สาระทัศนศิลป์  ระดับมั ธยมศึกษาตอนต้น มุ่ ง เน้นพัฒนาให้ผู้ เ รี ยน                             
เกิดการเรียนรู้ มีความเข้าใจ มีทักษะและเทคนิควิธีการทางศิลปะ สามารถสร้างสรรค์ งานทัศนศิลป์ได้ตามจินตนาการ    
และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถไปจนถึงขีดสุดความสามารถทางการแสดงออกทางความคิด
สร้างสรรค์ตามระดับอายุ (สมพร หลิมเจริญ , 2552: 1)  แต่จากสภาพการเรียนการสอนศิลปะ สาระทัศนศิลป์พบว่า        
การจัดการเรียนรู้สาระทัศนศิลป์ยังไม่สามารถท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้หรือบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่มาตรฐานการเรียนรู้
ก าหนด ผลงานศิลปะของผู้เรียนส่วนใหญ่ มีรูปแบบ วิธีการ เนื้อหาที่ซ้ า ๆ และคล้ายคลึงกัน ผู้เรียนขาดความมั่นใจ        
ในการสร้างสรรค์ผลงาน ไม่กล้าแสดงออก ไม่กล้าอธิบายผลงานตนเอง ไม่กล้าวิพากษ์วิจารณ์ผลงานคนอ่ืน ส่งผลให้ผู้เรียน
ละทิ้งความสนใจในการเรียนสาระทัศนศิลป์ (แคทรียา  ปักโคทานัง, 2557: 3-4)  

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่ารูปแบบการสอนแบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาขึ้นโดย
ส านักงานเลขาธิการสภาการศกึษา (สกศ.) สามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ชองผู้เรียนได้ทั้งนี้เนื่องจากมีขั้นตอนการสอน
ที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มศักยภาพ สามารถฝึกฝนและพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
ความคิดสร้างสรรค์ผ่านการสร้างสรรค์ช้ินงาน โดยมีขั้นตอนการจัดกระบวนการเรียนรู้ 6 ขั้นตอนคือ 1) ขั้นสร้างความ
ตระหนัก เป็นข้ันตอนการเตรียมนักเรียนให้มีความพร้อมในการเรียนเร้าความสนใจ กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความอยากรู้ ใน
เรื่องที่จะเรียนท าให้นักเรียนเกิดความคิดจินตนาการ 2) ขั้นระดมพลัง เป็นการดึงศักยภาพของนักเรียนเพื่อหาค าตอบ 
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 ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบก้าวกระโดดส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ      
และสังคมของประเทศ ภูมิภาคและโลก ความท้าทายในการพัฒนาประเทศ ไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมยุค  4. .0                  
ท าใหค้วามคิดสร้างสรรค์เป็นทักษะที่จ าเป็นของประชากรในศตวรรษที ่21 (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560: ค)  
โดยประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพของคนให้มีทักษะความคิดสร้างสรรค์ดัง จะเห็นจาก
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 หมวด 4 มาตรา 22และมาตรา 24 
ระบุว่า  “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนมีความสามารถ ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้  
พัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุด และก าหนดให้สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเนื้อหาสาระและ            
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กระบวนการคิด รวมทั้งได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้แก่ผู้เรียนทุกระดับ” (กรมวิชาการ, 2545: 8) 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตรในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความคิดสร้างสรรค์ไว้ในข้อที่ 2“ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี     
และมีทักษะชีวิต”และได้ก าหนดสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดไว้ในข้อที่ 2 เป็นความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่
การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมอย่างเหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ,       
2551: 6)   นอกจากน้ี แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2560-2580) ได้เน้นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดรับกับทักษะใน          
ศตวรรษที่ 21 ให้มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่น และมีความยืดหยุ่นทางความคิด      
(ราชกิจจานุเบกษา, 2560: 36-37)   

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะมีบทบาทส าคัญในการช่วยพัฒนาผู้เรียน ให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางศิลปะ        
มีจินตนาการ ช่ืนชม ความงาม และมีสุนทรียภาพซึ่งประกอบด้วยสาระส าคัญ คือ ทัศศิลป์ ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้  
ความเข้าใจองค์ประกอบศิลป์  ทัศนธาตุ สร้างและน าเสนอผลงานทางทัศนศิลป์จากจินตนาการ โดยสามารถใช้อุปกรณ์    
ที่เหมาะสม รวมทั้งสามารถใช้เทคนิควิธีการของศิลปินในการสร้างงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551: 182 )  การจัดการเรี ยนรู้ ศิลปะ สาระทัศนศิลป์  ระดับมั ธยมศึกษาตอนต้น มุ่ ง เน้นพัฒนาให้ผู้ เ รี ยน                             
เกิดการเรียนรู้ มีความเข้าใจ มีทักษะและเทคนิควิธีการทางศิลปะ สามารถสร้างสรรค์ งานทัศนศิลป์ได้ตามจินตนาการ    
และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถไปจนถึงขีดสุดความสามารถทางการแสดงออกทางความคิด
สร้างสรรค์ตามระดับอายุ (สมพร หลิมเจริญ , 2552: 1)  แต่จากสภาพการเรียนการสอนศิลปะ สาระทัศนศิลป์พบว่า        
การจัดการเรียนรู้สาระทัศนศิลป์ยังไม่สามารถท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้หรือบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่มาตรฐานการเรียนรู้
ก าหนด ผลงานศิลปะของผู้เรียนส่วนใหญ่ มีรูปแบบ วิธีการ เนื้อหาที่ซ้ า ๆ และคล้ายคลึงกัน ผู้เรียนขาดความมั่นใจ        
ในการสร้างสรรค์ผลงาน ไม่กล้าแสดงออก ไม่กล้าอธิบายผลงานตนเอง ไม่กล้าวิพากษ์วิจารณ์ผลงานคนอ่ืน ส่งผลให้ผู้เรียน
ละทิ้งความสนใจในการเรียนสาระทัศนศิลป์ (แคทรียา  ปักโคทานัง, 2557: 3-4)  

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่ารูปแบบการสอนแบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาข้ึนโดย
ส านักงานเลขาธิการสภาการศกึษา (สกศ.) สามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ชองผู้เรียนได้ทั้งนี้เนื่องจากมีขั้นตอนการสอน
ที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มศักยภาพ สามารถฝึกฝนและพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
ความคิดสร้างสรรค์ผ่านการสร้างสรรค์ช้ินงาน โดยมีขั้นตอนการจัดกระบวนการเรียนรู้ 6 ขั้นตอนคือ 1) ขั้นสร้างความ
ตระหนัก เป็นข้ันตอนการเตรียมนักเรียนให้มีความพร้อมในการเรียนเร้าความสนใจ กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความอยากรู้ ใน
เรื่องที่จะเรียนท าให้นักเรียนเกิดความคิดจินตนาการ 2) ข้ันระดมพลัง เป็นการดึงศักยภาพของนักเรียนเพื่อหาค าตอบ 
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ผู้เรียนทุกคนต้องมีส่วนร่วม โดยมีผู้สอนท าหน้าที่อ านวยความสะดวกทุกขั้นตอน 3) ขั้นสร้างสรรค์ช้ินงาน เมื่อผู้เรียนได้
ผ่านกระบวนการเรียนรู้ คิดหาค าตอบแล้วผู้เรียน เกิดจินตนาการในการสร้างสรรค์ผลงาน ในรูปแบบต่าง ๆ 4) ขั้นน าเสนอ
ผลงาน เป็นขั้นตอนส าคัญ ที่นักเรียนได้มีโอกาส น าเสนอผลงาน วิพากษ์วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นผลจากการน าเสนอของ
ผู้อื่น 5) ข้ันวัดและประเมินผล เป็นการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง โดยใช้เครื่องมือท่ีหลากหลาย 6) ขั้นเผยแพร่
ผลงาน เป็นการน าผลงานของนักเรียนทุกคน ทุกกลุ่ม ได้น าไปเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เพื่อน ผู้ปกครอง ชุมชน 
และบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ช่ืนชมผลงาน (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550:  17-18) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
แคทรียา  ปักโคทานัง (2557:  73-74) ที่ได้ศึกษาเรื่องผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะโดยใช้การสอนที่ส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 พบว่า ทักษะการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของผู้เรียน โดยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ศิลปะที่ใช้การสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 และ
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะที่ใช้การสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับความพึง
พอใจมากที่สุด และงานวิจัยของ นิตยา  วงศ์ชู (2555: 118-119) ได้ศึกษาการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์มีคะแนนความคิดสร้างสรรค์ ด้าน
ความคิดความคิดริเริ่ม ความคิดคล่อง ความคิดยืดหยุ่น และความคิดละเอียดลออ อยู่ในระดับสูงกว่าเกณฑ์ทีก าหนดและมี
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ มาใช้ในการวิจัยครั้งนี้เพื่อพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ (ทัศนศิลป์) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 อันจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม       
ด้านความรู้ ความคิด ความรู้สึก จิตใจ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนในทางที่ดีงาม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตร และเป็น
พื้นฐานในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้านอื่น  ๆ    

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ (ทัศนศิลป์) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 ที่เรียนโดยการ

จัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ก่อนเรียนและหลังเรียน 
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ (ทัศนศิลป์) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 ที่เรียนโดยการ

จัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์กับเกณฑ์ร้อยละ 75  
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิด

สร้างสรรค์  
วิธีการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
ประชากร ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาส ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 17 โรงเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 363 คน 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านกะมิยอ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน   1 ห้องเรียน นักเรียน 25 คน ได้มาโดยการสุ่ม
หลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) ได้มาโดยการสุ่มหลายขั้นตอน ดังนี้ สุ่มขั้นท่ี 1 สุ่มอ าเภอ โดยวิธีการสุ่มกลุ่ม ด้วย
การจับฉลากจาก จ านวน 4 อ าเภอ ได้อ าเภอเมือง สุ่มขั้นที่ 2 สุ่มเครือข่ายอ าเภอเมือง โดยวิธีการสุ่มกลุ่ม ด้วยการจับ
ฉลากจากจ านวน 3 เครือข่าย คือ เครือข่ายเมืองปัตตานี  ศูนย์เครือข่ายนพเก้า ศูนย์เครือข่ายปูยุด ได้เครือข่ายเมือง
ปัตตานี  มีจ านวน 10 โรงเรียน สุ่มขั้นที่ 3  สุ่มโรงเรียน โดยวิธีสุ่มกลุ่ม จากจ านวน 10 โรงเรียน ได้โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ    
มีจ านวน 1 ห้องเรียน นักเรียนจ านวน 25 คน 

 
 

 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยและคุณภาพของเคร่ืองมือ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ เรื่อง การวาดเส้นสร้างสรรค์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ จ านวน 7 แผน แผนละ 2 ช่ัวโมง รวม 14 ช่ัวโมง โดยมีค่าความเหมาะสมของแผนเท่ากับ 4.88 ซึ่งอยู่
ในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด 2) แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ (ทัศนศิลป์) เป็นแบบทดสอบการปฏิบัติ 
จ านวน 1 ฉบับ ประกอบด้วย 3  กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 การวาดภาพต่อเติมเส้นท่ีก าหนดให้ กิจกรรมที่ 2 การวาดภาพ
ต่อเติมรูปร่างที่ก าหนดให้ กิจกรรมที่ 3 การวาดภาพต่อเติมรูปภาพท่ีก าหนดให้  โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 
0.67-1.00 และความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.73   3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 6 ด้าน ดังนี้ ด้านที่ 1 ด้านเนื้อหา ด้านที่ 2 ด้านสื่อการจัดการเรียนรู้ ด้านที่ 3 
ด้านบทบาทครู ด้านที่ 4 ด้านบทบาทผู้เรียน  ด้านที่ 5 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนการ และด้านที่ 6 ด้านการวัด
ประเมินผลการเรียน รวมทั้งหมด 20 ข้อ โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 0.67-1.00 เชื่อมั่นเท่ากับ 0.89 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี ้

1. ปฐมนิเทศนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ ช้ีแจงบทบาทของครูและนักเรียนวิธีการวัดและประเมินผลให้นักเรียนเข้าใจ 

2. ทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบวัดความคดิสร้างสรรค์ทางศลิปะ (ทัศนศิลป์) โดยก าหนดเวลาเวลาท า
แบบทดสอบกิจกรรมละ 30 นาที รวมเป็นเวลา 90 นาที   

3. ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 7 แผน แผนละ 2 ช่ัวโมง 
รวมระยะเวลาในการทดลองใช้แผนการสอน 14 ช่ัวโมง  

4. ทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ (ทัศนศิลป์) โดยก าหนดเวลาเวลาท า
แบบทดสอบกิจกรรมละ 30 นาที รวมเป็นเวลา 90 นาที   

5. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจ 

6. ด าเนินการตรวจให้คะแนนและน าผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างไปวิเคราะห์
ข้อมูล เพื่อเปรียบเทียบผลก่อนเรียนและหลังเรียน และเกณฑ์ที่ก าหนดว่าเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้หรือไม่ 
 
สถิติใช้ในการวิจัย 

1. สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่  
1.1 ค่าเฉลี่ย (𝑥𝑥𝑥𝑥)  
1.2 ค่าร้อยละ (%)  
1.3 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

2. สถิติที่ใช้หาคุณภาพเคร่ืองมือ  
2.1 แผนการจัดการเรยีนรู ้ 

2.1.1 ค่าความเหมาะสม  
2.1.2 หาค่าเฉลี่ย (𝑥𝑥𝑥𝑥) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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ผู้เรียนทุกคนต้องมีส่วนร่วม โดยมีผู้สอนท าหน้าที่อ านวยความสะดวกทุกขั้นตอน 3) ขั้นสร้างสรรค์ช้ินงาน เมื่อผู้เรียนได้
ผ่านกระบวนการเรียนรู้ คิดหาค าตอบแล้วผู้เรียน เกิดจินตนาการในการสร้างสรรค์ผลงาน ในรูปแบบต่าง ๆ 4) ขั้นน าเสนอ
ผลงาน เป็นขั้นตอนส าคัญ ที่นักเรียนได้มีโอกาส น าเสนอผลงาน วิพากษ์วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นผลจากการน าเสนอของ
ผู้อื่น 5) ข้ันวัดและประเมินผล เป็นการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลาย 6) ขั้นเผยแพร่
ผลงาน เป็นการน าผลงานของนักเรียนทุกคน ทุกกลุ่ม ได้น าไปเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เพื่อน ผู้ปกครอง ชุมชน 
และบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ช่ืนชมผลงาน (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550:  17-18) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
แคทรียา  ปักโคทานัง (2557:  73-74) ที่ได้ศึกษาเรื่องผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะโดยใช้การสอนที่ส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 พบว่า ทักษะการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของผู้เรียน โดยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ศิลปะที่ใช้การสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 และ
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะที่ใช้การสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับความพึง
พอใจมากที่สุด และงานวิจัยของ นิตยา  วงศ์ชู (2555: 118-119) ได้ศึกษาการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์มีคะแนนความคิดสร้างสรรค์ ด้าน
ความคิดความคิดริเริ่ม ความคิดคล่อง ความคิดยืดหยุ่น และความคิดละเอียดลออ อยู่ในระดับสูงกว่าเกณฑ์ทีก าหนดและมี
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ มาใช้ในการวิจัยครั้งนี้เพื่อพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ (ทัศนศิลป์) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 อันจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม       
ด้านความรู้ ความคิด ความรู้สึก จิตใจ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนในทางที่ดีงาม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตร และเป็น
พื้นฐานในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้านอื่น  ๆ    

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ (ทัศนศิลป์) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 ท่ีเรียนโดยการ

จัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ก่อนเรียนและหลังเรียน 
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ (ทัศนศิลป์) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 ท่ีเรียนโดยการ

จัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์กับเกณฑ์ร้อยละ 75  
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิด

สร้างสรรค์  
วิธีการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
ประชากร ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาส ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 17 โรงเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 363 คน 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านกะมิยอ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน   1 ห้องเรียน นักเรียน 25 คน ได้มาโดยการสุ่ม
หลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) ได้มาโดยการสุ่มหลายขั้นตอน ดังนี้ สุ่มขั้นท่ี 1 สุ่มอ าเภอ โดยวิธีการสุ่มกลุ่ม ด้วย
การจับฉลากจาก จ านวน 4 อ าเภอ ได้อ าเภอเมือง สุ่มขั้นที่ 2 สุ่มเครือข่ายอ าเภอเมือง โดยวิธีการสุ่มกลุ่ม ด้วยการจับ
ฉลากจากจ านวน 3 เครือข่าย คือ เครือข่ายเมืองปัตตานี  ศูนย์เครือข่ายนพเก้า ศูนย์เครือข่ายปูยุด ได้เครือข่ายเมือง
ปัตตานี  มีจ านวน 10 โรงเรียน สุ่มขั้นที่ 3  สุ่มโรงเรียน โดยวิธีสุ่มกลุ่ม จากจ านวน 10 โรงเรียน ได้โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ    
มีจ านวน 1 ห้องเรียน นักเรียนจ านวน 25 คน 

 
 

 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยและคุณภาพของเคร่ืองมือ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ เรื่อง การวาดเส้นสร้างสรรค์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ จ านวน 7 แผน แผนละ 2 ช่ัวโมง รวม 14 ช่ัวโมง โดยมีค่าความเหมาะสมของแผนเท่ากับ 4.88 ซึ่งอยู่
ในระดับเหมาะสมมากที่สุด 2) แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ (ทัศนศิลป์) เป็นแบบทดสอบการปฏิบัติ 
จ านวน 1 ฉบับ ประกอบด้วย 3  กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 การวาดภาพต่อเติมเส้นท่ีก าหนดให้ กิจกรรมที่ 2 การวาดภาพ
ต่อเติมรูปร่างที่ก าหนดให้ กิจกรรมที่ 3 การวาดภาพต่อเติมรูปภาพท่ีก าหนดให้  โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 
0.67-1.00 และความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.73   3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 6 ด้าน ดังนี้ ด้านที่ 1 ด้านเนื้อหา ด้านที่ 2 ด้านสื่อการจัดการเรียนรู้ ด้านที่ 3 
ด้านบทบาทครู ด้านที่ 4 ด้านบทบาทผู้เรียน  ด้านที่ 5 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนการ และด้านที่ 6 ด้านการวัด
ประเมินผลการเรียน รวมทั้งหมด 20 ข้อ โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 0.67-1.00 เชื่อมั่นเท่ากับ 0.89 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี ้

1. ปฐมนิเทศนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ ช้ีแจงบทบาทของครูและนักเรียนวิธีการวัดและประเมินผลให้นักเรียนเข้าใจ 

2. ทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบวัดความคดิสร้างสรรค์ทางศลิปะ (ทัศนศิลป์) โดยก าหนดเวลาเวลาท า
แบบทดสอบกิจกรรมละ 30 นาที รวมเป็นเวลา 90 นาที   

3. ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 7 แผน แผนละ 2 ช่ัวโมง 
รวมระยะเวลาในการทดลองใช้แผนการสอน 14 ช่ัวโมง  

4. ทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ (ทัศนศิลป์) โดยก าหนดเวลาเวลาท า
แบบทดสอบกิจกรรมละ 30 นาที รวมเป็นเวลา 90 นาที   

5. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจ 

6. ด าเนินการตรวจให้คะแนนและน าผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างไปวิเคราะห์
ข้อมูล เพื่อเปรียบเทียบผลก่อนเรียนและหลังเรียน และเกณฑ์ที่ก าหนดว่าเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้หรือไม่ 
 
สถิติใช้ในการวิจัย 

1. สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่  
1.1 ค่าเฉลี่ย (𝑥𝑥𝑥𝑥)  
1.2 ค่าร้อยละ (%)  
1.3 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

2. สถิติที่ใช้หาคุณภาพเคร่ืองมือ  
2.1 แผนการจัดการเรยีนรู ้ 

2.1.1 ค่าความเหมาะสม  
2.1.2 หาค่าเฉลี่ย (𝑥𝑥𝑥𝑥) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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2.2 แบบทดสอบวดัความคดิสร้างสรรค์ทางศิลปะ (ทัศนศลิป์) 
     2.2.1 ดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  

          2.2.2 ค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ (ทัศนศิลป์) โดย
ใช้สูตรหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α) ของครอนบาค  

 2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
  2.3.1 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  
  2.3.2 ค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยใช้สูตรหาค่าสัมประสิทธิ์

แอลฟา (α) ของครอนบาค  
3. สถิติที่ใช้ในการสอบสมมติฐาน  

3.1 เปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ (ทัศนศิลป์) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 ที่เรียนโดยการ
จัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้สูตรการค านวณแบบ t-test  แบบ Dependent 

3.2 เปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ (ทัศนศิลป์) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังเรียนโดยการ
จัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์กับเกณฑ์ร้อยละ 75 โดยใช้สูตรการค านวณแบบ t-test แบบ Dependent 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

ผลการเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ (ทัศนศิลป์) เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและ
หลังเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ (ทัศนศิลป์) ก่อนเรียนและหลังเรียน (n =25) 
 

ความคิดสร้างสรรค์ 
ทางศิลปะ (ทัศนศิลป)์ 

คะแนน
เต็ม 

ก่อนเรียน หลังเรียน t Sig 

X  S.D. X  S.D.   
ด้านความคดิริเริ่ม 24 6.84 0.94 18.04 1.31 43.38 .000** 
ด้านความคดิละเอียดลออ 24 13.52 1.32 20.08 0.62 21.04 .000** 

รวม 48 20.36 2.26 38.12 1.93 37.90 .000** 
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 

 

ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลตารางที่ 1 พบว่า  คะแนนความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ (ทัศนศิลป์) ของนักเรียน      
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในภาพรวมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อน
เรียนเท่ากับ 20.36 และหลังเรียนเท่ากับ 38.12 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านตามองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ทาง
ศิลปะ (ทัศนศิลป์) พบว่า ความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ (ทัศนศิลป์) ทั้ง 2 องค์ประกอบคือวามคิดริเริ่มและความคิด
ละเอียดลออ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01  

 

 
ผลการเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ (ทัศนศิลป์) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียน

โดยการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์กับเกณฑ์ร้อยละ 75  
 

ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ (ทัศนศิลป์) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนโดย
การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์กับเกณฑ์ร้อยละ 75 (คะแนนเต็ม 48 คะแนน)   
 
 
 

 
 

ตัวแปร 
เกณฑ์ 
75% 

N X  
(หลังเรียน) 

S.D. 
 

ร้อยละ t Sig 

คะแนนความคดิสร้างสรรค์ทางศิลปะ 
(ทัศนศิลป์) 

36 25 38.12 2.47 
 

79.42 4.29 .000** 

           ** มีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ.01 
 

จากตารางที่ 2 แสดงว่าคะแนนความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ (ทัศนศิลป์) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลัง
เรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 โดยมีคะแนนเฉลี่ย ความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ 
(ทัศนศิลป์) หลังเรียนเท่ากับ 38.12  คิดเป็นร้อยละ 79.42 

 
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริม

ความคิดสร้างสรรค ์
ตารางท่ี 3 แสดงผลความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3             

ข้อที ่ ข้อความ X  S.D. แปลผล 
 

1. 
ด้านเนื้อหา 
ผู้เรยีนเข้าใจเนื้อหาสาระจากบทเรียน 4.64 

 
0.46 

 
พึงพอใจมากท่ีสุด 

2. ผู้เรยีนสามารถอ่านท าความเข้าใจเนื้อหาไดด้้วย
ตนเอง 

4.56 0.49 
พึงพอใจมากท่ีสุด 

3. เนื้อหามีความน่าสนใจเหมาะสมผูเ้รียน 4.60 0.51 พึงพอใจมากท่ีสุด 
รวม 4.60 0.49 พึงพอใจมากที่สุด 

 
4. 

ด้านสื่อการจัดการเรียนรู้ 
ความเหมาะสมของเวลาในการน าเสนอเนื้อหา  

 
4.72 

 
0.43 

 
พึงพอใจมากท่ีสุด 

5. ภาพและวดีีโอในบทเรียนสอดคลอ้งกับเนื้อหา 4.76 0.40 พึงพอใจมากท่ีสุด 
รวม 4.74 0.42 พึงพอใจมากที่สุด 

 
6. 

ด้านบทบาทครู   
ครูได้ชี้แจงงานต่าง ๆ ที่นักเรียนตอ้งปฏิบัติอยู่
เสมอ 

4.84 0.27 พึงพอใจมากท่ีสุด 

7. ครูไดต้ั้งค าถามให้นักเรียนได้คดิ 4.76 0.36 พึงพอใจมากท่ีสุด 
8. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนเป็นผูส้รปุบทเรียนด้วย

ตนเอง 
4.72 0.40 พึงพอใจมากท่ีสุด 

รวม 4.77 0.34 พึงพอใจมากที่สุด 
 

9. 
ด้านบทบาทผู้เรียน 
นักเรียนมีความกระตือรือร้นสนใจในสิ่งที่เรียน
และให้ความรู้ร่วมมือในการท ากิจกรรมทุกครั้ง 

4.64 0.46 พึงพอใจมากท่ีสุด 

10. นักเรียนได้แสดงความคดิเห็นอย่างอิสระแต่อยู่ใน
ขอบเขตของกิจกรรม 

4.84 0.27 พึงพอใจมากท่ีสุด 
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2.2 แบบทดสอบวดัความคดิสร้างสรรค์ทางศิลปะ (ทัศนศลิป์) 
     2.2.1 ดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  

          2.2.2 ค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ (ทัศนศิลป์) โดย
ใช้สูตรหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α) ของครอนบาค  

 2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
  2.3.1 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  
  2.3.2 ค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยใช้สูตรหาค่าสัมประสิทธิ์

แอลฟา (α) ของครอนบาค  
3. สถิติที่ใช้ในการสอบสมมติฐาน  

3.1 เปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ (ทัศนศิลป์) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 ท่ีเรียนโดยการ
จัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้สูตรการค านวณแบบ t-test  แบบ Dependent 

3.2 เปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ (ทัศนศิลป์) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังเรียนโดยการ
จัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์กับเกณฑ์ร้อยละ 75 โดยใช้สูตรการค านวณแบบ t-test แบบ Dependent 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

ผลการเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ (ทัศนศิลป์) เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและ
หลังเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ (ทัศนศิลป์) ก่อนเรียนและหลังเรียน (n =25) 
 

ความคิดสร้างสรรค์ 
ทางศิลปะ (ทัศนศิลป)์ 

คะแนน
เต็ม 

ก่อนเรียน หลังเรียน t Sig 

X  S.D. X  S.D.   
ด้านความคดิริเริ่ม 24 6.84 0.94 18.04 1.31 43.38 .000** 
ด้านความคดิละเอียดลออ 24 13.52 1.32 20.08 0.62 21.04 .000** 

รวม 48 20.36 2.26 38.12 1.93 37.90 .000** 
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 

 

ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลตารางที่ 1 พบว่า  คะแนนความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ (ทัศนศิลป์) ของนักเรียน      
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในภาพรวมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อน
เรียนเท่ากับ 20.36 และหลังเรียนเท่ากับ 38.12 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านตามองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ทาง
ศิลปะ (ทัศนศิลป์) พบว่า ความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ (ทัศนศิลป์) ทั้ง 2 องค์ประกอบคือวามคิดริเริ่มและความคิด
ละเอียดลออ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01  

 

 
ผลการเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ (ทัศนศิลป์) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียน

โดยการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์กับเกณฑ์ร้อยละ 75  
 

ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ (ทัศนศิลป์) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนโดย
การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์กับเกณฑ์ร้อยละ 75 (คะแนนเต็ม 48 คะแนน)   
 
 
 

 
 

ตัวแปร 
เกณฑ์ 
75% 

N X  
(หลังเรียน) 

S.D. 
 

ร้อยละ t Sig 

คะแนนความคดิสร้างสรรค์ทางศิลปะ 
(ทัศนศิลป์) 

36 25 38.12 2.47 
 

79.42 4.29 .000** 

           ** มีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ.01 
 

จากตารางที่ 2 แสดงว่าคะแนนความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ (ทัศนศิลป์) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลัง
เรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 โดยมีคะแนนเฉลี่ย ความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ 
(ทัศนศิลป์) หลังเรียนเท่ากับ 38.12  คิดเป็นร้อยละ 79.42 

 
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริม

ความคิดสร้างสรรค ์
ตารางท่ี 3 แสดงผลความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3             

ข้อที ่ ข้อความ X  S.D. แปลผล 
 

1. 
ด้านเนื้อหา 
ผู้เรยีนเข้าใจเนื้อหาสาระจากบทเรียน 4.64 

 
0.46 

 
พึงพอใจมากท่ีสุด 

2. ผู้เรยีนสามารถอ่านท าความเข้าใจเนื้อหาไดด้้วย
ตนเอง 

4.56 0.49 
พึงพอใจมากท่ีสุด 

3. เนื้อหามีความน่าสนใจเหมาะสมผูเ้รียน 4.60 0.51 พึงพอใจมากท่ีสุด 
รวม 4.60 0.49 พึงพอใจมากที่สุด 

 
4. 

ด้านสื่อการจัดการเรียนรู้ 
ความเหมาะสมของเวลาในการน าเสนอเนื้อหา  

 
4.72 

 
0.43 

 
พึงพอใจมากท่ีสุด 

5. ภาพและวดีีโอในบทเรียนสอดคลอ้งกับเนื้อหา 4.76 0.40 พึงพอใจมากท่ีสุด 
รวม 4.74 0.42 พึงพอใจมากที่สุด 

 
6. 

ด้านบทบาทครู   
ครูได้ชี้แจงงานต่าง ๆ ที่นักเรียนตอ้งปฏิบัติอยู่
เสมอ 

4.84 0.27 พึงพอใจมากท่ีสุด 

7. ครูไดต้ั้งค าถามให้นักเรียนได้คดิ 4.76 0.36 พึงพอใจมากท่ีสุด 
8. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนเป็นผูส้รปุบทเรียนด้วย

ตนเอง 
4.72 0.40 พึงพอใจมากท่ีสุด 

รวม 4.77 0.34 พึงพอใจมากที่สุด 
 

9. 
ด้านบทบาทผู้เรียน 
นักเรียนมีความกระตือรือร้นสนใจในสิ่งที่เรียน
และให้ความรู้ร่วมมือในการท ากิจกรรมทุกครั้ง 

4.64 0.46 พึงพอใจมากท่ีสุด 

10. นักเรียนได้แสดงความคดิเห็นอย่างอิสระแต่อยู่ใน
ขอบเขตของกิจกรรม 

4.84 0.27 พึงพอใจมากท่ีสุด 
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จากตารางที่ 3 จากตารางที่  7 แสดงว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ย ( X  = 4.74 , S.D.= 0.4)  

และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด ( X = 4.80,             

S.D. = 0.32) รองลงมาด้านบทบาทผู้สอน( X = 4.77,  S.D. = 0.34) ด้านบทบาทผู้เรียน( X = 4.77,  S.D. = 0.35)     

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ข้อที ่ ข้อความ X  S.D. แปลผล 
11. นักเรียนได้สร้างสรรค์ช้ินงานได้อยา่งอิสระ ผลงาน

มีความแปลกใหม่ ส าเร็จสมบูรณ์ ประณตีสวยงาม 
4.84 0.27 

 

พึงพอใจมากท่ีสุด 

12. นักเรียนได้รับความรู้จากการศึกษาสาระส าคญั 
เทคนิค วิธีการและขั้นตอนการปฏบิัติงานวาดเส้น
สร้างสรรค์ ตลอดจนสามารถน าไปปรับใช้กับวิชา
ต่าง ๆ ได ้

4.76 0.38 พึงพอใจมากท่ีสุด 

 รวม 4.77 0.35 พึงพอใจมากที่สุด 
 

13. 
 

ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 
กิจกรรมการเรียนรูส้ามารถกระตุน้ให้นักเรียนเกดิ
ความอยากรู้อยากเรียน 

4.72 0.40 พึงพอใจมากท่ีสุด 

14. กิจกรรมการเรียนรูส้่งเสริมให้นักเรียนได้ร่วม
ค้นหาค าตอบ จากแหล่งเรยีนรู้ต่าง ๆ 

4.80 0.32 พึงพอใจมากท่ีสุด 

15. กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนสามารถพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ในการ 
สร้างสรรคผ์ลงานศลิปะได้อยา่งอิสระ 

4.84 0.28 พึงพอใจมากท่ีสุด 

16. กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนได้แสดงความ
คิดเห็น ช่ืนชมและวิพากษ์ วิจารณผ์ลงานศลิปะ 

4.76 0.38 พึงพอใจมากท่ีสุด 

17. กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนได้มีโอกาส
แสดงผลงานให้สาธารณชนได้ชื่นชมผลงาน 

4.88 0.21 พึงพอใจมากท่ีสุด 

รวม 4.80 0.32 พึงพอใจมากที่สุด 
 

18. 
ด้านการวัดประเมินผลการเรียน 
มีการประเมินสภาพสภาพจริง และใช้เครื่องมือท่ี
หลากหลาย 

4.76 0.38 พึงพอใจมากท่ีสุด 

19. นักเรียนได้มสี่วนร่วมในการประเมนิผลงาน  4.72 0.43 พึงพอใจมากท่ีสุด 
20. มีการแจ้งผลการประเมินทุกครั้งให้นักเรียนทราบ

เพื่อให้นักเรียนไปปรับปรุงผลงานให้ดียิ่งขึ้น 
4.76 0.38 พึงพอใจมากท่ีสุด 

รวม 4.75 0.40 พึงพอใจมากที่สุด 
รวมท้ังสิ้น 4.74 0.40 พึงพอใจมากที่สุด 

 
 

ด้านการวัดประเมินผลการเรียน ( X = 4.75, S.D. = 0.40) ด้านสื่อการจัดการเรียนรู้ ( X = 4.60,  S.D. = 0.49) และด้าน

เนื้อหา ( X = 4.60,  S.D. = 0.49) ตามล าดับ  
 

อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลตามหัวข้อดังนี้  

1. ผลการเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ (ทัศนศิลป์) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดย
การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า ความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ (ทัศนศิลป์) 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ .01เป็นไปตามสมติฐานที่ตั้งไว้ ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเนื่องจาก ผู้วิจัยน าแนวคิดการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ตามรูปแบบการสอนที่ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  (สกศ.) ได้พัฒนาขึ้น          
ซึ่งมีลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงออกอย่างอิสระ มีความตื่นตัวและมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ ผู้เรียนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน กล้าพูด กล้าแสดงความคิดเห็น ได้มีการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย มีการปฏิบัติด้วยตนเอง อีกทั้งผู้เรียนยังมีโอกาสแสวงหาความรู้และเรียนรู้จากสภาพจริง มีการสร้าง
และน าเสนอผลงานด้วยตนเอง ประกอบด้วยขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 6 ขั้นตอนคือ 1) ขั้นสร้างความตระหนัก              
2) ขั้นระดมพลังความคิด 3) ขั้นสร้างสรรค์ช้ินงาน  4) ขั้นน าเสนอผลงาน  5) ขั้นวัดและประเมินผล  6) ขั้นเผยแพร่ผลงาน  
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Torrance ( 1964 อ้างถึงใน ปริญญ์ ทนันชัยบุตร, 2553: 137) ที่กล่าวว่า การส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์จะต้องจัดประสบการณ์ให้เด็กได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเอง ส่งเสริมการแสดงออกอย่างอิสระ ยอมรับ
และเอาใจใส่ต่อความคิดที่แปลกใหมข่องผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้านคือความคิดริเริ่มและ
ความคิดละเอียดลออ ซึ่งสอดคล้องกับ Guilford (1950 อ้างถึงในอารี พันธ์มณี, 2537: 45 และ ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์, 
2546: 56-58) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ด้านความคิดริเริ่มและความคิดละเอียดลออว่า 1) ความคิด
ริมเริ่ม หมายถึง ลักษณะความคิดแปลกใหม่ซึ่งแตกต่างไปจากความคุ้นเคยในรูปลักษณะทางผลผลิตหรือกระบวนการคิด 
ความคิดริเริ่มไม่จ าเป็นต้องเป็นสิ่งใหม่ ซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนแต่อาศัยการสะสมและรวบรวมความรู้เดิมมาดัดแปลงหรือ
ประยุกต์ให้ดีขึ้น 2) ความคิดละเอียดลออ หมายถึง ความคิดตกแต่งในรายละเอียดเพื่อขยายความคิดหลักให้สมบูรณ์   
สอดคล้องกับงานวิจัยของโชติกา มาตทะวงษ์ (2553: 96) ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้วิชาศิลปศึกษา(ทัศนศิลป์) โดยใช้
รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการศึกษา
พบว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้แผนการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ มีคะแนนความคิดสร้างสรรค์
ด้านศิลปะทั้ง 4 ด้าน คือ ความคล่องแคล่วในการคิด ความคิดยืดหยุ่น  ความคิดริเริ่ม ความละเอียดลออ หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ศิริพร  ศรีจองแสง (255: 147-148) ได้ท าศึกษาเรื่อง ผลการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนเรียงความช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์กับวิธีการ
จัดการเรียนรู้ตามปกติ ผลการศึกษาพบว่า แผนการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดและแผนการจัดการเรียนรู้ตามปกติ
ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการเขียนเรียงความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ที่เรียนโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สูงกว่านักเรียนที่เรียนการเขียนเรียงความด้วยวิธีการ
จัดการเรียนรู้ตามปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ (ทัศนศิลป์) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดย
การจัดการเรียนรู้แบบสง่เสรมิความคิดสร้างสรรคก์ับเกณฑ์ร้อยละ 75 สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้
อาจเนื่องจาก ผู้วิจัยใช้รูปแบบการสอนที่มีวิธีการขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ที่เหมือนกันทุกแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 
 

 

จากตารางท่ี 3 จากตารางท่ี  7 แสดงว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ย ( X  = 4.74 , S.D.= 0.4)  

และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด ( X = 4.80,             

S.D. = 0.32) รองลงมาด้านบทบาทผู้สอน( X = 4.77,  S.D. = 0.34) ด้านบทบาทผู้เรียน( X = 4.77,  S.D. = 0.35)     

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ข้อที ่ ข้อความ X  S.D. แปลผล 
11. นักเรียนได้สร้างสรรค์ช้ินงานได้อยา่งอิสระ ผลงาน

มีความแปลกใหม่ ส าเร็จสมบูรณ์ ประณตีสวยงาม 
4.84 0.27 

 

พึงพอใจมากท่ีสุด 

12. นักเรียนได้รับความรู้จากการศึกษาสาระส าคญั 
เทคนิค วิธีการและขั้นตอนการปฏบิัติงานวาดเส้น
สร้างสรรค์ ตลอดจนสามารถน าไปปรับใช้กับวิชา
ต่าง ๆ ได ้

4.76 0.38 พึงพอใจมากท่ีสุด 

 รวม 4.77 0.35 พึงพอใจมากที่สุด 
 

13. 
 

ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 
กิจกรรมการเรียนรูส้ามารถกระตุน้ให้นักเรียนเกดิ
ความอยากรู้อยากเรียน 

4.72 0.40 พึงพอใจมากท่ีสุด 

14. กิจกรรมการเรียนรูส้่งเสริมให้นักเรียนได้ร่วม
ค้นหาค าตอบ จากแหล่งเรยีนรู้ต่าง ๆ 

4.80 0.32 พึงพอใจมากท่ีสุด 

15. กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนสามารถพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ในการ 
สร้างสรรคผ์ลงานศลิปะได้อยา่งอิสระ 

4.84 0.28 พึงพอใจมากท่ีสุด 

16. กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนได้แสดงความ
คิดเห็น ช่ืนชมและวิพากษ์ วิจารณผ์ลงานศลิปะ 

4.76 0.38 พึงพอใจมากท่ีสุด 

17. กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนได้มีโอกาส
แสดงผลงานให้สาธารณชนได้ชื่นชมผลงาน 

4.88 0.21 พึงพอใจมากท่ีสุด 

รวม 4.80 0.32 พึงพอใจมากที่สุด 
 

18. 
ด้านการวัดประเมินผลการเรียน 
มีการประเมินสภาพสภาพจริง และใช้เครื่องมือท่ี
หลากหลาย 

4.76 0.38 พึงพอใจมากท่ีสุด 

19. นักเรียนได้มสี่วนร่วมในการประเมนิผลงาน  4.72 0.43 พึงพอใจมากท่ีสุด 
20. มีการแจ้งผลการประเมินทุกครั้งให้นักเรียนทราบ

เพื่อให้นักเรียนไปปรับปรุงผลงานให้ดียิ่งขึ้น 
4.76 0.38 พึงพอใจมากท่ีสุด 

รวม 4.75 0.40 พึงพอใจมากที่สุด 
รวมท้ังสิ้น 4.74 0.40 พึงพอใจมากที่สุด 

 
 

ด้านการวัดประเมินผลการเรียน ( X = 4.75, S.D. = 0.40) ด้านสื่อการจัดการเรียนรู้ ( X = 4.60,  S.D. = 0.49) และด้าน

เนื้อหา ( X = 4.60,  S.D. = 0.49) ตามล าดับ  
 

อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลตามหัวข้อดังนี้  

1. ผลการเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ (ทัศนศิลป์) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดย
การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า ความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ (ทัศนศิลป์) 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ .01เป็นไปตามสมติฐานที่ตั้งไว้ ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเนื่องจาก ผู้วิจัยน าแนวคิดการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ตามรูปแบบการสอนที่ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  (สกศ.) ได้พัฒนาขึ้น          
ซึ่งมีลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงออกอย่างอิสระ มีความตื่นตัวและมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ ผู้เรียนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน กล้าพูด กล้าแสดงความคิดเห็น ได้มีการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย มีการปฏิบัติด้วยตนเอง อีกทั้งผู้เรียนยังมีโอกาสแสวงหาความรู้และเรียนรู้จากสภาพจริง มีการสร้าง
และน าเสนอผลงานด้วยตนเอง ประกอบด้วยขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 6 ขั้นตอนคือ 1) ขั้นสร้างความตระหนัก              
2) ขั้นระดมพลังความคิด 3) ขั้นสร้างสรรค์ช้ินงาน  4) ขั้นน าเสนอผลงาน  5) ขั้นวัดและประเมินผล  6) ขั้นเผยแพร่ผลงาน  
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Torrance ( 1964 อ้างถึงใน ปริญญ์ ทนันชัยบุตร, 2553: 137) ที่กล่าวว่า การส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์จะต้องจัดประสบการณ์ให้เด็กได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเอง ส่งเสริมการแสดงออกอย่างอิสระ ยอมรับ
และเอาใจใส่ต่อความคิดที่แปลกใหมข่องผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้านคือความคิดริเริ่มและ
ความคิดละเอียดลออ ซึ่งสอดคล้องกับ Guilford (1950 อ้างถึงในอารี พันธ์มณี, 2537: 45 และ ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์, 
2546: 56-58) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ด้านความคิดริเริ่มและความคิดละเอียดลออว่า 1) ความคิด
ริมเริ่ม หมายถึง ลักษณะความคิดแปลกใหม่ซึ่งแตกต่างไปจากความคุ้นเคยในรูปลักษณะทางผลผลิตหรือกระบวนการคิด 
ความคิดริเริ่มไม่จ าเป็นต้องเป็นสิ่งใหม่ ซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนแต่อาศัยการสะสมและรวบรวมความรู้เดิมมาดัดแปลงหรือ
ประยุกต์ให้ดีขึ้น 2) ความคิดละเอียดลออ หมายถึง ความคิดตกแต่งในรายละเอียดเพื่อขยายความคิดหลักให้สมบูรณ์   
สอดคล้องกับงานวิจัยของโชติกา มาตทะวงษ์ (2553: 96) ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้วิชาศิลปศึกษา(ทัศนศิลป์) โดยใช้
รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการศึกษา
พบว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้แผนการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ มีคะแนนความคิดสร้างสรรค์
ด้านศิลปะทั้ง 4 ด้าน คือ ความคล่องแคล่วในการคิด ความคิดยืดหยุ่น  ความคิดริเริ่ม ความละเอียดลออ หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ศิริพร  ศรีจองแสง (255: 147-148) ได้ท าศึกษาเรื่อง ผลการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนเรียงความช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์กับวิธีการ
จัดการเรียนรู้ตามปกติ ผลการศึกษาพบว่า แผนการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดและแผนการจัดการเรียนรู้ตามปกติ
ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการเขียนเรียงความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ที่เรียนโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สูงกว่านักเรียนที่เรียนการเขียนเรียงความด้วยวิธีการ
จัดการเรียนรู้ตามปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ (ทัศนศิลป์) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดย
การจัดการเรียนรู้แบบสง่เสรมิความคิดสร้างสรรคก์ับเกณฑ์ร้อยละ 75 สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้
อาจเนื่องจาก ผู้วิจัยใช้รูปแบบการสอนที่มีวิธีการขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ที่เหมือนกันทุกแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 
 

ปฏิบัติซ้ า ๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความช านาญ เกิดทักษะทางทัศนศิลป์และเกิดการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ส่งผลให้ผู้เรียน
มีความคิดสร้างสรรค์ที่สูงขึ้นและผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด สอดคล้องกับงานวิจัยของนิตยา วงศ์ชู (2555: 118-119) ที่ได้
ท าการศึกษาเรื่อง ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนรู้แบบ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ผลการศึกษาพบว่า คะแนนความคิดริเริ่ม อยู่ในระดับสูง ความคิดคล่อง อยู่ในระดับสูง 
ความคิดยืดหยุ่นอยู่ในระดับสูง ความคิดละเอียดลออ อยู่ในระดับสูง และมีจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ 14 คน จากจ านวน
นักเรียนทั้งหมด 16 คน คิดเป็นร้อยละ 87.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ และงานวิจัยของแคทลียา  ปักโคทานัง           
(2557: 81-82) ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะโดยใช้การสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  ส าหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการศึกษาพบว่า ทักษะการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของผู้เรียน โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ศิลปะที่ใช้การสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 โดยมีคะแนน
เฉลี่ยรวมคิดเป็นร้อยละ 76.63 และมีนักเรียนผ่านเกณฑ์ จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 91.67 ซึ่งผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80   
ที่ก าหนดไว ้และงานวิจัยของชินกร ค าภูธร (2555: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการพัฒนาผลการจัดการเรียนรู้สาระทัศนศิลป์
เรื่องทัศนศิลป์สร้างสรรค์ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับช้ันระถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การสอนแบบ
ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้การสอน
แบบส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ผ่านเกณฑ์ร้อยละ70 โดยนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 81.75 มี
คะแนนเฉลี่ยรวม  ร้อยละ 75.89 ซึ่งผ่านเกณฑ์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ทักษะการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ของ
นักเรียนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 มีคะแนนเฉลี่ยรวม  ร้อยละ 86.34 ซึ่งผ่านเกณฑ์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ พบว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เป็นรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ สาระทัศนศิลป์ มาตรฐาน ศ 1.1 ที่ได้ระบุไว้ว่า สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ 
ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ช่ืนชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ
นี ้มีลักษณะเด่น คือ เน้นให้ผู้เรียนได้รับรู้ สัมผัสและรู้สึกแล้วเกิดประสบการณ์    เป็นการจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็น
ส าคัญ โดยผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ซึ่งเป็นการกระตุ้นจินตนาการของนักเรียน อีกทั้งเน้น
บรรยากาศในการเรียนรู้ให้นักเรียนมีอิสระในการคิด การปฏิบัติงาน และการเรียนรู้ อีกทั้งในระหว่างการจัดการเรียนรู้ 
ผู้วิจัยได้สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ ให้ความสนใจในทุก ๆ กิจกรรมของการจัดการ
เรียนรู้ มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม มีการร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างมั่นใจ มีการท างานที่ได้รับมอบหมายด้วยความ
รับผิดชอบเสร็จทันเวลา อีกทั้งพฤติกรรมของนักเรียนในขณะท างานสร้างสรรค์มีบรรยากาศของความสุข สนุกสนาน ซึ่ง
ช้ีให้เห็นว่านักเรียนเกิดความเข้าใจและมั่นใจในการแสดงออกทางศิลปะมากข้ึน อีกทั้งการมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนการสอน
ของครูและนักเรียน จึงท าให้บรรยากาศการเรียนการสอนดี ไม่น่าเบื่อ ไม่เครียด ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้สึกว่าวิชาศิลปะ
เป็นวิชาที่น่าเรียน น่าสนใจ ดังท่ีอารี ภู่สุวรรณ์ (2538: 47) กล่าวว่า การที่นักเรียนมีเจตคติที่ดีจะส่งผลให้สนใจเรียน ตั้งใจ
เรียน อยากเรียน และชอบวิชาที่เรียน ข้อสังเกตพฤติกรรมดังกล่าวนั้น สอดคล้องกับผลวิจัยของ นิตยา วงศ์ชู (2555:   
118-119) ที่ท าการศึกษาผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนรู้
แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ที่พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์     
ในด้านบทบาทครูด้านบทบาทผู้เรียน และด้านการวัดประเมินผลมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ด้านการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ระดับความพึงพอในมาก สรุปภาพรวมของคะแนนเฉลี่ยได้ว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก แคทลียา ปักโคทานัง 
(2557: 81-82) ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะโดยใช้การสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  ส าหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะที่ใช้การสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

 
 

ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ในด้านพัฒนาการทางอารมณ์และการเรียนรู้ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้มีด้านครูผู้สอน 
นักเรียนมีความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้การสอนที่ส่งเสริมความคิดสรา้งสรรค์ท้ัง 3 ด้าน โดย
มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.57 ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 

กล่าวโดยสรุปการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับธรรมชาติของรายวิชาศิลปะในสาระทัศนศิลป์ รวมทั้งการจัดการเรียนรู้รูปแบบนี้ยังเป็นการแก้ไขปัญหาใน
เรื่องการแสดงออกทางจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนและเป็นรูปแบบที่มุ่งเน้นการพัฒนา ส่งเสริม ทั้ง
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนควบคู่กันไป อันส่งผลให้นักเรียนเกิดความมั่นใจในการแสดงออกทางศิลปะ 
และมีความสุข สนุกสนานในการเรียนรู้ศิลปะตามวัยของนักเรียน 

 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ (ทัศนศิลป์) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย
การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1. ความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ (ทัศนศิลป์) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้
แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 

  2. ความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ (ทัศนศิลป์) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้
แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 

  3. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์   
อยู่ในระดับมากท่ีสุด  

 

ข้อเสนอแนะ 
การวิจัยครั้งนีผู้้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ และการท าวิจัยครั้งต่อไป ดังนี ้ 

ข้อเสนอแนะในการท าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
1. จากผลการวิจัยในครั้งนี ้พบว่า การสอนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์

ส่งผลต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน 2 ด้านคือความคิดริเริ่ม (Originality) และความคดิละเอียดลออ 
(Elaboration) ดังนั้น ทุกฝ่ายที่มสี่วนเกี่ยวข้องควรส่งเสรมิสนับสนนุการจัดการเรยีนรู้ที่ส่งเสรมิความคิดสร้างสรรค์ของ
นักเรียน และควรน าไปใช้สอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ  

2. เมื่อนักเรียนท างานในใบงานเสร็จแล้ว ควรตรวจหรือให้นักเรียนทราบผลเร็วที่สุด เพื่อให้นักเรียนเกิดความ
กระตือรือร้นในการเรียนครั้งต่อไป  

3. ครูควรสร้างความมั่นใจในตนเองให้กับนักเรียน ด้วยการสร้างบรรยากาศที่ดีในการท ากิจกรรม เช่น ยกย่อง
ชมเชย พูดคุยสนทนา ซักถามปัญหาของนักเรียน เป็นต้น  

ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยคร้ังต่อไป  
1. ควรน ารูปแบบการสอนแบบส่งเสรมิความคดิสร้างสรรคไ์ปทดลองใช้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ เพื่อดูผล

การพัฒนาความคิดสรา้งสรรค ์ 
2. ควรมีการพัฒนารูปแบบการจดัการเรยีนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 

80/80 
3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรคจ์ากการสอนแบบการจัดการเรยีนรู้แบบส่งเสริมความคิด

สร้างสรรค์กับวิธีสอนแบบอ่ืน ๆ  
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 
 

ปฏิบัติซ้ า ๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความช านาญ เกิดทักษะทางทัศนศิลป์และเกิดการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ส่งผลให้ผู้เรียน
มีความคิดสร้างสรรค์ที่สูงขึ้นและผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด สอดคล้องกับงานวิจัยของนิตยา วงศ์ชู (2555: 118-119) ที่ได้
ท าการศึกษาเรื่อง ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนรู้แบบ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ผลการศึกษาพบว่า คะแนนความคิดริเริ่ม อยู่ในระดับสูง ความคิดคล่อง อยู่ในระดับสูง 
ความคิดยืดหยุ่นอยู่ในระดับสูง ความคิดละเอียดลออ อยู่ในระดับสูง และมีจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ 14 คน จากจ านวน
นักเรียนทั้งหมด 16 คน คิดเป็นร้อยละ 87.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ และงานวิจัยของแคทลียา  ปักโคทานัง           
(2557: 81-82) ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะโดยใช้การสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  ส าหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการศึกษาพบว่า ทักษะการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของผู้เรียน โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ศิลปะที่ใช้การสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 โดยมีคะแนน
เฉลี่ยรวมคิดเป็นร้อยละ 76.63 และมีนักเรียนผ่านเกณฑ์ จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 91.67 ซึ่งผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80   
ที่ก าหนดไว ้และงานวิจัยของชินกร ค าภูธร (2555: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการพัฒนาผลการจัดการเรียนรู้สาระทัศนศิลป์
เรื่องทัศนศิลป์สร้างสรรค์ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับช้ันระถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การสอนแบบ
ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้การสอน
แบบส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ผ่านเกณฑ์ร้อยละ70 โดยนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 81.75 มี
คะแนนเฉลี่ยรวม  ร้อยละ 75.89 ซึ่งผ่านเกณฑ์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ทักษะการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ของ
นักเรียนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 มีคะแนนเฉลี่ยรวม  ร้อยละ 86.34 ซึ่งผ่านเกณฑ์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ พบว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เป็นรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ สาระทัศนศิลป์ มาตรฐาน ศ 1.1 ที่ได้ระบุไว้ว่า สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ 
ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ช่ืนชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ
นี ้มีลักษณะเด่น คือ เน้นให้ผู้เรียนได้รับรู้ สัมผัสและรู้สึกแล้วเกิดประสบการณ์    เป็นการจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็น
ส าคัญ โดยผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ซึ่งเป็นการกระตุ้นจินตนาการของนักเรียน อีกทั้งเน้น
บรรยากาศในการเรียนรู้ให้นักเรียนมีอิสระในการคิด การปฏิบัติงาน และการเรียนรู้ อีกทั้งในระหว่างการจัดการเรียนรู้ 
ผู้วิจัยได้สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ ให้ความสนใจในทุก ๆ กิจกรรมของการจัดการ
เรียนรู้ มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม มีการร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างมั่นใจ มีการท างานที่ได้รับมอบหมายด้วยความ
รับผิดชอบเสร็จทันเวลา อีกทั้งพฤติกรรมของนักเรียนในขณะท างานสร้างสรรค์มีบรรยากาศของความสุข สนุกสนาน ซึ่ง
ช้ีให้เห็นว่านักเรียนเกิดความเข้าใจและมั่นใจในการแสดงออกทางศิลปะมากข้ึน อีกทั้งการมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนการสอน
ของครูและนักเรียน จึงท าให้บรรยากาศการเรียนการสอนดี ไม่น่าเบื่อ ไม่เครียด ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้สึกว่าวิชาศิลปะ
เป็นวิชาที่น่าเรียน น่าสนใจ ดังท่ีอารี ภู่สุวรรณ์ (2538: 47) กล่าวว่า การที่นักเรียนมีเจตคติที่ดีจะส่งผลให้สนใจเรียน ตั้งใจ
เรียน อยากเรียน และชอบวิชาที่เรียน ข้อสังเกตพฤติกรรมดังกล่าวน้ัน สอดคล้องกับผลวิจัยของ นิตยา วงศ์ชู (2555:   
118-119) ที่ท าการศึกษาผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนรู้
แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ที่พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์     
ในด้านบทบาทครูด้านบทบาทผู้เรียน และด้านการวัดประเมินผลมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ด้านการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ระดับความพึงพอในมาก สรุปภาพรวมของคะแนนเฉลี่ยได้ว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก แคทลียา ปักโคทานัง 
(2557: 81-82) ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะโดยใช้การสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  ส าหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะที่ใช้การสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

 
 

ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ในด้านพัฒนาการทางอารมณ์และการเรียนรู้ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้มีด้านครูผู้สอน 
นักเรียนมีความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้การสอนที่ส่งเสริมความคิดสรา้งสรรค์ท้ัง 3 ด้าน โดย
มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.57 ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 

กล่าวโดยสรุปการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับธรรมชาติของรายวิชาศิลปะในสาระทัศนศิลป์ รวมทั้งการจัดการเรียนรู้รูปแบบนี้ยังเป็นการแก้ไขปัญหาใน
เรื่องการแสดงออกทางจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนและเป็นรูปแบบที่มุ่งเน้นการพัฒนา ส่งเสริม ทั้ง
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนควบคู่กันไป อันส่งผลให้นักเรียนเกิดความมั่นใจในการแสดงออกทางศิลปะ 
และมีความสุข สนุกสนานในการเรียนรู้ศิลปะตามวัยของนักเรียน 

 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ (ทัศนศิลป์) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย
การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1. ความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ (ทัศนศิลป์) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้
แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 

  2. ความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ (ทัศนศิลป์) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้
แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 

  3. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์   
อยู่ในระดับมากท่ีสุด  

 

ข้อเสนอแนะ 
การวิจัยครั้งนีผู้้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ และการท าวิจัยครั้งต่อไป ดังนี ้ 

ข้อเสนอแนะในการท าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
1. จากผลการวิจัยในครั้งนี ้พบว่า การสอนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์

ส่งผลต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน 2 ด้านคือความคิดริเริ่ม (Originality) และความคดิละเอียดลออ 
(Elaboration) ดังนั้น ทุกฝ่ายที่มสี่วนเกี่ยวข้องควรส่งเสรมิสนับสนนุการจัดการเรยีนรู้ที่ส่งเสรมิความคิดสร้างสรรค์ของ
นักเรียน และควรน าไปใช้สอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ  

2. เมื่อนักเรียนท างานในใบงานเสร็จแล้ว ควรตรวจหรือให้นักเรียนทราบผลเร็วที่สุด เพื่อให้นักเรียนเกิดความ
กระตือรือร้นในการเรียนครั้งต่อไป  

3. ครูควรสร้างความมั่นใจในตนเองให้กับนักเรียน ด้วยการสร้างบรรยากาศที่ดีในการท ากิจกรรม เช่น ยกย่อง
ชมเชย พูดคุยสนทนา ซักถามปัญหาของนักเรียน เป็นต้น  

ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยคร้ังต่อไป  
1. ควรน ารูปแบบการสอนแบบส่งเสรมิความคดิสร้างสรรคไ์ปทดลองใช้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ เพื่อดูผล

การพัฒนาความคิดสรา้งสรรค ์ 
2. ควรมีการพัฒนารูปแบบการจดัการเรยีนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 

80/80 
3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรคจ์ากการสอนแบบการจัดการเรยีนรู้แบบส่งเสริมความคิด

สร้างสรรค์กับวิธีสอนแบบอ่ืน ๆ  
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

จังหวัดสงขลาตามเกณฑ์การประเมิน สมศ.รอบสี่ 

ฟาอิซ เจะหนุ1* รุ่งชัชดาพร เวหะชาต2 และสุนทรี วรรณไพเราะ3

บทคัดย่อ
การศึกษาประสิทธิผลการบริหารของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลาเกณฑ์การประเมินสมศ.รอบสี่ ผู้

วจิยัเกบ็รวบรวมขอ้มลูกับกลุม่ตวัอยา่งกลุม่ตวัอยา่ง ครูโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลามสงขลา ปกีารศึกษา 2560 จ�านวน 307 คน 

ก�าหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่งโดยเทยีบจากตารางของเครจซีแ่ละมอรแ์กน (Krejcie and Morgan.1970) ท�าการสุม่แบบแบง่ชัน้โรงเรยีน 

(Stratified Random Sampling) ตามระดับขนาดของโรงเรียน แล้วท�าการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการ

จับสลากเครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ�านวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 3 ตอน 

คือ ตอนที่ 1 เป็นข้อค�าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ (Checklist) จ�านวน 6 ข้อ ประกอบด้วย 

เพศ ศาสนาอายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการท�างาน และขนาดโรงเรียน ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามระดับปัจจัยที่ส่งผลของ

ประสิทธิผล มีลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) จ�าแนกเป็น 5 ด้าน ตามตัวแปร

พยากรณ ์ไดแ้ก ่ดา้นผูบ้รหิาร ดา้นคร ูดา้นสภาพทัว่ไปของโรงเรยีนดา้นชมุชน และด้านคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ และตอนที ่3 เปน็แบบสอบถาม

การบรหิารโรงเรยีน เมือ่ทดสอบความเชือ่มัน่ทัง้ฉบบัแล้ว ไดค่้าความเชือ่มัน่เทา่กบั 0.949 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูครัง้นี ้ได้แก ่

ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามด้วยวิธีการหาค่าสัม

ประสิทธิแอลฟ่า (Alpha Coefficients) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) และ ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหูคูณแบบสเต็บ

ไวส์ เพื่อหาตัวแปรพยากรณ์ที่มีอิทธิพลต่อการบริหารงานวิชาการและสร้างสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน

ผลการวจิยั พบว่า ปัจจยัทีส่่งผลของประสทิธผิลการบรหิารโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลามจงัหวดัสงขลาตามเกณฑ์การประเมนิ

สมศ.รอบสี่ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมากทั้ง 5 ด้าน โดยเรียงล�าดับจากมาก

ไปหาน้อย คอื ด้านคร ูด้านผูบ้รหิาร ด้านสภาพทัว่ไปของโรงเรยีน ด้านค่าใช้จ่ายอืน่ๆ และด้านชุมชน ประสิทธผิลการบรหิารโรงเรยีน

เอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลาตามเกณฑ์การประเมินสมศ.รอบส่ี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน

พบว่าทุกด้าน อยู่ในระดับมากทั้ง 7 ด้าน โดยสามารถเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านการบริหารและธรรมาภิบาล

ของสถานศึกษา ด้านการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรมด้านมาตรการส่งเสริม ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม ด้านอัตลักษณ์/

เอกลกัษณ์ ด้านคณุภาพศษิย์ และด้านคณุภาพคร/ูอาจารย์ และสมการเชงิพยากรณ์ปัจจยัท่ีส่งผลของประสทิธผิลได้แก่ ด้านผูบ้รหิาร 

ด้านชุมชน และด้านค่าใช้จ่ายอื่นๆ เมื่อพิจารณาค่าคงที่ ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณ์แล้ว สามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ดังนี้

สมการคะแนนดิบ

Y = 10.732+.280AB
1
+2.248AB

4
+2.943AB

5

สมการคะแนนมาตรฐาน

Ẑ  = .053AB
1
+.373AB

4
+.350 AB

5

ค�าส�าคัญ : ประสิทธิผล การบริหารโรงเรียนเอกชน เกณฑ์การประเมินสมศ.รอบสี่ 

1 นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000
2 รศ.ดร,หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000
3 ดร.,หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000



1706
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

Factors affecting the effectiveness of the administration of Islamic private schools 

Songkhla province according to the assessment criteria for the fourth round of study

Fais Chenu1* Rungchutchadaporn Wahachat 2 and Suntaree Wannapairo 3

Abstract
A Study of the Administrative Effectiveness of Islamic Private Schools in Songkhla Province, Assess-

ment Criteria, Round Four The researcher collected data with sample groups, sample groups. Private Islamic 

School Teachers in Songkhla, 307 academic year 2017, determined the sample size by comparing Krejcie and 

Morgan.1970 tables, Stratified Random Sampling by size level. Of the school And then do simple random sam-

pling by using the research lottery as a questionnaire. There are 5 levels of rating scale, divided into 3 parts. 

Part 1 is a question about general information of the respondents as a checklist (6 items) consisting of gender, 

religion, age, educational background, experience in The work And school size. Part 2 is a questionnaire about 

the factors that affect the effectiveness. The characteristics of the questionnaire are 5 rating scales which are 

divided into 5 aspects according to forecasting variables which are administrators, teachers, general conditions 

of schools, communities. And other expenses, and the 3rd part is the school administration questionnaire 

When testing the complete confidence The confidence value was 0.949. The statistics used in this data analysis 

were frequency, percentage, arithmetic mean. Standard deviation And the reliability of the questionnaire by 

using Alpha Coefficients based on the Cronbach method and Ste Stepwise multiple regression analysis. To find 

forecasting variables that influence academic administration and create forecasting equations in raw scores and 

standard scores. The results of the research found that the factors affecting the effectiveness of the Islamic 

Private School Administration in Songkhla Province according to the assessment criteria of the 4th Round of 

Education in overall were at a high level. When considering each aspect found that Every aspect was at the 

high level in all 5 aspects, in order from highest to lowest, namely teachers, administrators. General conditions 

of the school Other expenses and community effectiveness of the Islamic private schools administration in 

Songkhla province according to the assessment criteria of the fourth round of study. In overall, at a high level 

When considering each aspect found that all aspects In the high level in all 7 aspects, in which the average 

order can be sorted from highest to lowest as follows In the administration and governance of schools Preser-

vation of art and culture, promotion measures Relations with communities / society Identity / identity Quality 

of pupils And the quality of teachers / professors And predictive equations. Factors affecting the effectiveness 

are In the management of the community and other expenses. When considering the constant The coefficient 

of the forecaster Can write the forecasting equation as follows

Raw score equation

Y = 10.732 + .280AB1 + 2.248AB4 + 2.943AB5

Standard score equation

= .053AB1 + .373AB4 + .350 AB5

Keywords : Effectiveness, Private School Administration, Assessment Criteria for Fourth Cycle
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บทนํา 
             การปฏิรปูการศึกษาในทศวรรษท่ี2 (พ.ศ. 2552-2561) มีเปาหมายสําคัญในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
และการเรียนรูของคนไทยเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาค
สวนในการบริหารและการจัดการศึกษาซ่ึงเปนไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2545 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี3) พ.ศ. 2553 กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เพ่ือเปนกรอบและทิศทางในการพัฒนาเด็ก และเยาวชนไทยทุกคนใหมีคุณภาพและ
ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการดํารงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงและแสวงหาความรูเพ่ือพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 
ปจจุบันบุคลากรทางศึกษาตางมีความตื่นตัวท่ีจะรวมมือกันพัฒนาเยาวชนของชาติใหเปนบุคคลท่ีมีความสมบูรณท้ังทางดาน
สติปญญาและจิตใจ ควบคูไปกับการเจริญทางกาย เมื่อเยาวชนน้ันเติบโตเปนผูใหญจะไดเปนสมาชิกท่ีดีมีคุณภาพของสังคม
และประเทศชาติ สถาบันการศึกษาจึงเปนหลักสําคัญท่ีจะรวมมือกับสถาบันครอบครัวในการสรางเยาวชนเพ่ือใหเยาวชนเปนผู
มีลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐานการศึกษาและนโยบายการศึกษาของชาติปจจุบันโดยเฉพาะคุณลักษณะท่ี
มุงหวังใหนักเรียนเปนเยาวชนของชาติ เปนผูท่ีรูจักคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดอยางมีจารณญาณ คิดสรางสรรค คิดเปน
อยางถูกตองซ่ึงการพัฒนาใหนักเรียนมีคุณลักษณะดังกลาว ครูผูสอนเปนผูมีบทบาทสําคัญอยางมากท่ีจะปลูกฝงและพัฒนา
ทักษะการคิดใหแกนักเรียนเน่ืองจากครูเปนผูท่ีมีความใกลชิดกับนักเรียน อบรมสั่งสอนความรูในสาขาตางๆ ควบคูกับคุณธรรม
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 [1] 
            การบริหารโรงเรียนถือเปนหัวใจสําคัญถือไดวาเปนงานหลักของสถานศึกษา สวนอ่ืนๆ เปนงานท่ีมาสนับสนุนใหมี
คุณภาพ ดังน้ันการบริหารโรงเรียนจึงมิใชเพียงแตใหนักเรียนออนออกเขียนไดทําเลขเกงเทาน้ัน แตหมายความรวมถึงการ
ดํารงชีวิตในสังคมรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุขในสวนของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับช้ันเรียนผลการทดสอบจากสํานัก
ทดสอบทางการศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และผลการทดสอบจากสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แหงชาติ (องคการมหาชน) จํากัดเปนตัวบงช้ีท่ีสําคัญท่ีแสดงถึงความสําเร็จของการบริหารของโรงเรียนและเปนสิ่งหน่ึงท่ีแสดง
ถึงประสิทธิผลของการจัดการศึกษา ซึ่งนอกจากจะแสดงใหเห็นถึงความรูความสามารถทางสติปญญาของผูเรียนแลวยังแสดงให
เห็นถึงคุณคาของหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนความรูความสามารถของครูผูสอนและความสามารถในการ
บริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา [2] โรงเรียนเปนสถาบันทางการศึกษาท่ีมีบทบาทในสังคมไทยมาเปนเวลานานโดยทํา
หนาท่ีใหการศึกษา อบรม ขัดเกลาพัฒนาเยาวชนใหมีความรูความสามารถทางดานวิชาการ สนับสนุนและสงเสริมใหมีความ
เปนพลเมืองดีและมีความรูความสามารถในการประกอบอาชีพสุจริต โรงเรียนมีหนาท่ีสรางมาตรฐานทางวิชาการ พัฒนาดาน
การเรียนการสอน รวมไปถึงพัฒนาคุณภาพของนักเรียน เพ่ือใหโรงเรียนมีช่ือเสียง มีคุณภาพ เปนท่ีนิยม เช่ือถือศรัทธาของ
ผูปกครอง เพราะเด็กจะตองใชเวลาในชวงชีวิตสวนใหญของการเจริญเติบโต และการสะสมวิชาความรูประสบการณชีวิตจาก
โรงเรียน [3] 
         ดวยผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาในการประเมินคุณภาพ ภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) 
ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) ท่ีผานมาพบวาสถานศึกษาระดับ 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ไดรับการรับรองมาตรฐานรอยละ 77.47, 79.49 พิจารณาสถานศึกษาท่ีผานการรับรอง พบวา         
ผลการประเมินท่ีสะทอนคุณภาพผูเรียนยังไมเปนท่ีนาพึงพอใจ จากผลการประเมินตามตัวบงช้ีท่ีมีคาเฉลี่ยระดับพอใชในระดับ
ประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา ไดแก ตัวบงช้ีดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน ดานผูเรียนผานการทดสอบมาตรฐานทาง
วิชาชีพจากองคกรท่ีเปนท่ียอมรับ แสดงใหเห็นวา การบริหารจัดการของสถานศึกษายังไมสามารถสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิท่ี
ดี ผูเรียนยังขาดทักษะ การคนควา ความคิดสรางสรรคทางนวัตกรรมและสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง [4] ดวยเหตุผล
ดังกลาวผูวิจัยจึงตองการศึกษาปจจัยท่ีสงผลของประสิทธิผลในการบริหารงานโรงเรียนท่ีสงผลในการบริหารโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลาท่ีทําใหผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนต่ํา ตามแนวทางของธีระ รุญเจริญ 
[5] พัฒนะ เส็งเรียบ [6] และพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน มาตรา 32 [7] ดานผูบริหาร ดานครู ดานสภาพท่ัวไปของ
สถานศึกษา ดานชุมชน และดานคาใชจายและสวัสดิการของโรงเรียน รวมท้ังศึกษาประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลาท่ีสงผลใหการบริหารโรงเรียน โดยใชแนวทางของการประเมินตัวบงช้ีและเกณฑการประเมิน สมศ. 
รอบสี่ (พ.ศ.2559 - 2563) ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดานคุณภาพศิษย ดานคุณภาพครู/อาจารย  ดานการบริหารและ          
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ธรรมาภิบาลของสถานศึกษา ดานความสัมพันธกับชุมชน/สังคม ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดานอัตลักษณ/
เอกลักษณ และดานมาตรการสงเสริม เพ่ือสามารถนําผลการวิจัยมาบริหารโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน
สูงสุดแกผูเรียน 
 

วิธีดําเนินการ 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงความสัมพันธ (Interrelationship Studies) เพ่ือปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลการ
บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลาตามเกณฑการประเมินสมศ.รอบสี่ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 1.กลุมตัวอยาง (Sample) 

  กลุมตัวอยาง ไดแก ครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสงขลา ปการศึกษา 2560 จํานวน 307 คน กําหนดขนาด
กลุมตัวอยางโดยเทียบจากตารางของเครจซ่ีและมอรแกน [8] แลวสุมแบบแบงช้ัน (Stratified Random Sampling)             
ตามขนาดของโรงเรียนแลวทําการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับสลาก 
 2. เครื่องมือและวิธีสรางเครื่องมือการวิจัย 
             เครื่องมือการวิจัย ไดแก แบบสอบถามปรับปรุงขอคําถามจากของพัฒนะ เส็งเรียบ ออกเปน 3 ตอนดังน้ี ตอนท่ี 1 
แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ (Check List) จํานวน 6 ขอตอนท่ี 2 
เปนแบบสอบถามระดับปจจัยท่ีสงผลของประสิทธิผล มีลักษณะของแบบสอบถามเปน แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 
(Rating Scale) จําแนกเปน 5 ดาน ตามตัวแปรพยากรณ ไดแก ดานผูบริหาร ดานครู ดานสภาพท่ัวไปของโรงเรียนดานชุมชน 
และดานคาใชจายอ่ืน ๆ จํานวน 85 ขอ และตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามการบริหารโรงเรียน ประกอบดวย มีลักษณะของ
แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) จํานวน 87 ขอ ตามหลักการของลิเคิรท (Likert 
Scale) มีคาดัชนีความสอดคลองระหวางเน้ือหากับจุดประสงค (Index of Items Objective Congruence : IOC) อยูระหวาง 
0.67 – 1.00 และมีคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม มีคาเทากับ 0.949  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี 
(Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean)  และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยวิธี Stepwise Regression 
 3.วิธีสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือท่ี ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาจังหวัดสงขลาตามเกณฑการประเมินสมศ.รอบสี่ โดยไดปรับปรุงขอจากของพัฒนะ เส็งเรียบ และสุปญญา 
หาแกว [9] และพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนมามาตรา 32 ดังตอไปน้ี 
    2.1 ศึกษาคนควา และรวบรวมขอมูลตางๆ จากเอกสารหนังสือ บทความ งานวิจัยและวิทยานิพนธท่ีเก่ียวของ
กับปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการ 
   2.2 กําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยปจจัยท่ีสงผลของประสิทธิผลตามแนวทางของธีระรุญเจริญ และพัฒนะ         
เส็งเรียบ ประกอบดวย ดานผูบริหาร ดานครู ดานสภาพท่ัวไปของสถานศึกษา ดานชุมชน ดานคาใชจาย ดานการบริหารใช
แนวทางของการประเมินตัวบงช้ีและเกณฑการประเมินสมศ.รอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ประกอบดวย ดานคุณภาพศิษย ดานคุณภาพครู/อาจารย ดานการบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา ดานความสัมพันธ
กับชุมชน/สังคม ดานการทานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดานอัตลักษณ/เอกลักษณ และดานมาตรการสงเสริม 
   2.3 ศึกษาคนควาเก่ียวกับวิธี การสรางแบบสอบถาม และตัวบงช้ีท่ีตองการทราบ 
   2.4 เขียนขอคําถาม โดยการรางขอคําถามแตละขอตามประเด็นและตัวบงช้ีท่ีกําหนด 
   2.5 จัดรูปแบบนําขอคําถามแตละขอมาจัดเรียงรวมกันเปนแบบสอบถาม 1 ชุด พรอมช้ีแจงการตอบไวครบถวน 
   2.6 นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนนําเสนออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ เพ่ือตรวจสอบ และใหเสนอแนะ            
เพ่ือปรับปรุงแกไข 
   2.7 ปรับปรุงเครื่องมือตามท่ีอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธไดใหเสนอแนะ 

  2.8 นําเครื่องมือท่ีไดปรับปรุงและผานการเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธเสนอตอผูเช่ียวชาญ
จํานวน 5 ทานเพ่ือพิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรง (Content Validity) ดานเน้ือหาและความเหมาะสม โดยหาคาดัชนีความ
สอดคลองระหวางเน้ือหากับจุดประสงค (Index of Items Objective Congruence: IOC) ซ่ึงทุกขอคําถามมีดัชนีความ
สอดคลองสูงกวา 0.60 ข้ึนไป [10] ปรากฏวา ขอคําถามน้ันอยูระหวาง 0.67–1.00 ผานเกณฑสามารถนําไปใชได  
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   2.9 นําแบบสอบถามท่ีผูเช่ียวชาญไดเสนอแนะมาปรับปรุงแกไข โดยพิจารณารวมกับอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ ใหไดเครื่องมือท่ีมีคุณภาพและเช่ือถือได แลวไปทดลองใช (Try Out) กับประชากรไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 
คน 

  2.10 นําแบบสอบถามท่ีทดลองใชมาหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) ดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
(Alpha Coefficients) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) โดยกําหนดเกณฑไวท่ี 0.70 ข้ึนไป ปรากฏวาความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถาม มีคาเทากับ 0.949  
               2.11 จัดพิมพเปนฉบับสมบูรณและนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 1.ผลการวิจัย 
 1.การวิเคราะหระดับปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลาตามเกณฑ
การประเมิน สมศ. รอบสี่  
     1.1 ผลการวิเคราะหขอมูลระดับระดับปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
จังหวัดสงขลาตามเกณฑการประเมินสมศ.รอบสี่ พบวา มีระดับปจจัยท่ีสงผลของประสิทธิผลอยูในภาพรวมอยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานมีระดับปจจัยท่ีสงผลของประสิทธิผลอยูในระดับมาก ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ         
ดานครู และดานชุมชนมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ตามรายละเอียดดังน้ี 
   1.1.1 ดานความรู ความสามารถในการบริหารโรงเรียนอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
ทุกขอมีระดับปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลอยูในระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ  ผูบริหารมีความรู ขอมูล ขาวสาร ท่ีจําเปน
ตอการปฏิบัติงานในหนาท่ีรองลงมา คือ ผูบริหารเขารับการอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมหรือสัมมนาทางวิชาการอยางสม่ําเสมอ
และผูบริหารมีจิตสํานึกมุงมั่นในการบริหารโรงเรียนมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด  
  1.1.2 ดานการพัฒนาครูทางดานวิชาการอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอมีระดับ
ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลอยูในระดับมากขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือผูบริหารใหคําปรึกษาแกคณะครูในการปฏิบัติงานวิชาการ
อยางท่ัวถึงผูบริหารมีจิตสํานึกมุงมั่นในการบริหารโรงเรียน รองลงมา คือ ผูบริหารจัดใหมีการสํารวจความสนใจ หรือความ
ตองการในการพัฒนาทางดานวิชาการของครูและผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนใหครูมีผลงานทางวิชาการมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด  
  1.1.3 ดานการดําเนินการนิเทศ  กํากับ ติดตามอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอมี
ระดับปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลอยูในระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบริหารมีการกําหนดวิธีการประเมินการปฏิบัติงาน
ของครูรองลงมา คือ ผูบริหารมีการกํากับติดตามผลการปฏิบัติงานท่ีมอบหมายครูและผูบริหารมีการกําหนดและมอบหมายให
บุคลากรดําเนินการนิเทศมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด  
  1.1.4 การดําเนินงานดานระบบบริหารจัดการงานวิชาการอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
ทุกขอมีระดับปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลอยูในระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบริหารมีการช้ีแจงนโยบายการบริหารงาน
วิชาการและปฏิบัติแกบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา รองลงมาคือ ผูบริหารมีการนําเทคโนโลยีใหมๆมาใชในการบริหารและ
ผูบริหารมีการกําหนดและผูบริหารนําปญหาและขอบกพรองท่ีไดจากการประเมินผลการปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือยกระดับ
มาตรฐานการบริหารมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด  
  1.1.5 ดานความรู ความสามารถในเรื่องหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรูอยูในระดับมาก               
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอมีระดับปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลอยูในระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ  ครูมีวิธีการ
จัดกระบวนการเรียนรูใหกับนักเรียนหลากหลาย รองลงมา คือครูมีการจัดหาหนังสือ หรือเอกสารทางวิชาการเพ่ือศึกษาหา
ความรูเพ่ิมเติมและครูมีการวางแผนการจัดกระบวนการเรียนรูไดสอดคลองกับหลักสูตรและความตองการของนักเรียนมี
คาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด  
  1.1.6 ดานการสรางขวัญและกําลังใจอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอมีระดับปจจัย
ท่ีสงผลตอประสิทธิผลอยูในระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ โรงเรียนกําหนดเปาหมายการทํางานภายใตเหตุผลเพ่ือ
ความสําเร็จของการปฏิบัติงาน รองลงมา คือโรงเรียนมีวิธีการสรางความกระตือรือรน ใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุ
เปาหมายและโรงเรียนใหเห็นความสําคัญกับการจูงใจและการเสริมแรงครูในการปฏิบัติงานวิชาการมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด  
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  1.1.7 ดานความพรอมอาคาร สถานท่ีอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอมีระดับปจจัย
ท่ีสงผลตอประสิทธิผลอยูในระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ โรงเรียนมีอาคาร สถานท่ีเพียงพอในการบริหารโรงเรียน
รองลงมา คือโรงเรียนมีอาคาร สถานท่ีเอ้ืออํานวยในการบริหารโรงเรียนและโรงเรียนมีแผนการปรับปรุงอาคาร สถานท่ีใหอยู
ในสภาพท่ีดีและอํานวยตอการบริหารโรงเรียนและโรงเรียนมีการดูแล อาคาร สถานท่ีใหอยูในสภาพท่ีดีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด  
  1.1.8 ดานความพรอมดานวัสดุ อุปกรณและเทคโนโลยีทางการศึกษาอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายขอ พบวา ทุกขอมีระดับปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลอยูในระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ โรงเรียนสงเสริมใหครูผลิต
วัสดุ อุปกรณและเทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาการบริหารโรงเรียนรองลงมา คือ โรงเรียนจัดใหมีการอบรม และประชุม
เชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการใชวัสดุ อุปกรณและเทคโนโลยีทางการศึกษาและอํานวยตอการบริหารโรงเรียนและโรงเรียนมีการ
จัดระบบบริการเบิก-ยืม/คืน วัสดุ อุปกรณและเทคโนโลยีทางการศึกษามีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด 
  1.1.9 ดานความพรอมงบประมาณอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอมีระดับปจจัยท่ี
สงผลตอประสิทธิผลอยูในระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ  โรงเรียนไดรับเงินสนับสนุนในการระดมทรัพยากรเพ่ือใชจาก
แหลงตางๆภายนอกในการบริหารโรงเรียน รองลงมาคือ โรงเรียนมีระบบการเบิกจายเปนไปอยางสะดวกและการเบิกจายเงิน
ในโรงเรียนเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด 
  1.1.10 ดานบรรยากาศท่ีเอ้ืออํานวยตอการบริหารงานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา  
ทุกขอมีระดับปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลอยูในระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ บุคลากรมีความรวมมือ รวมใจท่ีจะ
บริหารงานใหประสบผลสําเร็จ รองลงมาคือ ครูมีเสรีภาพท่ีสรางสรรคสิ่งท่ีเปนประโยชนตอนักเรียน ความสัมพันธระหวาง
บุคลากร มีความอบอุน จริงใจ และบุคลากรรวมกับสรางบรรยากาศทางวิชาการท่ีดีและเหมาะสมในโรงเรียนมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด 
  1.1.11 ดานการมีสวนรวมของชุมชนอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอมีระดับปจจัย
ท่ีสงผลตอประสิทธิผลอยูในระดับมากขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ โรงเรียนมีคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมีความรู ความสามารถ 
ดานการศึกษา รองลงมาคือ โรงเรียนมีการเชิญผูเช่ียวชาญของชุมชนเขารวมวางแผนการบริหารโรงเรียนและโรงเรียนเปด
โอกาสใหชุมชนเขามาใชบริการตางๆท่ีใหบริการไดมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด 
  1.1.12 ดานความพรอมเศรษฐกิจของผูปกครองอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอมี
ระดับปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลอยูในระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ  ฐานะทางเศรษฐกิจของผูปกครองสงเสริมตอ
หลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใชในโรงเรียนไดอยางดี รองลงมาคือ ผูปกครองมีความคลองตัวทางดานฐานะเศรษฐกิจ 
  1.1.13 ดานสภาพสังคมท่ีเอ้ืออํานวยตอการบริหารงานโรงเรียน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา ทุกขอมีระดับปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลอยูในระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ  สภาพสังคมของโรงเรียนสงเสริมตอ
การบริหารโรงเรียน รองลงมา คือ โรงเรียนมีจํานวนนักเรียนท่ีมีอยูในเขตพ้ืนท่ีบริการของอยางเหมาะสม  และสภาพแวดลอม
ของโรงเรียนรมรื่น สะอาด สวยงามมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 
  1.1.14 ดานคาธรรมเนียมการเรียนอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอมีระดับปจจัยท่ี
สงผลตอประสิทธิผลอยูในระดับมาก  
  1.1.15 ดานสภาพสังคมท่ีเอ้ืออํานวยตอการบริหารงานโรงเรียน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา ทุกขอมีระดับปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลอยูในระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ  สภาพรถรับ – สงนักเรียนท่ี
ใหบริการมีความปลอดภัย รองลงมา คือ โรงเรียนจัดบริการรถ-รับสงนักเรียนและโรงเรียนใหบริการรับและสงนักเรียนใน
ภาพรวมตรงเวลาท่ีนัดหมายไวมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 
  1.1.16 ดานคาใชจายอ่ืนๆ อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอมีระดับปจจัยท่ีสงผลตอ
ประสิทธิผลอยูในระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ  โรงเรียนมีบริการอาหารฮาลาลสะอาดถูกหลักอนามัย รองลงมา คือ 
โรงเรียนจัดบริการรถ-รับสงนักเรียนและโรงเรียนมีบริการกองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษาท่ีถูกตองตามหลักศาสนาอิสลาม มีคาเฉลี่ย
นอยท่ีสุด 
 2. การวิเคราะหระดับการบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลาตามเกณฑการประเมิน สมศ. 
รอบสี่  
 2.1 ผลการวิเคราะหขอมูลระดับระดับการบริหารงานโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลาตาม
เกณฑการประเมินสมศ.รอบสี่ ในภาพรวม พบวา มีระดับการบริหารงานโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลาตาม
เกณฑการประเมิน สมศ.รอบสี่ อยูในภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานมีระดับการบริหารงาน
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โรงเรียนอยูในระดับมากดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา รองลงมา ดานการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดานมาตรการสงเสริม และดานคุณภาพครู/อาจารย มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ตามรายละเอียดดังน้ี 
   2.1.1 ดานคุณภาพศิษยในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานมีระดับการ
บริหารงานโรงเรียนอยูในระดับมาก ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูเรียนมีความสามารถในการคิด รองลงมา คือ โรงเรียนสอนให
ผูเรียนเปนคนดี ผูเรียนมีทักษะชีวิต ผูเรียนมีนํ้าหนักสวนสูงตามเกณฑ และผูเรียนทุกช้ันปทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน ไมนอย
กวา 50 ช่ัวโมง/คน/ป โรงเรียนสนับสนุนใหนักเรียนมีการทําสมุดบันทึกความดีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 
  2.1.2 ดานคุณภาพครู/อาจารยในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานมี
ระดับการบริหารงานโรงเรียนอยูในระดับมาก ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ หองเรียนมีแหลงเรียนรูท่ีมีคุณภาพเปนตนแบบอยาง
นอย 1 หอง ครู/อาจารยมีผลงานท่ีนําไปใชประโยชนรองลงมา คือ หองเรียนสะอาด ถูกสุขลักษณะสวยงาม ครูมีการเพ่ิมพูน
ความรู/ประสบการณระหวางปดภาคเรียนอยางนอย 50 ช่ัวโมง/คน/ปมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 
  2.1.3 ดานการบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษาในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย
ดาน พบวา ทุกดานมีระดับการบริหารงานโรงเรียนอยูในระดับมาก ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ โรงเรียนมีการกํากับติดตาม 
ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และรายงานตอคณะกรรมการท่ีเก่ียวของ รองลงมา คือ โรงเรียนมีการประเมินโอกาสในการ
เกิดเหตุการณความเสี่ยงและประเมินผลกระทบของความเสี่ยงโรงเรียนมีจัดการบริหารความเสี่ยงมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 
  2.1.4 ดานการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
ทุกดานมีระดับการบริหารงานโรงเรียนอยูในระดับมาก ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ โรงเรียนมีการดําเนินการใหบุคลากรสาย
สนับสนุนไดรับการพัฒนาอยางนอย 50 ช่ัวโมง/คน/ป รองลงมา คือ โรงเรียนมีบุคลากรสายสนับสนุนอยางนอย 1 คน และ
โรงเรียนมีการพัฒนาบุคลากรตรงกับงานท่ีเก่ียวของ มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 
   2.1.5 ดานความสัมพันธกับชุมชน/สังคมภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาทุกดาน
มีระดับการบริหารงานโรงเรียนอยูในระดับมากดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือมีการใหความรวมมือท่ีสงผลตอชุมชน/สังคม รองลงมา 
คือ โรงเรียนมีการกําหนดแผนงานการนําความรูและประสบการณเพ่ือประโยชนตอชุมชน/สังคม การใหความรวมมือกับชุมชน/
สังคมสงผลตอสถานศึกษา และโรงเรียนไดรับรางวัล/ไดรับการยอมรับ/ยกยอง จากชุมชน/สังคม มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 
   2.1.6 ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
ทุกดานมีระดับการบริหารงานโรงเรียนอยูในระดับมาก ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีโรงเรียนมีการจัดหางบประมาณหรือ
ทรพัยากรสนับสนุนแหลงเงินทุนท้ังจากภายใน/ภายนอก รองลงมา คือ โรงเรียนมีการจัดใหสถานศึกษาเปนแหลงเรียนรูดาน
ศิลปะและวัฒนธรรม และการสงเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 
    2.1.7 ดานการพัฒนาสุนทรียภาพในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานมี
ระดับการบริหารงานโรงเรียนอยูในระดับมาก ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือโรงเรียนมีกิจกรรมพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรูกับชุมชน 
รองลงมา คือ โรงเรียนมีกิจกรรมสืบสานประเพณี และโรงเรียนมีกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและบุคลากร มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 
  2.1.8 ดานอัตลักษณผูเรียนในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานมีระดับ
การบริหารงานโรงเรียนอยูในระดับมาก ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือโรงเรียนมีระบบกลไกขับเคลื่อนสูการปฏิบัติท่ีชัดเจนและ
ตอเน่ือง รองลงมา คือ โรงเรียนมีการกําหนดอัตลักษณผูเรียนของโรงเรียนท่ีเหมาะสมและปฏิบัติได และมีการประเมินผล
ผูเรียนท่ีปรากฏอัตลักษณ ไดคะแนนผลประเมินไมนอยกวา 80 จาก100 คะแนนมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 
  2.1.9 ดานเอกลักษณสถานศึกษาในภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานมี
ระดับการบริหารงานโรงเรียนอยูในระดับมาก ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ โรงเรียนมีการดําเนินงานตามแผนท่ีกําหนด รองลงมา 
คือ โรงเรียนมีผลการประเมินท่ีสะทอนการเปลี่ยนแปลงท่ีดีข้ึนจากประชาคม ไดคะแนนผลประเมิน ไมนอยกวา 80 จาก 100 
คะแนน และมีโรงเรียนมีเหตุผลในการกําหนดเอกลักษณสถานศึกษาท่ีเหมาะสมและปฏิบัติไดมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 
  2.1.10 ดานมาตรการสงเสริม (ภายในสถานศึกษา ) ในภาพรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา ทุกดานมีระดับการบริหารงานโรงเรียนอยูในระดับมาก ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ โรงเรียนใหความสําคัญกับ
ความสามารถดานภาษาอังกฤษ ของผูเรียนกอนสําเร็จการศึกษา รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 6 ไมต่ํากวาระดับ A2 
ตามมาตรฐาน CEFR หรือ เทียบเทาและระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 ไมตํากวาระดับ A1 ตามCEFR (The Common European 
Framework of Reference for Languages) หรือเทียบเทา มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 
   2.1.11 ดานมาตรการสงเสริม (ภายนอกสถานศึกษา) ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย
ดาน พบวา ทุกดานมีระดับการบริหารงานโรงเรียนอยูในระดับมาก ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ โรงเรียนมีแนวปฏิบัติและ
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กระบวนการท่ีชัดเจนและตอเน่ือง รองลงมา คือ โรงเรียนมีการกําหนดตัวบงช้ีและระดับความสําเร็จของเปาหมายไมนอยกวา
รอยละ 80 และโรงเรียนมีผลการประเมินการแกปญหาท่ีมีสัมฤทธิผลตรงตามความตองการของชุมชน ไดคะแนน ผลการ
ประเมินไมนอยกวา 80 จาก 100 คะแนนมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด  
 3.การทดสอบปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลาตามเกณฑ
การประเมินสมศ.รอบสี่ ดวยการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (Stepwise Multiple Regression) ผลการทดสอบ
ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลาตามเกณฑการประเมินสมศ.รอบสี่ 
ดวยการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (Stepwise Multiple Regression) พบวาปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลการ
บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลาตามเกณฑการประเมินสมศ.รอบสี่ คือ ดานผูบริหาร ดานชุมชน และ
ดานคาใชจายอ่ืนๆ โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณ (R) เทากับ 0.808 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 สามารถทํานาย
การบริหารงานไดรอยละ 65 (R 2 = 0.652) และมีคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานายเทากับ + 1.92161 
 สมการทํานายปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลาตามเกณฑ
การประเมินสมศ.รอบสี่ โดยพิจารณาจากตารางท่ี 33 สามารถเขียนสมการทํานายในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได
ดังน้ี 
 สมการคะแนนดิบ 
  Y = 10.732+.280AB1+2.248AB4+2.943AB5 
 สมการคะแนนมาตรฐาน 
     Ẑ  = .053AB1+.373AB4+.350 AB5 
 2.อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยอภิปรายผลไดดังน้ี 

1. ปจจัยท่ีสงผลของประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลาตามเกณฑการประเมนิ
สมศ.รอบสี่ในภาพรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ทุกดานอยูในระดับมากท้ัง 5 ดาน โดยเรียงลําดับจาก
มากไปหานอย คือ  ดานครู ดานผูบริหาร ดานสภาพท่ัวไปของโรงเรียน ดานคาใชจายอ่ืนๆ และดานชุมชน ซึ่งสอดคลองกับฉัต
ราภรณ สถาปตานนท [11] ศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีไดรับ
รางวัลพระราชทานสังกัดสํานัก บริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร พบวา 1) ปจจัยท่ีสงผล
ตอประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการโดยภาพรวมและรายดานมีระดับการปฏิบัติหรือสภาพท่ีเปนจริงอยูในระดับมากโดย
เรียงลําดับจากมากไปหานอยไดแก ดานครู ดานสภาพท่ัวไปของสถานศึกษา ดานชุมชน และดานผูบริหาร ตามลําดับ                
2) ประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการโดยภาพรวมและรายดานมีระดับการปฏิบัติหรือสภาพท่ีเปนจริงอยูในระดับมากโดย
เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก การพัฒนาแหลงการเรียนรู การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนการพัฒนาระบบการวัดและ
ประเมินผลการเรียน  การพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนนักเรียนเปนสําคัญ และการผลิตสื่อ การใชการ
พัฒนาสื่อ และเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู 3) ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการเรียงลําดับตามความสําคัญ 
ไดแก สภาพสังคมท่ีเอ้ืออํานวยตอการบริหารงานวิชาการความรูความสามารถในเรื่องหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู
ของครู การมีสวนรวมของชุมชน ความพรอมดานวัสดุ อุปกรณและเทคโนโลยีทางการศึกษา บรรยากาศท่ีเอ้ืออํานวยตอการ
บริหารงานวิชาการและการดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตามผล 

2. ผลของประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลาตามเกณฑการประเมินสมศ.รอบ
สี ่สรุปไดดังน้ี 
  2.1 ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลาตามเกณฑการประเมินสมศ. รอบสี่ 
ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาทุกดาน อยูในระดับมาก ท้ัง 7 ดาน โดยสามารถเรียงลําดับคาเฉลี่ย
จากมากไปหานอยไดดังน้ี ดานการบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมดาน
มาตรการสงเสริม ดานความสัมพันธกับชุมชน/สังคม ดานอัตลักษณ/เอกลักษณ ดานคุณภาพศิษย และดานคุณภาพครู/
อาจารย เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  

 2.1.1 ดานการบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษาทุกขออยูในระดับมาก สอดคลองกับ ไวพจน           
สีลเตโช [12] ศึกษาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พบวา 
ครูผูสอนมีความคิดเห็นตอการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาพรวม และรายขออยูใน
ระดับมาก 3 ดาน คือ ดานหลักการมีสวนรวม ดานหลักความรับผิดชอบ และดานหลักคุณธรรม สวนในดานความโปรงใส    
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ดานหลักนิติธรรมและดานหลักความคุมคา มีความคิดเห็นในภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับไพรวัลย ชาคโร [13] 
ศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักการศึกษา สํานักงานเขตสาย
ไหม กรุงเทพมหานคร พบวา ครูมีความคิดเห็นตอการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักการศึกษา สํานักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยูในระดับมาก คือ ดานหลัก
คุณธรรม ดานหลักความคุมคา ดานหลักความรับผิดชอบ ดานหลักความโปรงใส ดานหลักความมีสวนรวม และขอท่ีมีคาเฉลี่ย
นอยท่ีสุดคือ ดานหลักนิติธรรมตามลําดับ 

 2.1.2 ดานมาตรการสงเสริมผลการศึกษาพบวาในภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับศศิวิมล ภูมิแดง 
[14] ศึกษาความคิดเห็นของครูผูสอนเก่ียวกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีตอการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จังหวัดปราจีนบุรี พบวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีตอการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จังหวัดปราจีนบุรี โดยภาพรวมและ
รายดาน อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับไดดังน้ี ดานคุณภาพผูเรียน ดานอัตลักษณของสถานศึกษา ดานมาตรการ
สงเสริม ดานการจัดการศึกษา และดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

 2.1.3 ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมผลการศึกษาพบวาในภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับ 
Baker [15] ศึกษาความรูความเขาใจทางสังคมในการทํางานรวมกันภายในกลุมและระหวางกลุมวิชาการของครูในเขตโรงเรียน
ในชนบท บทบาทของอําเภอและโรงเรียนวัฒนธรรมและครูผูสอนกลุมยอย วัฒนธรรมท่ีมีอิทธิพลตอความรวมมือระดับมือ
อาชีพของครู โดยใชทฤษฎีการเรียนรูท่ีเปนรากฐานในความสัมพันธทางสังคมและการพัฒนาท่ีสรางความสัมพันธและกิจกรรม
การศึกษาท่ีมุ งเนนการศึกษาในโรงเรียนระดับกลางและสูงในหน่ึงยานชนบท ความสําคัญของสภาพบรรยากาศและดาน
วิชาการ การเสริมสรางศักยภาพความเปน ผูนําการจัดเตรียมการสนับสนุน การรวมกันและรูปแบบการสื่อสารระบบเครือขาย
และความแข็งแกรง 

 2.1.4 ดานความสัมพันธกับชุมชน/สังคม ผลการศึกษาพบวาในภาพรวมอยูในระดับมากสอดคลองกับ
สมเกียรติ มาลา [16] ไดศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองกําแพงเพชร 
พบวา ดานการมีสวนรวมของชุมชนมีการปฏิบัติอยูในระดับมากขอท่ีมีการปฏิบัติสูงท่ีสุด คือจัดตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานจากตัวแทนครูผูปกครองชุมชนผูทรงคุณวุฒิศิษยเกาเพ่ือมีสวนรวมในการจัดการศึกษาเปดโอกาสใหคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขามามีสวนรวมในวางแผนการจัดการศึกษาและเปดโอกาสใหชุมชน มีสวนรวมในการติดตามประเมนิผล
การดําเนินงานของสถานศึกษา 

 2.1.5 ดานอัตลักษณ/เอกลักษณ ผลการศึกษาพบวาในภาพรวมอยูในระดับมากสอดคลองกับ ทิพยสุดา  
สมนา,มนตนภัส มโนการณ และยงยุทธ ยะบุญธง [17] ศึกษาแนวทางการพัฒนาอัตลักษณของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน             
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 พบวา สภาพการพัฒนาอัตลักษณของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไป
หานอย ไดแก ดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผล รองลงมาไดแก ดานการปรับปรุงแกไข และการธํารงรักษา           
อัตลักษณของสถานศึกษา รองลงมาไดแก ดานการวางแผนในการกําหนดอัตลักษณของสถานศึกษา และดานการนําอัตลักษณ
ของสถานศึกษามาปฏิบัติ  
  2.1.6 ดานคุณภาพศิษย ผลการศึกษาพบวาในภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับพิชัย จุลวรรณโณ 
[18] ศึกษาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาศรีสะเกษ พบวา การปฏิบัติงาน
วิชาการของครูวิชาการในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาศรีสะเกษ โดยรวมอยูในระดับมาก              
เมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับจากมากไปนอย ไดแก การสงเสริมการใชแหลงการเรียนรูท้ังในและนอกสถานศึกษา อยูใน
ระดับมาก การนําภูมิปญญาทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาและนอกสถานศึกษาอยูในระดับมาก การจัดตั้ง และ
พัฒนาแหลงการเรียนรูท้ังใน และนอกสถานศึกษา อยูในระดับปานกลาง การจัดทําเอกสารเผยแพรแหลงการเรียนรู ใหแกครู
และสถานศึกษาอ่ืน อยูในระดับปานกลาง  
 3. ปจจัยท่ีสงผลของประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลาตามเกณฑการประเมิน
สมศ.รอบสี่ ประกอบดวย 3 ปจจัย และปจจัยท่ีสงผลของประสิทธิผลการบริหารมากท่ีสุด คือ ดานผูบริหาร ดานชุมชน  และ
ดานคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเปนเชนน้ีดานผูบริหาร เพราะมีความรู ความสามารถในการบริหารโรงเรียน พัฒนาครูทางดานวิชาการ  
การดําเนินการนิเทศ  กํากับ  ติดตามการสอนของครูอยางสม่ําเสมอ มีระบบบริหารจัดการงานวิชาการ เรื่องของการจัดการ
สอนการสอนใหกับนักเรียน สงเสริมใหครูมีสื่อการสอนท่ีหลากหลาย มีกิจกรรมในช้ันเรียนท่ีดึงดูดใจผูเรียน ดานชุมชนท่ีเปน
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เชนน้ี เพราะการมีสวนรวมของชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา มีงานทําบุญประเพณีโรงเรียนก็จะเขาไปมีสวน
รวมกับคนในชุมชน และมีการนํานักเรียนไปศึกษากับครูภูมิปญญาในทองถ่ิน และสอบถามความเปนอยูของคนในชุมชนรายได 
รายรับของผูปกครอง เศรษฐกิจของผูปกครองสงผลตอการตัดสินเขาเรียนของผูปกครอง และการมีสภาพสังคมท่ีเอ้ืออํานวยตอ
การบริหารงานโรงเรียนในสวนดานคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเปนเชนน้ีเพราะผูปกครองจายคาธรรมเนียมการเรียนใหกับบุตรหลาน 
เพ่ือใหลูกหลานไดเรียนโรงเรียนท่ีมีคุณภาพ มีอุปกรณครบครัน มีสภาพแวดลอมท่ีดี และมีความปลอดภัยสูง และอีกท้ัง
โรงเรียนการอํานวยความสะดวกใหผูปกครองโดยมีรถนักเรียนรับสง เพ่ือไมใหเปนภาระของผูปกครอง เพราะสวนใหญแลว 
ผูปกครองประกอบอาชีพรับจางเปนกังวลเรื่องการรับบุตรหลานสอดคลองกับสวัสดิ์  พานทอง [19] ศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการ
บริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร พบวา  ระดับสภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดสกลนครโดยรวมอยูในระดับมาก ตัวแปรในปจจัยท่ีสงผลตอบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสกลนครมีความสัมพันธกันทางบวกท้ังโดยรวมและรายดาน          
ตัวแปรในปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดสกลนครมีอํานาจพยากรณ  การบริหารงาน
วิชาการของผูบริหาร  จํานวน 2  ดาน คือ ดานคุณภาพการสอนของครู ดานความสามารถในการบริหารของผูบริหาร
นอกจากน้ียังสอดคลองกับเอมิกา  โตฉํ่า [20] ศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการดําเนินงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตาก เขต  2 พบวา การดําเนินงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาตาก เขต 2 มีปจจัยท่ีสงผลตอการดําเนินการบริหารงานวิชาการ จํานวน 5 ปจจัย ไดแก ดานคุณลักษณะทางวิชาชีพ
ของครูผูสอน ดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ดานการปฏิบัติหนาท่ีทางการบริหารของผูบริหาร ดานการจัด
งบประมาณ และดานความพรอมเก่ียวกับอาคารสถานท่ี 
 ในสวนผลการศึกษาครั้งน้ีไมเปนไปตามตามแนวทางของธีระ รุญเจริญ และพัฒนะ เส็งเรียบ คือ ดานครู และ          
ดานสภาพท่ัวไปของโรงเรียน ท่ีเปนเชนน้ีเพราะวา หากปจจัยท้ัง 2 ดาน มีอิทธิมากก็สงผลทําใหประสิทธิผลการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนนอย ท้ังน้ีอาจเปนเพราะครูมีความมั่นใจในการทํางานของตนเองสูงเกินไป หรือคิดวาตนมีความรู
ความสามารถมากกวาคนอ่ืน จนขาดความรอบคอบ และสนใจในดานสภาพท่ัวไปของโรงเรียนมากเกินไป จนไมสนใจงาน
วิชาการของโรงเรียน อาจมีผลทําใหการตัดสินใจของตนเองผิดพลาดไป จนสงผลตอความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียน  
 

สรุปผลการวิจัย 
การศึกษาปจจัยท่ีสงผลของประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลาตามเกณฑการ

ประเมินสมศ.รอบสี่ สรุปไดดังน้ี ปจจัยท่ีสงผลของประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลาตาม
เกณฑการประเมินสมศ. รอบสี่ ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ทุกดานอยูในระดับมากท้ัง 5 ดาน 
โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ ดานครู ดานผูบริหาร ดานสภาพท่ัวไปของโรงเรียน ดานคาใชจายอ่ืนๆ และดานชุมชน 
สวนประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลาตามเกณฑการประเมินสมศ.รอบสี่ในภาพรวมอยู
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาทุกดาน อยูในระดับมาก ท้ัง 7 ดาน โดยสามารถเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหา
นอยไดดังน้ี ดานการบริหารและธรรมา ภิบาลของสถานศึกษา ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมดานมาตรการสงเสริม 
ดานความสัมพันธกับชุมชน/สังคม ดานอัตลักษณ/เอกลักษณ ดานคุณภาพศิษย และ ดานคุณภาพครู/อาจารย สําหรับสมการ
เชิงพยากรณปจจัยท่ีสงผลของประสิทธิผลไดแก ดานผูบริหาร (AB1) ดานชุมชน (AB4) และดานคาใชจายอ่ืน ๆ (AB5)  
 เมื่อพิจารณาคาคงท่ี คาสมัประสิทธ์ิของตัวพยากรณแลว สามารถเขียนสมการพยากรณไดดังน้ี 
  3.1 สมการณพยากรณในรูปคะแนนดิบ 
        Y = 10.732+.280AB1+2.248AB4+2.943AB5 
  3.2 สมการณพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน 
       Ẑ  = .053AB1+.373AB4+.350 AB5 
 
 
 
 



1715
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 
กิตติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณา ชวยเหลือ แนะนําและใหคําปรึกษาอยางดียิ่งจากรอง
ศาสตราจารย ดร.รุงชัชดาพร เวหะชาติ ประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ และอาจารย ดร.ศิลปชัย สุวรรณมณีท่ีไดกรุณาถายทอด
ความรู แนวคิด วิธีการ คําแนะนําและตรวจสอบแกไขขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใสยิ่ง ผูวิจัยกราบขอบพระคุณเปน
อยางสูง 

ขอขอบคุณผูเช่ียวชาญทุกทาน ท่ีกรุณาตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยและไดปรับปรุงขอบกพรองและใหคําแนะนําใน
การสรางเครื่องมือใหถูกตองสมบูรณยิ่งข้ึน รวมท้ังบุคคลท่ีผูวิจัยไดอางอิงทางวิชาการตามท่ีปรากฏในบรรณานุกรม 

ขอขอบคุณผูบริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียนในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลาทุกทานท่ีใหความอนุเคราะหและความ
สะดวกในการเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัยเปนอยางดี 

ขอขอบคุณนิสิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาทุกทานท่ีไดใหคําแนะนําและสงเสริมกําลังใจตลอดมา นอกจากน้ียัง
มีผูท่ีใหความรวมมือชวยเหลืออีกหลายทาน ซึ่งไมสามารถกลาวนามในท่ีน้ีหมด จึงขอขอบคุณทุกทานมา ณ โอกาสน้ี 

คุณคาจากวิทยานิพนธฉบับน้ี ผูวิจัยขอมอบเปนกตัญูกตเวทีแดบิดา มารดาและครูบาอาจารยท่ีเคยอบบรมสั่งสอน 
ตลอดจนผูมีพระคุณทุกทาน 
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P10179

พฤติกรรมการเลือกซื้อบริการที่พักโรงแรมผ่านสื่อออนไลน์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดภูเก็ต

วุฒธิพงษ์ รุจามาศ1* และดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ2

บทคัดย่อ
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อบริการที่พักโรงแรมผ่านส่ือออนไลน์ของนักท่องเท่ียว

ชาวไทยในจังหวัดภูเก็ต โดยมีกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดภูเก็ต จ�านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวมรวมข้อมูล 

คือ แบบสอบถาม ส�าหรับสถิติที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test ค่า 

F-test (One Way ANOVA) ทดสอบ Chi-Square และทดสอบความแตกต่างระหว่างคู่โดยใช้การวิเคราะห์ Post Hoc แบบ Least 

Significant Difference: LSD ผลการศกึษาพบว่าภาพรวมของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ส่งผลต่อพฤตกิรรมการเลอืก

ซื้อบริการที่พักโรงแรมผ่านสื่อออนไลน์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดภูเก็ต อยู่ในระดับมาก เมื่อจ�าแนกรายด้าน พบว่า ด้านที่

ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อบริการที่พักโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดภูเก็ตมากที่สุด ได้แก่ ด้านกระบวนการ รอง

ลงมา คือ ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านการส่งเสริมการตลาดและด้าน

บุคลากร ตามล�าดับ นอกจากนี้ยังพบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดภูเก็ต ที่มีแหล่งข้อมูลข่าวสารที่พัก วิธีการค้นหาข้อมูลที่พัก

เพิม่เตมิ ความถีใ่นการค้นหาข้อมลูทีพ่กัออนไลน์ อปุกรณ์ทีใ่ช้เข้าไปค้นหาข้อมลู สิง่ส�าคญัในการตดัสนิใจเลอืกทีพ่กั และผูม้ส่ีวนร่วม

ในการตัดสินใจ ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อบริการที่พักโรงแรมผ่านส่ือออนไลน์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดภูเก็ต แตก

ต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ค�าส�าคัญ : พฤติกรรมการเลือกซื้อ ที่พักโรงแรม นักท่องเที่ยวชาวไทย

1 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภูเก็ต 83000
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The behavior of Thai tourists in hotel booking via online channel in Phuket Province

Wuttipong Rujamas1* and Doungrat Koykitjarern2

Abstract
The main objective of this research is to study the behavior of hotel and accommodation booking via 

online channel of Thai tourists in Phuket province. The sample consisted of 400 Thai tourists in Phuket. The 

data collecting tools were questionnaires for research statistics consisting of frequency, percentage, mean, 

standard deviation, t-test, F-test (One-way ANOVA), Chi-Square test and difference between pairs using Post Hoc 

Least Significant Difference: LSD. The results show that the overall picture of online marketing mix factors affect 

the behavior of hotel and accommodation booking via online channel of Thai tourists in Phuket is at a high 

level. When classified each factor, it was found that the most affect factor to Thai tourists’ behavior in booking 

hotel via online channel in Phuket province is process, place, price, product, physical environment, promotion 

and personnel respectively. In additional, it was found that Thai tourists who roaming in Phuket province which 

have accommodation news resources, the way to sourcing, the frequency in searching accommodation via 

online, searching device, most affect factor to decide and decision makers that affect to the behavior of Thai 

tourists in booking hotel via online channel in Phuket province are significantly difference by .05 in term of 

statistic.

Keywords : purchasing behavior, hotel and accommodation, Thai tourists.
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บทนำ 

เทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้า เข้ามาเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิต การประกอบธุรกิจ ใน ด้านต่าง ๆ ต้องมีการ
ปรับตัว อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นธุรกิจหนึ่งที่มีความจำเป็นต้องพัฒนาตามเทคโนโลยี  เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการ
ดำเนินธุรกิจ และช่วยขยายช่องทางในการเข้าถึงผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น โดยสื่อสังคมออนไลน์ เป็นช่องทางที่ได้รับความนิยม
อย่างแพร่หลาย ในปี 2562 มีปริมาณจำนวนผู้ใช้งานจริงผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Active Social Media Users) สูงถึง 3.484 
พันล้านคนทั่วโลก มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องใน อนาคต [1] ส่งผลให้ธุรกิจต่างๆ หันมาทำการตลาดบนสื ่อสังคม
ออนไลน์ (Social Media Marketing) เนื่องจากรูปแบบการสื ่อสารที่เข้าถึงได้ง่ายและการใช้งานไม่ซับซ้อน เอื้อให้ธุรกิจ
สามารถโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ทำการตลาดตามความชอบส่วนตัวของลูกค้า และสอดรับกับการใช้งานและความต้องการของ
ผู้ใช้งานบนโลกออนไลน์เป็นสำคัญ เห็นได้จากการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2561 ที่ทาง
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำรวจผู้ใช้งาน 
จำนวน 10,727 คน มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตเฉลี่ยนวันละ 10 ชั่วโมง  5 นาที เพิ่มจากปี 2560 จำนวน 3 ชั่วโมง 30 นาที คน
ไทยใช้สื่อสังคมออนไลน์สูงถึงวันละ 3 ชั่วโมง 30 นาที โดยมีการซ้ือสินค้า/บริการผ่านทางออนไลน์ติดอันดับ 1 ใน 5 กิจกรรมที่
ใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นปีที่ 2 มีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้นจากร้อยละ 50.8 เป็นร้อยละ 51.3 กิจกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่มี
การเปลี่ยนแปลงมากที่สุดการจองโรงแรม/ที่พักติดอันดับ 3 โดยเปลี่ยนแปลงจากปี 2560 ที่มีเพียงร้อยละ 11 เป็นร้อยละ 
20.7 ในปี 2561 เปรียบเทียบระหว่างวิธีการออนไลน์และออฟไลน์มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตตอบว่าใช้วิธีการจองโรงแรม/ที่พักผ่าน
ทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอยู่ในลำดับที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 89.2 และมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่ตอบว่าจองโรงแรม/ที่พักผ่าน
ตัวแทนคิดเป็นร้อยละ 10.8 [2] 

 จังหวัดภูเก็ตเป็นหน่ึงในจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวชาวไทย เลือกเดินทางเข้ามาเพื่อพำนับและท่องเที่ยวจำนวนมากที่สุด
เป็นลำดับหน่ึงในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย โดยมีนักท่องเที่ยวชาวไทยในไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 จำนวน 1,087,866 ใน
ไตรมาสที่ 1 ของปี 2561 จำนวน 1,124,867 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.40 [3] จึงทำให้ผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวอาทิเช่น โรงแรม
ต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ตมีการแข่งขันทางด้านห้องพัก การบริการ ราคา ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ซ่ึงแต่ละโรงแรม
ย่อมมีความแตกต่างกัน ตามระดับมาตรฐานของโรงแรมน้ันๆ แต่ละโรงแรมต่างเพิ่มช่องทางการตลาดโดยจัดทำเว็บไซต์  เปิด
ระบบทำการจองห้องพักบนเว็บไซต์ โฆษณาประชาสัมพันธ์ และสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ (Social Media Marketing) อาทิเช่น 
Facebook, Instagram, Line เพื่อเป็นตัวช่วยในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาใช้บริการโรงแรมของตนให้มากขึ้น 

 ดังนั้นหากพิจารณาในด้านการจองโรงแรม/ที่พักผ่านทางอินเทอร์เน็ตและแนวโน้มการใช้อินเทอร์เน็ตจะเห็นได้ว่า
โอกาสในการขายบริการ/ที่พักผ่านทางอินเทอร์เน็ตจึงมีแนวโน้มที่จะเป็นที่นิยมมากขึ้น ด้วยข้อมูลอย่างที่กล่าวมาผู้ทำวิจัยมี
ความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือบริการที่พักโรงแรมผ่านสื่อออนไลน์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดภูเก็ต เพื่อ
นำข้อมูลการวิจัยที่ได้น้ีไปเป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อออนไลน์ของโรงแรมต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือบริการที่พักโรงแรมผ่านสื่อออนไลน์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดภูเก็ต  

2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเลือกซ้ือบริการที่พักของโรงแรม 
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วิธีการดำเนนิการ 

งานวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีขั้นตอนการวิจัยดังน้ี เริ่มจากทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับ สื่อออนไลน์ และ
พฤติกรรมการจองโรงแรมออนไลน์ ลำดับต่อมาสร้างแบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือน 
พฤศจิกายน 2562 โดยมีกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดภูเก็ต การกำหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา (Sample Size) 
เน่ืองจากกลุ่มตัวอย่างประชากรดังกล่าวไม่สามารถที่จะกำหนดความแน่นอนได้ ผู้วิจัยใช้สูตรของ W.G. Cochran ในการ
คำนวณ กำหนดระดับค่าความเชื่อม่ันร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 กลุ่มตัวอย่างที่คำนวณได้ มีเท่ากับ 
385 คน ทั้งน้ีเพื่อลดความคลาดเคลื่อนและสร้างความเชื่อมันในการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยจะใช้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 400 
คน นำข้อมูลที่ได้รับไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องมือทางสถิติ สำหรับสถิติที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า F-test (One Way ANOVA) การทดสอบความแตกต่างระหว่างคู่โดยใช้การวิเคราะห์ 
Post Hoc แบบ Least Significant Difference: LSD และการหาค่าสถิติค่าไคสแควร์ (Chi-Square test) สรุปผลการวิจัยและ
อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อบริการที่พักโรงแรมผ่านสื่อออนไลน์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดภูเก็ต มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือบริการที่พักโรงแรมผ่านสื่อออนไลน์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดภูเก็ต และ
เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมการทางการตลาดที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเลือกซ้ือบริการที่พักของ 

1. ปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดภูเก็ต 

นักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดภูเก็ต ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 57.8 มีอายุระหว่าง 20-30 
ปี คิดเป็นร้อยละ 43.5 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 42.5 มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิด
เป็นร้อยละ 68.5 มีสถานะภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 67 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,101-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.3 

2. พฤติกรรมการเลือกซ้ือบริการที่พักโรงแรมผ่านสื่อออนไลน์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดภูเก็ต 

นักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดภูเก็ต ส่วนใหญ่ใช้ Facebook เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารที่พัก คิดเป็นร้อยละ 52.8 
รองลงมา คือ เว็บไซต์โรงแรม คิดเป็นร้อยละ 32 มีวิธีการค้นหาข้อมูลห้องพักเพิ่มเติมโดยอ่านบทความของคนที่เคยพัก คิดเป็น
ร้อยละ 48.3 มีความถี่ในการค้นหาข้อมูลที่พักออนไลน์น้อยกว่า 1 ครั้ง/เดือน คิดเป็นร้อยละ 60.3 ใช้ Smartphone เป็น
อุปกรณ์ที่เข้าไปค้นหาข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 80 ให้ความสำคัญกับสิ่งอำนวยความสะดวกครบ คิดเป็นร้อยละ 38.7 เลือกใช้
บริการโรงแรมระดับ 4 ดาว คิดเป็นร้อยละ 44 และตัดสินใจเลือกซ้ือบริการที่พักด้วยตนเองคิดเป็นร้อยละ 65 

3. ปัจจัยส่วนประสมการตลาดออนไลน์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อบริการที่พักโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยในจังหวัดภูเก็ต 

ภาพรวมของปัจจัยส่วนประสมการตลาดออนไลน์ที ่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื ้อบริการที ่พักโรงแรมของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดภูเก็ต อยู่ในระดับมาก เม่ือจำแนกรายด้าน พบว่า ด้านที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือบริการ
ที่พักโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดภูเก็ตมากที่สุด ได้แก่ ด้านกระบวนการ รองลงมา คือ ด้านช่องทางการจัด
จำหน่าย ด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านการส่งเสริมการตลาดและด้านบุคลากรการส่งเสริมการตลาด
และด้านบุคลากร ตามลำดับ รายละเอียดดังสรุปในตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 แสดงค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากภาพรวมของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
บริการที่พักโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดภูเก็ต 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกซ้ือบริการที่พักโรงแรมของ

นักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดภูเก็ต 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ 3.92 0.50 มาก 
2. ด้านราคา 4.00 0.72 มาก 
3. ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย 4.03 0.47 มาก 
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด  3.63 0.39 มาก 
5. ด้านบุคลากร 3.44 0.52 ปานกลาง 
6. ด้านลักษณะทางกายภาพ 3.87 0.57 มาก 
7. ด้านกระบวนการ 4.13 0.55 มาก 

ภาพรวม 3.86 0.53 มาก 
 

4. การทดสอบสมมติฐาน  

ตารางที ่ 2 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยส่วนบุคคลที ่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อบริการที่พักโรงแรมของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดภูเก็ต 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
พฤติกรรมการเลือกซ้ือบริการที่พักโรงแรมผ่านสื่อ
ออนไลน์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดภูเก็ต 

Sig. 

1 เพศ แหล่งข้อมูลข่าวสารที่พัก 0.009* 
  วิธีการค้นหาข้อมูลที่พักเพิ่มเติม 0.002* 
  อุปกรณ์ที่ใช้เข้าไปค้นหาข้อมูล 0.000* 
2 อายุ แหล่งข้อมูลข่าวสารที่พัก 0.000* 
  วิธีการค้นหาข้อมูลที่พักเพิ่มเติม 0.000* 
  ความถี่ในการค้นหาข้อมูลที่พักออนไลน์ 0.000* 
  อุปกรณ์ที่ใช้เข้าไปค้นหาข้อมูล 0.000* 
  โรงแรมที่เลือกใช้บริการ 0.001* 
  สิ่งสำคัญในการตัดสินใจเลือกที่พัก 0.000* 
  ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 0.000* 
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ตารางที ่ 2 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยส่วนบุคคลที ่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อบริการที่พักโรงแรมของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดภูเก็ต (ต่อ) 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
พฤติกรรมการเลือกซ้ือบริการที่พักโรงแรมผ่านสื่อ
ออนไลน์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดภูเก็ต 

Sig. 

3 อาชีพ แหล่งข้อมูลข่าวสารที่พัก 0.000* 
  วิธีการค้นหาข้อมูลที่พักเพิ่มเติม 0.000* 
  ความถี่ในการค้นหาข้อมูลที่พักออนไลน์ 0.000* 
  อุปกรณ์ที่ใช้เข้าไปค้นหาข้อมูล 0.000* 
  โรงแรมที่เลือกใช้บริการ 0.003* 
  สิ่งสำคัญในการตัดสินใจเลือกที่พัก 0.000* 
  ผูมี้ส่วนร่วมในการตัดสินใจ 0.000* 
4 ระดับการศึกษา แหล่งข้อมูลข่าวสารที่พัก 0.001* 
  วิธีการค้นหาข้อมูลที่พักเพิ่มเติม 0.000* 
  อุปกรณ์ที่ใช้เข้าไปค้นหาข้อมูล 0.000* 
  โรงแรมที่เลือกใช้บริการ 0.007* 
  สิ่งสำคัญในการตัดสินใจเลือกที่พัก 0.000* 
  ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 0.000* 
5 สถานภาพ แหล่งข้อมูลข่าวสารที่พัก 0.000* 
  วิธีการค้นหาข้อมูลที่พักเพิ่มเติม 0.000* 
  ความถี่ในการค้นหาข้อมูลที่พักออนไลน์ 0.038* 
  อุปกรณ์ที่ใช้เข้าไปค้นหาข้อมูล 0.002* 
  สิ่งสำคัญในการตัดสินใจเลือกที่พัก 0.000* 
  ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 0.000* 
6 รายได้ต่อเดือน แหล่งข้อมูลข่าวสารที่พัก 0.001* 
  วิธีการค้นหาข้อมูลที่พักเพิ่มเติม 0.000* 
  ความถี่ในการค้นหาข้อมูลที่พักออนไลน์ 0.000* 
  โรงแรมที่เลือกใช้บริการ 0.000* 
  สิ่งสำคัญในการตัดสินใจเลือกที่พัก 0.000* 
  ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 0.000* 

หมายเหตุ: *   คือ มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือบริการที่พักโรงแรมผ่านสื่อออนไลน์ของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยในจังหวัดภูเก็ตแตกต่างกัน ผลการศึกษาพบว่าข้อมูลที่เป็นไปตามสมมติฐานได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา 
สถานภาพ และรายได้ต่อเดือน ที ่แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื ้อบริการที่พักโรงแรมผ่านสื่อออนไลน์ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดภูเก็ต อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 3 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยส่วนประสมการตลาดออนไลน์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือบริการที่พัก
โรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดภูเก็ต โดยสรุป 

ปัจจัยส่วน
ประสม

การตลาด
ออนไลน์ 

พฤติกรรมการเลือกซ้ือบริการที่พักโรงแรมผ่านสื่อออนไลน์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดภูเก็ต 
แหล่งข้อมูล
ข่าวสารที่

พัก 

วิธีการ
ค้นหาข้อมูล

ที่พัก
เพิ่มเติม 

ความถี่ใน
การค้นหา
ข้อมูลที่พัก
ออนไลน์ 

อุปกรณ์ที่ใช้
เข้าไปค้นหา

ข้อมูล 

สิ่งสำคัญใน
การ

ตัดสินใจ
เลือกที่พัก 

โรงแรมที่
เลือกใช้
บริการ 

ผู้มีส่วนร่วม
ในการ

ตัดสินใจ 

ภาพรวม F = 19.53* 
Sig. = .000 

F = 24.23* 
Sig. = .000 

F = 59.55* 
Sig. = .000 

F = 5.74* 
Sig. = .003 

F = 22.15* 
Sig. = .000 

F = 1.91 
Sig. = .127 

F = 7.62* 
Sig. = .000 

หมายเหตุ: *   คือ มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

นักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดภูเก็ต ที่มีแหล่งข้อมูลข่าวสารที่พัก วิธีการค้นหาข้อมูลที่พักเพิ่มเติม ความถี่ในการ
ค้นหาข้อมูลที่พักออนไลน์ อุปกรณ์ที่ใช้เข้าไปค้นหาข้อมูล สิ่งสำคัญในการตัดสินใจเลือกที่พัก และผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ต่างกัน ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือบริการที่พักโรงแรมผ่านสื่อออนไลน์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดภูเก็ต แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

สามารถอภิปรายผลแต่ละประเด็นได้ดังต่อไปน้ี 

1. ผลการศึกษาพบว่าภาพรวมของปัจจัยส่วนประสมการตลาดออนไลน์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือบริการที่พัก
โรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดภูเก็ต อยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกรายด้าน พบว่า ด้านที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
เลือกซื้อบริการที่พักโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดภูเก็ตมากที่สุด ได้แก่ ด้ านกระบวนการ รองลงมาคือ ด้าน
ช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านการส่งเสริมการตลาดและด้านบุคลากร 
ตามลำดับ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ วันชัย สุขสะปาน [5] ที่ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง อิทธิพลของกระบวนการสื่อสารใน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ที่มีผลต่อการตัดสินใจจองที่พักผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภค ผลการศึกษา พบว่า ความสัมพันธ์
ระหว่าง ส่วนประสมทางการตลาด 7P ของผู ้บริโภคที่ใช้ สังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจจอง  ที ่พักผ่าน
อินเทอร์เน็ตอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.01 ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าสาเหตุที่ภาพรวมของปัจจัยส่วนประสมการตลาดออนไลน์ที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกซื้อบริการที่พักโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดภูเก็ต อยู่ในระดับมาก เนื่องจากปัจจัยส่วน
ประสมการตลาดออนไลน์ ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทาง
การตลาดของธุรกิจโรงแรมที่พักได้อย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุด ทั้งยังสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าชาวไทยได้ดี 
ทั้งในด้าน ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทาง
กายภาพและด้านกระบวนการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านกระบวนการ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือบริการที่พักโรงแรมของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดภูเก็ตมากที่สุด เน่ืองจากนักท่องเที่ยวมีความต้องการบริการที่รวดเร็วและถูกต้อง และขั้นตอน
การซ้ือบริการที่พักตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการสะดวกง่ายดาย 

2. ผลการศึกษาพบว่าพฤติกรรมการเลือกซ้ือบริการที่พักโรงแรมผ่านสื่อออนไลน์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัด
ภูเก็ต นักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดภูเก็ต ส่วนใหญ่ใช้ Facebook เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารที่พัก มีวิธีการค้นหาข้อมูลห้องพัก
เพิ่มเติมโดยอ่านบทความของคนที่เคยพัก มีความถี่ในการค้นหาข้อมูลที่พักออนไลน์น้อยกว่า 1 ครั้ง/เดือน ใช้ Smartphone 
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เป็นอุปกรณ์ที่เข้าไปค้นหาข้อมูล ให้ความสำคัญกับสิ่งอำนวยความสะดวกครบ เลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 4 ดาว และ
ตัดสินใจเลือกซ้ือบริการที่พักด้วยตนเอง สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ศิริมงคล ราชสันเทียะ [6] ที่ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ปัจจัย
ที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการจองโรงแรมออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัย สื่อสังคม
ออนไลน์ด้านกระทู้ และชุมชนออนไลน์ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการจองโรงแรมออนไลน์ของ ผู้บริโภคมากที่สุด โดยมีนัยสำคัญ
ที่ระดับ .05 ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าสาเหตุที่นักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดภูเก็ตมีพฤติกรรมการรับรู้สื่อออนไลน์ Facebook เป็น
อันดับแรก เน่ืองจากเข้าถึงได้ง่าย ทั้งยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ทรงศักดิ์ ศรีสวย [7] ที่ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง พฤติกรรม
การใช้สื่อออนไลน์ที่มีผลต่อการตอบสนองของผู้บริโภค ผลการศึกษาพบว่าในภาพรวมผู ้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
Facebook มากที่สุด 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการศึกษาพบว่าภาพรวมของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือบริการที่พัก
โรงแรมผ่านสื่อออนไลน์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดภูเก็ต อยู่ในระดับมาก เม่ือจำแนกรายด้าน พบว่า ด้านที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกซ้ือบริการที่พักโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดภูเก็ตมากที่สุด ได้แก่ ด้านกระบวนการ รองลงมา 
คือ ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านการส่งเสริมการตลาดและด้าน
บุคลากร ตามลำดับ นอกจากน้ีพฤติกรรมการเลือกซ้ือบริการที่พักโรงแรมผ่านสื่อออนไลน์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัด
ภูเก็ต โดยส่วนใหญ่ใช้ Facebook เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารที่พัก มีวิธีการค้นหาข้อมูลห้องพักเพิ่มเติมโดยอ่านบทความของคน
ที่เคยพัก มีความถี่ในการค้นหาข้อมูลที่พักออนไลน์น้อยกว่า 1 ครั้ง/เดือน ใช้ Smartphone เป็นอุปกรณ์ที่เข้าไปค้นหาข้อมูล 
ให้ความสำคัญกับสิ่งอำนวยความสะดวกครบ เลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 4 ดาว และตัดสินใจเลือกซ้ือบริการที่พักด้วยตนเอง 
จากการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือบริการที่พักโรงแรม
ผ่านสื่อออนไลน์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดภูเก็ต อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และจากการทดสอบสมมติฐาน
พบว่าปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือบริการที่พักโรงแรมผ่านสื่อออนไลน์
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดภูเก็ต แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ผู้วิจัยเสนอการวิจัยน้ี ใช้วิธีสำรวจข้อมูลเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถาม ดังน้ัน ในการทำวิจัยครั้งต่อไป ควรทำการวิจัย
เชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์จากนักท่องเที่ยวชาวไทย เพื่อให้ทราบถึงความต้องการ และข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการ
ปรับปรุงกิจการที่พักโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตได้มากขึ้น 

กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยเรื่อง "พฤติกรรมการเลือกซ้ือบริการที่พักโรงแรมผ่านสื่อออนไลน์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดภูเก็ต" น้ี 
สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ในคณะวิทยาการจัดการที่ได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้แก่ผู้วิจัยตลอด
ระยะเวลาการศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตลอดจนเจ้าหน้าที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ช่วยเหลือให้คำแนะนำ
แนวทางในการวิจัย ซ่ึงผู้วิจัยสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์และเป็นพื้นฐานในการทำวิทยานิพนธ์ฉบับน้ีได้เป็นอย่างดี 

ขอขอบพระคุณนักท่องเที่ยวชาวไทยทุกท่านในจังหวัดภูเก็ตที่สละเวลาอันมีค่าของท่านในการให้ข้อมูล ซ่ึงทำให้ผู้วิจัย
ได้ผลการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อการทำวิทยานิพันธ์ฉบับน้ี 
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ผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุกท่านอย่างสูงมา ณ โอกาศน้ีด้วย 
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P10180

ความเต็มใจจ่ายค่าธรรมเนียมจัดการขยะจากเรือประมงพาณิชย์ในจังหวัดสงขลา

คมวิทย์ ศิริธร1* และสุทธิดา คงร่ม2

บทคัดย่อ
การวิจัยคร้ังน้ีมุ่งเน้นการจัดการขยะทะเลที่มาจากเรือประมงพาณิชย์ ด้วยการประยุกต์ใช้นโยบายจัดเก็บค่าธรรมเนียม

ขยะ ตลอดจนศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเต็มใจจ่ายค่าธรรมเนียมขยะดังกล่าว โดยใช้กลุ่มตัวอย่างชาวประมงพาณิชย์ในจังหวัด

สงขลา จ�านวน 240 ราย วิเคราะห์ด้วยค่าสหสัมพันธ์และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการศึกษาพบว่า ชาวประมง

พาณิชย์โดยรวมมีความเต็มใจจ่ายค่าธรรมเนียมขยะในอัตรา 50 บาทต่อเดือน แต่เมื่อจ�าแนกความเต็มใจจ่ายตามขนาดเรือกลับพบ

ว่า เรือประมงขนาดเล็กมีความเต็มใจจ่ายที่ 45 บาทต่อเดือน เรือประมงขนาดกลางมีความเต็มใจจ่ายที่ 52 บาทต่อเดือน ในขณะที่

เรอืประมงขนาดใหญ่กลบัมคีวามเตม็ใจจ่ายสงูถงึ 60 บาทต่อเดอืน สะท้อนถึงความสามารถช�าระค่าธรรมเนยีมจัดการขยะทีแ่ตกต่าง

ตามรายได้จากการท�าประมงและการก่อขยะที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังพบว่า ปัจจัยด้านมูลค่าสัตว์น�้าที่จับได้ได้ต่อครั้ง ขนาดเรือ

ประมงพาณชิย์ทีใ่ช้ ปรมิาณอาหารสดทีน่�าขึน้เรอืไปล้วนมผีลต่อความเตม็ใจจ่ายในทศิทางเดยีวกนั ดงันัน้ในการประยกุต์ใช้นโยบาย

จัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะ ผู้ก�าหนดนโยบายควรจัดเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราที่แตกต่างกันระหว่างเรือขนาดเล็ก และเรือขนาดใหญ่

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและเป็นธรรมส�าหรับผู้ท�าธุรกิจประมงพาณิชย์ทุกกลุ่ม 

ค�าส�าคัญ: ขยะทะเล ความเต็มใจจ่าย ค่าธรรมเนียมในการจัดเก็บขยะ

1 ผศ.ดร. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สงขลา 90000
2 นักศึกษา หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สงขลา 90000
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Willingness to Pay for a Commercial Fishery Waste Management Service in Songkhla

Komwit Siritorn1* and Suthida Kongrom1

Abstract
This study examined a willingness to pay (WTP) for a commercial fishery waste management service 

and revealed factors influencing the willingness to pay by collecting data from 240 fishermen working in 

Songkhla commercial fishery industries. The data were analyzed by using correlation and One-way ANOVA 

techniques. The findings showed that the fishermen in general had the WTP for the service 50 baht/month. 

However, the WTPs classified by ship size were expressed differently. The small ship size group would pay for 

45 baht/month but the medium size would pay for 50 baht/month while the large size would like to pay for 

60 baht/month. This could reflect the different ability to pay of the fishermen, upon their revenue and waste 

generation rate. The analysis also indicated that value of caught fish per times, ship size, and the amount of 

taking fresh food had positive correlations to the WTP, significantly. Thus, to impose the charge for a 

commercial fishery waste management service, the policy maker may collect the fee from various ship sizes, 

differently in order to be fair for all kinds of fishery industries.

Keywords: marine garbage, willingness to pay, garbage collection fees

บทนำ 
ขยะทะเล (marine litter)  นับเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมทางทะเลที่ส่งผลต่อระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล โดย

รายงานสถานการณ์ขยะในท้องทะเลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง [1] พบว่ามีแพขยะทะเลที่ประกอบด้วยขยะ
พลาสติกยาวกว่า 10 กิโลเมตร ในทะเลนอกเขตชายฝั่ง สะท้อนให้เห็นถึงมาตรการจัดการขยะทั้ งบนบกและทะเลที่ขาด
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้องค์กรอนุรักษ์ท้องทะเลยังได้ระบุว่า ประเทศในอาเซียนเป็นประเทศที่ท้ิงขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดใน
โลก ซึ่งมีจำนวนขยะมากกว่าครึ่งหนึ่งหรือกว่า 8 ล้านตันต่อปี โดยเฉพาะมาจาก 5ประเทศหลัก ได้แก่ จีน อินโดนีเซีย 
ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และไทย [2] ประกอบกับเอกสารงานวิจัยของ Jembeck et al. [3] ที่จัดอันดับให้ประเทศไทยเป็นอันดับ
ที่ 6 ของประเทศที่ปล่อยขยะลงสู่ทะเลมากที่สุดในโลก ดังนั้น สะท้อนให้เห็นว่าแนวโน้มปริมาณขยะในทะเลเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง หากไม่มีมาตรการในการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยจากข้อมูลจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในปี 2561 แสดง
ข้อมูลขยะในทะเลที่เกิดขึ้นท่ัวประเทศพบว่า ขยะส่วนใหญ่เป็นถุงพลาสติกและกล่องอาหารโฟม ทั้งนี้ภาคใต้นับเป็นพ้ืนท่ีหนึ่งที่
กำลังประสบปัญหาขยะทะเลอย่างรุนแรง เนื่องจากมีลักษณะภูมิประเทศติดชายฝั่งทั้งสองด้าน มีเศรษฐกิจอยู่บนฐานรากของ
เกษตรกรรมและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในทะเล ทำให้ประชากรส่วนใหญ่เลือกประกอบอาชีพประมงเป็นหลัก ทั้งนี้
เพราะกิจการประมงทำให้เกิดผลผลิต และส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจในภาคใต้และอุตสาหกรรมใกล้เคียง เมื่อประชากร
ของประเทศเพิ่มขึ้น ทำให้ความต้องการสัตว์น้ำเพื่อไปประกอบอาหารมีจำนวนเพิ่มขึ้น ส่งผลให้การทำประมงมีการขยายตัว
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดขยะในทะเลเพิ่มขึ้น  

จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดหนึ่งที่ติดกับอ่าวไทย มีการประกอบอาชีพประมงเป็นส่วนใหญ่และกำลังประสบปัญหาขยะ
ทะเลที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในท้องทะเล โดยจากการลงพื้นที่เพื่อสอบถามข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการทำประมงและการ
ดำรงชีพในเรือของชาวประมงพาณิชย์ พบว่าในพื้นที่ดังกล่าวยังประสบปัญหาเกี่ยวกับการจัดการขยะที่ไม่ถูกต้องและถูก
สุขลักษณะ มีการจัดเก็บขยะบางประเภทท่ีสามารถจำหน่ายได้ไว้ และทิ้งส่วนท่ีเหลือลงสู่ทะเล เช่น พวกถุงพลาสติก กระดาษ 
และเศษอวนต่าง ๆ ทำให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในท้องทะเล อย่างเช่น กรณีวาฬนำร่องครีบสั้นที่
เกยตื้นบริเวณคลองนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลาได้ตายลง หลังจากผ่าชันสูตรพบว่า มีถุงพลาสติกในกระเพาะอาหารมาก
ถึง 85 ช้ิน โดยมีน้ำหนักประมาณ 8 กิโลกรัม หรือในกรณีเต่าถูกขยะถุงพลาสติกและเครื่องมือประมงเกี่ยวรั้งรอบขาจนขาขาด 
[4] โดยนางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยว่าขยะทะเลส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากเรือประมงที่
ออกเรือจับสัตว์น้ำทะเล ซึ่งหากเป็นอวนล้อมเวลา 5 วัน จะมีขยะทั้งถุงพลาสติก ขวด กระดาษ ที่ลูกเรือกินแล้วโยนท้ิงลงทะเล
มากถึง 40-80 กก.ต่อลำเรือ [5] ประกอบกับข้อมูลสถิติปริมาณการทิ้งขยะในทะเลของจังหวัดสงขลา พบว่ามีปริมาณขยะทะเล
ในปี 2561 สะสมสูงถึง 4,008 ชิ้น โดยพบว่าขยะส่วนใหญ่เป็นขวดเครื่องดื่มประเภทพลาสติก รองลงมาเป็นขยะประเภท
ถุงพลาสติกหูหิ้ว 

จากปัญหาดังกล่าว ทำให้อาเซียนมีความตื่นตัวเกี่ยวกับปัญหาปริมาณขยะทะเลที่กำลังส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ
ทางทะเล การประมงและการท่องเที่ยวของทั้งภูมิภาค ทำให้มีการผลักดันให้มีการรับรองปฏิญญากรุงเทพฯว่าด้วยการต่อต้าน
ขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียน และกรอบปฏิบัติงานอาเซียนว่าด้วยขยะทะเล หรือแม้แต่การกำหนดให้ปัญหาขยะเป็นวาระ
แห่งชาติ โดยตั้งเป้าหมายลดขยะทะเลให้ได้อย่างน้อยร้อยละ ภายในปี 2570 หรือการคิดค้นแปรรูปขยะไปทำประโยชน์อยา่ง
อื่นเพื่อลดปัญหาขยะในทะเล แต่ในมิติทางเศรษฐศาสตร์ยังไม่มีการนำมาแก้ไขอย่างจริงจัง งานวิจัยในครั้งนี้จึงเกิดขึ้น โดย
แนวทางในการแก้ไขปัญหาขยะในทะเล คือ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการจัดการขยะ โดยใช้หลักการ “ผู้ใดก่อมลพิษ ผู้นั้น
ต้องจ่าย” (polluter pays principle : PPP) ซึ่งแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าวเป็นมาตรการที่จะกระตุ้นให้ชาวประมงพาณชิย์
ลดการผลิตขยะและมีการจัดเก็บขยะมากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณการทิ้งขยะในทะเลลดลง โดยในพื้นที่จังหวัดสงขลาดังกล่าว ยัง
ไม่มีนโยบายจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะจากเรือประมงพาณิชย์ ทั้งนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในประเด็นที่ว่า หากมีการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมขยะจากเรือประมงพาณิชย์ ชาวประมงพาณิชย์จะมีความพึงพอใจท่ีแสดงออกในรูปตัวเงินที่ยินดีจะจ่ายค่าจัดการ
ขยะในมูลค่าเท่าไร ดังนั้นผู้วิจัยจึงมุ่งเน้นการศึกษาความเต็มใจจ่ายค่าธรรมเนียมจัดการขยะจากเรือประมงพาณิชย์ในจังหวัด
สงขลา ตลอดจนศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเต็มใจจ่ายค่าธรรมเนียมขยะของเรือประมงพาณิชย์ 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาความเต็มใจจา่ยค่าธรรมเนียมจดัการขยะจากเรือประมงพาณิชย์ในจังหวัดสงขลา 
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเต็มใจจา่ยค่าธรรมเนียมขยะของเรือประมงพาณิชย์ในจังหวัดสงขลา 
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บทนำ 
ขยะทะเล (marine litter)  นับเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมทางทะเลที่ส่งผลต่อระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล โดย

รายงานสถานการณ์ขยะในท้องทะเลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง [1] พบว่ามีแพขยะทะเลที่ประกอบด้วยขยะ
พลาสติกยาวกว่า 10 กิโลเมตร ในทะเลนอกเขตชายฝั่ง สะท้อนให้เห็นถึงมาตรการจัดการขยะทั้ งบนบกและทะเลที่ขาด
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้องค์กรอนุรักษ์ท้องทะเลยังได้ระบุว่า ประเทศในอาเซียนเป็นประเทศที่ท้ิงขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดใน
โลก ซึ่งมีจำนวนขยะมากกว่าครึ่งหนึ่งหรือกว่า 8 ล้านตันต่อปี โดยเฉพาะมาจาก 5ประเทศหลัก ได้แก่ จีน อินโดนีเซีย 
ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และไทย [2] ประกอบกับเอกสารงานวิจัยของ Jembeck et al. [3] ที่จัดอันดับให้ประเทศไทยเป็นอันดับ
ที่ 6 ของประเทศที่ปล่อยขยะลงสู่ทะเลมากที่สุดในโลก ดังนั้น สะท้อนให้เห็นว่าแนวโน้มปริมาณขยะในทะเลเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง หากไม่มีมาตรการในการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยจากข้อมูลจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในปี 2561 แสดง
ข้อมูลขยะในทะเลที่เกิดขึ้นท่ัวประเทศพบว่า ขยะส่วนใหญ่เป็นถุงพลาสติกและกล่องอาหารโฟม ทั้งนี้ภาคใต้นับเป็นพ้ืนท่ีหนึ่งที่
กำลังประสบปัญหาขยะทะเลอย่างรุนแรง เนื่องจากมีลักษณะภูมิประเทศติดชายฝั่งทั้งสองด้าน มีเศรษฐกิจอยู่บนฐานรากของ
เกษตรกรรมและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในทะเล ทำให้ประชากรส่วนใหญ่เลือกประกอบอาชีพประมงเป็นหลัก ทั้งนี้
เพราะกิจการประมงทำให้เกิดผลผลิต และส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจในภาคใต้และอุตสาหกรรมใกล้เคียง เมื่อประชากร
ของประเทศเพิ่มขึ้น ทำให้ความต้องการสัตว์น้ำเพื่อไปประกอบอาหารมีจำนวนเพิ่มขึ้น ส่งผลให้การทำประมงมีการขยายตัว
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดขยะในทะเลเพิ่มขึ้น  

จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดหนึ่งที่ติดกับอ่าวไทย มีการประกอบอาชีพประมงเป็นส่วนใหญ่และกำลังประสบปัญหาขยะ
ทะเลที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในท้องทะเล โดยจากการลงพื้นที่เพื่อสอบถามข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการทำประมงและการ
ดำรงชีพในเรือของชาวประมงพาณิชย์ พบว่าในพื้นที่ดังกล่าวยังประสบปัญหาเกี่ยวกับการจัดการขยะที่ไม่ถูกต้องและถูก
สุขลักษณะ มีการจัดเก็บขยะบางประเภทท่ีสามารถจำหน่ายได้ไว้ และทิ้งส่วนท่ีเหลือลงสู่ทะเล เช่น พวกถุงพลาสติก กระดาษ 
และเศษอวนต่าง ๆ ทำให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในท้องทะเล อย่างเช่น กรณีวาฬนำร่องครีบสั้นที่
เกยตื้นบริเวณคลองนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลาได้ตายลง หลังจากผ่าชันสูตรพบว่า มีถุงพลาสติกในกระเพาะอาหารมาก
ถึง 85 ช้ิน โดยมีน้ำหนักประมาณ 8 กิโลกรัม หรือในกรณีเต่าถูกขยะถุงพลาสติกและเครื่องมือประมงเกี่ยวรั้งรอบขาจนขาขาด 
[4] โดยนางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยว่าขยะทะเลส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากเรือประมงที่
ออกเรือจับสัตว์น้ำทะเล ซึ่งหากเป็นอวนล้อมเวลา 5 วัน จะมีขยะทั้งถุงพลาสติก ขวด กระดาษ ที่ลูกเรือกินแล้วโยนท้ิงลงทะเล
มากถึง 40-80 กก.ต่อลำเรือ [5] ประกอบกับข้อมูลสถิติปริมาณการทิ้งขยะในทะเลของจังหวัดสงขลา พบว่ามีปริมาณขยะทะเล
ในปี 2561 สะสมสูงถึง 4,008 ชิ้น โดยพบว่าขยะส่วนใหญ่เป็นขวดเครื่องดื่มประเภทพลาสติก รองลงมาเป็นขยะประเภท
ถุงพลาสติกหูหิ้ว 

จากปัญหาดังกล่าว ทำให้อาเซียนมีความตื่นตัวเกี่ยวกับปัญหาปริมาณขยะทะเลที่กำลังส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ
ทางทะเล การประมงและการท่องเที่ยวของทั้งภูมิภาค ทำให้มีการผลักดันให้มีการรับรองปฏิญญากรุงเทพฯว่าด้วยการต่อต้าน
ขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียน และกรอบปฏิบัติงานอาเซียนว่าด้วยขยะทะเล หรือแม้แต่การกำหนดให้ปัญหาขยะเป็นวาระ
แห่งชาติ โดยตั้งเป้าหมายลดขยะทะเลให้ได้อย่างน้อยร้อยละ ภายในปี 2570 หรือการคิดค้นแปรรูปขยะไปทำประโยชน์อยา่ง
อื่นเพื่อลดปัญหาขยะในทะเล แต่ในมิติทางเศรษฐศาสตร์ยังไม่มีการนำมาแก้ไขอย่างจริงจัง งานวิจัยในครั้งนี้จึงเกิดขึ้น โดย
แนวทางในการแก้ไขปัญหาขยะในทะเล คือ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการจัดการขยะ โดยใช้หลักการ “ผู้ใดก่อมลพิษ ผู้นั้น
ต้องจ่าย” (polluter pays principle : PPP) ซึ่งแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าวเป็นมาตรการที่จะกระตุ้นให้ชาวประมงพาณชิย์
ลดการผลิตขยะและมีการจัดเก็บขยะมากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณการทิ้งขยะในทะเลลดลง โดยในพื้นที่จังหวัดสงขลาดังกล่าว ยัง
ไม่มีนโยบายจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะจากเรือประมงพาณิชย์ ทั้งนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในประเด็นที่ว่า หากมีการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมขยะจากเรือประมงพาณิชย์ ชาวประมงพาณิชย์จะมีความพึงพอใจท่ีแสดงออกในรูปตัวเงินที่ยินดีจะจ่ายค่าจัดการ
ขยะในมูลค่าเท่าไร ดังนั้นผู้วิจัยจึงมุ่งเน้นการศึกษาความเต็มใจจ่ายค่าธรรมเนียมจัดการขยะจากเรือประมงพาณิชย์ในจังหวัด
สงขลา ตลอดจนศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเต็มใจจ่ายค่าธรรมเนียมขยะของเรือประมงพาณิชย์ 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาความเต็มใจจา่ยค่าธรรมเนียมจดัการขยะจากเรือประมงพาณิชย์ในจังหวัดสงขลา 
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเต็มใจจา่ยค่าธรรมเนียมขยะของเรือประมงพาณิชย์ในจังหวัดสงขลา 
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วิธีการวิจัย 
ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ชาวประมงที่ประกอบอาชีพประมงพาณิชย์ ที่ขึ้นทะเบียนพาณิชย์ในจังหวัด
สงขลา โดยจากการสอบถามข้อมูลเจ้าหน้าท่ีสำนักงานประมงจังหวัดสงขลา พบว่ามีเรือประมงพาณิชย์จำนวนท้ังสิ้น 518 ลำ  
 
กลุ่มตัวอย่าง  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ชาวประมงที่ทำงานในเรือประมงพาณิชย์ในจังหวัดสงขลา โดยกำหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) ณ ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 และใช้เทคนิคการสุ่ม
ตัวอย่างแบบบังเอิญ ซึ่งจากการคำนวณได้ตัวอย่างทั้งสิ้น 221 ลำ ผู้วิจัยจึงปรับเพิ่มขนาดเป็น 240 ลำ เพื่อให้การวิเคราะห์
ข้อมูลมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน 

 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการทำวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้คำถามแบบเลือกตอบและแบบปลายเปิด ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส 
สัญชาติ และจำนวนสมาชิกในครัวเรือนที่ต้องดูแล ส่วนที่ 2 เป็นข้อมูลพื้นฐานการทำประมงและการดำรงชีพในเรือ โดยใช้
คำถามแบบปลายเปิด ประกอบด้วย มูลค่าสัตว์น้ำที่ขายได้จากการออกเรือต่อครั้ง จำนวนครั้งที่ออกเรือเฉลี่ยต่อเดือน รายได้
จากการออกเรือ ค่าใช้จ่ายต่อเดือน จำนวนผู้ที่ออกเรือ จำนวนวันออกเรือต่อครั้ง อัตราค่าจ้างลูกเรือ ขนาดของเรือประมงที่ใช้ 
ประเภทของสัตว์น้ำท่ีจับเป็นหลัก เครื่องมือประมงท่ีใช้เป็นหลัก ช่วงเดือนที่ออกเรือ อาหารและเครื่องดื่มที่นำไปออกเรือแต่ละ
ครั้ง วิธีการกำจัดขยะที่เกิดขึ้นจากการออกเรือ ส่วนที่ 3 เป็นข้อมูลความเต็มใจจ่ายค่าธรร มเนียมในการจัดเก็บขยะของ
เรือประมงพาณิชย์ โดยในพื้นที่ดังกล่าวยังไม่มีมาตรการในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ดังนั้นจึงต้องทดสอบเพื่อหาค่าเริ่มต้น 
(Starting Bid) โดยใช้รูปแบบคำถามปลายเปิดร่วมกับเทคนิคการสมมติเหตุการณ์ให้ประเมิน (CVM) ซึ่งจากการทดสอบได้
ราคาเริ่มต้นที่ 50 บาทต่อเดือน จากน้ันนำไปเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามปลายปิดแบบเสนอสองราคา 
 
การวิเคราะห์ข้อมลู 
 สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจจากกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้จำแนกการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ส่วน โดย
ส่วนแรกเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยใช้ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าต่ำสุดและค่าสูงสุด 
เพื่อทำให้ทราบข้อมูลสภาพทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ในส่วนท่ีสองเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานการทำประมงและการ
ดำรงชีพในเรือ โดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ำสุด ค่ามากสุด เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลแต่ละด้าน รวมถึงการ
วิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อความเต็มใจจ่ายค่าธรรมเนียมขยะ โดยใช้สถิติ Correlation และใน
ส่วนสุดท้ายเป็นการวิเคราะห์ความเต็มใจจ่ายค่าธรรมเนียมขยะ ผู้วิจัยเลือกใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าความเต็มใจจ่ายจาก
การสร้างสถานการณ์สมมุติ หรือท่ีเรียกว่า Contingent Valuation Method (CVM) โดยการอธิบายสถานการณ์ของขยะทาง
ทะเลตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ ้นต่อทั้งสิ่งแวดล้อมและสัตว์ทะเลให้กับผู้ตอบแบบสอบถามให้เข้าใจถึง ความรุนแรงของ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทิ้งขยะแล้วจึงสอบถามถึงความเต็มใจจ่ายค่าธรรมเนียมจัดการขยะทางทะเลเพื่อลดปัญหาดังกล่าว 
ด้วยรูปแบบคำถามปลายปิดแบบเสนอสองราคา และนำคำตอบที่ได้มาวิเคราะห์แสดงด้วยค่าความถี่ ร้อยละ สำหรับการ
วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความเต็มใจจ่ายค่าธรรมเนียมขยะ และใช้การทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)  และในกรณีที่พบว่าผลการทดสอบมีความแตกต่างกันจะทำการทดสอบเป็นรายคู่
โดยใช้วิธีของ LSD 
 

ผลการวิจัย 
 ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจำนวน 240 ที่ได้จัดเก็บภาคสนามจากผู้ที่ทำการประมงพาณิชย์ในจังหวดัสงขลา ได้ถูกนำมา
วิเคราะหต์ามรายละเอียดดังได้กลา่วข้างต้น ซึ่งสามารถจำแนกผลการวิเคราะห์ออกได้ 3 ประเด็นหลกัดังน้ี 
 
 

1. ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ในส่วนนี้เป็นผลการศึกษาลักษณะโดยทั่วไปของชาวประมงพาณิชย์ เพื่อทำให้ทราบข้อมูลสภาพทั่วไปของกลุ่ม

ตัวอย่างที่ศึกษา โดยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ผลการศึกษาสามารถอธิบายลักษณะข้อมูลได้ดังนี้ ชาวประมงพาณิชย์ส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ยประมาณ 47 ปี โดยมีอายุต่ำสุด 24 ปี และมีอายุสูงสุดถึง 66 ปี หากพิจารณาด้านสถานภาพสมรส
พบว่า มีการสมรสและอยู่ด้วยกัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 77.5 สำหรับจำนวนสมาชิกในครอบครัวที่ต้องดูแลเฉลี่ยประมาณ 4 
คน และเมื ่อพิจารณาด้านระดับการศึกษา พบว่า ชาวประมงพาณิชย์จากกลุ ่มตัวอย่างมีระดับการศึกษาเพียงระดับ
ประถมศึกษาหรือน้อยกว่า คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 92.9 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในขณะนั้น ทำให้คนส่วน
ใหญ่ขาดโอกาสในการศึกษา และตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพซึ่งมีผลตอบแทนมากกว่า ซึ่งนอกจากนี้ไม่เพียงแต่ชาวประมงที่
เป็นคนไทยเท่านั้น แต่ยังมีชาวประมงที่เป็นชาวพม่าและชาวกัมพูชา แต่โดยส่วนใหญ่มีสัญชาติไทยคิดเป็นร้อยละ 82.9 ดัง
ตาราง 1 
 
ตาราง 1 ข้อมูลทั่วไปของชาวประมงพาณิชย ์

ข้อมูล ประเภท จำนวน ร้อยละ 
 

สถานภาพสมรส 
โสด 45 18.8 
สมรส/อยูด่้วยกัน 186 77.5 
หย่าร้าง/แยกกันอยู่/หม้าย 9 3.8 

 รวม 240 100 
 

ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษาหรือน้อยกว่า 223 92.9 
มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส. 16 6.7 
ปริญญาตร ี 1 0.4 

 รวม 240 100 
 

สัญชาติ 
ไทย 199 82.9 
พม่า 19 7.9 
กัมพูชา 22 9.2 

 รวม 240 100 
 

สำหรับข้อมูลพื้นฐานการทำประมงพบว่า ชาวประมงจากกลุ่มตัวอย่างใช้เรือประมงขนาดเฉลี่ย 43 ตันกรอส มี
จำนวนผู้ที่ออกเรือในแต่ละครั้งเฉลี่ย 10 คน โดยส่วนใหญ่มีอายุงานเฉลี่ยประมาณ 16 ปี ซึ่งแต่ละครั้งจะออกเรือประมาณ 21 
วัน โดยลูกเรือจะมีค่าจ้างเฉลีย่ 8,376 บาทต่อคน สำหรับมูลค่าสัตว์น้ำท่ีขายไดจ้ากการออกเรือต่อครัง้โดยเฉลี่ย 393,433 บาท
ต่อครั้ง ทั้งนี้ ในส่วนของรายได้จากการออกเรือต่อครั้งพบว่า โดยทั่วไปมีรายได้เฉลี่ยต่อครั้งประมาณ 9,367 บาท และมี
ค่าใช้จ่ายต่อเดือนเฉลี่ย 305,021 บาท ดังตาราง 2 
 
ตาราง 2 ข้อมูลพื้นฐานการทำประมง 

ข้อมูล จำนวน ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด Mean S.D. 
มูลค่าสัตว์น้ำท่ีขายไดต้่อครั้ง 240 12000 1200000 393433.33 246414.497 
รายได้จากการออกเรือต่อครั้ง 240 1200 30000 9366.67 4300.926 
ค่าใช้จ่ายต่อเดือน 240 20000 850000 305020.83 231318.532 
จำนวนผู้ที่ออกเรือในแตล่ะครั้ง 240 5 35 10.32 5.377 
จำนวนวันท่ีออกเรือแต่ละครั้ง 240 10 30 20.70 6.040 
ขนาดเรือประมงที่ใช้ 240 10 82 42.89 13.874 
อัตราค่าจ้างลูกเรือ 240 1200 20000 8376.25 2886.598 
อายุงาน 240 1 54 16.36 9.939 

 



1731
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

วิธีการวิจัย 
ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ชาวประมงที่ประกอบอาชีพประมงพาณิชย์ ที่ขึ้นทะเบียนพาณิชย์ในจังหวัด
สงขลา โดยจากการสอบถามข้อมูลเจ้าหน้าท่ีสำนักงานประมงจังหวัดสงขลา พบว่ามีเรือประมงพาณิชย์จำนวนท้ังสิ้น 518 ลำ  
 
กลุ่มตัวอย่าง  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ชาวประมงที่ทำงานในเรือประมงพาณิชย์ในจังหวัดสงขลา โดยกำหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) ณ ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 และใช้เทคนิคการสุ่ม
ตัวอย่างแบบบังเอิญ ซึ่งจากการคำนวณได้ตัวอย่างทั้งสิ้น 221 ลำ ผู้วิจัยจึงปรับเพิ่มขนาดเป็น 240 ลำ เพื่อให้การวิเคราะห์
ข้อมูลมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน 

 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการทำวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้คำถามแบบเลือกตอบและแบบปลายเปิด ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส 
สัญชาติ และจำนวนสมาชิกในครัวเรือนท่ีต้องดูแล ส่วนที่ 2 เป็นข้อมูลพื้นฐานการทำประมงและการดำรงชีพในเรือ โดยใช้
คำถามแบบปลายเปิด ประกอบด้วย มูลค่าสัตว์น้ำที่ขายได้จากการออกเรือต่อครั้ง จำนวนครั้งที่ออกเรือเฉลี่ยต่อเดือน รายได้
จากการออกเรือ ค่าใช้จ่ายต่อเดือน จำนวนผู้ที่ออกเรือ จำนวนวันออกเรือต่อครั้ง อัตราค่าจ้างลูกเรือ ขนาดของเรือประมงที่ใช้ 
ประเภทของสัตว์น้ำท่ีจับเป็นหลัก เครื่องมือประมงท่ีใช้เป็นหลัก ช่วงเดือนที่ออกเรือ อาหารและเครื่องดื่มที่นำไปออกเรือแต่ละ
ครั้ง วิธีการกำจัดขยะที่เกิดขึ้นจากการออกเรือ ส่วนที่ 3 เป็นข้อมูลความเต็มใจจ่ายค่าธรร มเนียมในการจัดเก็บขยะของ
เรือประมงพาณิชย์ โดยในพื้นที่ดังกล่าวยังไม่มีมาตรการในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ดังนั้นจึงต้องทดสอบเพื่อหาค่าเริ่มต้น 
(Starting Bid) โดยใช้รูปแบบคำถามปลายเปิดร่วมกับเทคนิคการสมมติเหตุการณ์ให้ประเมิน (CVM) ซึ่งจากการทดสอบได้
ราคาเริ่มต้นที่ 50 บาทต่อเดือน จากน้ันนำไปเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามปลายปิดแบบเสนอสองราคา 
 
การวิเคราะห์ข้อมลู 
 สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจจากกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้จำแนกการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ส่วน โดย
ส่วนแรกเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยใช้ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าต่ำสุดและค่าสูงสุด 
เพื่อทำให้ทราบข้อมูลสภาพทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ในส่วนท่ีสองเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานการทำประมงและการ
ดำรงชีพในเรือ โดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ำสุด ค่ามากสุด เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลแต่ละด้าน รวมถึงการ
วิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อความเต็มใจจ่ายค่าธรรมเนียมขยะ โดยใช้สถิติ Correlation และใน
ส่วนสุดท้ายเป็นการวิเคราะห์ความเต็มใจจ่ายค่าธรรมเนียมขยะ ผู้วิจัยเลือกใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าความเต็มใจจ่ายจาก
การสร้างสถานการณ์สมมุติ หรือท่ีเรียกว่า Contingent Valuation Method (CVM) โดยการอธิบายสถานการณ์ของขยะทาง
ทะเลตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ ้นต่อทั้งสิ่งแวดล้อมและสัตว์ทะเลให้กับผู้ตอบแบบสอบถามให้เข้าใจถึง ความรุนแรงของ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทิ้งขยะแล้วจึงสอบถามถึงความเต็มใจจ่ายค่าธรรมเนียมจัดการขยะทางทะเลเพื่อลดปัญหาดังกล่าว 
ด้วยรูปแบบคำถามปลายปิดแบบเสนอสองราคา และนำคำตอบที่ได้มาวิเคราะห์แสดงด้วยค่าความถี่ ร้อยละ สำหรับการ
วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความเต็มใจจ่ายค่าธรรมเนียมขยะ และใช้การทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)  และในกรณีที่พบว่าผลการทดสอบมีความแตกต่างกันจะทำการทดสอบเป็นรายคู่
โดยใช้วิธีของ LSD 
 

ผลการวิจัย 
 ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจำนวน 240 ที่ได้จัดเก็บภาคสนามจากผู้ที่ทำการประมงพาณิชย์ในจังหวดัสงขลา ได้ถูกนำมา
วิเคราะหต์ามรายละเอียดดังได้กลา่วข้างต้น ซึ่งสามารถจำแนกผลการวิเคราะห์ออกได้ 3 ประเด็นหลกัดังน้ี 
 
 

1. ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ในส่วนนี้เป็นผลการศึกษาลักษณะโดยทั่วไปของชาวประมงพาณิชย์ เพื่อทำให้ทราบข้อมูลสภาพทั่วไปของกลุ่ม

ตัวอย่างที่ศึกษา โดยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ผลการศึกษาสามารถอธิบายลักษณะข้อมูลได้ดังนี้ ชาวประมงพาณิชย์ส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ยประมาณ 47 ปี โดยมีอายุต่ำสุด 24 ปี และมีอายุสูงสุดถึง 66 ปี หากพิจารณาด้านสถานภาพสมรส
พบว่า มีการสมรสและอยู่ด้วยกัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 77.5 สำหรับจำนวนสมาชิกในครอบครัวที่ต้องดูแลเฉลี่ยประมาณ 4 
คน และเมื ่อพิจารณาด้านระดับการศึกษา พบว่า ชาวประมงพาณิชย์จากกลุ ่มตัวอย่างมีระดับการศึกษาเพียงระดับ
ประถมศึกษาหรือน้อยกว่า คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 92.9 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในขณะนั้น ทำให้คนส่วน
ใหญ่ขาดโอกาสในการศึกษา และตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพซึ่งมีผลตอบแทนมากกว่า ซึ่งนอกจากนี้ไม่เพียงแต่ชาวประมงที่
เป็นคนไทยเท่านั้น แต่ยังมีชาวประมงที่เป็นชาวพม่าและชาวกัมพูชา แต่โดยส่วนใหญ่มีสัญชาติไทยคิดเป็นร้อยละ 82.9 ดัง
ตาราง 1 
 
ตาราง 1 ข้อมูลทั่วไปของชาวประมงพาณิชย ์

ข้อมูล ประเภท จำนวน ร้อยละ 
 

สถานภาพสมรส 
โสด 45 18.8 
สมรส/อยูด่้วยกัน 186 77.5 
หย่าร้าง/แยกกันอยู่/หม้าย 9 3.8 

 รวม 240 100 
 

ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษาหรือน้อยกว่า 223 92.9 
มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส. 16 6.7 
ปริญญาตร ี 1 0.4 

 รวม 240 100 
 

สัญชาติ 
ไทย 199 82.9 
พม่า 19 7.9 
กัมพูชา 22 9.2 

 รวม 240 100 
 

สำหรับข้อมูลพื้นฐานการทำประมงพบว่า ชาวประมงจากกลุ่มตัวอย่างใช้เรือประมงขนาดเฉลี่ย 43 ตันกรอส มี
จำนวนผู้ที่ออกเรือในแต่ละครั้งเฉลี่ย 10 คน โดยส่วนใหญ่มีอายุงานเฉลี่ยประมาณ 16 ปี ซึ่งแต่ละครั้งจะออกเรือประมาณ 21 
วัน โดยลูกเรือจะมีค่าจ้างเฉลีย่ 8,376 บาทต่อคน สำหรับมูลค่าสัตว์น้ำท่ีขายไดจ้ากการออกเรือต่อครัง้โดยเฉลี่ย 393,433 บาท
ต่อครั้ง ทั้งนี้ ในส่วนของรายได้จากการออกเรือต่อครั้งพบว่า โดยทั่วไปมีรายได้เฉลี่ยต่อครั้งประมาณ 9,367 บาท และมี
ค่าใช้จ่ายต่อเดือนเฉลี่ย 305,021 บาท ดังตาราง 2 
 
ตาราง 2 ข้อมูลพื้นฐานการทำประมง 

ข้อมูล จำนวน ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด Mean S.D. 
มูลค่าสัตว์น้ำท่ีขายไดต้่อครั้ง 240 12000 1200000 393433.33 246414.497 
รายได้จากการออกเรือต่อครั้ง 240 1200 30000 9366.67 4300.926 
ค่าใช้จ่ายต่อเดือน 240 20000 850000 305020.83 231318.532 
จำนวนผู้ที่ออกเรือในแตล่ะครั้ง 240 5 35 10.32 5.377 
จำนวนวันท่ีออกเรือแต่ละครั้ง 240 10 30 20.70 6.040 
ขนาดเรือประมงที่ใช้ 240 10 82 42.89 13.874 
อัตราค่าจ้างลูกเรือ 240 1200 20000 8376.25 2886.598 
อายุงาน 240 1 54 16.36 9.939 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลการทำประมงพบว่า มีการทำประมงโดยจับสัตว์น้ำ 4 ประเภท คือ ปลา กุ้ง หอย หมึก 
โดยส่วนใหญ่จะจับปลาเป็นหลัก คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 83.3 และใช้เครื่องมือประมง 8 ประเภท ส่วนใหญ่เป็นเครื่องมือ
ประเภทอวนล้อมจับเป็นหลัก คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 48.3 เมื่อพิจารณาด้านการดำรงชีพในเรือพบว่า อาหารที่ชาวประมงนำไป
ออกเรือส่วนใหญ่เป็นอาหารประเภทสด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36.60 และในส่วนเครื่องดื่มพบว่าส่วนใหญ่เป็นเครื่องด่ืม
ประเภทน้ำ/เครื่องดื่มที่เป็นขวดพลาสติก คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70.9 ดังนั้น เมื่อมีการนำอาหารและเครื่องดื่มไปย่อมก่อให้เกิด
ขยะ จึงมีการศึกษาถึงวิธีกำจัดขยะที่เกิดขึ้นจากการออกเรือ โดยพบว่าส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการกำจัดขยะโดยการคัดแยกขยะ
เฉพาะที่สามารถขายได้ไว้และทิ้งส่วนท่ีเหลือลงสู่ทะเล ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นมากท่ีสุดคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 57.9  

 
2. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความเตม็ใจจ่ายค่าธรรมเนียมขยะที่เกี่ยวกับการทำประมงพาณิชย์และความเตม็
ใจจ่ายค่าธรรมเนียมขยะในท้องทะเล 

เมื่อนำปัจจัยเกี่ยวกับการทำประมงพาณิชย์ต่างกัน อันได้แก่ มูลค่าสัตว์น้ำท่ีขายได้เฉลี่ยต่อครั้ง รายได้การออกเรือต่อ
ครั้ง ค่าใช้จ่ายต่อเดือน ขนาดเรือประมงที่ใช้ จำนวนวันออกเรือต่อครั้ง จำนวนผู้ที่ออกเรือต่อครั้ง และอัตราค่าจ้างลูกเรือ มา
พิจารณาหาความสัมพันธ์กับความเต็มใจจ่ายค่าธรรมเนียมขยะในท้องทะเล พบว่า มูลค่าสัตว์น้ำที่ขายได้เฉลี่ยต่อครั้ง รายได้
การออกเรือต่อครั ้ง ค่าใช้จ่ายต่อเดือน ขนาดเรือประมงที่ใช้ จำนวนสัตว์น้ำที ่จับต่อครั ้ง จำนวนวันออกเรือต่อครั ้ง มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับความเต็มใจจ่ายค่าธรรมเนียมขยะ และพบว่าจำนวนผู้ที่ออกเรือต่อครั้ง และอัตราค่าจ้างลูกเรือ 
ไม่มีความสัมพันธ์กับความเต็มใจจ่ายค่าธรรมเนียมขยะ กล่าวคือ มูลค่าสัตว์น้ำท่ีขายได้เฉลี่ยต่อครั้ง รายได้การออกเรือต่อครั้ง 
ค่าใช้จ่ายต่อเดือน ขนาดเรือประมงที่ใช้ จำนวนสัตว์น้ำที่จับต่อครั้ง จำนวนวันออกเรือต่อครั ้งเพิ ่มมากขึ้น ย่อมส่งผลให้
เรือประมงมีความเต็มใจจ่ายมากขึ้น ในขณะที่จำนวนผู้ที่ออกเรือต่อครั้งและอัตราค่าจ้างของลูกเรือกลับไม่มีความสัมพันธก์ับ
ความเต็มใจจ่ายอย่างไม่มีนัยสำคัญ ดังตาราง 3  
 
ตาราง 3 ความสัมพันธ์ของความเต็มใจจ่ายค่าธรรมเนียมขยะกับข้อมูลการทำประมง 

ประเภทข้อมูล ความเต็มใจจ่ายค่าธรรมเนียมขยะ 
Correlation Sig N 

มูลค่าสัตว์น้ำเฉลี่ย/ครั้ง 0.213 0.001* 240 
รายได้การออกเรือ/ครั้ง 0.261 0.028* 240 
ค่าใช้จ่ายต่อเดือน 0.276 0.000* 240 
ขนาดเรือประมงที่ใช้ 0.219 0.001* 240 
จำนวนวันออกเรือ/ครั้ง 0.181 0.005* 240 
จำนวนผู้ออกเรือ/ครั้ง 0.093 0.150 240 
อัตราค่าจ้างลูกเรือ 0.098 0.128 240 

หมายเหตุ * คือ ระดับนัยสำคญั 0.05 
 
3. ผลการวิเคราะห์ความเต็มใจจ่ายค่าธรรมเนียมขยะ  

ผลการวิเคราะห์ความเต็มใจจ่ายค่าธรรมเนียมขยะโดยทั ่วไปพบว่า ชาวประมงส่วนใหญ่มีความเต็มใจจ่าย
ค่าธรรมเนียมขยะในอัตราราคา 50 บาทมากที่สุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 48.3 รองลงมามีความเต็มใจจ่ายค่าธรรมเนียมขยะใน
ราคา 25 และ 100  บาท เป็นสัดส่วนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 14.6 และชาวประมงที่ไม่มีความเต็มใจจ่ายค่าธรรมเนียมขยะเลย 
มีอัตราส่วนคิดเป็นร้อยละ 8.8 ดังตาราง 4 
 
 
 
 
 
 
 

ตาราง 4 ความเตม็ใจจ่ายค่าธรรมเนียมขยะของเรือประมงพาณิชย ์
ข้อมูล ราคา จำนวน ร้อยละ 

 
ความเต็มใจจ่าย
ค่าธรรมเนียมขยะ 

0 21 8.8 
25 35 14.6 
50 116 48.3 
75 33 13.8 
100 35 14.6 

 รวม 240 100.0 
 
อย่างไรก็ตามเมื่อนำค่าความเต็มใจจ่ายค่าธรรมเนียมขยะมาศึกษาเปรียบเทียบหาความแตกต่างระหว่างขนาด

เรือประมงท่ีใช้พบว่า เรือประมงขนาดใหญ่มีความเต็มใจจ่ายค่าธรรมเนียมขยะในอัตราสูงกว่าเรือประมงท่ีมีขนาดเล็กกว่า ทั้งนี้ 
เนื่องจากเรือประมงขนาดใหญ่อาจก่อให้เกิดขยะในทะเล ในปริมาณท่ีมากกว่าตลอดจนมีรายได้จากการทำประมงที่มากกว่าเรอื
ขนาดเล็ก จึงมีความเต็มใจจ่ายมากกว่าเรือขนาดเล็ก ดังนั้นหากมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะที่จำแนกตามขนาดเรือประมงที่
ใช้แทนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอัตราเดียว ก็จะทำให้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้วิจัยจึงนำมา
วิเคราะห์ในเชิงลึกด้วยการใช้ค่าสถิติ F-test วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) โดยการแบ่งขนาดเรือ
ออกเป็น 3 ขนาด ดังนี ้โดยเรือประมงท่ีมีขนาดไม่ถึง 30 ตันกรอส จัดเป็นเรือประมงขนาดเล็ก (ไซต์ S) เรือประมงขนาดตั้งแต่ 
30 ตันกรอสขึ้นไป แต่ไม่ถึง 60 ตันกรอส จัดเป็นเรือประมงขนาดกลาง (ไซต์ M ) และเรือประมงขนาดตั้งแต่ 60 ตันกรอสขึ้น
ไป แต่ไม่ถึง 150 ตันกรอส จัดเป็นเรือประมงขนาดใหญ่ (ไซต์ L) โดยขนาดเรือดังกล่าวกำหนดตามประกาศกรมประมงในราช
กิจจานุเบกษา สำหรับเรือประมงพาณิชย์ในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2561 [6] ดังแสดงรายละเอียดในตาราง 5 

 
ตาราง 5 ความเตม็ใจจ่ายค่าธรรมเนียมขยะจำแนกตามขนาดเรือประมงที่ใช้ 

 
ขนาดเรือประมงท่ีใช้ 

ความเต็มใจจ่ายค่าธรรมเนียมขยะ 
N Mean S.D. 

เรือประมงขนาดเล็ก (ไซต์ S) 25 45.00 27.003 
เรือประมงขนาดกลาง (ไซต์ M ) 183 52.40 25.879 
เรือประมงขนาดใหญ่ (ไซต์ L) 32 59.58 35.212 

 
ผลการศึกษาความเต็มใจจ่ายค่าธรรมเนียมขยะจำแนกตามขนาดเรือประมงในตารางที่ 5 พบว่า เรือประมงขนาด

ใหญ่มีความเต็มใจจ่ายค่าธรรมเนียมขยะในอัตราที่สูง ในอัตราประมาณ 60 บาทต่อลำเรือ ในขณะที่เรือประมงขนาดกลางมี
ความเต็มใจจ่ายค่าธรรมเนียมขยะในอัตราประมาณ 52 บาทต่อลำเรือ  และเรือประมงขนาดเล็ก มีความเต็มใจจ่าย
ค่าธรรมเนียมขยะในอัตราราคา 45 บาทต่อลำเรือเท่านั้น สะท้อนให้เห็นว่าขนาดเรือแตกต่างกัน มีผลต่อความเต็มใจจ่ายท่ี
แตกต่างกัน ดังนั้นหากภาครัฐดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะในอัตราเดียวกันทั้งเรือขนาดเล็ก กลางและใหญ่ เช่น อัตรา
เฉลี่ยรวมที่  50 บาทต่อลำเรือ ก็จะส่งผลให้เรือขนาดเล็กไม่เต็มใจที่จะจ่าย ในขณะที่เรือขนาดใหญ่ได้ประโยชน์จากการจ่าย
ค่าธรรมเนียมที่น้อยกว่าความเต็มใจที่มี ด้วยเหตุนี้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะทางทะเลจากเรือประมงพาณิชย์จึงควรแยก
จัดเก็บในอัตราที่แตกต่างกันตามขนาดของเรือประมง 

สำหรับการเปรียบเทียบความแตกต่างของความเต็มใจจ่ายค่าธรรมเนียมขยะซึ่งจำแนกตามวิธีกำจัดขยะที่เกิดขึ้นจาก
การออกเรือพบว่า วิธีการกำจัดขยะที่เกิดขึ้นจากการออกเรือแตกต่างกัน ทำให้มีความเต็มใจจ่ายค่าธรรมเนียมขยะที่แตกตา่ง
กันโดยจะเห็นได้ว่า เรือประมงท่ีมีพฤติกรรมในการกำจัดขยะด้วยวิธีคัดแยกขยะเฉพาะที่สามารถขายได้ไว้และทิ้งส่วนท่ีเหลือ มี
ความเต็มใจจ่ายค่าธรรมเนียมขยะในอัตราที่สูง ในราคา 56 บาทต่อลำเรือ ในขณะที่เรือประมงที่มีพฤติกรรมในการกำจดัขยะ
ด้วยวิธีทิ้งขยะทั้งหมดลงทะเล มีความเต็มใจจ่ายค่าธรรมเนียมขยะในอัตราที่ต่ำ ในราคา 34 บาทต่อลำเรือ ทั้งนี้อาจเกิดจาก
การขาดความตระหนักถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากขยะ ดังตาราง 6 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลการทำประมงพบว่า มีการทำประมงโดยจับสัตว์น้ำ 4 ประเภท คือ ปลา กุ้ง หอย หมึก 
โดยส่วนใหญ่จะจับปลาเป็นหลัก คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 83.3 และใช้เครื่องมือประมง 8 ประเภท ส่วนใหญ่เป็นเครื่องมือ
ประเภทอวนล้อมจับเป็นหลัก คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 48.3 เมื่อพิจารณาด้านการดำรงชีพในเรือพบว่า อาหารที่ชาวประมงนำไป
ออกเรือส่วนใหญ่เป็นอาหารประเภทสด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36.60 และในส่วนเครื่องดื่มพบว่าส่วนใหญ่เป็นเครื่องดื่ม
ประเภทน้ำ/เครื่องดื่มที่เป็นขวดพลาสติก คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70.9 ดังนั้น เมื่อมีการนำอาหารและเครื่องดื่มไปย่อมก่อให้เกิด
ขยะ จึงมีการศึกษาถึงวิธีกำจัดขยะที่เกิดขึ้นจากการออกเรือ โดยพบว่าส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการกำจัดขยะโดยการคัดแยกขยะ
เฉพาะที่สามารถขายได้ไว้และทิ้งส่วนท่ีเหลือลงสู่ทะเล ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นมากท่ีสุดคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 57.9  

 
2. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความเตม็ใจจ่ายค่าธรรมเนียมขยะที่เกี่ยวกับการทำประมงพาณิชย์และความเตม็
ใจจ่ายค่าธรรมเนียมขยะในท้องทะเล 

เมื่อนำปัจจัยเกี่ยวกับการทำประมงพาณิชย์ต่างกัน อันได้แก่ มูลค่าสัตว์น้ำท่ีขายได้เฉลี่ยต่อครั้ง รายได้การออกเรือต่อ
ครั้ง ค่าใช้จ่ายต่อเดือน ขนาดเรือประมงที่ใช้ จำนวนวันออกเรือต่อครั้ง จำนวนผู้ที่ออกเรือต่อครั้ง และอัตราค่าจ้างลูกเรือ มา
พิจารณาหาความสัมพันธ์กับความเต็มใจจ่ายค่าธรรมเนียมขยะในท้องทะเล พบว่า มูลค่าสัตว์น้ำที่ขายได้เฉลี่ยต่อครั้ง รายได้
การออกเรือต่อครั ้ง ค่าใช้จ่ายต่อเดือน ขนาดเรือประมงที่ใช้ จำนวนสัตว์น้ำที ่จับต่อครั ้ง จำนวนวันออกเรือต่อครั ้ง มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับความเต็มใจจ่ายค่าธรรมเนียมขยะ และพบว่าจำนวนผู้ที่ออกเรือต่อครั้ง และอัตราค่าจ้างลูกเรือ 
ไม่มีความสัมพันธ์กับความเต็มใจจ่ายค่าธรรมเนียมขยะ กล่าวคือ มูลค่าสัตว์น้ำท่ีขายได้เฉลี่ยต่อครั้ง รายได้การออกเรือต่อครั้ง 
ค่าใช้จ่ายต่อเดือน ขนาดเรือประมงที่ใช้ จำนวนสัตว์น้ำที่จับต่อครั้ง จำนวนวันออกเรือต่อครั ้งเพิ ่มมากขึ้น ย่อมส่งผลให้
เรือประมงมีความเต็มใจจ่ายมากขึ้น ในขณะที่จำนวนผู้ที่ออกเรือต่อครั้งและอัตราค่าจ้างของลูกเรือกลับไม่มีความสัมพันธก์ับ
ความเต็มใจจ่ายอย่างไม่มีนัยสำคัญ ดังตาราง 3  
 
ตาราง 3 ความสัมพันธ์ของความเต็มใจจ่ายค่าธรรมเนียมขยะกับข้อมูลการทำประมง 

ประเภทข้อมูล ความเต็มใจจ่ายค่าธรรมเนียมขยะ 
Correlation Sig N 

มูลค่าสัตว์น้ำเฉลี่ย/ครั้ง 0.213 0.001* 240 
รายได้การออกเรือ/ครั้ง 0.261 0.028* 240 
ค่าใช้จ่ายต่อเดือน 0.276 0.000* 240 
ขนาดเรือประมงที่ใช้ 0.219 0.001* 240 
จำนวนวันออกเรือ/ครั้ง 0.181 0.005* 240 
จำนวนผู้ออกเรือ/ครั้ง 0.093 0.150 240 
อัตราค่าจ้างลูกเรือ 0.098 0.128 240 

หมายเหตุ * คือ ระดับนัยสำคญั 0.05 
 
3. ผลการวิเคราะห์ความเต็มใจจ่ายค่าธรรมเนียมขยะ  

ผลการวิเคราะห์ความเต็มใจจ่ายค่าธรรมเนียมขยะโดยทั ่วไปพบว่า ชาวประมงส่วนใหญ่มีความเต็มใจจ่าย
ค่าธรรมเนียมขยะในอัตราราคา 50 บาทมากที่สุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 48.3 รองลงมามีความเต็มใจจ่ายค่าธรรมเนียมขยะใน
ราคา 25 และ 100  บาท เป็นสัดส่วนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 14.6 และชาวประมงที่ไม่มีความเต็มใจจ่ายค่าธรรมเนียมขยะเลย 
มีอัตราส่วนคิดเป็นร้อยละ 8.8 ดังตาราง 4 
 
 
 
 
 
 
 

ตาราง 4 ความเตม็ใจจ่ายค่าธรรมเนียมขยะของเรือประมงพาณิชย ์
ข้อมูล ราคา จำนวน ร้อยละ 

 
ความเต็มใจจ่าย
ค่าธรรมเนียมขยะ 

0 21 8.8 
25 35 14.6 
50 116 48.3 
75 33 13.8 
100 35 14.6 

 รวม 240 100.0 
 
อย่างไรก็ตามเมื่อนำค่าความเต็มใจจ่ายค่าธรรมเนียมขยะมาศึกษาเปรียบเทียบหาความแตกต่างระหว่างขนาด

เรือประมงท่ีใช้พบว่า เรือประมงขนาดใหญ่มีความเต็มใจจ่ายค่าธรรมเนียมขยะในอัตราสูงกว่าเรือประมงท่ีมีขนาดเล็กกว่า ทั้งนี้ 
เนื่องจากเรือประมงขนาดใหญ่อาจก่อให้เกิดขยะในทะเล ในปริมาณท่ีมากกว่าตลอดจนมีรายได้จากการทำประมงที่มากกว่าเรอื
ขนาดเล็ก จึงมีความเต็มใจจ่ายมากกว่าเรือขนาดเล็ก ดังนั้นหากมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะที่จำแนกตามขนาดเรือประมงที่
ใช้แทนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอัตราเดียว ก็จะทำให้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้วิจัยจึงนำมา
วิเคราะห์ในเชิงลึกด้วยการใช้ค่าสถิติ F-test วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) โดยการแบ่งขนาดเรือ
ออกเป็น 3 ขนาด ดังนี ้โดยเรือประมงท่ีมีขนาดไม่ถึง 30 ตันกรอส จัดเป็นเรือประมงขนาดเล็ก (ไซต์ S) เรือประมงขนาดตั้งแต่ 
30 ตันกรอสขึ้นไป แต่ไม่ถึง 60 ตันกรอส จัดเป็นเรือประมงขนาดกลาง (ไซต์ M ) และเรือประมงขนาดตั้งแต่ 60 ตันกรอสขึ้น
ไป แต่ไม่ถึง 150 ตันกรอส จัดเป็นเรือประมงขนาดใหญ่ (ไซต์ L) โดยขนาดเรือดังกล่าวกำหนดตามประกาศกรมประมงในราช
กิจจานุเบกษา สำหรับเรือประมงพาณิชย์ในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2561 [6] ดังแสดงรายละเอียดในตาราง 5 

 
ตาราง 5 ความเตม็ใจจ่ายค่าธรรมเนียมขยะจำแนกตามขนาดเรือประมงที่ใช้ 

 
ขนาดเรือประมงท่ีใช้ 

ความเต็มใจจ่ายค่าธรรมเนียมขยะ 
N Mean S.D. 

เรือประมงขนาดเล็ก (ไซต์ S) 25 45.00 27.003 
เรือประมงขนาดกลาง (ไซต์ M ) 183 52.40 25.879 
เรือประมงขนาดใหญ่ (ไซต์ L) 32 59.58 35.212 

 
ผลการศึกษาความเต็มใจจ่ายค่าธรรมเนียมขยะจำแนกตามขนาดเรือประมงในตารางที่ 5 พบว่า เรือประมงขนาด

ใหญ่มีความเต็มใจจ่ายค่าธรรมเนียมขยะในอัตราที่สูง ในอัตราประมาณ 60 บาทต่อลำเรือ ในขณะที่เรือประมงขนาดกลางมี
ความเต็มใจจ่ายค่าธรรมเนียมขยะในอัตราประมาณ 52 บาทต่อลำเรือ  และเรือประมงขนาดเล็ก มีความเต็มใจจ่าย
ค่าธรรมเนียมขยะในอัตราราคา 45 บาทต่อลำเรือเท่านั้น สะท้อนให้เห็นว่าขนาดเรือแตกต่างกัน มีผลต่อความเต็มใจจ่ายที่
แตกต่างกัน ดังนั้นหากภาครัฐดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะในอัตราเดียวกันทั้งเรือขนาดเล็ก กลางและใหญ่ เช่น อัตรา
เฉลี่ยรวมที่  50 บาทต่อลำเรือ ก็จะส่งผลให้เรือขนาดเล็กไม่เต็มใจที่จะจ่าย ในขณะที่เรือขนาดใหญ่ได้ประโยชน์จากการจ่าย
ค่าธรรมเนียมที่น้อยกว่าความเต็มใจที่มี ด้วยเหตุนี้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะทางทะเลจากเรือประมงพาณิชย์จึงควรแยก
จัดเก็บในอัตราที่แตกต่างกันตามขนาดของเรือประมง 

สำหรับการเปรียบเทียบความแตกต่างของความเต็มใจจ่ายค่าธรรมเนียมขยะซึ่งจำแนกตามวิธีกำจัดขยะที่เกิดขึ้นจาก
การออกเรือพบว่า วิธีการกำจัดขยะที่เกิดขึ้นจากการออกเรือแตกต่างกัน ทำให้มีความเต็มใจจ่ายค่าธรรมเนียมขยะที่แตกตา่ง
กันโดยจะเห็นได้ว่า เรือประมงท่ีมีพฤติกรรมในการกำจัดขยะด้วยวิธีคัดแยกขยะเฉพาะที่สามารถขายได้ไว้และทิ้งส่วนท่ีเหลือ มี
ความเต็มใจจ่ายค่าธรรมเนียมขยะในอัตราที่สูง ในราคา 56 บาทต่อลำเรือ ในขณะที่เรือประมงที่มีพฤติกรรมในการกำจดัขยะ
ด้วยวิธีทิ้งขยะทั้งหมดลงทะเล มีความเต็มใจจ่ายค่าธรรมเนียมขยะในอัตราที่ต่ำ ในราคา 34 บาทต่อลำเรือ ทั้งนี้อาจเกิดจาก
การขาดความตระหนักถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากขยะ ดังตาราง 6 
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

ตาราง 6 การเปรียบเทียบความแตกต่างความเต็มใจจ่ายค่าธรรมเนียมขยะจำแนกตามวิธีกำจัดขยะจากการออกเรือ  
 

วิธีกำจัดขยะจากการออกเรือ 
ความเต็มใจจ่ายค่าธรรมเนียมขยะ 

N Mean S.D. F-value Sig 
ทิ้งขยะทั้งหมดลงทะเล 20 33.75 23.333 6.146 0.002* 
คัดแยกที่ขายได้และทิ้งส่วนท่ีเหลอื 139 56.12 26.210   
นำขยะทั้งหมดกลับมาทิ้งที่ฝั่ง 81 51.54 28.871   

รวม 240 52.71 27.500   
หมายเหตุ* คือ มีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 
 

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
การศึกษาการจัดการขยะทะเลที่มาจากเรือประมงพาณิชย์ ด้วยนโยบายจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะ โดยการเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากชาวประมงพาณิชย์ในจังหวัดสงขลา โดยใช้เครื่องมือแบบสอบถามร่วมกับวิธีการสมมุติเหตุการณ์ให้ประเมิน 
(CVM) ซึ่งใช้รูปแบบคำถามปลายปิดแบบเสนอสองราคา จากกลุ่มตัวอย่าง 240 ราย ผลการศึกษาพบว่า ชาวประมงมีความเตม็
ใจจ่ายค่าธรรมเนียมขยะในอัตรา 50 บาทต่อเดือน โดยค่าธรรมเนียมที่เสนอครั้งแรกที่ตั้งไว้มีผลต่อการตัดสินใจที่จะจ่ายเงิน
หรือไม่จ่ายเงินเพื่อจัดเก็บขยะ เมื่อเพิ่มหรือลดค่าธรรมเนียมในการจัดเก็บขยะ ชาวประมงมีความเต็มใจจ่ายน้อยลงหรือเพิ่มข้ึน
ไม่แตกต่างกันมากนัก โดยส่วนใหญ่มีความเต็มใจจ่ายในราคาที่เสนอครั้งแรก ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของอารดา ทางตะคุ 
[7] ที่ศึกษาความเต็มใจจ่ายซื้อรถยนต์ โดยกล่าวว่า ผู้บริโภคที่เผชิญราคาเสนอเริ่มต้นที่สูงกว่า จะมีความเต็มใจจ่ายที่สูงกว่า 
สำหรับการวิเคราะห์ความเต็มใจจ่ายค่าธรรมเนียมขยะตามขนาดเรือประมงที่ใช้ โดยการแบ่งขนาดเรือออกเป็น 3 ขนาด คือ 
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ พบว่า เรือประมงขนาดใหญ่มีความเต็มใจจ่ายค่าธรรมเนียมขยะในอั ตรา 60 บาท 
เรือประมงขนาดกลางมีความเต็มใจจ่ายค่าธรรมเนียมขยะในอัตรา 52 บาท และเรือประมงขนาดเล็กมีความเต็มใจจ่าย
ค่าธรรมเนียมขยะในอัตรา 45 บาท 

สำหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อความเต็มใจจ่ายค่าธรรมเนียมขยะพบว่า ข้อมูลพื้นฐานการทำประมง ได้แก่ มูลค่าสัตว์น้ำที่
ขายได้เฉลี่ยต่อครั้ง รายได้จากการออกเรือต่อครั้ง ค่าใช้จ่ายต่อเดือน ขนาดของเรือประมงที่ใช้ จำนวนวันออกเรือต่อครั้ง 
จำนวนสมาชิกในครัวเรือนที่ต้องดูแล อายุงาน และจำนวนอาหารสดที่นำไปออกเรือ มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับความเต็มใจ
จ่ายค่าธรรมเนียมขยะอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจพิจารณาได้ว่า ความแตกต่างของขนาดเรือประมงที่ใช้ สะท้อนให้เห็น
ถึงความสามารถในการหากำไรของเรือประมง โดยเรือประมงขนาดใหญ่ย่อมมีผลตอบแทนในการประกอบการมากกว่า
เรือประมงขนาดเล็ก และย่อมมีการลงทุนในอัตราที่สูงกว่า ทั้งค่าอุปกรณ์เครื่องมือการทำประมง ค่าจ้ างลูกเรือที่มีจำนวนคน
มากขึ้น และจำนวนอาหารสดต่าง ๆที่มีความเพียงพอกับความต้องการของลูกเรือ ซึ ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
Polglaze [8] ที่ศึกษาเศษอาหารที่เกิดจากการเดินเรือ โดยพบว่าปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นจากเศษอาหารในเรือ เกิดขึ้นได้ใน
อัตราที่รวดเร็ว โดยเฉพาะเรือที่มีคนจำนวนมากท่ีอาศัยอยู่ ทำให้การออกเรือแต่ละครั้งมีต้นทุนท่ีสูง ซึ่งนอกจากค่าอาหาร ยังมี
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าอุปกรณ์เครื่องมือที่ต้องมีการซื้อหรือซ่อมบำรุงอยู่เป็นประจำ เมื่อขนาดเรือประมงที่ใช้มีขนาดใหญ่ขึ้น 
ส่งผลให้จำนวนอาหารและต้นทุนในการออกเรือแต่ละครั้งสูงขึ้นตามไปด้วย ทำให้แนวโน้มขยะในทะเลทีเกิดขึ้นจากเรือประมง
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Lebreton et al. [9] ที่ศึกษาหลักฐานที่แสดงว่าแผ่นแปะขยะขนาด
ใหญ่ของแปซิฟิกกำลังสะสมพลาสติกอย่างรวดเร็ว เป็นการศึกษาลักษณะและปริมาณโซนการสะสมพลาสติกในน่านน้ำกึ่งร้อน
ระหว่างแคลิฟอร์เนียและฮาวาย โดยการใช้แบบจำลองและการสำรวจของเรือและอากาศยาน โดยพบว่าอย่างน้อยร้อยละ 46
ประกอบด้วยอวนจับปลา ทำให้ชาวประมงเกิดความตระหนักถึงปัญหาและต้องการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น โดยการยินดีจ่ายค่าธรรมเนียมขยะในอัตราที่สูง ประกอบกับผู้ที่มีอายุงานนาน ย่อมมีความผูกพัน
และมีการใช้ประโยชน์จากทะเลมายาวนาน จึงมีความตระหนักและทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และไม่ต้องการให้เกิดปัญหาขยะ
ในทะเลที่เกิดขึ้นจากเรือประมง จึงมีความยินดีจ่ายค่าธรรมเนียมขยะในอัตราที่สูงข้ึนเช่นกัน แต่ทั้งนี้หากมีสมาชิกในครัวเรือนท่ี
ต้องดูแลจำนวนมาก ทำให้การจัดการขยะด้วยตนเองไม่มีความสะดวก จึงส่งเสริมให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้ามารับภาระในการ
จัดการขยะแทน เพื่อมีเวลาในการดูแลครอบครัวมากข้ึน ทำให้มีความเต็มใจจ่ายค่าธรรมเนียมขยะในอัตราที่สูงข้ึนเช่นกัน          

ทั้งนี ้บุคคลจะต้องคำนึงถึงรายได้จากการออกเรือ  ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากมูลค่าสัตว์น้ำที ่ขายได้ ทำให้ผล
ประกอบการจากการทำประมงเพิ่มขึ้นด้วย สำหรับความสัมพันธ์กับความเต็มใจจ่ายสามารถอธิบายตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ได้
ว่า การบริการจัดการขยะเป็นลักษณะสินค้าปกติ (Normal Good) ที่มีลักษณะความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาในทิศทางลบ 

และมีความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้เป็นบวก ดังนั้น ค่าความเต็มใจจ่ายที่จะจ่ายจึงมีความสอดคล้องกับความสามารถที่จะ
จ่าย (Ability to pay) ซึ่งความสามารถที่จะจ่ายนี้สามารถวัดและประเมินได้จากรายได้ของบุคคล โดยบุคคลที่มีรายได้สูงกว่า
จะมีความต้องการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีมากกว่าคนที่มีรายได้ต่ำกว่า และ เมื่อชาวประมงมีรายได้จากการออกเรือต่อครั้ง
เพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีความเต็มใจจ่ายค่าธรรมเนียมขยะเพิ่มขึ้น ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของสมมุติ ช่วยเทศ [10] ที่ศึกษา
ความเต็มใจจ่ายค่าจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดพังงา ผลการศึกษาพบว่า รายได้เฉลี ่ยต่อเ ดือน มี
ความสัมพันธ์กับความเต็มใจที่จะจ่ายในเชิงบวก กล่าวคือ เมื่อรายได้ของครัวเรือนเพิ่มขึ้น ความสามารถในการจ่ายก็เพิ่มขึ้น 
และผู้บริโภคที่มีรายได้สูงจะมีโอกาสในการใช้ทรัพย์ของตนเองเพื่อให้ได้มาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า ความเต็มใจจ่ายจึงขึ้นอยู่กับ
รายได้ของผู้บริโภค ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของบุษกร ถาวรประสิทธิ์ และศุภวรรณ ฮ่อซี่ [11] ที่ศึกษาการประเมินมูลค่า
ความเต็มใจจ่ายค่ากำจัดขยะมูลฝอยจากบ้านเรอืน โดยกล่าวว่า รายได้ของครัวเรือนไม่มีความสมัพันธ์กับมูลค่าความเต็มใจจ่าย
ค่ากำจัดขยะมูลฝอย ทั้งนี้เมื่อทดสอบความแตกต่าง พบว่าเครื่องมือประมงที่ใช้เป็นหลักแตกต่างกัน ส่งผลให้ความเต็มใจจ่าย
ค่าธรรมเนียมขยะแตกต่างกัน โดยเรือประมงที่ใช้เครื ่องมือประมงประเภทอวนช้อน /ยกปลากะตักมีความเต็มใจจ่าย
ค่าธรรมเนียมขยะมากที่สุด และเรือประมงที่ใช้เครื่องมือประมงประเภทอวนลากคู่มีความ เต็มใจจ่ายค่าธรรมเนียมขยะน้อย
ที่สุด แต่ทั้งนี้วิธีการกำจัดขยะที่เกิดขึ้นจากการออกเรือแตกต่างกัน ก็ส่งผลให้มูลค่าความเต็มใจจ่ายค่าธรรมเนียมขยะแตกต่าง
กันด้วยเช่นกัน  

 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

เนื ่องจากเรือประมงขนาดใหญ่มีรายได้จากการออกเรือสูงกว่าเรือประมงขนาดเล็ก ทำให้มีความเต็มใจจ่าย
ค่าธรรมเนียมขยะสูงกว่า ทั้งนี้จากการกำหนดขนาดเรือประมงที่ใช้ ตามประกาศกรมประมงสำหรับเรือประมงพาณิชย์ใน
น่านน้ำไทย พ.ศ. 2561 โดยแบ่งขนาดเรือออกเป็น 3 ขนาด คือ เรือประมงขนาดเล็กที่มีขนาดไม่ถึง 30 ตันกรอส เรือประมง
ขนาดกลางที่มีขนาดตั้งแต่ 30 ตันกรอสขึ้นไป แต่ไม่ถึง 60 ตันกรอส และเรือประมงขนาดใหญ่ที่มีขนาดตั้งแต่ 60 ตันกรอสขึ้น
ไป แต่ไม่ถึง 150 ตันกรอส ผลการวิเคราะห์พบว่า เรือประมงขนาดใหญ่มีความเต็มใจจ่ายค่าธรรมเนียมขยะในอัตรา 60 บาท 
เรือประมงขนาดกลางมีความเต็มใจจ่ายค่าธรรมเนียมขยะในอัตรา 52 บาท และเรือประมงขนาดเล็กมีความเต็มใจจ่าย
ค่าธรรมเนียมขยะในอัตรา 45 บาท แต่หากมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมโดยไม่แยกตามขนาดเรือประมงที่ใช้จะอยู่ที่ราคา 50 
บาทต่อเดือน ซึ่งจะทำให้กลุ่มเรือขนาดเล็กไม่มีความยินดีจ่ายเนื่องจากมีความยินดีจ่ายเพียง 45 บาท ดังนั้น หากมีการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมขยะที่แยกตามขนาดเรือประมงที่ใช้ ทำให้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมีประสิทธิภาพมากกว่า อีกทั้งมีอัตรา
ค่าธรรมเนียมสูงกว่าในกรณีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเดียว เนื่องจากเรือประมงท่ีมีรายได้มาก ย่อมมีกำลังความสามารถในการ
จ่ายสูง ทั้งนี้ การเปิดโอกาสให้ชาวประมงสามารถร่วมจ่ายค่าธรรมเนียมจัดการขยะ ถือได้ว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ชาวประมงมี
ส่วนร่วมดูแลและจัดการขยะในท้องทะเล ซึ่งเป็นการบริหารจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง จึงนำไปสู่การ
แก้ไขปัญหาขยะในทะเลอย่างยั่งยืน 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

ตาราง 6 การเปรียบเทียบความแตกต่างความเต็มใจจ่ายค่าธรรมเนียมขยะจำแนกตามวิธีกำจัดขยะจากการออกเรือ  
 

วิธีกำจัดขยะจากการออกเรือ 
ความเต็มใจจ่ายค่าธรรมเนียมขยะ 

N Mean S.D. F-value Sig 
ทิ้งขยะทั้งหมดลงทะเล 20 33.75 23.333 6.146 0.002* 
คัดแยกที่ขายได้และทิ้งส่วนท่ีเหลอื 139 56.12 26.210   
นำขยะทั้งหมดกลับมาทิ้งที่ฝั่ง 81 51.54 28.871   

รวม 240 52.71 27.500   
หมายเหตุ* คือ มีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 
 

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
การศึกษาการจัดการขยะทะเลที่มาจากเรือประมงพาณิชย์ ด้วยนโยบายจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะ โดยการเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากชาวประมงพาณิชย์ในจังหวัดสงขลา โดยใช้เครื่องมือแบบสอบถามร่วมกับวิธีการสมมุติเหตุการณ์ให้ประเมิน 
(CVM) ซึ่งใช้รูปแบบคำถามปลายปิดแบบเสนอสองราคา จากกลุ่มตัวอย่าง 240 ราย ผลการศึกษาพบว่า ชาวประมงมีความเตม็
ใจจ่ายค่าธรรมเนียมขยะในอัตรา 50 บาทต่อเดือน โดยค่าธรรมเนียมที่เสนอครั้งแรกที่ตั้งไว้มีผลต่อการตัดสินใจที่จะจ่ายเงิน
หรือไม่จ่ายเงินเพื่อจัดเก็บขยะ เมื่อเพิ่มหรือลดค่าธรรมเนียมในการจัดเก็บขยะ ชาวประมงมีความเต็มใจจ่ายน้อยลงหรือเพิ่มข้ึน
ไม่แตกต่างกันมากนัก โดยส่วนใหญ่มีความเต็มใจจ่ายในราคาที่เสนอครั้งแรก ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของอารดา ทางตะคุ 
[7] ที่ศึกษาความเต็มใจจ่ายซื้อรถยนต์ โดยกล่าวว่า ผู้บริโภคที่เผชิญราคาเสนอเริ่มต้นที่สูงกว่า จะมีความเต็มใจจ่ายที่สูงกว่า 
สำหรับการวิเคราะห์ความเต็มใจจ่ายค่าธรรมเนียมขยะตามขนาดเรือประมงที่ใช้ โดยการแบ่งขนาดเรือออกเป็น 3 ขนาด คือ 
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ พบว่า เรือประมงขนาดใหญ่มีความเต็มใจจ่ายค่าธรรมเนียมขยะในอั ตรา 60 บาท 
เรือประมงขนาดกลางมีความเต็มใจจ่ายค่าธรรมเนียมขยะในอัตรา 52 บาท และเรือประมงขนาดเล็กมีความเต็มใจจ่าย
ค่าธรรมเนียมขยะในอัตรา 45 บาท 

สำหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อความเต็มใจจ่ายค่าธรรมเนียมขยะพบว่า ข้อมูลพื้นฐานการทำประมง ได้แก่ มูลค่าสัตว์น้ำที่
ขายได้เฉลี่ยต่อครั้ง รายได้จากการออกเรือต่อครั้ง ค่าใช้จ่ายต่อเดือน ขนาดของเรือประมงที่ใช้ จำนวนวันออกเรือต่อคร้ัง 
จำนวนสมาชิกในครัวเรือนที่ต้องดูแล อายุงาน และจำนวนอาหารสดที่นำไปออกเรือ มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับความเต็มใจ
จ่ายค่าธรรมเนียมขยะอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจพิจารณาได้ว่า ความแตกต่างของขนาดเรือประมงที่ใช้ สะท้อนให้เห็น
ถึงความสามารถในการหากำไรของเรือประมง โดยเรือประมงขนาดใหญ่ย่อมมีผลตอบแทนในการประกอบการมากกว่า
เรือประมงขนาดเล็ก และย่อมมีการลงทุนในอัตราที่สูงกว่า ทั้งค่าอุปกรณ์เครื่องมือการทำประมง ค่าจ้ างลูกเรือที่มีจำนวนคน
มากขึ้น และจำนวนอาหารสดต่าง ๆที่มีความเพียงพอกับความต้องการของลูกเรือ ซึ ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
Polglaze [8] ที่ศึกษาเศษอาหารที่เกิดจากการเดินเรือ โดยพบว่าปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นจากเศษอาหารในเรือ เกิดขึ้นได้ใน
อัตราที่รวดเร็ว โดยเฉพาะเรือที่มีคนจำนวนมากท่ีอาศัยอยู่ ทำให้การออกเรือแต่ละครั้งมีต้นทุนท่ีสูง ซึ่งนอกจากค่าอาหาร ยังมี
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าอุปกรณ์เครื่องมือที่ต้องมีการซื้อหรือซ่อมบำรุงอยู่เป็นประจำ เมื่อขนาดเรือประมงที่ใช้มีขนาดใหญ่ขึ้น 
ส่งผลให้จำนวนอาหารและต้นทุนในการออกเรือแต่ละครั้งสูงขึ้นตามไปด้วย ทำให้แนวโน้มขยะในทะเลทีเกิดขึ้นจากเรือประมง
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Lebreton et al. [9] ที่ศึกษาหลักฐานที่แสดงว่าแผ่นแปะขยะขนาด
ใหญ่ของแปซิฟิกกำลังสะสมพลาสติกอย่างรวดเร็ว เป็นการศึกษาลักษณะและปริมาณโซนการสะสมพลาสติกในน่านน้ำกึ่งร้อน
ระหว่างแคลิฟอร์เนียและฮาวาย โดยการใช้แบบจำลองและการสำรวจของเรือและอากาศยาน โดยพบว่าอย่างน้อยร้อยละ 46
ประกอบด้วยอวนจับปลา ทำให้ชาวประมงเกิดความตระหนักถึงปัญหาและต้องการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น โดยการยินดีจ่ายค่าธรรมเนียมขยะในอัตราที่สูง ประกอบกับผู้ที่มีอายุงานนาน ย่อมมีความผูกพัน
และมีการใช้ประโยชน์จากทะเลมายาวนาน จึงมีความตระหนักและทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และไม่ต้องการให้เกิดปัญหาขยะ
ในทะเลที่เกิดขึ้นจากเรือประมง จึงมีความยินดีจ่ายค่าธรรมเนียมขยะในอัตราที่สูงข้ึนเช่นกัน แต่ทั้งนี้หากมีสมาชิกในครัวเรือนท่ี
ต้องดูแลจำนวนมาก ทำให้การจัดการขยะด้วยตนเองไม่มีความสะดวก จึงส่งเสริมให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้ามารับภาระในการ
จัดการขยะแทน เพื่อมีเวลาในการดูแลครอบครัวมากข้ึน ทำให้มีความเต็มใจจ่ายค่าธรรมเนียมขยะในอัตราที่สูงข้ึนเช่นกัน          

ทั้งนี ้บุคคลจะต้องคำนึงถึงรายได้จากการออกเรือ  ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากมูลค่าสัตว์น้ำที ่ขายได้ ทำให้ผล
ประกอบการจากการทำประมงเพิ่มขึ้นด้วย สำหรับความสัมพันธ์กับความเต็มใจจ่ายสามารถอธิบายตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ได้
ว่า การบริการจัดการขยะเป็นลักษณะสินค้าปกติ (Normal Good) ที่มีลักษณะความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาในทิศทางลบ 

และมีความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้เป็นบวก ดังนั้น ค่าความเต็มใจจ่ายที่จะจ่ายจึงมีความสอดคล้องกับความสามารถที่จะ
จ่าย (Ability to pay) ซึ่งความสามารถที่จะจ่ายนี้สามารถวัดและประเมินได้จากรายได้ของบุคคล โดยบุคคลที่มีรายได้สูงกว่า
จะมีความต้องการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีมากกว่าคนที่มีรายได้ต่ำกว่า และ เมื่อชาวประมงมีรายได้จากการออกเรือต่อครั้ง
เพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีความเต็มใจจ่ายค่าธรรมเนียมขยะเพิ่มขึ้น ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของสมมุติ ช่วยเทศ [10] ที่ศึกษา
ความเต็มใจจ่ายค่าจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดพังงา ผลการศึกษาพบว่า รายได้เฉลี ่ยต่อเ ดือน มี
ความสัมพันธ์กับความเต็มใจที่จะจ่ายในเชิงบวก กล่าวคือ เมื่อรายได้ของครัวเรือนเพิ่มขึ้น ความสามารถในการจ่ายก็เพิ่มขึ้น 
และผู้บริโภคที่มีรายได้สูงจะมีโอกาสในการใช้ทรัพย์ของตนเองเพื่อให้ได้มาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า ความเต็มใจจ่ายจึงขึ้นอยู่กับ
รายได้ของผู้บริโภค ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของบุษกร ถาวรประสิทธิ์ และศุภวรรณ ฮ่อซี่ [11] ที่ศึกษาการประเมินมูลค่า
ความเต็มใจจ่ายค่ากำจัดขยะมูลฝอยจากบ้านเรอืน โดยกล่าวว่า รายได้ของครัวเรือนไม่มีความสมัพันธ์กับมูลค่าความเต็มใจจ่าย
ค่ากำจัดขยะมูลฝอย ทั้งนี้เมื่อทดสอบความแตกต่าง พบว่าเครื่องมือประมงที่ใช้เป็นหลักแตกต่างกัน ส่งผลให้ความเต็มใจจ่าย
ค่าธรรมเนียมขยะแตกต่างกัน โดยเรือประมงที่ใช้เครื ่องมือประมงประเภทอวนช้อน /ยกปลากะตักมีความเต็มใจจ่าย
ค่าธรรมเนียมขยะมากที่สุด และเรือประมงที่ใช้เครื่องมือประมงประเภทอวนลากคู่มีความ เต็มใจจ่ายค่าธรรมเนียมขยะน้อย
ที่สุด แต่ทั้งนี้วิธีการกำจัดขยะที่เกิดขึ้นจากการออกเรือแตกต่างกัน ก็ส่งผลให้มูลค่าความเต็มใจจ่ายค่าธรรมเนียมขยะแตกต่าง
กันด้วยเช่นกัน  

 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

เนื ่องจากเรือประมงขนาดใหญ่มีรายได้จากการออกเรือสูงกว่าเรือประมงขนาดเล็ก ทำให้มีความเต็มใจจ่าย
ค่าธรรมเนียมขยะสูงกว่า ทั้งนี้จากการกำหนดขนาดเรือประมงที่ใช้ ตามประกาศกรมประมงสำหรับเรือประมงพาณิชย์ใน
น่านน้ำไทย พ.ศ. 2561 โดยแบ่งขนาดเรือออกเป็น 3 ขนาด คือ เรือประมงขนาดเล็กที่มีขนาดไม่ถึง 30 ตันกรอส เรือประมง
ขนาดกลางที่มีขนาดตั้งแต่ 30 ตันกรอสขึ้นไป แต่ไม่ถึง 60 ตันกรอส และเรือประมงขนาดใหญ่ที่มีขนาดตั้งแต่ 60 ตันกรอสขึ้น
ไป แต่ไม่ถึง 150 ตันกรอส ผลการวิเคราะห์พบว่า เรือประมงขนาดใหญ่มีความเต็มใจจ่ายค่าธรรมเนียมขยะในอัตรา 60 บาท 
เรือประมงขนาดกลางมีความเต็มใจจ่ายค่าธรรมเนียมขยะในอัตรา 52 บาท และเรือประมงขนาดเล็กมีความเต็มใจจ่าย
ค่าธรรมเนียมขยะในอัตรา 45 บาท แต่หากมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมโดยไม่แยกตามขนาดเรือประมงที่ใช้จะอยู่ที่ราคา 50 
บาทต่อเดือน ซึ่งจะทำให้กลุ่มเรือขนาดเล็กไม่มีความยินดีจ่ายเนื่องจากมีความยินดีจ่ายเพียง 45 บาท ดังนั้น หากมีการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมขยะที่แยกตามขนาดเรือประมงที่ใช้ ทำให้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมีประสิทธิภาพมากกว่า อีกทั้งมีอัตรา
ค่าธรรมเนียมสูงกว่าในกรณีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเดียว เนื่องจากเรือประมงท่ีมีรายได้มาก ย่อมมีกำลังความสามารถในการ
จ่ายสูง ทั้งนี้ การเปิดโอกาสให้ชาวประมงสามารถร่วมจ่ายค่าธรรมเนียมจัดการขยะ ถือได้ว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ชาวประมงมี
ส่วนร่วมดูแลและจัดการขยะในท้องทะเล ซึ่งเป็นการบริหารจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง จึงนำไปสู่การ
แก้ไขปัญหาขยะในทะเลอย่างยั่งยืน 
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แนวทางแก้ไขปัญหาลูกค้าสินเชื่อประเภทบุคคลธรรมดาที่ไม่ใช้บริการด้านสินเชื่อของธนาคารเกิน 1 ปี

ให้กลับมาใช้บริการกรณีศึกษา ส�านักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดภูเก็ต

ภูมิสิริ เขียวสด1*

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาสาเหตุของปัญหาที่ท�าให้ลูกค้าประเภทสินเชื่อบุคคลธรรมดาที่ไม่ใช้บริการสินเชื่อเกิน 1 ปี

ของส�านกังานธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจงัหวดัภูเกต็ และหาแนวทางแก้ไขให้ลูกค้ากลุ่มดังกล่าวกลับมาใช้บรกิาร

ธนาคารอีกครั้ง ซึ่งจากปัญหาดังกล่าวที่มีแนวโน้มปริมาณเพิ่มขึ้นส่งผลให้ธนาคารได้รับผลกระทบท�าให้ปริมาณการจ่ายสินเชื่อไม่

เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้รับจัดสรร ผู้ศึกษาจึงได้น�าแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เช่น แนวคิดทฤษฎี พฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจัยส่วน

ประสมของการบรกิาร แนวคดิความต้องการผูบ้รโิภค ข้อมลูทัง้ภายในและภายนอกทีเ่กีย่วข้องขององค์กร ออกแบบเป็นแบบสอบถาม

กลุม่เป้าหมายจ�านวน 153 รายและน�าข้อมลูทีไ่ด้มาวเิคราะห์ข้อมูลผ่านระบบสถติ ิพบว่า กลุม่ตวัอย่างไม่ทราบว่ามผีลติภณัฑ์สนิเชือ่

ประเภทใหม่ๆ รวมถึงยังมีความเข้าใจในรายละเอียดผลิตภัณฑ์บริการต่างๆ ของธนาคารอยู่ในเกณฑ์ต�่า ผู้ศึกษาจึงได้เสนอทางเลือก

ในการแก้ไขปัญหารวม 3 แนวทางและเลอืกแนวทางทีด่ทีีส่ดุทีส่ามารถน�าไปปฏบิตัแิละแปลงเป็นแผนงานขององค์กรเพือ่แก้ไขปัญหา

ดงักล่าวได้อย่างมปีระสทิธภิาพและมคีวามคุม้ค่ามากท่ีสดุ คอื การวางแผนประชาสมัพนัธ์รายละเอยีดผลติภณัฑ์และตรวจเยีย่มลกูค้า

สินเชื่อประเภทบุคคลธรรมดาที่ไม่ใช้บริการสินเชื่อของธนาคารเกิน 1 ปีทุกรายเพื่อน�าเสนอผลิตภัณฑ์ให้กลับมาใช้บริการอีกครั้ง 

ค�าส�าคัญ: สินเชื่อบุคคลธรรมดา พฤติกรรมผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์ ธ.ก.ส. การวางแผนประชาสัมพันธ์

1 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร 10325
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The Solutions for making Personal Loan Customers that not use Loan Services 

More than One Year Period to Continue Using Services Again

Case Study: Bank of Agriculture and Agricultural Cooperative (BAAC), Phuket Provincial

Bhumsiri Kheawsod1*

Abstract
The purpose of this research was to find out the causes of problems that the personal loan customers 

of Bank of Agriculture and Agricultural Cooperative (BAAC), Phuket provincial, not used personal loan services 

more than one year period to continue using loan service again. The research was going to find the solutions 

and strategies to solve those problems. Then, the trend of problem causes will make more effective to firm 

various ways in the future. The research process had applied related concepts and theories, for examples, 

customer behavior concept, seven mixed of services concepts, customer’s need theory, and also internal and 

external business details of the BAAC Phuket organization. This research also had designed the questionnaires 

and collected data from target group (153 persons) and analyzed data with statistical method. The results had 

shown that the target group was not know the details of the new BAAC products enough, including the low 

understanding rate of BAAC products and services. The research results was designed and offered the three 

alternative choices to solve problems. Finally the research offered and raised the best and suitable solution 

that BAAC Phuket can apply and implement to make an effective action plan. This solution is to make plan to 

meet all target group customers, to promote product details, visit and give information to clients to use BAAC 

personal loan products again.

Keywords: Personal Loan, Customer Behavior, BAAC products, PR planning

บทน า 
ส านักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดภูเก็ต เป็นหน่วยงาน ธ.ก.ส.ในสังกัด ฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนบน มีสาขาในสังกัดจ านวน 

3 สาขา ได้แก่ ธ.ก.ส.สาขาภูเก็ต ธ.ก.ส.สาขาถลาง และ ธ.ก.ส.สาขาป่าตอง ผลการด าเนินงานในปีบัญชีของธนาคารย้อนหลัง 3 
ปี (พ.ศ.2559 – 2561) พบว่า ลูกค้าสินเชื่อประเภทสินเช่ือบุคคลธรรมดาที่ไม่ใช้บริการสินเช่ือของธนาคารที่มีระยะเวลาเกิน 1 
ปี ของทั้ง 3 สาขามีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้ถือเป็นลูกค้าที่จะสร้างรายได้หลักให้แก่ธนาคาร จึงเป็นสาเหตุที่จะต้อง
ท าการศึกษาถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

ข้อมูลลูกค้าประเภทสินเชื่อบุคคลธรรมดาที่ไม่ใช้บริการสินเชื่อกับธนาคารเกิน 1 ปี  
จากข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชี ระหว่างปี 2559-2561 (ซึ่งปีบัญชีของ ธ.ก.ส. เป็นรอบระหว่าง 1 เมษายน – 31 

มีนาคมของทุกปี แตกต่างจากปีบัญชีของธนาคารพาณิชย์ท่ัวไปที่อยู่ระหว่าง 1 มกราคม-31 ธันวาคมของทุกปี) มีดังนี้ 
หน่วย : ราย 

สาขา/สังกัด ปีบัญช ี2559 ปีบัญชี 2560 ปีบัญชี 2561 
ภูเก็ต 1,027 1,089 1,166 
ถลาง 1,814 1,945 2,094 

ป่าตอง   426  460   481 
รวม 3,267 3,494 3,741 

 
 จากข้อมูลพบว่า ธ.ก.ส. ทุกสาขาในสังกัดส านักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดภูเก็ต มีแนวโน้มของลูกค้าประเภทสินเช่ือบุคคล
ธรรมดาที่ไม่มีการเคลื่อนไหวบัญชีในการขอสินเช่ือกับธนาคารเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งจุดนี้ถือเป็นสัญญาณที่คาดว่าจะเป็นปัญหาต่อ
การด าเนินงานในอนาคต 

ข้อมูลผลการด าเนินงานของส านักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดภูเก็ตด้านสินเช่ือย้อนหลังจ านวน 3 ปีบัญชี (2559-2561) ไม่
เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้รับจากส านักงานใหญ่ อันเป็นสาเหตุที่จะต้องน ามาพิจารณาว่า ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ 
จ านวนลูกค้าประเภทสินเชื่อบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้ใช้บริการสินเชื่อกับธนาคารเกิน 1 ปี มีอัตราที่เพิ่มมากขึ้นตลอด 3 ปีที่ผ่าน
มา ท าให้เกิดผลการด าเนินงานย้อนหลัง 3 ปี ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหา (The Effect of the problem) 
 1. ส านักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดภูเก็ตไม่สามารถจ่ายสินเช่ือได้ตามเป้าหมายที่ได้รับจากส านักงานใหญ่  

ปีบัญช ี เป้าหมายการเติบโต
สินเช่ือ (ล้านบาท) 

ผลการด าเนินงาน 
(ล้านบาท) 

ห่างเป้าหมาย 
(ล้านบาท) 

2559 182 57 - 125 
2560 135 89 - 46 
2561 180 121 - 59 

 
2. ส านักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดภูเก็ต ธนาคารอาจเกิดความเสี่ยงและเสียโอกาสในการสร้างมูลค่าทางธุรกิจผ่านการจ่าย

สินเช่ือจากลูกค้ากลุ่มนี้ 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา (The Objectives) 
 1. เพื่อหาสาเหตุของปัญหาที่ท าให้ลูกค้าประเภทสินเช่ือบุคคลธรรมดาที่ไม่ใช้บริการสินเช่ือของส านักงานธนาคาร

เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดภูเก็ตเกิน 1 ปีให้กลับมาใช้บริการด้านสินเช่ือ 
 2. เพื่อหาแนวทางและการวางแผนกลยุทธ์แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
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บทน า 
ส านักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดภูเก็ต เป็นหน่วยงาน ธ.ก.ส.ในสังกัด ฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนบน มีสาขาในสังกัดจ านวน 

3 สาขา ได้แก่ ธ.ก.ส.สาขาภูเก็ต ธ.ก.ส.สาขาถลาง และ ธ.ก.ส.สาขาป่าตอง ผลการด าเนินงานในปีบัญชีของธนาคารย้อนหลัง 3 
ปี (พ.ศ.2559 – 2561) พบว่า ลูกค้าสินเชื่อประเภทสินเช่ือบุคคลธรรมดาที่ไม่ใช้บริการสินเช่ือของธนาคารที่มีระยะเวลาเกิน 1 
ปี ของทั้ง 3 สาขามีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้ถือเป็นลูกค้าที่จะสร้างรายได้หลักให้แก่ธนาคาร จึงเป็นสาเหตุที่จะต้อง
ท าการศึกษาถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

ข้อมูลลูกค้าประเภทสินเชื่อบุคคลธรรมดาที่ไม่ใช้บริการสินเชื่อกับธนาคารเกิน 1 ปี  
จากข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชี ระหว่างปี 2559-2561 (ซึ่งปีบัญชีของ ธ.ก.ส. เป็นรอบระหว่าง 1 เมษายน – 31 

มีนาคมของทุกปี แตกต่างจากปีบัญชีของธนาคารพาณิชย์ท่ัวไปที่อยู่ระหว่าง 1 มกราคม-31 ธันวาคมของทุกปี) มีดังนี้ 
หน่วย : ราย 

สาขา/สังกัด ปีบัญช ี2559 ปีบัญชี 2560 ปีบัญชี 2561 
ภูเก็ต 1,027 1,089 1,166 
ถลาง 1,814 1,945 2,094 

ป่าตอง   426  460   481 
รวม 3,267 3,494 3,741 

 
 จากข้อมูลพบว่า ธ.ก.ส. ทุกสาขาในสังกัดส านักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดภูเก็ต มีแนวโน้มของลูกค้าประเภทสินเช่ือบุคคล
ธรรมดาที่ไม่มีการเคลื่อนไหวบัญชีในการขอสินเช่ือกับธนาคารเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งจุดนี้ถือเป็นสัญญาณที่คาดว่าจะเป็นปัญหาต่อ
การด าเนินงานในอนาคต 

ข้อมูลผลการด าเนินงานของส านักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดภูเก็ตด้านสินเช่ือย้อนหลังจ านวน 3 ปีบัญชี (2559-2561) ไม่
เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้รับจากส านักงานใหญ่ อันเป็นสาเหตุที่จะต้องน ามาพิจารณาว่า ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ 
จ านวนลูกค้าประเภทสินเชื่อบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้ใช้บริการสินเชื่อกับธนาคารเกิน 1 ปี มีอัตราที่เพิ่มมากขึ้นตลอด 3 ปีที่ผ่าน
มา ท าให้เกิดผลการด าเนินงานย้อนหลัง 3 ปี ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหา (The Effect of the problem) 
 1. ส านักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดภูเก็ตไม่สามารถจ่ายสินเช่ือได้ตามเป้าหมายที่ได้รับจากส านักงานใหญ่  

ปีบัญช ี เป้าหมายการเติบโต
สินเช่ือ (ล้านบาท) 

ผลการด าเนินงาน 
(ล้านบาท) 

ห่างเป้าหมาย 
(ล้านบาท) 

2559 182 57 - 125 
2560 135 89 - 46 
2561 180 121 - 59 

 
2. ส านักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดภูเก็ต ธนาคารอาจเกิดความเสี่ยงและเสียโอกาสในการสร้างมูลค่าทางธุรกิจผ่านการจ่าย

สินเช่ือจากลูกค้ากลุ่มนี้ 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา (The Objectives) 
 1. เพื่อหาสาเหตุของปัญหาที่ท าให้ลูกค้าประเภทสินเช่ือบุคคลธรรมดาท่ีไม่ใช้บริการสินเช่ือของส านักงานธนาคาร

เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดภูเก็ตเกิน 1 ปีให้กลับมาใช้บริการด้านสินเช่ือ 
 2. เพื่อหาแนวทางและการวางแผนกลยุทธ์แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
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วิธีด าเนินการ 
 จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลโดยแบบสอบถามจากประชากรกลุ่มตัวอย่างจ านวน 153 คน ซึ่งค านวณจากประชากรโดยใช้สูตร
ของ Taro Yamane จากสูตร 
 
    n =        N 
                        1 + Ne2 
 โดย n คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
       N คือ จ านวนประชากรทั้งหมด ซึ่งในที่น้ีผู้ศึกษาแทนค่าด้วย จ านวนลูกค้าประเภทสินเช่ือบุคคลธรรมดาที่ไม่ท า
ธุรกรรมกับธนาคารเกิน 1 ปี ปีบัญชี 2561 จ านวน 3,741 ราย หักออกด้วยจ านวนลูกค้าประเภทสินเช่ือบุคคลธรรมดาที่ไม่ท า
ธุรกรรมกับธนาคารเกิน 1 ปี ปีบัญชี 2560 จ านวน 3,494 ราย ท าให้เหลือจ านวนประชากร N อยู่ที่ 247 ราย ซึ่งเป็นจ านวน
รวมลูกค้าทั้ง 3 สาขา และมีการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็นลักษณะค าถามปลายปิด ช่วงเวลาการเก็บแบบสอบถาม
ระหว่างวันท่ี 19 กันยายน 2562 – 16 ตุลาคม 2562 

e คือ ค่าความคลาดเคลื่อน โดยใช้ค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.5     ทั้งนี้ เมื่อค านวณแล้วได้จ านวน                      
n คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 153 ราย  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้ศึกษาสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลขึ้นเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยพัฒนาบนพื้นฐาน

จากกรอบแนวคิด ทฤษฎีและการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือแบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาอิสระครั้งนี้ใช้ใน
การวัดลักษณะทางประชากรศาสตร์ การรับรู้ ภาพลักษณ์ตราสินค้า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ซึ่งแบบสอบถามจะถูก
แบ่งออกเป็น 3 ส่วนและเป็นค าถามปลายปิด จ านวนรวม 23 ข้อ และผู้ศึกษาได้น าไปบันทึกข้อมูลเพื่อประมวลผลผ่านระบบ
โปรแกรม Microsoft Excel เพื่อหาค่าเฉลี่ย (MEAN) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือ S.D. 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลรูปแบบอื่น 

การเก็บข้อมูลแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจาก
แหล่งข้อมูลได้แก่ ห้องสมุด ห้องสมุดออนไลน์ เอกสารงานวิจัย และอินเตอร์เน็ต 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
ประชากรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีจ านวน 104 ราย คิดเป็นร้อยละ 67.97 และเพศหญิงจ านวน 49 ราย 

คิดเป็นร้อยละ 32.03 และมีช่วงอายุ 41-50 ปี มากที่สุด คือ 54 คน คิดเป็นร้อยละ 35.29 อายุ 61 ปี ขึ้นไป จ านวน 40 คน 
คิดเป็นร้อยละ 26.14 อายุ 31-40 ปี จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 22.87 อายุ 51-60 ปี จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 
14.80 และ อายุ 21-30 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 สถานภาพของประชากรกลุ่มตัวอย่าง พบว่า สถานภาพสมรส มี
จ านวนมากที่สุด คือ 108 ราย คิดเป็นร้อยละ 70.59 สถานภาพหม้าย/หย่าร้าง จ านวน 28 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.03 
สถานภาพโสด จ านวน 22 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.38 ตามล าดับ กลุ่มตัวอย่างมีระดับการศึกษามัธยมศึกษามากที่สุดคือ 92 
ราย คิดเป็นร้อยละ 60.13 รองลงมาคือ ประถมศึกษา จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 23.53 ปริญญาตรี จ านวน 17 คน คิด
เป็นร้อยละ 11.11 ปริญญาโท จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.27 และระดับอนุปริญญา จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.96 
ตามล าดับ กลุ่มตัวอย่างมีระดับรายได้ 10,001 – 20,000 บาทต่อเดือน มากที่สุด คือ 54 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.29 รองลงมา 
คือ ระดับรายได้น้อยกว่า 10,000 บาทต่อเดือน จ านวน 50 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.68 ระดับรายได้ 20,001 – 30,000 บาท
ต่อเดือน จ านวน 19 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.42 ระดับรายได้ 30,001 – 50,000 บาท ต่อเดือน จ านวน 16 ราย คิดเป็นร้อยละ 

10.46 ระดับรายได้ 50,001 บาทขึ้นไป จ านวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.15 ตามล าดับ กลุ่มตัวอย่างมีอาชีพเกษตรกรรม/
ประมงมากท่ีสุด จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 53.59 รองลงมาคือ อาชีพค้าขายจ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 27.46 อาชีพ
รับจ้าง/อิสระ/พนักงานบริษัท จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 13.72 เจ้าของกิจการ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.92 และ
อื่นๆ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.31 ตามล าดับ กลุ่มตัวอย่างมีความถี่ในการใช้บริการต่างๆ ของธนาคารอยู่ที่ 0-5 ครั้งต่อ
เดือนเป็นจ านวนมากที่สุด จ านวน 110 ราย คิดเป็นร้อยละ 71.89 รองลงมาอยู่ที่ 6 -10 ครั้งต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 23.54 
จ านวน 11-20 ครั้งต่อเดือน จ านวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.54 ไม่เคยเลย จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.65 มากกว่า 20 
ครั้ง คิดเป็น 0 ราย ตามล าดับ และกลุ่มตัวอย่างมีจ านวนธนาคารที่ใช้บริการสินเช่ือจ านวน 2 แห่ง มากที่สุด จ านวน 79 ราย
คิดเป็นร้อยละ 51.63 รองลงมาคือใช้บริการสินเช่ือจ านวน 3 แห่ง จ านวน 33 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.57 ใช้บริการสินเช่ื อ
จ านวน 1 แห่ง จ านวน 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.73 ใช้บริการสินเช่ือจ านวน 5 แห่งขึ้นไปจ านวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 
9.15 และใช้บริการสินเช่ือจ านวน 4 แห่ง จ านวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.92 ตามล าดับ 

ระดับตัวแปรต้นและตัวแปรตาม 
ด้านการรับรู้ของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์สินเชื่อและตราสินค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.

ก.ส. จากการเก็บแบบสอบถามและประมวลผลค่าเฉลี่ยแสดงให้เห็นว่า ค่าเฉลี่ยข้อค าถามที่ 3 ว่ากลุ่มตัวอย่างทราบว่ามี
ผลิตภัณฑ์ประเภทสินเช่ือใหม่ๆ ของ ธ.ก.ส. อยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ยที่ต่ าที่สุดอยู่ที่ 2.82  รองลงมาคือ ความรู้และความเข้าใจ
รายละเอียดผลิตภัณฑ์และบริการของ ธ.ก.ส. อยู่ที่ 3.02 การรับรู้ว่าผลิตภัณฑ์สินเช่ือของ ธ.ก.ส. มีความครอบคลุมและ
หลากหลายประเภทอยู่ท่ี 3.04 ในขณะที่ ธ.ก.ส.มีความน่าเช่ือถือ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดอยู่ท่ี 4.27 ระดับความส าคัญมาก  
 ด้านคุณภาพการให้บริการและอิทธิพลที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการด้านสินเช่ือของ ธ.ก.ส.ในสังกัดจังหวัดภูเก็ต 
ค่าเฉลี่ยของค าถามข้อท่ี 6 ว่า ธ.ก.ส.ในสังกัดจังหวัดภูเก็ตมีการติดตามและการให้บริการลูกค้าที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มี
ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดอยู่ที่ 2.96 รองลงมาคือ กระบวนการอ านวยสินเช่ือของ ธ.ก.ส.ในสังกัดจังหวัดภูเก็ตมีความง่าย ไม่ยุ่งยาก ไม่
ซักซ้อมมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.10 และ ข้อที่ระบบสารสนเทศการให้บริการของ ธ.ก.ส.สาขาในจังหวัดภูเก็ตให้ความสะดวกรวดเร็วใน
การบริการแก่กลุ่มประชากรตัวอย่างอยู่ท่ี 3.19  ในขณะที่ข้อ 8 เมื่อถามถึงความสะดวกในการใช้บริการช่องทางอื่นๆ นอกจาก
มาใช้บริการที่ ธ.ก.ส.สาขาในสังกัดจังหวัดภูเก็ต ก็กลับพบว่ามีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดอยู่ที่ 4.27 และความรู้สึกปลอดภัย และ
สะดวกสบายขณะใช้บริการที่ ธ.ก.ส.สาขาในสังกัดจังหวัดภูเก็ตอยู่ที่ 4.10 ซึ่งถือว่ามีความส าคัญระดับมาก 
 

สรุปผลการวิจัย 
เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากที่ได้รับจากแบบสอบถามทั้งหมดสามารถสรุปสาเหตุปัญหาส าคัญของปัญหาลูกค้าสินเช่ือ

ประเภทบุคคลธรรมดาที่ไม่ใช้บริการสินเชื่อของธนาคารเกิน 1 ปีให้กลับมาใช้บริการด้านสินเชื่อ กรณีศึกษาส านักงานธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ได้ดังนี ้

1.ประชากรกลุ่มตัวอย่างมีปัญหาดา้นด้านการรับรูผ้ลติภณัฑ์สนิเช่ือของ ธ.ก.ส. โดยไม่ทราบว่ามีสินเช่ือประเภทใหม่ๆ 
ที่อาจจะเหมาะสมกับความต้องการของประชากรกลุ่มตัวอย่าง รวมถึงยังได้รับความรู้และความเข้าใจรายละเอียดผลิตภัณฑ์
และบริการของ ธ.ก.ส. อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ า จึงท าให้ไม่มีความต้องการหรือไม่สามารถเข้าถึงการรับรู้ข้อมูลของสินเช่ือต่าง ๆ 
ดังกล่าว ส่งผลต่อการเข้ามาใช้บริการสินเชื่อของธนาคาร ทั้งนี้จากแบบสอบถามพบว่า อีกนัยยะหนึ่งที่ส าคัญคือ ตราสินค้า 
หรือความน่าเช่ือถือเอง กลุ่มตัวอย่างยังให้ความไว้ใจและมั่นใจในตัวตราสินค้า ซึ่งก็คือ ธ.ก.ส. อยู่ในเกณฑ์ระดับสูงอยู่นั่นเอง 

2. ประชากรกลุ่มตัวอย่างยังมีปัญหาในเรื่องของการรับให้บริการของ ธ.ก.ส.สาขาในสังกัดจังหวัดภูเก็ตเรื่องการ
ติดตามและการให้บริการลูกค้าที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมถึง กระบวนการอ านวยสินเช่ือของ ธ.ก.ส.ในสังกัดจังหวัด
ภูเก็ตยังอาจไม่ทันต่อความต้องการ ในทางกลับกันเมื่อสอบถามถึงความสะดวกในการใช้บริการช่องทางอื่นๆ นอกเหนือจาก ธ.
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วิธดี าเนินการ 
 จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลโดยแบบสอบถามจากประชากรกลุ่มตัวอย่างจ านวน 153 คน ซึ่งค านวณจากประชากรโดยใช้สูตร
ของ Taro Yamane จากสูตร 
 
    n =        N 
                        1 + Ne2 
 โดย n คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
       N คือ จ านวนประชากรทั้งหมด ซึ่งในที่น้ีผู้ศึกษาแทนค่าด้วย จ านวนลูกค้าประเภทสินเช่ือบุคคลธรรมดาที่ไม่ท า
ธุรกรรมกับธนาคารเกิน 1 ปี ปีบัญชี 2561 จ านวน 3,741 ราย หักออกด้วยจ านวนลูกค้าประเภทสินเช่ือบุคคลธรรมดาที่ไม่ท า
ธุรกรรมกับธนาคารเกิน 1 ปี ปีบัญชี 2560 จ านวน 3,494 ราย ท าให้เหลือจ านวนประชากร N อยู่ที่ 247 ราย ซึ่งเป็นจ านวน
รวมลูกค้าทั้ง 3 สาขา และมีการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็นลักษณะค าถามปลายปิด ช่วงเวลาการเก็บแบบสอบถาม
ระหว่างวันท่ี 19 กันยายน 2562 – 16 ตุลาคม 2562 

e คือ ค่าความคลาดเคลื่อน โดยใช้ค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.5     ทั้งนี้ เมื่อค านวณแล้วได้จ านวน                      
n คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 153 ราย  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้ศึกษาสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลขึ้นเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยพัฒนาบนพื้นฐาน

จากกรอบแนวคิด ทฤษฎีและการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือแบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาอิสระครั้งนี้ใช้ใน
การวัดลักษณะทางประชากรศาสตร์ การรับรู้ ภาพลักษณ์ตราสินค้า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ซึ่งแบบสอบถามจะถูก
แบ่งออกเป็น 3 ส่วนและเป็นค าถามปลายปิด จ านวนรวม 23 ข้อ และผู้ศึกษาได้น าไปบันทึกข้อมูลเพื่อประมวลผลผ่านระบบ
โปรแกรม Microsoft Excel เพื่อหาค่าเฉลี่ย (MEAN) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือ S.D. 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลรูปแบบอื่น 

การเก็บข้อมูลแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจาก
แหล่งข้อมูลได้แก่ ห้องสมุด ห้องสมุดออนไลน์ เอกสารงานวิจัย และอินเตอร์เน็ต 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
ประชากรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีจ านวน 104 ราย คิดเป็นร้อยละ 67.97 และเพศหญิงจ านวน 49 ราย 

คิดเป็นร้อยละ 32.03 และมีช่วงอายุ 41-50 ปี มากที่สุด คือ 54 คน คิดเป็นร้อยละ 35.29 อายุ 61 ปี ขึ้นไป จ านวน 40 คน 
คิดเป็นร้อยละ 26.14 อายุ 31-40 ปี จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 22.87 อายุ 51-60 ปี จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 
14.80 และ อายุ 21-30 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 สถานภาพของประชากรกลุ่มตัวอย่าง พบว่า สถานภาพสมรส มี
จ านวนมากที่สุด คือ 108 ราย คิดเป็นร้อยละ 70.59 สถานภาพหม้าย/หย่าร้าง จ านวน 28 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.03 
สถานภาพโสด จ านวน 22 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.38 ตามล าดับ กลุ่มตัวอย่างมีระดับการศึกษามัธยมศึกษามากที่สุดคือ 92 
ราย คิดเป็นร้อยละ 60.13 รองลงมาคือ ประถมศึกษา จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 23.53 ปริญญาตรี จ านวน 17 คน คิด
เป็นร้อยละ 11.11 ปริญญาโท จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.27 และระดับอนุปริญญา จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.96 
ตามล าดับ กลุ่มตัวอย่างมีระดับรายได้ 10,001 – 20,000 บาทต่อเดือน มากที่สุด คือ 54 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.29 รองลงมา 
คือ ระดับรายได้น้อยกว่า 10,000 บาทต่อเดือน จ านวน 50 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.68 ระดับรายได้ 20,001 – 30,000 บาท
ต่อเดือน จ านวน 19 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.42 ระดับรายได้ 30,001 – 50,000 บาท ต่อเดือน จ านวน 16 ราย คิดเป็นร้อยละ 

10.46 ระดับรายได้ 50,001 บาทขึ้นไป จ านวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.15 ตามล าดับ กลุ่มตัวอย่างมีอาชีพเกษตรกรรม/
ประมงมากท่ีสุด จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 53.59 รองลงมาคือ อาชีพค้าขายจ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 27.46 อาชีพ
รับจ้าง/อิสระ/พนักงานบริษัท จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 13.72 เจ้าของกิจการ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.92 และ
อื่นๆ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.31 ตามล าดับ กลุ่มตัวอย่างมีความถี่ในการใช้บริการต่างๆ ของธนาคารอยู่ที่ 0-5 ครั้งต่อ
เดือนเป็นจ านวนมากที่สุด จ านวน 110 ราย คิดเป็นร้อยละ 71.89 รองลงมาอยู่ที่ 6 -10 ครั้งต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 23.54 
จ านวน 11-20 ครั้งต่อเดือน จ านวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.54 ไม่เคยเลย จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.65 มากกว่า 20 
ครั้ง คิดเป็น 0 ราย ตามล าดับ และกลุ่มตัวอย่างมีจ านวนธนาคารที่ใช้บริการสินเช่ือจ านวน 2 แห่ง มากที่สุด จ านวน 79 ราย
คิดเป็นร้อยละ 51.63 รองลงมาคือใช้บริการสินเช่ือจ านวน 3 แห่ง จ านวน 33 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.57 ใช้บริการสินเช่ื อ
จ านวน 1 แห่ง จ านวน 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.73 ใช้บริการสินเช่ือจ านวน 5 แห่งขึ้นไปจ านวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 
9.15 และใช้บริการสินเช่ือจ านวน 4 แห่ง จ านวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.92 ตามล าดับ 

ระดับตัวแปรต้นและตัวแปรตาม 
ด้านการรับรู้ของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์สินเชื่อและตราสินค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.

ก.ส. จากการเก็บแบบสอบถามและประมวลผลค่าเฉลี่ยแสดงให้เห็นว่า ค่าเฉลี่ยข้อค าถามที่ 3 ว่ากลุ่มตัวอย่างทราบว่ามี
ผลิตภัณฑ์ประเภทสินเช่ือใหม่ๆ ของ ธ.ก.ส. อยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ยที่ต่ าที่สุดอยู่ที่ 2.82  รองลงมาคือ ความรู้และความเข้าใจ
รายละเอียดผลิตภัณฑ์และบริการของ ธ.ก.ส. อยู่ที่ 3.02 การรับรู้ว่าผลิตภัณฑ์สินเช่ือของ ธ.ก.ส. มีความครอบคลุมและ
หลากหลายประเภทอยู่ท่ี 3.04 ในขณะที่ ธ.ก.ส.มีความน่าเช่ือถือ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดอยู่ท่ี 4.27 ระดับความส าคัญมาก  
 ด้านคุณภาพการให้บริการและอิทธิพลที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการด้านสินเช่ือของ ธ.ก.ส.ในสังกัดจังหวัดภูเก็ต 
ค่าเฉลี่ยของค าถามข้อท่ี 6 ว่า ธ.ก.ส.ในสังกัดจังหวัดภูเก็ตมีการติดตามและการให้บริการลูกค้าที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มี
ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดอยู่ที่ 2.96 รองลงมาคือ กระบวนการอ านวยสินเช่ือของ ธ.ก.ส.ในสังกัดจังหวัดภูเก็ตมีความง่าย ไม่ยุ่งยาก ไม่
ซักซ้อมมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.10 และ ข้อที่ระบบสารสนเทศการให้บริการของ ธ.ก.ส.สาขาในจังหวัดภูเก็ตให้ความสะดวกรวดเร็วใน
การบริการแก่กลุ่มประชากรตัวอย่างอยู่ท่ี 3.19  ในขณะที่ข้อ 8 เมื่อถามถึงความสะดวกในการใช้บริการช่องทางอื่นๆ นอกจาก
มาใช้บริการที่ ธ.ก.ส.สาขาในสังกัดจังหวัดภูเก็ต ก็กลับพบว่ามีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดอยู่ที่ 4.27 และความรู้สึกปลอดภัย และ
สะดวกสบายขณะใช้บริการที่ ธ.ก.ส.สาขาในสังกัดจังหวัดภูเก็ตอยู่ที่ 4.10 ซึ่งถือว่ามีความส าคัญระดับมาก 
 

สรุปผลการวิจัย 
เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากที่ได้รับจากแบบสอบถามทั้งหมดสามารถสรุปสาเหตุปัญหาส าคัญของปัญหาลูกค้าสินเช่ือ

ประเภทบุคคลธรรมดาที่ไม่ใช้บริการสินเชื่อของธนาคารเกิน 1 ปีให้กลับมาใช้บริการด้านสินเชื่อ กรณีศึกษาส านักงานธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ได้ดังนี ้

1.ประชากรกลุ่มตัวอย่างมีปัญหาดา้นด้านการรับรูผ้ลติภณัฑ์สนิเช่ือของ ธ.ก.ส. โดยไม่ทราบว่ามีสินเช่ือประเภทใหม่ๆ 
ที่อาจจะเหมาะสมกับความต้องการของประชากรกลุ่มตัวอย่าง รวมถึงยังได้รับความรู้และความเข้าใจรายละเอียดผลิตภัณฑ์
และบริการของ ธ.ก.ส. อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ า จึงท าให้ไม่มีความต้องการหรือไม่สามารถเข้าถึงการรับรู้ข้อมูลของสินเช่ือต่าง ๆ 
ดังกล่าว ส่งผลต่อการเข้ามาใช้บริการสินเชื่อของธนาคาร ทั้งนี้จากแบบสอบถามพบว่า อีกนัยยะหนึ่งที่ส าคัญคือ ตราสินค้า 
หรือความน่าเช่ือถือเอง กลุ่มตัวอย่างยังให้ความไว้ใจและมั่นใจในตัวตราสินค้า ซึ่งก็คือ ธ.ก.ส. อยู่ในเกณฑ์ระดับสูงอยู่นั่นเอง 

2. ประชากรกลุ่มตัวอย่างยังมีปัญหาในเรื่องของการรับให้บริการของ ธ.ก.ส.สาขาในสังกัดจังหวัดภูเก็ตเรื่องการ
ติดตามและการให้บริการลูกค้าที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมถึง กระบวนการอ านวยสินเช่ือของ ธ.ก.ส.ในสังกัดจังหวัด
ภูเก็ตยังอาจไม่ทันต่อความต้องการ ในทางกลับกันเมื่อสอบถามถึงความสะดวกในการใช้บริการช่องทางอื่นๆ นอกเหนือจาก ธ.
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 

ก.ส.แล้วตัวเลขกลับอยู่ในเกณฑ์สูง น่ันย่อมหมายความว่า ประชากรกลุ่มตัวอย่างพร้อมท่ีจะเปลี่ยนไปใช้บริการช่องทางอื่นหรือ
ธนาคารอื่นที่ให้ความรวดเร็วในการบริการได้มากกว่า  

ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 ทางเลือกในการแก้ไขปญัหาแนวทางการแก้ไขปัญหาลูกค้าสินเช่ือประเภทบุคคลธรรมดาทีไ่ม่ใช้บริการสินเช่ือของ
ธนาคารเกิน 1 ปีให้กลับมาใช้บรกิารด้านสินเช่ือ กรณีศึกษาส านักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเกต็ จ านวน 
1 ทางเลือก คือ การวางแผนประชาสัมพันธ์รายละเอียดผลติภณัฑแ์ละตรวจเยีย่มลูกค้ากลุม่ที่ไม่ใช้บริการสินเช่ือของธนาคาร
เกิน 1 ปี โดยมีเหตุผลประกอบ ดงันี้ คือ 

1) เป็นแผนปฏิบัติงานท่ีสามารถวางแผนและลงมือท าได้ทันที โดยแผนปฏิบตัิงานน้ี จะใช้เวลาในการด าเนินงานไม่
นาน (ประมาณ 60 วัน) และใช้งบประมาณที่ไม่สูงมากนัก และสามารถท าควบคู่กับแผนปฏิบัติงานปกติของพนักงานได้ 

2) แผนปฏิบัติงานจะท าใหส้ามารถเข้าถึงความต้องการของลูกค้า แก้ปัญหา pain point ของลูกค้าจากข้อมลูที่
สัมภาษณ์ที่กลุม่เป้าหมายมีปญัหาด้านการรบัรูผ้ลิตภัณฑ์สินเชื่อของ  ธ.ก.ส. โดยไม่ทราบว่ามีสินเชื่อประเภทใหม่ๆ ที่อาจจะ
เหมาะสมกับความต้องการของประชากรกลุ่มตัวอย่าง  

3) แผนปฏิบัติงานดังกล่าว ถือว่าเป็นการสร้างโอกาสในการแข่งขันให้แก่ธนาคาร ให้มีขยายการให้บริการด้านสินเช่ือ
บุคคลธรรมดาแก่กลุ่มลูกค้าดังกลา่วได ้

 
กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณ ธ.ก.ส. ที่ได้ให้ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโทแก่พนักงาน และขอบคุณอาจารย์ดร.ศุภสัณห์ 
ปรีดาวิภาต มหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย ซึ่งเป็นท่ีปรึกษางานวิจัยท่ีกรุณาให้ค าแนะน าและข้อช้ีแนะแกข่้าพเจ้า 
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ก.ส.แล้วตัวเลขกลับอยู่ในเกณฑ์สูง น่ันย่อมหมายความว่า ประชากรกลุ่มตัวอย่างพร้อมท่ีจะเปลี่ยนไปใช้บริการช่องทางอื่นหรือ
ธนาคารอื่นที่ให้ความรวดเร็วในการบริการได้มากกว่า  

ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 ทางเลือกในการแก้ไขปญัหาแนวทางการแก้ไขปัญหาลูกค้าสินเช่ือประเภทบุคคลธรรมดาทีไ่ม่ใช้บริการสินเช่ือของ
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1 ทางเลือก คือ การวางแผนประชาสัมพันธ์รายละเอียดผลติภณัฑแ์ละตรวจเยีย่มลูกค้ากลุม่ที่ไม่ใช้บริการสินเช่ือของธนาคาร
เกิน 1 ปี โดยมีเหตุผลประกอบ ดงันี้ คือ 

1) เป็นแผนปฏิบัติงานท่ีสามารถวางแผนและลงมือท าได้ทันที โดยแผนปฏิบตัิงานน้ี จะใช้เวลาในการด าเนินงานไม่
นาน (ประมาณ 60 วัน) และใช้งบประมาณที่ไม่สูงมากนัก และสามารถท าควบคู่กับแผนปฏิบัติงานปกติของพนักงานได้ 

2) แผนปฏิบัติงานจะท าใหส้ามารถเข้าถึงความต้องการของลูกค้า แก้ปัญหา pain point ของลูกค้าจากข้อมลูที่
สัมภาษณ์ที่กลุม่เป้าหมายมีปญัหาด้านการรบัรูผ้ลิตภัณฑ์สินเชื่อของ  ธ.ก.ส. โดยไม่ทราบว่ามีสินเชื่อประเภทใหม่ๆ ที่อาจจะ
เหมาะสมกับความต้องการของประชากรกลุ่มตัวอย่าง  

3) แผนปฏิบัติงานดังกล่าว ถือว่าเป็นการสร้างโอกาสในการแข่งขันให้แก่ธนาคาร ให้มีขยายการให้บริการด้านสินเช่ือ
บุคคลธรรมดาแก่กลุ่มลูกค้าดังกลา่วได ้

 
กิตติกรรมประกาศ 
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การศึกษาค่าใช้จ่ายของมาตรการความปลอดภัยในการท�างานก่อสร้างบนที่สูง

สุนันท์ มนต์แก้ว1* และ ไพศาล สุขสม2

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาค่าใช้จ่ายของมาตรการความปลอดภัยในการท�างานก่อสร้างบนที่สูงของ
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รายการ คือ (1) ราวกันตก (2) แผงป้องกันวัสดุตกหล่น (3) นั่งร้าน (4) บันได (5) ทางเดิน (6) เข็มขัดนิรภัย (7) หมวกนิรภัย และ 

(8) ตาข่ายป้องกนัวสัดุตกหล่น ผลการศกึษา พบว่า ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัมาตรการความปลอดภัยในการท�างานบนทีสู่งมค่ีาเฉล่ียประมาณ 

276,815 บาท หรือประมาณ 38.73 บาทต่อตารางเมตร โดยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับตาข่ายป้องกันวัสดุตกหล่นมีมูลค่าสูงสุด ประมาณ

ร้อยละ 30.58 และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับหมวกนิรภัยมีมูลค่าต�่าสุดประมาณร้อยละ 0.42 

ค�าส�าคัญ: ความปลอดภัย งานก่อสร้าง ค่าใช้จ่าย 

1 ผศ., สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร 10800
2  กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร 10300
1  Asist., Division of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Rajamanagala University of Technology Phra Nakhon Thailand 10800
2  Policy and Planning Division, Rajamanagala University of Technology Phra Nakhon Thailand 10300

* Corresponding author: Tel.: 02-6653777 ext.6082-6085. E-mail address: sunun.m@rmutp.ac.th



1744
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

A Study of Cost of Construction Safety Measure for Working at Height

Sunun Monkaew1* and Paisarn Suksoom2

Abstract
The purpose of this research is to study the cost of construction safety measure for working at height 

of a 3 high rise building construction sites in Bangkok metropolitan. A cost of safety measure composes of (1) 

installation of handrails, (2) fall protection, (3) a scaffolds, (4) installing stairs, (5) walk way, (6) belts, (7) helmet, 

and (8) Mesh prevents falling. The results of this research found that the cost of construction safety measure 

for working at height of approximately 276,815 Baht or 38.73 Baht per square meter., the highest cost of falling 

protection about 30.58 % and the lowest value of the helmet cost about 0.42 %

Keywords: Safety, Construction, Cost 

บทน า 
 งานก่อสร้างในปัจจุบันมีการน าเทคโนโลยี เทคนิคการก่อสร้าง เครื่องมือ – เครื่องจักร สมัยใหม่ที่มีความทันสมัยและ

สามารถช่วยทุ่นแรง [1] เพื่อช่วยให้สามารถก่อสร้างโครงการได้รวดเร็วและมีต้นทุนที่ต่ า อย่างไรก็ตามงานก่อสร้างเป็นงาน
เฉพาะตัวที่แต่ละโครงการจะมีลักษณะการด าเนินงานที่ไม่เหมือนกันอีกทั้งต้องท างานในที่โล่งแจ้งภายใต้สภาวะอากาศที่
เปลี่ยนแปลง สิ่งเหล่าน้ีนับเป็นเหตุให้บุคลากรในงานก่อสร้างโดยเฉพาะกลุ่มคนงานมีความเสี่ยงที่จะประสบอุบัติเหตุจากการ
ท างานได้ง่ายกว่าการประกอบกิจการประเภทอ่ืน [2] ภาครัฐและเอกชนหลายภาคส่วนได้ร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวมาโดยตลอด ปีพ.ศ. 2551 กระทรวงแรงงาน ออกกฎกระทรวง เรื่อง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการ
จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานเก่ียวกับงานก่อสร้าง ขึ้นมาเพื่อใช้บังคับกับกิจการ
งานก่อสร้างโดยเฉพาะ ต่อมาปี พ.ศ. 2554 ได้ออกพระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน บังคับใช้กับสถานประกอบการทุกประเภท ซ่ึงพระราชบัญญัติฉบับน้ีได้ก าหนดบทลงโทษส าหรับผู้ที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม
ไว้ชัดเจน จะเห็นได้ว่าท่ีผ่านมาหน่วยงานภาครัฐได้ให้ความส าคัญเก่ียวกับความปลอดภัยในการท างานมาโดยตลอด โดยมี
กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลัก แต่กลับพบว่าอุบัติเหตุในงานก่อสร้างยังคงสูงอยู่ จากสถิติ การประสบอันตรายหรือ
เจ็บป่วยเน่ืองจากการท างาน ปี พ.ศ. 2557 – 2560 พบว่า กิจการงานก่อสร้าง มีผู้ประสบอันตรายที่ระดับความรุนแรงถึงขั้น
เสียชีวิตอยู่ในเกณฑ์ที่สูงมาก ซ่ึงสาเหตุหลักมาจากการตกจากที่สูง [3] 
 
ตารางที่ 1 สถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเน่ืองจากการท างานประเภทกิจการงานก่อสร้าง 

 
ระดับความรุนแรง 

 

ปี 
 

2557 2558 
 

2559 2560 

ตาย 105 92 105 139 
ทุพพลภาพ 4 3 3 10 
สูญเสียอวัยวะบางส่วน 67 73 48 82 
หยุดงานเกิน 3 วัน 2,455 2,318 1,890 2,484 
หยุดงานไม่เกิน 3 วัน 6,999 6,795 5,083 6,258 

 ที่มา ส านักงานกองทุนเงินทดแทน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ปี 2557 - 2560 
 
      จากงานวิจัยที่ผ่านๆมา พบว่า การลงทุนทางด้านความปลอดภัยในการท างานสามารถลดค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการเกิด
อุบัติเหตุลงได้มาก การลงทุนทางด้านความปลอดภัยในการท างาน 1 ส่วน สามารถลดค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการเกิดอุบัติเหตุได้ 3 
ส่วน [4,5] ในความเป็นจริงกลับพบว่า โครงการก่อสร้างส่วนใหญ่ไม่ได้ด าเนินการจัดท ามาตรการความปลอดภัยในการท างาน
ดีเท่าท่ีควร ส่งผลให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุในงานก่อสร้างยังคงสูงอยู่ โดยเฉพาะอุบัติเหตุเน่ืองจากการตกจากที่สูง สาเหตุที่
โครงการก่อสร้างส่วนใหญ่ไม่ได้ด าเนินการจัดท ามาตรการความปลอดภัยในการท างานก่อสร้างบนที่สูง อาจจะเกิดจากปัจจัย
หลายๆอย่าง เช่น ขาดความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับมาตรการความปลอดภัยในการท างาน ขาดแคลนบุคลากรทางด้านความ
ปลอดภัย กลัวจะท าให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เป็นต้น  [6] จากปัญหาและเหตุผลดังกล่าว การศึกษาค่าใช้จ่ายของมาตรการความ
ปลอดภัยในการท างานก่อสร้างบนที่สูงจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นและส าคัญ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการประมาณการค่าใช้ในการ
ป้องกันอุบัติเหตุในโครงการก่อสร้าง รวมทั้งเป็นแนวทางในการจัดการเรื่องความปลอดภัยของสถานที่ก่อสร้างต่อไป  
 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยในการท างานก่อสร้าง 
 1. The Business Roundtable [7] เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการท างานควรจะต้องมีค่าใช้จ่าย ดังน้ี (1) ค่าจัดท า
โครงการความปลอดภัย (2) ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน (3) ค่าใช้จ่ายส าหรับการประชุมเรื่องความปลอดภัย 
(4) ค่าตรวจสอบเครื่องมือ - เครื่องจักร (5) ค่าตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง (6) ค่าอุปกรณ์ป้องกันอันตราย และ (7) ค่าใช้จ่าย
เก่ียวกับมาตรการในการป้องกันอันตราย 
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บทน า 
 งานก่อสร้างในปัจจุบันมีการน าเทคโนโลยี เทคนิคการก่อสร้าง เครื่องมือ – เครื่องจักร สมัยใหม่ที่มีความทันสมัยและ

สามารถช่วยทุ่นแรง [1] เพื่อช่วยให้สามารถก่อสร้างโครงการได้รวดเร็วและมีต้นทุนที่ต่ า อย่างไรก็ตามงานก่อสร้างเป็นงาน
เฉพาะตัวที่แต่ละโครงการจะมีลักษณะการด าเนินงานที่ไม่เหมือนกันอีกทั้งต้องท างานในที่โล่งแจ้งภายใต้สภาวะอากาศที่
เปลี่ยนแปลง สิ่งเหล่าน้ีนับเป็นเหตุให้บุคลากรในงานก่อสร้างโดยเฉพาะกลุ่มคนงานมีความเสี่ยงที่จะประสบอุบัติเหตุจากการ
ท างานได้ง่ายกว่าการประกอบกิจการประเภทอ่ืน [2] ภาครัฐและเอกชนหลายภาคส่วนได้ร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวมาโดยตลอด ปีพ.ศ. 2551 กระทรวงแรงงาน ออกกฎกระทรวง เรื่อง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการ
จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานเก่ียวกับงานก่อสร้าง ขึ้นมาเพื่อใช้บังคับกับกิจการ
งานก่อสร้างโดยเฉพาะ ต่อมาปี พ.ศ. 2554 ได้ออกพระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน บังคับใช้กับสถานประกอบการทุกประเภท ซ่ึงพระราชบัญญัติฉบับน้ีได้ก าหนดบทลงโทษส าหรับผู้ที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม
ไว้ชัดเจน จะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐได้ให้ความส าคัญเก่ียวกับความปลอดภัยในการท างานมาโดยตลอด โดยมี
กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลัก แต่กลับพบว่าอุบัติเหตุในงานก่อสร้างยังคงสูงอยู่ จากสถิติ การประสบอันตรายหรือ
เจ็บป่วยเน่ืองจากการท างาน ปี พ.ศ. 2557 – 2560 พบว่า กิจการงานก่อสร้าง มีผู้ประสบอันตรายที่ระดับความรุนแรงถึงขั้น
เสียชีวิตอยู่ในเกณฑ์ที่สูงมาก ซ่ึงสาเหตุหลักมาจากการตกจากที่สูง [3] 
 
ตารางที่ 1 สถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเน่ืองจากการท างานประเภทกิจการงานก่อสร้าง 

 
ระดับความรุนแรง 

 

ปี 
 

2557 2558 
 

2559 2560 

ตาย 105 92 105 139 
ทุพพลภาพ 4 3 3 10 
สูญเสียอวัยวะบางส่วน 67 73 48 82 
หยุดงานเกิน 3 วัน 2,455 2,318 1,890 2,484 
หยุดงานไม่เกิน 3 วัน 6,999 6,795 5,083 6,258 

 ที่มา ส านักงานกองทุนเงินทดแทน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ปี 2557 - 2560 
 
      จากงานวิจัยที่ผ่านๆมา พบว่า การลงทุนทางด้านความปลอดภัยในการท างานสามารถลดค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการเกิด
อุบัติเหตุลงได้มาก การลงทุนทางด้านความปลอดภัยในการท างาน 1 ส่วน สามารถลดค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการเกิดอุบัติเหตุได้ 3 
ส่วน [4,5] ในความเป็นจริงกลับพบว่า โครงการก่อสร้างส่วนใหญ่ไม่ได้ด าเนินการจัดท ามาตรการความปลอดภัยในการท างาน
ดีเท่าท่ีควร ส่งผลให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุในงานก่อสร้างยังคงสูงอยู่ โดยเฉพาะอุบัติเหตุเน่ืองจากการตกจากที่สูง สาเหตุที่
โครงการก่อสร้างส่วนใหญ่ไม่ได้ด าเนินการจัดท ามาตรการความปลอดภัยในการท างานก่อสร้างบนที่สูง อาจจะเกิดจากปัจจัย
หลายๆอย่าง เช่น ขาดความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับมาตรการความปลอดภัยในการท างาน ขาดแคลนบุคลากรทางด้านความ
ปลอดภัย กลัวจะท าให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เป็นต้น  [6] จากปัญหาและเหตุผลดังกล่าว การศึกษาค่าใช้จ่ายของมาตรการความ
ปลอดภัยในการท างานก่อสร้างบนที่สูงจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นและส าคัญ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการประมาณการค่าใช้ในการ
ป้องกันอุบัติเหตุในโครงการก่อสร้าง รวมทั้งเป็นแนวทางในการจัดการเรื่องความปลอดภัยของสถานที่ก่อสร้างต่อไป  
 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยในการท างานก่อสร้าง 
 1. The Business Roundtable [7] เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการท างานควรจะต้องมีค่าใช้จ่าย ดังน้ี (1) ค่าจัดท า
โครงการความปลอดภัย (2) ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน (3) ค่าใช้จ่ายส าหรับการประชุมเรื่องความปลอดภัย 
(4) ค่าตรวจสอบเครื่องมือ - เครื่องจักร (5) ค่าตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง (6) ค่าอุปกรณ์ป้องกันอันตราย และ (7) ค่าใช้จ่าย
เก่ียวกับมาตรการในการป้องกันอันตราย 
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 2. สุนันท์ มนต์แก้ว และธวัชชัย นวเลิศปัญญา [6] ศึกษาค่าใช้จ่ายเก่ียวกับระบบความปลอดภัยในการท างานก่อสร้าง
ประเภทอาคาร จากการศึกษาพบว่า ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับมาตรการความปลอดภัยในการท างาน มีมูลค่าประมาณร้อยละ 1.85 
ของมูลค่าโครงการ และค่าใช้จ่ายเก่ียวกับโปรแกรมความปลอดภัยในการท างาน มีมูลค่าประมาณร้อยละ 0.98 ของมูลค่า
โครงการ โดยสรุปค่าใช้จ่ายเก่ียวกับระบบความปลอดภัยในการท างานก่อสร้างประเภทอาคาร มีค่าประมาณร้อยละ 2.83 ของ
มูลค่าโครงการ  
     3. เบญจเดช สวนแก้ว [8] ศึกษาการใช้ระบบการจัดการความปลอดภัยในการท างานก่อสร้างของรัฐในบริษัทรับเหมา
ก่อสร้าง จากการศึกษาพบว่า ต้นทุนในการจัดท าระบบการจัดการความปลอดภัยในการท างานก่อสร้าง คิดเป็นมูลค่าร้อยละ 2 
- 3 ของมูลค่าโครงการก่อสร้าง  
 4. John and Peter [5] ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับความปลอดภัยในการท างานจะต้องมีค่าใช้จ่ายต่างๆดังน้ี คือ (1) ค่าจัดท า
โปรแกรมเพื่อความปลอดภัย (2) ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน (3) ค่าใช้จ่ายในการประชุม (4) ค่าตรวจ
เครื่องมือ - เครื่องจักร (5) ค่าอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และ (6) ค่าจัดการเก่ียวกับความปลอดภัยของสถานที่ท างาน  
 5. Eugenio Pellicer และคณะ [9] ศึกษาค่าใช้เก่ียวกับความปลอดภัยในการท างานก่อสร้าง แบ่งค่าใช้จ่ายเป็น 4 
ส่วน คือ (1) ค่าประกันภัยก่อสร้าง (2) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันอุบัติเหตุ (3) ค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดอุบัติเหตุขึ้น และ (4) การคืนเงิ น
ค่าประกัน ผลการศึกษา พบว่า ค่าใช้จ่ายทั้งหมดคิดเป็นประมาณร้อยละ 5 ของมูลค่าโครงการ 
     6. Abdul Rahim และคณะ [4] ศึกษาค่าใช้เก่ียวกับความปลอดภัยในการท างานก่อสร้าง ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม ค่าอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ค่าจ้างที่ปรึกษาทางด้านความปลอดภัย เงินเดือนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 
และอุปกรณ์-เครื่องมือทางด้านความปลอดภัย ผลการศึกษา พบว่า ค่าใช้จ่ายทั้งหมดคิดเป็นประมาณร้อยละ 0.41 ของมูลค่า
โครงการ 
      7. ธนารักษ์ วรปรีชาพันธ์ุ [10] ศึกษาองค์ประกอบในการคิดราคางานป้องกันอุบัติเหตุของงานก่อสร้างอาคาร 
ประกอบด้วยค่าใช้จ่าย ดังน้ี (1) ค่าใช้จ่ายวัสดุและอุปกรณ์แผงกันฝุ่นและแผงกันตกรอบอาคาร (2) ค่าใช้จ่ายในการสร้างรั้ว 
ประตูทางเข้าโครงการ และป้อมยามชั่วคราว (3) ค่าน่ังร้านชั่วคราว (4) ค่าอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (5) ค่าอุปกรณ์
ป้องกันอัคคีภัยระหว่างก่อสร้าง (6) ค่าใช้จ่ายท าป้ายเตือนต่างๆ (7) ค่าใช้จ่ายการท าประกันภัยโครงการ และ (8) ค่าใช้จ่าย
ประกันสังคมส าหรับผู้ใช้แรงงาน 
        8. สุรชัย พานิชเจริญ [11] ศึกษาค่าใช้จ่ายด้านความปลอดภัยในโครงการก่อสร้างอาคารในเขตกรุงเทพมหานคร แบ่ง
หมวดค่าใช้จ่ายออกเป็น 6 ด้าน ประกอบด้วย (1) ค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (2) ค่าใช้จ่ายด้านสภาพการ
ท างานที่เป็นอันตราย (3) ค่าใช้จ่ายด้านสถานที่ (4) ค่าใช้จ่ายด้านขบวนการปฏิบัติเชิงระบบ (5) ค่าใช้จ่ายด้านกิจกรรมส่งเสริม
ความปลอดภัย และ (6) ค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการสังคม ผลการศึกษาพบว่า ค่าใช้ จ่ายด้านสภาพการท างานที่เป็นอันตรายมี
อัตราส่วนร้อยละต่อมูลค่าโครงการสูงสุด และค่าใช้จ่ายด้านกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยมีอัตราส่วนร้อยละต่อมูลค่า
โครงการน้อยที่สุด  
         9. สุนันท์ มนต์แก้ว [12] ศึกษาค่าใช้จ่ายเก่ียวกับมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุของโครงการก่อสร้างแห่งหน่ึงในเขต
กรุงเทพมหานคร หากต้องการให้สถานที่ก่อสร้างมีความปลอดภัย 100 % จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจ านวนเงิน 549, 431 บาท 
คิดเป็นประมาณ 4 % ของมูลค่าโครงการ  

 

รายละเอียดของโครงการ 
  ผู้วิจัยเลือกโครงการก่อสร้างส าหรับศึกษาวิจัยในครั้งน้ี จ านวน 3 โครงการ มีรายละเอียดดังน้ี 
            1. โครงการ A เป็นโครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยรวม สูง 8 ชั้น  ปลูกสร้างที่เขตบางแค กรุงเทพมหานคร พื้นที่

อาคารประมาณ 6,720 ตารางเมตร  เสาเข็มแบบเจาะ โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นภายในปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ผนัง
โดยทั่วไปก่ออิฐมวญเบาผิวฉาบปูนเรียบ จ านวนคนงานประมาณ 65 คนต่อวัน ระยะเวลาก่อสร้าง 360 วัน โครงการก่อสร้าง
ด าเนินการไปแล้วประมาณร้อยละ 40 มูลค่าโครงการประมาณ 84,800,000 บาท  

            2. โครงการ B เป็นโครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยรวม สูง 9 ชั้น  ปลูกสร้างที่เขตบางแค กรุงเทพมหานคร พื้นที่
อาคารประมาณ 7,720 ตารางเมตร  เสาเข็มแบบเจาะ โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นภายในปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ผนัง

โดยทั่วไปเป็นผนังก่ออิฐมวญเบาผิวฉาบปูนเรียบ จ านวนคนงานประมาณ 90 คนต่อวัน ระยะเวลาก่อสร้าง 450 วัน โครงการ
ก่อสร้างด าเนินการไปแล้วประมาณร้อยละ 30 มูลค่าโครงการประมาณ 100,800,000 บาท  
      3. โครงการ C เป็นโครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยรวม สูง 9 ชั้น ปลูกสร้างที่เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 
พื้นที่อาคารประมาณ 7,100 ตารางเมตร เสาเข็มแบบเจาะ โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นภายในปูหินแกรนิต ผนัง
โดยทั่วไปก่ออิฐมวญเบาผิวฉาบปูนเรียบ จ านวนคนงานประมาณ 80 คนต่อวัน ระยะเวลาก่อสร้าง 400 วัน โครงการก่อสร้าง
ด าเนินการไปแล้วประมาณร้อยละ 46 มูลค่าโครงการประมาณ 117,150,000 บาท 
 

แบบประเมินความปลอดภัยในการท างานก่อสร้างบนท่ีสูง 
     แบบประเมินความปลอดภัยในการท างานก่อสร้างบนที่สูง ถูกพัฒนาขึ้นโดยอ้างอิงมาจากกฎกระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคม เรื่องการก าหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน
การท างานเก่ียวกับงานก่อสร้าง พ.ศ.2551 มาประยุกต์ใช้ รายละเอียด ดังตารางที่ 2 [13] 
          
ตารางที่ 2  แบบประเมินความปลอดภัยในการท างานก่อสร้างบนที่สูง  

รายละเอียด ผลการประเมิน หมายเหต ุ0 1 2 3 4 
1. ติดตั้งบันได นั่งร้าน ราวกันตก ส าหรับท างานบนท่ีสูงเกิน 1.50 ม. 
2. ติดตั้งราวกันตกสูงไม่น้อยกว่า 0.90 ม. โดยรอบช่องเปิด  
3. ติดตั้งขอบกันของตกสูงไม่น้อยกว่า 7 ซม. โดยรอบช่องเปิด  
4. ติดตั้งป้ายเตือนอันตราย โดยรอบช่องเปิด  
5. รอบอาคารท่ียังไม่ได้ติดต้ังผนังให้ติดตั้งราวกันตกสูงไม่น้อยกว่า 0.90 ม.  
6. ติดตั้งหลังคาคลุมทางเดินโครงการก่อสร้างที่ติดกับทางสัญจรสาธารณะ  
7. ติดตั้งแผงป้องกันวัสดุตกหล่นลงไปด้านล่าง  
8. ห้ามโยนวัสดุจากด้านบนลงสู่ด้านล่าง  
9. บันไดถาวรท่ีไม่ติดตั้งราวบันได ให้ติดต้ังราวกันตกสูงไม่น้อยกว่า 0.90 ม. 
10. นั่งร้านมีความมั่นคง แข็งแรง  
11. ทางเดินบนนั่งร้านสะอาด และไม่ลื่น  
12. ติดตั้งราวกันตกสูงไม่น้อยกว่า 0.90 ม. ตลอดแนวด้านนอกของนั่งร้าน  
13. ติดตั้งตาข่ายรอบนอกของนั่งร้าน 
14. มีเอกสารอนุญาตให้ใช้นั่งร้าน  
15. กั้นเขตสถานท่ีท างานด้วยแถบขาวแดงหรือธงราว  
16. การท างานบนนั่งร้านหลายชั้นพร้อมๆกัน ต้องจัดท าสิ่งป้องกันอันตรายต่อผู้ท่ี
ท างานอยู่ด้านล่าง  
17. คนงานท่ีท างานบนท่ีสูงต้องใส่เข็มขัดนิรภัย  
18. คนงานใส่หมวกนิรภัย รองเท้าหุ้มส้น การแต่งกายรัดกุม 
19. เคร่ืองมือ-อุปกรณ์ชิ้นเล็กๆให้ใส่ภาชนะเพื่อป้องกันของหล่น 
20. ทางเดินชั่วคราวท่ีสูงเกิน 1.50 เมตร ต้องติดต้ังราวกันตก  
21. ทางเดินชั่วคราวมั่นคง แข็งแรง 
22. ทางเดินชั่วคราว กว้างไม่น้อยกว่า 45 ซม. 
23. ทางเดินชั่วคราวท่ีลาดชันต้องมีวัสดุกันลื่น 

      

รวม       
 
       แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนของแบบประเมินความปลอดภัยออกเป็น 5 ระดับ [13] ดังน้ี 
            1. มีค่าเท่ากับ 0 คะแนน หมายถึง ไม่มีการปฏิบัติ  
            2. มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน หมายถึง มีการปฏิบัติค่อนข้างน้อยไม่เกินร้อยละ 30 
            3. มีค่าเท่ากับ 2 คะแนน หมายถึง มีการปฏิบัติปานกลางไม่เกินร้อยละ 60 
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 2. สุนันท์ มนต์แก้ว และธวัชชัย นวเลิศปัญญา [6] ศึกษาค่าใช้จ่ายเก่ียวกับระบบความปลอดภัยในการท างานก่อสร้าง
ประเภทอาคาร จากการศึกษาพบว่า ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับมาตรการความปลอดภัยในการท างาน มีมูลค่าประมาณร้อยละ 1.85 
ของมูลค่าโครงการ และค่าใช้จ่ายเก่ียวกับโปรแกรมความปลอดภัยในการท างาน มีมูลค่าประมาณร้อยละ 0.98 ของมูลค่า
โครงการ โดยสรุปค่าใช้จ่ายเก่ียวกับระบบความปลอดภัยในการท างานก่อสร้างประเภทอาคาร มีค่าประมาณร้อยละ 2.83 ของ
มูลค่าโครงการ  
     3. เบญจเดช สวนแก้ว [8] ศึกษาการใช้ระบบการจัดการความปลอดภัยในการท างานก่อสร้างของรัฐในบริษัทรับเหมา
ก่อสร้าง จากการศึกษาพบว่า ต้นทุนในการจัดท าระบบการจัดการความปลอดภัยในการท างานก่อสร้าง คิดเป็นมูลค่าร้อยละ 2 
- 3 ของมูลค่าโครงการก่อสร้าง  
 4. John and Peter [5] ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับความปลอดภัยในการท างานจะต้องมีค่าใช้จ่ายต่างๆดังน้ี คือ (1) ค่าจัดท า
โปรแกรมเพื่อความปลอดภัย (2) ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน (3) ค่าใช้จ่ายในการประชุม (4) ค่าตรวจ
เครื่องมือ - เครื่องจักร (5) ค่าอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และ (6) ค่าจัดการเก่ียวกับความปลอดภัยของสถานที่ท างาน  
 5. Eugenio Pellicer และคณะ [9] ศึกษาค่าใช้เก่ียวกับความปลอดภัยในการท างานก่อสร้าง แบ่งค่าใช้จ่ายเป็น 4 
ส่วน คือ (1) ค่าประกันภัยก่อสร้าง (2) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันอุบัติเหตุ (3) ค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดอุบัติเหตุขึ้น และ (4) การคืนเงิ น
ค่าประกัน ผลการศึกษา พบว่า ค่าใช้จ่ายทั้งหมดคิดเป็นประมาณร้อยละ 5 ของมูลค่าโครงการ 
     6. Abdul Rahim และคณะ [4] ศึกษาค่าใช้เก่ียวกับความปลอดภัยในการท างานก่อสร้าง ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม ค่าอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ค่าจ้างที่ปรึกษาทางด้านความปลอดภัย เงินเดือนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 
และอุปกรณ์-เครื่องมือทางด้านความปลอดภัย ผลการศึกษา พบว่า ค่าใช้จ่ายทั้งหมดคิดเป็นประมาณร้อยละ 0.41 ของมูลค่า
โครงการ 
      7. ธนารักษ์ วรปรีชาพันธ์ุ [10] ศึกษาองค์ประกอบในการคิดราคางานป้องกันอุบัติเหตุของงานก่อสร้างอาคาร 
ประกอบด้วยค่าใช้จ่าย ดังน้ี (1) ค่าใช้จ่ายวัสดุและอุปกรณ์แผงกันฝุ่นและแผงกันตกรอบอาคาร (2) ค่าใช้จ่ายในการสร้างรั้ว 
ประตูทางเข้าโครงการ และป้อมยามชั่วคราว (3) ค่าน่ังร้านชั่วคราว (4) ค่าอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (5) ค่าอุปกรณ์
ป้องกันอัคคีภัยระหว่างก่อสร้าง (6) ค่าใช้จ่ายท าป้ายเตือนต่างๆ (7) ค่าใช้จ่ายการท าประกันภัยโครงการ และ (8) ค่าใช้จ่าย
ประกันสังคมส าหรับผู้ใช้แรงงาน 
        8. สุรชัย พานิชเจริญ [11] ศึกษาค่าใช้จ่ายด้านความปลอดภัยในโครงการก่อสร้างอาคารในเขตกรุงเทพมหานคร แบ่ง
หมวดค่าใช้จ่ายออกเป็น 6 ด้าน ประกอบด้วย (1) ค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (2) ค่าใช้จ่ายด้านสภาพการ
ท างานที่เป็นอันตราย (3) ค่าใช้จ่ายด้านสถานที่ (4) ค่าใช้จ่ายด้านขบวนการปฏิบัติเชิงระบบ (5) ค่าใช้จ่ายด้านกิจกรรมส่งเสริม
ความปลอดภัย และ (6) ค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการสังคม ผลการศึกษาพบว่า ค่าใช้ จ่ายด้านสภาพการท างานท่ีเป็นอันตรายมี
อัตราส่วนร้อยละต่อมูลค่าโครงการสูงสุด และค่าใช้จ่ายด้านกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยมีอัตราส่วนร้อยละต่อมูลค่า
โครงการน้อยที่สุด  
         9. สุนันท์ มนต์แก้ว [12] ศึกษาค่าใช้จ่ายเก่ียวกับมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุของโครงการก่อสร้างแห่งหน่ึงในเขต
กรุงเทพมหานคร หากต้องการให้สถานที่ก่อสร้างมีความปลอดภัย 100 % จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจ านวนเงิน 549, 431 บาท 
คิดเป็นประมาณ 4 % ของมูลค่าโครงการ  

 

รายละเอียดของโครงการ 
  ผู้วิจัยเลือกโครงการก่อสร้างส าหรับศึกษาวิจัยในครั้งน้ี จ านวน 3 โครงการ มีรายละเอียดดังน้ี 
            1. โครงการ A เป็นโครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยรวม สูง 8 ชั้น  ปลูกสร้างที่เขตบางแค กรุงเทพมหานคร พื้นที่

อาคารประมาณ 6,720 ตารางเมตร  เสาเข็มแบบเจาะ โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นภายในปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ผนัง
โดยทั่วไปก่ออิฐมวญเบาผิวฉาบปูนเรียบ จ านวนคนงานประมาณ 65 คนต่อวัน ระยะเวลาก่อสร้าง 360 วัน โครงการก่อสร้าง
ด าเนินการไปแล้วประมาณร้อยละ 40 มูลค่าโครงการประมาณ 84,800,000 บาท  

            2. โครงการ B เป็นโครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยรวม สูง 9 ชั้น  ปลูกสร้างที่เขตบางแค กรุงเทพมหานคร พื้นที่
อาคารประมาณ 7,720 ตารางเมตร  เสาเข็มแบบเจาะ โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นภายในปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ผนัง

โดยทั่วไปเป็นผนังก่ออิฐมวญเบาผิวฉาบปูนเรียบ จ านวนคนงานประมาณ 90 คนต่อวัน ระยะเวลาก่อสร้าง 450 วัน โครงการ
ก่อสร้างด าเนินการไปแล้วประมาณร้อยละ 30 มูลค่าโครงการประมาณ 100,800,000 บาท  
      3. โครงการ C เป็นโครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยรวม สูง 9 ชั้น ปลูกสร้างที่เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 
พื้นที่อาคารประมาณ 7,100 ตารางเมตร เสาเข็มแบบเจาะ โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นภายในปูหินแกรนิต ผนัง
โดยทั่วไปก่ออิฐมวญเบาผิวฉาบปูนเรียบ จ านวนคนงานประมาณ 80 คนต่อวัน ระยะเวลาก่อสร้าง 400 วัน โครงการก่อสร้าง
ด าเนินการไปแล้วประมาณร้อยละ 46 มูลค่าโครงการประมาณ 117,150,000 บาท 
 

แบบประเมินความปลอดภัยในการท างานก่อสร้างบนท่ีสูง 
     แบบประเมินความปลอดภัยในการท างานก่อสร้างบนที่สูง ถูกพัฒนาขึ้นโดยอ้างอิงมาจากกฎกระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคม เรื่องการก าหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน
การท างานเก่ียวกับงานก่อสร้าง พ.ศ.2551 มาประยุกต์ใช้ รายละเอียด ดังตารางที่ 2 [13] 
          
ตารางที่ 2  แบบประเมินความปลอดภัยในการท างานก่อสร้างบนที่สูง  

รายละเอียด ผลการประเมิน หมายเหต ุ0 1 2 3 4 
1. ติดตั้งบันได นั่งร้าน ราวกันตก ส าหรับท างานบนท่ีสูงเกิน 1.50 ม. 
2. ติดตั้งราวกันตกสูงไม่น้อยกว่า 0.90 ม. โดยรอบช่องเปิด  
3. ติดตั้งขอบกันของตกสูงไม่น้อยกว่า 7 ซม. โดยรอบช่องเปิด  
4. ติดตั้งป้ายเตือนอันตราย โดยรอบช่องเปิด  
5. รอบอาคารท่ียังไม่ได้ติดต้ังผนังให้ติดตั้งราวกันตกสูงไม่น้อยกว่า 0.90 ม.  
6. ติดตั้งหลังคาคลุมทางเดินโครงการก่อสร้างที่ติดกับทางสัญจรสาธารณะ  
7. ติดตั้งแผงป้องกันวัสดุตกหล่นลงไปด้านล่าง  
8. ห้ามโยนวัสดุจากด้านบนลงสู่ด้านล่าง  
9. บันไดถาวรท่ีไม่ติดตั้งราวบันได ให้ติดต้ังราวกันตกสูงไม่น้อยกว่า 0.90 ม. 
10. นั่งร้านมีความมั่นคง แข็งแรง  
11. ทางเดินบนนั่งร้านสะอาด และไม่ลื่น  
12. ติดตั้งราวกันตกสูงไม่น้อยกว่า 0.90 ม. ตลอดแนวด้านนอกของนั่งร้าน  
13. ติดตั้งตาข่ายรอบนอกของนั่งร้าน 
14. มีเอกสารอนุญาตให้ใช้นั่งร้าน  
15. กั้นเขตสถานท่ีท างานด้วยแถบขาวแดงหรือธงราว  
16. การท างานบนนั่งร้านหลายชั้นพร้อมๆกัน ต้องจัดท าสิ่งป้องกันอันตรายต่อผู้ท่ี
ท างานอยู่ด้านล่าง  
17. คนงานท่ีท างานบนท่ีสูงต้องใส่เข็มขัดนิรภัย  
18. คนงานใส่หมวกนิรภัย รองเท้าหุ้มส้น การแต่งกายรัดกุม 
19. เคร่ืองมือ-อุปกรณ์ชิ้นเล็กๆให้ใส่ภาชนะเพื่อป้องกันของหล่น 
20. ทางเดินชั่วคราวท่ีสูงเกิน 1.50 เมตร ต้องติดต้ังราวกันตก  
21. ทางเดินชั่วคราวมั่นคง แข็งแรง 
22. ทางเดินชั่วคราว กว้างไม่น้อยกว่า 45 ซม. 
23. ทางเดินชั่วคราวท่ีลาดชันต้องมีวัสดุกันลื่น 

      

รวม       
 
       แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนของแบบประเมินความปลอดภัยออกเป็น 5 ระดับ [13] ดังน้ี 
            1. มีค่าเท่ากับ 0 คะแนน หมายถึง ไม่มีการปฏิบัติ  
            2. มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน หมายถึง มีการปฏิบัติค่อนข้างน้อยไม่เกินร้อยละ 30 
            3. มีค่าเท่ากับ 2 คะแนน หมายถึง มีการปฏิบัติปานกลางไม่เกินร้อยละ 60 



1748
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

            4. มีค่าเท่ากับ 3 คะแนน หมายถึง มีการปฏิบัติค่อนข้างมากแต่ไม่เกินร้อยละ 90             
            5. มีค่าเท่ากับ 4 คะแนน หมายถึง มีการปฏิบัติครบถ้วนและอยู่ในสภาพที่ดี 
 
        วิธีการใช้แบบประเมิน [13] มีรายละเอียด ดังน้ี 
            1. เม่ือพบว่ามีการปฏิบัติครบถ้วนในแต่ละหัวข้อย่อยในแบบประเมินที่ได้จัดท าขึ้น ให้ใส่เครื่องหมายถูก ลงในช่องที่ 
4 ของแบบประเมิน 
             2. เม่ือพบว่าไม่มีการปฏิบัติในแต่ละหัวข้อย่อยในแบบประเมินที่ได้จัดท าขึ้น ให้ใส่เครื่องหมายถูกลงในช่อง 0 ของ
แบบประเมิน 
             3. เม่ือพบว่ามีการปฏิบัติไม่ครบ ตามแต่ละหัวข้อย่อยในแบบประเมินที่ได้จัดท าขึ้นให้ใส่เครื่องหมายถูกลงในช่องที่ 
1-3 ของแบบประเมิน (ตัวอย่างการประเมินความปลอดภัยเก่ียวกับการตกจากที่สูง ข้อที่ 17 ก าหนดให้คนงานที่ท างานบนที่สูง
ต้องใส่เข็มขัดนิรภัย จากการประเมินมีคนงานท างานบนที่สูง จ านวน 9 คน มีคนงานที่สวมใส่เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว 5 คน 
ดังน้ันในหัวข้อน้ีมีค่าเท่ากับ 2 คะแนน ให้ลงคะแนนในแบบประเมินในช่องที่ 2 เป็นต้น) 
            4. บางหัวข้อของแบบประเมินที่ไม่มีรายการน้ันๆ เช่น ทางเดินชั่วคราวต้องมีวัสดุป้องกันการลื่น ปรากฏว่าใน
สถานที่ก่อสร้างบางโครงการไม่มีการท างานเก่ียวกับหัวข้อน้ี ฉะน้ันให้ละเว้นหัวข้อน้ีไว้ ไม่ต้องตรวจสอบ   
            5. เพื่อให้การประเมินความปลอดภัยของสถานที่ก่อสร้างมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือมากขึ้นจึงประเมิน โครงการ
ละ 2 ครั้ง โดยผู้วิจัยร่วมประเมินกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ ใช้ระยะเวลาประมาณ 6 เดือน  
            6. วิเคราะห์และสรุปผลความปลอดภัยของสถานที่ก่อสร้าง 
            7. ค่าความปลอดภัย หาได้โดยการน าผลรวมของคะแนนที่ได้  แล้วหารด้วยคะแนนรวมของจ านวนหัวข้อที่ตรวจพบ 
จากน้ันท าหน่วยให้เป็นเปอร์เซ็นต์ [13] ดังสมการที่     
   
                            ค่าความปลอดภัย   =     ผลรวมของคะแนนที่ได้  100           ……….......................................... (1) 
                                                        คะแนนรวมของจ านวนหัวข้อที่ตรวจ 
 

ผลการศึกษา 
         1. ระดับความปลอดภัยของสถานที่ก่อสร้าง จากการประมินความปลอดภัยในการท างานก่อสร้างบนที่สูง ตามแบบ
ประเมินความปลอดภัยที่ได้จัดท าขึ้น โครงการก่อสร้างที่ศึกษาในครั้งน้ีทั้ง 3 โครงการ มีมาตรการป้องกันอันตรายจากการ
ท างานบนที่สูงค่อนข้างน้อย ซ่ึงพบความเสี่ยงในการท างานและสภาพพื้นที่ในการท างานที่ไม่ปลอดภัยคล้ายคลึงกันทั้ง 3 
โครงการ ดังรูปที่ 1 

 

       
 

รูปที่ 1 สภาพการท างานที่ไม่ปลอดภัย 
 

 จากน้ันผู้วิจัยได้ประเมินความปลอดภัยในการท างานก่อสร้างบนที่สูงตามแบบประเมินที่ผู้วิจัยได้จัดท าขึ้น จ านวน 4
ครั้ง พบว่า โครงการที่ศึกษาทั้ง 3 โครงการมีค่าความปลอดภัยอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ า โครงการ B มีค่าเฉลี่ยความปลอดภัยสูงที่สุด มี
ค่าความปลอดภัยประมาณร้อยละ 21.56  โครงการ A มีค่าเฉลี่ยความปลอดภัยต่ าที่สุด มีค่าความปลอดภัยประมาณร้อยละ 
13.23  รายละเอียดดังตารางที่ 3
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            4. มีค่าเท่ากับ 3 คะแนน หมายถึง มีการปฏิบัติค่อนข้างมากแต่ไม่เกินร้อยละ 90             
            5. มีค่าเท่ากับ 4 คะแนน หมายถึง มีการปฏิบัติครบถ้วนและอยู่ในสภาพที่ดี 
 
        วิธีการใช้แบบประเมิน [13] มีรายละเอียด ดังน้ี 
            1. เม่ือพบว่ามีการปฏิบัติครบถ้วนในแต่ละหัวข้อย่อยในแบบประเมินที่ได้จัดท าขึ้น ให้ใส่เครื่องหมายถูก ลงในช่องที่ 
4 ของแบบประเมิน 
             2. เม่ือพบว่าไม่มีการปฏิบัติในแต่ละหัวข้อย่อยในแบบประเมินที่ได้จัดท าขึ้น ให้ใส่เครื่องหมายถูกลงในช่อง 0 ของ
แบบประเมิน 
             3. เม่ือพบว่ามีการปฏิบัติไม่ครบ ตามแต่ละหัวข้อย่อยในแบบประเมินที่ได้จัดท าขึ้นให้ใส่เครื่องหมายถูกลงในช่องที่ 
1-3 ของแบบประเมิน (ตัวอย่างการประเมินความปลอดภัยเก่ียวกับการตกจากที่สูง ข้อที่ 17 ก าหนดให้คนงานที่ท างานบนที่สูง
ต้องใส่เข็มขัดนิรภัย จากการประเมินมีคนงานท างานบนที่สูง จ านวน 9 คน มีคนงานที่สวมใส่เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว 5 คน 
ดังน้ันในหัวข้อน้ีมีค่าเท่ากับ 2 คะแนน ให้ลงคะแนนในแบบประเมินในช่องที่ 2 เป็นต้น) 
            4. บางหัวข้อของแบบประเมินที่ไม่มีรายการน้ันๆ เช่น ทางเดินชั่วคราวต้องมีวัสดุป้องกันการลื่น ปรากฏว่าใน
สถานที่ก่อสร้างบางโครงการไม่มีการท างานเก่ียวกับหัวข้อน้ี ฉะน้ันให้ละเว้นหัวข้อน้ีไว้ ไม่ต้องตรวจสอบ   
            5. เพื่อให้การประเมินความปลอดภัยของสถานที่ก่อสร้างมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือมากขึ้นจึงประเมิน โครงการ
ละ 2 ครั้ง โดยผู้วิจัยร่วมประเมินกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ ใช้ระยะเวลาประมาณ 6 เดือน  
            6. วิเคราะห์และสรุปผลความปลอดภัยของสถานที่ก่อสร้าง 
            7. ค่าความปลอดภัย หาได้โดยการน าผลรวมของคะแนนที่ได้  แล้วหารด้วยคะแนนรวมของจ านวนหัวข้อที่ตรวจพบ 
จากน้ันท าหน่วยให้เป็นเปอร์เซ็นต์ [13] ดังสมการที่     
   
                            ค่าความปลอดภัย   =     ผลรวมของคะแนนที่ได้  100           ……….......................................... (1) 
                                                        คะแนนรวมของจ านวนหัวข้อที่ตรวจ 
 

ผลการศึกษา 
         1. ระดับความปลอดภัยของสถานที่ก่อสร้าง จากการประมินความปลอดภัยในการท างานก่อสร้างบนที่สูง ตามแบบ
ประเมินความปลอดภัยที่ได้จัดท าขึ้น โครงการก่อสร้างที่ศึกษาในครั้งน้ีทั้ง 3 โครงการ มีมาตรการป้องกันอันตรายจากการ
ท างานบนที่สูงค่อนข้างน้อย ซ่ึงพบความเสี่ยงในการท างานและสภาพพื้นที่ในการท างานที่ไม่ปลอดภัยคล้ายคลึงกันทั้ง 3 
โครงการ ดังรูปที่ 1 

 

       
 

รูปที่ 1 สภาพการท างานที่ไม่ปลอดภัย 
 

 จากน้ันผู้วิจัยได้ประเมินความปลอดภัยในการท างานก่อสร้างบนที่สูงตามแบบประเมินที่ผู้วิจัยได้จัดท าขึ้น จ านวน 4
ครั้ง พบว่า โครงการที่ศึกษาทั้ง 3 โครงการมีค่าความปลอดภัยอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ า โครงการ B มีค่าเฉลี่ยความปลอดภัยสูงที่สุด มี
ค่าความปลอดภัยประมาณร้อยละ 21.56  โครงการ A มีค่าเฉลี่ยความปลอดภัยต่ าที่สุด มีค่าความปลอดภัยประมาณร้อยละ 
13.23  รายละเอียดดังตารางที่ 3

 

ตารางที่ 3 ผลการประเมินความปลอดภัยในการท างานก่อสร้างบนที่สูง 

รายละเอียด 
ค่าความปลอดภัย (ครั้ง) 

ค่าเฉลี่ย 1 2 3 4 
โครงการ A 11.76 15.68 11.76 13.72 13.23 
โครงการ B 23.52 21.56 21.56 19.60 21.56 
โครงการ C 17.64 17.64 19.60 17.64 18.13 

 
          2. ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับมาตรการความปลอดภัยในการท างานก่อสร้างบนที่สูง  จากผลการประเมินความปลอดภัยตาม
ตารางที่ 2 พบว่า โครงการ A ไม่ติดตั้งราวกันตกเหล็ก 205 เมตร ไม่ติดตั้งแผงป้องกันวัสดุตกหล่น 195 ตารางเมตร ไม่ติดตั้ง
น่ังร้านเหล็กส าหรับท างานบนที่สูง 85 ชุด ไม่ติดตั้งบันไดเหล็กส าหรับท างานบนที่สูง 26 ชุด  ไม่ติดตั้งทางเดินเหล็กส าหรับ
ท างานบนที่สูง 35 ชุด คนงานท างานบนที่สูงไม่สวมเข็มขัดนิรภัย 8 คน คนงานท างานบนที่สูงไม่สวมหมวกนิรภัย 8 คน ไม่
ติดตั้งตาข่ายป้องกันวัสดุตกหล่น 320 ตารางเมตร โครงการ B ไม่ติดตั้งราวกันตกเหล็ก 230 เมตร ไม่ติดตั้งแผงป้องกันวัสดุตก
หล่น 157 ตารางเมตร ไม่ติดตั้งน่ังร้านเหล็กส าหรับท างานบนที่สูง 71 ชุด ไม่ติดตั้งบันไดเหล็กส าหรับท างานบนที่สูง 22 ชุด ไม่
ติดตั้งทางเดินเหล็กส าหรับท างานบนที่สูง 30 ชุด คนงานท างานบนที่สูงไม่สวมเข็มขัดนิรภัย 9 คน คนงานท างานบนที่สูงไม่
สวมหมวกนิรภัย 9 คน ไม่ติดตั้งตาข่ายป้องกันวัสดุตกหล่น 386 ตารางเมตร โครงการ C ไม่ติดตั้งราวกันตกเหล็ก 188 เมตร 
ไม่ติดตั้งแผงป้องกันวัสดุตกหล่น 175 ตารางเมตร ไม่ติดตั้งน่ังร้านเหล็กส าหรับท างานบนที่สูง 96 ชุด ไม่ติดตั้งบันไดเหล็ก
ส าหรับท างานบนที่สูง 40 ชุด ไม่ติดตั้งทางเดินเหล็กส าหรับท างานบนที่สูง 33 ชุด คนงานท างานบนที่สูงไม่สวมเข็มขัดนิรภัย 8 
คน คนงานท างานบนที่สูงไม่สวมหมวกนิรภัย 8 คน ไม่ติดตั้งตาข่ายป้องกันวัสดุตกหล่น 406 ตารางเมตร จากน้ันผู้วิจัยได้
ปรับปรุงสถานที่ก่อสร้างทั้ง 3 โครงการให้มีความปลอดภัยในระดับร้อยละ 100 ท าให้โครงการ A มีค่าใช้จ่ายเก่ียวกับมาตรการ
ความปลอดภัยเท่ากับ 281,385 บาท หรือคิดเป็นประมาณ 41.87 บาทต่อตารางเมตร โดยมีค่าใช้จ่ายเก่ียวกับตาข่ายป้องกัน
วัสดุตกหล่นมีมูลค่าสูงสุด ประมาณร้อยละ 25.93 และค่าใช้จ่ายเก่ียวกับหมวกนิรภัยมีมูลค่าต่ าสุด ประมาณร้อยละ 0.40 
โครงการ B มีค่าใช้จ่ายเก่ียวกับมาตรการความปลอดภัยเท่ากับ 263,648 บาทหรือคิดเป็นประมาณ 34.15 บาทต่อตารางเมตร 
โดยมีค่าใช้จ่ายเก่ียวกับตาข่ายป้องกันวัสดุตกหล่นมีมูลค่าสูงสุด ประมาณร้อยละ 33.38 และค่าใช้จ่ายเก่ียวกับหมวกนิรภัยมี
มูลค่าต่ าสุด ประมาณร้อยละ 0.48 และโครงการ C มีค่าใช้จ่ายเก่ียวกับมาตรการความปลอดภัยเท่ากับ  285,413 บาท หรือ
ประมาณ 40.19 บาทต่อตารางเมตร โดยมีค่าใช้จ่ายเก่ียวกับตาข่ายป้องกันวัสดุตกหล่นมีมูลค่าสูงสุด ประมาณร้อยละ 32.43 
และค่าใช้จ่ายเก่ียวกับหมวกนิรภัยมีมูลค่าต่ าสุดประมาณร้อยละ 0.39 รายละเอียดดังตารางที่ 4 , 5 และ 6 
 
 ตารางที่ 4 ค่าใช้จ่ายของมาตรการความปลอดภัยในการท างานบนที่สูงของโครงการ A 

 
No 

 
รายการ 

 
ปริมาณ 

 
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย  
ราคารวม 

 
คิดเป็น 
ร้อยละ ค่าวัสด ุ ค่าแรง รวม 

1 ราวกันตกเหล็ก Ø 2” 205 ม.  175 30   205 42,025 14.94 
2 แผงป้องกันวัสดุตกหล่น 195 ม2  160 50   210 40,950 14.54 
3 นั่งร้านเหล็ก 85 ชุด  625 50   675 57,375 20.39 
4 บันไดเหล็ก 26 ชุด  1,075 30   1,105 28,730 10.21 
5 ทางเดินเหล็ก 35 ชุด  775 20   795 27,825 9.89 
6 เข็มขัดนิรภัย 8 ชุด 1,300 - 1,300

10 
10,400 3.70 

7 หมวกนิรภัย  8 ชุด   140 -   140 1,120 0.40 
8 ตาข่ายป้องกันวัสดตุกหล่น 320 ม2   198 30   228 72,960 25.93 
 รวม 1 - 8      281,385 100 
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 ตารางที่ 5 ค่าใช้จ่ายของมาตรการความปลอดภัยในการท างานบนที่สูงของโครงการ B 
 

No 
 

รายการ 
 

ปริมาณ 
 

หน่วย 
ราคาต่อหน่วย  

ราคารวม 
 

คิดเป็น 
ร้อยละ ค่าวัสด ุ ค่าแรง รวม 

1 ราวกันตกเหล็ก Ø 2” 230 ม. 175 30   205 47,150 17.88 
2 แผงป้องกันวัสดุตกหล่น 157 ม2  160 50   210 32,970 12.51 
3 นั่งร้านเหล็ก 71 ชุด   500 50   550 39,050 14.81 
4 บันไดเหล็ก 22 ชุด 1,075 30 1,105 24,310 9.22 
5 ทางเดินเหล็ก 30 ชุด   620 20   640 19,200 7.28 
6 เข็มขัดนิรภัย 9 ชุด 1,300 - 1,300

10 
11,700 4.44 

7 หมวกนิรภัย  9 ชุด   140 -   140 1,260 0.48 
8 ตาข่ายป้องกันวัสดตุกหล่น 386 ม2   198 30   228 88,008 33.38 
 รวม 1 - 8      263,648 100 

 
  ตารางที่ 6 ค่าใช้จ่ายของมาตรการความปลอดภัยในการท างานบนที่สูงของโครงการ C 

 
No 

 
รายการ 

 
ปริมาณ 

 
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย  
ราคารวม 

 
คิดเป็น 
ร้อยละ ค่าวัสด ุ ค่าแรง รวม 

1 ราวกันตกเหล็ก Ø 2” 188 ม. 175 30   205 38,540 13.51 
2 แผงป้องกันวัสดุตกหล่น 175 ม2  160 50   210 36,750 12.88 
3 นั่งร้านเหล็ก 96 ชุด   500 50   550 52,800 18.50 
4 บันไดเหล็ก 40 ชุด   645 30   675 27,000 9.46 
5 ทางเดินเหล็ก 33 ชุด   775 20   795 26,235 9.19 
6 เข็มขัดนิรภัย 8 ชุด 1,300 - 1,300    10,400 3.64 
7 หมวกนิรภัย  8 ชุด   140 -   140     1,120 0.39 
8 ตาข่ายป้องกันวัสดตุกหล่น 406 ม2   198 30   228 92,568 32.43 
 รวม 1 - 8      285,413 100 

 
สรุปผล 

 การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาค่าใช้จ่ายของมาตรการความปลอดภัยในการท างานก่อสร้างบนที่สูง 
ของโครงการก่อสร้างอาคารสูงในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 3 โครงการ ผู้วิจัยได้ประเมินความปลอดภัยใ นการท างาน
ก่อสร้างบนที่สูงตามมาตรการความปลอดภัยที่ผู้วิจัยได้จัดท าขึ้น พบว่า โครงการที่ศึกษาทั้ง 3 โครงการมีค่าความปลอดภัยอยู่
ในเกณฑ์ที่ต่ า [14] โครงการ B มีค่าเฉลี่ยความปลอดภัยสูงที่สุด มีค่าประมาณร้อยละ 21.56  โครงการ  A มีค่าเฉลี่ยความ
ปลอดภัยต่ าที่สุด มีค่าประมาณร้อยละ 13.23   โครงการ A มีค่าใช้จ่ายเก่ียวกับมาตรการความปลอดภัยในการท างานบนที่สูง
เท่ากับ 281,385 บาท หรือคิดเป็นประมาณ 41.87 บาทต่อตารางเมตร โดยมีค่าใช้จ่ายเก่ียวกับตาข่ายป้องกันวัสดุตกหล่นมี
มูลค่าสูงสุด ประมาณร้อยละ 25.93 และค่าใช้จ่ายเก่ียวกับหมวกนิรภัยมีมูลค่าต่ าสุด ประมาณร้อยละ 0.40 โครงการ B มี
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับมาตรการความปลอดภัยในการท างานก่อสร้างบนที่สูงเท่ากับ 263,648 บาทหรือคิดเป็นประมาณ 34.15 
บาทต่อตารางเมตร โดยมีค่าใช้จ่ายเก่ียวกับตาข่ายป้องกันวัสดุตกหล่นมีมูลค่าสูงสุด ประมาณร้อยละ 33.38 และค่าใช้จ่าย
เก่ียวกับหมวกนิรภัยมีมูลค่าต่ าสุด ประมาณร้อยละ 0.48 และโครงการ C มีค่าใช้จ่ายเก่ียวกับมาตรการความปลอดภัยในการ
ท างานก่อสร้างบนที่สูงเท่ากับ  285,413 บาท หรือคิดเป็นประมาณ 40.19 บาทต่อตารางเมตร โดยมีค่าใช้จ่ายเก่ียวกับตาข่าย
ป้องกันวัสดุตกหล่นมีมูลค่าสูงสุด ประมาณร้อยละ 32.43 และค่าใช้จ่ายเก่ียวกับหมวกนิรภัยมีมูลค่าต่ าสุดประมาณร้อยละ 
0.39   
 จากงานวิจัยในครั้งน้ี สามารถสรุปค่าใช้จ่ายเก่ียวกับมาตรการความปลอดภัยในการท างานบนที่สูงมีค่าเฉลี่ยประมาณ 
276,815 บาท หรือคิดเป็นประมาณ 38.73 บาทต่อตารางเมตร โดยมีค่าใช้จ่ายเก่ียวกับตาข่ายป้องกันวัสดุตกหล่นมีค่าเฉลี่ย
สูงสุด ประมาณร้อยละ 30.58 และค่าใช้จ่ายเก่ียวกับหมวกนิรภัยมีค่าเฉลี่ยต่ าสุดประมาณร้อยละ 0.42 ถึงแม้ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ
มาตรการความปลอดภัยในการท างานอาจจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนของโครงการที่เพิ่มขึ้นแต่เป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเพียง
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เล็กน้อย ซ่ึงจากงานวิจัยที่ผ่านๆมา พบว่า การลงทุนทางด้านความปลอดภัยในการท างานสามารถลดค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการเกิด
อุบัติเหตุลงได้มาก [4,5] ดังน้ัน ผู้บริหารระดับสูง เจ้าของกิจการงานก่อสร้าง ควรให้ความส าคัญกับความปลอดภัยในการ
ท างานให้มากขึ้น เพื่อลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น และเป็นขวัญก าลังใจส าหรับคนท างาน     
 

ข้อเสนอแนะ 
    ค่าใช้จ่ายของมาตราการความปลอดภัยในการท างานก่อสร้างบนท่ีสูงที่ได้จากการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีสามารถใช้เป็น
แนวทางในการประมาณการค่าใช้จ่ายในงานป้องกันอุบัติเหตุได้ ซ่ึงผู้รับเหมาก่อสร้างควรประมาณการค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้ใน
ขั้นตอนของการประมูลงานก่อสร้าง หรือนักประมาณราคาฝ่ายเจ้าของโครงการก่อสร้างก็สามารถใช้ในการก าหนดราคากลาง
งานก่อสร้างได้เช่นเดียวกัน นอกจากน้ันงานวิจัยที่จะท าต่อจากน้ีควรศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกับประสิทธิภาพของมาตรการความ
ปลอดภัยในการท างานก่อสร้างบนที่สูง เพื่อหาจุดบกพร่อง และแก้ไขให้สมบูรณ์ต่อไป 
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P10183

ความต้องการพัฒนาธุรกิจสปาสู่การเป็นฮาลาลในเขตพื้นที่ท่องเที่ยวของประเทศไทย

กันยปริณ ทองสามสี1* จ�าเนียร ประทุมชาติภักดี2 เพลินใจ โภชนกิจ3 และรุศดา แก้วแสงอ่อน4

บทคัดย่อ
ประเทศไทยก�าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติระหว่าง พ.ศ.2560-2569 โดยสปาเป็นธุรกิจ

หลักในการขับเคลื่อนการเป็นศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความ

ต้องการพัฒนาธรุกิจสปาสูก่ารเป็นฮาลาลเขตพืน้ทีท่่องเทีย่วในประเทศไทย กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยัประกอบด้วย ผูป้ระกอบการ 

ผู้จัดการ หรือหัวหน้าแผนกสปาท่ีมีสถานประกอบการในโรงแรมระดับ 4-5 ดาวทุกภาคของประเทศ เครื่องมือการวิจัยเป็น

แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนแบบสัมภาษณ์วิเคราะห์ข้อมูลโดยการจัด

กลุ่มความคิดเห็น ผลการศึกษาพบว่าความต้องการพัฒนาธุรกิจ สปาสู่การเป็นฮาลาลเขตพื้นที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยรวมพบ

ว่าอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.11) เมื่อพิจารณารายภาค พบว่า ธุรกิจสปาในเขตพื้นที่ท่องเที่ยวภาคเหนือมีความต้องการมากที่สุด 

( = 3.91) รองลงมาธุรกิจสปาในเขตพื้นที่ท่องเที่ยวภาคกลาง ( = 3.62) และธุรกิจสปาในเขตพื้นที่ท่องเที่ยวภาคตะวันตกมีค่าเฉลี่ย

น้อยที่สุด ( = 2.21) ขณะที่ผลการสัมภาษณ์ได้แสดงถึงกระบวนการพัฒนาสู่สปาฮาลาล 7 ขั้นตอน ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐที่ขับ

เคลื่อนการท่องเที่ยวควรสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมการพัฒนาธุรกิจสปาฮาลาลเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวมุสลิมที่นิยมเดินทางมา

ประเทศไทยมากขึ้น 

ค�าส�าคัญ: สปา สปาฮาลาล บริหารธุรกิจ พื้นที่ท่องเที่ยว
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The development Needs of Spa Business to Halal Spa in Thailand’s Tourist Areas 

Kanyaprin Tongsamsi1* Jamneirn Patumchadpugdee2 Plearnjai Pochanakit3 and Rudsada Kaewsaeng-on4

Abstract
 Thailand has established strategy to be Medical Hub during 2017-2026. The spa is the main business 

driving the Wellness Hub center. This research aims to study the development needs the spa business to be-

come Halal spa in Thailand’s tourist areas. The sample used in this study consisted of proprietors, managers, 

or head of the spa department that has establishments in 4-5 star hotels in every region in Thailand. The 

questionnaire research was analyzed by percentage, average, standard deviation, and the interview questions 

were analyzed by grouping of contents. The findings show that spa businesses need develop to Halal Spa at a 

moderate level ( = 3.11). Considering each region, it was found that the spa business in the northern tourist 

areas has the most needs ( = 3.91), followed by the spa business in the central tourism area ( = 3.62) and 

the spa business in the western tourist areas has the lowest mean ( = 2.21). Furthermore, the interview results 

show the 7-step development processes to the Halal spa. Therefore, government agencies that encourage 

tourism should establish a Halal spa business by develop training courses to accommodate Muslim tourists 

who fascinate with travel to Thailand.

Keywords: Spa, Halal Spa, Business Administration, Tourist Area 
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บทน า 
 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นนโยบายและแผนส าคัญในการพัฒนาประเทศตามกรอบแนวคิด หลักการของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) [1] ที่ให้ความส าคัญกับการยึดคนเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนา และเพื่อให้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพบรรลุผล กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) (พ.ศ.2560-2569) [2] ประกอบด้วย 4 ผลผลิตหลักได้แก่ 
ศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลาง
บริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) และ 4) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Product Hub) ด้วยเหตุน้ี 
ประเทศไทยจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในธุรกิจบริการสุขภาพเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติที่สามารถแข่งขันกับนานาประเทศ ดึงดูดนักท่องเที่ ยวให้เดินทางเข้ามาเพื่อรับบริการจน
สามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ อีกทั้งเม่ือพิจารณาเป้าหมายการพัฒนาประเทศแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี [3] ที่มุ่ง
ยกระดับคุณภาพและศักยภาพธุรกิจบริการอนาคตให้เป็นฐานรายได้ใหม่ โดยมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการลงทุนและการ
ให้บริการของภูมิภาคอาเซียน เช่น ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพของภูมิภาคอาเซียน เมืองหลวงแห่งการท่องเที่ยวและ
บริการของอาเซียน   
 ผลการส ารวจดัชนีการท่องเที่ยวของชาวมุสลิมทั่วโลกประจ าปี 2018 ของบริษัท”มาสเตอร์การ์ด-เครสเซนเท
รททิง"  (Mastercard and Crescentrating)  รวม 130 ประเทศ แยกเป็นประเทศในกลุ่มความร่วมมืออิสลาม 
(Organization of Islamic Cooperation: OIC) 48 ประเทศ และนอกกลุ่ม 82 ประเทศ พบว่า ไทยเป็นประเทศน่าเที่ยว
ส าหรับชาวมุสลิมอันดับ 16 แต่หากเปรียบเทียบกับบรรดาประเทศนอกไอโอซีหรือไม่ใช่มุสลิมด้วยกันแล้ว ไทยจัดเป็น
ประเทศที่ชาวมุสลิมนิยมมาท่องเที่ยวมากเป็นอันดับ 2 เป็นรองเพียงแต่ประเทศสิงโปร์ [4] ธุรกิจสปาฮาลาลจึงถือเป็นธุรกิจ
บริการที่ส าคัญที่จะตอบสนองยุทธศาสตร์ของชาติด้านการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ โดยมุ่งตอบสนองความ
ต้องการการรับบริการที่สอดคล้องกับความเชื่อ ความศรัทธาตามหลักศาสนา ซ่ึงในปัจจุบันการท่องเที่ยวของชาวมุสลิม
ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเน่ืองจากมีปัจจัยส่งเสริมหลายองค์ประกอบ อาทิ การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของประชากรมุสลิม การ
มุ่งพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวและส่งเสริมการเดินทางระหว่างประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมืออิสลาม ความสามารถใน
การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวมุสลิม โดยเฉพาะผู้เดินทางจากประเทศตะวันออกกลางมีสูง (High Spending and Lucrative 
Market)  ท าให้ธุรกิจท่องเที่ยวพัฒนาบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มน้ี  อีกทั้ง การเติบโตทางด้าน
การเงินและการธนาคารอิสลาม กอปรกับความรู้ด้านฮาลาลขยายตัวอย่างรวดเร็ว ท าให้นักลงทุนสนใจผลิตสินค้าฮาลาล
และพัฒนาบริการฮาลาลมากขึ้น  นอกจากน้ี มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดและการเคร่งครัดในการอนุมัติการ
เดินทางเข้าประเทศของกลุ่มประเทศตะวันตกเป็นปัจจัยผลักดันให้นักเดินทางในตะวันออกกลางไปท่องเที่ยวในภูมิภาคอ่ืน
แทน ปัจจัยเหล่าน้ีท าให้ความต้องการรับบริการตามหลักศาสนาอิสลามในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีมากขึ้น [5] 
 เ ม่ือพิ จารณาข้ อ มูลการ เติบ โตของ ธุร กิจสปาในตลาด โลก โดย การศึกษาของ  Global Wellness 
Institute™ (GWI) พบว่า ตลาดธุรกิจสปาทั่วโลกเติบโตต่อเน่ืองร้อยละ 6 ต่อปี มูลค่าอยู่ที่ 1.69 แสนล้านเหรียญสหรัฐ 
หรือประมาณ 5.4 ล้านล้านบาท ในช่วงปี 2015-2020 ซ่ึงเติบโตสอดคล้องกับตลาดการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ (Wellness 
Tourism) ที่ก าลังขยายตัวประมาณ 27 ล้านล้านบาท  ขณะที่ธุรกิจสปาในประเทศไทยขยายตัวสูงกว่าระดับค่าเฉลี่ยทั่ว
โลก โดยเติบโตถึงร้อยละ 8 มีมูลค่าตลาดที่ 3.5 หม่ืนล้านบาท ติดอันดับ 16 ของโลกและเป็นอันดับที่ 5 ของเอเชีย เป็น
รองเพียงประเทศจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และอินเดียเท่าน้ัน [6] บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการพัฒนา
ธุรกิจสปาสู่การเป็นฮาลาลเขตพื้นที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย และขั้นตอนการพัฒนาสู่การเป็น สปาฮาลาล ผลการวิจัยที่ได้
จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐที่ขับเคลื่อนการท่องเที่ยว และการพัฒนาธุรกิจสปาฮาลาลเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
มุสลิมที่นิยมเดินทางมาประเทศไทยมากขึ้น 
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วิธีการวิจัย 
 บทความวิจัยเป็นส่วนหน่ึงของงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาธุรกิจสปาสู่การเป็นฮาลาลเขตพื้นที่ท่องเที่ยวในประเทศ
ไทย” ซ่ึงใช้การวิจัยและพัฒนา (Research & Development) บทความน้ีเป็นผลการวิจัยขั้นที่สองซ่ึงเป็นการส ารวจ
ภาคสนามเก่ียวกับความต้องการพัฒนาธุรกิจสปาสู่การเป็นฮาลาลเขตพื้นที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย และขั้นตอนการ
พัฒนาสู่การเป็นสปาฮาลาล ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นผู้บริหารธุรกิจสปาที่ตั้งอยู่ในโรงแรมระดับ 4-5 ดาว พื้นที่
ท่องเท่ียวในประเทศไทย จ านวน 212 แห่ง [7] นักวิจัยก าหนดโควตาภาคละ 5 แห่ง เพื่อให้สอดรับกับระยะเวลาและ
งบประมาณการวิจัย และเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จ านวน 25 คน ประกอบด้วย ผู้ประกอบการ หรือผู้จัดการ หรือ
หัวหน้าแผนกสปา ขณะเดียวกันผู้วิจัยได้สัมภาษณ์เพิ่มเติมถึงขั้นตอนการพัฒนาสปาสู่การเป็นฮาลาลดัง ตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1  จ านวนกลุ่มตัวอย่างและจังหวัดที่ตั้งของธุรกิจสปาเขตพื้นที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย 

ภาคเหนือ  ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคใต้ 
เชียงใหม่ 1 คน พิษณุโลก 1 คน ชลบุรี 1 คน เพชรบุรี 1 คน สงขลา 1 คน 
เชียงราย 2 คน กรุงเทพฯ 1 คน ขอนแก่น 1 คน กาญจนบุรี 1 คน ภูเก็ต 1 คน 
ล าพูน 1 คน สมุทรสงคราม 1 คน ระยอง 1 คน ราชบุรี 1 คน สุราษฎร์ธานี 1 คน 
ล าปาง 1 คน นครนายก 1 คน จันทบุรี 1 คน ประจวบคีรีขันธ์ 2 คน กระบี่ 1 คน 

- นครปฐม 1 คน นครราชสีมา 1 คน - พังงา 1 คน 
รวม 5 คน รวม 5 คน รวม 5 คน รวม 5 คน รวม 5 คน 

 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งน้ีประกอบด้วยแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ โดยข้อค าถามพัฒนา
จากทฤษฎี แนวปฏิบัติ และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ผู้วิจัยทดสอบเครื่องมือด้วยการวิเคราะห์ความตรงเชิงเน้ือหา (Content 
Validity) พบว่าค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Congruence: IOC) ผ่านเกณฑ์ทุกข้อ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มี
การตีความสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย ( Inductive) ซ่ึงได้จากการสังเกตและการสัมภาษณ์ และการวิเคราะห์เ น้ือหา 
(Content Analysis) ข้อมูลจากเอกสารและสภาพแวดล้อมของข้อมูลจากน้ันมีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า ส่วนการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติพรรณนา โดยค่าเฉลี่ยแปลความหมาย ดังน้ี 
 
ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ยและการแปลความหมายด้านความต้องการพัฒนาธุรกิจสปาสู่การเป็นฮาลาล 
ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 3.50-4.49 2.50-3.49 1.50-2.49 1.00-1.49 
การแปลความหมาย มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

  ผลการวิเคราะห์ความต้องการพัฒนาธุรกิจสปาสู่การเป็นฮาลาลเขตพื้นที่ท่องเที่ยวของประเทศไทยในภาพรวม
พบว่า ภาคเหนือต้องการพัฒนาธุรกิจสปาสู่การเป็นฮาลาลมากท่ีสุด รองลงมาคือ ภาคกลาง และภาคใต้ ขณะเดียวกัน
ผลการวิจัยพบว่าธุรกิจสปาทั้งห้าภาคต้องการพัฒนาด้านกระบวนการและการจัดการในระดับต่ าที่สุด ผลการวิเคราะห์
ความต้องการในแต่ละภาค พบดังน้ี  
  1. ภาคเหนือ มีความต้องการพัฒนาธุรกิจสปาสู่การเป็นฮาลาลในภาพรวมระดับมาก เม่ือพิจารณาความต้องการ
สามอันดับแรกคือ ด้านวิธีการและมาตรฐานการให้บริการ ด้านการบริหารบุคคลหรือพนักงานให้บริการ และด้านต้นทุน   
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 2. ภาคกลาง มีความต้องการพัฒนาธุรกิจสปาสู่การเป็นฮาลาลในภาพรวมระดับมาก เม่ือพิจารณาความต้องการ
สามอันดับแรกคือ ด้านราคา ด้านสถานที่ และด้านวิธีการและมาตรฐานการให้บริการ   
 3. ภาคตะวันออก มีความต้องการพัฒนาธุรกิจสปาสู่การเป็นฮาลาลในภาพรวมระดับปานกลาง เม่ือพิจารณา
ความต้องการสามอันดับแรกคือ ด้านบริการสปานวด ด้านบริการสปาเพื่อสุขภาพทั่วไป โดยอันดับที่สามมี 2 ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ด้านราคา และด้านวิธีการและมาตรฐานการให้บริการ   
 4. ภาคตะวันตก มีความต้องการพัฒนาธุรกิจสปาสู่การเป็นฮาลาลในภาพรวมระดับมาก เม่ือพิจารณาความ
ต้องการสามอันดับแรกคือ ด้านบริการสปานวด ด้านบริการสปาเพื่อสุขภาพทั่วไป และด้านสถานที่   
 5. ภาคใต้ มีความต้องการพัฒนาธุรกิจสปาสู่การเป็นฮาลาลในภาพรวมระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาความ
ต้องการสามอันดับแรกคือ ด้านการบริหารบุคคลหรือพนักงานให้บริการ ด้านบริการสปาเพื่อสุขภาพทั่วไป และด้าน
บริการสปาแบบไทยแท้หรือสปาไทยพื้นบ้าน 
  
ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความต้องการพัฒนาธุรกิจสปาสู่การเป็นฮาลาลจ าแนกรายภาค  

 
รายการ 

ภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคตะวันออก  ภาคตะวันตก  ภาคใต้  
x ̅ S.D. x ̅ S.D. x ̅ S.D. x ̅ S.D. x ̅ S.D. 

1. ด้านบริการสปาเพื่อสุขภาพทั่วไป 4.48 0.67 3.76 0.76 3.28 1.46 3.02 1.65 3.68 0.72 

2. ด้านบริการสปานวด 3.89 1.25 3.65 0.88 3.74 0.92 3.26 1.33 3.45 1.02 

3. ด้านบริการสปาแบบไทยแท้หรือสปาไทย
พื้นบ้าน 

3.18 1.93 3.73 1.08 2.69 1.63 2.44 1.45 3.49 1.14 

4. ด้านกระบวนการและการจัดการ 2.51 2.34 2.91 1.99 1.60 2.21 1.43 2.13 1.80 2.08 

5. ด้านผลิตภัณฑ์ 3.67 1.77 2.97 1.92 2.70 2.36 1.70 1.89 2.50 2.33 

6. ด้านราคา 2.73 2.53 4.13 1.06 2.80 2.59 2.40 2.30 3.40 2.07 
7. ด้านสถานที่ 3.73 2.08 4.05 0.90 2.78 2.58 2.63 1.90 3.00 2.22 
8. ด้านการส่งเสริมการตลาดและการ
ประชาสัมพันธ์ 

3.80 1.65 3.37 1.89 2.70 2.50 2.23 1.84 2.50 1.71 

9. ด้านการบริหารบุคคลหรือพนักงาน
ให้บริการ 

4.71 0.57 3.94 1.20 2.71 2.51 2.00 2.07 4.20 0.84 

10. ด้านต้นทุน 4.69 0.49 3.31 1.49 2.66 2.46 1.89 2.05 2.03 2.39 
11. ด้านกระบวนการรับรองและขอใช้
เครื่องหมายฮาลาล 

4.64 0.70 3.68 1.72 2.72 2.52 1.88 2.06 3.20 2.12 

12. ด้านวิธีการและมาตรฐานการให้บริการ 4.85 0.34 4.00 1.31 2.80 2.59 1.65 1.94 3.00 2.29 
13. ด้านการพัฒนาธุรกิจเป็นธุรกิจสปาฮาลาล 3.98 1.29 3.61 1.39 2.77 2.22 2.24 1.92 3.05 1.77 

รวม 3.91 1.35 3.62 1.35 2.77 2.20 2.21 1.89 3.02 1.75 
 

 จากผลการศึกษาพบว่าผู้ประกอบการธุรกิจสปาเขตพื้นที่ท่องเที่ยวภาคเหนือต้องการพัฒนาสปารองรับ
นักท่องเที่ยวมุสลิมสูงที่สุด เน่ืองด้วยภาคเหนือมีอารยธรรมล้านนาที่น่าสนใจ ยังคงวัฒนธรรมอันดีงาม มีเอกลักษณ์เฉพาะ
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ด้าน ที่ยังคงสืบทอดกันมาอย่างต่อเน่ือง ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวภาคเหนือเป็นจ านวนมาก 
โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากประเทศในกลุ่มตะวันออกกลาง [8] กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวชาวมุสลิมนิยมท าในช่วยเดินทาง
ท่องเที่ยวภาคเหนือ ได้แก่ การช้อปปิ้ง การท ากิจกรรมทางศาสนา และการท าสปา/นวดเท้า [9] ส่วนประเด็นที่
ผู้ประกอบการต้องการพัฒนาร่วมกันมากที่สุดคือด้านวิธีการและมาตรฐานการให้บริการ ซ่ึงสอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์
ที่พบว่าผู้ประกอบการสปาต้องการขอรับรองมาตรฐานฮาลาลเพื่อสร้างความเชื่อม่ันต่อผู้รับบริการ  และสอดคล้องกับ
การศึกษาของอมรา อารีย์, ทวี แจ่มจ ารัส และดวงกมล คงเหลือ [8] ที่พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวตามหลักฮาลาลมากที่สุดคือ องค์ประกอบการตราสินค้าฮาลาล อันหมายถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือ
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับฮาลาลของประเทศไทย 
 ผลการสัมภาษณ์ถึงขั้นตอนการพัฒนาสู่การเป็นสปาฮาลาล สามารถสรุปได้เป็น 7 ขั้นตอน ดังน้ี 
 
 

 

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการพัฒนาสปาฮาลาล 
  
 ข้อค้นพบครั้งน้ีสะท้อนความต้องการของผู้ประกอบการสปาที่มุ่งสร้างความเชื่อม่ันต่อผู้รับบริการที่เป็นมุสลิมว่า
จะได้รับการปฏิบัติที่สอดคล้องกับบทบัญญัติทางศาสนา โดยสถานประกอบการต้องการให้ได้รับรองมาตรฐานฮาลาล 
(Halal Certification) ซ่ึงผลการศึกษาสอดคล้องกับ Sriviboone and Komolsevin [10] ที่ศึกษาเรื่องมุมมองของ
ผู้ประกอบการไทยต่อการรับรองมาตรฐานฮาลาล พบว่า ผู้ประกอบการเห็นว่าการรับรองฮาลาลมีความส าคัญต่อธุรกิจ โดย
ผู้ประกอบการคาดหวังยอดขายและก าาไรที่เพิ่มขึ้น รวมถึงโอกาสในการส่งสินค้าไปขายยังต่างประเทศ ทั้งน้ี ผลประโยชน์
จริงที่ได้รับจากการรับรองฮาลาล คือ ความเชื่อม่ันในคุณภาพสินค้า ความไว้วางใจจากลูกค้ามุสลิม และการขยายตลาดไป
ยังลูกค้ามุสลิมในอนาคตทั้งในและนอกประเทศ ผู้ประกอบการบางส่วนมีความคิดเห็นเชิงบวกกับกระบวนการขอการ
รับรองฮาลาล หากแต่ยังมีปัญหาและอุปสรรคที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง ระยะเวลาการ
รับรองที่สั้นเกินไป และการไม่ยอมรับตราฮาลาลไทยของต่างประเทศ 
 
 
 

ขั้นที่ 1 การศึกษาความคาดหวังของผู้ที่นับถือศาสนา
อิสลามต่อรูปแบบการให้บริการสปาฮาลาล

ขั้นที่ 2 จัดท าคู่มือการพัฒนาสปาฮาลาลที่   
สอดคล้องกับความคาดหวัง

ขั้นที่ 4 จัดท าสื่อวิดีโอมัลติมีเดียแนะน าขั้นตอนและ
วิธีการพัฒนาสปาฮาลาล

ขั้น 5 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาสปาสู่การ
เป็นฮาลาลและประเมินผลความพึงพอใจ

ขั้นที่ 6 ติดตามการการพัฒนา สปาฮาลาลไปใช้
ในการให้บริการและเชิงธุรกิจ

ขั้นที่ 7 การขอรับรองมาตรฐานฮาลาล

ขั้นที่ 3 ตรวจสอบและประเมินคู่มือโดย
คณะกรรมการอิสลาม
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สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยครั้งน้ีพบว่าประเทศไทยเป็นเป้าหมายการเดินทางของนักท่องเที่ยวมุสลิมเป็นอันดับต้นของโลก 
ผู้ประกอบการสปาจึงให้ความสนใจในการพัฒนามาตรฐานการให้บริการสปาที่สอดคล้องกับศาสนบัญญัติของศาสนา
อิสลาม ซ่ึงจากการศึกษาพบว่าผู้ประกอบการสปาภาคเหนือมีความต้องการพัฒนาสปาฮาลาลมากที่สุด ขณะเดียวกัน
ผู้ประกอบการได้เสนอแนะขั้นตอนการพัฒนาสปาสู่การเป็นฮาลาลจ านวน 7 ขั้นตอน โดยเป้าหมายสูงสุดคือการสร้างความ
เชื่อม่ันต่อผู้รับบริการด้วยการขอรับรองมาตรฐานฮาลาล ดังน้ัน การวิจัยในระยะถัดไปควรมีการการศึกษาความคาดหวัง
ของผูท้ี่นับถือศาสนาอิสลามต่อรูปแบบการให้บริการสปาฮาลาล จากน้ันพัฒนาคู่มือวิธีการและมาตรฐานการให้บริการสปา    
ฮาลาล และขอค าแนะน าเพ่ิมเติมจากคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดเพื่อให้ม่ันใจว่าคู่มือดังกล่าวมีแนวปฏิบัติที่
สอดคล้องกับศาสนบัญญัติ เม่ือมีสื่อที่ได้มาตรฐานแล้วสามารถน าไปใช้ประกอบถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง
กับการบริการแบบฮาลาล ซ่ึงเมื่อผู้ประกอบการและพนักงานผู้ให้บริการมีความเข้าใจในหลักการและปฏิบัติได้ถูกต้องแล้ว 
จึงจะสามารถยื่นขอรับรองมาตรฐานฮาลาลได้ 
  

ค าขอบคณุ 
 งานวิจัยน้ีได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เงินงบประมาณแผ่นดิน 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 สัญญาเลขที่ PSU03H60 
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P10184

การด�าเนินการเพื่อได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อพัฒนาขีดความสามารถผลิตภัณฑ์ชุมชน

และท้องถิ่น (สินค้า OTOP) ของผู้ประกอบการในจังหวัดสุพรรณบุรี

สุนันทรา ข�านวนทอง1* และนันทพร ห้วยแก้ว2 

บทคัดย่อ
 การเพิม่ขดีความสามารถให้ผลติภณัฑ์ชมุชน ถอืเป็นการตดิอาวธุในการยกระดบัความสามารถในการแข่งขัน การได้รบัการ

รับรองมาตรฐานผลติภณัฑ์ชมุชนเป็นอกีหนึง่วธิสี�าหรบัการเพิม่ขดีความสามารถของผลติภณัฑ์ชมุชน ดงันัน้งานวจิยันีจ้งึมวีตัถปุระสงค์

คือ (1) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล การด�าเนินการให้ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และระดับความคิดเห็นของขีดความสามารถ

ของผู้ประกอบการ และ (2) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและการด�าเนินการให้ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนส่งผลต่อขีดความ

สามารถของผู้ประกอบการ เป็นการวจิยัเชงิส�ารวจ ใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการรวบรวมข้อมลูจากผู้ประกอบการ ในจงัหวดั

สุพรรณบุรี ที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบผสมผสาน ได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 322 ราย 

สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า 

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุตั้งแต่ 31 - 46 ปี อาชีพท�านา ท�าสวน ท�าไร่ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

มีจ�านวนสมาชิกในกลุ่ม 6 – 10 คน และส่วนใหญ่ประกอบกิจการประเภทการผลิตอาหาร ผู้ประกอบการมีการด�าเนินการเรื่อง 

การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ แต่ยังขาดบรรจุภัณฑ์ และระดับความคิดเห็นของขีดความสามารถของผู้ประกอบการโดยรวมอยู่

ในระดับมากที่สุด สมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา และประเภทการผลิต และด้านการด�าเนินการให้

ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้แก่ ฉลากผลิตภัณฑ์ ยอดขาย และการได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐแตกต่างกันส่งผลต่อ

ขีดความสามารถของผู้ประกอบการแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05 
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The Implementation to acquire standard certification for community products to develop 

of community and local products’ capabilities (OTOP Products) for entrepreneurs in 

Suphanburi Province

Sunanthra Kamnuanthong1* and Nanthaporn Huaykaew2 

Abstract
 The development of community products are considered as a tools to enhance the community’s 

ability to compete. Acquiring standard certification is another to develop the entrepreneurs’ capacity as a 

guarantee for the products that is accepted in the country. Therefore, this research aims to (1) to study the 

personal factors, the Implementation to acquire standard certification of the community products and the 

entrepreneurs’ capability and (2) to study the personal factors, the Implementation to acquire standard 

certification of the community products affecting the entrepreneurs’ capability. This research is a survey study 

using a questionnaire to collect data from entrepreneurs in Suphanburi province that were not certified to meet 

the standard for their community products. The research was by mixed sampling and resulted in 322 samples. 

The percentage, mean, standard deviation, t-test and ANOVA test were used for statistics of the research. The 

research result shows that most entrepreneurs are female at the age between 31-46 years, farming career and 

possess the Junior high school educational. There are 6-10 members in the group and most of them produce 

food. There is a product quality inspection, they lacked packaging. And the opinion level the entrepreneurs’ 

capability at the highest level. The hypothesis testing, personal factors which are age, education level, and 

production type. And the Implementation to acquire standard certification of the community products which 

are Product label, Sales and get help from the government and various educational level differently affecting 

the entrepreneurs’ capability at the statistical significance of 0.05.
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บทน า 
 ในการขับเคล่ือนโครงการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์  [8] โดยหน่วยงานภาครัฐควรด าเนินบทบาทในการส่งเสริมและ
สนับสนุนผู้ประกอบการให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ซึ่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP จ าเป็นต้องด าเนินการเพื่อให้เกิดการเพิ่ม
คุณค่าของผลิตภัณฑ์ท่ีผู้ซื้อจะได้รับและยอมจ่ายเงินเพื่อซ้ือผลิตภัณฑ์ และด าเนินการให้เกิดความเช่ือมโยงต้ังแต่ ต้นน้ า  กลางน้ า 
และปลายน้ า ซึ่งตรงกับแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ 20 ปี ในยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน   ในการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ท่ี 1 การส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ มีจุดเน้นเรื่อง ตัวผลิตภัณฑ์ OTOP จะต้องตรงกับ ความ
ต้องการของตลาดหรือลูกค้า ซึ่งผลิตภัณฑ์ท่ีตรงกับความต้องการของตลาดจะต้องมีองค์ประกอบ ท่ีครบถ้วนสมบูรณ์ 5 ประการ 
ดังน้ี (1) ผลิตภัณฑ์หลัก คือ ประโยชน์หลักหรือประโยชน์พื้นฐานของผลิตภัณฑ์ (2) รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ คือ ลักษณะทางกายภาพ
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หรือรูปลักษณ์ภายนอกของผลิตภัณฑ์ (3) ผลิตภัณฑ์คาดหวัง  คือ มีประโยชน์หลาย ๆ อย่าง (4) ผลิตภัณฑ์ควบ คือ ประโยชน์ท่ี
นอกเหนือจากประโยชน์หลัก และ (5) ศักยภาพของผลิตภัณฑ์ คือ การพัฒนาลักษณะใหม่ ๆ ของผลิตภัณฑ์ ซึ่งผู้ประกอบการ ต้อง
มีความรู้ความเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์ ส่วนผสมทางการตลาด และทิศทางความต้องการของตลาด และเข้าใจว่ากลุ่มผู้ซื้อต้องการ
ผลิตภัณฑ์ในองค์ประกอบใดบ้าง ซึ่งเรื่องของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ถือได้ว่า เป็นองค์ประกอบหน่ึงท่ีซ่อนอยู่ในผลิตภัณฑ์ควบท่ี
กลุ่มผู้ซื้อต้องการ และค่อนข้างให้ความส าคัญมาก  
 จังหวัดสุพรรณบุรีมีผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน (สินค้า OTOP) อยู่ประมาณ 450 ราย [10] แบ่งเป็น ได้รับการรับรอง 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้ว จ านวน 128 ราย [9] และยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จ านวน  322 ราย ซึ่งจะ 
เห็นได้ว่าเม่ือเปรียบเทียบสัดส่วนระหว่างผู้ประกอบการท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนกับผู้ประกอบการท่ียังไม่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนน้ัน มีอัตราส่วนเท่ากับ 28:72 ซึ่งท าให้ทราบว่ามีผู้ประกอบการมากกว่าร้อยละ 78 ท่ียังไม่ได้
รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งการไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจะสะท้อนให้เห็นถึง ขีดความสามารถ
ของผลิตภัณฑ์ท่ียังขาดการพัฒนาด้านทักษะ ความรู้ความเข้าใจ การดูแลเอาใจใส่ และการท าการตลาด ดังน้ัน เพื่อการได้รับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จึงควรศึกษา ลักษณะการด าเนินการของผู้ประกอบการท่ีท าให้ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน และระดับความคิดเห็นของขีดความสามารถของผู้ประกอบการ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถของ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถ่ิน (สินค้า OTOP) ให้กับผู้ประกอบการต่อไป 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงมีความจ าเป็นอย่างย่ิงในการศึกษาเรื่อง การด าเนินการเพื่อได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชนเพื่อพัฒนาขีดความสามารถผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถ่ิน (สินค้า OTOP) ของผู้ประกอบการในจังหวัดสุพรรณบุรี ในประเด็น
เรื่อง การด าเนินการให้ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และขีดความสามารถของผู้ประกอบการ เพื่อเป็นแนวทางให้กับ
ผู้ประกอบการในการวางแผนการด าเนินการในลักษณะต่าง ๆ  ท่ีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถ่ิน (สินค้า OTOP) เพื่อให้ได้
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และพัฒนาขีดความสามารถของตนเองในด้านต่าง ๆ เพื่อเข้ารับการคัดสรร (สินค้า OTOP) ต่อไป   

 
วิธกีารวจิยั 

 จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มีส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)[9] 
ได้รับมอบหมายจากคณะอนุกรรมการมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ให้รับผิดชอบงานด้านการก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน การรับรองคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสร้างความเช่ือม่ันให้กับผู้บริโภค และเพิ่มขีดความสามารถ
ให้ผู้ผลิตในชุมชน ซึ่งมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) หมายถึง ข้อก าหนดทางวิชาการท่ีส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(สมอ.) ได้ก าหนดข้ึนเพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิตในชุมชนผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ การท่ีสินค้าของท่านมี มผช. หมายถึง ผลิตภัณฑ์ของ
ท่านได้ผ่านการตรวจสอบแล้วว่า มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานท่ี สมอ. ก าหนด ซึ่งท าให้สินค้ามีความน่าเช่ือถือมากย่ิงข้ึน อีกท้ัง
เครื่องหมายรับรองน้ีอาจน าไปใช้เป็นส่วนหน่ึงในหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการพิจารณา การคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ (สินค้า OTOP) 
โดยปัจจัยท่ีมีผลต่อการได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดพะเยา โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 
ได้แก่ การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ได้แก่ อาชีพหลัก ลักษณะการท างาน ประเภทผลิตภัณฑ์ท่ี
ท าการผลิต การพัฒนาบุคลกร การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ  [1] ในขณะท่ีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ต้องให้สมาชิกกลุ่มมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเข้าสู่การ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยได้รับค าแนะน าจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง คือ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดล าปาง และให้
เป็นหน่วยงานหนุนเสริมผลักดันและสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ [3] เม่ือผู้บริโภคมีความม่ันใจเรื่องการมีเอกลักษณ์ของ

สินค้าโอทอป ตามด้วยเรื่องสินค้ามีการพัฒนาและยกระดับจากหน่วยงานต่าง ๆ ตามด้วยเรื่องสินค้าโอทอปใช้แล้วได้ผลดี ตามด้วย
เรื่องคุณภาพอยู่ระดับมาตรฐาน และเรื่องสินค้ามีคุณภาพไม่แตกต่างจากผู้ผลิตเอกชนรายอ่ืน ๆ ท าให้เกิดความเช่ือม่ันในสินค้า ซึ่ง
ความเช่ือม่ันในสินค้าส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าโอทอปอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 และผู้วิจัยยังเสนอแนะว่า ด้านความ
เช่ือม่ันในสินค้าโอทอปผู้ประกอบควรจะผลิตสินค้าโอทอปให้ได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานท่ีได้รับการยอมรับหรือผ่ าน
การประกวดผ่านเวทีต่าง ๆ เป็นต้น [5] 
 ส าหรับขีดความสามารถของผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีจะสามารถแข่งขันในการประกอบกิจการได้ [4] หมายถึง ความสามารถ
เพิ่มคุณค่า สินค้ามีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของลูกค้า อย่างไรก็ตาม เม่ือกิจการพยายามสร้างข้อได้เปรียบทางการ
แข่งขัน ควรมุ่งเน้นประสิทธิภาพของการผลิตในปริมาณท่ีสูงและเลือกสร้างความแตกต่างน้ัน [7] พบว่า ขีดความสามารถด้านการ
จัดการวัตถุดิบ ด้านเทคโนโลยีและการผลิตร่วม ด้านการจัดการธุรกิจและการตลาด ด้านระบบฐานข้อมูลอุตสาหกรรมวิจัยและการ
พัฒนา และด้านการสนับสนุนจากภาครัฐและหน่วยงานสาธารณะ สามารถร่วมกันอธิบายความส าเร็จของธุรกิจของผู้ประกอบการ
สินค้าหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์จังหวัดปทุมธานี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 [6] ในขณะท่ีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อ
การท่องเท่ียวว่า การท่ีผลิตภัณฑ์ชุมชนจะเกิดการพัฒนาข้ึนมาได้น้ัน เกิดจากการฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ ท า
ให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านคุณภาพ ด้านรสชาติ ด้านบรรจุภัณฑ์ท่ีสวยงามและแสดงเอกลักษณ์ของชุมชน และท าให้ผลิตภัณฑ์
ชุมชนได้รับความสนใจจากนักท่องเท่ียงและประชาชนท่ัวไปเพิ่มข้ึน ดังน้ัน การพัฒนาขีดความสามารถของผลิตภัณฑ์ชุมชน จึงเป็น
การพัฒนาความสามารถทางในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านกระบวนการ และด้านการตลาด เพื่อให้สามารถแข่งขัน
และสร้างความได้เปรียบพร้อมท้ังต่อสู่กับคู่แข่งขันได้ โดยสามารถก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาได้ดังน้ี 
 
    
 

 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด 
 

 วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล  การด าเนินการให้ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และระดับความคิดเห็นของขีดความสามารถ
ของผู้ประกอบการ  
2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและการด าเนินการให้ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีส่งผลต่อขีดความสามารถของผู้ประกอบการ  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรของการวิจัยครั้งน้ี คือ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน ท่ีไม่ผ่านการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ชุมชน จ านวน 1,960 รายการ ได้ก าหนดขนาดตัวอย่างโดยการเปิดตารางของ Krejcie & 
Morgan [2] ไดกลุมตัวอยาง จ านวน 322 ตัวอยาง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบผสมผสาน โดยเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการท้ัง 10 
อ าเภอ ตามสัดส่วนประชากรของแต่ละอ าเภอ  

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ     5. ลักษณะงาน 
2. อายุ     6. ประเภทผลิตภัณฑ์ 
3. อาชีพ     7. จ านวนสมาชิก 
4. ระดับการศึกษา  

 
ปัจจัยการด าเนินการให้ไดร้บัรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (สินค้า OTOP) ( 9 ข้อ) 

 
ปัจจัยด้านขีดความสามารถผลิตภัณฑ์
ชุมชนและท้องถ่ิน (สินค้า OTOP)  

(12 ข้อ) 
1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ จ านวน 7 ข้อ 
2. ด้านทักษะ จ านวน 5 ข้อ 

 

สมมติฐานข้อ 1 

สมมติฐานข้อ 2 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

หรือรูปลักษณ์ภายนอกของผลิตภัณฑ์ (3) ผลิตภัณฑ์คาดหวัง  คือ มีประโยชน์หลาย ๆ อย่าง (4) ผลิตภัณฑ์ควบ คือ ประโยชน์ท่ี
นอกเหนือจากประโยชน์หลัก และ (5) ศักยภาพของผลิตภัณฑ์ คือ การพัฒนาลักษณะใหม่ ๆ ของผลิตภัณฑ์ ซึ่งผู้ประกอบการ ต้อง
มีความรู้ความเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์ ส่วนผสมทางการตลาด และทิศทางความต้องการของตลาด และเข้าใจว่ากลุ่มผู้ซื้อต้องการ
ผลิตภัณฑ์ในองค์ประกอบใดบ้าง ซึ่งเรื่องของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ถือได้ว่า เป็นองค์ประกอบหน่ึงท่ีซ่อนอยู่ในผลิตภัณฑ์ควบท่ี
กลุ่มผู้ซื้อต้องการ และค่อนข้างให้ความส าคัญมาก  
 จังหวัดสุพรรณบุรีมีผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน (สินค้า OTOP) อยู่ประมาณ 450 ราย [10] แบ่งเป็น ได้รับการรับรอง 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้ว จ านวน 128 ราย [9] และยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จ านวน  322 ราย ซึ่งจะ 
เห็นได้ว่าเม่ือเปรียบเทียบสัดส่วนระหว่างผู้ประกอบการท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนกับผู้ประกอบการท่ียังไม่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนน้ัน มีอัตราส่วนเท่ากับ 28:72 ซึ่งท าให้ทราบว่ามีผู้ประกอบการมากกว่าร้อยละ 78 ท่ียังไม่ได้
รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งการไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจะสะท้อนให้เห็นถึง ขีดความสามารถ
ของผลิตภัณฑ์ท่ียังขาดการพัฒนาด้านทักษะ ความรู้ความเข้าใจ การดูแลเอาใจใส่ และการท าการตลาด ดังน้ัน เพื่อการได้รับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จึงควรศึกษา ลักษณะการด าเนินการของผู้ประกอบการท่ีท าให้ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน และระดับความคิดเห็นของขีดความสามารถของผู้ประกอบการ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถของ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถ่ิน (สินค้า OTOP) ให้กับผู้ประกอบการต่อไป 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงมีความจ าเป็นอย่างย่ิงในการศึกษาเรื่อง การด าเนินการเพื่อได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชนเพื่อพัฒนาขีดความสามารถผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถ่ิน (สินค้า OTOP) ของผู้ประกอบการในจังหวัดสุพรรณบุรี ในประเด็น
เรื่อง การด าเนินการให้ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และขีดความสามารถของผู้ประกอบการ เพื่อเป็นแนวทางให้กับ
ผู้ประกอบการในการวางแผนการด าเนินการในลักษณะต่าง ๆ  ท่ีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถ่ิน (สินค้า OTOP) เพื่อให้ได้
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และพัฒนาขีดความสามารถของตนเองในด้านต่าง ๆ เพื่อเข้ารับการคัดสรร (สินค้า OTOP) ต่อไป   

 
วิธกีารวจิยั 

 จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มีส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)[9] 
ได้รับมอบหมายจากคณะอนุกรรมการมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ให้รับผิดชอบงานด้านการก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน การรับรองคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสร้างความเช่ือม่ันให้กับผู้บริโภค และเพิ่มขีดความสามารถ
ให้ผู้ผลิตในชุมชน ซึ่งมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) หมายถึง ข้อก าหนดทางวิชาการท่ีส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(สมอ.) ได้ก าหนดข้ึนเพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิตในชุมชนผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ การท่ีสินค้าของท่านมี มผช. หมายถึง ผลิตภัณฑ์ของ
ท่านได้ผ่านการตรวจสอบแล้วว่า มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานท่ี สมอ. ก าหนด ซึ่งท าให้สินค้ามีความน่าเช่ือถือมากย่ิงข้ึน อีกท้ัง
เครื่องหมายรับรองน้ีอาจน าไปใช้เป็นส่วนหน่ึงในหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการพิจารณา การคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ (สินค้า OTOP) 
โดยปัจจัยท่ีมีผลต่อการได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดพะเยา โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 
ได้แก่ การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ได้แก่ อาชีพหลัก ลักษณะการท างาน ประเภทผลิตภัณฑ์ท่ี
ท าการผลิต การพัฒนาบุคลกร การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ  [1] ในขณะท่ีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ต้องให้สมาชิกกลุ่มมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเข้าสู่การ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยได้รับค าแนะน าจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง คือ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดล าปาง และให้
เป็นหน่วยงานหนุนเสริมผลักดันและสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ [3] เม่ือผู้บริโภคมีความม่ันใจเรื่องการมีเอกลักษณ์ของ

สินค้าโอทอป ตามด้วยเรื่องสินค้ามีการพัฒนาและยกระดับจากหน่วยงานต่าง ๆ ตามด้วยเรื่องสินค้าโอทอปใช้แล้วได้ผลดี ตามด้วย
เรื่องคุณภาพอยู่ระดับมาตรฐาน และเรื่องสินค้ามีคุณภาพไม่แตกต่างจากผู้ผลิตเอกชนรายอ่ืน ๆ ท าให้เกิดความเช่ือม่ันในสินค้า ซึ่ง
ความเช่ือม่ันในสินค้าส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าโอทอปอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 และผู้วิจัยยังเสนอแนะว่า ด้านความ
เช่ือม่ันในสินค้าโอทอปผู้ประกอบควรจะผลิตสินค้าโอทอปให้ได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานท่ีได้รับการยอมรับหรือผ่ าน
การประกวดผ่านเวทีต่าง ๆ เป็นต้น [5] 
 ส าหรับขีดความสามารถของผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีจะสามารถแข่งขันในการประกอบกิจการได้ [4] หมายถึง ความสามารถ
เพิ่มคุณค่า สินค้ามีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของลูกค้า อย่างไรก็ตาม เม่ือกิจการพยายามสร้างข้อได้เปรียบทางการ
แข่งขัน ควรมุ่งเน้นประสิทธิภาพของการผลิตในปริมาณท่ีสูงและเลือกสร้างความแตกต่างน้ัน [7] พบว่า ขีดความสามารถด้านการ
จัดการวัตถุดิบ ด้านเทคโนโลยีและการผลิตร่วม ด้านการจัดการธุรกิจและการตลาด ด้านระบบฐานข้อมูลอุตสาหกรรมวิจัยและการ
พัฒนา และด้านการสนับสนุนจากภาครัฐและหน่วยงานสาธารณะ สามารถร่วมกันอธิบายความส าเร็จของธุรกิจของผู้ประกอบการ
สินค้าหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์จังหวัดปทุมธานี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 [6] ในขณะท่ีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อ
การท่องเท่ียวว่า การท่ีผลิตภัณฑ์ชุมชนจะเกิดการพัฒนาข้ึนมาได้น้ัน เกิดจากการฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ ท า
ให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านคุณภาพ ด้านรสชาติ ด้านบรรจุภัณฑ์ท่ีสวยงามและแสดงเอกลักษณ์ของชุมชน และท าให้ผลิตภัณฑ์
ชุมชนได้รับความสนใจจากนักท่องเท่ียงและประชาชนท่ัวไปเพิ่มข้ึน ดังน้ัน การพัฒนาขีดความสามารถของผลิตภัณฑ์ชุมชน จึงเป็น
การพัฒนาความสามารถทางในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านกระบวนการ และด้านการตลาด เพื่อให้สามารถแข่งขัน
และสร้างความได้เปรียบพร้อมท้ังต่อสู่กับคู่แข่งขันได้ โดยสามารถก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาได้ดังน้ี 
 
    
 

 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด 
 

 วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล  การด าเนินการให้ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และระดับความคิดเห็นของขีดความสามารถ
ของผู้ประกอบการ  
2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและการด าเนินการให้ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีส่งผลต่อขีดความสามารถของผู้ประกอบการ  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรของการวิจัยครั้งน้ี คือ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน ท่ีไม่ผ่านการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ชุมชน จ านวน 1,960 รายการ ได้ก าหนดขนาดตัวอย่างโดยการเปิดตารางของ Krejcie & 
Morgan [2] ไดกลุมตัวอยาง จ านวน 322 ตัวอยาง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบผสมผสาน โดยเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการท้ัง 10 
อ าเภอ ตามสัดส่วนประชากรของแต่ละอ าเภอ  

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ     5. ลักษณะงาน 
2. อายุ     6. ประเภทผลิตภัณฑ์ 
3. อาชีพ     7. จ านวนสมาชิก 
4. ระดับการศึกษา  

 
ปัจจัยการด าเนินการให้ไดร้บัรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (สินค้า OTOP) ( 9 ข้อ) 

 
ปัจจัยด้านขีดความสามารถผลิตภัณฑ์
ชุมชนและท้องถ่ิน (สินค้า OTOP)  

(12 ข้อ) 
1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ จ านวน 7 ข้อ 
2. ด้านทักษะ จ านวน 5 ข้อ 

 

สมมติฐานข้อ 1 

สมมติฐานข้อ 2 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 การเก็บรวบรวมข้อมูล สามารถท าได้ 2 วิธี ดังน้ี วิธีท่ี 1 การรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ จากแบบสอบถามจ านวน 322 ฉบับ 
จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 10 อ าเภอ วิธีท่ี 2 การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ จากหนังสือทางวิชาการ ต ารา บทความ วิทยานิพนธ์ 
วารสาร รายงานการวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และข้อมูลท่ีอยู่ในรูปของส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อน ามาประกอบการสร้างแบบสอบถามท่ีตรงกับ
เน้ือหาและวัตถุประสงค์ของการวิจัย  

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มีลักษณะโครงสร้างของค าถามแบบปลายเปิด และ
ปลายปิด แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล มีลักษณะเป็นค าถามแบบเลือกตอบ ส่วนท่ี 2 ปัจจัยด้านการ
ด าเนินการให้ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (สินค้า OTOP) และท้องถ่ิน ของผู้ประกอบการ จ านวน 9 ข้อ มีลักษณะเป็น
ค าถามแบบเลือกตอบ ส่วนท่ี 3 ปัจจัยด้านขีดความสามารถของผู้ประกอบการ จ านวน 12 ข้อ มีลักษณะเป็นการวัดระดับความ
คิดเห็น (Rating scale) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน คือ เห็นด้วยมากท่ีสุด (5) เห็นด้วยมาก (4) เห็นด้วยปานกลาง (3) เห็นด้วยน้อย 
(2) และเห็นด้วยน้อยท่ีสุด (1) สุดท้ายส่วนท่ี 4 ข้อเสนอแนะ เป็นลักษณะค าถามปลายเปิด ท้ังน้ีแบบสอบถามมีค่าความตรงตาม
เน้ือหา โดยพิจารณาจากดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ ( item objective congruence index: IOC) 
พบว่า ข้อค าถามทุกข้อมีค่ามากกว่า 0.50 และได้น าแบบสอบถามจ านวน 30 ชุด ไปทดสอบกลับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาค่าความ
เช่ือม่ันโดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (alpha coefficient) ตามวิธกีารของครอนบาค พบว่า ด้านความรู้ ความเข้าใจ มีค่า 
0.751 และด้านทักษะ มีค่า 0.722 และค่าความเช่ือม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับ  มีค่า 0.724 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.70 [11] ถือได้ว่า
แบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือและสามารถน าไปใช้ในการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
 การวิเคราะหข้์อมูล สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และสถิติเชิงอ้างอิง ได้แก่ การทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม ( Independent sample t-test) และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)  

 
ผลการวจิยั 

 ข้อมูลส่วนบุคคล คือ ผู้ประกอบการจ านวน 322 ราย ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศ
ชาย คิดเป็นร้อยละ 85 และมีอายุต้ังแต่ 31 - 46 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 82.9 และส่วนใหญ่มีอาชีพท านา/ไร่/สวน คิดเป็นร้อย
ละ 70.8 มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 82.9 มีลักษณะการท างานตามฤดูการผลิต คิดเป็นร้อยละ 70.8 ซึ่ง
ประเภทผลิตภัณฑ์ท่ีด าเนินการผลิต ส่วนใหญ่ผลิตอาหาร คิดเป็นร้อยละ 54.3 และมีจ านวนสมาชิกในกลุ่มปัจจุบัน 6 – 10 คน คิด
เป็นร้อยละ 87.3  
 ปัจจัยด้านการด าเนินการให้ได้รับการรบัรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน คือ ผู้ประกอบการมีการด าเนินการในเรื่องการ
ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์  ผู้ประกอบการมีการด าเนินการให้ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในเรื่องการตรวจสอบ
คุณภาพผลิตภัณฑ์  พัฒนากระบวนการผลิต ท าป้ายฉลากเพื่อบอกข้อมูลของสินค้า มีการปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ์ ตามค าแนะน า
ของลูกค้า มีการพัฒนาบุคลากรโดยการอบรมจากผู้ช านาญการในกลุ่มสู่สมาชิก ซึ่งมีช่องทางการจัดอยู่ภายในจังหวัดสุพรรณบุรี  
โดยมียอดขายโดยเฉล่ีย ท่ี 5,001 - 10,000 บาท และได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ 
 ระดับความคิดเห็นด้านขีดความสามารถของผู้ประกอบการ  คือ ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นด้านขีด
ความสามารถของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน (สินค้า OTOP) และท้องถ่ินโดยรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.90 และ
เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้ประกอบการเห็นด้วยมากท่ีสุดในเรื่อง การได้รับข้อมูลจากทางราชการอย่างต่อเน่ือง และสามารถเพิ่ม
ปริมาณการผลิตได้ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.39 และ 4.57 ตามล าดับ  

 สมมติฐานข้อ 1 คือ ปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันส่งผลต่อขีดความสามารถของผู้ประกอบการแตกต่างกัน จากตารางท่ี 1 
พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลส่งผลต่อขีดความสามารถของผู้ประกอบการแตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ส าหรับขีด
ความสามารถด้านความรู้ ความเข้าใจ ได้แก่ ประเภทผลิตภัณฑ์ท่ีด าเนินการผลิต ส าหรับขีดความสามารถด้านทักษะ ได้แก่ อายุ 
ระดับการศึกษา และประเภทผลิตภัณฑ์ท่ีด าเนินการผลิต  
 สมมติฐานข้อ 2 คือ ปัจจัยด้านการด าเนินการให้ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน แตกต่างกันส่งผลต่อขีด
ความสามารถของผู้ประกอบการแตกต่างกัน จากตารางท่ี 1 พบว่า ปัจจัยด้านการด าเนินการให้ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชนส่งผลต่อขีดความสามารถของผู้ประกอบการแตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ส าหรับขีดความสามารถด้าน
ความรู้ ความเข้าใจ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มีบรรจุภัณฑ์ ป้ายฉลากแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ ยอดขายโดยเฉล่ีย และการได้รับความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานภาครัฐ ส าหรับขีดความสามารถด้านทักษะ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มีบรรจุภัณฑ์ ป้ายฉลากแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ ยอดขาย
โดยเฉล่ีย และการได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ        
 

ตารางที่ 1 ค่า p-vales ของตัวแปรอิสระท่ีส่งผลต่อขีดความสามารถของผู้ประกอบการ 

ตัวแปรอิสระ 
ค่า p-value 

ด้านความรู้ ความเข้าใจ 
ค่าเฉล่ีย = 3.83 ระดับมาก 

ด้านทักษะ 
ค่าเฉล่ีย = 3.96 ระดับมาก 

ปัจจัยส่วนบุคคล   
1.  เพศ .737 .633 
2.  อายุ .121 .003** 
3. อาชีพ .993 .942 
4. ระดับการศึกษา .132 .012** 
5. ลักษณะงาน .922 .933 
6. ประเภทผลิตภัณฑ์ .024** .050** 
7. จ านวนสมาชิก .763 .883 
ปัจจัยด้านการด าเนินการให้ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  
1. การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ .134 .469 
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรอบ 1 ปี .689 .891 
3. ผลิตภัณฑ์มีบรรจุภัณฑ์ .002** .014** 
4. ป้ายฉลากแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ .013** .004** 
5. การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ในรอบ 1 ปี .335 .955 
6. การพัฒนาบุคลกร/พนักงาน .457 .780 
7. ช่องทางการจัดจ าหน่าย .910 .893 
8. ยอดขายโดยเฉล่ีย .031** .003** 
9. การได้รับความช่วยเหลือจาหน่วยงานภาครัฐ .010** .002** 
หมายเหต:ุ ** ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 การเก็บรวบรวมข้อมูล สามารถท าได้ 2 วิธี ดังน้ี วิธีท่ี 1 การรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ จากแบบสอบถามจ านวน 322 ฉบับ 
จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 10 อ าเภอ วิธีท่ี 2 การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ จากหนังสือทางวิชาการ ต ารา บทความ วิทยานิพนธ์ 
วารสาร รายงานการวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และข้อมูลท่ีอยู่ในรูปของส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อน ามาประกอบการสร้างแบบสอบถามท่ีตรงกับ
เน้ือหาและวัตถุประสงค์ของการวิจัย  

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มีลักษณะโครงสร้างของค าถามแบบปลายเปิด และ
ปลายปิด แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล มีลักษณะเป็นค าถามแบบเลือกตอบ ส่วนท่ี 2 ปัจจัยด้านการ
ด าเนินการให้ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (สินค้า OTOP) และท้องถ่ิน ของผู้ประกอบการ จ านวน 9 ข้อ มีลักษณะเป็น
ค าถามแบบเลือกตอบ ส่วนท่ี 3 ปัจจัยด้านขีดความสามารถของผู้ประกอบการ จ านวน 12 ข้อ มีลักษณะเป็นการวัดระดับความ
คิดเห็น (Rating scale) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน คือ เห็นด้วยมากท่ีสุด (5) เห็นด้วยมาก (4) เห็นด้วยปานกลาง (3) เห็นด้วยน้อย 
(2) และเห็นด้วยน้อยท่ีสุด (1) สุดท้ายส่วนท่ี 4 ข้อเสนอแนะ เป็นลักษณะค าถามปลายเปิด ท้ังน้ีแบบสอบถามมีค่าความตรงตาม
เน้ือหา โดยพิจารณาจากดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ ( item objective congruence index: IOC) 
พบว่า ข้อค าถามทุกข้อมีค่ามากกว่า 0.50 และได้น าแบบสอบถามจ านวน 30 ชุด ไปทดสอบกลับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาค่าความ
เช่ือม่ันโดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (alpha coefficient) ตามวิธกีารของครอนบาค พบว่า ด้านความรู้ ความเข้าใจ มีค่า 
0.751 และด้านทักษะ มีค่า 0.722 และค่าความเช่ือม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับ  มีค่า 0.724 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.70 [11] ถือได้ว่า
แบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือและสามารถน าไปใช้ในการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
 การวิเคราะหข้์อมูล สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และสถิติเชิงอ้างอิง ได้แก่ การทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม ( Independent sample t-test) และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)  

 
ผลการวจิยั 

 ข้อมูลส่วนบุคคล คือ ผู้ประกอบการจ านวน 322 ราย ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศ
ชาย คิดเป็นร้อยละ 85 และมีอายุต้ังแต่ 31 - 46 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 82.9 และส่วนใหญ่มีอาชีพท านา/ไร่/สวน คิดเป็นร้อย
ละ 70.8 มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 82.9 มีลักษณะการท างานตามฤดูการผลิต คิดเป็นร้อยละ 70.8 ซึ่ง
ประเภทผลิตภัณฑ์ท่ีด าเนินการผลิต ส่วนใหญ่ผลิตอาหาร คิดเป็นร้อยละ 54.3 และมีจ านวนสมาชิกในกลุ่มปัจจุบัน 6 – 10 คน คิด
เป็นร้อยละ 87.3  
 ปัจจัยด้านการด าเนินการให้ได้รับการรบัรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน คือ ผู้ประกอบการมีการด าเนินการในเรื่องการ
ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์  ผู้ประกอบการมีการด าเนินการให้ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในเรื่องการตรวจสอบ
คุณภาพผลิตภัณฑ์  พัฒนากระบวนการผลิต ท าป้ายฉลากเพื่อบอกข้อมูลของสินค้า มีการปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ์ ตามค าแนะน า
ของลูกค้า มีการพัฒนาบุคลากรโดยการอบรมจากผู้ช านาญการในกลุ่มสู่สมาชิก ซึ่งมีช่องทางการจัดอยู่ภายในจังหวัดสุพรรณบุรี  
โดยมียอดขายโดยเฉล่ีย ท่ี 5,001 - 10,000 บาท และได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ 
 ระดับความคิดเห็นด้านขีดความสามารถของผู้ประกอบการ  คือ ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นด้านขีด
ความสามารถของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน (สินค้า OTOP) และท้องถ่ินโดยรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.90 และ
เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้ประกอบการเห็นด้วยมากท่ีสุดในเรื่อง การได้รับข้อมูลจากทางราชการอย่างต่อเน่ือง และสามารถเพิ่ม
ปริมาณการผลิตได้ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.39 และ 4.57 ตามล าดับ  

 สมมติฐานข้อ 1 คือ ปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันส่งผลต่อขีดความสามารถของผู้ประกอบการแตกต่างกัน จากตารางท่ี 1 
พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลส่งผลต่อขีดความสามารถของผู้ประกอบการแตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ส าหรับขีด
ความสามารถด้านความรู้ ความเข้าใจ ได้แก่ ประเภทผลิตภัณฑ์ท่ีด าเนินการผลิต ส าหรับขีดความสามารถด้านทักษะ ได้แก่ อายุ 
ระดับการศึกษา และประเภทผลิตภัณฑ์ท่ีด าเนินการผลิต  
 สมมติฐานข้อ 2 คือ ปัจจัยด้านการด าเนินการให้ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน แตกต่างกันส่งผลต่อขีด
ความสามารถของผู้ประกอบการแตกต่างกัน จากตารางท่ี 1 พบว่า ปัจจัยด้านการด าเนินการให้ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชนส่งผลต่อขีดความสามารถของผู้ประกอบการแตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ส าหรับขีดความสามารถด้าน
ความรู้ ความเข้าใจ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มีบรรจุภัณฑ์ ป้ายฉลากแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ ยอดขายโดยเฉล่ีย และการได้รับความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานภาครัฐ ส าหรับขีดความสามารถด้านทักษะ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มีบรรจุภัณฑ์ ป้ายฉลากแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ ยอดขาย
โดยเฉล่ีย และการได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ        
 

ตารางที่ 1 ค่า p-vales ของตัวแปรอิสระท่ีส่งผลต่อขีดความสามารถของผู้ประกอบการ 

ตัวแปรอิสระ 
ค่า p-value 

ด้านความรู้ ความเข้าใจ 
ค่าเฉล่ีย = 3.83 ระดับมาก 

ด้านทักษะ 
ค่าเฉล่ีย = 3.96 ระดับมาก 

ปัจจัยส่วนบุคคล   
1.  เพศ .737 .633 
2.  อายุ .121 .003** 
3. อาชีพ .993 .942 
4. ระดับการศึกษา .132 .012** 
5. ลักษณะงาน .922 .933 
6. ประเภทผลิตภัณฑ์ .024** .050** 
7. จ านวนสมาชิก .763 .883 
ปัจจัยด้านการด าเนินการให้ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  
1. การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ .134 .469 
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรอบ 1 ปี .689 .891 
3. ผลิตภัณฑ์มีบรรจุภัณฑ์ .002** .014** 
4. ป้ายฉลากแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ .013** .004** 
5. การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ในรอบ 1 ปี .335 .955 
6. การพัฒนาบุคลกร/พนักงาน .457 .780 
7. ช่องทางการจัดจ าหน่าย .910 .893 
8. ยอดขายโดยเฉล่ีย .031** .003** 
9. การได้รับความช่วยเหลือจาหน่วยงานภาครัฐ .010** .002** 
หมายเหต:ุ ** ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  
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การอภิปรายผลการวจิยั 
1. การด าเนินการให้ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการมีการด าเนินการให้ได้รับการ

รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในเรื่องการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์  พัฒนากระบวนการผลิต ท าป้ายฉลากเพื่อบอกข้อมูลของ
สินค้า มีการปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ์ ตามค าแนะน าของลูกค้า มีการพัฒนาบุคลากรโดยการอบรมจากผู้ช านาญการในกลุ่มสู่
สมาชิก และได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ ซึ ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ที่กล่าวว่า การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
ประเภทผลิตภัณฑ์ท่ีท าการผลิต การพัฒนาบุคลกร การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ และการมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกระบวนการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ น าไปสู่การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน [1] [3] โดยส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) [9] ได้รับมอบหมายจากคณะอนุกรรมการมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ให้รับผิดชอบงาน
ด้านการก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน การรับรองคุณภาพ เพื่อสร้างความเช่ือม่ันให้กับผู้บริโภค และเพิ่มขีดความสามารถให้
ผู้ผลิตในชุมชน ในส่วนด้านความเช่ือม่ันในสินค้าโอทอปผู้ประกอบควรจะผลิตสินค้าโอทอปให้ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก
หน่วยงานท่ีได้รับการยอมรับ เพราะผู้วิจัยพบว่า ผู้บริโภคมีความม่ันใจเรื่องเอกลักษณ์ของสินค้าโอทอป [5] คุณภาพอยู่ระดับ
มาตรฐาน มันคือข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน [4] ซึ่งถือเป็นส่วนหน่ึงของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  

2. ขีดความสามารถของผู้ประกอบการ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านการด าเนินการให้ได้รับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนส่งผลต่อขีดความสามารถของผู้ประกอบการแตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 อันได้แก่
ผลิตภัณฑ์มีบรรจุภัณฑ์ มีป้ายฉลากแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ ด้านยอดขาย และการได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ  ซึ่งการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจะเกิดการพัฒนาข้ึนมาได้น้ัน เกิดจากการฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ ท าให้เกิดการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านคุณภาพ ด้านรสชาติ ด้านบรรจุภัณฑ์ท่ีสวยงามและแสดงเอกลักษณ์ของชุมชน และท าให้ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ได้รับความสนใจจากนักท่องเท่ียงและประชาชนท่ัวไปเพิ่มข้ึน [6] ขีดความสามารถด้านการจัดการวัตถุดิบ ด้านเทคโนโลยีและการ
ผลิตร่วม ด้านการจัดการธุรกิจและการตลาด ด้านระบบฐานข้อมูลอุตสาหกรรมวิจัยและการพัฒนา ด้านการสนับสนุนจากภาครัฐ
และหน่วยงานสาธารณะ สามารถร่วมกันอธิบายความส าเร็จของธุรกิจของผู้ประกอบการสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์จังหวัดปทุมธานี [7] 

 

สรุปผลการวจิัย 
 จากผู้ประกอบการจ านวน 322 ราย มีการด าเนินการในเรื่องการการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ พัฒนากระบวนการ
ผลิต ท าป้ายฉลากเพื่อบอกข้อมูลของสินค้า มีการปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ์ ตามค าแนะน าของลูกค้า มีการพัฒนาบุคลากรโดยการ
อบรมจากผู้ช านาญการ และได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ  และมีระดับความคิดเห็นด้านขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการโดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ประกอบการเห็นด้วยมากท่ีสุดในเรื่อง การได้รับข้อมูลจาก
ทางราชการอย่างต่อเน่ือง และสามารถเพิ่มปริมาณการผลิตได้ ดังน้ัน หน่วยงานภาครัฐ อาทิเช่น ส านักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม 
(สมอ.) พัฒนาชุมชน ส านักงานพาณิชย์ระดับจังหวัด และองค์กรระดับท้องถ่ิน จึงมีความส าคัญและมีความจ าเป็นอย่างมากต่อ
ผู้ประกอบการท่ีต้องการด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เน่ืองจาก
หน่วยงานดังกล่าว มีส่วนผลักดันในเรื่องของการอบรมและพัฒนา การส่งเสริมและสนับสนุนด้านเทคโนโลยี ด้านงบประมาณ เป็น
ต้น ในขณะท่ีปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านการด าเนินการให้ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนส่งผลต่อขีดความสามารถ
ของผู้ประกอบการแตกต่างกัน อันได้แก ่ ผลิตภัณฑ์มีบรรจุภัณฑ์ มีป้ายฉลากแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ ด้านยอดขาย และการได้รับ
ความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ น่ันหมายความว่า ผู้ประกอบการควรเน้นในเรื่องของการพัฒนาด้านบรรจุภัณฑ์และการขาย 

ให้มากจึงท าให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนมีขีดความสามารถท่ีจะสามารถแข่งขันกับสินค้าอ่ืนๆ ในท้องตลาดได้ 
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การอภิปรายผลการวจิยั 
1. การด าเนินการให้ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการมีการด าเนินการให้ได้รับการ

รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในเรื่องการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์  พัฒนากระบวนการผลิต ท าป้ายฉลากเพื่อบอกข้อมูลของ
สินค้า มีการปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ์ ตามค าแนะน าของลูกค้า มีการพัฒนาบุคลากรโดยการอบรมจากผู้ช านาญการในกลุ่มสู่
สมาชิก และได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ ซึ ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ที่กล่าวว่า การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
ประเภทผลิตภัณฑ์ท่ีท าการผลิต การพัฒนาบุคลกร การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ และการมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกระบวนการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ น าไปสู่การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน [1] [3] โดยส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) [9] ได้รับมอบหมายจากคณะอนุกรรมการมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ให้รับผิดชอบงาน
ด้านการก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน การรับรองคุณภาพ เพื่อสร้างความเช่ือม่ันให้กับผู้บริโภค และเพิ่มขีดความสามารถให้
ผู้ผลิตในชุมชน ในส่วนด้านความเช่ือม่ันในสินค้าโอทอปผู้ประกอบควรจะผลิตสินค้าโอทอปให้ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก
หน่วยงานท่ีได้รับการยอมรับ เพราะผู้วิจัยพบว่า ผู้บริโภคมีความม่ันใจเรื่องเอกลักษณ์ของสินค้าโอทอป [5] คุณภาพอยู่ระดับ
มาตรฐาน มันคือข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน [4] ซึ่งถือเป็นส่วนหน่ึงของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  

2. ขีดความสามารถของผู้ประกอบการ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านการด าเนินการให้ได้รับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนส่งผลต่อขีดความสามารถของผู้ประกอบการแตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 อันได้แก่
ผลิตภัณฑ์มีบรรจุภัณฑ์ มีป้ายฉลากแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ ด้านยอดขาย และการได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ  ซึ่งการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจะเกิดการพัฒนาข้ึนมาได้น้ัน เกิดจากการฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ ท าให้เกิดการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านคุณภาพ ด้านรสชาติ ด้านบรรจุภัณฑ์ท่ีสวยงามและแสดงเอกลักษณ์ของชุมชน และท าให้ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ได้รับความสนใจจากนักท่องเท่ียงและประชาชนท่ัวไปเพิ่มข้ึน [6] ขีดความสามารถด้านการจัดการวัตถุดิบ ด้านเทคโนโลยีและการ
ผลิตร่วม ด้านการจัดการธุรกิจและการตลาด ด้านระบบฐานข้อมูลอุตสาหกรรมวิจัยและการพัฒนา ด้านการสนับสนุนจากภาครัฐ
และหน่วยงานสาธารณะ สามารถร่วมกันอธิบายความส าเร็จของธุรกิจของผู้ประกอบการสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์จังหวัดปทุมธานี [7] 

 

สรุปผลการวจิัย 
 จากผู้ประกอบการจ านวน 322 ราย มีการด าเนินการในเรื่องการการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ พัฒนากระบวนการ
ผลิต ท าป้ายฉลากเพื่อบอกข้อมูลของสินค้า มีการปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ์ ตามค าแนะน าของลูกค้า มีการพัฒนาบุคลากรโดยการ
อบรมจากผู้ช านาญการ และได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ  และมีระดับความคิดเห็นด้านขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการโดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ประกอบการเห็นด้วยมากท่ีสุดในเรื่อง การได้รับข้อมูลจาก
ทางราชการอย่างต่อเน่ือง และสามารถเพิ่มปริมาณการผลิตได้ ดังน้ัน หน่วยงานภาครัฐ อาทิเช่น ส านักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม 
(สมอ.) พัฒนาชุมชน ส านักงานพาณิชย์ระดับจังหวัด และองค์กรระดับท้องถ่ิน จึงมีความส าคัญและมีความจ าเป็นอย่างมากต่อ
ผู้ประกอบการท่ีต้องการด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เน่ืองจาก
หน่วยงานดังกล่าว มีส่วนผลักดันในเรื่องของการอบรมและพัฒนา การส่งเสริมและสนับสนุนด้านเทคโนโลยี ด้านงบประมาณ เป็น
ต้น ในขณะท่ีปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านการด าเนินการให้ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนส่งผลต่อขีดความสามารถ
ของผู้ประกอบการแตกต่างกัน อันได้แก ่ ผลิตภัณฑ์มีบรรจุภัณฑ์ มีป้ายฉลากแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ ด้านยอดขาย และการได้รับ
ความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ น่ันหมายความว่า ผู้ประกอบการควรเน้นในเรื่องของการพัฒนาด้านบรรจุภัณฑ์และการขาย 

ให้มากจึงท าให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนมีขีดความสามารถท่ีจะสามารถแข่งขันกับสินค้าอ่ืนๆ ในท้องตลาดได้ 
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อิทธิพลของภาพลักษณ์ขององค์กรต่อความไว้วางใจของลูกค้า

ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในจังหวัดสุพรรณบุรี 

พรรณราย ไพบูลย์1* 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) ศึกษาคุณลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ (2) ศึกษาปัจจัยด้านภาพลักษณ์องค์กร มีผลต่อ

ความไว้วางใจของลูกค้าร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในจังหวัดสุพรรณบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคที่ซ้ือ/เคยซื้อ

สินค้าร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในจังหวัดสุพรรณบุรี ท�าการสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ

สะดวก จ�านวน 400 ตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 

คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้สถิติทดสอบค่า ที (t- test) และค่าเอฟ (f-test) ในการทดสอบความแตก

ต่างระหว่างกลุ่ม และใช้สถิติถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) ในการทดสอบสมมติฐานเพื่อพยากรณ์ค่าของตัวแปร ที่ระดับ

นัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05 ผลวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ไม่มี ผลต่อความไว้วางใจของลูกค้าร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมใน

จังหวัดสุพรรณบุรี ส่วน ปัจจัยด้านภาพลักษณ์องค์กร มีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับความไว้วางใจของลูกค้าร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมของ

ผู้บริโภคในจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้วิจัยแนะน�าว่า ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกควรให้ความส�าคัญกับภาพลักษณ์องค์กร ทั้งในด้านความ

สะดวกของที่ตั้งร้าน บรรยากาศของร้าน ราคาของสินค้าในร้าน และการบริหารร้านซึ่งมีผลต่อการยกระดับความไว้วางใจ อันจะน�า

ไปสู่ ความภักดีของลูกค้าได้ในอนาคต 

ค�าส�าคัญ : ภาพลักษณ์องค์กร ความไว้วางใจ ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม 
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Influential of Organization Image on 

Customer Trust of Traditional Trade in Suphanburi 

Phannarai Paiboon1*

Abstract 

This research has an objective about learning attribute demography and the factors of corporate image. 

The customer must have to influence to believe and trust the product. These customers from Suphanburi 

Province.The group example of this project is from Suphanburi Province which is have procedure of Nonprobability 

sampling and accidental sampling The quality of the person is about 400 with the using of technology like 

online materials to keep all files in it. The average of the chart analysis is 100% and Standard Deviation, with 

Multiple Regression and tested by 0.05. Statistical significance. According to this research, the factors of corpo-

rate image is to be have a linear relationship and must have to influence the customer to believe and trust this 

product from Suphanburi Province Researcher Introducing the Entrepreneurs retailers that has an important 

corporate image and a good service has, comfortable prize and has also a good management.

Keywords: Corporate image, Trust, Traditional retail stores



1770
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 
บทน า 

 ธุรกิจค้าปลีกขนาดเล็กที่เรียกกันว่า ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม หรือที่คนไทยส่วนใหญ่คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีใน นามว่า “ร้าน
ขายของช า” หรือ “ร้านโชห่วย” มีความส าคัญ เพราะเป็นสัญลักษณ์ของการท ามาหากินที่เป็นวิถีชีวิตของชาว บ้านซึ่งด ารงอยู่คู่กับ
สังคมไทยอยา่งยาวนาน และในปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากทางสภาพเศรษฐกิจและสังคม ที่มีการเติบโตและขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่อง ประกอบกับการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงร้านค้าปลีกครั้งใหญ่ โดยมีการพัฒนารูปแบบ
ของร้านให้มีความทันสมัย หรือที่เรียกว่า ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ อีกทั้งยังเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคม 
ส่งผลให้รูปแบบการด าเนินชีวิตประจ าวันมีความเร่งรีบและแข่งขันกันมากขึ้น มีความต้องการสิ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการได้
อย่างรวดเร็ว มีความทันสมัย และความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น และยังมีผลท าให้พฤติกรรมการอุปโภคบริโภคเปลี่ยนแปลงไปด้วย 
โดยผู้บริโภคจ านวนมากหันมาซื้อสินค้าจากร้านค้าที่เป็นลักษณะแบบ One Stop Shopping ท าให้ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ดังกล่าว 
ได้รับความนิยมมากขึ้น จนมีการขยายสาขาเพิ่มมากขึ้นท่ัวประเทศ ในขณะที่ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมที่ไม่ได้เปลี่ยนรูปแบบหรือ
ลักษณะการให้บริการให้ทันกับโครงสร้างธุรกิจค้าปลีกที่เปลี่ยนแปลงไป เริ่มไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้
เหมือนเดิม ท าให้มีจ านวน บทบาท และความส าคัญกับผู้บริโภคน้อยลงตามล าดับ ซึ่งแสดงว่าในอนาคตร้านค้าปลีกสมัยใหม่ จะมี
สัดส่วนมากกวา่ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมอย่างแน่นอน  

จากข้อมูลข้างต้นท าให้ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมจึงต้องเผชิญกับการแข่งขันอย่างรุนแรง และมีทางเลือกที่สามารถท าได้เพียง 2 
ทางเลือก ได้แก่ อันดับแรก คือ การปรับตัวเพื่อให้สามารถด ารงอยู่และแข่งขันต่อไปได้ ส่วนอีกทางเลือกหนึ่ง คือ ยอมรับการถูกกลืน 
กลายเป็นส่วนหนึ่งของเฟรนไชส์ต่างชาติ เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทสินค้าอุปโภคบริโภคขนาดใหญ่ แต่ด้วยปัจจัยด้านท าเลที่ตั้งใกล้
แหล่งชุมชนของร้านค้าปลีกดั้งเดิม ท าให้ยังมีความได้เปรียบเมื่อเทียบกับร้านค้าปลีกประเภทอื่น [8] 

 ผู้วิจัยเห็นว่าร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมเหล่านี้ เป็นธุรกิจรากฐานของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนของสังคมไทย 
ประกอบกับร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมยังคงมีข้อได้เปรียบและศักยภาพในการแข่งขันที่สามารถปรับปรุงได้ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา
เรื่อง “คุณลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์และปัจจัยด้านภาพลักษณ์องค์กร มีอิทธิพลต่อความไว้วางใจของผู้บริโภคร้านค้าปลีก
แบบดั้งเดิม (โชห่วย) ของผู้บริโภคในจังหวัดสุพรรณบุรี” ซึ่งสามารถน าผลการศึกษามาเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาและปรับปรุง
ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมเพื่อเพิ่มรายได้ของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ปัจจัยด้านภาพลักษณ์องค์กร และความไว้วางใจของผู้บริโภคร้านค้าปลีกแบบ
ดั้งเดิม (โชห่วย) ในจังหวัดสุพรรณบุรี 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านภาพลักษณ์องค์กรที่มีอิทธิพลต่อความไว้วางใจของผู้บริโภคร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (โชห่วย) ในจังหวัด
สุพรรณบุรี  

สมมุติฐานการวิจัย 
1. ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อความไว้วางใจของผู้บริโภคร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (โชห่วย) ในจังหวัด

สุพรรณบุรี 
2. ปัจจัยด้านภาพลักษณ์องค์กรที่มีอิทธิพลต่อความไว้วางใจของผู้บริโภคร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (โชห่วย) ในจังหวัด

สุพรรณบุรี 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

จากการศึกษาวรรณกรรมข้างต้นท าให้ได้กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยคุณลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ 
อาชีพ รายได้ ความถี่ในการเข้าใช้บริการ และปัจจัยภาพลักษณ์องค์กร อิทธิพลต่อความไว้วางใจของลูกค้าร้านค้าปลีกแบบดังเดิมใน
จังหวัดสุพรรณบุรี ดังแสดงใน (ภาพที่ 1) ดังนี ้

 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด 
 

วิธีด าเนินการ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี  จ านวน 

400 คน กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง แบบสะดวก (accidental random sampling) ทั้งนี้ 
เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างอยู่ในจังหวัดเดียวกัน ไม่มีความแตกต่างกันมากนัก [11] และใช้สูตรของ Yamane ในการก าหนดให้สัดส่วน
ของลักษณะที่สนใจในประชากรเท่ากับ 0.50 ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5 ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ การออกแบบสอบถาม (Questionnaire) ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดแบบสอบถามออกเป็น 3  ตอน 
ตามกลุ่มประชากรที่ใช้ศึกษาดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ จ านวน 5 ข้อ ตอนที่ 2  ภาพลักษณ์องค์กร มีลักษณะ
เป็นแบบ Rating Scale จ านวน 4 ข้อ ประยุกต์ใช้เครื่องมือของ [1]  ส่วนที่ 3 ความไว้วางใจของลูกค้า มีลักษณะเป็น Rating Scale 
จ านวน 2 ข้อ ประยุกต์ใช้เครื่องมือของ [7] แบบสัมภาษณ์มีโครงสร้าง (Structured Interview) เป็นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
ผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี  ด้านประชากรศาสตร์ ภาพลักษณ์องค์กร และความไว้วางใจ ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม         
(โชห่วย) แบบสัมภาษณ์ที่ได้ผ่านความเห็นชอบและการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญ 

การเก็บข้อมูล คือ ผู้วิจัยท าการวางแผนในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ  ผู้วิจัยไปท าการเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง 
จ านวน 400 ชุด จากผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี การรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์นักศึกษาสาขาวิชา
การตลาด จ านวน 4 ตัวอย่าง โดยนัดสัมภาษณ์ด้วยตนเอง ผู้วิจัยท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของเครื่องมือ เพื่อน าข้อมูลที่ได้ไป
วิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติต่อไป  

การวิเคราะห์ข้อมูล คือ ได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอ้างอิง เพื่อทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม       
(t-test , F-test, One way ANOVA) การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) เพื่อพยากรณ์ตัวแปรตาม 

คุณลักษณะ
ประชากรศาสตร ์

ภาพลักษณ์
องค์กร 

ความไว้วางใจของ
ลูกค้า 
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บทน า 

 ธุรกิจค้าปลีกขนาดเล็กที่เรียกกันว่า ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม หรือที่คนไทยส่วนใหญ่คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีใน นามว่า “ร้าน
ขายของช า” หรือ “ร้านโชห่วย” มีความส าคัญ เพราะเป็นสัญลักษณ์ของการท ามาหากินที่เป็นวิถีชีวิตของชาว บ้านซึ่งด ารงอยู่คู่กับ
สังคมไทยอยา่งยาวนาน และในปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากทางสภาพเศรษฐกิจและสังคม ที่มีการเติบโตและขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่อง ประกอบกับการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงร้านค้าปลีกครั้งใหญ่ โดยมีการพัฒนารูปแบบ
ของร้านให้มีความทันสมัย หรือที่เรียกว่า ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ อีกทั้งยังเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคม 
ส่งผลให้รูปแบบการด าเนินชีวิตประจ าวันมีความเร่งรีบและแข่งขันกันมากขึ้น มีความต้องการสิ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการได้
อย่างรวดเร็ว มีความทันสมัย และความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น และยังมีผลท าให้พฤติกรรมการอุปโภคบริโภคเปลี่ยนแปลงไปด้วย 
โดยผู้บริโภคจ านวนมากหันมาซื้อสินค้าจากร้านค้าที่เป็นลักษณะแบบ One Stop Shopping ท าให้ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ดังกล่าว 
ได้รับความนิยมมากขึ้น จนมีการขยายสาขาเพิ่มมากขึ้นท่ัวประเทศ ในขณะที่ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมที่ไม่ได้เปลี่ยนรูปแบบหรือ
ลักษณะการให้บริการให้ทันกับโครงสร้างธุรกิจค้าปลีกที่เปลี่ยนแปลงไป เริ่มไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้
เหมือนเดิม ท าให้มีจ านวน บทบาท และความส าคัญกับผู้บริโภคน้อยลงตามล าดับ ซึ่งแสดงว่าในอนาคตร้านค้าปลีกสมัยใหม่ จะมี
สัดส่วนมากกวา่ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมอย่างแน่นอน  

จากข้อมูลข้างต้นท าให้ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมจึงต้องเผชิญกับการแข่งขันอย่างรุนแรง และมีทางเลือกที่สามารถท าได้เพียง 2 
ทางเลือก ได้แก่ อันดับแรก คือ การปรับตัวเพื่อให้สามารถด ารงอยู่และแข่งขันต่อไปได้ ส่วนอีกทางเลือกหนึ่ง คือ ยอมรับการถูกกลืน 
กลายเป็นส่วนหนึ่งของเฟรนไชส์ต่างชาติ เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทสินค้าอุปโภคบริโภคขนาดใหญ่ แต่ด้วยปัจจัยด้านท าเลที่ตั้งใกล้
แหล่งชุมชนของร้านค้าปลีกดั้งเดิม ท าให้ยังมีความได้เปรียบเมื่อเทียบกับร้านค้าปลีกประเภทอื่น [8] 

 ผู้วิจัยเห็นว่าร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมเหล่านี้ เป็นธุรกิจรากฐานของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนของสังคมไทย 
ประกอบกับร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมยังคงมีข้อได้เปรียบและศักยภาพในการแข่งขันที่สามารถปรับปรุงได้ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา
เรื่อง “คุณลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์และปัจจัยด้านภาพลักษณ์องค์กร มีอิทธิพลต่อความไว้วางใจของผู้บริโภคร้านค้าปลีก
แบบดั้งเดิม (โชห่วย) ของผู้บริโภคในจังหวัดสุพรรณบุรี” ซึ่งสามารถน าผลการศึกษามาเป็นแนวทางหน่ึงในการพัฒนาและปรับปรุง
ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมเพื่อเพิ่มรายได้ของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ปัจจัยด้านภาพลักษณ์องค์กร และความไว้วางใจของผู้บริโภคร้านค้าปลีกแบบ
ดั้งเดิม (โชห่วย) ในจังหวัดสุพรรณบุรี 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านภาพลักษณ์องค์กรที่มีอิทธิพลต่อความไว้วางใจของผู้บริโภคร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (โชห่วย) ในจังหวัด
สุพรรณบุรี  

สมมุติฐานการวิจัย 
1. ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อความไว้วางใจของผู้บริโภคร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (โชห่วย) ในจังหวัด

สุพรรณบุรี 
2. ปัจจัยด้านภาพลักษณ์องค์กรที่มีอิทธิพลต่อความไว้วางใจของผู้บริโภคร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (โชห่วย) ในจังหวัด

สุพรรณบุรี 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

จากการศึกษาวรรณกรรมข้างต้นท าให้ได้กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยคุณลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ 
อาชีพ รายได้ ความถี่ในการเข้าใช้บริการ และปัจจัยภาพลักษณ์องค์กร อิทธิพลต่อความไว้วางใจของลูกค้าร้านค้าปลีกแบบดังเดิมใน
จังหวัดสุพรรณบุรี ดังแสดงใน (ภาพที่ 1) ดังนี ้

 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด 
 

วิธีด าเนินการ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี  จ านวน 

400 คน กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง แบบสะดวก (accidental random sampling) ทั้งนี้ 
เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างอยู่ในจังหวัดเดียวกัน ไม่มีความแตกต่างกันมากนัก [11] และใช้สูตรของ Yamane ในการก าหนดให้สัดส่วน
ของลักษณะที่สนใจในประชากรเท่ากับ 0.50 ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5 ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ การออกแบบสอบถาม (Questionnaire) ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดแบบสอบถามออกเป็น 3  ตอน 
ตามกลุ่มประชากรที่ใช้ศึกษาดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ จ านวน 5 ข้อ ตอนที่ 2  ภาพลักษณ์องค์กร มีลักษณะ
เป็นแบบ Rating Scale จ านวน 4 ข้อ ประยุกต์ใช้เครื่องมือของ [1]  ส่วนที่ 3 ความไว้วางใจของลูกค้า มีลักษณะเป็น Rating Scale 
จ านวน 2 ข้อ ประยุกต์ใช้เครื่องมือของ [7] แบบสัมภาษณ์มีโครงสร้าง (Structured Interview) เป็นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
ผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี  ด้านประชากรศาสตร์ ภาพลักษณ์องค์กร และความไว้วางใจ ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม         
(โชห่วย) แบบสัมภาษณ์ที่ได้ผ่านความเห็นชอบและการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญ 

การเก็บข้อมูล คือ ผู้วิจัยท าการวางแผนในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ  ผู้วิจัยไปท าการเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง 
จ านวน 400 ชุด จากผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี การรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์นักศึกษาสาขาวิชา
การตลาด จ านวน 4 ตัวอย่าง โดยนัดสัมภาษณ์ด้วยตนเอง ผู้วิจัยท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของเครื่องมือ เพื่อน าข้อมูลที่ได้ไป
วิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติต่อไป  

การวิเคราะห์ข้อมูล คือ ได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอ้างอิง เพื่อทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม       
(t-test , F-test, One way ANOVA) การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) เพื่อพยากรณ์ตัวแปรตาม 

คุณลักษณะ
ประชากรศาสตร ์

ภาพลักษณ์
องค์กร 

ความไว้วางใจของ
ลูกค้า 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

ผลการศึกษา 
การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ พบว่า เพศ อายุ อาชีพ และความถี่ในการเข้าใช้บริการ ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 58  อายุ 35 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 38.70   อาชีพรับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 
31 มีรายได้ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.90 และมีความถี่ในการเข้าใช้บริการ 1-2 ต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 
40.10 ตามล าดับ 

การวิเคราะห์ ภาพลักษณ์องค์กร พบว่า โดยรวม ด้านความสะดวกของที่ตั้ง มีระดับการรับรู้ภาพลักษณ์โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24  ด้านบรรยากาศของร้าน มีระดับการรับรู้ภาพลักษณ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.09 ด้านราคาของสินค้าในร้าน มีระดับการรับรู้ภาพลักษณ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 และด้านการบริหาร
ร้านมีระดับการรับรู้ภาพลักษณ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 

การวิเคราะห์ ความไว้วางใจ  พบว่า โดยรวม ด้านความน่าเช่ือถือ พบว่าผู้บริโภคมีความไว้วางใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 ด้านความเช่ือมโยงผูกพัน พบว่า ผู้บริโภคมีความไว้วางใจ  โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.18   

การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือท าการทดสอบสมมติฐาน  
สมมติฐานข้อที่ 1 คือ ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์มีผลต่อความไว้วางใจของผู้บริโภคร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม          

(โชห่วย) ของผู้บริโภคในจังหวัดสุพรรณบุรี จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของความไว้วางใจของผู้บริโภค
ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (โชห่วย) ในจังหวัดสุพรรณบุรี จ าแนกตามเพศ มีค่า p= 0.67  ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐาน
หลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) กล่าวคือ เพศที่แตกต่างกัน  มีผลต่อความไว้วางใจของผู้บริโภคร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม           
(โชห่วย) ของผู้บริโภคในจังหวัดสุพรรณบุรีไม่แตกต่างกัน 

จากตารงที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ความไว้วางใจของผู้บริโภคร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (โชห่วย) ในจังหวัดสุพรรณบุรี 
จ าแนกความแตกต่างด้านอายุ พบว่า มีค่า p= 0.97 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความว่า อายุ ที่แตกต่างกันมีผลต่อ ความไว้วางใจของผู้บริโภคร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิม (โชห่วย) ของผู้บริโภคใน
จังหวัดสุพรรณบุรีไม่แตกต่างกัน , จ าแนกความแตกต่างด้านอาชีพ พบว่า มีค่า p=0.12 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐาน
หลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า อาชีพ ที่แตกต่างกันมีผลต่อ ความไว้วางใจของผู้บริโภคร้านค้าปลีกแบบ
ดั้งเดิม (โชห่วย) ของผู้บริโภคในจังหวัดสุพรรณบุรีไม่แตกต่างกัน, จ าแนกความแตกต่างด้านรายได้ พบว่า มีค่า p=เท่ากับ 0.00 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า  รายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อความ
ไว้วางใจของผู้บริโภคร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่วย) ของผู้บริโภคในจังหวัดสุพรรณบุรีแตกต่างกัน, จ าแนกความแตกต่างด้าน
ความถี่ในการเข้าใช้บริการ พบว่า มีค่า p= 0.04  ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความว่าความถีใ่นการเข้าใช้บริการ ที่แตกต่างกันมีผลต่อ ความไว้วางใจของผู้บริโภคร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่วย) ของ
ผู้บริโภคในจังหวัดสุพรรณบุรีแตกต่างกัน 
 
ตารางที ่1 เปรียบเทียบความไว้วางใจของผู้บริโภคร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (โชห่วย) ในจังหวัดสุพรรณบุรี จ าแนกตามเพศ 

ความไว้วางใจ 
เพศ 

t-test for Equality of means 
 x  S.D. t df P 

ระดับความไว้วางใจ ชาย 4.18 0.59 0.50 346 0.67 
 หญิง 4.15 0.55 0.49 284.51  

 

ตารางที่ 2  เปรียบเทียบความไว้วางใจของผู้บริโภคร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (โชห่วย) ในจังหวัดสุพรรณบุรี ด้านคุณลักษณะทาง
 ประชากรศาสตร์ 
คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
จ าแนกด้านอายุ      
ระหว่างกลุ่ม 0.17 4 0.04 134 970 
ภายในกลุ่ม 110.91 337 0.32   
รวม 110.96 341 

   
จ าแนกด้านอาชีพ      
ระหว่างกลุ่ม 2.79 5 0.55 1.74 0.12 
ภายในกลุ่ม 108.36 338 0.32   
รวม 111.16 343    
จ าแนกด้านรายได้      
ระหว่างกลุ่ม 6.87 4 1.71 5.61 0.00 
ภายในกลุ่ม 103.59 338 0.30   
รวม 110.47 342    
ด้านความถี่ในการเข้าใช้บริการ      
ระหว่างกลุ่ม 2.59 3 0.86 2.70 0.04 
ภายในกลุ่ม 107.84 337 0.32   
รวม 110.44 340    

  

สมมติฐานข้อที่ 2 คือ ปัจจัยด้านภาพลักษณ์องค์กร มีผลต่อความไว้วางใจของผู้บริโภคร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (โชห่วย) ของ
ผู้บริโภคในจังหวัดสุพรรณบุรี จากตารางที่ 3 พบว่า ปัจจัยด้านภาพลักษณ์องค์กร มีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับความไว้วางใจของ
ผู้บริโภคร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (โชห่วย) ของผู้บริโภคในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.63 และสามารถ
พยากรณ์ความไว้วางใจของผู้บริโภคร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (โชห่วย) ของผู้บริโภคในจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ร้อยละ 40.3 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.00 โดยมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์ เท่ากับ  0.44 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การ
ถดถอยของตัวพยากรณ์ พบว่า ปัจจัยด้านภาพลักษณ์องค์กร สามารถพยากรณ์ความไว้วางใจของผู้บริโภคร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม 
(โชห่วย) ของผู้บริโภคในจังหวัดสุพรรณบุรี (p-value = 0.00) โดยมีสมการ คือ Y = 1.56 + 0.62 (ปัจจัยด้านภาพลักษณ์องค์กร) 
 

ตารางที่ 3 ปัจจัยด้านภาพลักษณ์องค์กร มีความสัมพันธ์เชิงเส้นความไว้วางใจของผู้บริโภคร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (โชห่วย) ของ
 ผู้บริโภคในจังหวัดสุพรรณบุรี 

ตัวแปร b   SE       t p-value 
ค่าคงท่ี Constant 1.56 0.18  8.56 0.00 
ภาพลักษณ์องค์กร 
 

0.62 0.04 0.634 14.33 0.00 

Constant 1.560  SE =   0.44 
R =0.63  R2 =0.43   F = 205.48  p-value = 0.00 
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ผลการศึกษา 
การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ พบว่า เพศ อายุ อาชีพ และความถี่ในการเข้าใช้บริการ ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 58  อายุ 35 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 38.70   อาชีพรับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 
31 มีรายได้ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.90 และมีความถี่ในการเข้าใช้บริการ 1-2 ต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 
40.10 ตามล าดับ 

การวิเคราะห์ ภาพลักษณ์องค์กร พบว่า โดยรวม ด้านความสะดวกของที่ตั้ง มีระดับการรับรู้ภาพลักษณ์โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24  ด้านบรรยากาศของร้าน มีระดับการรับรู้ภาพลักษณ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.09 ด้านราคาของสินค้าในร้าน มีระดับการรับรู้ภาพลักษณ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 และด้านการบริหาร
ร้านมีระดับการรับรู้ภาพลักษณ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 

การวิเคราะห์ ความไว้วางใจ  พบว่า โดยรวม ด้านความน่าเช่ือถือ พบว่าผู้บริโภคมีความไว้วางใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 ด้านความเช่ือมโยงผูกพัน พบว่า ผู้บริโภคมีความไว้วางใจ  โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.18   

การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือท าการทดสอบสมมติฐาน  
สมมติฐานข้อที่ 1 คือ ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์มีผลต่อความไว้วางใจของผู้บริโภคร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม          

(โชห่วย) ของผู้บริโภคในจังหวัดสุพรรณบุรี จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของความไว้วางใจของผู้บริโภค
ร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิม (โชห่วย) ในจังหวัดสุพรรณบุรี จ าแนกตามเพศ มีค่า p= 0.67  ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐาน
หลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) กล่าวคือ เพศที่แตกต่างกัน  มีผลต่อความไว้วางใจของผู้บริโภคร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม           
(โชห่วย) ของผู้บริโภคในจังหวัดสุพรรณบุรีไม่แตกต่างกัน 

จากตารงที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ความไว้วางใจของผู้บริโภคร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (โชห่วย) ในจังหวัดสุพรรณบุรี 
จ าแนกความแตกต่างด้านอายุ พบว่า มีค่า p= 0.97 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความว่า อายุ ที่แตกต่างกันมีผลต่อ ความไว้วางใจของผู้บริโภคร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (โชห่วย) ของผู้บริโภคใน
จังหวัดสุพรรณบุรีไม่แตกต่างกัน , จ าแนกความแตกต่างด้านอาชีพ พบว่า มีค่า p=0.12 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐาน
หลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า อาชีพ ที่แตกต่างกันมีผลต่อ ความไว้วางใจของผู้บริโภคร้านค้าปลีกแบบ
ดั้งเดิม (โชห่วย) ของผู้บริโภคในจังหวัดสุพรรณบุรีไม่แตกต่างกัน, จ าแนกความแตกต่างด้านรายได้ พบว่า มีค่า p=เท่ากับ 0.00 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า  รายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อความ
ไว้วางใจของผู้บริโภคร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่วย) ของผู้บริโภคในจังหวัดสุพรรณบุรีแตกต่างกัน, จ าแนกความแตกต่างด้าน
ความถี่ในการเข้าใช้บริการ พบว่า มีค่า p= 0.04  ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความว่าความถีใ่นการเข้าใช้บริการ ที่แตกต่างกันมีผลต่อ ความไว้วางใจของผู้บริโภคร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่วย) ของ
ผู้บริโภคในจังหวัดสุพรรณบุรีแตกต่างกัน 
 
ตารางที ่1 เปรียบเทียบความไว้วางใจของผู้บริโภคร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (โชห่วย) ในจังหวัดสุพรรณบุรี จ าแนกตามเพศ 

ความไว้วางใจ 
เพศ 

t-test for Equality of means 
 x  S.D. t df P 

ระดับความไว้วางใจ ชาย 4.18 0.59 0.50 346 0.67 
 หญิง 4.15 0.55 0.49 284.51  

 

ตารางที่ 2  เปรียบเทียบความไว้วางใจของผู้บริโภคร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (โชห่วย) ในจังหวัดสุพรรณบุรี ด้านคุณลักษณะทาง
 ประชากรศาสตร์ 
คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
จ าแนกด้านอายุ      
ระหว่างกลุ่ม 0.17 4 0.04 134 970 
ภายในกลุ่ม 110.91 337 0.32   
รวม 110.96 341 

   
จ าแนกด้านอาชีพ      
ระหว่างกลุ่ม 2.79 5 0.55 1.74 0.12 
ภายในกลุ่ม 108.36 338 0.32   
รวม 111.16 343    
จ าแนกด้านรายได้      
ระหว่างกลุ่ม 6.87 4 1.71 5.61 0.00 
ภายในกลุ่ม 103.59 338 0.30   
รวม 110.47 342    
ด้านความถี่ในการเข้าใช้บริการ      
ระหว่างกลุ่ม 2.59 3 0.86 2.70 0.04 
ภายในกลุ่ม 107.84 337 0.32   
รวม 110.44 340    

  

สมมติฐานข้อที่ 2 คือ ปัจจัยด้านภาพลักษณ์องค์กร มีผลต่อความไว้วางใจของผู้บริโภคร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (โชห่วย) ของ
ผู้บริโภคในจังหวัดสุพรรณบุรี จากตารางที่ 3 พบว่า ปัจจัยด้านภาพลักษณ์องค์กร มีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับความไว้วางใจของ
ผู้บริโภคร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (โชห่วย) ของผู้บริโภคในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.63 และสามารถ
พยากรณ์ความไว้วางใจของผู้บริโภคร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (โชห่วย) ของผู้บริโภคในจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ร้อยละ 40.3 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.00 โดยมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์ เท่ากับ  0.44 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การ
ถดถอยของตัวพยากรณ์ พบว่า ปัจจัยด้านภาพลักษณ์องค์กร สามารถพยากรณ์ความไว้วางใจของผู้บริโภคร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม 
(โชห่วย) ของผู้บริโภคในจังหวัดสุพรรณบุรี (p-value = 0.00) โดยมีสมการ คือ Y = 1.56 + 0.62 (ปัจจัยด้านภาพลักษณ์องค์กร) 
 

ตารางที่ 3 ปัจจัยด้านภาพลักษณ์องค์กร มีความสัมพันธ์เชิงเส้นความไว้วางใจของผู้บริโภคร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (โชห่วย) ของ
 ผู้บริโภคในจังหวัดสุพรรณบุรี 

ตัวแปร b   SE       t p-value 
ค่าคงท่ี Constant 1.56 0.18  8.56 0.00 
ภาพลักษณ์องค์กร 
 

0.62 0.04 0.634 14.33 0.00 

Constant 1.560  SE =   0.44 
R =0.63  R2 =0.43   F = 205.48  p-value = 0.00 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง“คุณลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์และปัจจัยด้านภาพลักษณ์องค์กร มีอิทธิพลต่อความ

ไว้วางใจของผู้บริโภคร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่วย) ของผู้บริโภคในจังหวัดสุพรรณบุรี” มีประเด็นที่น ามาอภิปรายตาม
วัตถุประสงค์ดังรายละเอียดต่อไปนี ้

1.  ด้านลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ในด้านเพศ อายุ อาชีพ ไม่มีผลต่อความไว้วางใจของผู้บริโภคร้านค้าปลีกแบบ
ดั้งเดิม (โชห่วย) ของผู้บริโภคในจังหวัดสุพรรณบุรี อธิบายได้ว่า ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน ได้แก่  ด้านเพศ 
อายุ อาชีพ ไม่มีผลต่อความไว้วางใจของผู้บริโภคร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (โชห่วย) ของผู้บริโภคในจังหวัดสุพรรณบุรี  เนื่องมาจาก
ผู้ตอบแบบถามมีลักษณะทางประชากรศาสตร์ใกล้เคียงกัน ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของ  [6] เรื่อง ความไว้วางใจของประชาชนที่มี
ต่อองค์การบริหารส่วนต าบล: กรณีศึกษาเปรียบเทียบองค์การบริหารส่วนต าบลช่องกับองค์การบริหารส่วนต าบลปลักหนู  ที่ว่า  
ความไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อ อบต.ช่อง  ไม่ส่งผลให้ปัจจัยส่วนบุคคลมีความแตกต่างกันมากนัก อีกทั้งยังได้สอดคล้องกับ 
งานวิจัยของ [9]  เรื่อง ความไว้วางใจในการเลือกใช้บริการ “ดีแทค” ของเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ที่ว่าลักษณะ
ประชากรศาสตร์  มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และสถาบันที่แตกต่างกัน ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือที่มีการ
ตัดสินใจไม่แตกต่างกัน ในขณะที่ด้านรายได้ และความถี่ในการเข้าใช้บริการ มีผลต่อความไว้วางใจของผู้บริโภคร้านค้าปลีกแบบ
ดั้งเดิม (โชห่วย) ของผู้บริโภคในจังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละรายมีรายได้ไม่เท่ากันท าให้ความถี่ในการใช้
บริการที่ร้านค้าต่างกัน บุคคลที่มีรายได้มากอาจจะซื้อสินค้าได้มากๆ การใช้บริการในร้านค้าก็จะมีความห่างมากกว่าผู้ที่มีรายได้น้อย
ซึ่งซื้อสินค้าได้ครั้งละน้อยช้ิน  ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของ  [5] เรื่องภาพลักษณ์ของบริษัททีโอที จ ากัด (มหาชน) ที่มีผลต่อความ
ไว้วางใจและพฤติกรรมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีว่า  รายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อความไว้วางใจในการใช้บริการที่
แตกต่างกัน   

2.  ปัจจัยด้านภาพลักษณ์องค์กร มีผลต่อความไว้วางใจของผู้บริโภคร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม  (โชห่วย) ของผู้บริโภคในจังหวัด
สุพรรณบุรี อธิบายได้ว่า ปัจจัยด้านภาพลักษณ์องค์กร  มีผลความไว้วางใจของผู้บริโภคร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (โชห่วย) ของ
ผู้บริโภคในจังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก องค์กรต้องมีความพร้อมในหลายๆ ด้าน เพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับผู้บริการ  
ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของ [4] เรื่อง ความไว้วางใจของผู้บริโภคที่มีต่อเครื่องดื่มชาเขียวอิชิตัน  ในเขตกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล ที่ว่าปัจจัยภาพลักษณ์มีความสัมพันธ์กับความไว้วางใจของผู้บริโภคที่มีต่อเครื่องดื่มชาเขียวอิชิตันในเขตกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล  อีกท้ังยังได้สอดคล้องกับ งานวิจัยของ [5] เรื่อง ภาพลักษณ์ของ บริษัท ที โอ ที จ ากัด(มหาชน) มีผลต่อความ
ไว้วางใจและพฤติกรรมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ที่ว่าภาพลักษณ์ของบริษัท ที โอ ที จ ากัด(มหาชน) ประกอบด้วย ความ
สะดวกในการใช้บริการ ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านราคา ด้านองค์กร มีความสัมพันธ์กับความไว้วางใจในการใช้สินค้าและบริการ
ของบริษัท ที โอ ที จ ากัด (มหาชน)  พร้อมกับงานวิจัยของ  [9] เรื่อง ความไว้วางใจของผู้บริโภคที่มีต่อโทรศัพท์มือถือมือสองในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ที่ว่าด้านภาพลักษณ์ และด้านความภักดีมีความสัมพันธ์กับความไว้วางใจของผู้บริโภคที่มีต่อ
โทรศัพท์มือถือมือสองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  และยังสอดคล้องกับ งานวิจัยของ [3] เรื่อง ความไว้วางใจของผู้บริโภค
ที่มีต่ออาหารจานด่วนที่จ าหน่ายบริเวณรถไฟฟ้า ที่ว่า ด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า และความภักดีในตราสินค้ามีความสัมพันธ์กับ
ความไว้วางใจของผู้บริโภคที่มีต่ออาหารจานด่วนที่จ าหน่ายบริเวณรถไฟฟ้า งานวิจัยของ [2] และงานวิจัย เรื่อง อิทธิพลของ
ภาพลักษณ์บริษัทที่มีต่อความไว้วางใจและความภักดีของลูกค้า บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากัด  ที่ว่าภาพลักษณ์
ของบริษัทมีความสัมพันธ์กับความไว้วางใจของลูกค้าที มีต่อบริษัท ฮอนด้า ออโต้โมบิล (ประเทศไทย) จ ากัด อธิบายเหตุผลที่ได้จาก
การศึกษา แสดงความเช่ือมโยงกับสมมติฐานและหลักทฤษฎี  หรือแนวคิด ตลอดจนเปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนหรือความ
ต่างในสาระส าคัญกับผลการศึกษาของผู้อื่น  

 
 

สรุปผลการวิจัย 
ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง“คุณลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์และปัจจัยด้านภาพลักษณ์องค์กรมีอิทธิพลต่อความไว้วางใจ

ของผู้บริโภคร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (โชห่วย) ในจังหวัดสุพรรณบุรี” พบว่า ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน ได้แก่  
ด้านเพศ อายุ อาชีพ ไม่มีผลต่อความไว้วางใจของผู้บริโภคร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (โชห่วย) ของผู้บริโภคในจังหวัดสุพรรณบุรี แต่
ในขณะที่ด้านรายได้ และความถี่ในการเข้าใช้บริการ มีผลต่อความไว้วางใจของผู้บริโภคร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (โชห่วย) ของ
ผู้บริโภคในจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้วิจัยแนะน าว่าผู้ประกอบการควรมีการพิจารณาในด้านรายได้ และความถี่ในการเข้าใช้บริการ 
เนื่องจากผู้บริโภคแต่ละคนมีรายได้ไม่เท่ากันท าให้ลักษณะของการซื้อสินค้ามีความแตกต่างกันซึ่งมีผลต่อความถี่ในการเข้าใช้บริการ
ในร้านค้า หากมีการปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับรายได้ เช่นในเรื่องของตัวสินค้าที่มีคุณภาพ ราคาสินค้าท่ีเหมาะสม รวมถึงการจัด
โปรโมช่ันต่างๆ ก็จะเป็นการดึงดูดผู้บริโภคให้มาใช้บริการได้มากขึ้นซึ่งจะมีผลต่อความไว้วางใจของผู้บริโภคในระยะยาวตลอดจน
อาจจะสามารถสร้างความภักดีให้เกิดขึ้นในอนาคตได้  

ในด้านการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านภาพลักษณ์องค์กร มีความสัมพันธ์เชิงเส้นความไว้วางใจของผู้บริโภคร้านค้า
ปลีกแบบดั้งเดิม (โชห่วย) ของผู้บริโภคในจังหวัดสุพรรณบุรี  หมายความว่า หากเพิ่มภาพลักษณ์องค์กร ขึ้น 1 หน่วย จะท าให้ความ
ไว้วางใจเพิ่มขึ้น 0.628 หน่วย  นั่นหมายถึง องค์กรจะต้องสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร  ด้านความสะดวกของที่ตั้งร้าน การสร้าง
ความสะดวกสบายในการใช้บริการภายในร้าน อาจจะใช้เครื่องคิดเงินอัตโนมัติมาใช้ภายในร้าน  ด้านบรรยากาศของร้าน การจัดพื้นที่
ภายในร้านโปร่งโล่งสบาย อาจจะจัดสินค้าให้เป็นระเบียบ และมีทางเข้าออกร้านที่สะดวก ด้านราคาของสินค้าในร้าน  มีส่วนลดใน
การซื้อสินค้า  อาจจะลดราคาให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการเป็นประจ า และด้านการบริหารร้านค้า มีระบบการบริหารจัดการที่ดี 
อาจจะติดป้ายบอกประเภทของสินค้า เพื่อให้รู้ว่าสินค้าอยู่ที่ใด 
 

กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยเล่มนี้ส าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลือของ ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ วรรณารักษ์  ที่ได้กรุณาให้ค าแนะน า 

และข้อคิดอันเป็นประโยชน์ ตั้งแต่ต้นจนกระทั่งงานวิจัยฉบับนี้สมบูรณ์ และขอขอบคุณกลุ่มตัวอย่างที่ได้ให้ข้อมูลจนท าให้งานวิจัยนี้
ส าเร็จลุล่วง 

 
เอกสารอ้างอิง 

[1]  AmornpraphaTheerakun, K. (2010). The identity and image of the MOS BURGER store on loyalty and     
  buying behavior of consumers in Bangkok (Master's thesis). Srinakharinwirot University. (in thai) 
[2]  Chanthaseeharat, Ch. (2010). The Influence of Company Image toward Company Customers’ Trust 
  and Loyalty Honda Automobile (Thailand) Limited. (Master's thesis).Srinakharinwirot  University. 
  (in thai) 
[3]  Chareonporn, T. and Sutamuang, K. (2014). Trust of consumers with fast food that sells at the BTS. 
  Journal of Finance and Investment of Marketing and Business Administration, 4(1), 89-109.  
  (in thai) 
[4]  Charoonrote Na Ayutthaya, K. (2013). Consumer’s Trush Forward Gree-Tea Beverage Ishitan in Bangkok 
  (Master of Business Administration thesis). Ramkhamhaeng Univevsity. (in thai) 
[5]  Luanrat, P. (2011). Image of TOT Company Limited (PLc) Affecting Consumers’ Trust and Behavior in 
  Bangkok (Master’s Degree of Business Administration Marketing Program). Srinakharinwirot University.     
  (in thai) 



1775
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง“คุณลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์และปัจจัยด้านภาพลักษณ์องค์กร มีอิทธิพลต่อความ

ไว้วางใจของผู้บริโภคร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่วย) ของผู้บริโภคในจังหวัดสุพรรณบุรี” มีประเด็นที่น ามาอภิปรายตาม
วัตถุประสงค์ดังรายละเอียดต่อไปนี ้

1.  ด้านลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ในด้านเพศ อายุ อาชีพ ไม่มีผลต่อความไว้วางใจของผู้บริโภคร้านค้าปลีกแบบ
ดั้งเดิม (โชห่วย) ของผู้บริโภคในจังหวัดสุพรรณบุรี อธิบายได้ว่า ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน ได้แก่  ด้านเพศ 
อายุ อาชีพ ไม่มีผลต่อความไว้วางใจของผู้บริโภคร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (โชห่วย) ของผู้บริโภคในจังหวัดสุพรรณบุรี  เนื่องมาจาก
ผู้ตอบแบบถามมีลักษณะทางประชากรศาสตร์ใกล้เคียงกัน ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของ  [6] เรื่อง ความไว้วางใจของประชาชนที่มี
ต่อองค์การบริหารส่วนต าบล: กรณีศึกษาเปรียบเทียบองค์การบริหารส่วนต าบลช่องกับองค์การบริหารส่วนต าบลปลักหนู  ที่ว่า  
ความไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อ อบต.ช่อง  ไม่ส่งผลให้ปัจจัยส่วนบุคคลมีความแตกต่างกันมากนัก อีกทั้งยังได้สอดคล้องกับ 
งานวิจัยของ [9]  เรื่อง ความไว้วางใจในการเลือกใช้บริการ “ดีแทค” ของเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ที่ว่าลักษณะ
ประชากรศาสตร์  มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และสถาบันที่แตกต่างกัน ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือที่มีการ
ตัดสินใจไม่แตกต่างกัน ในขณะที่ด้านรายได้ และความถี่ในการเข้าใช้บริการ มีผลต่อความไว้วางใจของผู้บริโภคร้านค้าปลีกแบบ
ดั้งเดิม (โชห่วย) ของผู้บริโภคในจังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละรายมีรายได้ไม่เท่ากันท าให้ความถี่ในการใช้
บริการที่ร้านค้าต่างกัน บุคคลที่มีรายได้มากอาจจะซื้อสินค้าได้มากๆ การใช้บริการในร้านค้าก็จะมีความห่างมากกว่าผู้ที่มีรายได้น้อย
ซึ่งซื้อสินค้าได้ครั้งละน้อยช้ิน  ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของ  [5] เรื่องภาพลักษณ์ของบริษัททีโอที จ ากัด (มหาชน) ที่มีผลต่อความ
ไว้วางใจและพฤติกรรมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีว่า  รายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อความไว้วางใจในการใช้บริการที่
แตกต่างกัน   

2.  ปัจจัยด้านภาพลักษณ์องค์กร มีผลต่อความไว้วางใจของผู้บริโภคร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม  (โชห่วย) ของผู้บริโภคในจังหวัด
สุพรรณบุรี อธิบายได้ว่า ปัจจัยด้านภาพลักษณ์องค์กร  มีผลความไว้วางใจของผู้บริโภคร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (โชห่วย) ของ
ผู้บริโภคในจังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก องค์กรต้องมีความพร้อมในหลายๆ ด้าน เพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับผู้บริการ  
ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของ [4] เรื่อง ความไว้วางใจของผู้บริโภคที่มีต่อเครื่องดื่มชาเขียวอิชิตัน  ในเขตกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล ที่ว่าปัจจัยภาพลักษณ์มีความสัมพันธ์กับความไว้วางใจของผู้บริโภคที่มีต่อเครื่องดื่มชาเขียวอิชิตันในเขตกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล  อีกท้ังยังได้สอดคล้องกับ งานวิจัยของ [5] เรื่อง ภาพลักษณ์ของ บริษัท ที โอ ที จ ากัด(มหาชน) มีผลต่อความ
ไว้วางใจและพฤติกรรมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ที่ว่าภาพลักษณ์ของบริษัท ที โอ ที จ ากัด(มหาชน) ประกอบด้วย ความ
สะดวกในการใช้บริการ ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านราคา ด้านองค์กร มีความสัมพันธ์กับความไว้วางใจในการใช้สินค้าและบริการ
ของบริษัท ที โอ ที จ ากัด (มหาชน)  พร้อมกับงานวิจัยของ  [9] เรื่อง ความไว้วางใจของผู้บริโภคที่มีต่อโทรศัพท์มือถือมือสองในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ที่ว่าด้านภาพลักษณ์ และด้านความภักดีมีความสัมพันธ์กับความไว้วางใจของผู้บริโภคที่มีต่อ
โทรศัพท์มือถือมือสองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  และยังสอดคล้องกับ งานวิจัยของ [3] เรื่อง ความไว้วางใจของผู้บริโภค
ที่มีต่ออาหารจานด่วนที่จ าหน่ายบริเวณรถไฟฟ้า ที่ว่า ด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า และความภักดีในตราสินค้ามีความสัมพันธ์กับ
ความไว้วางใจของผู้บริโภคที่มีต่ออาหารจานด่วนที่จ าหน่ายบริเวณรถไฟฟ้า งานวิจัยของ [2] และงานวิจัย เรื่อง อิทธิพลของ
ภาพลักษณ์บริษัทที่มีต่อความไว้วางใจและความภักดีของลูกค้า บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากัด  ที่ว่าภาพลักษณ์
ของบริษัทมีความสัมพันธ์กับความไว้วางใจของลูกค้าที มีต่อบริษัท ฮอนด้า ออโต้โมบิล (ประเทศไทย) จ ากัด อธิบายเหตุผลที่ได้จาก
การศึกษา แสดงความเช่ือมโยงกับสมมติฐานและหลักทฤษฎี  หรือแนวคิด ตลอดจนเปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนหรือความ
ต่างในสาระส าคัญกับผลการศึกษาของผู้อื่น  

 
 

สรุปผลการวิจัย 
ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง“คุณลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์และปัจจัยด้านภาพลักษณ์องค์กรมีอิทธิพลต่อความไว้วางใจ

ของผู้บริโภคร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (โชห่วย) ในจังหวัดสุพรรณบุรี” พบว่า ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน ได้แก่  
ด้านเพศ อายุ อาชีพ ไม่มีผลต่อความไว้วางใจของผู้บริโภคร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (โชห่วย) ของผู้บริโภคในจังหวัดสุพรรณบุรี แต่
ในขณะที่ด้านรายได้ และความถี่ในการเข้าใช้บริการ มีผลต่อความไว้วางใจของผู้บริโภคร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (โชห่วย) ของ
ผู้บริโภคในจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้วิจัยแนะน าว่าผู้ประกอบการควรมีการพิจารณาในด้านรายได้ และความถี่ในการเข้าใช้บริการ 
เนื่องจากผู้บริโภคแต่ละคนมีรายได้ไม่เท่ากันท าให้ลักษณะของการซื้อสินค้ามีความแตกต่างกันซึ่งมีผลต่อความถี่ในการเข้าใช้บริการ
ในร้านค้า หากมีการปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับรายได้ เช่นในเรื่องของตัวสินค้าที่มีคุณภาพ ราคาสินค้าที่เหมาะสม รวมถึงการจัด
โปรโมช่ันต่างๆ ก็จะเป็นการดึงดูดผู้บริโภคให้มาใช้บริการได้มากขึ้นซึ่งจะมีผลต่อความไว้วางใจของผู้บริโภคในระยะยาวตลอดจน
อาจจะสามารถสร้างความภักดีให้เกิดขึ้นในอนาคตได้  

ในด้านการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านภาพลักษณ์องค์กร มีความสัมพันธ์เชิงเส้นความไว้วางใจของผู้บริโภคร้านค้า
ปลีกแบบดั้งเดิม (โชห่วย) ของผู้บริโภคในจังหวัดสุพรรณบุรี  หมายความว่า หากเพิ่มภาพลักษณ์องค์กร ขึ้น 1 หน่วย จะท าให้ความ
ไว้วางใจเพิ่มขึ้น 0.628 หน่วย  นั่นหมายถึง องค์กรจะต้องสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร  ด้านความสะดวกของที่ตั้งร้าน การสร้าง
ความสะดวกสบายในการใช้บริการภายในร้าน อาจจะใช้เครื่องคิดเงินอัตโนมัติมาใช้ภายในร้าน  ด้านบรรยากาศของร้าน การจัดพื้นที่
ภายในร้านโปร่งโล่งสบาย อาจจะจัดสินค้าให้เป็นระเบียบ และมีทางเข้าออกร้านที่สะดวก ด้านราคาของสินค้าในร้าน  มีส่วนลดใน
การซื้อสินค้า  อาจจะลดราคาให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการเป็นประจ า และด้านการบริหารร้านค้า มีระบบการบริหารจัดการที่ดี 
อาจจะติดป้ายบอกประเภทของสินค้า เพื่อให้รู้ว่าสินค้าอยู่ที่ใด 
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P10187

ปัจจัยการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการอ่านนวนิยายออนไลน์ในกลุ่มเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ 

และเจเนอเรชั่นเอ็กซ์

ธนกร ธีระวุฒิชัยกิจ1* และ นลินี เหมาะประสิทธิ์2

บทคัดย่อ

การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ (6Ps) และปัจจยัด้านการยอมรบันวตักรรม

และเทคโนโลย ี(TAM) ทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจใช้สือ่ออนไลน์ในการอ่านนวนยิายในกลุ่มเจเนอเรชัน่เบบีบ้มูเมอร์ และเจเนอเรช่ันเอก็ซ์ 

โดยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จ�านวน 400 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ จ�านวน 200 คน และกลุ่มเจ

เนอเรชัน่เอก็ซ์ จ�านวน 200 คน ใช้การวเิคราะห์ข้อมลูโดยสถติเิชงิพรรณนา ได้แก่ ความถี ่ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ สมการถดถอยเชิงพหุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 61.80 มีอายุระหว่าง 52 – 57 

ปี คิดเป็นร้อยละ 26.30 ความถี่ในการอ่านนวนิยายผ่านสื่อออนไลน์น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 43.50 มีวัตถุประสงค์

ในการใช้งานเพื่อการผ่อนคลาย คิดเป็นร้อยละ 51.20 การทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์มีผลต่อ

การตัดสินใจใช้สื่อออนไลน์ในการอ่านนวนิยาย ร้อยละ 55.7 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเรียงล�าดับจากมากไปน้อย 

ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (β =0.297) ปัจจัยด้านการให้บริการเฉพาะบุคคล (β =0.191) และปัจจัยด้านการรักษาความเป็นส่วน

ตัว (β =0.088) ในส่วนของปัจจัยด้านการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี (TAM) มีผลต่อการตัดสินใจใช้สื่อออนไลน์ในการอ่าน

นวนิยาย ร้อยละ 55.9 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ปัจจัยด้านทัศคติที่มีต่อการใช้งาน (β =0.369) ปัจจัยด้านการ

ใช้งานจริง (β =0.191) ปัจจัยด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศ (β =0.171) และปัจจัยด้านการรับรู้ว่าเป็น

ระบบที่ง่ายต่อการใช้งาน (β =0.135) ตามล�าดับ

ค�าส�าคัญ: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ (6Ps) ปัจจัยด้านการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี (TAM) การตัดสินใจ      
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Factors of using Online Media in reading novels of Generation Baby Boomer and Generation X

Thanakorn Theerawuttichaikit1* and Nalinee Mohprasit2

Abstract

This research examined the factors of Online Marketing Mix (6Ps) and Technology Acceptance Model 

(TAM) affecting the decision to use online media to read novels in the Generation Baby Boomer and Generation 

X. The data was collected by using questionnaires of 400 people, divided into 200 Baby Boomers and 200 

Generation X groups. Data were analyzed by using descriptive statistics such as frequency, percentage, mean 

and standard deviation and inferential statistics such as multiple regression. Most respondents were female 

(61.80%), aged between 52 - 57 years (26.30%). The frequency of reading novels through online media was less 

than 1 day per week (43.50%). Reading purposes were used for relaxation (51.20%). The online marketing mix 

factors affected the decision to use online media to read novels by 55.7% with statistical significance at the 

level of 0.05, in descending order, namely product factor (β = 0.297), personalization factor (β = 0.191), and 

privacy factor (β = 0.088). Technology Acceptance Model (TAM) influenced the decision to use online media in 

reading novels by 55.9% with statistical significance at the level of 0.05 in descending order, as follows factor of 

attitude toward using online media to read novels (β = 0.369), actual system usage factor (β = 0.191), perceived 

usefulness factor (β = 0.171), and perceived ease of use factor (β = 0.135).

Keywords: Online Marketing Mix (6Ps), Technology Acceptance Model (TAM), Decision, Generation Baby Boomer, 

Generation X

บทนำ 
ปัจจุบันนี้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทต่อวิถีชีวิตของคนในสังคม ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีได้

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจด้วยเช่นกัน ธุรกิจจำนวนมากมีการดำเนินธุรกิจผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตและธุรกิจเหล่านี้มีการ
ขยายตัวอย่างต่อเนื่องจนทำให้การใช้ช่องทางอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน เนื่องจากการทำการค้าผ่าน
อินเทอร์เน็ตนั้นมีความสะดวกสบาย ประหยัดต้นทุน ประหยัดเวลา และผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าหรือบริการได้ง่ายผ่านการใช้
อินเทอร์เน็ต ทำให้ผู้บริโภคมีโอกาสในการเลือกซื้อสินค้าและบริการได้ตามความพอใจ และความต้องการของตนเองได้โดยง่าย จาก
ข้อมูลทางสถิติของรายงานผลสำรวจพฤติกรรมผู ้ใช้อินเทอร์เน็ตประเทศไทย ปี 2561 ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พบว่ากิจกรรมการใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตระหว่างปี 
2560 – 2561 มากที่สุด คือ การอ่านหนังสือทางออนไลน์ จากเดิมปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 30.8 แต่ในปี 2561 เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อย
ละ 48.3 (สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน), 2561) และการอ่านนวนิยายออนไลน์เป็นที่นิยมอย่างยิ่ง
ในปัจจุบัน เนื่องจากผู้บริโภคสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ในทุกที่ผ่านการใช้สมาร์ทโฟนทำให้ผู้บริโภคไม่จำเป็นต้องเดินทางไป
เลือกซื้อนวนิยายตามร้านหนังสือต่างๆ ซึ่งอาจมีความไม่สะดวกสบายในการเดินทาง และผู้บริโภคสามารถติดตามข้อมูลของนว
นิยายที่ออกใหม่ในแต่ละวัน อีกทั้งการซื้อผ่านออนไลน์ผู้บริโภคสามารถดาวน์โหลดนวนิยายได้ตลอดเวลา และไม่จำกัดอายุการใช้
งานอีกด้วย ในส่วนของ E-book ประเทศไทยมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีมูลค่าราวปีละ 600 – 700 ล้านบาท แต่ก็ยัง
เป็นแค่ 5% ของตลาดหนังสือที่มีมูลค่า 10,000 ล้านบาทต่อปี จึงมีโอกาสอย่างมากที่มีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นในทุกๆ ปี อัน
เนื่องมาจากร้านหนังสือที่ค่อยๆ ปิดตัวลง ทำให้การซื้อหนังสือยากขึ้น และเทคโนโลยีสารสนเทศมีการใช้งานที่ง่ายขึ้น ระบบ
อินเทอร์เน็ตที่เข้าถึงได้ทุกท่ีทุกเวลา รวมถึงความคุ้นชินของผู้บริโภคเอง (กองบรรณาธิการ TCIJ, 2561)  

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทำการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์และปัจจัยด้านการยอมรับนวตักรรมและ
เทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการอ่านนวนิยายออนไลน์ในกลุ่ม เจเนอเรชันเบบี้บูมเมอร์ และเจเนอเรชันเอ็กซ์ 
เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญของปัจจัยต่างๆ ที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เ หมาะสมกับผู้ประกอบการที่ให้บริการนวนิยาย
ออนไลน์ในการเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ ตลอดจนสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้สื่อออนไลน์ในการอ่านนวนิยาย 
2. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี (TAM) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้สื่อออนไลน์ในการอ่าน  

นวนิยาย 
 

สมมติฐานการวิจัย 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ปัจจัยด้านการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
(TAM) ที่ส่งผลต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการอ่านนวนิยายในกลุ่มเจเนอเรชันเบบี้บูมเมอร์ และเจเนอเรชันเอ็กซ ์โดยมีสมมติฐาน
การวิจัยดังนี ้

H1 : ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดออนไลน์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) 
การส่งเสริมการตลาด (Promotion) การให้บริการเฉพาะบุคคล (Personalization) และการรักษาความเป็นส่วนตัว (Privacy) มี
ผลต่อการตัดสินใจใช้สื่อออนไลน์ในการอ่านนวนิยาย 
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บทนำ 
ปัจจุบันนี้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทต่อวิถีชีวิตของคนในสังคม ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีได้

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจด้วยเช่นกัน ธุรกิจจำนวนมากมีการดำเนินธุรกิจผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตและธุรกิจเหล่านี้มีการ
ขยายตัวอย่างต่อเนื่องจนทำให้การใช้ช่องทางอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน เนื่องจากการทำการค้าผ่าน
อินเทอร์เน็ตนั้นมีความสะดวกสบาย ประหยัดต้นทุน ประหยัดเวลา และผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าหรือบริการได้ง่ายผ่านการใช้
อินเทอร์เน็ต ทำให้ผู้บริโภคมีโอกาสในการเลือกซื้อสินค้าและบริการได้ตามความพอใจ และความต้องการของตนเองได้โดยง่าย จาก
ข้อมูลทางสถิติของรายงานผลสำรวจพฤติกรรมผู ้ใช้อินเทอร์เน็ตประเทศไทย ปี 2561 ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พบว่ากิจกรรมการใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตระหว่างปี 
2560 – 2561 มากที่สุด คือ การอ่านหนังสือทางออนไลน์ จากเดิมปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 30.8 แต่ในปี 2561 เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อย
ละ 48.3 (สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน), 2561) และการอ่านนวนิยายออนไลน์เป็นที่นิยมอย่างยิ่ง
ในปัจจุบัน เนื่องจากผู้บริโภคสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ในทุกท่ีผ่านการใช้สมาร์ทโฟนทำให้ผู้บริโภคไม่จำเป็นต้องเดินทางไป
เลือกซื้อนวนิยายตามร้านหนังสือต่างๆ ซึ่งอาจมีความไม่สะดวกสบายในการเดินทาง และผู้บริโภคสามารถติดตามข้อมูลของนว
นิยายที่ออกใหม่ในแต่ละวัน อีกทั้งการซื้อผ่านออนไลน์ผู้บริโภคสามารถดาวน์โหลดนวนิยายได้ตลอดเวลา และไม่จำกัดอายุการใช้
งานอีกด้วย ในส่วนของ E-book ประเทศไทยมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีมูลค่าราวปีละ 600 – 700 ล้านบาท แต่ก็ยัง
เป็นแค่ 5% ของตลาดหนังสือที่มีมูลค่า 10,000 ล้านบาทต่อปี จึงมีโอกาสอย่างมากที่มีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นในทุกๆ ปี อัน
เนื่องมาจากร้านหนังสือที่ค่อยๆ ปิดตัวลง ทำให้การซื้อหนังสือยากขึ้น และเทคโนโลยีสารสนเทศมีการใช้งานที่ง่ายขึ้น ระบบ
อินเทอร์เน็ตที่เข้าถึงได้ทุกท่ีทุกเวลา รวมถึงความคุ้นชินของผู้บริโภคเอง (กองบรรณาธิการ TCIJ, 2561)  

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทำการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์และปัจจัยด้านการยอมรับนวตักรรมและ
เทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการอ่านนวนิยายออนไลน์ในกลุ่ม เจเนอเรชันเบบี้บูมเมอร์ และเจเนอเรชันเอ็กซ์ 
เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญของปัจจัยต่างๆ ที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เ หมาะสมกับผู้ประกอบการที่ให้บริการนวนิยาย
ออนไลน์ในการเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ ตลอดจนสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้สื่อออนไลน์ในการอ่านนวนิยาย 
2. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี (TAM) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้สื่อออนไลน์ในการอ่าน  

นวนิยาย 
 

สมมติฐานการวิจัย 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ปัจจัยด้านการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
(TAM) ที่ส่งผลต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการอ่านนวนิยายในกลุ่มเจเนอเรชันเบบี้บูมเมอร์ และเจเนอเรชันเอ็กซ ์โดยมีสมมติฐาน
การวิจัยดังนี ้

H1 : ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดออนไลน์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) 
การส่งเสริมการตลาด (Promotion) การให้บริการเฉพาะบุคคล (Personalization) และการรักษาความเป็นส่วนตัว (Privacy) มี
ผลต่อการตัดสินใจใช้สื่อออนไลน์ในการอ่านนวนิยาย 
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H2 : ปัจจัยด้านการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี (TAM) ได้แก่ การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Perceived usefulness) การรับรู้ว่าเป็นระบบที่ง่ายต่อการใช้งาน (Perceived ease of Use) ทัศคติที่มีต่อการใช้งาน (Attitude 
toward using) และการใช้งานจริง (Actual System Use) มีผลต่อการตัดสินใจใช้สื่อออนไลน์ในการอ่านนวนิยาย  

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการดำเนินการวิจัย 
การเลือกกลุม่ตัวอย่าง 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจยัใช้วิธีการเลอืกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการเลือกแบบโควตา (Quota sampling) โดยกำหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างจำนวน 400 ตัวอย่าง ประกอบด้วยกลุม่เจเนอเรชันเบบี้บมูเมอร์ และกลุ่มเจเนอเรชันเอ็กซ์ จำนวนอย่างละเท่าๆ กัน 

 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการวิจัยครั้งนี้  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณเป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วยข้อคำถาม จำนวน 51 ข้อ เป็นข้อ
คำถามปลายปิด จำนวน 49 ข้อ และเป็นข้อคำถามปลายเปิด จำนวน 2 ข้อ แบ่งข้อคำถามทั้งหมด จำนวน 5 ตอน โดยใช้ค่า Alpha 
– Coefficient ที่มากกว่า 0.70 (ประสพชัย พสุนนท์, 2557) โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ แสดงว่าคำถามในแบบสอบถาม
สามารถวัดค่าตัวแปรในการวิจัยอยู่ในระดับที่เช่ือถือได้สูงพอที่จะยอมรับได้ ผู้วิจัยจึงนำแบบสอบถาม ดังกล่าวนี้ไปใช้เก็บข้อมูลจริง
ต่อไป 

 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยจะใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยเลือกใช้สถิติตามความเหมาะสมของข้อมูลที่จะวิเคราะห์ และสมมติฐานการ
วิจัย ซึ่งมีระดับความเชื่อมั่นไว้ท่ี 95% สามารถแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี ้

ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ 6Ps 
- ผลิตภัณฑ์ (Product) 
- ราคา (Price) 
- ช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) 
- การส่งเสรมิการขาย (Promotion) 
- การให้บรกิารเฉพาะบุคคล (Personalization) 
- การรักษาความเป็นสว่นตวั (Privacy) 

ปัจจัยด้านการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลย ี(TAM) 
- การรับรู้ถึงประโยชนท์ี่ได้รับจากเทคโนโลยสีารสนเทศ 

(Perceived usefulness)  
- การรับรู้ว่าเป็นระบบที่ง่ายต่อการใช้งาน 

(Perceived ease of Use) 
- ทัศคติทีม่ีต่อการใช้งาน  

(Attitude toward using) 
- การใช้งานจริง (Actual System Use)  

การตัดสินใจใช้สื่อออนไลน์ในการอ่านนวนิยาย 
- การตระหนกัถึงปญัหา (Problem Recognition) 
- การคน้หาข้อมูล (Information Search) 
- การประเมนิผลทางเลอืก (Evaluation of 

Alternatives) 
- การตัดสินใจซ้ือสินค้า (Purchase decision) 
- พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ (Postpurchase Behavior) 

 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการแสดงค่าข้อมูลเป็น จำนวน ร้อยละ (Percentage) โดยการวิเคราะห์
แยกเป็นตารางทางเดียว ได้แก่ เพศ อายุ ความถี่การใช้งาน วัตถุประสงค์ของการใช้งาน เป็นต้น 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 โดยใช้
โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) เพื่อทดสอบสมมติฐานของ
งานวิจัย 

 
ผลการวิจัย และอภิปรายผลการวิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ในงานวิจัยนี้ เป็นเพศหญิงมากท่ีสุดร้อยละ 61.80 เพศชายร้อยละ 38.30 มีอายุในช่วง 52 – 
57 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.30 รองลงมามีช่วงอายุ 47-41 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 23.00 ความถี่ในการอ่านนวนิยายผ่านสื่อออนไลนส์่วน
ใหญ่ น้อยกว่า 1 วัน/สัปดาห์ คดิเป็นร้อยละ 43.50 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน คือ ใช้ในการผ่อนคลาย คิดเป็นร้อยละ 51.20 โดย
สื่อท่ีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญใ่ช้ในการนวนิยาย คือ เด็กดี (Dek-D) คิดเป็นร้อยละ 28.20 และอุปกรณ์ที่ใช้ในการอ่านนวนิยาย
ผ่านสื่อออนไลน์ส่วนใหญ่ คือ แท็บเล็ต คดิเป็นร้อยละ 38.50 
 
ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดออนไลน์ (6Ps) ที่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจใช้สื่อออนไลน์ในการอ่านนวนิยาย 

จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดออนไลน์ (6Ps) มีผลต่อการตัดสินใจใช้สื่อออนไลน์ในการอ่านนวนิยายมี
อยู่เพียง 3 ด้าน และตัวแปรอิสระทั้งหมดสามารถอธิบายตัวแปรตามได้ คดิเป็นร้อยละ 57.7 (R Square) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ 0.05 โดยตัวแปรอิสระท่ีมีอิทธพิลต่อการตัดสินใจใช้สื่อออนไลน์ในการอ่านนวนิยายมากทีสุ่ด ได้แก ่ 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) (X1) (β =0.297 Sig. =0.000) ซึ ่งสอดคล้องกับ กฤตยา จันทร์แสนตอ อิราวัฒน์         
ชมระกา และ พนินท์ เครือไทย (2558) ที่ได้ศึกษา กลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้า
สำเร็จรูปผ่านระบบอินเทอร์เน็ตในจังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลาย มีคุณภาพ มาตรฐาน รูปแบบที่ทันสมัย 
และสร้างสรรค์ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูปผ่านระบบอินเทอร์เน็ต อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และยัง
สอดคล้องกับ กฤษณา ศรีอ่อน และ อภิชัย อภิรัตนพิมลชัย (2560) ที่ได้ศึกษา ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความ
ตั้งใจซื้อเบเกอรี่ออนไลน์ของลูกค้าในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พบว่า ความสดใหม่ รสชาติที่ตรงกับความต้องการของผู้บรโิภค 
บรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้ออย่างมีนัยสำคัญด้านสถิติระดับ 0.05  

 รองลงมา คือ ปัจจัยด้านการให้บริการเฉพาะบุคคล (Personalization) (X5) (β =0.191 Sig. =0.000) ซึ่งสอดคล้องกับ 
มนลภัส รัตนพันธ์ (2558) ที่ได้ศึกษา การตลาดออนไลน์ การรับรู้ต่อเว็บเครือข่ายสังคม Facebook ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ
สินค้านำเข้าจากเกาหลีโดยวิธีการสั่งซื้อล่วงหน้าผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พบว่า ด้านการให้บริการแบบเฉพาะเจาะจงให้มีการดูแล
ผู้บริโภคมีความสัมพันธ์ต่อความถี่ในการซื้อสินค้ารอบ 3 เดือน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05  

และ ปัจจัยด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว (Privacy) (X6) (β =0.088 Sig. =0.036) ซึ ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ        
มนลภัส รัตนพันธ์ (2558) ที่ได้ศึกษา การตลาดออนไลน์ การรับรู้ต่อเว็บเครือข่ายสังคม Facebook ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ
สินค้านำเข้าจากเกาหลีโดยวิธีการสั่งซื้อล่วงหน้าผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พบว่า ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัวมีความสัมพันธ์
ด้านความถี่ในการซื้อสินค้าในรอบ 3 เดือน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05  
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H2 : ปัจจัยด้านการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี (TAM) ได้แก่ การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Perceived usefulness) การรับรู้ว่าเป็นระบบที่ง่ายต่อการใช้งาน (Perceived ease of Use) ทัศคติที่มีต่อการใช้งาน (Attitude 
toward using) และการใช้งานจริง (Actual System Use) มีผลต่อการตัดสินใจใช้สื่อออนไลน์ในการอ่านนวนิยาย  

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการดำเนินการวิจัย 
การเลือกกลุม่ตัวอย่าง 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจยัใช้วิธีการเลอืกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการเลือกแบบโควตา (Quota sampling) โดยกำหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างจำนวน 400 ตัวอย่าง ประกอบด้วยกลุม่เจเนอเรชันเบบี้บมูเมอร์ และกลุ่มเจเนอเรชันเอ็กซ์ จำนวนอย่างละเท่าๆ กัน 

 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการวิจัยครั้งนี้  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณเป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วยข้อคำถาม จำนวน 51 ข้อ เป็นข้อ
คำถามปลายปิด จำนวน 49 ข้อ และเป็นข้อคำถามปลายเปิด จำนวน 2 ข้อ แบ่งข้อคำถามทั้งหมด จำนวน 5 ตอน โดยใช้ค่า Alpha 
– Coefficient ที่มากกว่า 0.70 (ประสพชัย พสุนนท์, 2557) โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ แสดงว่าคำถามในแบบสอบถาม
สามารถวัดค่าตัวแปรในการวิจัยอยู่ในระดับที่เช่ือถือได้สูงพอที่จะยอมรับได้ ผู้วิจัยจึงนำแบบสอบถาม ดังกล่าวนี้ไปใช้เก็บข้อมูลจริง
ต่อไป 

 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยจะใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยเลือกใช้สถิติตามความเหมาะสมของข้อมูลที่จะวิเคราะห์ และสมมติฐานการ
วิจัย ซึ่งมีระดับความเชื่อมั่นไว้ท่ี 95% สามารถแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี ้

ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ 6Ps 
- ผลิตภัณฑ์ (Product) 
- ราคา (Price) 
- ช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) 
- การส่งเสรมิการขาย (Promotion) 
- การให้บรกิารเฉพาะบุคคล (Personalization) 
- การรักษาความเป็นสว่นตวั (Privacy) 

ปัจจัยด้านการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลย ี(TAM) 
- การรับรู้ถึงประโยชนท์ี่ได้รับจากเทคโนโลยสีารสนเทศ 

(Perceived usefulness)  
- การรับรู้ว่าเป็นระบบที่ง่ายต่อการใช้งาน 

(Perceived ease of Use) 
- ทัศคติทีม่ีต่อการใช้งาน  

(Attitude toward using) 
- การใช้งานจริง (Actual System Use)  

การตัดสินใจใช้สื่อออนไลน์ในการอ่านนวนิยาย 
- การตระหนกัถึงปญัหา (Problem Recognition) 
- การคน้หาข้อมูล (Information Search) 
- การประเมนิผลทางเลอืก (Evaluation of 

Alternatives) 
- การตัดสินใจซ้ือสินค้า (Purchase decision) 
- พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ (Postpurchase Behavior) 

 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการแสดงค่าข้อมูลเป็น จำนวน ร้อยละ (Percentage) โดยการวิเคราะห์
แยกเป็นตารางทางเดียว ได้แก่ เพศ อายุ ความถี่การใช้งาน วัตถุประสงค์ของการใช้งาน เป็นต้น 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 โดยใช้
โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) เพื่อทดสอบสมมติฐานของ
งานวิจัย 

 
ผลการวิจัย และอภิปรายผลการวิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ในงานวิจัยนี้ เป็นเพศหญิงมากท่ีสุดร้อยละ 61.80 เพศชายร้อยละ 38.30 มีอายุในช่วง 52 – 
57 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.30 รองลงมามีช่วงอายุ 47-41 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 23.00 ความถี่ในการอ่านนวนิยายผ่านสื่อออนไลนส์่วน
ใหญ่ น้อยกว่า 1 วัน/สัปดาห์ คดิเป็นร้อยละ 43.50 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน คือ ใช้ในการผ่อนคลาย คิดเป็นร้อยละ 51.20 โดย
สื่อท่ีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญใ่ช้ในการนวนิยาย คือ เด็กดี (Dek-D) คิดเป็นร้อยละ 28.20 และอุปกรณ์ที่ใช้ในการอ่านนวนิยาย
ผ่านสื่อออนไลน์ส่วนใหญ่ คือ แท็บเล็ต คดิเป็นร้อยละ 38.50 
 
ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดออนไลน์ (6Ps) ที่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจใช้สื่อออนไลน์ในการอ่านนวนิยาย 

จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดออนไลน์ (6Ps) มีผลต่อการตัดสินใจใช้สื่อออนไลน์ในการอ่านนวนิยายมี
อยู่เพียง 3 ด้าน และตัวแปรอิสระทั้งหมดสามารถอธิบายตัวแปรตามได้ คดิเป็นร้อยละ 57.7 (R Square) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ 0.05 โดยตัวแปรอิสระท่ีมีอิทธพิลต่อการตัดสินใจใช้สื่อออนไลน์ในการอ่านนวนิยายมากทีสุ่ด ได้แก ่ 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) (X1) (β =0.297 Sig. =0.000) ซึ ่งสอดคล้องกับ กฤตยา จันทร์แสนตอ อิราวัฒน์         
ชมระกา และ พนินท์ เครือไทย (2558) ที่ได้ศึกษา กลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้า
สำเร็จรูปผ่านระบบอินเทอร์เน็ตในจังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลาย มีคุณภาพ มาตรฐาน รูปแบบที่ทันสมัย 
และสร้างสรรค์ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูปผ่านระบบอินเทอร์เน็ต อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และยัง
สอดคล้องกับ กฤษณา ศรีอ่อน และ อภิชัย อภิรัตนพิมลชัย (2560) ที่ได้ศึกษา ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความ
ตั้งใจซื้อเบเกอรี่ออนไลน์ของลูกค้าในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พบว่า ความสดใหม่ รสชาติที่ตรงกับความต้องการของผู้บรโิภค 
บรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้ออย่างมีนัยสำคัญด้านสถิติระดับ 0.05  

 รองลงมา คือ ปัจจัยด้านการให้บริการเฉพาะบุคคล (Personalization) (X5) (β =0.191 Sig. =0.000) ซึ่งสอดคล้องกับ 
มนลภัส รัตนพันธ์ (2558) ที่ได้ศึกษา การตลาดออนไลน์ การรับรู้ต่อเว็บเครือข่ายสังคม Facebook ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ
สินค้านำเข้าจากเกาหลีโดยวิธีการสั่งซื้อล่วงหน้าผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พบว่า ด้านการให้บริการแบบเฉพาะเจาะจงให้มีการดูแล
ผู้บริโภคมีความสัมพันธ์ต่อความถี่ในการซื้อสินค้ารอบ 3 เดือน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05  

และ ปัจจัยด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว (Privacy) (X6) (β =0.088 Sig. =0.036) ซึ ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ        
มนลภัส รัตนพันธ์ (2558) ที่ได้ศึกษา การตลาดออนไลน์ การรับรู้ต่อเว็บเครือข่ายสังคม Facebook ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ
สินค้านำเข้าจากเกาหลีโดยวิธีการสั่งซื้อล่วงหน้าผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พบว่า ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัวมีความสัมพันธ์
ด้านความถี่ในการซื้อสินค้าในรอบ 3 เดือน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05  



1782
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

Model 
Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients t Sig. 
B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 1.169 .147  7.937 .000 
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (X1) .297 .045 .364 6.613 .000* 
ปัจจัยด้านราคา (X2) .060 .042 .078 1.422 .156 
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (X3) .024 .051 .028 .476 .634 
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (X4) .052 .041 .068 1.266 .206 
ปัจจัยด้านการให้บริการเฉพาะบุคคล (X5) .191 .048 .239 3.958 .000* 
ปัจจัยด้านการรักษาความเปน็ส่วนตัว 
(X6) 

.088 .042 .124 2.105 .036* 

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ปัจจัยส่วนผสมทาง

การตลาดออนไลน์ (6Ps) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้สื่อออนไลน์ในการอ่านนวนิยาย 
 

ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี (TAM) 
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้สื่อออนไลน์ในการอ่านนวนิยาย 

จากการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี (TAM) มีผลต่อการตัดสินใจใช้สื่อออนไลน์ในการ
อ่านนวนิยาย และตัวแปรอิสระทั้งหมดสามารถอธิบายตัวแปรตามได้ คิดเป็นร้อยละ 55.9 (R Square) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 
0.05 โดยเรียงลำดับจากมากไปน้อยได้แก่ 

ทัศคติที่มีต่อการใช้งาน (Attitude toward using) (X3) (β =0.369 Sig. =0.000) รองลงมา คือ การใช้งานจริง (Actual 
System Use) (X4) (β =0.191 Sig. =0.000) ปัจจัยด้านการรับรู ้ถึงประโยชน์ที ่ได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศ (Perceived 
usefulness) (X1) (β =0.171 Sig. =0.000) และ การรับรู้ว่าเป็นระบบที่ง่ายต่อการใช้งาน (Perceived ease of Use) (X2) (β 
=0.135 Sig. =0.000) ตามลำดับ  

 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีระ กุลสวัสดิ์ (2557) ที่ได้ศึกษา การยอมรับอีเลิร์ นนิ่งของนิสิตระดับปริญญาตรีใน
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยพบว่า 1) การรับรู้ว่าอีเลิร์นนิ่งง่ายต่อการใช้งานมีผลต่อความตั้งใจในการใช้อีเลิร์นนิ่ง กล่าวคือ เมื่อนิสิตรับรู้
ว่าอีเลิร์นนิ่งง่ายต่อการใช้งาน จะส่งผลต่อการเรียนรู้ และเมื่อเรียนรู้จะเกิดการรับรู้ว่าอีเลิร์นนิ่งมีประโยชน์ 2) การรับรู้ว่าอีเลิร์นนิ่ง
มีประโยชน์ กล่าวคือ เมื่อนิสิตรับรู้ว่าอีเลิร์นนิ่งมีประโยชน์ จะส่งผลทำให้เกิดความรู้สึกท่ีดีต่อความตั้งใจในการใช้อีเลิร์นนิ่ง และ 3) 
เจตคติต่อการใช้อีเลิร์นนิ่ง กล่าวคือ เมื่อนิสิตมีเจตคติที่ดีต่อการใช้อีเลิร์นนิ่ง จะเกิดความตั้งใจในการใช้อีเลิร์นนิ่ง โดยปัจจัยทั้งหมด
รวมกันส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้อีเลิร์นนิ่งของนิสิตได้ร้อยละ 63 อีกทั้งงานวิจัย วนิดา ตะนุรักษ์ นรพล จินันท์เดช และคณะ 
(2560) ที่ได้ศึกษา อิทธิพลของทัศนคติต่อการใช้งาน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อพฤติกรรมความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยีของพนักงาน
อุตสาหกรรมการค้าส่งและค้าปลีกไทย ก็พบว่า 1) ปัจจัยด้านการรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้งาน เช่น การเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว มี
การทำงานท่ีชัดเจน การปฏิบัติงานไม่ยุ่งยากซับซ้อน 2) ปัจจัยด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การมี
ศักยภาพการทำงานที่สะดวกรวมเร็ว การเช่ือมโยงข้อมูลได้เร็วข้ึน การมีประสิทธิภาพในการทำงาน 3) ปัจจัยด้านทัศคติที่มีต่อการ
ใช้งาน เช่น การมีความพึงพอใจที่ได้ใช้งาน การมีความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ ความคิดที่ดีในการใช้งาน 4) พฤติกรรมความตั้งใจท่ี

จะใช้งานบ่อย พฤติกรรมการใช้งานมากขึ้น ส่งผลต่อพฤติกรรมความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยีของพนักงานอุตสาหกรรมการค้าส่ง
และค้าปลีกไทย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.01 

Model 
Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients t Sig. 
B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .417 .169  2.460 .014 

ปัจจัยการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศ (X1) 

.171 .044 .166 3.866 .000* 

การรับรู้ว่าเป็นระบบที่งานต่อการใช้งาน (X2) .135 .037 .154 3.689 .000* 
ทัศคติท่ีมีต่อการใช้งาน(X3) .369 .038 .398 9.690 .000* 
การใช้งานจริง (X4) .191 .038 .219 5.048 .000* 

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ปัจจัยด้านการยอมรับ

นวัตกรรมและเทคโนโลยี (TAM) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้สื่อออนไลน์ในการอ่านนวนิยาย 
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

Model 
Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients t Sig. 
B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 1.169 .147  7.937 .000 
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (X1) .297 .045 .364 6.613 .000* 
ปัจจัยด้านราคา (X2) .060 .042 .078 1.422 .156 
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (X3) .024 .051 .028 .476 .634 
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (X4) .052 .041 .068 1.266 .206 
ปัจจัยด้านการให้บริการเฉพาะบุคคล (X5) .191 .048 .239 3.958 .000* 
ปัจจัยด้านการรักษาความเปน็ส่วนตัว 
(X6) 

.088 .042 .124 2.105 .036* 

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ปัจจัยส่วนผสมทาง

การตลาดออนไลน์ (6Ps) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้สื่อออนไลน์ในการอ่านนวนิยาย 
 

ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี (TAM) 
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้สื่อออนไลน์ในการอ่านนวนิยาย 

จากการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี (TAM) มีผลต่อการตัดสินใจใช้สื่อออนไลน์ในการ
อ่านนวนิยาย และตัวแปรอิสระทั้งหมดสามารถอธิบายตัวแปรตามได้ คิดเป็นร้อยละ 55.9 (R Square) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 
0.05 โดยเรียงลำดับจากมากไปน้อยได้แก่ 

ทัศคติที่มีต่อการใช้งาน (Attitude toward using) (X3) (β =0.369 Sig. =0.000) รองลงมา คือ การใช้งานจริง (Actual 
System Use) (X4) (β =0.191 Sig. =0.000) ปัจจัยด้านการรับรู ้ถึงประโยชน์ที ่ได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศ (Perceived 
usefulness) (X1) (β =0.171 Sig. =0.000) และ การรับรู้ว่าเป็นระบบที่ง่ายต่อการใช้งาน (Perceived ease of Use) (X2) (β 
=0.135 Sig. =0.000) ตามลำดับ  

 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีระ กุลสวัสดิ์ (2557) ที่ได้ศึกษา การยอมรับอีเลิร์ นนิ่งของนิสิตระดับปริญญาตรีใน
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยพบว่า 1) การรับรู้ว่าอีเลิร์นนิ่งง่ายต่อการใช้งานมีผลต่อความตั้งใจในการใช้อีเลิร์นนิ่ง กล่าวคือ เมื่อนิสิตรับรู้
ว่าอีเลิร์นนิ่งง่ายต่อการใช้งาน จะส่งผลต่อการเรียนรู้ และเมื่อเรียนรู้จะเกิดการรับรู้ว่าอีเลิร์นนิ่งมีประโยชน์ 2) การรับรู้ว่าอีเลิร์นนิ่ง
มีประโยชน์ กล่าวคือ เมื่อนิสิตรับรู้ว่าอีเลิร์นนิ่งมีประโยชน์ จะส่งผลทำให้เกิดความรู้สึกท่ีดีต่อความตั้งใจในการใช้อีเลิร์นนิ่ง และ 3) 
เจตคติต่อการใช้อีเลิร์นนิ่ง กล่าวคือ เมื่อนิสิตมีเจตคติที่ดีต่อการใช้อีเลิร์นนิ่ง จะเกิดความตั้งใจในการใช้อีเลิร์นนิ่ง โดยปัจจัยทั้งหมด
รวมกันส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้อีเลิร์นนิ่งของนิสิตได้ร้อยละ 63 อีกทั้งงานวิจัย วนิดา ตะนุรักษ์ นรพล จินันท์เดช และคณะ 
(2560) ที่ได้ศึกษา อิทธิพลของทัศนคติต่อการใช้งาน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อพฤติกรรมความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยีของพนักงาน
อุตสาหกรรมการค้าส่งและค้าปลีกไทย ก็พบว่า 1) ปัจจัยด้านการรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้งาน เช่น การเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว มี
การทำงานท่ีชัดเจน การปฏิบัติงานไม่ยุ่งยากซับซ้อน 2) ปัจจัยด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การมี
ศักยภาพการทำงานที่สะดวกรวมเร็ว การเช่ือมโยงข้อมูลได้เร็วข้ึน การมีประสิทธิภาพในการทำงาน 3) ปัจจัยด้านทัศคติที่มีต่อการ
ใช้งาน เช่น การมีความพึงพอใจที่ได้ใช้งาน การมีความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ ความคิดที่ดีในการใช้งาน 4) พฤติกรรมความตั้งใจท่ี

จะใช้งานบ่อย พฤติกรรมการใช้งานมากขึ้น ส่งผลต่อพฤติกรรมความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยีของพนักงานอุตสาหกรรมการค้าส่ง
และค้าปลีกไทย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.01 

Model 
Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients t Sig. 
B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .417 .169  2.460 .014 

ปัจจัยการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศ (X1) 

.171 .044 .166 3.866 .000* 

การรับรู้ว่าเป็นระบบที่งานต่อการใช้งาน (X2) .135 .037 .154 3.689 .000* 
ทัศคติท่ีมีต่อการใช้งาน(X3) .369 .038 .398 9.690 .000* 
การใช้งานจริง (X4) .191 .038 .219 5.048 .000* 

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ปัจจัยด้านการยอมรับ

นวัตกรรมและเทคโนโลยี (TAM) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้สื่อออนไลน์ในการอ่านนวนิยาย 
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ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีการพัฒนามนุษย์และดัชนีความสุขของประเทศทั่วโลก

นูรไอนี เด่นบุรณะ1* และ ธนวิทย์ บุญสิทธิ์2

บทคัดย่อ
บทความนี้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีการพัฒนามนุษย์และดัชนีความสุขของประเทศทั่วโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างดชันกีารพฒันามนษุย์และดชันคีวามสขุและศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อดชันีการพฒันามนษุย์ของประเทศทัว่

โลก โดยการศึกษาในครั้งนี้ใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้อน (Multiple regression analysis ) ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูล

ภาคตัดขวาง (Cross-sectional data) จากฐานข้อมูลดัชนีการพัฒนามนุษย์ปี 2016 และฐานข้อมูลดัชนีความสุขโลกปี 2016 โดย

ใช้กลุ่มตัวอย่าง 157 ประเทศ ผลการศึกษาพบว่า ประเทศที่มีดัชนีการพัฒนามนุษย์สูงที่สุด 10 ประเทศได้แก่ นอร์เวย์ ออสเตรเลีย 

สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี เดนมาร์ก สิงคโปร์ เนเธอร์แลนด์ ไอร์แลนด์ ไอซ์แลนด์ แคนาดา และ ประเทศที่มีดัชนีการพัฒนามนุษย์

ต�่าที่สุด 10 ประเทศ ได้แก่ เอริเทรีย เซียร์ราลีโอน โมซัมบิก ซูดานใต้ กินี บุรุนดี บูร์กินาฟาโซ ชาด ไนเจอร์ สาธารณรัฐแอฟริกากลาง 

และ ประเทศที่มีดัชนีความสุขโลกสูงสุด 10 ประเทศได้แก่ เดนมาร์ก สวิตเซอร์แลนด์ ไอซ์แลนด์ นอร์เวย์ ฟินแลนด์ แคนาดา 

เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย สวีเดนและ ประเทศที่มีดัชนีความสุขโลกต�่าสุด 10 ประเทศได้แก่ มาดากัสการ์ แทนซาเนีย 

ไลบเีรยี กนีิ รวนัดา เบนนิ อฟักานสิถาน โตโก ซเีรีย บรุนุด ีนอกจากนี ้จากการศึกษาเรือ่งความสมัพนัธ์ระหว่างดชันกีารพัฒนามนษุย์

และดชันคีวามสขุของประเทศทัว่โลก พบว่าดชันกีารพฒันามนษุย์และดชันคีวามสขุของประเทศทัว่โลก มคีวามพนัธ์กนั อยูใ่นระดบั
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ค�าส�าคัญ : ดัชนีการพัฒนามนุษย์ ดัชนีความสุขโลก 

1 นิสิต, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
2 ดร., สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
1 Student , Economics Program, Faculty of Economics and Business Adminnistration, Thaksin University, Songkla Campus
2 Dr., Economics Program, Faculty of Economics and Business Adminnistration, Thaksin University, Songkla Campus

* Corresponding another : Email : thanawit_dome@hotmail.com



1786
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

The Relationship between Human Development Index and World Happiness Index of 

countries around the world

Nhurainee Denburana1* and Thanawit Bunsit2

Abstract
This article studies the relationship between the human development index, and the index of happiness 

of countries around the world. The objective is to study the relationship between the human development 

index, and the index of happiness and study the factors that affect human development index of countries 

around the world. By this time, studies using regression analysis (Multiple regression analysis), complex information 

used in the study is cross sector data (Cross-sectional data) from the database, the human development index 

year 2016 and world happiness index, database year 2016, using a sample of 157 countries. countries study 

found that the countries with the highest human development index, the 10 countries including Norway Australia 

Switzerland Germany Denmark Singapore Netherlands Ireland Iceland Canada and countries with the lowest 

human development index, 10 countries, including Eritrea Sierra Leone Mozambique South Sudan Guinea 

Burundi Burkina Faso Chad Niger Burkina Central African Republic and the country that has the world highest 

happiness index, 10 countries including Denmark Switzerland Iceland Norway Finland Canada Netherlands New 

Zealand Australia Sweden and the country has the lowest global happiness index, 10 countries, including 

Madagascar, Tanzania, Liberia, Guinea Rwanda Benin Afghanistan Togo Syria Burundi. In addition, the study of 

the relationship between the human development index, and the index of happiness of countries around the 

world. Found that the human development index, and the index of happiness of countries around the world. 

Relations have suffered in the 57 percent intermediate and study on factors that influence the human 

development index. The average life expectancy is found to. Value of gross domestic product the country. 

Years of study, the average cost of research and development, population-level corruption as factors that affect 

human development index statistically significant at 0.05 level.

Keywords: Human Development Index, World Happiness Index.

บทนำ 

แมประเทศตางๆ ในโลกจะมีรูปแบบการปกครองท่ีแตกตางกัน รวมทั้งมีการกำหนดระบบเศรษฐกิจที่แตกตางกัน แต

เชื่อวาเปาหมายสูงสุดของภาครัฐในทุกประเทศไมแตกตางกันแตอยางใดนั่นคือการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใน

ประเทศนั่นเอง ในอดีตที่ผานมาประเทศสวนใหญมักเลือกใชการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศตอบุคคล 

(Growth of Gross Domestic Product per Capita) เปนเปาหมายในการพัฒนาเนื่องจากเห็นวาเมื่อประเทศมีผลิตภัณฑ

มวลรวมภายในประเทศตอบุคคลสูงขึ้นยอมหมายถึงการที่ประชาชนในประเทศมีรายไดตอบุคคลสูงข้ึนและมีมาตรฐานการ

ครองชีพที่สูงขึ้นและนำไปสูคุณภาพชีวิตที่สูงข้ึนสงผลใหลวนแตเปนวิถีทางที่จะนำไปสูความอยูดมีีสุขและความผาสกุของมนุษย

ทั้งสิ้น ( ศุภเจตน จันทรสาสน, 2557 ) ภายใตกรอบแนวคิดการพัฒนามนุษยของ UNDP ดัชนี HDI เปนดัชนีชี้วัดระดับการ

พัฒนามนุษยหรือการพัฒนาคนในแตละประเทศซึ่งพิจารณาองคประกอบ ใน 3 ดานดวยกัน ไดแก ดานสุขภาพ ดานการศึกษา 

และดานมาตรฐานดานการครองชีพ เปนวิธีการวัดความอยูดีกินดีตามมาตรฐานซึ่งเปนสวนสำคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจแลว

ยังเปนตัวชี้วัดระดับการพัฒนาของแตละประเทศในการระบุวาประเทศใดประเทศหนึ่งจัดอยูในกลุมประเทศที่พัฒนาแลวและ

ประเทศที่กำลังพัฒนา นอกจากนี้การที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพจะตองอาศัยปจจัยที ่เกี ่ยวของ

หลากหลายปจจัย ไมไดเกิดขึ้นจากปจจัยใดปจจัยหนึ่ง แตปจจัยหนึ่งที่สำคัญคือความสุข ความสุขเปนสิ่งท่ีทุกคนปรารถนาและ

สอดคลองกับการพัฒนาอยางยังยืนเพราะความสุขเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาจะสงผลตอคุณภาพชีวิตที่ดีของมนุษย ดัชนี

ความสุขเปนอีกมิติหนึ่งในการพัฒนามนุษย เนื่องจากมนุษยทุกคนตางตองการมีความสุขดวยกันทั้งสิน้ ดัชนีความสุขเปนการวัด

คาจากการประเมินตนเองดานความสุขและสวัสดีภาพ ดังนั้นควรเปนนโยบายของทุกประเทศ เพื่อการบรรลุเปาหมายในการ

พัฒนาอยางย่ังยืน ซึ่งเปาหมายนี้ไดรวมแนวความคิดท่ีวาสวัสดภีาพของมนษุยควรไดรับการบมเพาะผานวิธีการแบบองครวมทั้ง

ทางเศรษฐกิจสังคมและสิ ่งแวดลอม มากกวาวิธีการแคบ ๆ ที ่มุ งเนนไปที่การเติบโตทางเศรษฐกิจอยางเดียว  (เฉลิมพล  

แจมจันทร, 2556) 

        จากที่มาและความสำคัญดังกลาว บทความนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางดัชนีการพัฒนา

มนุษยและดัชนีความสุขของประเทศทั่วโลกเพื ่อมุงเนนวาการพัฒนามนุษยควรจะเปนเรื่องที่สำคัญที่สุดมีใชเพียงแคการ

เจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจ ภายใตความเช่ือท่ีวามนุษยเปนศูนยกลางของการพัฒนา เมื่อมนุษยมีความเจริญการพัฒนาดานอื่นๆ 

จะสงผลตอความอยูดีมีสุขและสังคมที่มีความสุขที่ยั่งยืน และดานอื่นๆก็จะดีขึ้นตามลำดับ 

 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางดชันีการพัฒนามนุษยและดัชนีความสุขของประเทศท่ัวโลก 

2. เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอดัชนกีารพัฒนามนุษยของประเทศท่ัวโลก 

 

แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวของ 

ความหมายและดัชนกีารพัฒนามนุษย 

1.1)ดัชนีการพัฒนามนุษย  (Human Development Index: HDI) เปนดัชนีการวัดและเปรียบเทียบ ความ

ยากจน การรูหนังสือ การศึกษา อายุขัย การคลอดบุตร และปจจัยอื่น ๆ ของประเทศตาง ๆ ทั่วโลก เปนวิธีการวัดความอยูดี

กินดีตามมาตรฐาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในเด็กและเยาวชน หลายคนใชดัชนีการพัฒนามนุษยของสหประชาชาตินี้ในการระบุวา

ประเทศใดประเทศหนึ่งจัดอยูในกลุมประเทศท่ีพัฒนาแลว ประเทศท่ีกำลังพัฒนา หรือประเทศพัฒนานอยที่สุดดัชนีการพัฒนา

มนุษยวัดความสำเร็จโดยเฉลี่ยของแตละประเทศในการพัฒนามนุษยสามดานหลักๆ ไดแก ดานสุขภาพ ดานการศึกษา และ

ดานมาตรฐานดานการครองชีพ 
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บทนำ 

แมประเทศตางๆ ในโลกจะมีรูปแบบการปกครองท่ีแตกตางกัน รวมทั้งมีการกำหนดระบบเศรษฐกิจที่แตกตางกัน แต

เชื่อวาเปาหมายสูงสุดของภาครัฐในทุกประเทศไมแตกตางกันแตอยางใดนั่นคือการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใน

ประเทศนั่นเอง ในอดีตที่ผานมาประเทศสวนใหญมักเลือกใชการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศตอบุคคล 

(Growth of Gross Domestic Product per Capita) เปนเปาหมายในการพัฒนาเนื่องจากเห็นวาเมื่อประเทศมีผลิตภัณฑ

มวลรวมภายในประเทศตอบุคคลสูงขึ้นยอมหมายถึงการที่ประชาชนในประเทศมีรายไดตอบุคคลสูงข้ึนและมีมาตรฐานการ

ครองชีพที่สูงขึ้นและนำไปสูคุณภาพชีวิตที่สูงข้ึนสงผลใหลวนแตเปนวิถีทางที่จะนำไปสูความอยูดมีีสุขและความผาสกุของมนุษย

ทั้งสิ้น ( ศุภเจตน จันทรสาสน, 2557 ) ภายใตกรอบแนวคิดการพัฒนามนุษยของ UNDP ดัชนี HDI เปนดัชนีชี้วัดระดับการ

พัฒนามนุษยหรือการพัฒนาคนในแตละประเทศซึ่งพิจารณาองคประกอบ ใน 3 ดานดวยกัน ไดแก ดานสุขภาพ ดานการศึกษา 

และดานมาตรฐานดานการครองชีพ เปนวิธีการวัดความอยูดีกินดีตามมาตรฐานซึ่งเปนสวนสำคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจแลว

ยังเปนตัวชี้วัดระดับการพัฒนาของแตละประเทศในการระบุวาประเทศใดประเทศหนึ่งจัดอยูในกลุมประเทศที่พัฒนาแลวและ

ประเทศที่กำลังพัฒนา นอกจากนี้การที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพจะตองอาศัยปจจัยที ่เกี ่ยวของ

หลากหลายปจจัย ไมไดเกิดขึ้นจากปจจัยใดปจจัยหนึ่ง แตปจจัยหนึ่งที่สำคัญคือความสุข ความสุขเปนสิ่งท่ีทุกคนปรารถนาและ

สอดคลองกับการพัฒนาอยางยังยืนเพราะความสุขเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาจะสงผลตอคุณภาพชีวิตที่ดีของมนุษย ดัชนี

ความสุขเปนอีกมิติหนึ่งในการพัฒนามนุษย เนื่องจากมนุษยทุกคนตางตองการมีความสุขดวยกันทั้งสิน้ ดัชนีความสุขเปนการวัด

คาจากการประเมินตนเองดานความสุขและสวัสดีภาพ ดังนั้นควรเปนนโยบายของทุกประเทศ เพื่อการบรรลุเปาหมายในการ

พัฒนาอยางย่ังยืน ซึ่งเปาหมายนี้ไดรวมแนวความคิดท่ีวาสวัสดภีาพของมนษุยควรไดรับการบมเพาะผานวิธีการแบบองครวมทั้ง

ทางเศรษฐกิจสังคมและสิ ่งแวดลอม มากกวาวิธีการแคบ ๆ ที ่มุ งเนนไปที่การเติบโตทางเศรษฐกิจอยางเดียว  (เฉลิมพล  

แจมจันทร, 2556) 

        จากที่มาและความสำคัญดังกลาว บทความนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางดัชนีการพัฒนา

มนุษยและดัชนีความสุขของประเทศทั่วโลกเพื ่อมุงเนนวาการพัฒนามนุษยควรจะเปนเรื่องที่สำคัญที่สุดมีใชเพียงแคการ

เจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจ ภายใตความเช่ือท่ีวามนุษยเปนศูนยกลางของการพัฒนา เมื่อมนุษยมีความเจริญการพัฒนาดานอื่นๆ 

จะสงผลตอความอยูดีมีสุขและสังคมที่มีความสุขที่ยั่งยืน และดานอื่นๆก็จะดีขึ้นตามลำดับ 

 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางดชันีการพัฒนามนุษยและดัชนีความสุขของประเทศท่ัวโลก 

2. เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอดัชนกีารพัฒนามนุษยของประเทศท่ัวโลก 

 

แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวของ 

ความหมายและดัชนกีารพัฒนามนุษย 

1.1)ดัชนีการพัฒนามนุษย  (Human Development Index: HDI) เปนดัชนีการวัดและเปรียบเทียบ ความ

ยากจน การรูหนังสือ การศึกษา อายุขัย การคลอดบุตร และปจจัยอื่น ๆ ของประเทศตาง ๆ ทั่วโลก เปนวิธีการวัดความอยูดี

กินดีตามมาตรฐาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในเด็กและเยาวชน หลายคนใชดัชนีการพัฒนามนุษยของสหประชาชาตินี้ในการระบุวา

ประเทศใดประเทศหนึ่งจัดอยูในกลุมประเทศท่ีพัฒนาแลว ประเทศท่ีกำลังพัฒนา หรือประเทศพัฒนานอยที่สุดดัชนีการพัฒนา

มนุษยวัดความสำเร็จโดยเฉลี่ยของแตละประเทศในการพัฒนามนุษยสามดานหลักๆ ไดแก ดานสุขภาพ ดานการศึกษา และ

ดานมาตรฐานดานการครองชีพ 
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

ดานสุขภาพ ซึ่งวัดไดจากอายุขัย 

ดานการศึกษา ซึ่งวัดไดจากการรูหนังสือ (มีน้ำหนักเปนสองในสามสวน) และอัตราสวนการเขาเรียนสุทธิที่รวมกันท้ัง

ระดับประถม มัธยม และอุดมศกึษา (มีน้ำหนักเปนหนึ่งในสามสวน) 

ดานมาตรฐานคุณภาพชีวิต ซึ่งวัดไดจากผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product - GDP) 

ตอหัวและความเทาเทียมกันของอำนาจซื้อ (purchasing power parity - PPP) ( วรรณพงษ ดุรงคเวโรจน, 2557)     

1.2) ความหมาย ของการพัฒนามนุษยวาเปนกระบวนการตอเนื่องที่ทำใหคนมีความสมบูรณทั้งกำลังกาย   กำลัง

ความคิดมีขีดความสามารถสูงขึ้นในทุกๆดาน อันจะยังประโยชนตอทั้งตนเองครอบครัวสังคมและประเทศชาติ เพื่อบรรลุถึง

ความตองการของมนุษยชาติในปจจุบัน ขณะเดียวกันก็จะตองไมเปนลดทอนหรือเบียดบังโอกาสที่จะบรรลุความตองการ

พ้ืนฐานของมนุษยในรุนตอ ๆ ไปดวย 

1.3)10 ประเทศท่ีมีดัชนีการพัฒนามนุษยสูงสุดและประเทศท่ีมีดัชนีการพัฒนามนุษยต่ำสุด 

10 ประเทศที่มดีชันกีารพัฒนามนษุยสูงสุด 10 ประเทศที่มดีชันีการพัฒนามนษุยต่ำสดุ 

อันดับ ประเทศ HDI อันดับ ประเทศ HDI 

1. Norway 0.949 1. Central African  Republic 0.352 

2. Australia 0.939 2. Niger 0.353 

3. Switzerland 0.939 3. Chad 0.396 

4. Germany 0.926 4. Burkina Faso 0.392 

5. Denmark 0.925 5. Burundi 0.404 

6. Singapore 0.925 6. Guinea 0.414 

7. Netherlands 0.924 7. South Sudan 0.418 

8. Ireland 0.923 8. Mozambique 0.418 

9. Iceland 0.921 9. Sierra Leone 0.420 

10. Canada 0.920 10. Eritrea 0.420 

 

ความหมายและดัชนีความสุข 

2.1) ความหมายของความสุข 

วีนโฮเฟน (1997)ใหนิยามความสขุวาหมายถึงเปนการประเมินของแตละคนวาช่ืนชอบชีวิตโดยรวมของตนเองมากแค

ไหนการท่ีเราบอกวาเรามีความสุขจึงหมายถงึเรารูสึกชอบหรือพึงพอใจกับชีวิตเราคนท่ีมีความสุขนั้นเปนคนที่แทบจะไมรูสึก

วิตกกังวลกับชีวิตตนเองมสีุขภาพชีวิตที่ดีและมคีวามพอใจมากกวาคนที่ไมมีความสุข 

ความสุขตามทฤษฎีจรยิศาสตรของอริสโตเติลนักปราชญชาวกรีก (Gavin and Mason.  2004 : 387-389)  

กลาววามนษุยทุกคนอยากมีความสุขและแสวงหาหนทางที่จะนำชีวติไปสูความสุขรวมถึงความสุขแตละประเภทจะสัมพันธกับ

สิ่งหนึ่งอยางสมเหตุสมผลหากมนุษยจะพบกับชีวิตที่ดีงามมนุษยก็ตองอยูในสังคมท่ีดีเชนกัน 

ความสุขในความหมายทางเศรษฐศาสตร คือ ความพอใจ และความพอใจก็  คือ การได อรรถประโยชน และ

อรรถประโยชนก็ไดจากการกิน การใช และการเอาประโยชนอ่ืนๆจากวัตถุปจจัยตางๆ (ณรงค เพ็ชรประเสริฐ และกนกพร นิตย

นิธิพฤทธ,2553) 

 

 

 

2.2)10 ประเทศท่ีมีดัชนีความสขุมากที่สุดและประเทศท่ีมีดัชนีความสุขนอยทีสุ่ด 

10 ประเทศที่มดีัชนีความสุขมากท่ีสุด 10 ประเทศที่มดีชันีความสุขนอยที่สุด 

อันดับ ประเทศ HPI อันดับ ประเทศ HPI 

1. Denmark 7.526 1. Burundi 2.905 

2. Switzerland 7.509 2. Syria 3.069 

3. Iceland 7.501 3. Togo 3.303 

4. Norway 7.498 4. Afghanistan 3.360 

5. Finland 7.413 5. Benin 3.484 

6. Canada 7.404 6. Rwanda 3.515 

7. Netherlands 7.339 7. Guinea 3.607 

8. New Zealand 7.334 8. Liberia 3.622 

9. Australia 7.313 9. Tanzania 3.666 

10. Denmark 7.526 10. Madagascar 3.695 

 

2.3) วิธีการวัดความสุข 

2.3.1) การวัดความสุขรวมเฉลี่ย (Average Happiness) เปนวิธีวัดแบบทั่วๆไปท่ีมีการรวบรวมคาความพึงพอใจ

ของคนในชาติแลวหาคาเฉลีย่แบบงายๆ เชนคาเฉลี่ยในทางสถิติระหวาง 0-10 ของประชากรทุกกลุม แลวมารวมกันตาม

หลักการความสุขสูงสุด (Greatest Happiness) โดยใหน้ำหนักความสุขของแตละคนเทากัน อยางไรกดี็ระยะหลังนักวิชาการ 

เชน Layard (2005), Veenhoven (2007) มักเสนอวาควรใหมีการใหน้ำหนักแกกลุมประชากรที่มีความยากลําบากเปนพิเศษ 

2.3.2) การวัดชวงชีวิตที่มีความสุข (Happy life years) เปนการวัดความสุขจากความยืนยาวโดยคำนวณจากคา

ความสุขและอายุคาดเฉลี่ย นักวิชาการเชน Bentham เสนอแนะวาการวัดความสุขไมควรวัดแคระดับความสุขเทานั้นแตควร

รวมถึงชวงระยะเวลา (ที่มีความสขุดวย) ดังนั้นจึงควรรวมขอมลูของความพึงพอใจในชีวิตและความยืนยาวของชีวิตเขาดวยกัน 

ดังสูตรนีH้appy Life Year = (Life Expectancy at birth) * (0-10)/10 Happiness 

2.3.3) การวัดความสุขโดยปรับความไมเทาเทียม (Inequality Adjusted Happiness (IAH)) ผูจัดทํานโยบาย

มักจะคาดหวังใหความสุขโดยรวมของคนในชาติสูงขณะเดยีวกันตองการใหมีระดับความไมเทาเทียมในความสุขต่ำดังนั้นการวัด

แบบนี้จึงเปนการใหน้ำหนักของท้ังสองตัวแปรดังกลาวโดยใหน้ำหนกัเทากัน 

ดังนั้น การจะเลือกใชวิธีการวัดแบบไหนเปนดัชนีชี้วัดความสุขขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของนโยบายวาจะเนน ความสุข

จากจำนวน หรือเนนความยุติธรรมหรือเนนความยืนยาว (กนกพร  นิตยนิธิพฤทธิ์, 2553) 

 

แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับดัชนีการพัฒนามนุษยและดัชนีความสุข 

แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนามนุษย กอ สวัสดิ์พาณิชย อางถึงใน (กาญจนา สันติพัฒนาช่ือ และ คณะ 2541:22) 

กลาวถึงการพัฒนามนษุยใน แนวคิดเก่ียวกับมโนทัศน ที่ถือวามนุษยเปนศูนยกลาง ของการพัฒนาคือ พัฒนาการตองเกิดจาก

การกระทำของมนุษย ผลประโยชนของ การพัฒนาจะตองเปนของมนุษย  เมื่อมนุษยตระหนักถึงความตองการถึงความตองการ 

หรือความจำเปนของมนุษย มนุษยจะเปนผูกำหนดความมุงหมายของการพัฒนาโดยอาศัยความตองการของตนเปนเครื่องนำ

ทางและมนุษยจะเปนผูจัดการองคประกอบของการพัฒนาใหสำเร็จตามความมุงหมายที่ตนขึ้น กระบวนการพัฒนามนุษยโดย

ยึดมนุษยเปนศูนยกลางจึง  เปนการพัฒนาที่สมบรูณแบบโดยตองพิจารณาทุกสวนขององคประกอบในการพัฒนาและทกุดาน

ของชีวิตซึ่งเปนสิ่งแวดลอมของ 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

ดานสุขภาพ ซึ่งวัดไดจากอายุขัย 

ดานการศึกษา ซึ่งวัดไดจากการรูหนังสือ (มีน้ำหนักเปนสองในสามสวน) และอัตราสวนการเขาเรียนสุทธิที่รวมกันท้ัง

ระดับประถม มัธยม และอุดมศกึษา (มีน้ำหนักเปนหนึ่งในสามสวน) 

ดานมาตรฐานคุณภาพชีวิต ซึ่งวัดไดจากผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product - GDP) 

ตอหัวและความเทาเทียมกันของอำนาจซื้อ (purchasing power parity - PPP) ( วรรณพงษ ดุรงคเวโรจน, 2557)     

1.2) ความหมาย ของการพัฒนามนุษยวาเปนกระบวนการตอเนื่องที่ทำใหคนมีความสมบูรณทั้งกำลังกาย   กำลัง

ความคิดมีขีดความสามารถสูงขึ้นในทุกๆดาน อันจะยังประโยชนตอทั้งตนเองครอบครัวสังคมและประเทศชาติ เพื่อบรรลุถึง

ความตองการของมนุษยชาติในปจจุบัน ขณะเดียวกันก็จะตองไมเปนลดทอนหรือเบียดบังโอกาสที่จะบรรลุความตองการ

พ้ืนฐานของมนุษยในรุนตอ ๆ ไปดวย 

1.3)10 ประเทศท่ีมีดัชนีการพัฒนามนุษยสูงสุดและประเทศท่ีมีดัชนีการพัฒนามนุษยต่ำสุด 

10 ประเทศที่มดีชันกีารพัฒนามนษุยสูงสุด 10 ประเทศที่มดีชันีการพัฒนามนษุยต่ำสดุ 

อันดับ ประเทศ HDI อันดับ ประเทศ HDI 

1. Norway 0.949 1. Central African  Republic 0.352 

2. Australia 0.939 2. Niger 0.353 

3. Switzerland 0.939 3. Chad 0.396 

4. Germany 0.926 4. Burkina Faso 0.392 

5. Denmark 0.925 5. Burundi 0.404 

6. Singapore 0.925 6. Guinea 0.414 

7. Netherlands 0.924 7. South Sudan 0.418 

8. Ireland 0.923 8. Mozambique 0.418 

9. Iceland 0.921 9. Sierra Leone 0.420 

10. Canada 0.920 10. Eritrea 0.420 

 

ความหมายและดัชนีความสุข 

2.1) ความหมายของความสุข 

วีนโฮเฟน (1997)ใหนิยามความสขุวาหมายถึงเปนการประเมินของแตละคนวาช่ืนชอบชีวิตโดยรวมของตนเองมากแค

ไหนการท่ีเราบอกวาเรามีความสุขจึงหมายถงึเรารูสึกชอบหรือพึงพอใจกับชีวิตเราคนท่ีมีความสุขนั้นเปนคนที่แทบจะไมรูสึก

วิตกกังวลกับชีวิตตนเองมสีุขภาพชีวิตที่ดีและมคีวามพอใจมากกวาคนที่ไมมีความสุข 

ความสุขตามทฤษฎีจรยิศาสตรของอริสโตเติลนักปราชญชาวกรีก (Gavin and Mason.  2004 : 387-389)  

กลาววามนษุยทุกคนอยากมีความสุขและแสวงหาหนทางที่จะนำชีวติไปสูความสุขรวมถึงความสุขแตละประเภทจะสัมพันธกับ

สิ่งหนึ่งอยางสมเหตุสมผลหากมนุษยจะพบกับชีวิตที่ดีงามมนุษยก็ตองอยูในสังคมท่ีดีเชนกัน 

ความสุขในความหมายทางเศรษฐศาสตร คือ ความพอใจ และความพอใจก็  คือ การได อรรถประโยชน และ

อรรถประโยชนก็ไดจากการกิน การใช และการเอาประโยชนอ่ืนๆจากวัตถุปจจัยตางๆ (ณรงค เพ็ชรประเสริฐ และกนกพร นิตย

นิธิพฤทธ,2553) 

 

 

 

2.2)10 ประเทศท่ีมีดัชนีความสขุมากที่สุดและประเทศท่ีมีดัชนีความสุขนอยทีสุ่ด 

10 ประเทศที่มดีัชนีความสุขมากท่ีสุด 10 ประเทศที่มดีชันีความสุขนอยที่สุด 

อันดับ ประเทศ HPI อันดับ ประเทศ HPI 

1. Denmark 7.526 1. Burundi 2.905 

2. Switzerland 7.509 2. Syria 3.069 

3. Iceland 7.501 3. Togo 3.303 

4. Norway 7.498 4. Afghanistan 3.360 

5. Finland 7.413 5. Benin 3.484 

6. Canada 7.404 6. Rwanda 3.515 

7. Netherlands 7.339 7. Guinea 3.607 

8. New Zealand 7.334 8. Liberia 3.622 

9. Australia 7.313 9. Tanzania 3.666 

10. Denmark 7.526 10. Madagascar 3.695 

 

2.3) วิธีการวัดความสุข 

2.3.1) การวัดความสุขรวมเฉลี่ย (Average Happiness) เปนวิธีวัดแบบทั่วๆไปท่ีมีการรวบรวมคาความพึงพอใจ

ของคนในชาติแลวหาคาเฉลีย่แบบงายๆ เชนคาเฉลี่ยในทางสถิติระหวาง 0-10 ของประชากรทุกกลุม แลวมารวมกันตาม

หลักการความสุขสูงสุด (Greatest Happiness) โดยใหน้ำหนักความสุขของแตละคนเทากัน อยางไรกดี็ระยะหลังนักวิชาการ 

เชน Layard (2005), Veenhoven (2007) มักเสนอวาควรใหมีการใหน้ำหนักแกกลุมประชากรที่มีความยากลําบากเปนพิเศษ 

2.3.2) การวัดชวงชีวิตที่มีความสุข (Happy life years) เปนการวัดความสุขจากความยืนยาวโดยคำนวณจากคา

ความสุขและอายุคาดเฉลี่ย นักวิชาการเชน Bentham เสนอแนะวาการวัดความสุขไมควรวัดแคระดับความสุขเทานั้นแตควร

รวมถึงชวงระยะเวลา (ที่มีความสขุดวย) ดังนั้นจึงควรรวมขอมลูของความพึงพอใจในชีวิตและความยืนยาวของชีวิตเขาดวยกัน 

ดังสูตรนีH้appy Life Year = (Life Expectancy at birth) * (0-10)/10 Happiness 

2.3.3) การวัดความสุขโดยปรับความไมเทาเทียม (Inequality Adjusted Happiness (IAH)) ผูจัดทํานโยบาย

มักจะคาดหวังใหความสุขโดยรวมของคนในชาติสูงขณะเดยีวกันตองการใหมีระดับความไมเทาเทียมในความสุขต่ำดังนั้นการวัด

แบบนี้จึงเปนการใหน้ำหนักของท้ังสองตัวแปรดังกลาวโดยใหน้ำหนกัเทากัน 

ดังนั้น การจะเลือกใชวิธีการวัดแบบไหนเปนดัชนีชี้วัดความสุขขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของนโยบายวาจะเนน ความสุข

จากจำนวน หรือเนนความยุติธรรมหรือเนนความยืนยาว (กนกพร  นิตยนิธิพฤทธิ์, 2553) 

 

แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับดัชนีการพัฒนามนุษยและดัชนีความสุข 

แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนามนุษย กอ สวัสดิ์พาณิชย อางถึงใน (กาญจนา สันติพัฒนาช่ือ และ คณะ 2541:22) 

กลาวถึงการพัฒนามนษุยใน แนวคิดเก่ียวกับมโนทัศน ที่ถือวามนุษยเปนศูนยกลาง ของการพัฒนาคือ พัฒนาการตองเกิดจาก

การกระทำของมนุษย ผลประโยชนของ การพัฒนาจะตองเปนของมนุษย  เมื่อมนุษยตระหนักถึงความตองการถึงความตองการ 

หรือความจำเปนของมนุษย มนุษยจะเปนผูกำหนดความมุงหมายของการพัฒนาโดยอาศัยความตองการของตนเปนเครื่องนำ

ทางและมนุษยจะเปนผูจัดการองคประกอบของการพัฒนาใหสำเร็จตามความมุงหมายที่ตนขึ้น กระบวนการพัฒนามนุษยโดย

ยึดมนุษยเปนศูนยกลางจึง  เปนการพัฒนาที่สมบรูณแบบโดยตองพิจารณาทุกสวนขององคประกอบในการพัฒนาและทกุดาน

ของชีวิตซึ่งเปนสิ่งแวดลอมของ 



1790
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

แนวคิดความสุข  ความสุข (Happiness) “ความพึงพอใจในชีวิต (Life satisfaction)”และ “ความอยูดีเชิงอัตวิสัย 

(Subjective well – being)” เหมือนกันหรือไมนักวิชาการบางคน เชน นักเศรษฐศาสตรจะมองวา ความสุข ความพึงพอใจใน 

ชีวิต และความอยูดีเชิงอัตวิสัย มีความหมายเหมือนกันและใชแทนกันได และใชคำทั้งสามนี้เหมือนกับแนวคิดอรรถประโยชน 

(Utility) ในทางเศรษฐศาสตรกลาวคือ ปจเจกบุคคลตัดสินใจเลือกทำกิจกรรมตางๆ อยางมีเหตุผล  เพื่อใหเกิดความพึงพอใจ

สูงสุดแหงตน ซึ่งความพึงพอใจนี้เปนความตองการที่ไมมีขอจำกัด (Veenhoven 1991, 1997; Easterline 2001, 2005) 

ทฤษฎีทางดานเศรษฐศาสตร ที่อธิบายถึงความสุขยอนไปตั ้งแตยุคคลาสสิค Bentham (1789) ไดเสนอทฤษฎี

อรรถประโยชนท่ีมุงไปสูความสุขของสังคมซึ่งเรียกวาหลักการความสุขสูงสุดของประชาชน ที่มีนยัยะวาการกระทำใดๆ ของรัฐ

ควรเปนไปเพื่อทำใหความสุขโดยรวมของสังคมสูงสุด โดย Benthamประเมินอรรถประโยชนจากการเปรียบเทียบความสุขและ

ความทุกข ซึ่งมีที่มาจาก4แหลงดวยกัน ไดแก ทางกาย ทางการเมือง ทางคุณธรรม และทางจิตวิญญาณ ดังนั้นหลักการนี้จึง

รวมถึงความสุขดานอัตวิสัยของบุคคลดวย 

ทฤษฎีความชอบ (Affect theory) กลาววา ความสุขเปนการสะทอนวาเรารูสึกดีโดยทั่ว ๆ ไปเพียงใด ในมุมมองนี้

เราไมได “คำนวณ” ความสุข แต “อางอิงถึง” ความสุขเงื่อนไขที่ชวยการคนหาที่เปนแบบฉบับคือ “ฉันรูสึกดเีปนสวนใหญ 

ดังนั้นฉันตองมีความสุข” แงคดิทีต่ามมาคือ เราจะเอาประสบการณความชอบที่สะสมไวออกมาไดอยางไร และอะไรทำใหเรา

รูสึกดหีรือไมดีซึ่งประเด็นนีเ้ช่ือมโยงกับฟงกช่ันของความชอบ นัยยะของทฤษฎีนี้คือ ความสุขเปนสภาวะที่พึงปรารถนา

เนื่องจากความสุขสงสัญญาณถึงการปรับตัวที่ดีและความสุขเพิ่มพูนพฤติกรรมที่ทำออกมาไดดี มุมมองเชนนี้ทำใหเปนไปไดท่ีวา

จะสามารถสรางความสุขใหแกคนสวนใหญได ถาความสุขขึ้นกับความสมปรารถนาสูงสุดในความตองการของมนุษย เราก็จะ

สามารถทำใหเกิดความสุขโดยการปรับปรุงสภาพความเปนอยู 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

จากการศึกษาความสัมพันธระหวางดัชนีการพัฒนามนุษยและดัชนีความสุขของประเทศทั่วโลก ไดมีนักวิจัยหลาย

ทานที่ไดศึกษาขอมูลเกี่ยวกับหัวขอวิจัยดังกลาวมากมาย ดังนี้ งานวิจัยของ ปริญญา จิตอราม (2555) ไดทำการศึกษา การ

พัฒนามนุษยในมุมมองของนักสาธารณสุข ไดวิเคราะหวามนุษยถือไดวาเปนกลไกลสำคัญของการพัฒนาเพื่อนำความเจริญใน

เรื่องตางๆ มาสู สังคมในการพัฒนามนุษยเนื่องจากมนุษยเปนทั้งผูดำเนินการกิจกรรมตาง ๆ และผูรับในการพัฒนามีบทบาท

หนาที่ แตกตางกันออกไปตามองคกรตางๆในสังคม ซึ่งมีความสัมพันธเชื่อมโยงถึงกันและกันทั้งทางตรงและออม สงผลมาให

สังคมมนุษยดำรงอยูอยางมั่นคงและเปนกลไกของการพัฒนาที่นำความเจริญมาสูสังคมและประเทศชาติได เต็มศักยภาพซึ่งมี

ความสอดคลองกับงานวิจัย วริสรา สุกุมลจันทร(2553) และ สมบัติ กุสุมาวลี (2539 ) กลาวคือมนุษยเปนศูนยกลางของการ

พัฒนาและจากการศกึษาวิจัยของ Vertakova (2015)  เรื่อง การพัฒนามนุษยในประเทศรัสเซีย  โดยผลการศึกษาพบวา การ

พัฒนามนุษยเปนหนึ่ง ในความสำคัญของปจจุบันทางเศรษฐกิจและสังคม ศุภเจตน  จันทรสาสน (2554) และประเทศไทยถือ

ไดวาประสบความสำเร็จในการสรางการพัฒนามนุษยเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตใหแกประชาชนในประเทศได อยางตอเนื่องเห็น

ไดจากการที่ประเทศไทยมีดัชนีการพัฒนามนุษยสูงขึ้นอยางตอเนื่องมีดัชนีการพัฒนามนุษยสูงขึ้น  ซึ่งบอกเปนนัยวาประเทศ

ไทยสามารถพัฒนาและยกระดับตัวบงชี้ตางๆ ของการพัฒนาใหมีคาใกลเคียงกับเปาหมาย ในการพัฒนา(ในที่นี ้คือคาของ

ประเทศที่มีคาของตัวบงช้ีสูงสุดในโลก)มากยิ่งขึ ้น สาวสุธิดา แสงทองสุข (2553)และพบวาคาดัชนีการพัฒนามนุษยมี

ความสัมพันธกับเปาหมายทางเศรษฐกิจ ทั้ง3ดาน ความเติบโตทางเศรษฐกิจ  เปาหมายเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และการ

กระจายรายไดในสังคม 

เสรี  ลีลาลัย  (2553) ไดทำการศึกษา ความสุขทางเศรษฐกิจ และความสุขมวลรวมประชาชาติ ไดวิเคราะหวา 

ประเทศที่ตองการเนนอัตราการเจริญเติบทางเศรษฐกิจท่ีสูง จะเห็นไดวาการเนนอัตราการเจริญเติบโตที่สูงๆทำใหประเทศชาติ

มีปญหาเกิดข้ึนมากมาย ซึ่งแปลวาความสุขมวลรวมประชาชาติต่ำ การที่จะพัฒนาเศรษฐกิจใหบรรลุเปาหมาย ใหการพัฒนามี

ความยังยืน จะตองคำนึกถึงปจจัยอ่ืนดวย เชน ความสุข ถาประเทศใดบรรลุ ความสุขได ประเทศนั้นจะสามารถพัฒนาประเทศ

ไดอยางยังยืน สม่ำเสมอ มีเศรษฐกิจทางสังคมที่มั่นคง หลีกเลี่ยงปญหาตางๆได และสรางความสุขใหแกประชาชนไดอยางทั่วถงึ  

ชัยเสฎฐ พรหมศรี  (2553) และการสรางความสุข ถือวาเปนปจจัยที่สำคัญอยางย่ิงที่ทำใหการบริหารองคกรเปนไป

ไดอยางสะดวกราบรื่นเน่ืองจากคนในองคกรมีความสุขเปนการเพ่ิมปริมาณและคุณภาพผลผลิต กอใหเกิดความสรางสรรคและ

ลดความขัดแยงในองคกรซึ ้งจะชวยใหสังคมเจริญกาวหนาและพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ ่งมีความ

สอดคลองกับงานวิจัย จรรยา ดาสา (2552)และ Rodriguez-Munoz (2013) กลาวคือความสุขเปนปจจัยสวนสำคัญในการ

พัฒนาประเทศและในสวนของงานวิจัย Zidanseka  (2007)ไดทำการศึกษา  การพัฒนาอยางยั่งยืนและมีความสุขในประเทศ 

ไดวิเคราะหวา ความสุขทำใหคนประสบความสำเร็จมากมายและเปนแนวทางในการบรรลุเปาหมายในทุกๆดาน ความสุขเปน

สิ่งที่สำคัญในการพัฒนาอยางย่ังยืน 

สาสินี  เทพสุวรรณ (2550) ไดทำการศึกษา ดัชนีความอยูดีมีสุขมวลรวมของคนไทย โดยผลการศึกษาพบวา ดัชนี

ความอยูดีมีสุขรวมของผูชายสูงกวาผูหญิง กลุมอายุ 20-39 ป สูงกวากลุมอายุอื่น ๆ  และกลุมที่มีอาชีพเกษตรกรสูงกวากลุมท่ี

ไมใชเกษตรกรทางดานความสัมพันธระหวางความอยูดีมีสุขของแตละประเภท พบวามีความสัมพันธกันอยางมีนัยสำคัญและใน

สวนของงานวิจัย อาวุธ  ไขแสง (2550) ดทำการศึกษา การสำรวจและจัดทำดัชนีความสุขของประชาชน : กรณีศึกษาองคการ

บริหารสวนตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยผลการศึกษาพบวา ระดับความสุขบนความคาดหวังใน 8 ดาน พบวา

ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลไสไทยมีระดับความสุขอยูในระดับมาก 4 ดานคือ ดานสุขภาพอนามัย ดานความรู 

ดานสภาพแวดลอมในการดำเนินชีวิตและดานการบริหารจัดการที่ดี และระดับความสุขอยูที่ในระดบัปานกลาง 4 ดาน คือ ดาน

ชีวิตการทำงาน ดานรายไดและการกระจายรายได ดานชีวิตครอบครัว และดานการมีสาธารณูปโภค และในสวนของงานวิจัย สุ

ภาณี  สุขะนาคินทร (2551) ไดทำการศกึษา ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความสุขของประชาชน อำเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ 

โดยผลการศึกษาพบวา โดยอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ 0.05 อายุ การศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส และเศรษฐกิจ มี

ความสัมพันธกับความสุขดานกายอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ 0.05 เศรษฐกิจมีความสัมพันธกับความสุขดานจิตอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 พื้นที่ที่ประชาชนอยูอาศัยมีความสัมพันธกับความสุขดานอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 เพศและ

เศรษฐกิจมีความสัมพันธกับความสุขดานปญญาอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 และระดับความสุขของประชาชนพบวามี

คาเฉลี่ยความสุขโดยรวมและความสุขรายดานอยูในระดับนอยทุกดาน 

จากงานวิจัยที่เกี่ยวของขางตน  จะเห็นไดวา การพัฒนามนุษยเปนหนึ่งในความสำคัญของปจจุบันทางเศรษฐกิจ

และสังคม กลาวคือ มนุษยถือไดวาเปนกลไกลสำคัญของการพัฒนาที่นำความเจริญมาสูสังคม  การที่จะพัฒนาสังคมและ

เศรษฐกิจใหบรรลุเปาหมาย จะตองคำนึกถึงปจจัยอื่นดวย เชน ความสุข ถือวาเปนปจจัยที่สำคัญอยางย่ิงและสอดคลองกับการ

พัฒนาอยางยังยืน ถาประเทศใดบรรลุความสุขได จะสงผลใหสังคมมนุษยและ เศรษฐกิจอยูอยางมั่นคงและประเทศชาติจะ

สามารถพัฒนาไดอยางเตม็ศักยภาพ ซึ่งจะนำไปสูความอยูดีมีสุขและความผาสุกของมนษุยทั้งสิ้น 

 

วิธีการศึกษา 

ในการศึกษาความสัมพันธระหวางดัชนีการพัฒนามนุษยและดัชนีความสุขของประเทศทั่วโลก ใชการวเิคราะหการ

ถดถอยเชิงซอน (Multiple regression analysis ) ตัวแปรอิสระท่ีใชในการวิเคราะหแบงออกเปน 2 มิติ ไดแก 

1. มิติทางดานเศรษฐกิจ ประกอบดวย มูลคาผลติภณัฑมวลรวม  สนบัสนุนทางสังคมคาใชจายงานวิจัยและการพัฒนา   

2. มิติทางดานสังคมและประชากรศาสตร ประกอบดวย อายุขัยเฉลีย่  ความมีอิสระในการใชชีวิต  จำนวนประชากร  

ปเฉลี่ยการศึกษาระดับการคอรรปัช่ัน ความเอ้ืออาทร  
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

แนวคิดความสุข  ความสุข (Happiness) “ความพึงพอใจในชีวิต (Life satisfaction)”และ “ความอยูดีเชิงอัตวิสัย 

(Subjective well – being)” เหมือนกันหรือไมนักวิชาการบางคน เชน นักเศรษฐศาสตรจะมองวา ความสุข ความพึงพอใจใน 

ชีวิต และความอยูดีเชิงอัตวิสัย มีความหมายเหมือนกันและใชแทนกันได และใชคำทั้งสามนี้เหมือนกับแนวคิดอรรถประโยชน 

(Utility) ในทางเศรษฐศาสตรกลาวคือ ปจเจกบุคคลตัดสินใจเลือกทำกิจกรรมตางๆ อยางมีเหตุผล  เพื่อใหเกิดความพึงพอใจ

สูงสุดแหงตน ซึ่งความพึงพอใจนี้เปนความตองการที่ไมมีขอจำกัด (Veenhoven 1991, 1997; Easterline 2001, 2005) 

ทฤษฎีทางดานเศรษฐศาสตร ที่อธิบายถึงความสุขยอนไปตั ้งแตยุคคลาสสิค Bentham (1789) ไดเสนอทฤษฎี

อรรถประโยชนท่ีมุงไปสูความสุขของสังคมซึ่งเรียกวาหลักการความสุขสูงสุดของประชาชน ที่มีนยัยะวาการกระทำใดๆ ของรัฐ

ควรเปนไปเพื่อทำใหความสุขโดยรวมของสังคมสูงสุด โดย Benthamประเมินอรรถประโยชนจากการเปรียบเทียบความสุขและ

ความทุกข ซึ่งมีที่มาจาก4แหลงดวยกัน ไดแก ทางกาย ทางการเมือง ทางคุณธรรม และทางจิตวิญญาณ ดังนั้นหลักการนี้จึง

รวมถึงความสุขดานอัตวิสัยของบุคคลดวย 

ทฤษฎีความชอบ (Affect theory) กลาววา ความสุขเปนการสะทอนวาเรารูสึกดีโดยทั่ว ๆ ไปเพียงใด ในมุมมองนี้

เราไมได “คำนวณ” ความสุข แต “อางอิงถึง” ความสุขเงื่อนไขที่ชวยการคนหาที่เปนแบบฉบับคือ “ฉันรูสึกดเีปนสวนใหญ 

ดังนั้นฉันตองมีความสุข” แงคดิทีต่ามมาคือ เราจะเอาประสบการณความชอบที่สะสมไวออกมาไดอยางไร และอะไรทำใหเรา

รูสึกดหีรือไมดีซึ่งประเด็นนีเ้ช่ือมโยงกับฟงกช่ันของความชอบ นัยยะของทฤษฎีนี้คือ ความสุขเปนสภาวะที่พึงปรารถนา

เนื่องจากความสุขสงสัญญาณถึงการปรับตัวที่ดีและความสุขเพิ่มพูนพฤติกรรมที่ทำออกมาไดดี มุมมองเชนนี้ทำใหเปนไปไดท่ีวา

จะสามารถสรางความสุขใหแกคนสวนใหญได ถาความสุขขึ้นกับความสมปรารถนาสูงสุดในความตองการของมนุษย เราก็จะ

สามารถทำใหเกิดความสุขโดยการปรับปรุงสภาพความเปนอยู 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

จากการศึกษาความสัมพันธระหวางดัชนีการพัฒนามนุษยและดัชนีความสุขของประเทศทั่วโลก ไดมีนักวิจัยหลาย

ทานที่ไดศึกษาขอมูลเกี่ยวกับหัวขอวิจัยดังกลาวมากมาย ดังนี้ งานวิจัยของ ปริญญา จิตอราม (2555) ไดทำการศึกษา การ

พัฒนามนุษยในมุมมองของนักสาธารณสุข ไดวิเคราะหวามนุษยถือไดวาเปนกลไกลสำคัญของการพัฒนาเพื่อนำความเจริญใน

เรื่องตางๆ มาสู สังคมในการพัฒนามนุษยเนื่องจากมนุษยเปนทั้งผูดำเนินการกิจกรรมตาง ๆ และผูรับในการพัฒนามีบทบาท

หนาที่ แตกตางกันออกไปตามองคกรตางๆในสังคม ซึ่งมีความสัมพันธเชื่อมโยงถึงกันและกันทั้งทางตรงและออม สงผลมาให

สังคมมนุษยดำรงอยูอยางมั่นคงและเปนกลไกของการพัฒนาที่นำความเจริญมาสูสังคมและประเทศชาติได เต็มศักยภาพซึ่งมี

ความสอดคลองกับงานวิจัย วริสรา สุกุมลจันทร(2553) และ สมบัติ กุสุมาวลี (2539 ) กลาวคือมนุษยเปนศูนยกลางของการ

พัฒนาและจากการศกึษาวิจัยของ Vertakova (2015)  เรื่อง การพัฒนามนุษยในประเทศรัสเซีย  โดยผลการศึกษาพบวา การ

พัฒนามนุษยเปนหนึ่ง ในความสำคัญของปจจุบันทางเศรษฐกิจและสังคม ศุภเจตน  จันทรสาสน (2554) และประเทศไทยถือ

ไดวาประสบความสำเร็จในการสรางการพัฒนามนุษยเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตใหแกประชาชนในประเทศได อยางตอเนื่องเห็น

ไดจากการที่ประเทศไทยมีดัชนีการพัฒนามนุษยสูงขึ้นอยางตอเนื่องมีดัชนีการพัฒนามนุษยสูงขึ้น  ซึ่งบอกเปนนัยวาประเทศ

ไทยสามารถพัฒนาและยกระดับตัวบงชี้ตางๆ ของการพัฒนาใหมีคาใกลเคียงกับเปาหมาย ในการพัฒนา(ในที่นี ้คือคาของ

ประเทศที่มีคาของตัวบงช้ีสูงสุดในโลก)มากยิ่งขึ ้น สาวสุธิดา แสงทองสุข (2553)และพบวาคาดัชนีการพัฒนามนุษยมี

ความสัมพันธกับเปาหมายทางเศรษฐกิจ ทั้ง3ดาน ความเติบโตทางเศรษฐกิจ  เปาหมายเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และการ

กระจายรายไดในสังคม 

เสรี  ลีลาลัย  (2553) ไดทำการศึกษา ความสุขทางเศรษฐกิจ และความสุขมวลรวมประชาชาติ ไดวิเคราะหวา 

ประเทศที่ตองการเนนอัตราการเจริญเติบทางเศรษฐกิจท่ีสูง จะเห็นไดวาการเนนอัตราการเจริญเติบโตที่สูงๆทำใหประเทศชาติ

มีปญหาเกิดข้ึนมากมาย ซึ่งแปลวาความสุขมวลรวมประชาชาติต่ำ การที่จะพัฒนาเศรษฐกิจใหบรรลุเปาหมาย ใหการพัฒนามี

ความยังยืน จะตองคำนึกถึงปจจัยอ่ืนดวย เชน ความสุข ถาประเทศใดบรรลุ ความสุขได ประเทศนั้นจะสามารถพัฒนาประเทศ

ไดอยางยังยืน สม่ำเสมอ มีเศรษฐกิจทางสังคมที่มั่นคง หลีกเลี่ยงปญหาตางๆได และสรางความสุขใหแกประชาชนไดอยางทั่วถงึ  

ชัยเสฎฐ พรหมศรี  (2553) และการสรางความสุข ถือวาเปนปจจัยที่สำคัญอยางย่ิงที่ทำใหการบริหารองคกรเปนไป

ไดอยางสะดวกราบรื่นเน่ืองจากคนในองคกรมีความสุขเปนการเพ่ิมปริมาณและคุณภาพผลผลิต กอใหเกิดความสรางสรรคและ

ลดความขัดแยงในองคกรซึ ้งจะชวยใหสังคมเจริญกาวหนาและพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ ่งมีความ

สอดคลองกับงานวิจัย จรรยา ดาสา (2552)และ Rodriguez-Munoz (2013) กลาวคือความสุขเปนปจจัยสวนสำคัญในการ

พัฒนาประเทศและในสวนของงานวิจัย Zidanseka  (2007)ไดทำการศึกษา  การพัฒนาอยางยั่งยืนและมีความสุขในประเทศ 

ไดวิเคราะหวา ความสุขทำใหคนประสบความสำเร็จมากมายและเปนแนวทางในการบรรลุเปาหมายในทุกๆดาน ความสุขเปน

สิ่งที่สำคัญในการพัฒนาอยางย่ังยืน 

สาสินี  เทพสุวรรณ (2550) ไดทำการศึกษา ดัชนีความอยูดีมีสุขมวลรวมของคนไทย โดยผลการศึกษาพบวา ดัชนี

ความอยูดีมีสุขรวมของผูชายสูงกวาผูหญิง กลุมอายุ 20-39 ป สูงกวากลุมอายุอื่น ๆ  และกลุมที่มีอาชีพเกษตรกรสูงกวากลุมท่ี

ไมใชเกษตรกรทางดานความสัมพันธระหวางความอยูดีมีสุขของแตละประเภท พบวามีความสัมพันธกันอยางมีนัยสำคัญและใน

สวนของงานวิจัย อาวุธ  ไขแสง (2550) ดทำการศึกษา การสำรวจและจัดทำดัชนีความสุขของประชาชน : กรณีศึกษาองคการ

บริหารสวนตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยผลการศึกษาพบวา ระดับความสุขบนความคาดหวังใน 8 ดาน พบวา

ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลไสไทยมีระดับความสุขอยูในระดับมาก 4 ดานคือ ดานสุขภาพอนามัย ดานความรู 

ดานสภาพแวดลอมในการดำเนินชีวิตและดานการบริหารจัดการที่ดี และระดับความสุขอยูที่ในระดบัปานกลาง 4 ดาน คือ ดาน

ชีวิตการทำงาน ดานรายไดและการกระจายรายได ดานชีวิตครอบครัว และดานการมีสาธารณูปโภค และในสวนของงานวิจัย สุ

ภาณี  สุขะนาคินทร (2551) ไดทำการศกึษา ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความสุขของประชาชน อำเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ 

โดยผลการศึกษาพบวา โดยอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ 0.05 อายุ การศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส และเศรษฐกิจ มี

ความสัมพันธกับความสุขดานกายอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ 0.05 เศรษฐกิจมีความสัมพันธกับความสุขดานจิตอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 พื้นที่ที่ประชาชนอยูอาศัยมีความสัมพันธกับความสุขดานอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 เพศและ

เศรษฐกิจมีความสัมพันธกับความสุขดานปญญาอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 และระดับความสุขของประชาชนพบวามี

คาเฉลี่ยความสุขโดยรวมและความสุขรายดานอยูในระดับนอยทุกดาน 

จากงานวิจัยที่เกี่ยวของขางตน  จะเห็นไดวา การพัฒนามนุษยเปนหนึ่งในความสำคัญของปจจุบันทางเศรษฐกิจ

และสังคม กลาวคือ มนุษยถือไดวาเปนกลไกลสำคัญของการพัฒนาที่นำความเจริญมาสูสังคม  การที่จะพัฒนาสังคมและ

เศรษฐกิจใหบรรลุเปาหมาย จะตองคำนึกถึงปจจัยอื่นดวย เชน ความสุข ถือวาเปนปจจัยที่สำคัญอยางย่ิงและสอดคลองกับการ

พัฒนาอยางยังยืน ถาประเทศใดบรรลุความสุขได จะสงผลใหสังคมมนุษยและ เศรษฐกิจอยูอยางมั่นคงและประเทศชาติจะ

สามารถพัฒนาไดอยางเตม็ศักยภาพ ซึ่งจะนำไปสูความอยูดีมีสุขและความผาสุกของมนษุยทั้งสิ้น 

 

วิธีการศึกษา 

ในการศึกษาความสัมพันธระหวางดัชนีการพัฒนามนุษยและดัชนีความสุขของประเทศทั่วโลก ใชการวเิคราะหการ

ถดถอยเชิงซอน (Multiple regression analysis ) ตัวแปรอิสระท่ีใชในการวิเคราะหแบงออกเปน 2 มิติ ไดแก 

1. มิติทางดานเศรษฐกิจ ประกอบดวย มูลคาผลติภณัฑมวลรวม  สนบัสนุนทางสังคมคาใชจายงานวิจัยและการพัฒนา   

2. มิติทางดานสังคมและประชากรศาสตร ประกอบดวย อายุขัยเฉลีย่  ความมีอิสระในการใชชีวิต  จำนวนประชากร  

ปเฉลี่ยการศึกษาระดับการคอรรปัช่ัน ความเอ้ืออาทร  
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

ตัวแปรตามที่ใชในการศึกษาคือ ดชันีการพัฒนามนุษย (Human Development Index)  ในการศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษา

ขอมูลภาคตดัขวาง ( Cross – sectional data ) ขอมูลท่ีใชในการศึกษา ไดมาจากฐานขอมูลของดัชนกีารพัฒนามนุษยและ

ฐานดัชนีความสุขโลก ป 2016ซึ่งในการวิเคราะหขอมลู ใชแบบจำลองดงัน้ี 

แบบจำลองที่ 1 

𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻�  = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽� HLE + 𝛽𝛽� GDP + 𝛽𝛽�SST + 𝛽𝛽� RDI + 𝛽𝛽� FRE + 𝛽𝛽�POP + 𝛽𝛽�MYS 

                + 𝛽𝛽�POC +𝛽𝛽� GNS+𝜀𝜀 

แบบจำลองที่ 2  

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻� = 𝑙𝑙𝐿𝐿𝛼𝛼 + 𝑙𝑙𝐿𝐿𝛽𝛽� HLE + 𝑙𝑙𝐿𝐿𝛽𝛽� GDP + 𝑙𝑙𝐿𝐿𝛽𝛽� SST + 𝑙𝑙𝐿𝐿𝛽𝛽� RDI + 𝑙𝑙𝐿𝐿𝛽𝛽� FRE + 

      𝑙𝑙𝐿𝐿𝛽𝛽�POP + 𝑙𝑙𝐿𝐿𝛽𝛽�MYS + 𝑙𝑙𝐿𝐿𝛽𝛽�POC +𝑙𝑙𝐿𝐿𝛽𝛽�GNS+𝜀𝜀 

แบบจำลองที่ 3 

𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻� = 𝑙𝑙𝐿𝐿𝛼𝛼 + 𝑙𝑙𝐿𝐿𝛽𝛽� HLE + 𝑙𝑙𝐿𝐿𝛽𝛽� GDP + 𝑙𝑙𝐿𝐿𝛽𝛽� SST + 𝑙𝑙𝐿𝐿𝛽𝛽� RDI + 𝑙𝑙𝐿𝐿𝛽𝛽� FRE +  

   𝑙𝑙𝐿𝐿𝛽𝛽� POP   +  𝑙𝑙𝐿𝐿𝛽𝛽� MYS + 𝑙𝑙𝐿𝐿𝛽𝛽� POC +𝑙𝑙𝐿𝐿𝛽𝛽�GNS+𝜀𝜀 

 

จากการศึกษาแบบจำลองไดอธิบายถึงความหมายของตัวแปรที่ใชในการศึกษา ความสัมพันธระหวางตวัแปร และ

ที่มาของขอมูล ดังตารางที่ 1 

 

ตัวแปรอิสระ ความหมายของตัวแปร ความสัมพันธระหวางตัวแปร

และสมมติุฐาน 

แหลงที่มาของขอมูล 

HLE อายุขยัเฉลี่ย 

(healthy life expectancy) 

𝛽𝛽�< 0 World Happiness Report2016 

GDPPC มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมประเทศ 

(GDP per capita) 

𝛽𝛽�< 0 World Happiness Report 2016 

SST การสนับสนุนทางสังคม 

(social support) 

𝛽𝛽�< 0 World Happiness Report 2016 

RDI คาใชจายงานวิจัยและการพัฒนา 

(Research and developmen texpenditure ) 

𝛽𝛽�> 0 Human Development 

Report2016 

FREE ความมีอิสระในการใชชวีิต 

(freedom to make life choices) 

𝛽𝛽�> 0 World Happiness Report 2016 

POP จำนวนประชากร 

( population ) 

𝛽𝛽�< 0 Human  development 

report2016 

 MYS ปเฉลี่ยการศกึษา 

          ( Mean years  of schooling ) 

𝛽𝛽�< 0 Human Development Report  

2016 

POC ระดับการคอรรัปชั่น 

( Perceptions of corruption ) 

𝛽𝛽�< 0 World Happiness Report  2016  

GNS ความเอ้ืออาทร 

(Generosity) 

𝛽𝛽�< 0 World Happiness Report  2016 

ตัวแปรตาม                  ความหมายของตัวแปร                                                               แหลงท่ีมาของขอมูล  

HDI ดัชนีการพัฒนามนุษย 

( Human Development Index )  

  Human Development Report  

2016 

   

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดทำการศกึษาความสัมพันธระหวางดัชนีการพัฒนามนุษยและดัชนีความสุขของ

ประเทศทั่วโลกรวม 157 ประเทศ ดังที่แสดงในตารางที่ 2 

 

กลุมทวีป ประเทศ 

North America El Salvador,Guatemala,Nicaragua,Jamaica,Dominican Republic,Honduras,Haiti, Canada 

,Panama , Costa Rica  

South America Trinidad , Tobago, Ecuador, Bolivia, Paraguay ,Venezuela , Chile, Argentina, Uruguay, 

Colombia, Suriname , Peru, Brazil 

Oceania New Zealand , Australia 

Europe United Kingdom , Germany, France, Czech Republic,  Spain, Malta, Slovakia, Italy, Moldova 

, Kazakhstan, Slovenia, Lithuania, Belarus, Poland, Croatia, Russia, North 

Cyprus,Cyprus,Kosovo,Estonia,Turkey,Montenegro,Romania,Serbia,Portugal,Latvia,Macedoni

a,Albania,Bosnia and Herzegovina, Greece, Hungary, Ukraine, Bulgaria ,Switzerland , Iceland 

, Denmark , Finland, Netherlands , Austria , Sweden , Mexico , United States , Luxembourg , 

Ireland , Norway, Belgium  

Asia Turkmenistan, Mauritius, Hong Kong, Indonesia, Vietnam, Kyrgyzstan, Bhutan, Azerbaijan, 

Pakistan, Jordan, China, Philippines, Laos, Mongolia, Lebanon, 

Israel , United Arab Emirates , Oman , Singapore, Qatar, Thailand, Saudi Arabia, Georgia, Sri 

Lanka, Egypt, Yemen, Cambodia, Afghanistan, Syria, Taiwan, Kuwait, Uzbekistan, Japan, 

South Korea, Bahrain, Malaysia, Tajikistan, Palestinian Territories, Bangladesh, Iran, Iraq, 

India, Nepal, Armenia, Myanmar 

Africa Libya, Algeria, Nigeria, Zambia, Somaliland region, Morocco, Mozambique, Lesotho, 

Swaziland, Nigeria, Tanzania, Madagascar, Central African Republic, Chad, Guinea, Ivory 

Coast, Burkina Faso, Rwanda, Burundi, Togo Tunisia South Africa, Ghana, Zimbabwe, Liberia, 

Sudan, Congo (Kinshasa), Ethiopia, Sierra Leone, Mauritania, Kenya, Djibouti, Botswana, 

Malawi, Cameroon, Angola, Mali, Congo(Brazzaville), Comoros, Uganda, Senegal, Gabon. 
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

ตัวแปรตามที่ใชในการศึกษาคือ ดชันีการพัฒนามนุษย (Human Development Index)  ในการศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษา

ขอมูลภาคตดัขวาง ( Cross – sectional data ) ขอมูลท่ีใชในการศึกษา ไดมาจากฐานขอมูลของดัชนกีารพัฒนามนุษยและ

ฐานดัชนีความสุขโลก ป 2016ซึ่งในการวิเคราะหขอมลู ใชแบบจำลองดงัน้ี 

แบบจำลองที่ 1 

𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻�  = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽� HLE + 𝛽𝛽� GDP + 𝛽𝛽�SST + 𝛽𝛽� RDI + 𝛽𝛽� FRE + 𝛽𝛽�POP + 𝛽𝛽�MYS 

                + 𝛽𝛽�POC +𝛽𝛽� GNS+𝜀𝜀 

แบบจำลองที่ 2  

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻� = 𝑙𝑙𝐿𝐿𝛼𝛼 + 𝑙𝑙𝐿𝐿𝛽𝛽� HLE + 𝑙𝑙𝐿𝐿𝛽𝛽� GDP + 𝑙𝑙𝐿𝐿𝛽𝛽� SST + 𝑙𝑙𝐿𝐿𝛽𝛽� RDI + 𝑙𝑙𝐿𝐿𝛽𝛽� FRE + 

      𝑙𝑙𝐿𝐿𝛽𝛽�POP + 𝑙𝑙𝐿𝐿𝛽𝛽�MYS + 𝑙𝑙𝐿𝐿𝛽𝛽�POC +𝑙𝑙𝐿𝐿𝛽𝛽�GNS+𝜀𝜀 

แบบจำลองที่ 3 

𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻� = 𝑙𝑙𝐿𝐿𝛼𝛼 + 𝑙𝑙𝐿𝐿𝛽𝛽� HLE + 𝑙𝑙𝐿𝐿𝛽𝛽� GDP + 𝑙𝑙𝐿𝐿𝛽𝛽� SST + 𝑙𝑙𝐿𝐿𝛽𝛽� RDI + 𝑙𝑙𝐿𝐿𝛽𝛽� FRE +  

   𝑙𝑙𝐿𝐿𝛽𝛽� POP   +  𝑙𝑙𝐿𝐿𝛽𝛽� MYS + 𝑙𝑙𝐿𝐿𝛽𝛽� POC +𝑙𝑙𝐿𝐿𝛽𝛽�GNS+𝜀𝜀 

 

จากการศึกษาแบบจำลองไดอธิบายถึงความหมายของตัวแปรที่ใชในการศึกษา ความสัมพันธระหวางตวัแปร และ

ที่มาของขอมูล ดังตารางที่ 1 

 

ตัวแปรอิสระ ความหมายของตัวแปร ความสัมพันธระหวางตัวแปร

และสมมติุฐาน 

แหลงที่มาของขอมูล 

HLE อายุขยัเฉลี่ย 

(healthy life expectancy) 

𝛽𝛽�< 0 World Happiness Report2016 

GDPPC มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมประเทศ 

(GDP per capita) 

𝛽𝛽�< 0 World Happiness Report 2016 

SST การสนับสนุนทางสังคม 

(social support) 

𝛽𝛽�< 0 World Happiness Report 2016 

RDI คาใชจายงานวิจัยและการพัฒนา 

(Research and developmen texpenditure ) 

𝛽𝛽�> 0 Human Development 

Report2016 

FREE ความมีอิสระในการใชชวีิต 

(freedom to make life choices) 

𝛽𝛽�> 0 World Happiness Report 2016 

POP จำนวนประชากร 

( population ) 

𝛽𝛽�< 0 Human  development 

report2016 

 MYS ปเฉลี่ยการศกึษา 

          ( Mean years  of schooling ) 

𝛽𝛽�< 0 Human Development Report  

2016 

POC ระดับการคอรรัปชั่น 

( Perceptions of corruption ) 

𝛽𝛽�< 0 World Happiness Report  2016  

GNS ความเอ้ืออาทร 

(Generosity) 

𝛽𝛽�< 0 World Happiness Report  2016 

ตัวแปรตาม                  ความหมายของตัวแปร                                                               แหลงท่ีมาของขอมูล  

HDI ดัชนีการพัฒนามนุษย 

( Human Development Index )  

  Human Development Report  

2016 

   

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดทำการศกึษาความสัมพันธระหวางดัชนีการพัฒนามนุษยและดัชนีความสุขของ

ประเทศทั่วโลกรวม 157 ประเทศ ดังที่แสดงในตารางที่ 2 

 

กลุมทวีป ประเทศ 

North America El Salvador,Guatemala,Nicaragua,Jamaica,Dominican Republic,Honduras,Haiti, Canada 

,Panama , Costa Rica  

South America Trinidad , Tobago, Ecuador, Bolivia, Paraguay ,Venezuela , Chile, Argentina, Uruguay, 

Colombia, Suriname , Peru, Brazil 

Oceania New Zealand , Australia 

Europe United Kingdom , Germany, France, Czech Republic,  Spain, Malta, Slovakia, Italy, Moldova 

, Kazakhstan, Slovenia, Lithuania, Belarus, Poland, Croatia, Russia, North 

Cyprus,Cyprus,Kosovo,Estonia,Turkey,Montenegro,Romania,Serbia,Portugal,Latvia,Macedoni

a,Albania,Bosnia and Herzegovina, Greece, Hungary, Ukraine, Bulgaria ,Switzerland , Iceland 

, Denmark , Finland, Netherlands , Austria , Sweden , Mexico , United States , Luxembourg , 

Ireland , Norway, Belgium  

Asia Turkmenistan, Mauritius, Hong Kong, Indonesia, Vietnam, Kyrgyzstan, Bhutan, Azerbaijan, 

Pakistan, Jordan, China, Philippines, Laos, Mongolia, Lebanon, 

Israel , United Arab Emirates , Oman , Singapore, Qatar, Thailand, Saudi Arabia, Georgia, Sri 

Lanka, Egypt, Yemen, Cambodia, Afghanistan, Syria, Taiwan, Kuwait, Uzbekistan, Japan, 

South Korea, Bahrain, Malaysia, Tajikistan, Palestinian Territories, Bangladesh, Iran, Iraq, 

India, Nepal, Armenia, Myanmar 

Africa Libya, Algeria, Nigeria, Zambia, Somaliland region, Morocco, Mozambique, Lesotho, 

Swaziland, Nigeria, Tanzania, Madagascar, Central African Republic, Chad, Guinea, Ivory 

Coast, Burkina Faso, Rwanda, Burundi, Togo Tunisia South Africa, Ghana, Zimbabwe, Liberia, 

Sudan, Congo (Kinshasa), Ethiopia, Sierra Leone, Mauritania, Kenya, Djibouti, Botswana, 

Malawi, Cameroon, Angola, Mali, Congo(Brazzaville), Comoros, Uganda, Senegal, Gabon. 
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

ขอมูลลักษณะทั่วไปของดัชนกีารพัฒนามนุษย  

รูปท่ี 1    10 ประเทศที่มีดัชนีการพัฒนามนษุยเฉล่ียสูงสุดและดัชนกีารพัฒนามนุษยเฉล่ียต่ำสุด ป 2016  

  จะเห็นไดวา “ประเทศนอรเวย” เปนประเทศที่มคีาดัชนีการพัฒนามนษุยสูงสุดในโลกเปนอันดับ 1  ดวยคาดัชนี

มากถึง 0.949  เปอรเซ็นต เนื่องจากประเทศนอรเวยถือเปนประเทศนาอยูที่สดุของโลก เปนประเทศท่ีมีเศรษฐกิจขนาดใหญ

จากการสงออกน้ำมนัเปนหลัก เปนประเทศที่ประชากรมีคณุภาพชีวิตดีที่สุด  มเีปอรเซ็นตการวางงานต่ำ การศึกษาสูง มีความ

มั่งค่ัง พลังงานเกือบทั้งหมดของประเทศกวา 99% เปนไฟฟาพลังงานน้ำ มี่สถานที่ทองเที่ยวท่ีสวยงาม มีชื่อเสียงเปนดินแดน

แหงพระอาทิตยกลางคนื ความมหัศจรรยทางธรรมชาตอิยางแสงเหนือ และ รองลงมาจากนอรเวย ไดแก ออสเตรเลียและ

สวิตเซอรแลนด อันดับตอมาคือ เยอรมนี เดนมารก สิงคโปร เนเธอรแลนด ไอรแลนด ไอซแลนด และ แคนาดา สวนประเทศ

มหาอำนาจญี่ปุนและเกาหลีใตอยูอันดับที่ 17 และ 18 จนีอยูอันดับที่ 90       

สำหรับ 10 ประเทศท่ีมดีัชนีการพฒันามนุษยต่ำที่สุดในโลกสวนใหญอยูในทวีปแอฟริกา เปนกลุมประเทศที่ยากจน

อัตราเงินเฟอเพิ่มระดับสูงขาดแคลนอาหารอดอยากยากแคนและเผชิญพิษสงครามวุนวายกลางเมืองไดแก ไนเจอร อยูอันดับที่ 

187 ชาดอยูอันดับที่ 186 บูรกินาฟาโซอยูอันดับที่ 185 บุรุนดีอยูอนัดบัที่ 184กินีอยูอันดับที่ 183 ซูดานใตและโมซมับิกอยู

อันดับที่เทากันอันดับที่ 181 เซียรราลีโอนและเอริเทรยีอยูอันดับที่เทากันคืออนัดับ 179  และประเทศที่มีคาดัชนีการพัฒนา

มนุษยต่ำที่สดุในโลก คือ สาธารณรัฐแอฟริกากลาง อยูที่อนัดบั 188  เปนประเทศยากจนมากที่ประชากรมีความเส่ียงตอการ

เปนโรคเอดส  

ในการวิเคราะหความสัมพันธระหวางดัชนีการพัฒนามนุษยและดัชนีความสุขของประเทศทั่วโลก  ใชการวิเคราะห

สหสัมพันธ (Pearson Correlation) สามารถทำการทดสอบดวยโปรแกรม SPSS 
 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางดัชนีการพฒันามนุษยและดัชนีความสุขของประเทศท่ัวโลก 

หมายเหตุ : **มีระดับนัยสำคัญที0่.01 

 

 

ตัวแปร 

 Pearson Correlations  

คาเฉลี่ย 

( Mean ) 

Std. 

Deviation 

N Pearson 

Correlation 

Sig. (2-tailed) 

ดัชนีการพัฒนามนษุย 0.6779 0.2122 157 0.577** 0.000 

ดัชนีความสุขโลก 5.3665 1.1417 157 

 จากการศึกษาเรื่องความสมัพันธระหวางดัชนีการพัฒนามนุษยและดัชนีความสุขของประเทศท่ัวโลก ไดวิเคราะหถึง

ความสัมพันธระหวางดัชนีการพัฒนามนุษยและดัชนีความสุขของประเทศทั่วโลกจาการวิเคราะหพบวา ดัชนีการพัฒนามนุษยมี

ความสัมพันธกับดัชนีความสุขอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ( r = 0.58 , P-value = 0.000 ) ซึ่งมีความสัมพันธกันทางเสนตรงใน

ทิศทางเดยีวกัน แสดงวาการยกระดับคณุภาพชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพนั้นจะตองอาศัยปจจัยทางความสุขดวย เพราะ

ความสุขเปนสิ่งที่มนุษยปรารถนามากที่สุดมนุษยถือเปนศนูยกลางของการพัฒนาและความสุขก็เปนสวนสำคัญในการพัฒนา

ดวยเชนกันเมื่อมนุษยมีความเจรญิการพัฒนาในแตละดานได อยางมีประสิทธิภาพก็จะสงผลตอความอยูดีมสุีขของประชาชน 

เชน ทางดานครอบครัว ดานเศรษฐกิจ และสังคม  เมื่อประชาชนและสังคมมคีวามสุข ก็ลวนเปนวิถีทางท่ีจะนำไปสูความประสบ

ความสำเร็จของประเทศชาติและการ พัฒนามนุษยท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแลวก็จะสงผลทำใหการพัฒนาในดานอ่ืนๆนั้นก็

จะดีขึ้นตามลำดับดวยจึงเห็นไดวาความสุขเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาอยางยังยืนที่จะสงผลตอระดับคุณภาพชวีิตที่ดีและความ

ผาสุกของ มนุษยทั้งสิ้นของมนุษย 

ในการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอดัชนีการพัฒนามนุษยประเทศท่ัวโลกของประเทศทั่วโลก สามารถทำการทดสอบ

ดวยโปรแกรม STATA 

 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหการถดถอยเชิงซอนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการพฒันามนุษยประเทศท่ัวโลก 

 

ตัวแปร 

Linear model Log–log model Lin-log model 

β 
( t ) 

Robust 

S.E 

β 
( t ) 

Robust 

S.E 

β 
( t ) 

Robust 

S.E 

HLE 

(healthy life expectancy) 

0.004 

(0.06) 

0.057 0.116*** 

(8.00) 

0.015 

 

0.077*** 

(7.13) 

0.011 

GDPPC 

(GDP per capita) 

0.065* 

(1.83) 

0.036 0.153*** 

(8.52) 

0.018 0.095** 

(7.12) 

0.013 

SST 

(social support) 

-0.073* 

(-1.96) 

0.037 0.027 

(1.57) 

0.017 0.023 

(1.78) 

0.013 

RDI(Research and 

development expenditure) 

0.006 

(0.59) 

0.010 0.018** 

(4.28) 

0.004 0.020** 

(6.13) 

0.003 

FREE 

(freedom to make life 

choices) 

0.069 

(1.12) 

0.061 -0.028 

(4.28) 

0.015 -0.025 

(-2.34) 

0.011 

POP 

(population) 

0.000 

(1.11) 

0.000 -0.007** 

(-2.49) 

0.003 -0.006** 

(-2.99) 

0.002 

MYS 

 (Mean years  of schooling) 

0.051** 

(17.20 ) 

0.003 

 

0.178*** 

(9.53) 

0.019 0.109* 

(7.84) 

0.014 

POC 

(Perceptions of corruption) 

-0.029 

(-0.38) 

0.077 0.009 

(1.76) 

0.005 0.011** 

(2.89) 

0.004 



1795
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

ขอมูลลักษณะทั่วไปของดัชนกีารพัฒนามนุษย  

รูปท่ี 1    10 ประเทศที่มีดัชนีการพัฒนามนษุยเฉล่ียสูงสุดและดัชนกีารพัฒนามนุษยเฉล่ียต่ำสุด ป 2016  

  จะเห็นไดวา “ประเทศนอรเวย” เปนประเทศที่มคีาดัชนีการพัฒนามนษุยสูงสุดในโลกเปนอันดับ 1  ดวยคาดัชนี

มากถึง 0.949  เปอรเซ็นต เนื่องจากประเทศนอรเวยถือเปนประเทศนาอยูที่สดุของโลก เปนประเทศท่ีมีเศรษฐกิจขนาดใหญ

จากการสงออกน้ำมนัเปนหลัก เปนประเทศที่ประชากรมีคณุภาพชีวิตดีที่สุด  มเีปอรเซ็นตการวางงานต่ำ การศึกษาสูง มีความ

มั่งค่ัง พลังงานเกือบทั้งหมดของประเทศกวา 99% เปนไฟฟาพลังงานน้ำ มี่สถานที่ทองเที่ยวท่ีสวยงาม มีชื่อเสียงเปนดินแดน

แหงพระอาทิตยกลางคนื ความมหัศจรรยทางธรรมชาตอิยางแสงเหนือ และ รองลงมาจากนอรเวย ไดแก ออสเตรเลียและ

สวิตเซอรแลนด อันดับตอมาคือ เยอรมนี เดนมารก สิงคโปร เนเธอรแลนด ไอรแลนด ไอซแลนด และ แคนาดา สวนประเทศ

มหาอำนาจญี่ปุนและเกาหลีใตอยูอันดับที่ 17 และ 18 จนีอยูอันดับที่ 90       

สำหรับ 10 ประเทศท่ีมดีัชนีการพฒันามนุษยต่ำที่สุดในโลกสวนใหญอยูในทวีปแอฟริกา เปนกลุมประเทศที่ยากจน

อัตราเงินเฟอเพิ่มระดับสูงขาดแคลนอาหารอดอยากยากแคนและเผชิญพิษสงครามวุนวายกลางเมืองไดแก ไนเจอร อยูอันดับที่ 

187 ชาดอยูอันดับที่ 186 บูรกินาฟาโซอยูอันดับที่ 185 บุรุนดีอยูอนัดบัที่ 184กินีอยูอันดับที่ 183 ซูดานใตและโมซมับิกอยู

อันดับที่เทากันอันดับที่ 181 เซียรราลีโอนและเอริเทรยีอยูอันดับที่เทากันคืออนัดับ 179  และประเทศที่มีคาดัชนีการพัฒนา

มนุษยต่ำที่สดุในโลก คือ สาธารณรัฐแอฟริกากลาง อยูที่อนัดบั 188  เปนประเทศยากจนมากที่ประชากรมีความเส่ียงตอการ

เปนโรคเอดส  

ในการวิเคราะหความสัมพันธระหวางดัชนีการพัฒนามนุษยและดัชนีความสุขของประเทศทั่วโลก  ใชการวิเคราะห

สหสัมพันธ (Pearson Correlation) สามารถทำการทดสอบดวยโปรแกรม SPSS 
 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางดัชนีการพฒันามนุษยและดัชนีความสุขของประเทศท่ัวโลก 

หมายเหตุ : **มีระดับนัยสำคัญที0่.01 

 

 

ตัวแปร 

 Pearson Correlations  

คาเฉลี่ย 

( Mean ) 

Std. 

Deviation 

N Pearson 

Correlation 

Sig. (2-tailed) 

ดัชนีการพัฒนามนษุย 0.6779 0.2122 157 0.577** 0.000 

ดัชนีความสุขโลก 5.3665 1.1417 157 

 จากการศึกษาเรื่องความสมัพันธระหวางดัชนีการพัฒนามนุษยและดัชนีความสุขของประเทศท่ัวโลก ไดวิเคราะหถึง

ความสัมพันธระหวางดัชนีการพัฒนามนุษยและดัชนีความสุขของประเทศทั่วโลกจาการวิเคราะหพบวา ดัชนีการพัฒนามนุษยมี

ความสัมพันธกับดัชนีความสุขอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ( r = 0.58 , P-value = 0.000 ) ซึ่งมีความสัมพันธกันทางเสนตรงใน

ทิศทางเดยีวกัน แสดงวาการยกระดับคณุภาพชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพนั้นจะตองอาศัยปจจัยทางความสุขดวย เพราะ

ความสุขเปนสิ่งที่มนุษยปรารถนามากที่สุดมนุษยถือเปนศนูยกลางของการพัฒนาและความสุขก็เปนสวนสำคัญในการพัฒนา

ดวยเชนกันเมื่อมนุษยมีความเจรญิการพัฒนาในแตละดานได อยางมีประสิทธิภาพก็จะสงผลตอความอยูดีมสุีขของประชาชน 

เชน ทางดานครอบครัว ดานเศรษฐกิจ และสังคม  เมื่อประชาชนและสังคมมคีวามสุข ก็ลวนเปนวิถีทางท่ีจะนำไปสูความประสบ

ความสำเร็จของประเทศชาติและการ พัฒนามนุษยท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแลวก็จะสงผลทำใหการพัฒนาในดานอ่ืนๆนั้นก็

จะดีขึ้นตามลำดับดวยจึงเห็นไดวาความสุขเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาอยางยังยืนที่จะสงผลตอระดับคุณภาพชวีิตที่ดีและความ

ผาสุกของ มนุษยทั้งสิ้นของมนุษย 

ในการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอดัชนีการพัฒนามนุษยประเทศท่ัวโลกของประเทศทั่วโลก สามารถทำการทดสอบ

ดวยโปรแกรม STATA 

 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหการถดถอยเชิงซอนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการพัฒนามนุษยประเทศท่ัวโลก 

 

ตัวแปร 

Linear model Log–log model Lin-log model 

β 
( t ) 

Robust 

S.E 

β 
( t ) 

Robust 

S.E 

β 
( t ) 

Robust 

S.E 

HLE 

(healthy life expectancy) 

0.004 

(0.06) 

0.057 0.116*** 

(8.00) 

0.015 

 

0.077*** 

(7.13) 

0.011 

GDPPC 

(GDP per capita) 

0.065* 

(1.83) 

0.036 0.153*** 

(8.52) 

0.018 0.095** 

(7.12) 

0.013 

SST 

(social support) 

-0.073* 

(-1.96) 

0.037 0.027 

(1.57) 

0.017 0.023 

(1.78) 

0.013 

RDI(Research and 

development expenditure) 

0.006 

(0.59) 

0.010 0.018** 

(4.28) 

0.004 0.020** 

(6.13) 

0.003 

FREE 

(freedom to make life 

choices) 

0.069 

(1.12) 

0.061 -0.028 

(4.28) 

0.015 -0.025 

(-2.34) 

0.011 

POP 

(population) 

0.000 

(1.11) 

0.000 -0.007** 

(-2.49) 

0.003 -0.006** 

(-2.99) 

0.002 

MYS 

 (Mean years  of schooling) 

0.051** 

(17.20 ) 

0.003 

 

0.178*** 

(9.53) 

0.019 0.109* 

(7.84) 

0.014 

POC 

(Perceptions of corruption) 

-0.029 

(-0.38) 

0.077 0.009 

(1.76) 

0.005 0.011** 

(2.89) 

0.004 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
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GNS 

(Generosity) 

0.005 

(0.09) 

0.057 0.005 

(0.75) 

0.007 0.009 

(1.71) 

0.005 

R-squared 

F 

Prob>F 

Obs 

0.8516 

93.76 

0.0000 

157 

0.9518 

219.38 

0.0000 

110 

0.9413 

178.21 

0.0000 

110 

หมายเหตุ :*มีระดับนัยสำคัญที่ 0.1  **มีระดับนัยสำคัญที่ 0.05 ***มีระดับนัยสำคัญที่ 0.01 

 

จากวิเคราะหพบวา  มีทั้งปจจัยที่ไมมีอิทธิพลตอดัชนีการพัฒนามนุษยและปจจัยที่มีอิทธิพลตอการพัฒนามนุษยโดย

ไดทำการวิเคราะหดวยแบบจำลองที่ 1 Linear regressionประกอบดวยตัวแปรอิสระ 9 ตัว จะเห็นไดวาแบบจำลองนี้ใชได

เพราะคา Prob<F นอยกวา 0.05 แสดงวาตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลตอตัวแปรตาม จากแบบจำลองแสดงใหเห็นวา คา R-

squared เทากับ 0.8 แสดงวาตัวแปรอิสระทั้ง 9ตัว สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามคือการพัฒนามนุษย โดย

คาF เทากับ 93.76 แสดงวาสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.1 , 0.05 และ 0.01 

และสามารถอธิบายไดวา ปจจัยที่ไมมีอิทธิพลตอดัชนีการพัฒนามนุษย ประกอบดวย อายุขัยเฉลี่ยคาใชจายงานวิจัยและการ

พัฒนา ความมีอิสระในการใชชีวิต จำนวนประชากร ระดับการคอรรัปชั่น ความเอื้ออาทรและปจจัยที่มีอิทธิพลตอดัชนีการ

พัฒนามนุษย ประกอบดวยมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมประเทศ การสนับสนนุทางสังคม ณ ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.1 ปเฉลี่ย

การศึกษา ณ ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ตามลำดับ หากปจจัยเหลานี้มีการเปลี่ยนแปลงไปจะทำใหดัชนีการพัฒนามนุษย

มีการเปลี่ยนแปลงตามไปดวย 

จากแบบจำลองที่ 2 จะวิเคราะหโดยการตัดตัวแปรท่ีไมมีอิทธิพลตอตัวแปรตามออกใชวิธีการใหตัวแปรอิสระและตัว

แปรตามอยูในรูปของ Log-Log Model ประกอบดวยตัวแปรอิสระ 9 ตัว จะเห็นไดวาแบบจำลองนี้ใชไดเพราะคา Prob<F 

นอยกวา 0.05 แสดงวาตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลตอตัวแปรตาม จากแบบจำลองแสดงใหเห็นวา คา R-squared เทากับ 0.9 

แสดงวาตัวแปรอิสระทั้ง 9 ตัว สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามคือดัชนีการพัฒนามนุษย โดยคา F เทากับ 

219.38 แสดงวาสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.1 , 0.05 และ 0.01 และ

สามารถอธิบายไดวา ปจจัยที่ไมมีอิทธิพลตอดัชนีการพัฒนามนุษย ประกอบดวย การสนับสนุนทางสังคม ความมีอิสระในการ

ใชชีวิต ระดับการคอรรัปช่ัน ความเอ้ืออาทร และปจจัยที่มีอิทธิพลตอดัชนีการพัฒนามนุษย ประกอบดวย อายุขัยเฉลี่ย มูลคา

ผลิตภัณฑมวลรวมประเทศ ปเฉลี่ยการศึกษา ณ ระดับนยัสำคัญที่ 0.05 จำนวนประชากร คาใชจายงานวิจัยและการพัฒนา  ณ 

มีระดับนัยสำคัญที่  0.1 ตามลำดับ   หากปจจัยเหลานี้มีการเปลี่ยนแปลงไปจะทำใหดัชนีการพัฒนามนุษยมีการเปลี่ยนแปลง

ตามไปดวย 

จากแบบจำลองที่ 3 ใชตัวแปรเหมือนกันกับแบบจำลองที่ 2 ตางกันตรงที่วาแบบจำลองที่ 3 ตัวแปรตามไมไดอยูใน

รูปของ Log-Log Model ประกอบดวยตัวแปรอิสระ 9 ตัว จะเห็นไดวาแบบจำลองนี้ใชไดเพราะคา Prob<F นอยกวา 0.05 

แสดงวาตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลตอตัวแปรตาม จากแบบจำลองแสดงใหเห็นวา คา R-squared เทากับ 0.9 แสดงวาตัวแปร

อิสระทั้ง 9 ตัว สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามคือดัชนีการพัฒนามนุษย โดยคา F เทากับ 178.21 แสดงวา

สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.1 , 0.05 และ 0.01 และสามารถอธิบายไดวา 

ปจจัยที่ไมมีอิทธิพลตอดัชนีการพัฒนามนุษย ประกอบดวย การสนับสนุนทางสังคม ความมีอิสระในการใชชีวิต ความเอื้ออาทร  

และปจจัยที่มีอิทธิพลตอดัชนีการพัฒนามนุษย ประกอบดวย อายุขัยเฉลี่ย ณ ระดับนัยสำคัญท่ี 0.05 มูลคาผลิตภัณฑมวลรวม

ประเทศ ระดับการคอรรัปชั่น จำนวนประชากร คาใชจายงานวิจัยและการพัฒนา  มีระดับนัยสำคัญที่  0.1  ปเฉลี่ยการศกึษา 

ณ มีระดับนัยสำคัญที่  0.01หากปจจัยเหลานี้มีการเปลี่ยนแปลงไปจะทำใหดัชนีการพัฒนามนุษยมีการเปลี่ยนแปลงตามไปดวย 

จากการศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางดัชนีการพัฒนามนุษยและดัชนีความสุขของประเทศทั่วโลก ไดวิเคราะหถึง

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการพัฒนามนุษยประเทศท่ัวโลกสามารถอธิบายไดดังนี้ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ซึ่งเปนปจจัยที่สำคัญ

ตอดัชนีการพัฒนามนุษยในทิศทางเดียวกัน เมื่อเศรษฐกิจภายในประเทศดีขึ้น ทำใหประชาชนมีรายไดเพิ่ม จะสงผลทำให

ประชาชนมีมาตรฐานในการดำรงชีวิตที่ดีมีความกินดีอยูดีและในสวนของ ปเฉลี่ยการศึกษา เปนปจจัยที่สงผลตอดัชนีการ

พัฒนามนุษยในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากเปนการดำเนินการดวยกระบวนการทางสังคม เพื่อพัฒนาบุคคลและสังคมเพ่ือ

แกปญหาของมนุษยใหหลุดพนและเขาถึงสิ่งที่ดีงาม การศึกษาชวยใหมนุษยดำรงชวิีตที่สมบูรณและมีความกาวหนาทางหนาที่

การงาน สังคม สงผลไปสูการพัฒนาบุคคลและประเทศชาติ และในสวนของ อายุขัยเฉลี่ย เปนปจจัยท่ีสงผลตอดัชนีการพัฒนา

มนุษยในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากเมื่อประชาชนมีอายุยืนยาวขึ้นแสดงใหเห็นวาประเทศนั้นมีความกาวหนาในดานเศรษฐกิจ

และสังคม มีความเจริญทางดานการแพทยและดานสาธารณสุข มีสิ่งแวดลอมการศึกษาที่ดี จึงทำใหประชาชนมีสุขภาพกาย

และสุขภาพจิตท่ีดี นำไปสูความยืนยาวของชีวิต และในสวนของ จำนวนประชากร เปนปจจัยที่สงผลตอดัชนีการพัฒนามนษุย

ในทิศทางเดียวกัน เนื่องจาก มนุษยเปนทรัพยากรที่สำคัญย่ิงตอการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมและการพัฒนา เปนทรัพยากรที่มี

คุณภาพสามารถนำประเทศไปสูการพัฒนาที่เจริญรุงเรือง มีความกาวหนา จะสงผลทำใหประชาชนมีความสุขเพิ่มขึ้น และใน

สวน คาใชจายการวิจัยและพัฒนา เปนปจจัยที่สงผลตอดัชนีการพัฒนามนุษยในทิศทางเดียวกัน เปนทางเลือกหรือวิธีการใหมๆ 

เพื่อใชในการแกปญหา และสรางนวัตกรรมที่ชวยอำนวยความสะดวกใหชีวิตประจำวันใหดีขึ้นแกประชาชน เปนลักษณะของ

การพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยการพัฒนาอันนำไปสูการยกระดับรายไดของประเทศใหดีขึ้น สนับสนุนทางสังคม เปนปจจัยที่

สงผลดัชนีการพัฒนามนุษยในทิศทางเดียวกัน เปนการใหความชวยเหลือทางดานสังคม วัตถุ รวมทั้งขอมูลขาวสาร ผลของแรง

สนับสนุนทำใหประชาชนเกิดความตระหนักตอสิ่งเราตางๆ ชวยเพิ่มความสามารถในการตอสูกับปญหา และ ในทางกลับกัน 

การคอรรัปชั่น เปนปจจัยที่มีผลตอดัชนีการพัฒนามนุษยในทิศทางตรงกันขาม การคอรรัปชั่นเปนภัยคุกคาม ที่ทำลายทั้งชีวิต

ความเปนอยูและชุมชนของผูคน ทำใหประชาชนความสุขลดนอยลง และมีผลกระไปสูสังคมที่ไมมีเสถียรภาพและเต็มไปดวย

ความขัดแยงรุนแรงทำใหการพัฒนาเศรษฐกิจไมมีศักยภาพ และในสวน ความมีอิสระในการใชชีวิต เปนปจจัยที่สงผลตอดชันี

การพัฒนามนุษยในทิศทางเดียวกัน เมื่อประชาชนมีอิสระในการใชชีวิตมีความสุขกับสิ่งที่อยากทำโดยไมไปกระทบตอคนรอบ

ขางและสังคมและประเทศชาติ สงผลทำใหประชาชนมีความพึงพอใจในการใชชีวิต ซึ่งนำไปสูการพัฒนา และในสวนของ ความ

เอื้ออาทร เปนปจจัยที่สงผลตอดัชนีการพัฒนามนุษยในทิศทางเดียวกัน เพราะการเอื้อเฟอมีน้ำใจใหแกกัน เปนการชวยลด

ปญหาความขัดแยง ที่จะสงผลใหการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสูงขึ้น และประชาชนลวนมีความผาสุกทั้งสิ้น  

ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาความสัมพันธระหวางดัชนีการพัฒนามนุษยและดัชนคีวามสุขของประเทศท่ัวโลกผูศึกษามีขอเสนอแนะ

ดังตอไปนี ้

 1. การศึกษา เปนปจจัยที่มีตอดัชนีการพัฒนามนุษยและดัชนีความสุข รัฐบาลควรสนับสนุนการมีสวนรวมของ

ประชาชนภาคเอกชนและทุกภาคสวนในการจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษาและเรียนใหมากข้ึนเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา 

สงเสรมิในดานการศึกษาใหมีการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อนำมาสูการพัฒนาประเทศชาติ 

 2. อายุขัยเฉลี่ย เปนปจจัยที่มีผลตอดัชนีการพัฒนามนุษยและดัชนีความสุขโลก รัฐบาลควรพัฒนาในดานการแพทย

และดานสาธารณสุขใหมีความกาวหนา และพัฒนาดานสภาพสิ่งแวดลอมใหดีขึ้น เมื่อสภาพแวดลอมของแตละประเทศดี จะทำ

ใหประชาชนมีสุขภาพกายแข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดี นำไปสูความยืนยาวของชีวิต และการพัฒนามนุษยอยางยังยืน 
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

GNS 

(Generosity) 

0.005 

(0.09) 

0.057 0.005 

(0.75) 

0.007 0.009 

(1.71) 

0.005 

R-squared 

F 

Prob>F 

Obs 

0.8516 

93.76 

0.0000 

157 

0.9518 

219.38 

0.0000 

110 

0.9413 

178.21 

0.0000 

110 

หมายเหตุ :*มีระดับนัยสำคัญที่ 0.1  **มีระดับนัยสำคัญที่ 0.05 ***มีระดับนัยสำคัญที่ 0.01 

 

จากวิเคราะหพบวา  มีทั้งปจจัยที่ไมมีอิทธิพลตอดัชนีการพัฒนามนุษยและปจจัยที่มีอิทธิพลตอการพัฒนามนุษยโดย

ไดทำการวิเคราะหดวยแบบจำลองที่ 1 Linear regressionประกอบดวยตัวแปรอิสระ 9 ตัว จะเห็นไดวาแบบจำลองนี้ใชได

เพราะคา Prob<F นอยกวา 0.05 แสดงวาตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลตอตัวแปรตาม จากแบบจำลองแสดงใหเห็นวา คา R-

squared เทากับ 0.8 แสดงวาตัวแปรอิสระทั้ง 9ตัว สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามคือการพัฒนามนุษย โดย

คาF เทากับ 93.76 แสดงวาสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.1 , 0.05 และ 0.01 

และสามารถอธิบายไดวา ปจจัยที่ไมมีอิทธิพลตอดัชนีการพัฒนามนุษย ประกอบดวย อายุขัยเฉลี่ยคาใชจายงานวิจัยและการ

พัฒนา ความมีอิสระในการใชชีวิต จำนวนประชากร ระดับการคอรรัปชั่น ความเอื้ออาทรและปจจัยที่มีอิทธิพลตอดัชนีการ

พัฒนามนุษย ประกอบดวยมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมประเทศ การสนับสนนุทางสังคม ณ ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.1 ปเฉลี่ย

การศึกษา ณ ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ตามลำดับ หากปจจัยเหลานี้มีการเปลี่ยนแปลงไปจะทำใหดัชนีการพัฒนามนุษย

มีการเปลี่ยนแปลงตามไปดวย 

จากแบบจำลองที่ 2 จะวิเคราะหโดยการตัดตัวแปรท่ีไมมีอิทธิพลตอตัวแปรตามออกใชวิธีการใหตัวแปรอิสระและตัว

แปรตามอยูในรูปของ Log-Log Model ประกอบดวยตัวแปรอิสระ 9 ตัว จะเห็นไดวาแบบจำลองนี้ใชไดเพราะคา Prob<F 

นอยกวา 0.05 แสดงวาตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลตอตัวแปรตาม จากแบบจำลองแสดงใหเห็นวา คา R-squared เทากับ 0.9 

แสดงวาตัวแปรอิสระทั้ง 9 ตัว สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามคือดัชนีการพัฒนามนุษย โดยคา F เทากับ 

219.38 แสดงวาสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.1 , 0.05 และ 0.01 และ

สามารถอธิบายไดวา ปจจัยที่ไมมีอิทธิพลตอดัชนีการพัฒนามนุษย ประกอบดวย การสนับสนุนทางสังคม ความมีอิสระในการ

ใชชีวิต ระดับการคอรรัปช่ัน ความเอ้ืออาทร และปจจัยที่มีอิทธิพลตอดัชนีการพัฒนามนุษย ประกอบดวย อายุขัยเฉลี่ย มูลคา

ผลิตภัณฑมวลรวมประเทศ ปเฉลี่ยการศึกษา ณ ระดับนยัสำคัญที่ 0.05 จำนวนประชากร คาใชจายงานวิจัยและการพัฒนา  ณ 

มีระดับนัยสำคัญที่  0.1 ตามลำดับ   หากปจจัยเหลานี้มีการเปลี่ยนแปลงไปจะทำใหดัชนีการพัฒนามนุษยมีการเปลี่ยนแปลง

ตามไปดวย 

จากแบบจำลองที่ 3 ใชตัวแปรเหมือนกันกับแบบจำลองที่ 2 ตางกันตรงที่วาแบบจำลองที่ 3 ตัวแปรตามไมไดอยูใน

รูปของ Log-Log Model ประกอบดวยตัวแปรอิสระ 9 ตัว จะเห็นไดวาแบบจำลองนี้ใชไดเพราะคา Prob<F นอยกวา 0.05 

แสดงวาตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลตอตัวแปรตาม จากแบบจำลองแสดงใหเห็นวา คา R-squared เทากับ 0.9 แสดงวาตัวแปร

อิสระทั้ง 9 ตัว สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามคือดัชนีการพัฒนามนุษย โดยคา F เทากับ 178.21 แสดงวา

สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.1 , 0.05 และ 0.01 และสามารถอธิบายไดวา 

ปจจัยที่ไมมีอิทธิพลตอดัชนีการพัฒนามนุษย ประกอบดวย การสนับสนุนทางสังคม ความมีอิสระในการใชชีวิต ความเอื้ออาทร  

และปจจัยที่มีอิทธิพลตอดัชนีการพัฒนามนุษย ประกอบดวย อายุขัยเฉลี่ย ณ ระดับนัยสำคัญท่ี 0.05 มูลคาผลิตภัณฑมวลรวม

ประเทศ ระดับการคอรรัปชั่น จำนวนประชากร คาใชจายงานวิจัยและการพัฒนา  มีระดับนัยสำคัญที่  0.1  ปเฉลี่ยการศกึษา 

ณ มีระดับนัยสำคัญที่  0.01หากปจจัยเหลานี้มีการเปลี่ยนแปลงไปจะทำใหดัชนีการพัฒนามนุษยมีการเปลี่ยนแปลงตามไปดวย 

จากการศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางดัชนีการพัฒนามนุษยและดัชนีความสุขของประเทศทั่วโลก ไดวิเคราะหถึง

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการพัฒนามนุษยประเทศท่ัวโลกสามารถอธิบายไดดังนี้ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ซึ่งเปนปจจัยที่สำคัญ

ตอดัชนีการพัฒนามนุษยในทิศทางเดียวกัน เมื่อเศรษฐกิจภายในประเทศดีขึ้น ทำใหประชาชนมีรายไดเพิ่ม จะสงผลทำให

ประชาชนมีมาตรฐานในการดำรงชีวิตที่ดีมีความกินดีอยูดีและในสวนของ ปเฉลี่ยการศึกษา เปนปจจัยที่สงผลตอดัชนีการ

พัฒนามนุษยในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากเปนการดำเนินการดวยกระบวนการทางสังคม เพื่อพัฒนาบุคคลและสังคมเพ่ือ

แกปญหาของมนุษยใหหลุดพนและเขาถึงสิ่งที่ดีงาม การศึกษาชวยใหมนุษยดำรงชวิีตที่สมบูรณและมีความกาวหนาทางหนาที่

การงาน สังคม สงผลไปสูการพัฒนาบุคคลและประเทศชาติ และในสวนของ อายุขัยเฉลี่ย เปนปจจัยท่ีสงผลตอดัชนีการพัฒนา

มนุษยในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากเมื่อประชาชนมีอายุยืนยาวขึ้นแสดงใหเห็นวาประเทศนั้นมีความกาวหนาในดานเศรษฐกิจ

และสังคม มีความเจริญทางดานการแพทยและดานสาธารณสุข มีสิ่งแวดลอมการศึกษาที่ดี จึงทำใหประชาชนมีสุขภาพกาย

และสุขภาพจิตที่ดี นำไปสูความยืนยาวของชีวิต และในสวนของ จำนวนประชากร เปนปจจัยที่สงผลตอดัชนีการพัฒนามนษุย

ในทิศทางเดียวกัน เนื่องจาก มนุษยเปนทรัพยากรที่สำคัญย่ิงตอการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมและการพัฒนา เปนทรัพยากรที่มี

คุณภาพสามารถนำประเทศไปสูการพัฒนาที่เจริญรุงเรือง มีความกาวหนา จะสงผลทำใหประชาชนมีความสุขเพิ่มขึ้น และใน

สวน คาใชจายการวิจัยและพัฒนา เปนปจจัยที่สงผลตอดัชนีการพัฒนามนุษยในทิศทางเดียวกัน เปนทางเลือกหรือวิธีการใหมๆ 

เพื่อใชในการแกปญหา และสรางนวัตกรรมที่ชวยอำนวยความสะดวกใหชีวิตประจำวันใหดีขึ้นแกประชาชน เปนลักษณะของ

การพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยการพัฒนาอันนำไปสูการยกระดับรายไดของประเทศใหดีขึ้น สนับสนุนทางสังคม เปนปจจัยที่

สงผลดัชนีการพัฒนามนุษยในทิศทางเดียวกัน เปนการใหความชวยเหลือทางดานสังคม วัตถุ รวมทั้งขอมูลขาวสาร ผลของแรง

สนับสนุนทำใหประชาชนเกิดความตระหนักตอสิ่งเราตางๆ ชวยเพิ่มความสามารถในการตอสูกับปญหา และ ในทางกลับกัน 

การคอรรัปชั่น เปนปจจัยที่มีผลตอดัชนีการพัฒนามนุษยในทิศทางตรงกันขาม การคอรรัปชั่นเปนภัยคุกคาม ที่ทำลายทั้งชีวิต

ความเปนอยูและชุมชนของผูคน ทำใหประชาชนความสุขลดนอยลง และมีผลกระไปสูสังคมที่ไมมีเสถียรภาพและเต็มไปดวย

ความขัดแยงรุนแรงทำใหการพัฒนาเศรษฐกิจไมมีศักยภาพ และในสวน ความมีอิสระในการใชชีวิต เปนปจจัยที่สงผลตอดชันี

การพัฒนามนุษยในทิศทางเดียวกัน เมื่อประชาชนมีอิสระในการใชชีวิตมีความสุขกับสิ่งที่อยากทำโดยไมไปกระทบตอคนรอบ

ขางและสังคมและประเทศชาติ สงผลทำใหประชาชนมีความพึงพอใจในการใชชีวิต ซึ่งนำไปสูการพัฒนา และในสวนของ ความ

เอื้ออาทร เปนปจจัยที่สงผลตอดัชนีการพัฒนามนุษยในทิศทางเดียวกัน เพราะการเอื้อเฟอมีน้ำใจใหแกกัน เปนการชวยลด

ปญหาความขัดแยง ที่จะสงผลใหการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสูงขึ้น และประชาชนลวนมีความผาสุกทั้งสิ้น  

ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาความสัมพันธระหวางดัชนีการพัฒนามนุษยและดัชนคีวามสุขของประเทศท่ัวโลกผูศึกษามีขอเสนอแนะ

ดังตอไปนี ้

 1. การศึกษา เปนปจจัยที่มีตอดัชนีการพัฒนามนุษยและดัชนีความสุข รัฐบาลควรสนับสนุนการมีสวนรวมของ

ประชาชนภาคเอกชนและทุกภาคสวนในการจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษาและเรียนใหมากข้ึนเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา 

สงเสรมิในดานการศึกษาใหมีการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อนำมาสูการพัฒนาประเทศชาติ 

 2. อายุขัยเฉลี่ย เปนปจจัยที่มีผลตอดัชนีการพัฒนามนุษยและดัชนีความสุขโลก รัฐบาลควรพัฒนาในดานการแพทย

และดานสาธารณสุขใหมีความกาวหนา และพัฒนาดานสภาพสิ่งแวดลอมใหดีขึ้น เมื่อสภาพแวดลอมของแตละประเทศดี จะทำ

ใหประชาชนมีสุขภาพกายแข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดี นำไปสูความยืนยาวของชีวิต และการพัฒนามนุษยอยางยังยืน 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

3.คาใชจายงานวิจัยและการพัฒนา รัฐบาลควรสนับสนุนและสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือมุงพัฒนาหรือหาวิธีการ

ใหมๆใชในการแกปญหาและบริหารประเทศอยางมีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาอันนำไปสูการยกระดับรายไดของประเทศใหดี

ข้ึน จะทำใหประชาชนมีความสุขเพ่ิมข้ึนทำใหดัชนีการพัฒนามนุษยและดัชนีความสุขโลกสูงข้ึน 

4. ระดับการคอรรัปชั่น รัฐบาลควรลดระดับปญหาการคอรรัปชั่น เพราะยิ่งมีการคอรรัปชั่นมาก ดัชนีความสุขโลก

ลดลง 

5.ประชากร รัฐบาลจะตองจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ทรัพยากรมนุษยเปนทรัพยากรที่สำคัญยิ่งตอการ

เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมและนำไปสูการพัฒนาประเทศ  

6.การสนับสนุนทางสังคม รัฐบาลแตละประเทศควรใหการสนับสนุนทางสังคมเพ่ือชวยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อเพ่ิม

ความสามารถในการตอสูกับปญหาที่เกิดข้ึนและเปนอีกทางหนึ่งในการชวยเหลือประชาชน 
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ภาพสะท้อนของแม่ที่ปรากฏในเพจค�าคมมนุษย์แม่

สุภาพร คงศิริรัตน์1*

บทคัดย่อ
 บทความวิจัยน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาภาพสะท้อนของแม่ท่ีปรากฏในเพจค�าคมมนุษย์แม่ โดยเก็บข้อมูลค�าคมที่เกี่ยวกับ

แม่ระหว่างเดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2562 ได้จ�านวน 98 ค�าคม ผลการศึกษาพบภาพสะท้อนของแม่ใน 3 ด้านได้แก่ ด้านคุณสมบัติ

ของแม่ ด้านสถานภาพของแม่ ด้านอารมณ์ความรู้สึกและความคาดหวังของแม่ ภาพสะท้อนเก่ียวกับคุณสมบัติของแม่สะท้อนถึง

คตนิยิมเกีย่วกับแม่ของสงัคมไทยทีส่บืทอดผ่านสือ่ออนไลน์ ทัง้ยงัพบว่าความเป็นแม่ไม่ใช่สญัชาตญาณ แต่เป็นสิง่ทีเ่กดิจากการเรยีน

รู้ฝึกปฏิบัติจนตกผลึกเป็นองค์ความรู้เฉพาะตนโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยน และเผยแพร่องค์ความรู้ 

นอกจากนี้ยังสะท้อนว่าสถานภาพของแม่ในสังคมปัจจุบันเป็นเสมือนพี่เลี้ยงและเพื่อนของลูก แม่จึงไม่คาดหวังที่จะพึ่งพาลูกในยาม

แก่ชรา การที่แม่จะอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ต้องพึ่งพาสามีหรือลูกในอนาคตนั้น แม่ต้องแข็งแรงและท�างานเลี้ยงตัวเอง ส่วนด้าน

อารมณ์ความรูส้กึนัน้แม่ต้องการให้ลกูแสดงความรกัตอบแม่อย่างจริงใจและแสดงออกได้ตลอดเวลาไม่จ�าเป็นต้องแสดงตามเทศกาล

หรือเพื่ออวดเพื่อนในสื่อออนไลน์ 

ค�าส�าคัญ แม่ ภาพสะท้อน สื่อออนไลน์ ค�าคม
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The Mother Image As Reflected in the Web Page “Mamaswords”

Supaporn Kongsirirat1*

Abstract
 This research article aims to study the mother image as reflected in the web page titled “Mamaswords” 

based on the 98 mother-relate sayings displayed on the page from August to December 2019. The results reveal 

that the mother image is reflected in 3 aspects, namely the characteristics of a mother, the status of a mother 

and the emotions and expectations of a mother. The mother image related to the characteristics of a mother 

reflects the ideological concept of a mother in the Thai society that has been passed along via online media. 

It has been indicated that motherhood is not achieved by instinct alone but requires learning and practice that 

will allow the knowledge to crystalize and personalize with online social media acting as channels for sharing 

and distributing the knowledge. In addition, it is reflected that the status of a mother in the modern society is 

comparable to that of a child’s friend and mentor. A mother, therefore, does not expect to depend on her 

children when she grows old. In order for a mother to live with dignity without entrusting her future to her 

husband or her children, she must be physically strong and self-reliant. As for her emotions, a mother wants 

her children to express their love for her with sincerity and with no time constraint regardless of festive occa-

sions or fashionable online displays of affection. 

Keywords Mother, Reflected image, Online media, Saying 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
  ค าคม หมายถึงข้อความที่ให้ข้อคิด เตือนสติ  ปลุกปลอบให้ก าลังใจ โน้มน้าวใจ หรือแสดงความคิดความรู้สึก ในที่นี้
หมายเฉพาะค าคมที่ปรากฏในเพจค าคมมนุษย์แม่ 
           ภาพสะท้อน หมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับแม่ในสังคมไทยท่ีผู้เขียนค าคมได้สื่อออกมาให้ผู้อ่านรับรู้ถึงความคิด อารมณ์
ความรู้สึก สภาพ และบรรยากาศหรือเหตุการณ์ต่างๆที่ผู้เขียนได้พบเห็นหรือประสบการณ์ของผู้เขียนเอง 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยพบว่าภาพของแม่ในสังคมปัจจุบันที่สะท้อนจากค าคมในเพจค าคมมนุษย์แม่  3 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณสมบัติ
ของแม่  ด้านสถานภาพของแม่  ด้านอารมณ์ความรู้สึกและความคาดหวังของแม่ รายละเอียดดังนี้ 

ด้านคุณสมบัตขิองแม ่
 ค าคมสะท้อนว่า คุณสมบัติของความเป็นแม่เป็นคตินิยมของสังคมไทยเกี่ยวกับแมท่ี่สง่ผ่านและสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่
รุ่นเห็นได้จากค าคมที่ว่า   “ชีวิตนี้ของแม่   ได้เกิดมาเป็นแม่ของลูก ถือว่าคุ้มแล้วที่แม่ได้เกิดมาบนโลกใบนี้” ซึ่งสอดคล้องกับ
ค ากล่าวของ ชุติมา โลมรัตนานนท์ และภาวิกา ศรีรัตนบัลล์ (2556:3)   ว่า “สังคมคาดหวังว่าบทบาทของแม่เป็นบทบาทที่
ยิ่งใหญ่ของผู้หญิง  ผู้หญิงที่ได้เป็นแม่คือผู้ที่ได้ท าหน้าที่ในฐานะมนุษย์โดยสมบูรณ์แล้ว”  ซึ่งการเป็นแม่นั้นต้องประกอบด้วย
คุณสมบัติต่างๆ ได้แก่ ความรักความเอาใจใส่ลูก เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ลูก  เข้มแข็ง อดทน  รู้จักอดกลั้นอารมณ์  อุทิศเวลา
ให้กับลูกแต่แม่ก็ต้องรู้จักพักผ่อน  ต้องรู้รอบ   รายละเอียดดังนี้ 
     1.ความรักความเอาใจใส่ลูก  คุณสมบัติที่ส าคัญประการแรกของการเป็นแม่คือต้องมีความรักความเอาใจใส่ลูกอยู่
เสมอไม่มีวันเสื่อมคลาย ความว่า “วันของลูก  คือทุกวัน  รักลูกทุกวันนะจ๊ะ” ซึ่งความรักนี้ท าให้แม่ยอมท าทุกอย่างเพื่อลูก  
เช่นปรับตัวให้ดีขึ้น  ดังความว่า  “แม่อาจไม่ใช่คนดีในสายตาใคร แต่แม่จะพยายามเป็นคนดีขึ้นทุกวันเพื่อลูกของแม่”   ที่แม่
ยอมท าทุกอย่างก็เพราะลูกเป็นของขวัญล้ าค่าที่สุดในชีวิตแม่ ความว่า “ชีวิตนี้ถึงแม่จะเคยถูกรางวัลที่ 1  แต่วันที่ลูกเกิดนั้นลูก
คือรางวัลที่ 1 ของแม่นะ” ลูกเป็น “แรงใจ   เติมความรักให้แม่ ในวันที่โหดร้ายได้เสมอ”  “ถ้าวันนี้รู้สึกเหนื่อย จงกอดลูกไว้ 
เพราะลูกคือที่ชาร์จก าลังใจอย่างดีที่สุดในชีวิต”  ดังนั้นแม่จึงให้ความรักความส าคัญกับลูกเป็นอย่างมาก ความว่า “ไม่มีอะไร
ใหญ่กว่าครอบครัว   ลูกคือคนส าคัญของแม่เสมอ”  และส าคัญยิ่งกว่าพ่อของลูกด้วย  เพราะหากจ าเป็นต้องเลือกระหว่าง ลูก 
กับพ่อของลูก แม่เลือกลูก ดังความว่า “ผัวท้ิงก็หาใหม่   แต่ลูกเรา หาใหม่ไม่ได้นะ  ดูแลรักลูกให้ดีที่สุด”  
     2. เป็นแบบอย่างที่ดีใหลู้ก  แม่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ลูก  ความว่า “เป็นแม่คนจงท าตัวให้ดีทั้งกาย วาจา ใจ ไม่
ง้ันลูกจะเอาแบบอย่างที่ดีจากใคร” เพราะ “ถ้าแม่เป็นคนขี้โกง  แล้วจะสอนลูกให้ซื่อสัตย์ได้อย่างไร  การสอนคือการท าเป็น
ตัวอย่างนะคะ” ดังนั้น“คนเป็นแม่ไม่จ าเป็นต้องดีที่สุดในสายตาใคร แต่ต้องเป็นคนดีให้ได้ในสายตาลูกเรา” แม้ว่าแม่จะเคยเปน็
ลูกที่ไม่ดีมาก่อน  แต่ต้องเปลี่ยนแปลงตนเองเป็นแม่ที่ดีเพื่อให้ลูกภูมิใจ และไม่ให้ใครมาดูถูกลูกได้ ความว่า “อาจจะเป็นลูกที่
แย่ แต่จะเป็นแม่ที่ดีให้ลูกภูมิใจ”  “ข้างนอกเค้าเรียกแม่ว่าสก๊อย   แต่ในบ้านแม่จะเป็นแม่ท่ีดีของลูก  ไม่ให้ใครเค้ามาดูถูก”  
      3. เข้มแข็ง  อดทน  คนเป็นแม่ต้องเข้มแข็ง  อดทน ไม่ท้อถอย ท้ังทางกายและทางใจ   ความว่า “เป็นมนุษย์แม่ต้อง
สตรอง  อย่าให้ค าพูดของใคร มาท าให้เราอ่อนแอ”  ที่ส าคัญคือต้องไม่บ่นถึงความเหนื่อยยากล าบากหรือแสดงความท้อให้ลูก
เห็น ความว่า  “เกิดเป็นแม่คน พูดค าว่าท้อให้น้อยๆ   พูดค าว่าสู้ ให้เยอะๆ  เป็นแม่แล้วต้องอดทนนะ”  “วันนี้แม่เป็นแม่แล้ว  
ถึงต้องเหนื่อย ต้องล าบากแค่ไหน  แม่ก็จะไม่ท้อให้ลูกเห็น แม่จะดูแลลูกให้ดีที่สุด”  ที่ท าทุกอย่างก็เพราะ “เพื่อลูก แม่ยอมอด 
เพื่อลูกแม่ยอมเหนื่อย  ...” ทั้งนี้สิ่งที่คนเป็นแม่ต้องตระหนักให้ขึ้นใจก็คือ “งานเหนื่อย งานหนัก...งานแม่”  “คนเป็นแม่ยิ่ง
เหนื่อยก็ยิ่งอึดมากขึ้น” ไม่ว่าจะ “สาหัสแค่ไหน ก็ต้องไปต่อ เป็นแม่  ภาระเยอะ” และต้องคอยตอกย้ าตัวเองอยู่เสมอว่า 
“เวลาเจอปัญหา  บอกตัวเอง เราท าได้  จะมีอะไรหนักกว่าการเป็นแม่อีก”เพราะ  “อึด ทน ถึก" คือสรรพคุณของแม่” ดังนั้น 
“เพศแม่ เป็นเพศท่ีอดทนที่สุดบนจักรวาลใบนี้”   
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ความเป็นมาของปัญหา 
 สังคมไทยให้ความส าคัญกับแม่มานับแต่อดีต สะท้อนผ่านความเช่ือ ประเพณี วัฒนธรรม ภาษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ภาษิต หรือ “ค าคม” ซึ่งเป็นถ้อยค าหลักแหลมชวนให้คิดถึงความส าคัญของแม่ว่ามีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการด ารงอยู่ของ
ครอบครัว ดังความว่า “ขาดพ่อเหมือนถ่อหัก ขาดแม่เหมือนแพแตก” การที่ค าคมสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความส าคัญของแม่
ได้เนื่องจากภาษาเป็นเครื่องมือในการสื่อความนึกคิดของมนุษย์  อีกทั้งยังมีความสัมพันธ์กับสังคมในลักษณะที่ต่างฝ่ายต่างก็มี
อิทธิพลต่อกัน กล่าวคือ ภาษามีอิทธิพลต่อสังคมในลักษณะสะท้อนความคิด ความเช่ือ อารมณ์ความรู้สึก ตลอดจนวิถีการ
ด าเนินชีวิตของคนในสังคม  และในขณะเดียวกันสังคมก็มีอิทธิพลในการก าหนดการใช้ภาษาของมนุษย์ในสังคมด้วยเช่นกัน  

ค าคม คือถ้อยค าหลักแหลมชวนให้คิด (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554, เว็บไซต์) มักใช้ค าน้อยแต่กินความมาก  ซึ่งผู้ส่ง
สารมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดผลบางอย่างแก่ผู้รับสาร ไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อคิด เตือนสติ  ปลุกปลอบใจ  ให้ก าลังใจ โน้มน้าวใจ 
หรือแสดงความรู้สึก ฯลฯ   ปัจจุบันค าคมได้รับความนิยมอย่างมากในสื่อสังคมออนไลน์ เห็นได้จากมีการตั้งกลุ่มที่มีความสนใจ
เฉพาะเรื่องนี้ขึ้นมาที่เรียกว่าแฟนเพจ  เพื่อให้บุคคลทั่วไปหรือผู้ที่สนใจเข้ามาติดตามอ่านข้อมูลได้ตลอดเวลา บางครั้งยัง
สามารถแสดงความคิด ความรู้สึก เตือนสติ  รวมถึงสามารถวิพากษ์วิจารณ์ หรือร่วมเสนอค าคมที่สอดรับกับเหตุการณ์ หรือ
สถานการณ์ เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชนได้โดยง่าย สะดวกและรวดเร็ว  จึงอาจกล่าวได้ว่าค าคมในสื่อสังคมออนไลน์เป็นกระจกที่
สะท้อนให้เห็นถึงอารมณ์ ความรู้สึก นึกคิด เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมยุคปัจจุบันได้อย่างดี ที่ส าคัญคือค าคมในสื่อสังคม
ออนไลน์มีความฉับไวและทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม  

เพจค าคมมนุษย์แม่เป็นเพจส าหรับแสดงทัศนะ อารมณ์ ความรู้สึก ความรู้ ตลอดจนสถานการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับแม่ 
อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้คนเข้าไปโพสต์แสดงความคิดเห็นรวมทั้งสร้างค าคมเกี่ยวกับแม่ ได้ด้วย  มีคนเข้าไปติดตามอ่านจ านวน 
23,172 คน และมีคนช่ืนชอบ จ านวน 22,478 คน  (https://www.facebook.com/mamaswords/)  โดยเหตุที่สภาพของ
สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกกลายเป็นสังคมเมืองและสังคมดิจิตอล เพจค าคมมนุษย์แม่น่าจะสะท้อนภาพ
ของแม่ทีม่ีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมด้วยเช่นกัน  ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาภาพสะท้อนของแม่ที่ปรากฏในเพจค าคม
มนุษย์แม่ เพราะนอกจากท าให้เห็นภาพของแม่ในสังคมยุคดิจิตอลที่สะท้อนผ่านค าคมแล้ว น่าจะท าให้คนเข้าใจผู้หญิงท่ีเป็นแม่
ในสภาพสังคมปัจจุบันมากขึ้น 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
       เพือ่ศึกษาภาพสะท้อนของแม่ที่ปรากฏในเพจค าคมมนุษย์แม่ 

ขอบเขตของข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย 
       งานวิจัยนีอ้าศัยข้อมูลค าคมเกี่ยวกับแม่จ านวน 98 ค าคมที่ปรากฏในเพจค าคมมนุษยแ์มจ่ากเว็บไซต ์
https://www.facebook.com/pg/mamaswords/posts/?ref=page_internal  ระหว่างเดือนสิงหาคม–ธันวาคม 2562   

วิธีด าเนินการวิจัย 
       งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีขั้นตอนการวิจัยดังนี ้

1. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับค าคม สื่อสังคมออนไลน์  และภาพสะท้อน 
2. ส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลค าคมเกี่ยวกับแม่ที่ปรากฏในเพจค าคมมนุษย์แม่ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 

2562  
3. คัดเลือกข้อมลูค าคมที่มีการกล่าวถึงแม่ออกมาได้จ านวน 98 ค าคม จากนั้นบันทึกไว ้
4. ศึกษาข้อมูลค าคมอย่างละเอียด และวิเคราะห์ภาพสะท้อนของแม่ที่ปรากฏในเพจค าคมมนุษย์แม่ 
5. สรุปผลการวิจัยในลักษณะของการพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive analysis) 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
  ค าคม หมายถึงข้อความที่ให้ข้อคิด เตือนสติ  ปลุกปลอบให้ก าลังใจ โน้มน้าวใจ หรือแสดงความคิดความรู้สึก ในที่นี้
หมายเฉพาะค าคมที่ปรากฏในเพจค าคมมนุษย์แม่ 
           ภาพสะท้อน หมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับแม่ในสังคมไทยท่ีผู้เขียนค าคมได้สื่อออกมาให้ผู้อ่านรับรู้ถึงความคิด อารมณ์
ความรู้สึก สภาพ และบรรยากาศหรือเหตุการณ์ต่างๆที่ผู้เขียนได้พบเห็นหรือประสบการณ์ของผู้เขียนเอง 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยพบว่าภาพของแม่ในสังคมปัจจุบันที่สะท้อนจากค าคมในเพจค าคมมนุษย์แม่  3 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณสมบัติ
ของแม่  ด้านสถานภาพของแม่  ด้านอารมณ์ความรู้สึกและความคาดหวังของแม่ รายละเอียดดังนี้ 

ด้านคุณสมบัตขิองแม ่
 ค าคมสะท้อนว่า คุณสมบัติของความเป็นแม่เป็นคตินิยมของสังคมไทยเกี่ยวกับแมท่ี่สง่ผ่านและสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่
รุ่นเห็นได้จากค าคมที่ว่า   “ชีวิตนี้ของแม่   ได้เกิดมาเป็นแม่ของลูก ถือว่าคุ้มแล้วที่แม่ได้เกิดมาบนโลกใบนี้” ซึ่งสอดคล้องกับ
ค ากล่าวของ ชุติมา โลมรัตนานนท์ และภาวิกา ศรีรัตนบัลล์ (2556:3)   ว่า “สังคมคาดหวังว่าบทบาทของแม่เป็นบทบาทที่
ยิ่งใหญ่ของผู้หญิง  ผู้หญิงที่ได้เป็นแม่คือผู้ที่ได้ท าหน้าที่ในฐานะมนุษย์โดยสมบูรณ์แล้ว”  ซึ่งการเป็นแม่นั้นต้องประกอบด้วย
คุณสมบัติต่างๆ ได้แก่ ความรักความเอาใจใส่ลูก เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ลูก  เข้มแข็ง อดทน  รู้จักอดกลั้นอารมณ์  อุทิศเวลา
ให้กับลูกแต่แม่ก็ต้องรู้จักพักผ่อน  ต้องรู้รอบ   รายละเอียดดังนี้ 
     1.ความรักความเอาใจใส่ลูก  คุณสมบัติที่ส าคัญประการแรกของการเป็นแม่คือต้องมีความรักความเอาใจใส่ลูกอยู่
เสมอไม่มีวันเสื่อมคลาย ความว่า “วันของลูก  คือทุกวัน  รักลูกทุกวันนะจ๊ะ” ซึ่งความรักนี้ท าให้แม่ยอมท าทุกอย่างเพื่อลูก  
เช่นปรับตัวให้ดีขึ้น  ดังความว่า  “แม่อาจไม่ใช่คนดีในสายตาใคร แต่แม่จะพยายามเป็นคนดีขึ้นทุกวันเพื่อลูกของแม่”   ที่แม่
ยอมท าทุกอย่างก็เพราะลูกเป็นของขวัญล้ าค่าที่สุดในชีวิตแม่ ความว่า “ชีวิตนี้ถึงแม่จะเคยถูกรางวัลที่ 1  แต่วันที่ลูกเกิดนั้นลูก
คือรางวัลที่ 1 ของแม่นะ” ลูกเป็น “แรงใจ   เติมความรักให้แม่ ในวันที่โหดร้ายได้เสมอ”  “ถ้าวันนี้รู้สึกเหนื่อย จงกอดลูกไว้ 
เพราะลูกคือที่ชาร์จก าลังใจอย่างดีที่สุดในชีวิต”  ดังนั้นแม่จึงให้ความรักความส าคัญกับลูกเป็นอย่างมาก ความว่า “ไม่มีอะไร
ใหญ่กว่าครอบครัว   ลูกคือคนส าคัญของแม่เสมอ”  และส าคัญยิ่งกว่าพ่อของลูกด้วย  เพราะหากจ าเป็นต้องเลือกระหว่าง ลูก 
กับพ่อของลูก แม่เลือกลูก ดังความว่า “ผัวท้ิงก็หาใหม่   แต่ลูกเรา หาใหม่ไม่ได้นะ  ดูแลรักลูกให้ดีที่สุด”  
     2. เป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูก  แม่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ลูก  ความว่า “เป็นแม่คนจงท าตัวให้ดีทั้งกาย วาจา ใจ ไม่
ง้ันลูกจะเอาแบบอย่างที่ดีจากใคร” เพราะ “ถ้าแม่เป็นคนขี้โกง  แล้วจะสอนลูกให้ซื่อสัตย์ได้อย่างไร  การสอนคือการท าเป็น
ตัวอย่างนะคะ” ดังนั้น“คนเป็นแม่ไม่จ าเป็นต้องดีที่สุดในสายตาใคร แต่ต้องเป็นคนดีให้ได้ในสายตาลูกเรา” แม้ว่าแม่จะเคยเปน็
ลูกที่ไม่ดีมาก่อน  แต่ต้องเปลี่ยนแปลงตนเองเป็นแม่ที่ดีเพื่อให้ลูกภูมิใจ และไม่ให้ใครมาดูถูกลูกได้ ความว่า “อาจจะเป็นลูกที่
แย่ แต่จะเป็นแม่ที่ดีให้ลูกภูมิใจ”  “ข้างนอกเค้าเรียกแม่ว่าสก๊อย   แต่ในบ้านแม่จะเป็นแม่ท่ีดีของลูก  ไม่ให้ใครเค้ามาดูถูก”  
      3. เข้มแข็ง  อดทน  คนเป็นแม่ต้องเข้มแข็ง  อดทน ไม่ท้อถอย ท้ังทางกายและทางใจ   ความว่า “เป็นมนุษย์แม่ต้อง
สตรอง  อย่าให้ค าพูดของใคร มาท าให้เราอ่อนแอ”  ที่ส าคัญคือต้องไม่บ่นถึงความเหนื่อยยากล าบากหรือแสดงความท้อให้ลูก
เห็น ความว่า  “เกิดเป็นแม่คน พูดค าว่าท้อให้น้อยๆ   พูดค าว่าสู้ ให้เยอะๆ  เป็นแม่แล้วต้องอดทนนะ”  “วันนี้แม่เป็นแม่แล้ว  
ถึงต้องเหนื่อย ต้องล าบากแค่ไหน  แม่ก็จะไม่ท้อให้ลูกเห็น แม่จะดูแลลูกให้ดีที่สุด”  ที่ท าทุกอย่างก็เพราะ “เพื่อลูก แม่ยอมอด 
เพื่อลูกแม่ยอมเหนื่อย  ...” ทั้งนี้สิ่งที่คนเป็นแม่ต้องตระหนักให้ขึ้นใจก็คือ “งานเหนื่อย งานหนัก...งานแม่”  “คนเป็นแม่ยิ่ง
เหนื่อยก็ยิ่งอึดมากขึ้น” ไม่ว่าจะ “สาหัสแค่ไหน ก็ต้องไปต่อ เป็นแม่  ภาระเยอะ” และต้องคอยตอกย้ าตัวเองอยู่เสมอว่า 
“เวลาเจอปัญหา  บอกตัวเอง เราท าได้  จะมีอะไรหนักกว่าการเป็นแม่อีก”เพราะ  “อึด ทน ถึก" คือสรรพคุณของแม่” ดังนั้น 
“เพศแม่ เป็นเพศท่ีอดทนที่สุดบนจักรวาลใบนี้”   
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ความเป็นมาของปัญหา 
 สังคมไทยให้ความส าคัญกับแม่มานับแต่อดีต สะท้อนผ่านความเช่ือ ประเพณี วัฒนธรรม ภาษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ภาษิต หรือ “ค าคม” ซึ่งเป็นถ้อยค าหลักแหลมชวนให้คิดถึงความส าคัญของแม่ว่ามีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการด ารงอยู่ของ
ครอบครัว ดังความว่า “ขาดพ่อเหมือนถ่อหัก ขาดแม่เหมือนแพแตก” การที่ค าคมสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความส าคัญของแม่
ได้เนื่องจากภาษาเป็นเครื่องมือในการสื่อความนึกคิดของมนุษย์  อีกทั้งยังมีความสัมพันธ์กับสังคมในลักษณะที่ต่างฝ่ายต่างก็มี
อิทธิพลต่อกัน กล่าวคือ ภาษามีอิทธิพลต่อสังคมในลักษณะสะท้อนความคิด ความเช่ือ อารมณ์ความรู้สึก ตลอดจนวิถีการ
ด าเนินชีวิตของคนในสังคม  และในขณะเดียวกันสังคมก็มีอิทธิพลในการก าหนดการใช้ภาษาของมนุษย์ในสังคมด้วยเช่นกัน  

ค าคม คือถ้อยค าหลักแหลมชวนให้คิด (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554, เว็บไซต์) มักใช้ค าน้อยแต่กินความมาก  ซึ่งผู้ส่ง
สารมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดผลบางอย่างแก่ผู้รับสาร ไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อคิด เตือนสติ  ปลุกปลอบใจ  ให้ก าลังใจ โน้มน้าวใจ 
หรือแสดงความรู้สึก ฯลฯ   ปัจจุบันค าคมได้รับความนิยมอย่างมากในสื่อสังคมออนไลน์ เห็นได้จากมีการตั้งกลุ่มที่มีความสนใจ
เฉพาะเรื่องนี้ขึ้นมาที่เรียกว่าแฟนเพจ  เพื่อให้บุคคลทั่วไปหรือผู้ที่สนใจเข้ามาติดตามอ่านข้อมูลได้ตลอดเวลา บางครั้งยัง
สามารถแสดงความคิด ความรู้สึก เตือนสติ  รวมถึงสามารถวิพากษ์วิจารณ์ หรือร่วมเสนอค าคมที่สอดรับกับเหตุการณ์ หรือ
สถานการณ์ เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชนได้โดยง่าย สะดวกและรวดเร็ว  จึงอาจกล่าวได้ว่าค าคมในสื่อสังคมออนไลน์เป็นกระจกที่
สะท้อนให้เห็นถึงอารมณ์ ความรู้สึก นึกคิด เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมยุคปัจจุบันได้อย่างดี ที่ส าคัญคือค าคมในสื่อสังคม
ออนไลน์มีความฉับไวและทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม  

เพจค าคมมนุษย์แม่เป็นเพจส าหรับแสดงทัศนะ อารมณ์ ความรู้สึก ความรู้ ตลอดจนสถานการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับแม่ 
อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้คนเข้าไปโพสต์แสดงความคิดเห็นรวมทั้งสร้างค าคมเกี่ยวกับแม่ ได้ด้วย  มีคนเข้าไปติดตามอ่านจ านวน 
23,172 คน และมีคนช่ืนชอบ จ านวน 22,478 คน  (https://www.facebook.com/mamaswords/)  โดยเหตุท่ีสภาพของ
สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกกลายเป็นสังคมเมืองและสังคมดิจิตอล เพจค าคมมนุษย์แม่น่าจะสะท้อนภาพ
ของแม่ทีม่ีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมด้วยเช่นกัน  ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาภาพสะท้อนของแม่ที่ปรากฏในเพจค าคม
มนุษย์แม ่เพราะนอกจากท าให้เห็นภาพของแม่ในสังคมยุคดิจิตอลที่สะท้อนผ่านค าคมแล้ว น่าจะท าให้คนเข้าใจผู้หญิงท่ีเป็นแม่
ในสภาพสังคมปัจจุบันมากขึ้น 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
       เพือ่ศึกษาภาพสะท้อนของแม่ที่ปรากฏในเพจค าคมมนุษย์แม่ 

ขอบเขตของข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย 
       งานวิจัยนีอ้าศัยข้อมูลค าคมเกี่ยวกับแม่จ านวน 98 ค าคมที่ปรากฏในเพจค าคมมนุษยแ์มจ่ากเว็บไซต ์
https://www.facebook.com/pg/mamaswords/posts/?ref=page_internal  ระหว่างเดือนสิงหาคม–ธันวาคม 2562   

วิธีด าเนินการวิจัย 
       งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีขั้นตอนการวิจัยดังนี้ 

1. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับค าคม สื่อสังคมออนไลน์  และภาพสะท้อน 
2. ส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลค าคมเกี่ยวกับแม่ที่ปรากฏในเพจค าคมมนุษย์แม่ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 

2562  
3. คัดเลือกข้อมลูค าคมที่มีการกล่าวถึงแม่ออกมาได้จ านวน 98 ค าคม จากนั้นบันทึกไว ้
4. ศึกษาข้อมูลค าคมอย่างละเอียด และวิเคราะห์ภาพสะท้อนของแม่ที่ปรากฏในเพจค าคมมนุษย์แม่ 
5. สรุปผลการวิจัยในลักษณะของการพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive analysis) 



1806
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
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      4. รู้จักอดกลั้นอารมณ์ความรู้สึก   แม่ต้องรู้จักอดกลั้นอารมณ์ความรู้สึกด้านลบที่รุนแรงไว้ ดังความว่า “ไม่ปรี๊ด ..
ไม่ปรี๊ด  มีลูกได้ฝึกสมาธิ”  “เวลาโกรธลูกจัดๆ นับเป็นพันบางครั้งก็ยังไม่พอ” ที่ส าคัญคือต้องไม่ใช้ลูกเป็นท่ีประชดหรือระบาย
อารมณ์ของตนเวลาโกรธสามี  ความว่า “ เป็นแม่ต้องสตรองนะ โมโหปั๋วแล้วจะมาลงที่ลูกไม่ได้”  เพราะลูกสามารถสัมผัสรับรู้
ถึงความไม่ลงรอยที่เกิดขึ้นระหว่างพ่อกับแม่ได้ ที่ส าคัญคือความขัดแย้งของพ่อกับแม่จะสร้างความสับสนให้เกิดขึ้นในใจของลูก  
ดังนั้นการรู้จักอดกลั้นอารมณ์จึงเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้สถานภาพของครอบครัวด ารงอยู่ได้อย่างปกติสุข โดยเฉพาะคนที่เป็นแม่
ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญยิ่งภายในบ้านเพราะต้องเลี้ยงลูก สิ่งที่แม่(รวมทั้งพ่อ)ต้องตระหนักก็คือ “เมื่อมีลูก  สิ่งที่มาพร้อมกับ
ลูกก็คือความเหน็ดเหนื่อยและความขัดแย้งทางอารมณ์ การอดนอนและไม่มีเวลาส่วนตัว สิ่งเหล่านี้ เป็นเรื่องธรรมดาที่เกิด
ขึ้นกับพ่อแม่ทุกคนที่มีลูกเล็กๆ ความอดทนและความอดกลั้น คือบททดสอบความสัมพันธ์ของครอบครัวที่มีทารกในความ
ดูแล” (www.familiaclub.fi.)  
         5. อุทิศเวลาให้กับลูกแต่ต้องรู้จักพักผ่อน แม่ต้องอุทิศให้เวลากับลูก ความว่า “เวลา 24 ช่ัวโมงของแม่เป็นของ
ลูก  เพราะแม่ไม่รู้ว่า วันไหนที่ลูกจะอยากใช้เวลากับแม่น้อยลง”   การที่แม่ต้องอุทิศเวลาให้กับลูกเนื่องจากระยะเวลาที่แม่จะมี
โอกาสปลูกฝัง อบรมกล่อมเกลาลูกให้เป็นไปตามที่ตนคาดหวังได้แค่ 10 ปีแรกของลูกเท่านั้น พ้นจากนี้ไปเมื่อลูกเข้าสู่วัยรุ่นเขา
จะห่างจากแม่และมีโลกของตนเอง  สอดคล้องกับค ากล่าวของนายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์  (14 กุมภาพันธ์ 2562) 
ความว่า 

พ่อแม่มีเวลาอยู่กับลูก ได้แค่ 10 ปีแรกเท่านั้น ซึ่ง 10 ปีนี้ หากพ่อแม่ ให้เวลากับลูก และใช้เวลาอยู่กับลูกด้วยกัน ให้
ได้มากที่สุด ก็จะส่งผลดีต่อลูกไปตลอดชีวิต เพราะจะท าให้ลูกรับรู้และรู้สึกว่าเขาเป็นที่รักของพ่อแม่  ท าให้แม่เห็น
จุดเด่นของลูกซึ่งจะช่วยส่งเสริมความส าเร็จของลูก  จะท าให้ลูกเช่ือใจเมื่อถึงเวลาที่เขามีเรื่องทุกข์ สุขในชีวิตและ
อยากได้ค าปรึกษาจากใครสักคน  เวลาที่แม่มีให้ลูกเสมอตั้งแต่เล็ก จะท าให้แม่ได้สิทธิ์เป็นคนๆ นั้นของลูกโดย
อัตโนมัติ เพราะลูกจะรู้ว่ามีแม่ที่คอยร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเขาเสมอ 

  ดังนั้นเมื่ออยู่กับลูกต้องทิ้งปัญหาต่าง ๆ ทั้งที่ท างานและที่บ้านก่อน   ความว่า  “วางปัญหาไว้ข้างหลัง เวลาอยู่กับ
ลูก” และใช้เวลาที่มีคุณภาพกับลูก  ความว่า  “ใช้เวลากับลูกอย่างมีคุณภาพ  วางทุกต าแหน่งไว้ท่ีท างาน อยู่บ้านเราคือมนุษย์
แม่”   เพราะ “เวลาคุณภาพ คือสิ่งที่ลูกต้องการ "  เพื่อจะท าให้ลูกไว้วางใจว่าเป็นที่พึ่งพิงทั้งทางกายและทางใจยามที่ลูก
ต้องการได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต  ดังความว่า “จะเหนื่อยหรือท้อแค่ไหน จะมีกอดอุ่น ๆของแม่รออยู่ที่บ้านเสมอ”    
อย่างไรก็ตามแม้ต้องอุทิศเวลาให้กับลูก แต่แม่ต้องรักตัวเองด้วยคือต้องรู้จักหาเวลาพักถนอมร่างกายเพื่อจะได้มีแรงท าหน้าที่
แม่ต่อไป  ความว่า  “เหนื่อยก็พัก เพราะหน้าที่แม่ยังอีกยาว”   “เหนื่อยๆก็อยากพัก แต่พอได้พัก ก็คิดถึงลูก น่ีแหละชีวิตของ
คนเป็นแม่”   
      6. รู้รอบ แม่ในสังคมปัจจุบันต้องเป็นคนรู้รอบ เพื่อจะได้แก้ไขสถานการณ์ต่างๆ ในหน้าที่ของแม่ได้อย่างเหมาะสม 
ความว่า “ฉันต้องสวมหมวกหลายใบ ... แม่บ้าน full time คือเก็บกวาดกันแบบออลเดย์ ออลไนท์/ ไม่ได้เรียนหมอเรียน
พยาบาลมา ยามลูกป่วยก็ต้องรู้วิธีดูแล / เพื่อเล่นของลูกยามลูกไม่มีเพื่อนเล่น / ฝีมือท าอาหารสุดเห่ย แต่พอมีลูกฝีมือก็พัฒนา
เริดขึ้นได้ ... ยอดมนุษย์แม่”        
 คุณสมบัติของแม่ที่สะท้อนผ่านค าคมนี้ สอดคล้องกับคตินิยมเกี่ยวกับแม่ของสังคมไทยที่มีการสืบทอดมาจนถึง
ปัจจุบัน  แต่มีรายละเอียดบางประการที่หนุนเสริมให้คตินิยมเกี่ยวกับคุณสมบัติของแม่ด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคง  เช่น  วิทยาการ
ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาการเลี้ยงลูกท่ีว่าระยะเวลาที่แม่จะกล่อมเกลาปลูกปั้นลูกให้เป็นได้ดังที่วาดหวังมีแค่  10 ปีแรกของอายุ
ลูกเท่านั้น ท าให้แม่ทุ่มเทอุทิศเวลาให้กับลูก  และพยายามเรียนรู้ และรู้รอบเพื่อที่จะท าหน้าท่ีแม่ที่ดีที่สามารถเลี้ยงลูกได้อย่าง
มีคุณภาพ  ท้ังหมดนี้สะท้อนว่าการเป็นแม่ไม่ได้เกิดจากสัญชาตญาณ หากแต่เกิดจากการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ มีความช านาญและ
สั่งสมจนตกผลึกเป็นองค์ความรู้   ดังความว่า “ลูกคนแรกคือการผจญภัย  ลูกคนต่อไปคือภาพซ้ า  แต่เราจะเป็นแม่ที่เก่งขึ้น” 
ที่ส าคัญคือแม่ต้องพร้อมเปิดใจที่จะเรียนรู้   ดังความว่า “เรียนรู้ข้อผิดพลาดไปด้วยกันกับการที่จะเลี้ยงลูกให้ได้อย่างที่ตั้งใจ 
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มันไม่ง่าย แต่แม่จะท าให้เต็มที่”   “แม่จะเป็นแม่ให้ดีที่สุด สู้ไปด้วยกันนะ”  สิ่งส าคัญคือต้องเช่ือมั่นและมีความมุ่งมั่นก็จะท า
ให้แม่ประสบความส าเร็จ ความว่า “เราต้องเชื่อก่อนว่า เราจะเป็นแม่ที่ดีได้” ซึ่งสอดคล้องกับปราณี วงษ์เทศ (2549)  ท่ีกล่าว
ว่า “ความเป็นแม่เป็นองค์ความรู้ไม่ได้เกิดจากสัญชาตญาณ”  และองค์ความรู้เกี่ยวกับแม่ที่พบนั้นจะเป็นองค์ความรู้ที่
เหมาะสมเฉพาะตนเอง ความว่า “ไม่มีคู่มือเลี้ยงลูกเล่มไหน จะดีเท่าการเลี้ยงลูกด้วยตนเอง”  “บางครั้งก็รู้สึกว่า การเป็นแม่ที่
ดีนั้นยากจัง สุดท้ายพบว่า เป็นแม่ในแบบของเราดีที่สุด สบายตัวที่สุด”  “เพราะแม่เลี้ยงหนูด้วยหัวใจ”  

สถานภาพของแม่ 
     ภาพสะท้อนเกี่ยวกับสถานภาพของแม่ในสังคมปัจจุบัน ได้แก่ แม่เป็นท้ังพี่เลี้ยงและเพื่อน  แม่ต้องสร้างคุณค่าให้กับตนเอง
ด้วยการท างาน  และแม่ต้องมีบุคลิกท่ีดูดี  รายละเอียดดังนี้ 
     1. แม่เป็นพี่เลี้ยงและเพื่อน  ค าคมสะท้อนว่า แม่ในสังคมปัจจุบันเป็นทั้งพี่เลี้ยงและในขณะเดียวกันก็เป็นเพื่อนของ
ลูก  ความว่า “เป็นทั้งแม่ เป็นทั้งเพื่อน...บ้านไหนมีลูกคนเดียวคงรู้ดี ปิดเทอมอันแสนยาวนาน...เดจาวู มากๆ”  ค าคมยัง
สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกในลักษณะที่ต่างฝ่ายต่างตอบแทนซึ่งกันและกัน  กล่าวคือ ลูกคือสิ่งที่ท าให้แม่มีความสุข 
แม่จึงต้องทะนุถนอมลูกด้วยการท าหน้าที่ดูแลอบรมลูก  ดังนั้น แม่ไม่ได้มีบุญคุณกับลูก ดังความว่า  “ลูกคือของขวัญและเรา
ไม่ได้มีบุญคุณต่อกัน”  แม่จึงไม่ได้มีสิทธิ์  หรืออ านาจเหนือลูก ความว่า “อย่าใช้ค าว่าแม่ มาบังคับจิตใจลูก   แม่มีหน้าที่
แนะน า และท าเป็นตัวอย่าง  แต่ไม่ใช่คนที่ไปตัดสินอนาคตลูก” ที่เป็นเช่นนี้เพราะ “... แม่เลือกที่จะให้ลูกเกิดมา  ลูกไม่เคย
ร้องขอ  ฉะนั้นจงเป็นตัวของตัวเอง เพราะชีวิตเป็นของลูก” ซึ่งแม่ต้องตระหนักและไม่ถือสิทธ์ิของความเป็นแม่กระท ากับลูกใน
ลักษณะที่ไม่สมควร เช่น อวดบางสิ่งที่ไม่ควรอวดเพราะเมื่อลูกโตขึ้นได้เห็นภาพที่ไม่เหมาะสมของเขาในวัยเด็ก อาจท าให้เขา
อับอายได้ ความว่า “จะอวดลูกก็อย่าให้เกินงาม อวัยวะไหนไม่ควรก็อย่าอวด รักษาสิทธิ์ลูกของตัวเองด้วย  เค้ายังเรียกร้อง
ไม่ได้นะ” การที่ไม่ถือสิทธิ์มีอ านาจก าหนดชี้อนาคตลูกนั้น น่าจะเป็นสิ่งที่ยากล าบากส าหรับแม่พอสมควร  แต่แม่ต้องพยายาม
เข้าใจ  ต้องพยายามปรับตัวและท าให้ได้  ความว่า “เราต้องให้ทางโดยไม่ก าหนดเส้นทาง  เรื่องยากที่พ่อแม่ต้องพยายาม”  สิ่ง
ส าคัญคือต้องตระหนักว่า “อะไรที่ไม่ชอบ ก็อย่าท ากับลูก”และพิจารณาไตร่ตรองให้ดีว่าการที่ลูกไม่เชื่อฟังแม่เขาอาจมีเหตุผล
ของเขา ดังนั้นแม่จึงควรฟังลูกบ้าง  ความว่า “ถ้าลูกไม่ฟังเรา เราก็ฟังลูก แล้วก็จะรู้ว่าท าไมลูกถึงไม่ฟังเรา”   

การที่แม่ไม่ได้เป็นผู้มีบุญคุณกับลูก แม่จึงไม่คาดหวังว่าจะได้รับการเลี้ยงดูจากลูกเป็นการตอบแทนเมื่อยามชรา 
ดังนั้นแม่จึงต้องหมั่นดูแลรักษาสุขภาพของตนให้แข็งแรงเพื่อจะได้ไม่เป็นภาระแก่ลูก  ความว่า “แม่สัญญา จะคอยเคียงข้างลูก
เสมอ แม่สัญญา จะดูแลสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อลูก ... แม่สัญญา จะส่งลูกไปให้ถึงทุกฝั่งฝัน เราจะเติบโตไปด้วยกัน และแม่จะ
รักษาสุขภาพ กินอาหารมีประโยชน์ เพื่อเวลาแก่ตัวลง จะได้ไม่เป็นภาระของลูก”  “ออกก าลังกายแล้วท้อ ลองคิดใหม่  อยู่เพื่อ
ลูก  แข็งแรงเพื่อลูก  ช้ันตายไม่ได้นะ”   สถานภาพของแม่ที่สะท้อนจากค าคมสอดคล้องกับความคิดของภูเบศร์ สมุทรจักร 
และคนอ่ืนๆ (2561: 5) ความว่า  

บริบทครอบครัวไทยได้เปลี่ยนแปลงความคาดหวังของผู้สูงอายุที่มีต่อลูกให้พึ่งพาลูกแต่เพียงยามจ า เป็น  การพลัด
พรากและอยู่ต่างถิ่น หรือแม้แต่ในจังหวัดเดียวกัน  แต่ดูห่างไกลเช่นชีวิตในเมืองใหญ่ๆ เป็นเรื่องประสบการณ์ที่
กลายเป็นธรรมดาของชีวิตครอบครัวไทยมากขึ้น ความคิดแบบ “แก่มาแล้วกินกับลูก” หรือให้ลูกเลี้ยงดูยามแก่เฒ่า
อาจไม่ใช่แนวคิดของคนสมัยปัจจุบัน ผู้สูงอายุต้องต่อสู้ต่อเพื่อให้มีรายได้เพื่อจะได้ไม่รบกวนลูกมากเกินไป 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสถานภาพของแม่กับลูกจะเป็นเสมือนเพื่อน  แต่สถานภาพของลูกดูจะเหนือกว่าแม่ ไม่ว่าจะยาม
ที่ยังเด็กหรือยามที่โตแล้ว ความว่า “เมื่อก่อนเคยคิดว่า เราคือศูนย์กลางของจักรวาล  พอมีลูก จักรวาลเปลี่ยนต้องคอยมาวิ่ง
หมุนรอบจักรวาลใหม่”  สถานภาพอ่ืนอาจเปลี่ยนแปลงได้ แต่ “สถานะของแม่ไม่มีวันเปลี่ยน”  
        2. แม่ต้องสร้างคุณค่าให้กับตนเองด้วยการท างาน   ผู้หญิงที่เป็นแม่ต้องพยายามสร้างคุณค่าให้กับตนเองด้วย
การมีอาชีพการงานท า  ต้องไม่ท าหน้าที่แม่เพียงอย่างเดียว ดังตัวบทที่เตือนสติแม่ให้ฉุกคิดถึงการที่จะลาออกจากงานมาเพื่อ
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      4. รู้จักอดกลั้นอารมณ์ความรู้สึก   แม่ต้องรู้จักอดกลั้นอารมณ์ความรู้สึกด้านลบทีรุ่นแรงไว้ ดังความว่า “ไม่ปรี๊ด ..
ไม่ปรี๊ด  มีลูกได้ฝึกสมาธิ”  “เวลาโกรธลูกจัดๆ นับเป็นพันบางครั้งก็ยังไม่พอ” ที่ส าคัญคือต้องไม่ใช้ลูกเป็นท่ีประชดหรือระบาย
อารมณ์ของตนเวลาโกรธสามี  ความว่า “ เป็นแม่ต้องสตรองนะ โมโหปั๋วแล้วจะมาลงที่ลูกไม่ได้”  เพราะลูกสามารถสัมผัสรับรู้
ถึงความไม่ลงรอยที่เกิดขึ้นระหว่างพ่อกับแม่ได้ ที่ส าคัญคือความขัดแย้งของพ่อกับแม่จะสร้างความสับสนให้เกิดขึ้นในใจของลูก  
ดังนั้นการรู้จักอดกลั้นอารมณ์จึงเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้สถานภาพของครอบครัวด ารงอยู่ได้อย่างปกติสุข โดยเฉพาะคนที่เป็นแม่
ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญยิ่งภายในบ้านเพราะต้องเลี้ยงลูก สิ่งที่แม่(รวมทั้งพ่อ)ต้องตระหนักก็คือ “เมื่อมีลูก  สิ่งที่มาพร้อมกับ
ลูกก็คือความเหน็ดเหนื่อยและความขัดแย้งทางอารมณ์ การอดนอนและไม่มีเวลาส่วนตัว สิ่งเหล่านี้ เป็นเรื่องธรรมดาที่เกิด
ขึ้นกับพ่อแม่ทุกคนที่มีลูกเล็กๆ ความอดทนและความอดกลั้น คือบททดสอบความสัมพันธ์ของครอบครัวที่มีทารกในความ
ดูแล” (www.familiaclub.fi.)  
         5. อุทิศเวลาให้กับลูกแต่ต้องรู้จักพักผ่อน แม่ต้องอุทิศให้เวลากับลูก ความว่า “เวลา 24 ช่ัวโมงของแม่เป็นของ
ลูก  เพราะแม่ไม่รู้ว่า วันไหนที่ลูกจะอยากใช้เวลากับแม่น้อยลง”   การที่แม่ต้องอุทิศเวลาให้กับลูกเนื่องจากระยะเวลาที่แม่จะมี
โอกาสปลูกฝัง อบรมกล่อมเกลาลูกให้เป็นไปตามที่ตนคาดหวังได้แค่ 10 ปีแรกของลูกเท่านั้น พ้นจากนี้ไปเมื่อลูกเข้าสู่วัยรุ่นเขา
จะห่างจากแม่และมีโลกของตนเอง  สอดคล้องกับค ากล่าวของนายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์  (14 กุมภาพันธ์ 2562) 
ความว่า 

พ่อแม่มีเวลาอยู่กับลูก ได้แค่ 10 ปีแรกเท่านั้น ซึ่ง 10 ปีนี้ หากพ่อแม่ ให้เวลากับลูก และใช้เวลาอยู่กับลูกด้วยกัน ให้
ได้มากที่สุด ก็จะส่งผลดีต่อลูกไปตลอดชีวิต เพราะจะท าให้ลูกรับรู้และรู้สึกว่าเขาเป็นที่รักของพ่อแม่  ท าให้แม่เห็น
จุดเด่นของลูกซึ่งจะช่วยส่งเสริมความส าเร็จของลูก  จะท าให้ลูกเช่ือใจเมื่อถึงเวลาที่เขามีเรื่องทุกข์ สุขในชีวิตและ
อยากได้ค าปรึกษาจากใครสักคน  เวลาที่แม่มีให้ลูกเสมอตั้งแต่เล็ก จะท าให้แม่ได้สิทธิ์เป็นคนๆ นั้นของลูกโดย
อัตโนมัติ เพราะลูกจะรู้ว่ามีแม่ที่คอยร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเขาเสมอ 

  ดังนั้นเมื่ออยู่กับลูกต้องทิ้งปัญหาต่าง ๆ ทั้งที่ท างานและที่บ้านก่อน   ความว่า  “วางปัญหาไว้ข้างหลัง เวลาอยู่กับ
ลูก” และใช้เวลาที่มีคุณภาพกับลูก  ความว่า  “ใช้เวลากับลูกอย่างมีคุณภาพ  วางทุกต าแหน่งไว้ท่ีท างาน อยู่บ้านเราคือมนุษย์
แม่”   เพราะ “เวลาคุณภาพ คือสิ่งที่ลูกต้องการ "  เพื่อจะท าให้ลูกไว้วางใจว่าเป็นที่พึ่งพิงทั้งทางกายและทางใจยามที่ลูก
ต้องการได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต  ดังความว่า “จะเหนื่อยหรือท้อแค่ไหน จะมีกอดอุ่น ๆของแม่รออยู่ที่บ้านเสมอ”    
อย่างไรก็ตามแม้ต้องอุทิศเวลาให้กับลูก แต่แม่ต้องรักตัวเองด้วยคือต้องรู้จักหาเวลาพักถนอมร่างกายเพื่อจะได้มีแรงท าหน้าที่
แม่ต่อไป  ความว่า  “เหนื่อยก็พัก เพราะหน้าที่แม่ยังอีกยาว”   “เหนื่อยๆก็อยากพัก แต่พอได้พัก ก็คิดถึงลูก น่ีแหละชีวิตของ
คนเป็นแม”่   
      6. รู้รอบ แม่ในสังคมปัจจุบันต้องเป็นคนรู้รอบ เพื่อจะได้แก้ไขสถานการณ์ต่างๆ ในหน้าที่ของแม่ได้อย่างเหมาะสม 
ความว่า “ฉันต้องสวมหมวกหลายใบ ... แม่บ้าน full time คือเก็บกวาดกันแบบออลเดย์ ออลไนท์/ ไม่ได้เรียนหมอเรียน
พยาบาลมา ยามลูกป่วยก็ต้องรู้วิธีดูแล / เพื่อเล่นของลูกยามลูกไม่มีเพื่อนเล่น / ฝีมือท าอาหารสุดเห่ย แต่พอมีลูกฝีมือก็พัฒนา
เริดขึ้นได้ ... ยอดมนุษย์แม่”        
 คุณสมบัติของแม่ที่สะท้อนผ่านค าคมนี้ สอดคล้องกับคตินิยมเกี่ยวกับแม่ของสังคมไทยที่มีการสืบทอดมาจนถึง
ปัจจุบัน  แต่มีรายละเอียดบางประการที่หนุนเสริมให้คตินิยมเกี่ยวกับคุณสมบัติของแม่ด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคง  เช่น  วิทยาการ
ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาการเลี้ยงลูกท่ีว่าระยะเวลาที่แม่จะกล่อมเกลาปลูกปั้นลูกให้เป็นได้ดังที่วาดหวังมีแค่  10 ปีแรกของอายุ
ลูกเท่านั้น ท าให้แม่ทุ่มเทอุทิศเวลาให้กับลูก  และพยายามเรียนรู้ และรู้รอบเพื่อที่จะท าหน้าท่ีแม่ที่ดีที่สามารถเลี้ยงลูกได้อย่าง
มีคุณภาพ  ท้ังหมดนี้สะท้อนว่าการเป็นแม่ไม่ได้เกิดจากสัญชาตญาณ หากแต่เกิดจากการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ มีความช านาญและ
สั่งสมจนตกผลึกเป็นองค์ความรู้   ดังความว่า “ลูกคนแรกคือการผจญภัย  ลูกคนต่อไปคือภาพซ้ า  แต่เราจะเป็นแม่ที่เก่งขึ้น” 
ที่ส าคัญคือแม่ต้องพร้อมเปิดใจที่จะเรียนรู้   ดังความว่า “เรียนรู้ข้อผิดพลาดไปด้วยกันกับการที่จะเลี้ยงลูกให้ได้อย่างที่ตั้งใจ 
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มันไม่ง่าย แต่แม่จะท าให้เต็มที่”   “แม่จะเป็นแม่ให้ดีที่สุด สู้ไปด้วยกันนะ”  สิ่งส าคัญคือต้องเช่ือมั่นและมีความมุ่งมั่นก็จะท า
ให้แม่ประสบความส าเร็จ ความว่า “เราต้องเชื่อก่อนว่า เราจะเป็นแม่ที่ดีได้” ซึ่งสอดคล้องกับปราณี วงษ์เทศ (2549)  ท่ีกล่าว
ว่า “ความเป็นแม่เป็นองค์ความรู้ไม่ได้เกิดจากสัญชาตญาณ”  และองค์ความรู้เกี่ยวกับแม่ที่พบนั้นจะเป็นองค์ความรู้ที่
เหมาะสมเฉพาะตนเอง ความว่า “ไม่มีคู่มือเลี้ยงลูกเล่มไหน จะดีเท่าการเลี้ยงลูกด้วยตนเอง”  “บางครั้งก็รู้สึกว่า การเป็นแม่ที่
ดีนั้นยากจัง สุดท้ายพบว่า เป็นแม่ในแบบของเราดีที่สุด สบายตัวที่สุด”  “เพราะแม่เลี้ยงหนูด้วยหัวใจ”  

สถานภาพของแม่ 
     ภาพสะท้อนเกี่ยวกับสถานภาพของแม่ในสังคมปัจจุบัน ได้แก่ แม่เป็นท้ังพี่เลี้ยงและเพื่อน  แม่ต้องสร้างคุณค่าให้กับตนเอง
ด้วยการท างาน  และแม่ต้องมีบุคลิกท่ีดูดี  รายละเอียดดังนี้ 
     1. แม่เป็นพี่เลี้ยงและเพื่อน  ค าคมสะท้อนว่า แม่ในสังคมปัจจุบันเป็นทั้งพี่เลี้ยงและในขณะเดียวกันก็เป็นเพื่อนของ
ลูก  ความว่า “เป็นทั้งแม่ เป็นทั้งเพื่อน...บ้านไหนมีลูกคนเดียวคงรู้ดี ปิดเทอมอันแสนยาวนาน...เดจาวู มากๆ”  ค าคมยัง
สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกในลักษณะที่ต่างฝ่ายต่างตอบแทนซึ่งกันและกัน  กล่าวคือ ลูกคือสิ่งที่ท าให้แม่มีความสุข 
แม่จึงต้องทะนุถนอมลูกด้วยการท าหน้าที่ดูแลอบรมลูก  ดังนั้น แม่ไม่ได้มีบุญคุณกับลูก ดังความว่า  “ลูกคือของขวัญและเรา
ไม่ได้มีบุญคุณต่อกัน”  แม่จึงไม่ได้มีสิทธิ์  หรืออ านาจเหนือลูก ความว่า “อย่าใช้ค าว่าแม่ มาบังคับจิตใจลูก   แม่มีหน้าที่
แนะน า และท าเป็นตัวอย่าง  แต่ไม่ใช่คนที่ไปตัดสินอนาคตลูก” ที่เป็นเช่นนี้เพราะ “... แม่เลือกที่จะให้ลูกเกิดมา  ลูกไม่เคย
ร้องขอ  ฉะนั้นจงเป็นตัวของตัวเอง เพราะชีวิตเป็นของลูก” ซึ่งแม่ต้องตระหนักและไม่ถือสิทธ์ิของความเป็นแม่กระท ากับลูกใน
ลักษณะที่ไม่สมควร เช่น อวดบางสิ่งที่ไม่ควรอวดเพราะเมื่อลูกโตขึ้นได้เห็นภาพที่ไม่เหมาะสมของเขาในวัยเด็ก อาจท าให้เขา
อับอายได้ ความว่า “จะอวดลูกก็อย่าให้เกินงาม อวัยวะไหนไม่ควรก็อย่าอวด รักษาสิทธิ์ลูกของตัวเองด้วย  เค้ายังเรียกร้อง
ไม่ได้นะ” การที่ไม่ถือสิทธิ์มีอ านาจก าหนดชี้อนาคตลูกนั้น น่าจะเป็นสิ่งที่ยากล าบากส าหรับแม่พอสมควร  แต่แม่ต้องพยายาม
เข้าใจ  ต้องพยายามปรับตัวและท าให้ได้  ความว่า “เราต้องให้ทางโดยไม่ก าหนดเส้นทาง  เรื่องยากที่พ่อแม่ต้องพยายาม”  สิ่ง
ส าคัญคือต้องตระหนักว่า “อะไรที่ไม่ชอบ ก็อย่าท ากับลูก”และพิจารณาไตร่ตรองให้ดีว่าการที่ลูกไม่เชื่อฟังแม่เขาอาจมีเหตุผล
ของเขา ดังนั้นแม่จึงควรฟังลูกบ้าง  ความว่า “ถ้าลูกไม่ฟังเรา เราก็ฟังลูก แล้วก็จะรู้ว่าท าไมลูกถึงไม่ฟังเรา”   

การที่แม่ไม่ได้เป็นผู้มีบุญคุณกับลูก แม่จึงไม่คาดหวังว่าจะได้รับการเลี้ยงดูจากลูกเป็นการตอบแทนเมื่อยามชรา 
ดังนั้นแม่จึงต้องหมั่นดูแลรักษาสุขภาพของตนให้แข็งแรงเพื่อจะได้ไม่เป็นภาระแก่ลูก  ความว่า “แม่สัญญา จะคอยเคียงข้างลูก
เสมอ แม่สัญญา จะดูแลสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อลูก ... แม่สัญญา จะส่งลูกไปให้ถึงทุกฝั่งฝัน เราจะเติบโตไปด้วยกัน และแม่จะ
รักษาสุขภาพ กินอาหารมีประโยชน์ เพื่อเวลาแก่ตัวลง จะได้ไม่เป็นภาระของลูก”  “ออกก าลังกายแล้วท้อ ลองคิดใหม่  อยู่เพื่อ
ลูก  แข็งแรงเพื่อลูก  ช้ันตายไม่ได้นะ”   สถานภาพของแม่ที่สะท้อนจากค าคมสอดคล้องกับความคิดของภูเบศร์ สมุทรจักร 
และคนอ่ืนๆ (2561: 5) ความว่า  

บริบทครอบครัวไทยได้เปลี่ยนแปลงความคาดหวังของผู้สูงอายุที่มีต่อลูกให้พึ่งพาลูกแต่เพียงยามจ า เป็น  การพลัด
พรากและอยู่ต่างถิ่น หรือแม้แต่ในจังหวัดเดียวกัน  แต่ดูห่างไกลเช่นชีวิตในเมืองใหญ่ๆ เป็นเรื่องประสบการณ์ที่
กลายเป็นธรรมดาของชีวิตครอบครัวไทยมากขึ้น ความคิดแบบ “แก่มาแล้วกินกับลูก” หรือให้ลูกเลี้ยงดูยามแก่เฒ่า
อาจไม่ใช่แนวคิดของคนสมัยปัจจุบัน ผู้สูงอายุต้องต่อสู้ต่อเพื่อให้มีรายได้เพื่อจะได้ไม่รบกวนลูกมากเกินไป 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสถานภาพของแม่กับลูกจะเป็นเสมือนเพื่อน  แต่สถานภาพของลูกดูจะเหนือกว่าแม่ ไม่ว่าจะยาม
ที่ยังเด็กหรือยามที่โตแล้ว ความว่า “เมื่อก่อนเคยคิดว่า เราคือศูนย์กลางของจักรวาล  พอมีลูก จักรวาลเปลี่ยนต้องคอยมาวิ่ง
หมุนรอบจักรวาลใหม่”  สถานภาพอ่ืนอาจเปลี่ยนแปลงได้ แต่ “สถานะของแม่ไม่มีวันเปลี่ยน”  
        2. แม่ต้องสร้างคุณค่าให้กับตนเองด้วยการท างาน   ผู้หญิงที่เป็นแม่ต้องพยายามสร้างคุณค่าให้กับตนเองด้วย
การมีอาชีพการงานท า  ต้องไม่ท าหน้าที่แม่เพียงอย่างเดียว ดังตัวบทที่เตือนสติแม่ให้ฉุกคิดถึงการที่จะลาออกจากงานมาเพื่อ
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เป็นแม่เต็มเวลา ความว่า  “เมื่อตัดสินใจออกจากงานประจ ามาเป็นแม่ full time คุณได้อะไร” การที่ไม่สนับสนุนให้แม่ลาออก
จากงานมาเป็นแม่เต็มเวลา  ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะสภาพเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันที่ผู้หญิงต้องช่วยท างานเลี้ยงครอบครัว  
ความว่า “แม่เป็นคนมีค่านะ  ค่านม ค่าแพมเพิส   ค่าเทอม ค่าชุดนักเรียน”   และความอีกบทว่า  “เป็นแม่คนแล้ว ขี้เกียจ
ไม่ได้นะ เลี้ยงลูกเก่ง ต้องหาเงินเก่งด้วย  ใครอยากฝากร้านขายอะไร เชิญค่ะ” ทั้งนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของลูก ดังความว่า 
“ลูกอย่าเลี้ยงด้วยเงิน  แต่คุณภาพชีวิตที่ดีของลูกต้องใช้เงิน มนุษย์แม่ขยันวนไป”  

แต่ที่สิ่งส าคัญยิ่งกว่านั้นก็คือการที่แม่มีงานท าจะท าให้มีรายได้เป็นของตนเองซึ่งท าให้รู้สึกภาคภูมิใจว่าตนเป็นคนมี
คุณค่าเพราะไม่ต้องพึ่งพารายได้จากสามี   มีอิสระในการใช้เงินและมีอ านาจในการต่อรองกับสามีได้อย่างมีศักดิ์มีศรี สะท้อน
จากการที่แม่ต้องการใช้จ่ายบางอย่างเพื่อความสุขส่วนตัวเล็กๆน้อยๆ ก็สามารถท าได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากสามี ความว่า 
“ของถูกของแถม คือข้อยกเว้น”   “ไม่มียาใดจะช่วยเยียวยาจิตใจได้ดีเท่าการชอปปิ้ง”  สอดคล้องกับงานวิจัยของชุติมา โลม
รัตนานนท์ และภาวิกา ศรีรัตนบัลล์. (2556 : 11)  ว่า “ความคาดหวังและแรงกดดันด้านเศรษฐกิจเป็นปัจจัยส าคัญที่ผลักดัน
ให้ผู้เป็นแม่ในสังคมเมืองเข้ามามีบทบาทการท างานนอกบ้าน  นอกจากนี้แม่หลายคนมองว่าการท างานนอกบ้านไม่เพียงมี
รายได้  แต่เป็นการสร้างเครือข่ายทางสังคมและงานเป็นสิ่งที่สร้างคุณค่าให้กับตนเอง” การมีงานท าที่นอกจากจะสร้างความ
มั่นคงและสร้างคุณค่าให้แก่แม่แล้ว “ยังเป็นการไม่ประมาทต่อการด าเนินชีวิตด้วย เพราะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตการ
สมรสในวันข้างหน้า  เนื่องจากสภาพครอบครัวในยุคสังคมปัจจุบันมีความเปราะบางสูงมาก” (ภูเบศร์ สมุทรจักร และคนอื่นๆ . 
2561:4) 
        3. แม่ต้องมีบุคลิกที่ดูดี  ผู้หญิงท างานท่ีมีสถานภาพเปน็ท้ังแม่และเมยีต้องพยายามดูแลตัวเองใหดู้ดีทั้งรูปร่าง 
หน้าตา และบุคลิก  แม้ว่าจะเหนือ่ยแค่ไหนก็ตาม  ทั้งนี้ก็เพ่ือตัวเอง และเพื่อท าหน้าที่ภารรยาของสามี  ดังความว่า “เสื้อ ผ้า 
หน้า ผม ต้องเป๊ะ  มนุษย์แม่เลี้ยงลูกแล้วต้องสวยด้วย” “มนุษย์แมเ่หนื่อยแค่ไหน  ก็ต้องสวย ไม่ใช่เพือ่ผัว   แต่เพื่อตัวเราเองนี่
แหละ”  “ตา ปากยังเป๊ะ ถึงเป็นแม่บ้าน ก็อย่าหยุดสวย” แม้จะเป็นคุณแม่ทีไ่ม่ได้ออกไปท างานนอกบา้นก็ต้อง “ ขอสวยบ้าง
ตามโอกาส น่ีแหละคุณแม่  full time ...หน้าผม มาเตมิเลยนะ ออกไปซื้อนมให้ลูกแค่นี้  ... ออกจากบ้านขอสวยบ้าง  จะสวยก็
โอกาสแบบน้ีแหละ”   

นอกจากดูแลตัวเองให้ดูดีเพื่อตนเองแล้ว  ต้องท าตัวใหดู้ดีในฐานะภรรยาเพื่อหน้าตาของสามีด้วย เพราะสามตี้องการ
ภรรยาที่ดูดไีม่ใช่แม่ที่ดีของลูกเพียงอย่างเดียว สะท้อนจากตัวบทว่า  “บางทีกูก็เบื่อ  ตอนท้องก็บอกให้กูกินเยอะๆ  พอกูคลอด
ก็ถามเมื่อไหร่กูจะผอม”   “เราเพิง่คลอด จะให้เราผอมสวยเหมือนเดิมมันไม่ได้ เราต้องเลีย้งลูก เข้าใจเราด้วย อย่ากดดันคณุ
แม่ค่ะ”   

ด้านความคิด อารมณ์ ความรู้สึก 
       ความคิด อารมณ์ ความรู้สึกของแม่ ที่ปรากฏในค าคม ได้แก่ น้อยใจที่ลูกรักพ่อมากกว่าแม่  ต้องการให้พ่อมีส่วนร่วมใน
การเลี้ยงลูกและเข้าใจแม่  ต้องการให้ลูกแสดงความรักตอบอย่างจริงใจ ดังนี้  

1. น้อยใจที่ลูกรักพ่อมากกว่าแม่  ค าคมสะท้อนว่าแม่รู้สึกน้อยใจท่ีลูกรักและเชื่อฟังพ่อมากกว่าแม่ทั้งๆที่แม่ 
อุตส่าห์เหนื่อยยาก อดทน เสียสละ ท าทุกอย่างเพื่อลูก   ดังความว่า “แม่ท าให้ทุกอย่าง อาบน้ า  ป้อนข้าว แต่งตัวสวยๆ ท าผม
สารพัดทรงให้ หาของอร่อยๆให้กินอีก แต่พอถามรักใครมากท่ีสุด ท าไมมีแต่พ่อเป็นนัมเบอร์ 1” “พ่อมาเมื่อไหร่...แม่ก็เป็นนัม
เบอร์ทู (ไม่ได้น้อยจั๊ย)”   และการที่ลูกรักพ่อมากกว่าแม่ ท าให้ลูกเชื่อฟังพ่อมากกว่าแม่  ความว่า “กับแม่อะไรก็ดูยากไปหมด   
แต่กับพ่อนี้อะไรก็ง่ายไปหมด”   นักจิตวิทยาเช่ือว่าการที่ลูกมักจะแสดงว่ารักและเชื่อฟังพ่อมากกว่าแม่ทั้งๆที่แม่เป็นผู้ที่ใกล้ชิด
อบรมดูแลมากกว่าพ่อนั้นเป็นเพราะ “แม่เป็นแหล่งพักพิงที่ปลอดภัยส าหรับลูก ซึ่งลูกรู้ว่าเมื่อมีปัญหา เขาสามารเดินเข้ามาหา
ได้ทุกเวลา เพราะแม่จะคอยแก้ปัญหาให ้หรือคอยช่วยจัดการกับอารมณ์ความรู้สกึท่ีไมส่บายใจให้กับลูกได้ การที่ลูกมั่นใจเช่นนี้
ท าให้เขารู้สึกเป็นตัวของตัวเองและรู้สึกสบายที่จะปล่อยอารมณ์ และตัวตนออกมาได้อย่างเต็มที่” (ฮันน่าห์, 2560) 

2. ต้องการให้พ่อมีส่วนร่วมในการเลี้ยงลูกและเข้าใจแม่  ค าคมสะท้อนว่า ระหว่างการเป็นสามีที่ดีกับการ 
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เป็นพ่อที่ดีนั้น คนเป็นแม่ต้องการพ่อที่ดีมากกว่าสามีที่ดี ความว่า “บางคนเป็นพ่อที่ดี แต่อาจไม่ใช่ผัวที่ดี มนุษย์แม่ต้อง
แยกแยะ” ทั้งนี้เพราะต้องการให้สามีมีส่วนร่วมในการเลี้ยงลูกเพื่อแบ่งเบาภาระของแม่ที่หนักและเหนื่อย  ความว่า “สามีที่
หล่อที่สุด คือสามีที่ช่วยเราเลี้ยงลูก”   การที่สามีมีส่วนร่วมในการเลี้ยงลูกจะท าให้ความสัมพันธ์ของครอบครัวระหว่าง พ่อ แม่ 
ลูก มีความรักความผูกพันกันมากยิ่งขึ้น  ความว่า “การดูแลลูกไม่ใช่หน้าที่แม่เท่านั้น ลูกต้องการเติมเต็มความรักจากพ่อด้วย
เช่นกันนะ”  พ่อจึงต้องให้เวลาท ากิจกรรมร่วมกับลูกบ้าง ความวา่ “พ่อก็ส าคัญไม่น้อยกว่าแม่ แบ่งเวลามาเล่นกับลูกบ้างนะพ่อ 
ปฏิเสธเพื่อนบ้างก็ดีนะ”  “ขัดใจเพื่อน แล้วอยู่บ้านเล่นกับลูกบ้าง ถือว่าแม่ขอนะพ่อ”   “เล่นแต่เกมส์ ไม่เล่นกับลูก แล้วจะเอา
เวลาไหนมาสร้างความผูกพัน”   “ถ้าผัวไม่สนใจลูก พอลูกโตก็อย่าหวังว่าลูกจะสนใจพ่อ”     ค าคมสะท้อนว่าหากการ
เรียกร้องให้พ่อมีส่วนร่วมในการเลี้ยงลูกไม่ได้รับการตอบสนอง  ผู้หญิงท่ีเป็นแม่ก็กล้าตัดสินใจที่จะเดินออกจากชีวิตพ่อ   ความ
ว่า  “ปีใหม่ก าลังมาถึง ถ้าไม่อยากให้มีผัวใหม่ โปรดดูแลหัวใจเมียละลูกด่วน” เหล่านี้สะท้อนว่าแม่ในสังคมปัจจุบันตระหนักถึง
สิทธ์ิและหน้าท่ีของตนเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะในฐานะภรรยา แม่ หรือสถานภาพทางเพศว่ามีความเสมอภาคกัน จึงเรียกร้องสิทธ์ิที่
ตนมี  สอดคล้องกับความเห็นของเพ็ญนภา คล้ายสิงโต (2559: 181) ที่ว่า “บทบาททางเพศในสังคมสมัยใหม่ที่หน้าที่การเลี้ยง
ลูกไม่ใช่บทบาทหน้าที่ของผู้หญิงฝ่ายเดียว ฝ่ายชายควรมีส่วนช่วยผลักดันในการเลี้ยงลูกด้วย”  อย่างไรก็ตาม เป็นท่ีน่าสังเกต
ว่าแม้ต้องการคนช่วยเลี้ยงลูก  แต่แม่ในสังคมปัจจุบันไม่ต้องการให้ย่าหรือยายเข้ามามีส่วนร่วมในการเลี้ยงลูก  เพราะบริบท
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป วิธีเลี้ยงลูกย่อมแตกต่างกันออกไป  กล่าวอีกนัยหนึ่งคือแม่ไม่วางใจให้คนอ่ืนมามีส่วนร่วมในการเลี้ยงลูก 
ความว่า   “การเลี้ยงเด็กสมัย พ.ศ. 2520 และตอนนี้ 2560 แล้วค่ะแกรนมัม  มันย่อมไม่เหมือนกัน  เราขอเลี้ยงในแบบที่เ รา
ศึกษามานะคะ” 
 นอกจากนี้  คนเป็นแม่ต้องการให้สามีเข้าใจตนในฐานะแม่ของลูกและฐานะเมียด้วยว่าเป็นบทบาทหน้าที่ที่เหนื่อย
สาหัสมาก  เช่น “นมไม่มีก็หาว่าไม่บ ารุง  บ ารุงแล้วก็บอกว่าอ้วนไป ลูกไม่สบายก็บอกว่าเลี้ยงไม่ดี  จะเอาอะไรจากแม่อย่างกู
คะ บางทีก็ท าดีที่สุดแล้วอะ”  “เลี้ยงลูกก็ต้องเลี้ยง  งานก็ต้องท า กูไม่ใช่วันเดอร์วูแมนหรอก  กูแค่เป็นแม่”  หรือในช่วงที่มี
ประจ าเดือนซึ่งเป็นช่วงที่ผู้หญิงมีอารมณ์แปรปรวนท าให้มักจะหงุดหงิดง่าย สามีก็ควรจะเข้าใจ ความว่า “อยากรณรงค์ให้
มนุษย์ผัวทุกคนบันทึก Period การเป็น ปจด.เมียของคุณ เพื่อหลีกเลี่ยงการท าให้ของขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว”      

3. ต้องการให้ลูกแสดงความรักตอบอย่างจริงใจ  แม่ต้องการให้ลูกแสดงความรักและตอบแม่อย่างจริงใจ   
ไม่ใช่แค่แสดงตามเทศกาล หรือเพียงแค่ต้องการแสดงอวดคนอื่นในสื่อออนไลน์   ความว่า  “อย่ากราบแม่แค่วันเดียวนะลูก
เพราะแม่รักลูกทุกวัน  อย่ากราบแม่แค่โพสต์ลงเฟชบุ๊ค  ขอให้ใจลูกอยากกราบแม่จริงๆ ไม่ได้กราบเพื่อโชว์ใคร” ทั้งนี้เนื่องจาก
ในสังคมปัจจุบันการกระท าทุกอย่างบางครั้งไม่ได้ออกมาจากใจจริง  แต่เป็นการท าเพราะกระแสสังคม หรือสื่อออนไลน์ ที่มี
ส่วนกระตุ้นให้ผู้คนในสังคมท าตามในช่วงเทศกาลต่างๆ    แต่ความรักความเคารพเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในใจ ทีส่ามารถแสดงออกให้
อีกฝ่ายรับรู้ได้ตลอดเวลาไม่จ าเป็นต้องรอเวลาหรือเทศกาลทีเ่ป็นกระแสสังคมแต่อย่างใด 

สรุป 
 ภาพสะท้อนของแม่ที่ปรากฏในเพจค าคมมนุษย์แม่สะท้อนภาพของแม่ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณสมบัติ ด้าน
สถานภาพ  ด้านอารมณ์ความรู้สึกและความคาดหวัง   ด้านคุณสมบัติที่แม่ควรมี คือ มีความรักและเอาใจใส่ลูก   เป็น
แบบอย่างท่ีดีให้แก่ลูก เข้มแข็ง อดทน  รู้จักอดกลั้นอารมณ์ อุทิศเวลาให้กับลูก และรู้รอบ ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้สอดคล้องกับคติ
นิยมเกี่ยวกับแม่ของสังคมไทยที่มีการสืบทอดกันมา  แต่มีวิทยาการความรู้ใหม่เข้ามาหนุนเสริมให้คตินิยมเกี่ยวกับคุณสมบัติ
ของแม่ด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคง  ได้แก่ ช่วงเวลา 10 ปีแรกเป็นเวลาทองที่แม่จะกล่อมเกลา ปลูกปั้นให้ลูกเป็นดังท่ีวาดหวัง แม่จึง
ทุ่มเทอุทิศเวลาให้กับลูก  พยายามเรียนรู้ และรู้รอบเพื่อที่จะท าหน้าที่แม่ที่ดีที่เลี้ยงลูกให้มีคุณภาพ  ซึ่งคุณสมบัติต่างๆ ที่แม่
ต้องมีนั้น สะท้อนว่าความเป็นแม่ไม่ได้เกิดจากสัญชาตญาณ หากแต่เกิดจากการเรียนรู้ ท่ีฝึกปฏิบัติ มีความช านาญและสั่งสม
จนตกผลึกเป็นองค์ความรู้    ส่วนภาพสะท้อนเกี่ยวกับสถานภาพของแม่พบว่า แม่กับลูกมีความสัมพันธ์กันในลักษณะที่ต่าง
ฝ่ายต่างได้ประโยชน์จากกันและกัน กล่าวคือ แม่ได้ของขวัญล้ าค่าที่ถูกใจคือลูกซึ่งท าให้แม่มีความสุข  แม่จึงต้องดูแลทะนุ



1809
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
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เป็นแม่เต็มเวลา ความว่า  “เมื่อตัดสินใจออกจากงานประจ ามาเป็นแม่ full time คุณได้อะไร” การที่ไม่สนับสนุนให้แม่ลาออก
จากงานมาเป็นแม่เต็มเวลา  ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะสภาพเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันที่ผู้หญิงต้องช่วยท างานเลี้ยงครอบครัว  
ความว่า “แม่เป็นคนมีค่านะ  ค่านม ค่าแพมเพิส   ค่าเทอม ค่าชุดนักเรียน”   และความอีกบทว่า  “เป็นแม่คนแล้ว ขี้เกียจ
ไม่ได้นะ เลี้ยงลูกเก่ง ต้องหาเงินเก่งด้วย  ใครอยากฝากร้านขายอะไร เชิญค่ะ” ทั้งนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของลูก ดังความว่า 
“ลูกอย่าเลี้ยงด้วยเงิน  แต่คุณภาพชีวิตที่ดีของลูกต้องใช้เงิน มนุษย์แม่ขยันวนไป”  

แต่ที่สิ่งส าคัญยิ่งกว่านั้นก็คือการที่แม่มีงานท าจะท าให้มีรายได้เป็นของตนเองซึ่งท าให้รู้สึกภาคภูมิใจว่าตนเป็นคนมี
คุณค่าเพราะไม่ต้องพึ่งพารายได้จากสามี   มีอิสระในการใช้เงินและมีอ านาจในการต่อรองกับสามีได้อย่างมีศักดิ์มีศรี สะท้อน
จากการที่แม่ต้องการใช้จ่ายบางอย่างเพื่อความสุขส่วนตัวเล็กๆน้อยๆ ก็สามารถท าได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากสามี ความว่า 
“ของถูกของแถม คือข้อยกเว้น”   “ไม่มียาใดจะช่วยเยียวยาจิตใจได้ดีเท่าการชอปปิ้ง”  สอดคล้องกับงานวิจัยของชุติมา โลม
รัตนานนท์ และภาวิกา ศรีรัตนบัลล์. (2556 : 11)  ว่า “ความคาดหวังและแรงกดดันด้านเศรษฐกิจเป็นปัจจัยส าคัญที่ผลักดัน
ให้ผู้เป็นแม่ในสังคมเมืองเข้ามามีบทบาทการท างานนอกบ้าน  นอกจากนี้แม่หลายคนมองว่าการท างานนอกบ้านไม่เพียงมี
รายได้  แต่เป็นการสร้างเครือข่ายทางสังคมและงานเป็นสิ่งที่สร้างคุณค่าให้กับตนเอง” การมีงานท าที่นอกจากจะสร้างความ
มั่นคงและสร้างคุณค่าให้แก่แม่แล้ว “ยังเป็นการไม่ประมาทต่อการด าเนินชีวิตด้วย เพราะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตการ
สมรสในวันข้างหน้า  เนื่องจากสภาพครอบครัวในยุคสังคมปัจจุบันมีความเปราะบางสูงมาก” (ภูเบศร์ สมุทรจักร และคนอื่นๆ . 
2561:4) 
        3. แม่ต้องมีบุคลิกที่ดูดี  ผู้หญิงท างานท่ีมีสถานภาพเปน็ท้ังแม่และเมยีต้องพยายามดูแลตัวเองใหดู้ดีทั้งรูปร่าง 
หน้าตา และบุคลิก  แม้ว่าจะเหนือ่ยแค่ไหนก็ตาม  ทั้งนี้ก็เพ่ือตัวเอง และเพื่อท าหน้าที่ภารรยาของสามี  ดังความว่า “เสื้อ ผ้า 
หน้า ผม ต้องเป๊ะ  มนุษย์แม่เลี้ยงลูกแล้วต้องสวยด้วย” “มนุษย์แมเ่หนื่อยแค่ไหน  ก็ต้องสวย ไม่ใช่เพือ่ผัว   แต่เพื่อตัวเราเองนี่
แหละ”  “ตา ปากยังเป๊ะ ถึงเป็นแม่บ้าน ก็อย่าหยุดสวย” แม้จะเป็นคุณแม่ทีไ่ม่ได้ออกไปท างานนอกบา้นก็ต้อง “ ขอสวยบ้าง
ตามโอกาส น่ีแหละคุณแม่  full time ...หน้าผม มาเตมิเลยนะ ออกไปซื้อนมให้ลูกแค่นี้  ... ออกจากบ้านขอสวยบ้าง  จะสวยก็
โอกาสแบบน้ีแหละ”   

นอกจากดูแลตัวเองให้ดูดีเพื่อตนเองแล้ว  ต้องท าตัวใหดู้ดีในฐานะภรรยาเพื่อหน้าตาของสามีด้วย เพราะสามตี้องการ
ภรรยาที่ดูดไีม่ใช่แม่ที่ดขีองลูกเพียงอย่างเดียว สะท้อนจากตัวบทว่า  “บางทีกูก็เบื่อ  ตอนท้องก็บอกให้กูกินเยอะๆ  พอกูคลอด
ก็ถามเมื่อไหร่กูจะผอม”   “เราเพิง่คลอด จะให้เราผอมสวยเหมือนเดิมมันไม่ได้ เราต้องเลีย้งลูก เข้าใจเราด้วย อย่ากดดันคณุ
แม่ค่ะ”   

ด้านความคิด อารมณ์ ความรู้สึก 
       ความคิด อารมณ์ ความรู้สึกของแม่ ที่ปรากฏในค าคม ได้แก่ น้อยใจที่ลูกรักพ่อมากกว่าแม่  ต้องการให้พ่อมีส่วนร่วมใน
การเลี้ยงลูกและเข้าใจแม่  ต้องการให้ลูกแสดงความรักตอบอย่างจริงใจ ดังนี้  

1. น้อยใจที่ลูกรักพ่อมากกว่าแม่  ค าคมสะท้อนว่าแม่รู้สึกน้อยใจท่ีลูกรักและเชื่อฟังพ่อมากกว่าแม่ทั้งๆที่แม่ 
อุตส่าห์เหนื่อยยาก อดทน เสียสละ ท าทุกอย่างเพื่อลูก   ดังความว่า “แม่ท าให้ทุกอย่าง อาบน้ า  ป้อนข้าว แต่งตัวสวยๆ ท าผม
สารพัดทรงให้ หาของอร่อยๆให้กินอีก แต่พอถามรักใครมากท่ีสุด ท าไมมีแต่พ่อเป็นนัมเบอร์ 1” “พ่อมาเมื่อไหร่...แม่ก็เป็นนัม
เบอร์ทู (ไม่ได้น้อยจั๊ย)”   และการที่ลูกรักพ่อมากกว่าแม่ ท าให้ลูกเชื่อฟังพ่อมากกว่าแม่  ความว่า “กับแม่อะไรก็ดูยากไปหมด   
แต่กับพ่อนี้อะไรก็ง่ายไปหมด”   นักจิตวิทยาเช่ือว่าการที่ลูกมักจะแสดงว่ารักและเชื่อฟังพ่อมากกว่าแม่ทั้งๆที่แม่เป็นผู้ที่ใกล้ชิด
อบรมดูแลมากกว่าพ่อนั้นเป็นเพราะ “แม่เป็นแหล่งพักพิงที่ปลอดภัยส าหรับลูก ซึ่งลูกรู้ว่าเมื่อมีปัญหา เขาสามารเดินเข้ามาหา
ได้ทุกเวลา เพราะแม่จะคอยแก้ปัญหาให ้หรือคอยช่วยจัดการกับอารมณ์ความรู้สกึท่ีไมส่บายใจให้กับลูกได้ การที่ลูกมั่นใจเช่นนี้
ท าให้เขารู้สึกเป็นตัวของตัวเองและรู้สึกสบายที่จะปล่อยอารมณ์ และตัวตนออกมาได้อย่างเต็มที่” (ฮันน่าห์, 2560) 

2. ต้องการให้พ่อมีส่วนร่วมในการเลี้ยงลูกและเข้าใจแม่  ค าคมสะท้อนว่า ระหว่างการเป็นสามีที่ดีกับการ 
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เป็นพ่อที่ดีนั้น คนเป็นแม่ต้องการพ่อที่ดีมากกว่าสามีที่ดี ความว่า “บางคนเป็นพ่อที่ดี แต่อาจไม่ใช่ผัวที่ดี มนุษย์แม่ต้อง
แยกแยะ” ทั้งนี้เพราะต้องการให้สามีมีส่วนร่วมในการเลี้ยงลูกเพื่อแบ่งเบาภาระของแม่ที่หนักและเหนื่อย  ความว่า “สามีที่
หล่อที่สุด คือสามีที่ช่วยเราเลี้ยงลูก”   การที่สามีมีส่วนร่วมในการเลี้ยงลูกจะท าให้ความสัมพันธ์ของครอบครัวระหว่าง พ่อ แม่ 
ลูก มีความรักความผูกพันกันมากยิ่งขึ้น  ความว่า “การดูแลลูกไม่ใช่หน้าที่แม่เท่านั้น ลูกต้องการเติมเต็มความรักจากพ่อด้วย
เช่นกันนะ”  พ่อจึงต้องให้เวลาท ากิจกรรมร่วมกับลูกบ้าง ความวา่ “พ่อก็ส าคัญไม่น้อยกว่าแม่ แบ่งเวลามาเล่นกับลูกบ้างนะพ่อ 
ปฏิเสธเพื่อนบ้างก็ดีนะ”  “ขัดใจเพื่อน แล้วอยู่บ้านเล่นกับลูกบ้าง ถือว่าแม่ขอนะพ่อ”   “เล่นแต่เกมส์ ไม่เล่นกับลูก แล้วจะเอา
เวลาไหนมาสร้างความผูกพัน”   “ถ้าผัวไม่สนใจลูก พอลูกโตก็อย่าหวังว่าลูกจะสนใจพ่อ”     ค าคมสะท้อนว่าหากการ
เรียกร้องให้พ่อมีส่วนร่วมในการเลี้ยงลูกไม่ได้รับการตอบสนอง  ผู้หญิงท่ีเป็นแม่ก็กล้าตัดสินใจที่จะเดินออกจากชีวิตพ่อ   ความ
ว่า  “ปีใหม่ก าลังมาถึง ถ้าไม่อยากให้มีผัวใหม่ โปรดดูแลหัวใจเมียละลูกด่วน” เหล่านี้สะท้อนว่าแม่ในสังคมปัจจุบันตระหนักถึง
สิทธ์ิและหน้าท่ีของตนเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะในฐานะภรรยา แม่ หรือสถานภาพทางเพศว่ามีความเสมอภาคกัน จึงเรียกร้องสิทธ์ิที่
ตนมี  สอดคล้องกับความเห็นของเพ็ญนภา คล้ายสิงโต (2559: 181) ที่ว่า “บทบาททางเพศในสังคมสมัยใหม่ที่หน้าที่การเลี้ยง
ลูกไม่ใช่บทบาทหน้าที่ของผู้หญิงฝ่ายเดียว ฝ่ายชายควรมีส่วนช่วยผลักดันในการเลี้ยงลูกด้วย”  อย่างไรก็ตาม เป็นท่ีน่าสังเกต
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สรุป 
 ภาพสะท้อนของแม่ที่ปรากฏในเพจค าคมมนุษย์แม่สะท้อนภาพของแม่ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณสมบัติ ด้าน
สถานภาพ  ด้านอารมณ์ความรู้สึกและความคาดหวัง   ด้านคุณสมบัติที่แม่ควรมี คือ มีความรักและเอาใจใส่ลูก   เป็น
แบบอย่างท่ีดีให้แก่ลูก เข้มแข็ง อดทน  รู้จักอดกลั้นอารมณ์ อุทิศเวลาให้กับลูก และรู้รอบ ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้สอดคล้องกับคติ
นิยมเกี่ยวกับแม่ของสังคมไทยที่มีการสืบทอดกันมา  แต่มีวิทยาการความรู้ใหม่เข้ามาหนุนเสริมให้คตินิยมเกี่ยวกับคุณสมบัติ
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ทุ่มเทอุทิศเวลาให้กับลูก  พยายามเรียนรู้ และรู้รอบเพื่อที่จะท าหน้าที่แม่ที่ดีที่เลี้ยงลูกให้มีคุณภาพ  ซึ่งคุณสมบัติต่างๆ ที่แม่
ต้องมีนั้น สะท้อนว่าความเป็นแม่ไม่ได้เกิดจากสัญชาตญาณ หากแต่เกิดจากการเรียนรู้ ท่ีฝึกปฏิบัติ มีความช านาญและสั่งสม
จนตกผลึกเป็นองค์ความรู้    ส่วนภาพสะท้อนเกี่ยวกับสถานภาพของแม่พบว่า แม่กับลูกมีความสัมพันธ์กันในลักษณะที่ต่าง
ฝ่ายต่างได้ประโยชน์จากกันและกัน กล่าวคือ แม่ได้ของขวัญล้ าค่าที่ถูกใจคือลูกซึ่งท าให้แม่มีความสุข  แม่จึงต้องดูแลทะนุ
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ถนอมของขวัญน้ีให้ดี  เป็นเหตุให้แม่ไม่คาดหวังว่าจะได้รับการเลี้ยงดูจากลูกเป็นการตอบแทน แม่จึงต้องดูแลสุขภาพของ
ตนเองเพื่อจะได้ไม่ต้องเป็นภาระแก่ลูกในยามแก่ชรา   อีกทั้งต้องสร้างคุณค่าให้กับตัวเองด้วยการท างานซึ่งงานจะท าให้
สถานภาพของแม่มีความมั่นคง มีศักดิ์ศรี และมีอิสระที่ไม่ต้องพึ่งพารายได้จากสามี  ท าให้มีอ านาจในการต่อรองกับสามีได้   
นอกจากนี้ค าคมยังสะท้อนว่าแม่ควรมีบุคลิกที่ดูดี    ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตนเองและท าให้สามีภูมิใจ  ส่วนภาพ
สะท้อนด้านอารมณ์ความรู้สกึและความคาดหวัง พบว่า แม่รู้สึกน้อยใจท่ีลูกรักและเชื่อฟังพ่อมากกว่าแม่ ทั้งๆที่แม่เป็นคนอบรม
เลี้ยงดูอย่างใกล้ชิด  อีกทั้งต้องการให้พ่อมีส่วนร่วมในการเลี้ยงลูกเพื่อแบ่งเบาภาระของแม่และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพ่อ
กับลูกใหม้ีความแน่นแฟ้น  ท้ังนี้หากสามีไม่ท าตามที่ตนร้องขอ แม่ก็กล้าที่จะเดินออกจากชีวิตของพ่อไปพร้อมกับลูก สะท้อนว่า
แม่ในสังคมปัจจุบันตระหนักถึงหน้าที่และสิทธิ์ของตนในฐานะแม่และเมียเป็นอย่างดีจึงไม่ยอมเป็นเบี้ยล่างให้สามีเอ าเปรียบ    
นอกจากนี้สิ่งที่แม่คาดหวังคือต้องการให้ลูกแสดงความรักตอบอย่างจริงใจ ไม่ใช่แค่แสดงตามเทศกาล หรือเพียงแค่ต้องการ
แสดงอวดคนอื่นในสื่อออนไลน์     เพราะความรักความเคารพเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในใจ  จึงสามารถแสดงออกให้อีกฝ่ายรับรู้ได้
ตลอดเวลาไม่จ าเป็นต้องรอเวลาหรือเทศกาลซึ่งเป็นกระแสสังคม  กล่าวโดยสรุป ภาพสะท้อนของแม่ที่ปรากฏในเพจค าคม
มนุษย์แม่เป็นการหลอมรวมคตินิยมเกี่ยวกับแม่ของสังคมไทยที่สืบทอดจากอดีตผสานกับบริบทของสังคมปัจจุบันที่เป็นสังคม
เมืองและสังคมดิจิตอล จนกลายเป็นอัตลักษณ์ของแม่ในยุคปัจจุบัน   
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ปัจจยัผลกัดนัและดงึดดูท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเทีย่วของกลุ่มนักท่องเทีย่วมลิเลนเนียล

ณัฐรินทร์ ปริวงศ์กุลธร1*

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจยัผลกัดนัและดงึดดูทีส่่งผลต่อการตัดสินใจเดนิทางท่องเท่ียวของกลุม่นกัท่องเท่ียว

มลิเลนเนยีล มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจยัผลกัดนัและดงึดดูทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจเดนิทางท่องเทีย่วของกลุม่นกัท่องเทีย่วมิลเลน

เนยีล 2) เพือ่เปรยีบเทยีบปัจจยัผลกัดนัและดงึดดูทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจเดนิทางท่องเทีย่วของกลุ่มนกัท่องเทีย่วมลิเลนเนยีล จ�าแนกตาม

ลกัษณะส่วนบคุคล เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวิจยั คอื แบบสอบถาม ได้แก่ ข้อค�าถามจ�านวน 2 ส่วน กลุม่ประชากรตวัอย่างจ�านวน 325 คน 

ผลการศึกษา พบว่า นกัท่องเทีย่วกลุม่มลิเลนเนยีล โดยส่วนมากเป็นเพศหญิง ช่วงอายุ 27-31 มีระดับการศึกษาปริญญา

ตรี ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน มีรายได้ 10,000-19,999 บาทต่อเดือน และมีสถานภาพโสด ปัจจยัผลกัดนัและดงึดดูทีส่่งผลต่อ

การตดัสินใจเดนิทางท่องเท่ียวของกลุม่นกัท่องเทีย่วมลิเลนเนยีล พบว่า นกัท่องเทีย่วมลิเลนเนยีลมปัีจจยัใจทีส่่งผลต่อการตดัสินใจเดนิ

ทางท่องเทีย่วภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีระดับค่าเฉลี่ย 3.77 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นกัท่องเทีย่วมลิเลนเนยีล มีปัจจยัผลกั

ดนัทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจเดนิทางท่องเทีย่วมากกว่าแรงดงึดดู โดยมค่ีาเฉลีย่รวม 3.80 โดยปัจจยัใจดงึดดู มค่ีาเฉลีย่โดยรวม 3.74 และผล

การทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า นกัท่องเทีย่วกลุม่มลิเลนเนยีลทีม่เีพศ การศกึษาแตกต่างกนัมปัีจจยัผลกัดนัทีส่่งผลต่อการตัดสนิ

ใจเดนิทางท่องเทีย่วโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนตัวแปรด้านอื่นๆ ไม่พบความแตกต่างกัน

ค�าส�าคัญ : ปัจจัยผลักดัน ปัจจัยดึงดูด นักท่องเที่ยวมลิเลนเนยีล

1 อาจารย์ประจ�าหลักสูตร	การจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม	คณะวิทยาลัยการจัดการ	มหาวิทยาลัยพะเยา
1 Lecturer,	of	Hotel	and	Tourism	Management,	College	Management,	University	of	Phayao
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The Push and Pull Factors Affecting Travelling Decisions among the Millennials.

Nuttharin Pariwongkhuntorn1*

Abstract
The purpose of this research is to study The Push and Pull Factors Affecting Travelling Decisions among 

the Millennials. Have a purpose 1) To study The Push and Pull Factors Affecting Travelling Decisions among the 

Millennials. 2) To compare The Push and Pull Factors Affecting Travelling Decisions among the Millennials.Classified 

by personal characteristics, the instrument used in the research was a questionnaire consisting of 2 parts question-

naires with a sample population of 325 people.

The results showed that Millennials tourists Most of them are female, ages 27-31, with a bachelor’s degree. 

Private occupation, earn 10,000-19,999 baht per month and have a single status. The Push and Pull Factors Affecting 

Travelling Decisions among the Millennials. It was found that millennia tourists had an overall level of factors affect-

ing their decision to travel in the high level. With an average level of 3.77. Considering in each aspect, it was found 

that Millennials. There are driving factors that influence tourism decisions more than attraction. With a total average 

value of 3.80 by attracting factors Have an average value of 3.74 and the test of the hypothesis research found that 

Millennials tourists with gender Different studies have different driving factors affecting overall travel decisions. With 

statistical significance at the level of 0.05. As for other variables No differences were found.

Keywords: The Push and Pull Factors. Travelling Millennials.

บทนำ 

 ปัจจุบันนักท่องเที่ยวมีความต้องการที่หลากหลายและพฤติกรรมที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการต้อง
พยายามอัพเดต และทำความเข้าใจถึงพฤติกรรมและความต้องการในรูปแบบต่างๆ ของนักท่องเที่ยว (ธนาคารกสิกรไทย, 
2561 ออนไลน์)  
 นักท่องเที่ยวกลุ่มประชากรเอเชียรุ่นใหม่หรือเอเชียนมิลเลนเนียลซึ่งเกิดระหว่างพ.ศ. 2524-2538 เป็นกลุ่มที่มี
ศักยภาพสูง และเป็นกลุ่มตลาดที่มโีอกาสเติบโตสงูสุดในอีก 10 ปีข้าง โดยคาดการณ์ว่าอีก 5 ปีข้างหน้าหรือภายในปี 2563 
คาดว่าจะก่อให้เกิดรายได้ทางการท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้นถึง 1.6 เท่า เป็นเงินประมาณ 3.4 แสนล้านเหรียญสหรัฐ หรือราว 12 
ล้านล้านบาท นอกจากนี้ ยังคาดว่าในปี 2568 กลุ่มมิลเลนเนียลจะมีมากถึง 75% ของคนวัยทำงานทั่วโลก (ไทยโฮเทลบิ
สิเนส, 2016 ออนไลน์) และเป็นกลุ่มที่มีความต้องการอยากใช้ชีวิตแบบสมดุล ระหว่างการพักผ่อนหย่อนใจกับการทำงาน 
โดยออกเดินทางท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ (วนิดา เลิศพิพัฒนานนท์, 2561) มากกว่ารุ่นอื่น ๆ โดยใช้เวลา
เดินทางโดยเฉลี่ยมากกว่า 4 ครั้งต่อปี แต่ในขณะเดียวกันกลับพบว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีระยะเวลาในการเดินทาง
ท่องเที่ยวต่อทริปยังน้อย (ธรรมรัตน์ อยู่พรต,2556) ซึ่งกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ที่มีจำนวนประชากรกลุ่ม มิลเลนเนียล
อาศัยอยู่มากท่ีสุดในประเทศไทย จำนวน 1, 493,519 คน (ระบบสถิติทางการทะเบียน, 2562)  

ดังนั้นจากเหตุผลในข้างต้น จึงเป็นสาเหตุทำให้ผู้วิจัยมีความสนใจในการศึกษาเรื่อง ปัจจัยผลักดันและดึงดูดที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของกลุ่มนักท่องเที่ยวมิลเลนเนียล ซึ่งเป็นกลุ่มตลาดทางการทอ่งเที่ยวที่มีแนวโน้มเติบโต
สูงในอนาคต โดยทำการศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการผลักดันและดึงดูดให้นักท่องเที่ยวกลุ่มนักท่องเที่ยวมิลเลน
เนียลตัดสินใจออกเดินทางท่องเที่ยว เพื่อที่จะนำผลการวิจัยที่ได้ไปเป็นแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยว และพัฒนา 
ปรับปรุง สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับกลุ่มนักท่องเที่ยวมิลเลนเนียล อันจะนำไปสู่การสร้างความพึง
พอใจให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ ซึ่งอาจส่งผลต่อการเพิ่มรายได้ทางการท่องเที่ยวและการกลับมาเที่ยวซ้ำของกลุ่ม
นักท่องเที่ยวดังกล่าวได้ในอนาคต 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปัจจัยผลักดันที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของกลุ่มนักท่องเที่ยวมิลเลนเนียล 
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยดึงดูดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของกลุ่มนักท่องเที่ยวมิลเลนเนียล 
3. เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยผลักดันและดึงดูดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของกลุ่ม

นักทอ่งเที่ยวมิลเลนเนียล จำแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 
 

    ตัวแปรต้น          ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่1 กรอบการวิจัย 
 
 

ลักษณะส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อาย ุ
- การศึกษา 
- อาชีพ 
- รายได ้
- สถานภาพสมรส 

การตัดสินใจเดินทางท่องเท่ียว 
 

- ปัจจยัผลกัดนั (Push Factor) 
- ปัจจยัดึงดูด (Pull Factor) 
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บทนำ 

 ปัจจุบันนักท่องเที่ยวมีความต้องการที่หลากหลายและพฤติกรรมที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการต้อง
พยายามอัพเดต และทำความเข้าใจถึงพฤติกรรมและความต้องการในรูปแบบต่างๆ ของนักท่องเที่ยว (ธนาคารกสิกรไทย, 
2561 ออนไลน์)  
 นักท่องเที่ยวกลุ่มประชากรเอเชียรุ่นใหม่หรือเอเชียนมิลเลนเนียลซึ่งเกิดระหว่างพ.ศ. 2524-2538 เป็นกลุ่มที่มี
ศักยภาพสูง และเป็นกลุ่มตลาดที่มโีอกาสเติบโตสงูสุดในอีก 10 ปีข้าง โดยคาดการณ์ว่าอีก 5 ปีข้างหน้าหรือภายในปี 2563 
คาดว่าจะก่อให้เกิดรายได้ทางการท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้นถึง 1.6 เท่า เป็นเงินประมาณ 3.4 แสนล้านเหรียญสหรัฐ หรือราว 12 
ล้านล้านบาท นอกจากนี้ ยังคาดว่าในปี 2568 กลุ่มมิลเลนเนียลจะมีมากถึง 75% ของคนวัยทำงานทั่วโลก (ไทยโฮเทลบิ
สิเนส, 2016 ออนไลน์) และเป็นกลุ่มที่มีความต้องการอยากใช้ชีวิตแบบสมดุล ระหว่างการพักผ่อนหย่อนใจกับการทำงาน 
โดยออกเดินทางท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ (วนิดา เลิศพิพัฒนานนท์, 2561) มากกว่ารุ่นอื่น ๆ โดยใช้เวลา
เดินทางโดยเฉลี่ยมากกว่า 4 ครั้งต่อปี แต่ในขณะเดียวกันกลับพบว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีระยะเวลาในการเดินทาง
ท่องเที่ยวต่อทริปยังน้อย (ธรรมรัตน์ อยู่พรต,2556) ซึ่งกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ที่มีจำนวนประชากรกลุ่ม มิลเลนเนียล
อาศัยอยู่มากท่ีสุดในประเทศไทย จำนวน 1, 493,519 คน (ระบบสถิติทางการทะเบียน, 2562)  

ดังนั้นจากเหตุผลในข้างต้น จึงเป็นสาเหตุทำให้ผู้วิจัยมีความสนใจในการศึกษาเรื่อง ปัจจัยผลักดันและดึงดูดที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของกลุ่มนักท่องเที่ยวมิลเลนเนียล ซึ่งเป็นกลุ่มตลาดทางการทอ่งเที่ยวที่มีแนวโน้มเติบโต
สูงในอนาคต โดยทำการศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการผลักดันและดึงดูดให้นักท่องเที่ยวกลุ่มนักท่องเที่ยวมิลเลน
เนียลตัดสินใจออกเดินทางท่องเที่ยว เพื่อที่จะนำผลการวิจัยที่ได้ไปเป็นแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยว และพัฒนา 
ปรับปรุง สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับกลุ่มนักท่องเที่ยวมิลเลนเนียล อันจะนำไปสู่การสร้างความพึง
พอใจให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ ซึ่งอาจส่งผลต่อการเพิ่มรายได้ทางการท่องเที่ยวและการกลับมาเที่ยวซ้ำของกลุ่ม
นักท่องเที่ยวดังกล่าวได้ในอนาคต 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปัจจัยผลักดันที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของกลุ่มนักท่องเที่ยวมิลเลนเนียล 
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยดึงดูดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของกลุ่มนักท่องเที่ยวมิลเลนเนียล 
3. เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยผลักดันและดึงดูดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของกลุ่ม

นักทอ่งเที่ยวมิลเลนเนียล จำแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 
 

    ตัวแปรต้น          ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่1 กรอบการวิจัย 
 
 

ลักษณะส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อาย ุ
- การศึกษา 
- อาชีพ 
- รายได ้
- สถานภาพสมรส 

การตัดสินใจเดินทางท่องเท่ียว 
 

- ปัจจยัผลกัดนั (Push Factor) 
- ปัจจยัดึงดูด (Pull Factor) 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

สมมติฐานการวิจัย 

1. นักท่องเที่ยวกลุ่มมิลเลนเนียล มีปัจจัยผลักดันที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวแตกต่างกันจำแนกตาม
ลักษณะส่วนบุคคล 

2. นักท่องเที่ยวกลุ่มมิลเลนเนียล มีปัจจัยดึงดูดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวแตกต่างกันจำแนกตาม
ลักษณะส่วนบุคคล 

{เว้นบรรทัด ฟอนต์ 8} 
เครื่องมือและวิธีดำเนินการวิจัย 

การวิจัย ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของกลุ่มนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวกลุ่มมิลเลนเนียลเป็นการ
วิจัยเชิงปริมาณ มีแนวทางในการดำเนินงานวิจัย ดังนี ้

กลุ่มตัวอย่าง 

 นักท่องเที่ยวกลุ่มนักท่องเที่ยวมิลเลนเนียลที่มีอายุตั้งแต่ 17-36 ปี ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็น
พื้นที่ที่มีจำนวนประชากรกลุ่ม มิลเลนเนียลอาศัยอยู่มากที่สุดในประเทศไทย จำนวน 1, 493,519 (ระบบสถิติทางการ
ทะเบียน, 2562) แต่เนื่องจากกลุ่มนักท่องเที่ยวเจนวาย์ (Gen Y) ที่มีอายุตั้งแต่ 17-36 ปี ไม่ทราบจำนวนประชากรที่
แน่นอน ผู้วิจัยจึงได้ใช้วิธีการกำหนดกลุ่มตัวอย่างการวิจัยของ (Cochran, W.G.,1953) จำนวน 325 คน ที่ระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95 และความคาดเคลื่อนร้อยละ 5 ด้วยวิธีการสุ่มหลายขั้นตอน (Multi stage sampling) ดังนี ้
 ขั้นที่ 1 คัดเลือกประชากรแบบเจาะจง โดยกำหนดให้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มนักท่องเที่ยวมิลเลนเนียล
ที่มีอายุตั้งแต่ 17-36 ปี ชาวไทยเท่านั้นที่เดินทางมาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร 
 ขั้นที่ 2 ใช้วธิีการสุ่มแบบสะดวก โดยเลือกเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวกลุ่มนักท่องเที่ยวมิลเลนเนียล 
ที่มีอายุตั้งแต่ 17-36 ปี ที่สะดวกและยินดีให้ข้อมูลระหว่างที่ เก็บข้อมูลในพื้นที่ศึกษา ได้แก่ วัดโพธิ์ วัดอรุณ ตลาดนัด
จตุจักร บ้านจิมทอมป์สัน วัดพระแก้ว (ข้อมูลสถานท่ีท่องเที่ยวยอดนิยมใน Trip advisor, 2562) 
 

เครื่องมือในการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปรมิาณ ผู้วิจัยจึงใช้แบบสอบถามในการเกบ็รวบรวมข้อมลูที่ต้องการศึกษา ซึง่แบง่
ออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
 1. คำถามที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ้สถานภาพ 
โดยมลีักษณะของแบบสอบถามเปน็แบบเลือกตอบ (Checklist)  
 2. คำถามเกี่ยวกับปัจจัยผลักดันและดึงดดูในการตดัสินใจเดินทางท่องเที่ยว โดยมลีักษณะข้อคำถามเป็นแบบ
มาตราประเมินค่า (Rating Scale) โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความพึงพอใจเกี่ยวกับเนื้อหาท่ี 5 ระดับ คือ ตั้งแต่น้อย
สุด คือ 1 จนถึง ระดับมากทีสุ่ด คอื 5 
 

การทดสอบเครื่องมือ 

 ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ทำการศึกษา แล้วนำแบบสอบถาม
ไปให้ผู้เช่ียวชาญ จำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงและชัดเจนของเนื้อหาในแบบสอบถามด้วยค่าดัชนีความ
สอดคล้องในแต่ละข้อ โดยได้ค่าดัชนีความสอดคล้องในแต่ละข้อโดยส่วนมาก มากกว่า 0.5 ขึ้นไป IOC (Item-Objective 
Congruence) ซึ่งผู้วิจัยได้นำเนื้อหาแบบสอบถามข้อที่ไดค้่าน้อยกว่า 0.5 กลับไปปรับปรุงแก้ไขและนำตรวจสอบอีกครั้งจน
ข้อคำถามมีดัชนีความสอดคล้องมากกว่าข้อละ 0.5 แล้วนำแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบและพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ
แล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างการวิจัย 30 คน จากนั้นนำข้อมูลไปตรวจสอบหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) 

ของแบบสอบถามโดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธีของ Cronbach ได้เท่ากับ 0.73 ซึ่งได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
มากกว่า 0.70 จึงถือว่าแบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือในระดับที่ยอมรับได้ 
  

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงบรรยาย 
(Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ร้อยละ (Percentage) ค่าความถี่  (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ ทดสอบ t-test เพื่อใช้ในการนำมาวิเคราะห์หาค่าความแตกต่างระหว่าง 
2 กลุ่ม ได้แก่ เพศชายและเพศหญิง โดยกำหนดนัยสำคัญที่ระดับ 0.05One-Way ANOVA เพื่อใช้ในการวิเคราะห์หาค่า
ความแปรปรวนทางเดียว เพ่ือเปรียบเทียบค่าความแตกต่างท่ีมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ 
อาชีพ รายได้ โดยกำหนดนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งในกรณีที่ผลการวิจัยที่ได้มีนัยสำคัญทางสถิติ จะทดสอบรายคู่ด้วยวิธี
ของ Scheffe method 
 

ผลการวิจัย 

ส่วนที่ 1  
ผลการศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว พบว่า  
นักท่องเที่ยวกลุ่มมิลเลนเนียล โดยส่วนมากเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 70.50 รองลงมาเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อย

ละ 29.50 ตามลำดับ  
ช่วงอายุ 27-31 ปี คิดเป็นร้อยละ 52.60 รองลงมา คือ อายุ 22-26 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.55 อายุ 17-21 ปี คิด

เป็นร้อยละ 9.85 ตามลำดับ  
ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 51.70 รองลงมา คือ ระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อย

ละ 44.30 มรีะดับการศึกษาปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 3.08 มรีะดับการศึกษาปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 0.92 ตามลำดับ  
 อาชีพพนักงานเอกชน คิดเป็นร้อยละ 29.50 นักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 28.30 ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อย

ละ 16 ตามลำดับ    
รายได้ 10,000-19,999 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 51.70 ต่ำกว่า 10,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 40.31 

20,000-29,999 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 7.38 มากกว่า 30,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 0.61 ตามลำดับ 
สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 90.50 สมรส คิดเป็นร้อยละ 9.20 หย่าร้าง คิดเป็นร้อยละ 0.30 ตามลำดับ 
ส่วนที่ 2  
ผลการศึกษาปัจจัยผลักดันและดึงดูดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของกลุ่มนักท่องเที่ยวมิลเลนเนียล 

พบว่า นักท่องเที่ยวมิลเลนเนียลมีปัจจัยใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีระดับค่าเฉลี่ย 
3.77 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักท่องเที่ยวมิลเลนเนียล  มีปัจจัยผลักดันที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว
มากกว่าแรงดึงดูด โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 3.80 โดยปัจจัยใจดึงดูด มีค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.74 ตามลำดับ ซึ่งสามารถอธิบาย
รายละเอียด ได้ดังนี ้

1) ด้านปัจจัยผลักดัน พบว่า ปัจจัยผลักดันที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของกลุ่มนักท่องเที่ยวมิลเลน
เนียล คือ ด้านวันหยุดสุดสัปดาห์ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 4.56 รองลงมาคือ อยากมีประสบการณ์ในการเดินทางท่องเที่ยวจาก
คำบอกเล่าของบุคคลที่เคยมีประสบการณ์ในการเดินทางท่องเที่ยวมาก่อน ค่าเฉลี่ย 3.93 ความอยากรู้อยากเห็นสถานที่
ท่องเที่ยวที่แปลกใหม่ ค่าเฉลี่ย 3.87 ความต้องการพักผ่อนและความสนุกสนานเพลิดเพลินใจ ค่าเฉลี่ย 3.80 วันหยุดพัก
ร้อน ค่าเฉลี่ย 3.63 และค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ทัศนคติที่ดีต่อจุดหมายปลายทาง ค่าเฉลี่ย 3.00 ตามลำดับ 

2) ด้านปัจจัยดึงดูด พบว่า ปัจจัยดึงดูดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของกลุ่มนักท่องเที่ยวมิลเลนเนียล 
คือ ด้านข้อมูลข่าวสารทางการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ และความสวยงามของสถานทีท่่องเทีย่ว มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากัน คือ 3.98 
รองลงมาคือ ด้านแหล่งท่องเที่ยวแปลกใหม่ ค่าเฉลี่ย 3.97 แหล่งท่องเที่ยวมีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายเพื่อรองรับการ
เดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว เช่น สถานพยาบาล จุดแลกเปลี่ยนเงินตรา ธนาคาร ตู้เอทีเอ็ม ศูนย์ให้ข้อมูลและบริการทางการ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

สมมติฐานการวิจัย 

1. นักท่องเที่ยวกลุ่มมิลเลนเนียล มีปัจจัยผลักดันที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวแตกต่างกันจำแนกตาม
ลักษณะส่วนบุคคล 

2. นักท่องเที่ยวกลุ่มมิลเลนเนียล มีปัจจัยดึงดูดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวแตกต่างกันจำแนกตาม
ลักษณะส่วนบุคคล 

{เว้นบรรทัด ฟอนต์ 8} 
เครื่องมือและวิธีดำเนินการวิจัย 

การวิจัย ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของกลุ่มนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวกลุ่มมิลเลนเนียลเป็นการ
วิจัยเชิงปริมาณ มีแนวทางในการดำเนินงานวิจัย ดังนี ้

กลุ่มตัวอย่าง 

 นักท่องเที่ยวกลุ่มนักท่องเที่ยวมิลเลนเนียลที่มีอายุตั้งแต่ 17-36 ปี ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็น
พื้นที่ที่มีจำนวนประชากรกลุ่ม มิลเลนเนียลอาศัยอยู่มากที่สุดในประเทศไทย จำนวน 1, 493,519 (ระบบสถิติทางการ
ทะเบียน, 2562) แต่เนื่องจากกลุ่มนักท่องเที่ยวเจนวาย์ (Gen Y) ที่มีอายุตั้งแต่ 17-36 ปี ไม่ทราบจำนวนประชากรที่
แน่นอน ผู้วิจัยจึงได้ใช้วิธีการกำหนดกลุ่มตัวอย่างการวิจัยของ (Cochran, W.G.,1953) จำนวน 325 คน ที่ระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95 และความคาดเคลื่อนร้อยละ 5 ด้วยวิธีการสุ่มหลายขั้นตอน (Multi stage sampling) ดังนี ้
 ขั้นที่ 1 คัดเลือกประชากรแบบเจาะจง โดยกำหนดให้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มนักท่องเที่ยวมิลเลนเนียล
ที่มีอายุตั้งแต่ 17-36 ปี ชาวไทยเท่านั้นที่เดินทางมาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร 
 ขั้นที่ 2 ใช้วธิีการสุ่มแบบสะดวก โดยเลือกเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวกลุ่มนักท่องเที่ยวมิลเลนเนียล 
ที่มีอายุตั้งแต่ 17-36 ปี ที่สะดวกและยินดีให้ข้อมูลระหว่างที่ เก็บข้อมูลในพื้นที่ศึกษา ได้แก่ วัดโพธิ์ วัดอรุณ ตลาดนัด
จตุจักร บ้านจิมทอมป์สัน วัดพระแก้ว (ข้อมูลสถานท่ีท่องเที่ยวยอดนิยมใน Trip advisor, 2562) 
 

เครื่องมือในการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปรมิาณ ผู้วิจัยจึงใช้แบบสอบถามในการเกบ็รวบรวมข้อมลูที่ต้องการศึกษา ซึง่แบง่
ออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
 1. คำถามที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ้สถานภาพ 
โดยมลีักษณะของแบบสอบถามเปน็แบบเลือกตอบ (Checklist)  
 2. คำถามเกี่ยวกับปัจจัยผลักดันและดึงดดูในการตดัสินใจเดินทางท่องเที่ยว โดยมลีักษณะข้อคำถามเป็นแบบ
มาตราประเมินค่า (Rating Scale) โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความพึงพอใจเกี่ยวกับเนื้อหาท่ี 5 ระดับ คือ ตั้งแต่น้อย
สุด คือ 1 จนถึง ระดับมากทีสุ่ด คอื 5 
 

การทดสอบเครื่องมือ 

 ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ทำการศึกษา แล้วนำแบบสอบถาม
ไปให้ผู้เช่ียวชาญ จำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงและชัดเจนของเนื้อหาในแบบสอบถามด้วยค่าดัชนีความ
สอดคล้องในแต่ละข้อ โดยได้ค่าดัชนีความสอดคล้องในแต่ละข้อโดยส่วนมาก มากกว่า 0.5 ขึ้นไป IOC (Item-Objective 
Congruence) ซึ่งผู้วิจัยได้นำเนื้อหาแบบสอบถามข้อที่ไดค้่าน้อยกว่า 0.5 กลับไปปรับปรุงแก้ไขและนำตรวจสอบอีกครั้งจน
ข้อคำถามมีดัชนีความสอดคล้องมากกว่าข้อละ 0.5 แล้วนำแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบและพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ
แล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างการวิจัย 30 คน จากนั้นนำข้อมูลไปตรวจสอบหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) 

ของแบบสอบถามโดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธีของ Cronbach ได้เท่ากับ 0.73 ซึ่งได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
มากกว่า 0.70 จึงถือว่าแบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือในระดับที่ยอมรับได้ 
  

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงบรรยาย 
(Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ร้อยละ (Percentage) ค่าความถี่  (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ ทดสอบ t-test เพื่อใช้ในการนำมาวิเคราะห์หาค่าความแตกต่างระหว่าง 
2 กลุ่ม ได้แก่ เพศชายและเพศหญิง โดยกำหนดนัยสำคัญที่ระดับ 0.05One-Way ANOVA เพื่อใช้ในการวิเคราะห์หาค่า
ความแปรปรวนทางเดียว เพ่ือเปรียบเทียบค่าความแตกต่างท่ีมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ 
อาชีพ รายได้ โดยกำหนดนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งในกรณีที่ผลการวิจัยที่ได้มีนัยสำคัญทางสถิติ จะทดสอบรายคู่ด้วยวิธี
ของ Scheffe method 
 

ผลการวิจัย 

ส่วนที่ 1  
ผลการศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว พบว่า  
นักท่องเที่ยวกลุ่มมิลเลนเนียล โดยส่วนมากเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 70.50 รองลงมาเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อย

ละ 29.50 ตามลำดับ  
ช่วงอายุ 27-31 ปี คิดเป็นร้อยละ 52.60 รองลงมา คือ อายุ 22-26 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.55 อายุ 17-21 ปี คิด

เป็นร้อยละ 9.85 ตามลำดับ  
ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 51.70 รองลงมา คือ ระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อย

ละ 44.30 มีระดับการศึกษาปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 3.08 มีระดับการศึกษาปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 0.92 ตามลำดับ  
 อาชีพพนักงานเอกชน คิดเป็นร้อยละ 29.50 นักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 28.30 ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อย

ละ 16 ตามลำดับ    
รายได้ 10,000-19,999 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 51.70 ต่ำกว่า 10,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 40.31 

20,000-29,999 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 7.38 มากกว่า 30,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 0.61 ตามลำดับ 
สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 90.50 สมรส คิดเป็นร้อยละ 9.20 หย่าร้าง คิดเป็นร้อยละ 0.30 ตามลำดับ 
ส่วนที่ 2  
ผลการศึกษาปัจจัยผลักดันและดึงดูดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของกลุ่มนักท่องเที่ยวมิลเลนเนียล 

พบว่า นักท่องเที่ยวมิลเลนเนียลมีปัจจัยใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีระดับค่าเฉลี่ย 
3.77 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักท่องเที่ยวมิลเลนเนียล  มีปัจจัยผลักดันที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว
มากกว่าแรงดึงดูด โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 3.80 โดยปัจจัยใจดึงดูด มีค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.74 ตามลำดับ ซึ่งสามารถอธิบาย
รายละเอียด ได้ดังนี้ 

1) ด้านปัจจัยผลักดัน พบว่า ปัจจัยผลักดันที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของกลุ่มนักท่องเที่ยวมิลเลน
เนียล คือ ด้านวันหยุดสุดสัปดาห์ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 4.56 รองลงมาคือ อยากมีประสบการณ์ในการเดินทางท่องเที่ยวจาก
คำบอกเล่าของบุคคลที่เคยมีประสบการณ์ในการเดินทางท่องเที่ยวมาก่อน ค่าเฉลี่ย 3.93 ความอยากรู้อยากเห็นสถานที่
ท่องเที่ยวที่แปลกใหม่ ค่าเฉลี่ย 3.87 ความต้องการพักผ่อนและความสนุกสนานเพลิดเพลินใจ ค่าเฉลี่ย 3.80 วันหยุดพัก
ร้อน ค่าเฉลี่ย 3.63 และค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ทัศนคติที่ดีต่อจุดหมายปลายทาง ค่าเฉลี่ย 3.00 ตามลำดับ 

2) ด้านปัจจัยดึงดูด พบว่า ปัจจัยดึงดูดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของกลุ่มนักท่องเที่ยวมิลเลนเนียล 
คือ ด้านข้อมูลข่าวสารทางการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ และความสวยงามของสถานที่ท่องเทีย่ว มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากัน คือ 3.98 
รองลงมาคือ ด้านแหล่งท่องเที่ยวแปลกใหม่ ค่าเฉลี่ย 3.97 แหล่งท่องเที่ยวมีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายเพื่อรองรับการ
เดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว เช่น สถานพยาบาล จุดแลกเปลี่ยนเงินตรา ธนาคาร ตู้เอทีเอ็ม ศูนย์ให้ข้อมูลและบริการทางการ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

ท่องเทีย่ว เป็นต้นค่าเฉลี่ย 3.76 ความเป็นเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว ค่าเฉลี่ย 3.54 และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านปัจจัย
ดึงดูดใจของผู้ประกอบการทางการท่องเที่ยว เช่น ศูนย์บันเทิงขนาดใหญ่ โรงแรม ศูนย์การค้า ร้านอาหาร ของฝากของที่ระลึก 
บริษัททัวร์ท้องถิ่น เป็นต้น มีค่าเฉลี่ย 3.24 ตามลำดับ 

 
ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

 ด้านปัจจัยผลักดัน 
 เพศ 

ผลการเปรียบเทียบนักท่องเที่ยวกลุ่มมิลเลนเนียลที่มีเพศแตกต่างกันมีปัจจัยผลักดันที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทาง
ท่องเที่ยวโดยรวมแตกต่างกัน เนื่องจากค่า Sig เท่ากับ .04 ซึ่งน้อยกว่า .05 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึง
สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า เพศหญิงจะมีปัจจัยผลักดันที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เดินทางท่องเที่ยวในวันหยุดพักร้อนมากกว่าเพศชาย  

อาย ุ
ผลการเปรียบเทียบนักท่องเที่ยวกลุ่มมิลเลนเนียลที่มีอายุแตกต่างกันมีปัจจัยผลักดันที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทาง

ท่องเที่ยวโดยรวมไม่แตกต่างกัน เนื่องจากค่า Sig เท่ากับ .56 มากกว่า 0.05 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 

การศึกษา 
ผลการเปรียบเทียบนักท่องเที่ยวกลุ่มมิลเลนเนียลที่มีการศึกษาแตกต่างกันมีปัจจัยผลักดันที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ

เดินทางท่องเที่ยวแตกต่างกัน เนื่องจากค่า Sig เท่ากับ .02 ซึ่งน้อยกว่า .05 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึง
สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้  จึงทำการทดสอบรายคู่ตามวิธีการของเซฟเฟ่ (Scheffe’s Method) พบว่า 
นักท่องเที่ยวกลุ่มมิลเลนเนียลที่มีการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรีจะมีแรงปัจจัยผลักดันที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทาง
ท่องเที่ยวเกี่ยวกับความอยากรู้อยากเห็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แปลกใหม่แตกต่างกันกับกลุ่มที่มีการศึกษาปริญญาโท และมี
ปัจจัยผลักดันที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวเกี่ยวกับความต้องการพักผ่อน และความสนุกสนานเพลิดเพลินใจ
แตกต่างกันกับกลุ่มที่มีการศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก ในขณะเดียวกันกลุ่มที่มีการศึกษาปริญญาโทก็มีปัจจัยผลักดัน
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวเกี่ยวกับความต้องการพักผ่อน และความสนุกสนานเพลิดเพลินใจแตกต่างกัน และ
นอกจากนี้กลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มมิลเลนเนียลที่มีการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกยัง
มีปัจจัยใจผลักดันที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวเกี่ยวกับทัศนคติที่ดีต่อจุดหมายปลายทางแตกต่าง 

อาชีพ 
ผลการเปรียบเทียบนักท่องเที่ยวกลุ่มมิลเลนเนียลที่มีอาชีพแตกต่างกันมีปัจจัยผลักดันที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ

เดินทางท่องเที่ยวโดยรวมไม่แตกต่างกัน เนื่องจากค่า Sig เท่ากับ .73 มากกว่า 0.05 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 

รายได้ 
ผลการเปรียบเทียบนักท่องเที่ยวกลุ่มมิลเลนเนียลที่มีรายได้แตกต่างกันมีปัจจัยผลักดันที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ

เดินทางท่องเที่ยวโดยรวมไม่แตกต่างกัน เนื่องจากค่า Sig เท่ากับ .83 มากกว่า 0.05 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 

สถานภาพ 
ผลการเปรียบเทียบนักท่องเที่ยวกลุ่มมิลเลนเนียลที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีปัจจัยผลักดันที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ

เดินทางท่องเที่ยวโดยรวมไม่แตกต่างกัน เนื่องจากค่า Sig เท่ากับ .07 มากกว่า 0.05 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว ้

 
 
 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ด้านปัจจัยผลักดัน 

ข้อมูลส่วนบุคคล ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
เพศ สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั 
อายุ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั 
การศึกษา สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั 
อาชีพ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั 
รายได้ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั 
สถานภาพ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั 

 
ด้านปัจจัยดึงดูด 
เพศ 
ผลการเปรียบเทียบนักท่องเที่ยวกลุ่มมิลเลนเนียลที่มีเพศแตกต่างกันมีปัจจัยดึงดูดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทาง

ท่องเที่ยวโดยรวมไม่แตกต่างกัน เนื่องจากค่า Sig เท่ากับ 06 ซึ่งมากกว่า .05 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้  

อาย ุ
ผลการเปรียบเทียบนักท่องเที่ยวกลุ่มมิลเลนเนียลที่มีอายุแตกต่างกันมีปัจจัยผลักดันที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทาง

ท่องเที่ยวโดยรวมไม่แตกต่างกัน เนื่องจากค่า Sig เท่ากับ .65 มากกว่า 0.05 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 

การศึกษา 
ผลการเปรียบเทียบนักท่องเที่ยวกลุ่มมิลเลนเนียลที่มีการศึกษาแตกต่างกันมีปัจจัยผลักดันที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ

เดินทางท่องเที่ยวแตกต่างกัน เนื่องจากค่า Sig เท่ากับ .00 ซึ่งน้อยกว่า .05 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึง
สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ จึงทำการทดสอบรายคู่ตามวิธีการของเซฟเฟ่ (Scheffe’s Method) พบว่า 
นักท่องเที่ยวกลุ่มมิลเลนเนียลที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีจะมีแรงปัจจัยดึงดูดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว
เกี่ยวกับความเป็นเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวกันกับกลุ่มที่มีการศึกษาปริญญาเอก และมีปัจจัยดึงดูดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เดินทางท่องเที่ยวเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารทางการท่องเที่ยวที่น่าสนใจแตกต่างกันกับกลุ่มที่มีการศึกษาปริญญาเอก ใน
ขณะเดียวกันกลุ่มที่มีการศึกษาปริญญาเอกก็มีปัจจัยดึงดูดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวในประเด็นดังกล่าว
แตกต่างกันกับกลุ่มที่มีการศึกษาในระดับปริญญาโท และกลุ่มที่มีการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรี มีปัจจัยดึงดูดที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวเกี่ยวกับทัศนคติที่ดีต่อจุดหมายปลายทางแตกต่างกันกับกลุ่มที่มีการศึกษาปริญญาเอก 

อาชีพ 
ผลการเปรียบเทียบนักท่องเที่ยวกลุ่มมิลเลนเนียลที่มีอาชีพแตกต่างกันมีปัจจัยดึงดูดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทาง

ท่องเที่ยวโดยรวมไม่แตกต่างกัน เนื่องจากค่า Sig เท่ากับ .30 มากกว่า 0.05 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 

รายได้ 
ผลการเปรียบเทียบนักท่องเที่ยวกลุ่มมิลเลนเนียลที่มีรายได้แตกต่างกันมีปัจจัยผลักดันที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ

เดินทางท่องเที่ยวโดยรวมไม่แตกต่างกัน เนื่องจากค่า Sig เท่ากับ .64 มากกว่า 0.05 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 

สถานภาพ 
ผลการเปรียบเทียบนักท่องเที่ยวกลุ่มมิลเลนเนียลที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีปัจจัยผลักดันที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ

เดินทางท่องเที่ยวโดยรวมไม่แตกต่างกัน เนื่องจากค่า Sig เท่ากับ .34 มากกว่า 0.05 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 

 



1817
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

ท่องเทีย่ว เป็นต้นค่าเฉลี่ย 3.76 ความเป็นเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว ค่าเฉลี่ย 3.54 และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านปัจจัย
ดึงดูดใจของผู้ประกอบการทางการท่องเที่ยว เช่น ศูนย์บันเทิงขนาดใหญ่ โรงแรม ศูนย์การค้า ร้านอาหาร ของฝากของที่ระลึก 
บริษัททัวร์ท้องถิ่น เป็นต้น มคี่าเฉลี่ย 3.24 ตามลำดับ 

 
ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

 ด้านปัจจัยผลักดัน 
 เพศ 

ผลการเปรียบเทียบนักท่องเที่ยวกลุ่มมิลเลนเนียลที่มีเพศแตกต่างกันมีปัจจัยผลักดันที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทาง
ท่องเที่ยวโดยรวมแตกต่างกัน เนื่องจากค่า Sig เท่ากับ .04 ซึ่งน้อยกว่า .05 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึง
สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า เพศหญิงจะมีปัจจัยผลักดันที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เดินทางท่องเที่ยวในวันหยุดพักร้อนมากกว่าเพศชาย  

อาย ุ
ผลการเปรียบเทียบนักท่องเที่ยวกลุ่มมิลเลนเนียลที่มีอายุแตกต่างกันมีปัจจัยผลักดันที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทาง

ท่องเที่ยวโดยรวมไม่แตกต่างกัน เนื่องจากค่า Sig เท่ากับ .56 มากกว่า 0.05 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 

การศึกษา 
ผลการเปรียบเทียบนักท่องเที่ยวกลุ่มมิลเลนเนียลที่มีการศึกษาแตกต่างกันมีปัจจัยผลักดันที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ

เดินทางท่องเที่ยวแตกต่างกัน เนื่องจากค่า Sig เท่ากับ .02 ซึ่งน้อยกว่า .05 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึง
สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้  จึงทำการทดสอบรายคู่ตามวิธีการของเซฟเฟ่ (Scheffe’s Method) พบว่า 
นักท่องเที่ยวกลุ่มมิลเลนเนียลที่มีการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรีจะมีแรงปัจจัยผลักดันที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทาง
ท่องเที่ยวเกี่ยวกับความอยากรู้อยากเห็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แปลกใหม่แตกต่างกันกับกลุ่มที่มีการศึกษาปริญญาโท และมี
ปัจจัยผลักดันที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวเกี่ยวกับความต้องการพักผ่อน และความสนุกสนานเพลิดเพลินใจ
แตกต่างกันกับกลุ่มที่มีการศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก ในขณะเดียวกันกลุ่มที่มีการศึกษาปริญญาโทก็มีปัจจัยผลักดัน
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวเกี่ยวกับความต้องการพักผ่อน และความสนุกสนานเพลิดเพลินใจแตกต่างกัน และ
นอกจากนี้กลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มมิลเลนเนียลที่มีการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกยัง
มปีัจจัยใจผลักดันที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวเกี่ยวกับทัศนคติที่ดีต่อจุดหมายปลายทางแตกต่าง 

อาชีพ 
ผลการเปรียบเทียบนักท่องเที่ยวกลุ่มมิลเลนเนียลที่มีอาชีพแตกต่างกันมีปัจจัยผลักดันที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ

เดินทางท่องเที่ยวโดยรวมไม่แตกต่างกัน เนื่องจากค่า Sig เท่ากับ .73 มากกว่า 0.05 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 

รายได้ 
ผลการเปรียบเทียบนักท่องเที่ยวกลุ่มมิลเลนเนียลที่มีรายได้แตกต่างกันมีปัจจัยผลักดันที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ

เดินทางท่องเที่ยวโดยรวมไม่แตกต่างกัน เนื่องจากค่า Sig เท่ากับ .83 มากกว่า 0.05 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 

สถานภาพ 
ผลการเปรียบเทียบนักท่องเที่ยวกลุ่มมิลเลนเนียลที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีปัจจัยผลักดันที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ

เดินทางท่องเที่ยวโดยรวมไม่แตกต่างกัน เนื่องจากค่า Sig เท่ากับ .07 มากกว่า 0.05 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว ้

 
 
 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ด้านปัจจัยผลักดัน 

ข้อมูลส่วนบุคคล ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
เพศ สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั 
อายุ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั 
การศึกษา สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั 
อาชีพ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั 
รายได้ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั 
สถานภาพ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั 

 
ด้านปัจจัยดึงดูด 
เพศ 
ผลการเปรียบเทียบนักท่องเที่ยวกลุ่มมิลเลนเนียลที่มีเพศแตกต่างกันมีปัจจัยดึงดูดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทาง

ท่องเที่ยวโดยรวมไม่แตกต่างกัน เนื่องจากค่า Sig เท่ากับ 06 ซึ่งมากกว่า .05 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้  

อาย ุ
ผลการเปรียบเทียบนักท่องเที่ยวกลุ่มมิลเลนเนียลที่มีอายุแตกต่างกันมีปัจจัยผลักดันที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทาง

ท่องเที่ยวโดยรวมไม่แตกต่างกัน เนื่องจากค่า Sig เท่ากับ .65 มากกว่า 0.05 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 

การศึกษา 
ผลการเปรียบเทียบนักท่องเที่ยวกลุ่มมิลเลนเนียลที่มีการศึกษาแตกต่างกันมีปัจจัยผลักดันที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ

เดินทางท่องเที่ยวแตกต่างกัน เนื่องจากค่า Sig เท่ากับ .00 ซึ่งน้อยกว่า .05 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึง
สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ จึงทำการทดสอบรายคู่ตามวิธีการของเซฟเฟ่ (Scheffe’s Method) พบว่า 
นักท่องเที่ยวกลุ่มมิลเลนเนียลที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีจะมีแรงปัจจัยดึงดูดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว
เกี่ยวกับความเป็นเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวกันกับกลุ่มที่มีการศึกษาปริญญาเอก และมีปัจจัยดึงดูดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เดินทางท่องเที่ยวเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารทางการท่องเที่ยวที่น่าสนใจแตกต่างกันกับกลุ่มที่มีการศึกษาปริญญาเอก ใน
ขณะเดียวกันกลุ่มที่มีการศึกษาปริญญาเอกก็มีปัจจัยดึงดูดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวในประเด็นดังกล่าว
แตกต่างกันกับกลุ่มที่มีการศึกษาในระดับปริญญาโท และกลุ่มที่มีการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรี มีปัจจัยดึงดูดที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวเกี่ยวกับทัศนคติที่ดีต่อจุดหมายปลายทางแตกต่างกันกับกลุ่มที่มีการศึกษาปริญญาเอก 

อาชีพ 
ผลการเปรียบเทียบนักท่องเที่ยวกลุ่มมิลเลนเนียลที่มีอาชีพแตกต่างกันมีปัจจัยดึงดูดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทาง

ท่องเที่ยวโดยรวมไม่แตกต่างกัน เนื่องจากค่า Sig เท่ากับ .30 มากกว่า 0.05 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 

รายได้ 
ผลการเปรียบเทียบนักท่องเที่ยวกลุ่มมิลเลนเนียลที่มีรายได้แตกต่างกันมีปัจจัยผลักดันที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ

เดินทางท่องเที่ยวโดยรวมไม่แตกต่างกัน เนื่องจากค่า Sig เท่ากับ .64 มากกว่า 0.05 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 

สถานภาพ 
ผลการเปรียบเทียบนักท่องเที่ยวกลุ่มมิลเลนเนียลที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีปัจจัยผลักดันที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ

เดินทางท่องเที่ยวโดยรวมไม่แตกต่างกัน เนื่องจากค่า Sig เท่ากับ .34 มากกว่า 0.05 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 
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ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ด้านปัจจัยดึงดูด 

ข้อมูลส่วนบุคคล ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
เพศ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั 
อายุ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั 
การศึกษา สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั 
อาชีพ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั 
รายได้ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั 
สถานภาพ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั 

สรุปและอภิปรายผล 

ผลการศึกษาปัจจัยผลักดันและดึงดูดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของกลุ่มนักท่องเที่ยวมิลเลนเนียล 
พบว่า ปัจจัยผลักดันท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของกลุ่มนักท่องเที่ยวมิลเลนเนียล คือ ด้านวันหยุดสุดสัปดาห์ 
สอดคล้องกับ Compton (1979) กล่าวว่า ปัจจัยผลักดันในการท่องเที่ยวเป็นปัจจัยทางด้านจิตวิทยาสังคม ประกอบด้วย 
การหลีกหนีจากความจำเจในชีวิตประจำวัน และยังสอดคล้องกับ นิรันดร ทัพไชย(2550) ที่กล่าวว่า ปัจจัยผลักดันเป็น
ปัจจัยจูงใจทางด้านจิตวิทยาสังคม หรือความต้องการภายในตัวบุคคลที่ทำให้นักท่องเที่ยวอยากเดินทางเพื่อการท่องเที่ยว 
หรือเป็นมูลเหตุภายในของตัวบุคคลที่จุดชนวนความต้องการในการเดินทางท่องเที่ยว ส่วนในด้านปัจจัยดึงดูด พบว่า ปัจจัย
ดึงดูดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของกลุ่มนักท่องเที่ยวมิลเลนเนียล คือ ด้านข้อมูลข่าวสารทางการท่องเที่ยวที่
น่าสนใจ และความสวยงามของสถานท่ีท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับ Kim, Lee and Klenosky (2003) ได้กล่าวว่า ทรัพยากร
ทางการท่องเที่ยว ข้อมูลข่าวสารและสิ่งอำนวยความสะดวก และการเข้าถึงการคมนาคมเป็นปัจจัยที่ดึงดูดทางการท่องเที่ยว 
ในขณะที่ Hsu Killon, Brown, Gross and Huang (2008) กล่าวว่า นักท่องเที่ยวจะมีความต้องการท่องเที่ยวโดยถูกจูงใจด้วย
ปัจจัยดึงดูดซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก เพื่อตอบสนองแรงผลัก เช่น ภูมิอากาศที่อบอุ่น หรือชายหาดที่สวยงาม ฯลฯ 

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า ผลการเปรียบเทียบนักท่องเที่ยวกลุ่มมิลเลนเนียลที่มีเพศและการศึกษา
แตกต่างจะมีความคิดเห็นต่อปัจจัยผลักดันในการเดินทางท่องเที่ยวแตกต่างกัน โดยเพศหญิงจะมีความต้องการเดินทาง
ท่องเที่ยวในวันหยุดพักร้อนมากกว่าเพศชาย สอดคล้องกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2552, หน้า. 41-42) ได้กล่าวว่า
เพศชาย เพศหญิง และระดับการศึกษาที่แตกต่างกันจะมีค่านิยม ความคิด วิธีคิด วิธีการตัดสินใจ และทัศนคติที่แตกต่าง
กันในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าแตกต่างกัน ในขณะที่ผลการเปรียบเทียบนักท่องเที่ยวกลุ่มมิลเลนเนียลที่มีการศึกษา
แตกต่าง จะมีความคิดเห็นต่อปัจจัยดึงดูดในการเดินทางท่องเที่ยวแตกต่างกัน สอดคล้องกับ ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2548: 
22) ที่ได้กล่าวไว้ว่า ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันจะมีผลต่อรูปแบบของอุปสงค์และปริมาณการซื้อผลิตภัณฑ์
ทางการท่องเที่ยว 
 

ข้อเสนอแนะ 

เชิงนโยบาย 
1. หน่วยงานภาครัฐ ควรมีการกำหนดนโยบายส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว สำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวมิลเลนเนียลขึ้น

เฉพาะกลุ่ม 
2. หน่วยงานภาครัฐ ควรให้ความสำคัญต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในด้านความสวยงาม เพื่อดึงดูดใจให้กลุ่ม

นักท่องเที่ยวมิลเลนเนียลตัดสินใจเดินทางไปเยือน 

เชิงปฏิบัติการ 
1. ผู้ประกอบการทางการท่องเที่ยว ควรจัดโปรโมชั่นพิเศษสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวมิลเลนเนียลในช่วงวันหยุดสุด

สัปดาห์ เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเกิดการเดินทางและการใช้จ่ายทางการท่องเที่ยว 

2. ผู้ประกอบการทางการท่องเที่ยว ควรมุ่งเน้นการทำการตลาดแบบออนไลน์ในรูปแบบท่ีหลากหลายเพื่อให้ข้อมูล
ข่าวสารทางการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ สำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวมิลเลนเนียล  

เชิงวิชาการ 
1. ควรทำการศึกษาปัจจัยผลักดันและดึงดูดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเทีย่วของกลุ่มนักท่องเที่ยวมิลเลน

เนียลต่อเนื่องทุก ๆ ปี เพื่อทราบความเปลี่ยนแปลงของความต้องการของนักท่องเที่ยว 
2. ควรทำการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยผลักดันและดึงดูดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของกลุ่ม

นักท่องเที่ยวมิลเลนเนียลต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย 
 3. งานวิจยัในอนาคตอาจมุ่งศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวมิลเลนเนียล 
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ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ด้านปัจจัยดึงดูด 

ข้อมูลส่วนบุคคล ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
เพศ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั 
อายุ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั 
การศึกษา สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั 
อาชีพ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั 
รายได้ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั 
สถานภาพ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั 

สรุปและอภิปรายผล 

ผลการศึกษาปัจจัยผลักดันและดึงดูดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของกลุ่มนักท่องเที่ยวมิลเลนเนียล 
พบว่า ปัจจัยผลักดันท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของกลุ่มนักท่องเที่ยวมิลเลนเนียล คือ ด้านวันหยุดสุดสัปดาห์ 
สอดคล้องกับ Compton (1979) กล่าวว่า ปัจจัยผลักดันในการท่องเที่ยวเป็นปัจจัยทางด้านจิตวิทยาสังคม ประกอบด้วย 
การหลีกหนีจากความจำเจในชีวิตประจำวัน และยังสอดคล้องกับ นิรันดร ทัพไชย(2550) ที่กล่าวว่า ปัจจัยผลักดันเป็น
ปัจจัยจูงใจทางด้านจิตวิทยาสังคม หรือความต้องการภายในตัวบุคคลที่ทำให้นักท่องเที่ยวอยากเดินทางเพื่อการท่องเที่ยว 
หรือเป็นมูลเหตุภายในของตัวบุคคลที่จุดชนวนความต้องการในการเดินทางท่องเที่ยว สว่นในด้านปัจจัยดึงดูด พบว่า ปัจจัย
ดึงดูดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของกลุ่มนักท่องเที่ยวมิลเลนเนียล คือ ด้านข้อมูลข่าวสารทางการท่องเที่ยวที่
น่าสนใจ และความสวยงามของสถานท่ีท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับ Kim, Lee and Klenosky (2003) ได้กล่าวว่า ทรัพยากร
ทางการท่องเที่ยว ข้อมูลข่าวสารและสิ่งอำนวยความสะดวก และการเข้าถึงการคมนาคมเป็นปัจจัยที่ดึงดูดทางการท่องเที่ยว 
ในขณะที่ Hsu Killon, Brown, Gross and Huang (2008) กล่าวว่า นักท่องเที่ยวจะมีความต้องการท่องเที่ยวโดยถูกจูงใจด้วย
ปัจจัยดึงดูดซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก เพื่อตอบสนองแรงผลัก เช่น ภูมิอากาศที่อบอุ่น หรือชายหาดที่สวยงาม ฯลฯ 

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า ผลการเปรียบเทียบนักท่องเที่ยวกลุ่มมิลเลนเนียลที่มีเพศและการศึกษา
แตกต่างจะมีความคิดเห็นต่อปัจจัยผลักดันในการเดินทางท่องเที่ยวแตกต่างกัน โดยเพศหญิงจะมีความต้องการเดินทาง
ท่องเที่ยวในวันหยุดพักร้อนมากกว่าเพศชาย สอดคล้องกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2552, หน้า. 41-42) ได้กล่าวว่า
เพศชาย เพศหญิง และระดับการศึกษาที่แตกต่างกันจะมีค่านิยม ความคิด วิธีคิด วิธีการตัดสินใจ และทัศนคติที่แตกต่าง
กันในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าแตกต่างกัน ในขณะที่ผลการเปรียบเทียบนักท่องเที่ยวกลุ่มมิลเลนเนียลที่มีการศึกษา
แตกต่าง จะมีความคิดเห็นต่อปัจจัยดึงดูดในการเดินทางท่องเที่ยวแตกต่างกัน สอดคล้องกับ ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2548: 
22) ที่ได้กล่าวไว้ว่า ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันจะมีผลต่อรูปแบบของอุปสงค์และปริมาณการซื้อผลิตภัณฑ์
ทางการท่องเที่ยว 
 

ข้อเสนอแนะ 

เชิงนโยบาย 
1. หน่วยงานภาครัฐ ควรมีการกำหนดนโยบายส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว สำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวมิลเลนเนียลขึ้น

เฉพาะกลุ่ม 
2. หน่วยงานภาครัฐ ควรให้ความสำคัญต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในด้านความสวยงาม เพื่อดึงดูดใจให้กลุ่ม

นักท่องเที่ยวมิลเลนเนียลตัดสินใจเดินทางไปเยือน 

เชิงปฏิบัติการ 
1. ผู้ประกอบการทางการท่องเที่ยว ควรจัดโปรโมชั่นพิเศษสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวมิลเลนเนียลในช่วงวันหยุดสุด

สัปดาห์ เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเกิดการเดินทางและการใช้จ่ายทางการท่องเที่ยว 

2. ผู้ประกอบการทางการท่องเที่ยว ควรมุ่งเน้นการทำการตลาดแบบออนไลน์ในรูปแบบท่ีหลากหลายเพื่อให้ข้อมูล
ข่าวสารทางการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ สำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวมิลเลนเนียล  

เชิงวิชาการ 
1. ควรทำการศึกษาปัจจัยผลักดันและดึงดูดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเทีย่วของกลุ่มนักท่องเที่ยวมิลเลน

เนียลต่อเนื่องทุก ๆ ปี เพื่อทราบความเปลี่ยนแปลงของความต้องการของนักท่องเที่ยว 
2. ควรทำการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยผลักดันและดึงดูดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของกลุ่ม

นักท่องเที่ยวมิลเลนเนียลต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย 
 3. งานวิจยัในอนาคตอาจมุ่งศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวมิลเลนเนียล 
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O8150

ฉายานามนางงาม ในมุมมองของแฟนนางงามชาวไทย

ต่อศักดิ์ เกษมสุข1*

บทคัดย่อ
 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสร้างค�าเรียกฉายานามนางงามบนชุมชนออนไลน์ที่ปรากฏในเฟซบุ๊กแฟนเพจ 

T-Pageant ซึ่งเป็นชุมชนออนไลน์ท่ีพูดคุยเรื่องนางงามที่มีสมาชิกมากที่สุดในประเทศ โดยศึกษาฉายานามที่เกิดขึ้นระหว่างช่วงปี 

พ.ศ.2556 – 2562 ผลการศึกษาพบว่า มีจ�านวนฉายานามนางงามทั้งหมด 40 ฉายานาม จากนางงาม 40 คน ซึ่งเมื่อมีการประกวด

นางงามในเวทีระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ โดยเฉพาะการประกวดนางงามจักรวาล สมาชิกแฟนนางงามมักจะมีการสร้างค�า

เรียกนางงามที่ตนเองให้ความสนใจ โดยมีลักษณะการสร้างค�าเรียกนางงามเพื่อใช้เรียกแทนตัวนางงามโดยเฉพาะการตั้งฉายานาม

เพื่อติดตามและให้ก�าลังใจนางงามที่ตนเองชื่นชอบ โดยลักษณะการสร้างค�าเรียกฉายานามนางงามมีทั้งหมด 4 วิธีดังนี้ 1.การลาก

เข้าความ 2.การสร้างค�าจากลักษณะหรือพฤติกรรมของนางงาม 3.การเติมค�า 4.การแปลความหมายของช่ือ 5.การใช้อักษรย่อ 

ซึ่งการสร้างฉายานามนางงามบนชุมชนออนไลน์ได้กลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในทุกครั้งที่มีการประกวดนางงามที่ต้องมีการสร้าง

ฉายานามนางงามในมมุมองของแฟนนางงามชาวไทยบนชมุชนออนไลน์เพือ่ใช้ในการแสดงออกถงึการมพีืน้ทีแ่ละการมส่ีวนร่วมของ

แฟนนางงามไทยในยุคปัจจุบัน

ค�าส�าคัญ ฉายานาม นางงาม แฟนนางงาม

1		ดร.	สาขาวิชาภาษาไทย	คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	สกลนคร	47000
1		Dr.,Thai	for	Communication	Program,	Faculty	of	Humanities	and	Social	Sciences,	Sakonnakhon	Rajabhat	University,	Sakonnakhon,	

47000,	Thailand
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Word Formation for Naming Beauty Queens in the Viewpoint of Thai Fans

Torsak Kasemsuk1*

Abstract
 The objective of this article is to study word formation for naming beauty queens on an online community 

as appears on T-Pageant, a facebook fanpage which is an online community that has the most members in 

Thailand, during 2014-2019. The result of this study shows a total of 40 nicknames from 40 beauty queens 

when a national or international beauty pageant is held, beauty pageant fans will form a word for naming 

beauty queens they are interested. There are 4 ways to create a nickname called Beauty Queen are 1. Popular 

Etymology 2.Word formation (,derived ) form characters or behaviors of beauty queens 3. Word completion 

4. Interpretation of names and 5.Abbreviations. The types of word formation are Forming an alias. Word 

Formation for naming beauty queens in online community presents a space of entertainment criticism through 

beauty pageants. This has been a tradition whenever beauty pageants are held which gives today’s beauty 

pageant fans a space of participation.

Key word: Nicknames, Beauty queen, Beauty pageant fans
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 ฉายา หมายถึง ช่ือท่ีอุปัชฌาย์ตั้งให้เป็นภาษาบาลีเมื่ออุปสมบท ซึ่งตั้งให้กันเล่นๆหรือตามลักษณะที่หมายรู้กันในหมู่
คณะ (ราชบัณฑิตยสถาน 2546:337) การตั้งฉายานามเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง การตั้งช่ือไม่เพียงหมายถึงตัวบุคคลเท่านั้น 
หากแต่เป็นเรื่องส าคัญเรื่องหนึ่งที่ผู้ตั้งช่ือต้องอาศัยการพิจารณา พินิจพิเคราะห์ ซึ่งนอกจากช่ือจริง ช่ือสกุล และช่ือเล่นแล้ว 
ฉายานามนับเป็นการตั้งช่ืออีกประเภทหนึ่ง ที่ตั้งขึ้นเพื่อใช้เรียกช่ือบุคคลที่มีช่ือเสียง ในหลากหลายวงการ เช่น นักการเมือง 
ดารา นักร้อง นักแสดง และนางงาม เป็นต้น ซึ่งบุคคลเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่เป็นที่สนใจและเป็นคนท่ีสังคมรู้จัก 
 จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมาพบงานวิจัยท่ีศึกษาศึกษาเรื่องฉายานาม 4 เรื่อง ได้แก่ สุจิตรา จิรนันทนาภรณ์ 
(2551) ศึกษาความหมายของฉายานามและความสัมพันธ์ของฉายานามกับลักษณะของแต่ละประเทศ พบว่า ฉายานาม
ประเทศต่างๆในมุมมองของสื่อมวลชนไทยมีหลากหลายหมวดหมู่ ทั้งในหมวดหมู่บุคคล อาหาร ขนม ตราประจ าชาติและ
สัญลักษณ์ เป็นต้น ซึ่งฉายานามของประเทศต่างๆ สะท้อนให้เห็นถึง สภาพแวดล้อม ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณี 
และวิถีชีวิตของผู้คน งานวิจัยของ ศราวุธ หล่อดี (2552) ศึกษาที่มาและความหมายของฉายาดาราไทย พ.ศ.2548-2552 พบ
ท่ีมาของฉายาดาราไทยประเภทพฤติกรรม สถานภาพทางสังคม สถานภาพส่วนบุคคล อวัยวะ บุคลิก ช่ือ -สกุล ถิ่นก าเนิด 
ผลงาน ส าหรับความหมายของฉายาดาราไทย แบ่งเป็นความหมายหลัก ความหมายด้านนัยประหวัด ความหมายด้าน
ความรู้สึก และความหมายในบริบท งานวิจัยของรัชนีกร รัชตกรตระกูล (2559) ศึกษากลวิธีทางภาษาที่ใช้ตั้งฉายาดาราไทย
และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีทางใช้ตั้งฉายาดาราทั้งการใช้นามนัย การเล่นสัมผัส การเล่นค า การดัดแปลงค า การอ้าง
ถึง การใช้ถ้อยค านัยผกผัน การใช้ความเปรียบ การใช้ส านวน การผวนค า กลวิธีทางภาษาดังกล่าวสัมพันธ์กับบทบาทของฉายา
ดารา  คือ ฉายาดารามีบทบาทในการวิพากษ์วิจารณ์ความประพฤติ ความสามารถในการท างานของบุคคลในวงการบันเทิง 
รวมทั้งมีบทบาทในการประกอบสร้าง ตอกย้ า และผลิตซ้ าภาพตัวแทนของบุคคลในวงการบันเทิง นอกจากนี้งานวิจัยของ 
เนตรทราย มณีโชติ (2544) ศึกษาเรื่องสมญานามในข่าวและรายการกีฬาทางสื่อมวลชน พบองค์ประกอบในการสร้างสมญา
นาม 8 องค์ประกอบคือ พฤติกรรมหรือการกระท า สถานภาพทางสังคม อาชีพ บุคลิกภาพและลักษณะเฉพาะตัว ที่มาหรือ
ภูมิล าเนา ช่ือเดิมหรือช่ือเล่น จุดเด่นหรือสิ่งท่ีขึ้นช่ือ สัญลักษณ์ประจ าตวั ซึ่งลักษณะเหล่านี้ เป็นลักษณะการสร้างสมญานามที่
ปรากฏในข่าวและรายการกีฬาโดยมุมมองของสื่อมวลชนไทย   
 งานวิจัยข้างต้นเป็นการศึกษาเกี่ยวกับของที่มาของฉายานามประเทศ ฉายานามดาราไทยและฉายานามในวงการ
กีฬา ซึ่งล้วนแล้วแต่มาจากมุมมองของสื่อมวลชนไทยท้ังสิ้น แต่ในยุคปัจจุบันพบว่าการสร้างฉายานามไม่ได้จ ากัดเฉพาะผู้ที่ท า
หน้าท่ีสื่อมวลชนเพียงเท่านั้น แต่ยังปรากฏการสร้างฉายานามจากสมาชิกเฟซบุ๊กแฟนเพจท่ีติดตามการประกวดนางงาม หรือผู้
ที่เรียกตนเองว่าเป็น “แฟนนางงาม” ที่มีการสร้างฉายามนามเพื่อใช้เรียกช่ือนางงามท่ีตนเองให้ความสนใจ และปรากฏอย่าง
แพร่หลายมากขึ้นในปัจจุบัน โดยเฉพาะใน เฟซบุ๊กแฟนเพจที่มีช่ือว่า T-Pageant ที่ได้รับความนิยมและกลายเป็นชุมชน
ออนไลน์ที่พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการประกวดนางงามที่มีสมาชิกมากที่สุดในประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกใน เฟซบุ๊กแฟนเพจ     
T-Pageant ทั้งสิ้น 134,287 User โดยก่อตั้งเมื่อวันท่ี 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 เป็นเวลากว่า 9 ปีที่ชุมชนออนไลน์แห่งนี้ท า
หน้าท่ีเป็นแหล่งพบปะพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับนางงามบนโลกออนไลน์ ตลอดจนการอัปเดตข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับการประกวด
นางงามเวทีต่างๆทั้งในไทยและต่างประเทศ จึงท าให้เฟซบุ๊กแฟนเพจ T-Pageant ยังคงเป็นหนึ่งในชุมชนออนไลน์ที่ครองใจ
แฟนนางงามมาได้จนถึงปัจจุบัน  
 เฟซบุ๊กแฟนเพจ T-Pageant ที่เป็นแหล่งรวมของแฟนนางงามที่สามารถมาแบ่งปันข้อมูลและเสนอความคิดในการ
สร้างค าเรียกช่ือนางงามที่ตนเองช่ืนชอบหรือติดตาม เพื่อใช้เป็นค าเรียกนางงามให้เข้าใจกันในกลุ่มของแฟนนางงาม จน
บางครั้งค าเรียกหลายค ากลายเป็นฉายาของนางงามคนนั้นๆ หรือกลายเป็นค าศัพท์ที่ใช้ในวงกว้างและเป็นที่รับรู้ของสังคม 
หรือแม้กระทั่งถูกใช้ในสื่อประเภทต่างๆ ดังนั้นการสร้างค าเรียกนางงามจึงเป็นวิธีการแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมอย่างหนึ่งใน
การติดตามการประกวดนางงามโดยแสดงออกผ่านทางการใช้ภาษา และสามารถแสดงให้เห็นลักษณะต่างๆ ของบุคคลที่ได้รับ
ฉายาตลอดจนแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกของคนในสังคมโดยเฉพาะในวงสังคมคนรักนางงามสะท้อนผ่านฉายานามนางงามใน
ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงวิเคราะห์ประเภทที่มาของการสร้างฉายานามนางงาม ปรากฏในเฟซบุ๊กแฟนเพจ       
T-Pageant ในช่วงปี พ.ศ.2558 – 2562 เพื่อให้เห็นถึงที่มาและลักษณะการสร้างฉายานามของนางงามในช่วงเวลาดังกล่าว 
  
 

บทน า วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพื่อวิเคราะห์ความหมายของฉายานามนางงามที่ปรากฏในเฟซบุ๊กแฟนเพจ T-Pageant พ.ศ.2558-2562 
2. เพื่อวิเคราะห์ประเภทของฉายานามของนางงามที่ปรากฏในเฟซบุ๊กแฟนเพจ T-Pageant พ.ศ.2558-2562 

 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์ความหมายและประเภทของฉายานามของนางงาม เป็นฉายานางงามผู้เข้าประกวด Miss 
Universe หรือนางงามจักรวาล ตั้งแต่ปีพ.ศ.2558-2562 โดยเป็นฉายาที่ตั้งโดยสมาชิกเฟซบุ๊กแฟนเพจ T-Pageant และมีการ
โพสต์ลงผ่านหน้าเฟซบุ๊กแฟนเพจ T-Pageant ทั้งนี้ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลฉายานามนางงามในช่วง พ.ศ.2558-2562 จาก   
เฟซบุ๊กแฟนเพจ T-Pageant พบฉายานางงามจ านวน 40 ฉายา แบ่งเป็น 
 ฉายานามนางงาม พ.ศ.2558   จ านวน   8  ฉายา  
 ฉายานามนางงาม พ.ศ.2559   จ านวน   6  ฉายา 
 ฉายานามนางงาม พ.ศ.2560   จ านวน   6  ฉายา 
 ฉายานามนางงาม พ.ศ.2561   จ านวน  10 ฉายา 
 ฉายานามนางงาม พ.ศ.2562   จ านวน  10 ฉายา  
 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับแนวคิดการสร้างฉายานามของบุคคลในวงการต่างๆ 
2. เก็บรวบรวมข้อมูลฉายานามนางงามที่ปรากฏในในเฟซบุ๊กแฟนเพจ T-Pageant ตั้งแต่ปีพ.ศ.2558-2562  

พบฉายานามนางงามจ านวน 40 ฉายา 
3. จัดประเภทของการสร้างค าฉายานามของนางงามว่าแต่ละฉายาอยู่ในลักษณะการสร้างค าประเภทใด มี 

ความสัมพันธ์กับนางงามคนนั้นหรือประเทศนั้นๆอย่างไร โดยใช้แนวคิดองค์ประกอบในการสร้างสมญานาม ของ เนตรทราย 
มณีโชติ (2544) แบ่งที่มาการสร้างฉายานาม 8 องค์ประกอบคือ พฤติกรรมหรือการกระท า สถานภาพทางสังคม อาชีพ 
บุคลิกภาพและลักษณะเฉพาะตัว ที่มาหรือภูมิล าเนา ช่ือเดิมหรือช่ือเล่น จุดเด่นหรือสิ่งท่ีขึ้นช่ือ สัญลักษณ์ประจ าตัว 
 
ผลของการศึกษา 

จากการศึกษาฉายานามนางงามบนชุมชนออนไลน์ที่ปรากฏในเฟซบุ๊กแฟนเพจ T-Pageant ผลการศึกษาสามารถ
น ามาสรุปและอภิปรายผลได้ดังนี้  

1. ฉายานามนางงามที่รวบรวมได้ทั้งหมด 40 ฉายานาม ดังนี้ 
ตารางที่ 1 ฉายานามนางงามที่ปรากฏในเฟซบุ๊กแฟนเพจ T-Pageant พ.ศ.2558-2562 จ านวน 40 ฉายานาม 
ล าดับ         ฉายานาม     ชื่อ-สกุล   ประเทศ ปีที่ประกวด 

1 ป้าโอ Olivia  Jordan USA 2015 
2 เอ ๋ Ariadna Gutierrez Colombia 2015 
3 แป๋ม Pham Thi Huong Vietnam 2015 
4 เปีย Pia Wurtzbach Philippines 2015 
5 ลูกเทพ Vladislava Evtushenko Russia 2015 
6 กุสุมา Anindya Kusuma Putri Indonesia 2015 
7 แหวนแหวน Wendolly Esparza Mexico 2015 
8 มิสแฟช่ัน อนิพรณ์ เฉลมิบูรณะวงศ ์ Thailand 2015 
9 เม็ด Mexine  Medina Philippines 2016 



1823
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 ฉายา หมายถึง ช่ือท่ีอุปัชฌาย์ตั้งให้เป็นภาษาบาลีเมื่ออุปสมบท ซึ่งตั้งให้กันเล่นๆหรือตามลักษณะที่หมายรู้กันในหมู่
คณะ (ราชบัณฑิตยสถาน 2546:337) การตั้งฉายานามเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง การตั้งช่ือไม่เพียงหมายถึงตัวบุคคลเท่านั้น 
หากแต่เป็นเรื่องส าคัญเรื่องหนึ่งที่ผู้ตั้งช่ือต้องอาศัยการพิจารณา พินิจพิเคราะห์ ซึ่งนอกจากช่ือจริง ช่ือสกุล และช่ือเล่นแล้ว 
ฉายานามนับเป็นการตั้งช่ืออีกประเภทหนึ่ง ที่ตั้งขึ้นเพื่อใช้เรียกช่ือบุคคลที่มีช่ือเสียง ในหลากหลายวงการ เช่น นักการเมือง 
ดารา นักร้อง นักแสดง และนางงาม เป็นต้น ซึ่งบุคคลเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่เป็นที่สนใจและเป็นคนท่ีสังคมรู้จัก 
 จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมาพบงานวิจัยท่ีศึกษาศึกษาเรื่องฉายานาม 4 เรื่อง ได้แก่ สุจิตรา จิรนันทนาภรณ์ 
(2551) ศึกษาความหมายของฉายานามและความสัมพันธ์ของฉายานามกับลักษณะของแต่ละประเทศ พบว่า ฉายานาม
ประเทศต่างๆในมุมมองของสื่อมวลชนไทยมีหลากหลายหมวดหมู่ ทั้งในหมวดหมู่บุคคล อาหาร ขนม ตราประจ าชาติและ
สัญลักษณ์ เป็นต้น ซึ่งฉายานามของประเทศต่างๆ สะท้อนให้เห็นถึง สภาพแวดล้อม ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณี 
และวิถีชีวิตของผู้คน งานวิจัยของ ศราวุธ หล่อดี (2552) ศึกษาที่มาและความหมายของฉายาดาราไทย พ.ศ.2548-2552 พบ
ที่มาของฉายาดาราไทยประเภทพฤติกรรม สถานภาพทางสังคม สถานภาพส่วนบุคคล อวัยวะ บุคลิก ช่ือ -สกุล ถิ่นก าเนิด 
ผลงาน ส าหรับความหมายของฉายาดาราไทย แบ่งเป็นความหมายหลัก ความหมายด้านนัยประหวัด ความหมายด้าน
ความรู้สึก และความหมายในบริบท งานวิจัยของรัชนีกร รัชตกรตระกูล (2559) ศึกษากลวิธีทางภาษาที่ใช้ตั้งฉายาดาราไทย
และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีทางใช้ตั้งฉายาดาราทั้งการใช้นามนัย การเล่นสัมผัส การเล่นค า การดัดแปลงค า การอ้าง
ถึง การใช้ถ้อยค านัยผกผัน การใช้ความเปรียบ การใช้ส านวน การผวนค า กลวิธีทางภาษาดังกล่าวสัมพันธ์กับบทบาทของฉายา
ดารา  คือ ฉายาดารามีบทบาทในการวิพากษ์วิจารณ์ความประพฤติ ความสามารถในการท างานของบุคคลในวงการบันเทิง 
รวมทั้งมีบทบาทในการประกอบสร้าง ตอกย้ า และผลิตซ้ าภาพตัวแทนของบุคคลในวงการบันเทิง นอกจากนี้งานวิจัยของ 
เนตรทราย มณีโชติ (2544) ศึกษาเรื่องสมญานามในข่าวและรายการกีฬาทางสื่อมวลชน พบองค์ประกอบในการสร้างสมญา
นาม 8 องค์ประกอบคือ พฤติกรรมหรือการกระท า สถานภาพทางสังคม อาชีพ บุคลิกภาพและลักษณะเฉพาะตัว ที่มาหรือ
ภูมิล าเนา ช่ือเดิมหรือช่ือเล่น จุดเด่นหรือสิ่งท่ีขึ้นช่ือ สัญลักษณ์ประจ าตวั ซึ่งลักษณะเหล่านี้ เป็นลักษณะการสร้างสมญานามที่
ปรากฏในข่าวและรายการกีฬาโดยมุมมองของสื่อมวลชนไทย   
 งานวิจัยข้างต้นเป็นการศึกษาเกี่ยวกับของที่มาของฉายานามประเทศ ฉายานามดาราไทยและฉายานามในวงการ
กีฬา ซึ่งล้วนแล้วแต่มาจากมุมมองของสื่อมวลชนไทยท้ังสิ้น แต่ในยุคปัจจุบันพบว่าการสร้างฉายานามไม่ได้จ ากัดเฉพาะผู้ที่ท า
หน้าท่ีสื่อมวลชนเพียงเท่านั้น แต่ยังปรากฏการสร้างฉายานามจากสมาชิกเฟซบุ๊กแฟนเพจท่ีติดตามการประกวดนางงาม หรือผู้
ที่เรียกตนเองว่าเป็น “แฟนนางงาม” ท่ีมีการสร้างฉายามนามเพื่อใช้เรียกช่ือนางงามที่ตนเองให้ความสนใจ และปรากฏอย่าง
แพร่หลายมากขึ้นในปัจจุบัน โดยเฉพาะใน เฟซบุ๊กแฟนเพจที่มีช่ือว่า T-Pageant ที่ได้รับความนิยมและกลายเป็นชุมชน
ออนไลน์ที่พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการประกวดนางงามที่มีสมาชิกมากที่สุดในประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกใน เฟซบุ๊กแฟนเพจ     
T-Pageant ทั้งสิ้น 134,287 User โดยก่อตั้งเมื่อวันท่ี 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 เป็นเวลากว่า 9 ปีที่ชุมชนออนไลน์แห่งนี้ท า
หน้าท่ีเป็นแหล่งพบปะพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับนางงามบนโลกออนไลน์ ตลอดจนการอัปเดตข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับการประกวด
นางงามเวทีต่างๆทั้งในไทยและต่างประเทศ จึงท าให้เฟซบุ๊กแฟนเพจ T-Pageant ยังคงเป็นหนึ่งในชุมชนออนไลน์ที่ครองใจ
แฟนนางงามมาได้จนถึงปัจจุบัน  
 เฟซบุ๊กแฟนเพจ T-Pageant ที่เป็นแหล่งรวมของแฟนนางงามที่สามารถมาแบ่งปันข้อมูลและเสนอความคิดในการ
สร้างค าเรียกช่ือนางงามที่ตนเองช่ืนชอบหรือติดตาม เพื่อใช้เป็นค าเรียกนางงามให้เข้าใจกันในกลุ่มของแฟนนางงาม จน
บางครั้งค าเรียกหลายค ากลายเป็นฉายาของนางงามคนนั้นๆ หรือกลายเป็นค าศัพท์ที่ใช้ในวงกว้างและเป็นที่รับรู้ของสังคม 
หรือแม้กระทั่งถูกใช้ในสื่อประเภทต่างๆ ดังนั้นการสร้างค าเรียกนางงามจึงเป็นวิธีการแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมอย่างหนึ่งใน
การติดตามการประกวดนางงามโดยแสดงออกผ่านทางการใช้ภาษา และสามารถแสดงให้เห็นลักษณะต่างๆ ของบุคคลที่ได้รับ
ฉายาตลอดจนแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกของคนในสังคมโดยเฉพาะในวงสังคมคนรักนางงามสะท้อนผ่านฉายานามนางงามใน
ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงวิเคราะห์ประเภทที่มาของการสร้างฉายานามนางงาม ปรากฏในเฟซบุ๊กแฟนเพจ       
T-Pageant ในช่วงปี พ.ศ.2558 – 2562 เพื่อให้เห็นถึงที่มาและลักษณะการสร้างฉายานามของนางงามในช่วงเวลาดังกล่าว 
  
 

บทน า วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพื่อวิเคราะห์ความหมายของฉายานามนางงามที่ปรากฏในเฟซบุ๊กแฟนเพจ T-Pageant พ.ศ.2558-2562 
2. เพื่อวิเคราะห์ประเภทของฉายานามของนางงามที่ปรากฏในเฟซบุ๊กแฟนเพจ T-Pageant พ.ศ.2558-2562 

 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์ความหมายและประเภทของฉายานามของนางงาม เป็นฉายานางงามผู้เข้าประกวด Miss 
Universe หรือนางงามจักรวาล ตั้งแต่ปีพ.ศ.2558-2562 โดยเป็นฉายาที่ตั้งโดยสมาชิกเฟซบุ๊กแฟนเพจ T-Pageant และมีการ
โพสต์ลงผ่านหน้าเฟซบุ๊กแฟนเพจ T-Pageant ทั้งนี้ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลฉายานามนางงามในช่วง พ.ศ.2558-2562 จาก   
เฟซบุ๊กแฟนเพจ T-Pageant พบฉายานางงามจ านวน 40 ฉายา แบ่งเป็น 
 ฉายานามนางงาม พ.ศ.2558   จ านวน   8  ฉายา  
 ฉายานามนางงาม พ.ศ.2559   จ านวน   6  ฉายา 
 ฉายานามนางงาม พ.ศ.2560   จ านวน   6  ฉายา 
 ฉายานามนางงาม พ.ศ.2561   จ านวน  10 ฉายา 
 ฉายานามนางงาม พ.ศ.2562   จ านวน  10 ฉายา  
 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับแนวคิดการสร้างฉายานามของบุคคลในวงการต่างๆ 
2. เก็บรวบรวมข้อมูลฉายานามนางงามที่ปรากฏในในเฟซบุ๊กแฟนเพจ T-Pageant ตั้งแต่ปีพ.ศ.2558-2562  

พบฉายานามนางงามจ านวน 40 ฉายา 
3. จัดประเภทของการสร้างค าฉายานามของนางงามว่าแต่ละฉายาอยู่ในลักษณะการสร้างค าประเภทใด มี 

ความสัมพันธ์กับนางงามคนนั้นหรือประเทศนั้นๆอย่างไร โดยใช้แนวคิดองค์ประกอบในการสร้างสมญานาม ของ เนตรทราย 
มณีโชติ (2544) แบ่งที่มาการสร้างฉายานาม 8 องค์ประกอบคือ พฤติกรรมหรือการกระท า สถานภาพทางสังคม อาชีพ 
บุคลิกภาพและลักษณะเฉพาะตัว ที่มาหรือภูมิล าเนา ช่ือเดิมหรือช่ือเล่น จุดเด่นหรือสิ่งท่ีขึ้นช่ือ สัญลักษณ์ประจ าตัว 
 
ผลของการศึกษา 

จากการศึกษาฉายานามนางงามบนชุมชนออนไลน์ท่ีปรากฏในเฟซบุ๊กแฟนเพจ T-Pageant ผลการศึกษาสามารถ
น ามาสรุปและอภิปรายผลได้ดังนี้  

1. ฉายานามนางงามที่รวบรวมได้ทั้งหมด 40 ฉายานาม ดังนี้ 
ตารางที่ 1 ฉายานามนางงามที่ปรากฏในเฟซบุ๊กแฟนเพจ T-Pageant พ.ศ.2558-2562 จ านวน 40 ฉายานาม 
ล าดับ         ฉายานาม     ชื่อ-สกุล   ประเทศ ปีที่ประกวด 

1 ป้าโอ Olivia  Jordan USA 2015 
2 เอ๋ Ariadna Gutierrez Colombia 2015 
3 แป๋ม Pham Thi Huong Vietnam 2015 
4 เปีย Pia Wurtzbach Philippines 2015 
5 ลูกเทพ Vladislava Evtushenko Russia 2015 
6 กุสุมา Anindya Kusuma Putri Indonesia 2015 
7 แหวนแหวน Wendolly Esparza Mexico 2015 
8 มิสแฟช่ัน อนิพรณ์ เฉลมิบูรณะวงศ ์ Thailand 2015 
9 เม็ด Mexine  Medina Philippines 2016 
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10 จ่าเดชา Deshauna Barber USA 2016 
11 สันทนา Raissa Santana Brazil 2016 
12 เก๋ Kesia Warouw Indonesia 2016 
13 เรียม Mariam Habach Venezuela 2016 
14 แอน Andrea Tovar Colombia 2016 
15 ติ๊ก กลิ่นส ี Kara Mccullough USA 2017 
16 เกศร ี Keysi Sayago Venezuela 2017 
17 หอยเชลล ์ Rachel Peters Philippines 2017 
18 บุหงา Bunga Jelitha Indonesia 2017 
19 น้องไฝ Luara Gonzalez Colombia 2017 
20 มรญ. มารีญา พูนเลิศลาภ Thailand 2017 
21 แวว Valeria Morales Colombia 2018 
22 ลูกฮุ้ง Francesca Hung Australia 2018 
23 น้องกิ่งแก้ว Andrea Toscana Mexico 2018 
24 เอกชัย Sthefany Gutierrez Venezuela 2018 
25 ผู้จัดการ โสภดิา กาญจนรินทร ์ Thailand 2018 
26 ปุ๋ยยูเรยี Yulia Polyachikhina Russia 2018 
27 แมวเทา Catriona Grey Philippines 2018 
28 กุหลาบไฟ Sarah Rose Summer USA 2018 
29 เห็นหน ี H’ Hen Nie Vietnam 2018 
30 มะขามเขียว Tamaryn Green South Africa 2018 
31 ตุ่นศร ี Zozibini Tunzi South Africa 2019 
32 ปวส. ปวีณสดุา ดรูอิ้น Thailand 2019 
33 เฟรด Frederika Cull Indonesia 2019 
34 แม่ว่า Maeva Coucke France 2019 
35 กศน. Gazini Ganados Philippines 2019 
36 หัวทุย Hoang Thuy Vietnam 2019 
37 หนูวัลล ี Marie Esther Bangura Sierra Leone 2019 
38 น้ าขิง Julia Horta Brazil 2019 
39 ป้าเฉด Cheslie  Kryst USA 2019 
40 บะบาบ ิ Bebina Mangal Saint Lucia 2019 

 
2. ความหมายของฉายานามนางงาม ที่ปรากฏในเฟซบุ๊กแฟนเพจ T-Pageant พ.ศ.2558-2562 

เมื่อมีการประกวดนางงามโดยเฉพาะการประกวดนางงามจักรวาล แฟนนางงามจะติดตามและให้ก าลังผู้เข้า 
ประกวดและวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างแพร่หลายตลอดจนการต้ังฉายานามให้กับนางงามที่ตนเองช่ืนชอบ โดยมีที่มาและ
ความหมายแตกต่างกันไป ซึ่งการตั้งฉายานามของนางงามนั้นแฟนนางงามจะเลือกตั้งให้เฉพาะนางงามที่มีความโดดเดน่ในด้าน
ใดด้านหนึ่งเท่านั้น เช่น ความสวยโดดเด่น บุคลิกที่โดดเด่น พฤติกรรมที่เป็นทีก่ล่าวขวัญ เป็นต้น ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างที่มาและ
ความหมายของฉายานามนางงามจ านวน 20 ฉายาดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 2 ที่มาและความหมายของฉายานามนางงาม ท่ีปรากฏในเฟซบุ๊กแฟนเพจ T-Pageant พ.ศ.2558-2562 
ล าดับ ฉายานาม ที่มาและความหมาย 
1 ป้าโอ ฉายานาม “ป้าโอ” เป็นฉายานามของผู้เข้าประกวดจากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งค า

ว่าป้าโอ มาจากชื่อพยางค์แรกของเธอคือ Olivia Jordan แฟนนางงามจึงเรียกสั้นๆว่า 
“โอ”แต่นางงามคนนี้เป็นนางงามที่มีอายุมากกว่าผู้เข้าประกวดคนอื่นๆ แฟนนางงาม
จึงเรียกเธอว่า “ป้าโอ” เป็นการตั้งฉายาในเชิงหยิกแกมหยอกเป็นสีสันให้กับการ
ติดตามการประกวดในปีนั้น 
                                                       (คอมเมนต์เพจ T-Pageant 4/2/2563) 

2 เอ ๋ เอ๋ เป็นฉายานามของนางงามจากประเทศโคลอมเบีย ซึ่งมาจากช่ือพยางค์แรกของเธอ
คือ Ariadna Gutierrez  (เอเรียดนา กุเตียเรซ) แฟนนางจึงเรียกให้สั้นลงเหลือเพียง
พยางค์แรกของช่ือเท่าน้ัน โดยใช้ค าเรียกที่ออกเสียงเหมือนช่ือเล่นของคนไทย  

(คอมเมนต์เพจ T-Pageant 4/2/2563) 
     3 กุสุมา ฉายา “กุสุมา” เป็นฉายานามของนางงามจากประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งมีที่มาจากช่ือ

กลางของเธอคือ Anindya Kusuma Putri ซึ่งค าว่า “กุสุมา” เป็นช่ือเรียกที่จ าง่าย 
และเป็นช่ือท่ีมีใช้ในภาษาไทยด้วยเช่นกัน แฟนนางงามจึงตั้งฉายานามจากช่ือของเธอ
ว่า “กุสุมา”  

(คอมเมนต์เพจ T-Pageant 4/2/2563) 
4 แหวนแหวน ฉายา “แหวนแหวน” เป็นฉายานามของนางงามจากประเทศเม็กซิโก ซึ่งที่มาของช่ือนี้

มาจากแฟนนางงามที่สังเกตเห็นว่าใบหน้าของนางงามเม็กซิโกคนนี้ละม้ายคล้ายคลึง
กับดาราพิธีกรชาวไทยคนหนึ่งคือ “แหวนแหวน” ปวริศา เพ็ญชาติ แฟนนางงามจึง
เรียกนางงามเม็กซิโกว่า “แหวนแหวน” เพราะเธอมีใบหน้าคล้ายกับดาราไทยคน
ดังกล่าวนั่นเอง 

(คอมเมนต์เพจ T-Pageant 4/2/2563) 
5 แป๋ม ฉายานาม “แป๋ม” เป็นฉายานามของผู้เข้าประกวดจากประเทศเวียดนาม ซึ่งมาจาก

ช่ือของเธอคือ Huang Pham ซึ่งค าว่า “Pham” ในความเข้าใจของแฟนนางงามไทย 
เข้าใจว่าค านี้อ่านออกเสียงว่า “แปม” หรือ “แฟม” แต่เพื่อให้มีช่ือเรียกที่ง่ายต่อการ
จดจ า แฟนนางงามจึงได้ตั้งฉายาเธอว่า “แป๋ม” ซึ่งเป็นช่ือที่คนไทยนิยมใช้เป็นตั้งเป็น
ช่ือเล่นด้วยเช่นกัน 

(คอมเมนต์เพจ T-Pageant 4/2/2563) 
6 เม็ด ฉายา “เม็ด” เป็นฉายานามของนางงามจากประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งมีท่ีมาจากชื่อพยางค์

แรกของนามสกุลเธอ คือ Maxine Medina ซึ่งแฟนนางงามไทยเรียกอย่างสั้นว่า 
“เม็ด” เพราะเป็นค าที่เรียกง่ายและพ้องกับค าในภาษาไทย เธอจึงได้ช่ือแบบไทยๆว่า 
“เม็ด” จากแฟนนางงามไทยไปโดยปริยาย 

(คอมเมนต์เพจ T-Pageant 4/2/2563) 
7 จ่าเดชา ฉายา “จ่าเดชา” เป็นฉายานามของนางงามจากประเทศสหรัฐอเมริกา สาเหตุที่แฟน

นางงามเรียกเธอว่า จ่า” เป็นเพราะเธอเป็นทหารในกองทัพสหรัฐฯ ซึ่งยศทางทหารที่
คนไทยคุ้นชินและเรียกกันติดปากคือยศจ่า แฟนนางงามจึงเรียกเธอว่า “จ่า” สื่อถึง
อาชีพทหารของเธอ ส่วนค าว่า “เดชา” มาจากช่ือของเธอคือ Deshauna Barber ซึ่ง
แฟนนางงามตัดเอาเพียงแค่ค าว่า Desha มาเพื่อให้ออกเสียงว่า “เดชา” ซึ่งเป็นช่ือที่มี
ใช้ในภาษาไทย เมื่อน ามาค ามารวมกันจึงได้ฉายานามว่า “จ่าเดชา” ใช้เรียกแทนช่ือ
นางงามสหรัฐคนน้ี  

(คอมเมนต์เพจ T-Pageant 4/2/2563) 
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ตารางที่ 2 ที่มาและความหมายของฉายานามนางงาม ท่ีปรากฏในเฟซบุ๊กแฟนเพจ T-Pageant พ.ศ.2558-2562 
ล าดับ ฉายานาม ที่มาและความหมาย 
1 ป้าโอ ฉายานาม “ป้าโอ” เป็นฉายานามของผู้เข้าประกวดจากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งค า

ว่าป้าโอ มาจากชื่อพยางค์แรกของเธอคือ Olivia Jordan แฟนนางงามจึงเรียกสั้นๆว่า 
“โอ”แต่นางงามคนนี้เป็นนางงามที่มีอายุมากกว่าผู้เข้าประกวดคนอื่นๆ แฟนนางงาม
จึงเรียกเธอว่า “ป้าโอ” เป็นการตั้งฉายาในเชิงหยิกแกมหยอกเป็นสีสันให้กับการ
ติดตามการประกวดในปีนั้น 
                                                       (คอมเมนต์เพจ T-Pageant 4/2/2563) 

2 เอ๋ เอ๋ เป็นฉายานามของนางงามจากประเทศโคลอมเบีย ซึ่งมาจากช่ือพยางค์แรกของเธอ
คือ Ariadna Gutierrez  (เอเรียดนา กุเตียเรซ) แฟนนางจึงเรียกให้สั้นลงเหลือเพียง
พยางค์แรกของช่ือเท่าน้ัน โดยใช้ค าเรียกที่ออกเสียงเหมือนช่ือเล่นของคนไทย  

(คอมเมนต์เพจ T-Pageant 4/2/2563) 
     3 กุสุมา ฉายา “กุสุมา” เป็นฉายานามของนางงามจากประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งมีที่มาจากช่ือ

กลางของเธอคือ Anindya Kusuma Putri ซึ่งค าว่า “กุสุมา” เป็นช่ือเรียกที่จ าง่าย 
และเป็นช่ือท่ีมีใช้ในภาษาไทยด้วยเช่นกัน แฟนนางงามจึงตั้งฉายานามจากช่ือของเธอ
ว่า “กุสุมา”  

(คอมเมนต์เพจ T-Pageant 4/2/2563) 
4 แหวนแหวน ฉายา “แหวนแหวน” เป็นฉายานามของนางงามจากประเทศเม็กซิโก ซึ่งที่มาของช่ือนี้

มาจากแฟนนางงามท่ีสังเกตเห็นว่าใบหน้าของนางงามเม็กซิโกคนนี้ละม้ายคล้ายคลึง
กับดาราพิธีกรชาวไทยคนหนึ่งคือ “แหวนแหวน” ปวริศา เพ็ญชาติ แฟนนางงามจึง
เรียกนางงามเม็กซิโกว่า “แหวนแหวน” เพราะเธอมีใบหน้าคล้ายกับดาราไทยคน
ดังกล่าวนั่นเอง 

(คอมเมนต์เพจ T-Pageant 4/2/2563) 
5 แป๋ม ฉายานาม “แป๋ม” เป็นฉายานามของผู้เข้าประกวดจากประเทศเวียดนาม ซึ่งมาจาก

ช่ือของเธอคือ Huang Pham ซึ่งค าว่า “Pham” ในความเข้าใจของแฟนนางงามไทย 
เข้าใจว่าค านี้อ่านออกเสียงว่า “แปม” หรือ “แฟม” แต่เพื่อให้มีช่ือเรียกที่ง่ายต่อการ
จดจ า แฟนนางงามจึงได้ตั้งฉายาเธอว่า “แป๋ม” ซึ่งเป็นช่ือที่คนไทยนิยมใช้เป็นตั้งเป็น
ช่ือเล่นด้วยเช่นกัน 

(คอมเมนต์เพจ T-Pageant 4/2/2563) 
6 เม็ด ฉายา “เม็ด” เป็นฉายานามของนางงามจากประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งมีท่ีมาจากชื่อพยางค์

แรกของนามสกุลเธอ คือ Maxine Medina ซึ่งแฟนนางงามไทยเรียกอย่างสั้นว่า 
“เม็ด” เพราะเป็นค าที่เรียกง่ายและพ้องกับค าในภาษาไทย เธอจึงได้ช่ือแบบไทยๆว่า 
“เม็ด” จากแฟนนางงามไทยไปโดยปริยาย 

(คอมเมนต์เพจ T-Pageant 4/2/2563) 
7 จ่าเดชา ฉายา “จ่าเดชา” เป็นฉายานามของนางงามจากประเทศสหรัฐอเมริกา สาเหตุที่แฟน

นางงามเรียกเธอว่า จ่า” เป็นเพราะเธอเป็นทหารในกองทัพสหรัฐฯ ซึ่งยศทางทหารที่
คนไทยคุ้นชินและเรียกกันติดปากคือยศจ่า แฟนนางงามจึงเรียกเธอว่า “จ่า” สื่อถึง
อาชีพทหารของเธอ ส่วนค าว่า “เดชา” มาจากช่ือของเธอคือ Deshauna Barber ซึ่ง
แฟนนางงามตัดเอาเพียงแค่ค าว่า Desha มาเพื่อให้ออกเสียงว่า “เดชา” ซึ่งเป็นช่ือที่มี
ใช้ในภาษาไทย เมื่อน ามาค ามารวมกันจึงได้ฉายานามว่า “จ่าเดชา” ใช้เรียกแทนช่ือ
นางงามสหรัฐคนน้ี  

(คอมเมนต์เพจ T-Pageant 4/2/2563) 



1826
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

8 เรียม ฉายา “เรียม” เป็นฉายานามของนางงามจากประเทศเวเนซุเอลา ซึ่งมีที่มาจากช่ือ
พยางค์ท้ายของช่ือเธอ คือ Mariam Habach ซึ่งแฟนนางงามไทยเรียกอย่างสั้นว่า 
“เรียม” เพราะเป็นค าท่ีเรียกง่ายและพ้องกับค าในภาษาไทย และเรียมยังเป็นช่ือตัว
ละครในเรื่องแผลเก่าที่แฟนนางงามคุ้นเคย เธอจงึได้ชื่อแบบไทยว่า “เรียม”  

(คอมเมนต์เพจ T-Pageant 4/2/2563) 
9 สันทนา ฉายา “สันทนา” เป็นฉายานามของนางงามจากประเทศบราซิล ซึ่งมีที่มาจากช่ือ

นามสกุลของนางงามคนนี้คือ Raissa Santana ซึ่งแฟนนางงามออกเสียงนามสกุลของ
เธอในแบบคนไทยว่า “สันทนา” ซึ่งเป็นช่ือเรียกที่จ าง่าย และเป็นช่ือที่มีใช้ใน
ภาษาไทยด้วยเช่นกัน แฟนนางงามจึงต้ังฉายานามจากช่ือนามสกุลของเธอว่า 
“สันทนา” เพื่อใช้เรียกกันในระหว่างติดตามการประกวด 

(คอมเมนต์เพจ T-Pageant 4/2/2563) 
10 เก๋ ฉายา “เก๋” เป็นฉายานามของนางงามจากประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งมีท่ีมาจากช่ือพยางค์

แรกของช่ือเธอ คือ Kezia Warouw ซึ่งแฟนนางงามไทยเรียกอย่างสั้นว่า “เก๋” เพราะ
เป็นค าที่เรียกง่ายและพ้องกับช่ือคนที่มีใช้ในภาษาไทย ซึ่งมาจากค าว่า “Ke” ช่ือ
พยางค์แรกของเธอน่ันเอง 
                                                     (คอมเมนต์เพจ T-Pageant 4/2/2563) 

11 น้องไฝ ฉายานาม “น้องไฝ” เป็นฉายานามของนางงามจากประเทศโคลัมเบีย มีที่มาจาก
ลักษณะเด่นบนใบหน้าของเธอ เพราะเธอมีไฝเม็ดใหญ่อยู่บริเวณเหนือริมฝีปากบนซ้าย 
หลายคนมองว่าเป็นไฝเสน่ห์และท าให้แฟนนางงามจดจ าลักษณะเด่นของเธอได้จากไฝ
เม็ดนั้น จึงท าให้เธอได้ฉายานามว่า “น้องไฝ” จากแฟนนางงามไทย 
                                                       (คอมเมนต์เพจ T-Pageant 4/2/2563) 

12 หอยเชลล์ ฉายานาม “หอยเชลล์” เป็นฉายานามของนางงามจากประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งมีที่มา
จากช่ือของเธอคือ Rachel Peters ซึ่งช่ือ ราเชล ปีเตอร์ แฟนนางงามเห็นว่าค าว่า 
“เชล” ไปพ้องกับช่ือหอยชนิดหนึ่งคือ “หอยเชลล์” จึงใช้ช่ือน้ีเรียกแทนช่ือจริงของเธอ 
ซึ่งเป็นการตั้งฉายานามในเชิงหยิกแกมหยอกให้เป็นสีสันในการประกวดในครั้งน้ัน 
                                                       (คอมเมนต์เพจ T-Pageant 4/2/2563) 

13 เกศรี ฉายา “เกศรี” เป็นฉายานามของนางงามจากประเทศเวเนซุเอลา มีท่ีมาจากช่ือจริง
ของนางงามคือ Keysi Sayago ซึ่งเมื่อออกเสียงเป็นภาษาไทยจะออกเสียงว่า “เคซี่ 
ซายาโก้” โดย 2 พยางค์แรกของช่ือคือ “เคซี่” สามารถออกในแบบภาษาไทยได้ว่า
“เก-สี”  แฟนนางงามไทยจึงตั้งช่ือไทยน่ารักๆให้กับนางงามคนนี้ว่า “เกศรี” ซึ่งมีที่มา
จากช่ือจริงของเธอน่ันเอง 
                                                       (คอมเมนต์เพจ T-Pageant 4/2/2563) 

14 ลูกฮุ้ง ฉายา “ลูกฮุ้ง” เป็นฉายานามของนางงามจากประเทศออสเตรเลีย ซึ่งมีที่มาจากช่ือ
นามสกุลของเธอ คือ Francesca Hung ซึ่งแฟนนางงามไทยสะดุดหูกับนามสกุลของ
เธอ จึงเรียกช่ืออย่างสั้นว่า “ฮุ้ง” ประกอบกับนางงามคนนี้มีแฟนนางงามหลายคน
คอยเชียร์และให้ก าลังใจเธออย่างมาก จึงแสดงออกถึงความเอ็นดูด้วยการเรียกเธอว่า 
“ลูก” จึงเป็นท่ีมาของฉายานามว่า “ลูกฮุ้ง” 

(คอมเมนต์เพจ T-Pageant 4/2/2563) 
15 แมวเทา ฉายา “แมวเทา” เป็นฉายานามของนางงามจากประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งมีที่มาจากช่ือ

และนามสกุลของเธอคือ Catriona Grey แฟนนางงามไทยจึงแปลช่ือเธอเป็น
ภาษาไทย โดยเอาค าว่า Cat ที่แปลว่า แมว กับค าว่า Grey ที่แปลว่า สีเทา มารวมกัน
เป็นค าว่า “แมวเทา” และใช้เป็นช่ือเรียกภาษาไทยของนางงามคนนี้ตลอดการ
ประกวด 

(คอมเมนต์เพจ T-Pageant 4/2/2563) 

16 เอกชัย ฉายา “เอกชัย” เป็นฉายานามของนางงามประเทศเวเนซุเอลา โดยมีที่มาจากการที่
แฟนนางงามลงความเห็นว่าในวันที่เธอได้รับต าแหน่งมิสเวเนซุเอลานั้น เธอแต่งหน้า
ท าผมไปละม้ายคล้ายคลึงกับนักแสดงในภาพยนตร์เรื่องหอแต๋วแตก คือ เอกชัย ศรี
วิชัย แฟนนางงามจึงเรียกเธอว่า “เอกชัย” ซึ่งเป็นการตั้งฉายานามในเชิงหยิกแกม
หยอกให้เป็นสีสันในการประกวด 

(คอมเมนต์เพจ T-Pageant 4/2/2563) 
17 กิ่งแก้ว ฉายานาม “กิ่งแก้ว” เป็นฉายานามของนางงามจากประเทศเม็กซิโก ฉายานามนี้มีที่มา

จากการ Check-in สถานที่ ซึ่งเมื่อครั้งที่เธอเดินทางมาประกวดนางงามจักรวาลที่
ประเทศไทย เมื่อมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเธอจึง Check-in สถานที่ใน 
Instagram ส่วนตัวของเธอ แต่ช่ือที่ Check-in ไม่ใช่สนามบินสุวรรณภูมิแต่กลับ
กลายเป็นร้านกิ่งแก้วซีฟู้ด ซึ่งตั้งอยู่ใกล้เคียงกับสนามบินสุวรรณภูมิจึงท าให้เธอเข้าใจ
ผิดคิดว่าช่ือที่ Check-in เป็นช่ือของสนามบิน แฟนนางงามจึงมองว่าเป็นความเข้าใจ
ผิดที่น่ารัก จึงเรียกช่ือเธอว่า “กิ่งแก้ว”  

(คอมเมนต์เพจ T-Pageant 4/2/2563) 
18 กุหลาบหน้าร้อน  ฉายา “กุหลาบหน้าร้อน” เป็นฉายานามของนางงามจากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมี

ที่มาจากช่ือกลางและนามสกุลของเธอคือ Sarah Rose Summer แฟนนางงามไทยจึง
แปลช่ือเธอเป็นภาษาไทย โดยเอาค าว่า Rose ที่แปลว่า กุหลาบ กับค าว่า Rose ที่
แปลว่า กุหลาบ มารวมกันเป็นค าว่า “กุหลาบหน้าร้อน” และใช้เป็นช่ือเรียกภาษาไทย
ของนางงามคนนี้  

(คอมเมนต์เพจ T-Pageant 4/2/2563) 
19 ปวส. ฉายา “ปวส.” เป็นฉายานามที่แฟนนางงามชาวไทยตั้งให้กับปวีณสุดา ดรูอิ้น นางงาม

จากประเทศไทย เพราะช่ือจริงของเธอเมื่อพิมพ์หรือพูดมีความยาวหลายพยางค์ แฟน
นางงามจึงใช้การเรียกช่ือของปวีณสุดาเป็นอักษรย่อว่า ปวส. ซึ่งเป็นช่ือย่อที่คนไทยคุ้น
หูกันดี แต่ในบริบทของแฟนนางงาม ปวส.จะหมายถึงปวีณสุดา นั่นเอง 

(คอมเมนต์เพจ T-Pageant 4/2/2563) 
20 น้ าขิง ฉายา “น้ าขิง” เป็นฉายานามนางงามจากประเทศบราชิล Julia Horta ซึ่งนามสกุล

ของเธอเมื่ออ่านออกเสียงเป็นภาษาไทย มีเสียงพ้องกับช่ือยี่ห้อของผลิตภัณฑ์ขิงผง
ส าเร็จรูปที่คนไทยคุ้นช่ือคือยี่ห้อ “ฮ็อตต้า” แฟนนางงามเห็นว่านามสกุลเหมือนกับ
ยี่ห้อผลิตภัณฑ์น้ าขิงชงดื่ม จึงตั้งฉายาให้กับนางงามประเทศน้ีว่า “น้ าขิง” 

(คอมเมนต์เพจ T-Pageant 4/2/2563) 
 
 

3. ประเภทของฉายานามของนางงามที่ปรากฏในเฟซบุ๊กแฟนเพจ T-Pageant พ.ศ.2558-2562 
3.1 การลากเข้าความ เป็นลักษณะที่เมื่อคนไทยรับค าภาษาอังกฤษเข้ามาเป็นค าไทยท่ีไม่เคยมีการใช้มาก่อน 

และค าเหล่านั้นไม่เหมาะกับการออกเสียงของคนไทยจึงได้มีการลากเสียงให้มีเสียงใกล้เคียงหรือเหมือนค าที่ใช้ในภาษาไทย ซึ่ง
ลักษณะการลากเข้าความนี้เป็นลักษณะที่แฟนนางงามใช้เรียกช่ือนางงามที่เป็นภาษาอังกฤษ และใช้เป็นฉายานามนางงามมาก
ที่สุด พบลักษณะการตั้งฉายานามโดยการลากเข้าความมากที่สุดถึง 17  ฉายา คิดเป็นร้อยละ 42.50 ซึ่งลักษณะการลากเข้า
ความ แฟนนางงามจะน าช่ือหรือนามสกุลของนางงามมาลากเข้าความเป็นภาษาไทย ดังนี้  
 
 
 
 



1827
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

16 เอกชัย ฉายา “เอกชัย” เป็นฉายานามของนางงามประเทศเวเนซุเอลา โดยมีที่มาจากการที่
แฟนนางงามลงความเห็นว่าในวันที่เธอได้รับต าแหน่งมิสเวเนซุเอลานั้น เธอแต่งหน้า
ท าผมไปละม้ายคล้ายคลึงกับนักแสดงในภาพยนตร์เรื่องหอแต๋วแตก คือ เอกชัย ศรี
วิชัย แฟนนางงามจึงเรียกเธอว่า “เอกชัย” ซึ่งเป็นการต้ังฉายานามในเชิงหยิกแกม
หยอกให้เป็นสีสันในการประกวด 

(คอมเมนต์เพจ T-Pageant 4/2/2563) 
17 กิ่งแก้ว ฉายานาม “กิ่งแก้ว” เป็นฉายานามของนางงามจากประเทศเม็กซิโก ฉายานามนี้มีที่มา

จากการ Check-in สถานที่ ซึ่งเมื่อครั้งที่เธอเดินทางมาประกวดนางงามจักรวาลที่
ประเทศไทย เมื่อมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเธอจึง Check-in สถานที่ใน 
Instagram ส่วนตัวของเธอ แต่ช่ือที่ Check-in ไม่ใช่สนามบินสุวรรณภูมิแต่กลับ
กลายเป็นร้านกิ่งแก้วซีฟู้ด ซึ่งตั้งอยู่ใกล้เคียงกับสนามบินสุวรรณภูมิจึงท าให้เธอเข้าใจ
ผิดคิดว่าช่ือที่ Check-in เป็นช่ือของสนามบิน แฟนนางงามจึงมองว่าเป็นความเข้าใจ
ผิดที่น่ารัก จึงเรียกช่ือเธอว่า “กิ่งแก้ว”  

(คอมเมนต์เพจ T-Pageant 4/2/2563) 
18 กุหลาบหน้าร้อน  ฉายา “กุหลาบหน้าร้อน” เป็นฉายานามของนางงามจากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมี

ที่มาจากช่ือกลางและนามสกุลของเธอคือ Sarah Rose Summer แฟนนางงามไทยจึง
แปลช่ือเธอเป็นภาษาไทย โดยเอาค าว่า Rose ที่แปลว่า กุหลาบ กับค าว่า Rose ที่
แปลว่า กุหลาบ มารวมกันเป็นค าว่า “กุหลาบหน้าร้อน” และใช้เป็นช่ือเรียกภาษาไทย
ของนางงามคนนี้  

(คอมเมนต์เพจ T-Pageant 4/2/2563) 
19 ปวส. ฉายา “ปวส.” เป็นฉายานามที่แฟนนางงามชาวไทยตั้งให้กับปวีณสุดา ดรูอิ้น นางงาม

จากประเทศไทย เพราะช่ือจริงของเธอเมื่อพิมพ์หรือพูดมีความยาวหลายพยางค์ แฟน
นางงามจึงใช้การเรียกช่ือของปวีณสุดาเป็นอักษรย่อว่า ปวส. ซึ่งเป็นช่ือย่อที่คนไทยคุ้น
หูกันดี แต่ในบริบทของแฟนนางงาม ปวส.จะหมายถึงปวีณสุดา นั่นเอง 

(คอมเมนต์เพจ T-Pageant 4/2/2563) 
20 น้ าขิง ฉายา “น้ าขิง” เป็นฉายานามนางงามจากประเทศบราชิล Julia Horta ซึ่งนามสกุล

ของเธอเมื่ออ่านออกเสียงเป็นภาษาไทย มีเสียงพ้องกับช่ือย่ีห้อของผลิตภัณฑ์ขิงผง
ส าเร็จรูปที่คนไทยคุ้นช่ือคือยี่ห้อ “ฮ็อตต้า” แฟนนางงามเห็นว่านามสกุลเหมือนกับ
ยี่ห้อผลิตภัณฑ์น้ าขิงชงดื่ม จึงตั้งฉายาให้กับนางงามประเทศน้ีว่า “น้ าขิง” 

(คอมเมนต์เพจ T-Pageant 4/2/2563) 
 
 

3. ประเภทของฉายานามของนางงามที่ปรากฏในเฟซบุ๊กแฟนเพจ T-Pageant พ.ศ.2558-2562 
3.1 การลากเข้าความ เป็นลักษณะที่เมื่อคนไทยรับค าภาษาอังกฤษเข้ามาเป็นค าไทยท่ีไม่เคยมีการใช้มาก่อน 

และค าเหล่านั้นไม่เหมาะกับการออกเสียงของคนไทยจึงได้มีการลากเสียงให้มีเสียงใกล้เคียงหรือเหมือนค าที่ใช้ในภาษาไทย ซึ่ง
ลักษณะการลากเข้าความนี้เป็นลักษณะที่แฟนนางงามใช้เรียกช่ือนางงามที่เป็นภาษาอังกฤษ และใช้เป็นฉายานามนางงามมาก
ที่สุด พบลักษณะการตั้งฉายานามโดยการลากเข้าความมากที่สุดถึง 17  ฉายา คิดเป็นร้อยละ 42.50 ซึ่งลักษณะการลากเข้า
ความ แฟนนางงามจะน าช่ือหรือนามสกุลของนางงามมาลากเข้าความเป็นภาษาไทย ดังนี้  
 
 
 
 



1828
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

ตารางที่ 3 ฉายานามนางามท่ีมีลักษณะการลากเข้าความ 
ล าดับ ช่ือ-สกุล ค าที่น ามาใช้ลากเข้าความ ค าที่ลากเข้าความ 

1 Ariadna Gutierrez 
Miss Colombia 2015 

Ariadna 
(ใช้พยางค์แรกของช่ือ) 

A              =       เอ ๋

2 Pia Wurtzbach 
Miss Philippines 2015 

Pia 
(ใช้พยางค์แรกของช่ือ) 

Pia             =       เปีย 

3 Pham Thi Huong 
Miss Vietnam 2015 

Pham 
(ใช้พยางค์แรกของช่ือ) 

Pham        =       แป๋ม 

4 Anindya Kusuma Putri 
Miss Indonesia 2015 

Kusuma 
(ใช้ช่ือกลาง) 

Kusuma     =      กุสุมา 

5 Mexine  Medina 
Miss Philippines 2015 

Medina 
(ใช้พยางค์แรกของนามสกุล) 

Med          =      เม็ด 

6 Raissa Santana 
Miss Brazil 2015 

Santana 
(ใช้ช่ือสกุล) 

Santana     =     สันทนา 

7 Kesia Warouw 
Miss Indonesia 2016 

Kesia 
(ใช้พยางค์แรกของช่ือ) 

Ke             =     เก๋ 

8 Mariam Habach 
Miss Venezuela 2016 

Mariam 
(ใช้พยางค์ที่สองของช่ือ) 

riam          =     เรียม 

9 Andrea Tovar 
Miss Colombia 2016 

Andrea 
(ใช้พยางค์แรกของช่ือ) 

An             =    แอน 

10 Keysi Sayago 
Miss Venezuela 2017 

Keysi 
(ใช้ช่ือจริง) 

Keysi          =    เกศร ี

11 Bunga Jelitha 
Miss Indonesia 2017 

Bunga 
(ใช้ช่ือจริง) 

Bunga         =   บุหงา 

12 Valeria Morales 
Miss Colombia2018 

Valeria 
(ใช้พยางค์แรกของช่ือ) 

Val             =   แวว 

13 H’ Hen Nie 
Miss Vietnam 2018 

Hen Nie 
(ใช้ช่ือสกุล) 

Hen Nie      =   เห็นหนี 

14 Zozibini Tunzi 
Miss South Africa 2019 

Tunzi 
(ใช้ช่ือสกุล) 

Tunzi          =   ตุ่นศร ี

15 Frederika Cull 
Miss Indonesia 2019 

Frederika 
(ใช้พยางค์แรกของช่ือ) 

Fred           =    เฟรด 

16 Maeva Coucke 
Miss France 2019 

Maeva 
(ใช้ช่ือจริง) 

Maeva        =    แม่ว่า 

17 Hoang Thuy 
Miss Vietnam 2019 

Hoang Thuy 
(ใช้ช่ือจริงและนามสกลุ) 

Hoang Thuy =   หัวทุย 

 

 3.2 บุคลิกลักษณะหรือพฤติกรรมของนางงาม เป็นการสร้างค าเรียกฉายานามนางงามที่มาจากลักษณะโดดเด่นของ
นางงามซึ่งปรากฏให้เห็นหลายบริบท เช่น ช่ือ,ลักษณะทางกายภาพ,พฤติกรรม,บุคลิกภาพ,อาชีพ ยกตัวอย่างเช่น นางงามที่มี
หน้าตาละม้ายคล้ายคลึงกับดาราหรือบุคคลที่มีช่ือเสียงของไทย จะถูกแฟนนางงามเรียกช่ือนั้นแทนตัวนางงาม เช่น “ติ๊ก กลิ่น
สี” ใช้เป็นฉายานามของนางงามประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2017 เพราะแฟนนางงามสังเกตว่าเธอมีหน้าต าละม้ายคล้ายกับ
ดาราไทยท่ีมีชื่อว่าติ๊ก กลิ่นสี  ฉายานาม “แหวนแหวน” เป็นฉายานามที่ใช้เรียกนางงามจากประเทศเม็กซิโก ปี 2015 ที่เธอมี
หน้าตาคล้ายกับดาราไทย คุณแหวนแหวน ปวริศา เพ็ญชาติ นอกจากลักษณะความคล้ายคลึงของใบหน้านางงามกับดาราที่
สามารถน ามาตั้งเป็นฉายานามแล้ว ลักษณะที่โดดเด่นในร่างกายของนางงาม แฟนนางงามก็สามารถน ามาตั้งเป็นฉายานามได้
เช่น “น้องไฝ” เป็นฉายานามของนางงามจากประเทศ โคลอมเบีย ปี 2017 ท่ีเธอมีไฝเม็ดใหญ่เหนือริมฝีปาก ซึ่งเป็นจุดเด่นท า
ให้แฟนนางงามจดจ าเธอได้ ฉายานาม “ลูกเทพ” ใช้เรียกนางงามจากประเทศรัสเซยีในปี 2015 เพราะหน้าตาเธอน่ารักเหมอืน
ตุ๊กตา ซึ่งในยุคนั้นตุ๊กตาที่ก าลังเป็นที่นิยมคือตุ๊กตาลูกเทพ เธอจึงได้ฉายานามว่าน้องลูกเทพ ซึ่งการสร้างค าจากลักษณะเด่น
ของนางงาม นอกจากความโดดเด่นของรูปร่างหน้าตาแล้ว พฤติกรรม การแสดงออกหรือแม้กระทั่งอาชีพการงาน แฟน
นางงามก็สามารถน ามาตั้งเป็นฉายานามนางงามได้เช่นกัน ซึ่งลักษณะการสร้างค าฉายานามที่มาจากลักษณะหรือพฤติกรรม
ของนางงามมีทั้งหมด 11 ฉายา คิดเป็นร้อยละ 27.5 ดังนี ้
 
ตารางที่ 4 ฉายานามนางงามที่มาจากบุคลิกลักษณะหรือพฤติกรรมของนางงาม 

ล าดับ ฉายา ช่ือ-สกุล ที่มา 
1 ลูกเทพ Vladislava Evtushenko 

Miss Russia 2015 
หน้าตาของนางงามที่มีลักษณะคล้ายตุ๊กตาที่ก าลังโด่งดัง
ในยุคนั้น คือ “ตุ๊กตาลูกเทพ” 

2 แหวนแหวน Wendolly Esparza 
Miss Mexico 2015 

หน้าตาของนางงามที่มีความละม้ายคล้ายคลึงกับดารา
ไทยที่มีช่ือว่า “แหวนแหวน” ปวริศา เพ็ญชาติ 

3 มิสแฟช่ัน อนิพรณ์ เฉลมิบูรณะวงศ ์
Miss Thailand 2015 

การแต่งกายที่มีความเป็นแฟช่ัน และได้รับความสนใจ
ในเรื่องการแต่งกายเป็นอย่างมากในช่วงที่ประกวด 

4 ติ๊ก กลิ่นส ี Kara Mccullough 
Miss USA 2017 

หน้าตาและทรงผมของนางงามมีความคล้ายคลึงกับ
ดาราตลกของเมืองไทยคือ “ติ๊ก กลิ่นสี” 

5 น้องไฝ Luara Gonzalez 
Miss Colombia 2017 

นางงามคนนี้เธอมีไฝบริเวณ เหนือริมฝีปากบน ซึ่งเป็น
จุดเด่นบนใบหน้าของเธอ  

6 น้องกิ่งแก้ว Andrea Toscana 
Miss Mexico 2018 

พฤติกรรมการเช็กอินในอินสตาแกรม ที่เมื่อเธอมาถึง
สนามบินสุวรรณภูมิแต่กลับเช็กอินสถานที่ผิด เป็นร้าน      
กิ่งแก้วซีฟู้ด แฟนนางงามเกิดความเอ็นดูในความ
ผิดพลาดของเธอ จึงเรียกเธอว่า“น้องกิ่งแก้ว” 

7 เอกชัย Sthefany Gutierrez 
Miss Venezuela 2018 

การแต่งหน้าท าผมของเธอเมื่อครั้งประกวดนางงาม
เวเนซุเอล่าที่มีความคล้ายคลึงกับดารา ช่ือ เอกชัย     
ศรีวิชัย ในภาพยนตร์เรื่อง หอแต๋วแตก 

8 ผู้จัดการ โสภดิา กาญจนรินทร ์
Miss Thailand 2018 

อาชีพของเธอ ก่อนที่จะมาประกวดมิสยูนิเวิร์สไทย
แลนด์ ซึ่งเธอประกอบอาชีพเป็นผู้จัดการธนาคารแห่ง
หนึ่งในกรุงเทพมหานคร 

9 หนูวัลล ี Marie Esther Bangura 
Miss Sierra Leone 2019 

ความยากล าบากในการเดินทางมาประกวดนางงาม
จักรวาลในเมืองไทย ที่ต้องใช้เวลาร่วมเดือนกว่าจะมาถึง 



1829
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

ตารางที่ 3 ฉายานามนางามท่ีมีลักษณะการลากเข้าความ 
ล าดับ ช่ือ-สกุล ค าที่น ามาใช้ลากเข้าความ ค าที่ลากเข้าความ 

1 Ariadna Gutierrez 
Miss Colombia 2015 

Ariadna 
(ใช้พยางค์แรกของช่ือ) 

A              =       เอ ๋

2 Pia Wurtzbach 
Miss Philippines 2015 

Pia 
(ใช้พยางค์แรกของช่ือ) 

Pia             =       เปีย 

3 Pham Thi Huong 
Miss Vietnam 2015 

Pham 
(ใช้พยางค์แรกของช่ือ) 

Pham        =       แป๋ม 

4 Anindya Kusuma Putri 
Miss Indonesia 2015 

Kusuma 
(ใช้ช่ือกลาง) 

Kusuma     =      กุสุมา 

5 Mexine  Medina 
Miss Philippines 2015 

Medina 
(ใช้พยางค์แรกของนามสกุล) 

Med          =      เม็ด 

6 Raissa Santana 
Miss Brazil 2015 

Santana 
(ใช้ช่ือสกุล) 

Santana     =     สันทนา 

7 Kesia Warouw 
Miss Indonesia 2016 

Kesia 
(ใช้พยางค์แรกของช่ือ) 

Ke             =     เก๋ 

8 Mariam Habach 
Miss Venezuela 2016 

Mariam 
(ใช้พยางค์ที่สองของช่ือ) 

riam          =     เรียม 

9 Andrea Tovar 
Miss Colombia 2016 

Andrea 
(ใช้พยางค์แรกของช่ือ) 

An             =    แอน 

10 Keysi Sayago 
Miss Venezuela 2017 

Keysi 
(ใช้ช่ือจริง) 

Keysi          =    เกศร ี

11 Bunga Jelitha 
Miss Indonesia 2017 

Bunga 
(ใช้ช่ือจริง) 

Bunga         =   บุหงา 

12 Valeria Morales 
Miss Colombia2018 

Valeria 
(ใช้พยางค์แรกของช่ือ) 

Val             =   แวว 

13 H’ Hen Nie 
Miss Vietnam 2018 

Hen Nie 
(ใช้ช่ือสกุล) 

Hen Nie      =   เห็นหนี 

14 Zozibini Tunzi 
Miss South Africa 2019 

Tunzi 
(ใช้ช่ือสกุล) 

Tunzi          =   ตุ่นศร ี

15 Frederika Cull 
Miss Indonesia 2019 

Frederika 
(ใช้พยางค์แรกของช่ือ) 

Fred           =    เฟรด 

16 Maeva Coucke 
Miss France 2019 

Maeva 
(ใช้ช่ือจริง) 

Maeva        =    แม่ว่า 

17 Hoang Thuy 
Miss Vietnam 2019 

Hoang Thuy 
(ใช้ช่ือจริงและนามสกลุ) 

Hoang Thuy =   หัวทุย 

 

 3.2 บุคลิกลักษณะหรือพฤติกรรมของนางงาม เป็นการสร้างค าเรียกฉายานามนางงามที่มาจากลักษณะโดดเด่นของ
นางงามซึ่งปรากฏให้เห็นหลายบริบท เช่น ช่ือ,ลักษณะทางกายภาพ,พฤติกรรม,บุคลิกภาพ,อาชีพ ยกตัวอย่างเช่น นางงามที่มี
หน้าตาละม้ายคล้ายคลึงกับดาราหรือบุคคลที่มีช่ือเสียงของไทย จะถูกแฟนนางงามเรียกช่ือนั้นแทนตัวนางงาม เช่น “ติ๊ก กลิ่น
สี” ใช้เป็นฉายานามของนางงามประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2017 เพราะแฟนนางงามสังเกตว่าเธอมีหน้าต าละม้ายคล้ายกับ
ดาราไทยท่ีมีชื่อว่าติ๊ก กลิ่นสี  ฉายานาม “แหวนแหวน” เป็นฉายานามที่ใช้เรียกนางงามจากประเทศเม็กซิโก ปี 2015 ที่เธอมี
หน้าตาคล้ายกับดาราไทย คุณแหวนแหวน ปวริศา เพ็ญชาติ นอกจากลักษณะความคล้ายคลึงของใบหน้านางงามกับดาราที่
สามารถน ามาตั้งเป็นฉายานามแล้ว ลักษณะที่โดดเด่นในร่างกายของนางงาม แฟนนางงามก็สามารถน ามาตั้งเป็นฉายานามได้
เช่น “น้องไฝ” เป็นฉายานามของนางงามจากประเทศ โคลอมเบีย ปี 2017 ท่ีเธอมีไฝเม็ดใหญ่เหนือริมฝีปาก ซึ่งเป็นจุดเด่นท า
ให้แฟนนางงามจดจ าเธอได้ ฉายานาม “ลูกเทพ” ใช้เรียกนางงามจากประเทศรัสเซยีในปี 2015 เพราะหน้าตาเธอน่ารักเหมอืน
ตุ๊กตา ซึ่งในยุคนั้นตุ๊กตาที่ก าลังเป็นที่นิยมคือตุ๊กตาลูกเทพ เธอจึงได้ฉายานามว่าน้องลูกเทพ ซึ่งการสร้างค าจากลักษณะเด่น
ของนางงาม นอกจากความโดดเด่นของรูปร่างหน้าตาแล้ว พฤติกรรม การแสดงออกหรือแม้กระทั่งอาชีพการงาน แฟน
นางงามก็สามารถน ามาตั้งเป็นฉายานามนางงามได้เช่นกัน ซึ่งลักษณะการสร้างค าฉายานามท่ีมาจากลักษณะหรือพฤติกรรม
ของนางงามมีทั้งหมด 11 ฉายา คิดเป็นร้อยละ 27.5 ดังนี ้
 
ตารางที่ 4 ฉายานามนางงามที่มาจากบุคลิกลักษณะหรือพฤติกรรมของนางงาม 

ล าดับ ฉายา ช่ือ-สกุล ที่มา 
1 ลูกเทพ Vladislava Evtushenko 

Miss Russia 2015 
หน้าตาของนางงามที่มีลักษณะคล้ายตุ๊กตาที่ก าลังโด่งดัง
ในยุคนั้น คือ “ตุ๊กตาลูกเทพ” 

2 แหวนแหวน Wendolly Esparza 
Miss Mexico 2015 

หน้าตาของนางงามที่มีความละม้ายคล้ายคลึงกับดารา
ไทยที่มีช่ือว่า “แหวนแหวน” ปวริศา เพ็ญชาติ 

3 มิสแฟช่ัน อนิพรณ์ เฉลมิบูรณะวงศ ์
Miss Thailand 2015 

การแต่งกายที่มีความเป็นแฟช่ัน และได้รับความสนใจ
ในเรื่องการแต่งกายเป็นอย่างมากในช่วงที่ประกวด 

4 ติ๊ก กลิ่นส ี Kara Mccullough 
Miss USA 2017 

หน้าตาและทรงผมของนางงามมีความคล้ายคลึงกับ
ดาราตลกของเมืองไทยคือ “ติ๊ก กลิ่นสี” 

5 น้องไฝ Luara Gonzalez 
Miss Colombia 2017 

นางงามคนนี้เธอมีไฝบริเวณ เหนือริมฝีปากบน ซึ่งเป็น
จุดเด่นบนใบหน้าของเธอ  

6 น้องกิ่งแก้ว Andrea Toscana 
Miss Mexico 2018 

พฤติกรรมการเช็กอินในอินสตาแกรม ที่เมื่อเธอมาถึง
สนามบินสุวรรณภูมิแต่กลับเช็กอินสถานที่ผิด เป็นร้าน      
กิ่งแก้วซีฟู้ด แฟนนางงามเกิดความเอ็นดูในความ
ผิดพลาดของเธอ จึงเรียกเธอว่า“น้องกิ่งแก้ว” 

7 เอกชัย Sthefany Gutierrez 
Miss Venezuela 2018 

การแต่งหน้าท าผมของเธอเมื่อครั้งประกวดนางงาม
เวเนซุเอล่าที่มีความคล้ายคลึงกับดารา ช่ือ เอกชัย     
ศรีวิชัย ในภาพยนตร์เรื่อง หอแต๋วแตก 

8 ผู้จัดการ โสภดิา กาญจนรินทร ์
Miss Thailand 2018 

อาชีพของเธอ ก่อนที่จะมาประกวดมิสยูนิเวิร์สไทย
แลนด์ ซึ่งเธอประกอบอาชีพเป็นผู้จัดการธนาคารแห่ง
หนึ่งในกรุงเทพมหานคร 

9 หนูวัลล ี Marie Esther Bangura 
Miss Sierra Leone 2019 

ความยากล าบากในการเดินทางมาประกวดนางงาม
จักรวาลในเมืองไทย ที่ต้องใช้เวลาร่วมเดือนกว่าจะมาถึง 
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แฟนนางงามเห็นถึงความยากล าบากของเธอ จึงตั้งฉายา
นาม “หนูวัลลี” ให้ด้วยความเอ็นดูและความช่ืนชมใน
ความอดทนและตั้งใจจริงของเธอ 

10 น้ าขิง Julia Horta 
Miss Brazil 2019 

ช่ือกลางของเธอคือ Horta ออกเสียงว่า ฮอร์ตา ซึ่งเมื่อ
ออกเสียงเป็นภาษาไทยแล้วคล้ายกับช่ือยี่ห้อน้ าขิงกึ่ง
ส าเร็จรูปตราฮอทต้า แฟนนางงามจึงเรียกเธอว่า     
“น้ าขิง” 

11 บะบาบ ิ Bebina Mangal 
Miss Saint Lucia 2019 

หน้าตาของนางงามที่มีลักษณะคล้ายกับยูทูปเบอร์คนดัง
ในวงการแฟนนางงามที่มีชื่อว่า “สไปรท์ บะบาบิ” แฟน
นางงามจึงตั้งฉายานามให้กับเธอว่า “บะบาบิ” 

 
3.3 การเติมค า  ลักษณะการสร้างฉายานามโดยการเติมค า แฟนนางงามจะน าค าท่ีใช้ในภาษาไทยมาเติมเข้าไปในช่ือ

ของนางงามซึ่งช่ือเรียกของนางงามก็จะมาจากการลากเข้าความมาก่อนแล้วเติมค าลงไป ค าที่เติมเป็นต้นว่าสรรพนามใช้
เรียกช่ือคน เช่น “ป้า” ใช้ในกรณีที่นางงามคนนั้นมีอายุมากกว่านางงามในรุ่นเดียวกัน  แฟนนางงามจะเรียกว่า “ป้า” ไปโดย
ปริยาย เช่น “ป้าโอ” “ป้าเฉด” หรือค าว่า “ลูก” ที่ใช้เรียกนางงามที่เป็นท่ีรักของแฟนนางงาม ซึ่งแฟนนางงามจะคอยติดตาม
ให้ก าลังใจ เหมือนนางงามคนนั้นเป็นลูก ก็จะใช้ค าว่า “ลูก”เรียกน าหน้าช่ือ เช่น “ลูกฮุ้ง”เป็นต้น พบลักษณะการตั้งฉายานาม
โดยการเติมค า จ านวน 6 ฉายา คิดเป็นร้อยละ 15 ดังนี ้
ตารางที่ 5 ฉายานามนางามท่ีมีลักษณะการเติมค า 

ล าดับ ฉายา ช่ือ-สกุล ค าที่น ามาเตมิ ช่ือท่ีใช้เรียก 
1 ป้าโอ Olivia  Jordan 

Miss USA 2015 
ป้า 
 

โอ 
(พยางค์แรกของช่ือ Olivia) 

2 จ่าเดชา Deshauna Barber 
Miss USA 2016 

จ่า เดชา 
(สองพยางค์แรกของช่ือ Deshauna ) 

3 หอยเชลล์ Rachel Peters 
Miss Phillippines 2017 

หอย เชลล ์
(พยางค์ท่ีสองของช่ือ Rachel) 

4 ลูกฮุ้ง Francesca Hung 
Miss Australia 

ลูก ฮุ้ง 
(นามสกุล Hung) 

5 ปุ๋ยยูเรีย Yulia Polyachikhina 
Miss Russia 

ปุ๋ย ยูเรีย 
(ช่ือจริง Yulia) 

6 ป้าเฉด Cheslie  Kryst 
Miss USA 2019 

ป้า เฉด 
(พยางค์แรกของช่ือ Cheslie) 

 
 
 3.4 การแปลความหมายของช่ือ เป็นการสร้างค าฉายานามนางงามโดยการน าช่ือภาษาอังกฤษของนางงามมาแปล
เป็นภาษาไทย และใช้เป็นช่ือเรียกแทนตัวนางงาม เช่น นางงามจากสหรัฐอเมริกา ปี 2018 ที่มีช่ือว่า Sarah Rose Summer             
แฟนนางงามไทยแปลค าว่า Rose คือ กุหลาบ Summer คือ ช่วงฤดูร้อน เมื่อน ามารวมกันจึงได้ฉายาของนางงามคนนี้ว่า 
“กุหลาบหน้าร้อน” อันมีที่มาจากช่ือกลางและนางสกุลของเธอนั่นเอง นางงามจากประเทศแอฟริกาใต้ ปี 2018 เธอมีช่ือว่า  
Tamaryn Green ซึ่งค าว่า Tamaryn มีเสียงใกล้เคียงกับค าว่า Tamarind ที่แปลว่ามะขาม ประกอบกับนามสกุลของเธอคือ 

Green ที่แปลว่า สีเขียว แฟนนางงามจึงตั้งฉายาว่า “มะขามเขียว” ซึ่งมีท่ีมาจากช่ือและนามสกุลของเธอนั่นเอง ลักษณะการ
แปลชื่อและนามสกุลของนางงามแล้วน ามาตั้งเป็นฉายานามนางงามพบท้ังหมด 3 ฉายานาม คิดเป็นร้อยละ 7.50 ดังนี ้                                                                                                     
ตารางที่ 6 ฉายานามนางงามที่มีลักษณะการแปลความหมายของช่ือ 

ล าดับ ฉายา ช่ือ-สกุล ค าที่น ามาแปลความหมาย 
1 แมวเทา Catriona Grey 

Miss Philippines 2018 
Cat = แมว , Grey = เทา 

รวมเป็น “แมวเทา” 
2 กุหลาบหน้าร้อน Sarah Rose Summer 

Miss USA 2018 
Rose = กุหลาบ , Summer = หน้าร้อน 

รวมเป็น “กุหลาบหน้าร้อน 
3 มะขามเขียว Tamaryn Green 

Miss South Africa 2018 
Tamaryn พ้องเสียงกับ Tamarind = มะขาม 

Green = เขียว รวมเป็น “มะขามเขียว” 
  

3.5 การใช้อักษรย่อ  เป็นการสร้างค าฉายานามนางงามโดยใช้อักษรย่อจากช่ือนางงามเพื่อให้เรียกช่ือหรือพิมพ์ช่ือได้
ง่ายและสะดวกขึ้น โดยอักษรย่อนางงามจะเป็นที่ทราบกันเฉพาะในกลุ่มแฟนนางงาม หากน าไปใช้ในบริบทอื่นอาจจะไม่เป็นที่
เข้าใจส าหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้ติดตามการประกวดนางงาม การใช้อักษรย่อจะต้องย่อมาจากช่ือของนางงาม เช่น มารีญา 
อักษรย่อคือ มรญ. ปวีณสุดา อักษรย่อคือ ปวส. และเกศินี อักษรย่อคือ กศน. ลักษณะการใช้อักษรย่อมาเป็นฉายานาม
นางงามพบท้ังหมด 3 ฉายานาม คิดเป็นร้อยละ 7.50 ดังนี ้
ตารางที่ 7 ฉายานามนางามท่ีมีลักษณะการใช้อักษรย่อ 

ล าดับ ฉายา ช่ือ-สกุล ย่อมาจาก 
1 มรญ. มารีญา พูนเลิศลาภ 

Miss Thailand 2017 
มรญ. ย่อมาจาก มารีญา 

2 ปวส. ปวีณสดุา ดรูอิ้น 
Miss Thailand 2019 

ปวส. ย่อมาจาก ปวณีสดุา 

3 กศน. Gazini Ganados 
Miss Philippines 2019 

กศน. ย่อมาจาก เกศิน ี

 
สรุปผลการวิจัย 
 ฉายานามของนางงามผู้เข้าประกวด Miss Universe หรือนางงามจักรวาล ตั้งแต่ปีพ.ศ.2558-2562 ที่ตั้งโดยสมาชิก
แฟนนางงามเฟซบุ๊กแฟนเพจ T-Pageant มีจ านวน 40 ฉายา แบ่งเป็น ฉายานามนางงาม พ.ศ.2558 จ านวน 8 ฉายา พ.ศ.
2559 จ านวน 6 ฉายา พ.ศ.2560 จ านวน 6 ฉายา พ.ศ.2561 จ านวน 10 ฉายา และ พ.ศ.2562 จ านวน 10 ฉายา  
 ด้านประเภทของฉายานามของนางงามที่ปรากฏในเฟซบุ๊กแฟนเพจ T-Pageant พ.ศ.2558-2562 แบ่งเป็น 5 
ประเภท ได้แก่  

1. การลากเข้าความ คือการน าช่ือหรือนามสกุลของนางงาม มาลากเข้าความเป็นภาษาไทย และใช้เรียกแทนช่ือ 
นางงาม พบลักษณะการลากเข้าความจากช่ือมาเป็นฉายานามนางงามมากท่ีสุด จ านวน 17 ฉายา คิดเป็นร้อยละ 42.50 

2. บุคลิกลักษณะหรือพฤติกรรมของนางงาม ถูกน ามาใช้เป็นฉายานามของนางงาม โดยแฟนนางงามจะพิจารณา 
จากบุคลิกลักษณะหรือพฤติกรรมที่โดดเด่นของนางงามแล้วน ามาใช้เรียกแทนช่ือนางงาม พบลักษณะฉายานามที่มาจาก
บุคลิกลักษณะหรือพฤติกรรมของนางงาม มากเป็นล าดับที่ 2 จ านวน 11 ฉายา คิดเป็นร้อยละ 27.5 

3. การเติมค า  ลักษณะการสร้างฉายานามโดยการเติมค า แฟนนางงามจะน าค าท่ีใช้ในภาษาไทยมาเติมเข้าไปใน 
ช่ือเดิมของนางงาม เพื่อใช้เรียกเป็นฉายานามของนางงาม พบลักษณะการเติมค า เป็นล าดับที่ 3 จ านวน 6 ฉายา คิดเป็นร้อย
ละ 15 
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แฟนนางงามเห็นถึงความยากล าบากของเธอ จึงตั้งฉายา
นาม “หนูวัลลี” ให้ด้วยความเอ็นดูและความช่ืนชมใน
ความอดทนและตั้งใจจริงของเธอ 

10 น้ าขิง Julia Horta 
Miss Brazil 2019 

ช่ือกลางของเธอคือ Horta ออกเสียงว่า ฮอร์ตา ซึ่งเมื่อ
ออกเสียงเป็นภาษาไทยแล้วคล้ายกับช่ือยี่ห้อน้ าขิงกึ่ง
ส าเร็จรูปตราฮอทต้า แฟนนางงามจึงเรียกเธอว่า     
“น้ าขิง” 

11 บะบาบ ิ Bebina Mangal 
Miss Saint Lucia 2019 

หน้าตาของนางงามที่มีลักษณะคล้ายกับยูทูปเบอร์คนดัง
ในวงการแฟนนางงามที่มีชื่อว่า “สไปรท์ บะบาบิ” แฟน
นางงามจึงตั้งฉายานามให้กับเธอว่า “บะบาบิ” 

 
3.3 การเติมค า  ลักษณะการสร้างฉายานามโดยการเติมค า แฟนนางงามจะน าค าท่ีใช้ในภาษาไทยมาเติมเข้าไปในช่ือ

ของนางงามซึ่งช่ือเรียกของนางงามก็จะมาจากการลากเข้าความมาก่อนแล้วเติมค าลงไป ค าที่เติมเป็นต้นว่าสรรพนามใช้
เรียกช่ือคน เช่น “ป้า” ใช้ในกรณีที่นางงามคนนั้นมีอายุมากกว่านางงามในรุ่นเดียวกัน  แฟนนางงามจะเรียกว่า “ป้า” ไปโดย
ปริยาย เช่น “ป้าโอ” “ป้าเฉด” หรือค าว่า “ลูก” ที่ใช้เรียกนางงามที่เป็นท่ีรักของแฟนนางงาม ซึ่งแฟนนางงามจะคอยติดตาม
ให้ก าลังใจ เหมือนนางงามคนนั้นเป็นลูก ก็จะใช้ค าว่า “ลูก”เรียกน าหน้าช่ือ เช่น “ลูกฮุ้ง”เป็นต้น พบลักษณะการตั้งฉายานาม
โดยการเติมค า จ านวน 6 ฉายา คิดเป็นร้อยละ 15 ดังนี ้
ตารางที่ 5 ฉายานามนางามท่ีมีลักษณะการเติมค า 

ล าดับ ฉายา ช่ือ-สกุล ค าที่น ามาเตมิ ช่ือท่ีใช้เรียก 
1 ป้าโอ Olivia  Jordan 

Miss USA 2015 
ป้า 
 

โอ 
(พยางค์แรกของช่ือ Olivia) 

2 จ่าเดชา Deshauna Barber 
Miss USA 2016 

จ่า เดชา 
(สองพยางค์แรกของช่ือ Deshauna ) 

3 หอยเชลล์ Rachel Peters 
Miss Phillippines 2017 

หอย เชลล ์
(พยางค์ท่ีสองของช่ือ Rachel) 

4 ลูกฮุ้ง Francesca Hung 
Miss Australia 

ลูก ฮุ้ง 
(นามสกุล Hung) 

5 ปุ๋ยยูเรีย Yulia Polyachikhina 
Miss Russia 

ปุ๋ย ยูเรีย 
(ช่ือจริง Yulia) 

6 ป้าเฉด Cheslie  Kryst 
Miss USA 2019 

ป้า เฉด 
(พยางค์แรกของช่ือ Cheslie) 

 
 
 3.4 การแปลความหมายของช่ือ เป็นการสร้างค าฉายานามนางงามโดยการน าช่ือภาษาอังกฤษของนางงามมาแปล
เป็นภาษาไทย และใช้เป็นช่ือเรียกแทนตัวนางงาม เช่น นางงามจากสหรัฐอเมริกา ปี 2018 ที่มีช่ือว่า Sarah Rose Summer             
แฟนนางงามไทยแปลค าว่า Rose คือ กุหลาบ Summer คือ ช่วงฤดูร้อน เมื่อน ามารวมกันจึงได้ฉายาของนางงามคนนี้ว่า 
“กุหลาบหน้าร้อน” อันมีที่มาจากช่ือกลางและนางสกุลของเธอนั่นเอง นางงามจากประเทศแอฟริกาใต้ ปี 2018 เธอมีช่ือว่า  
Tamaryn Green ซึ่งค าว่า Tamaryn มีเสียงใกล้เคียงกับค าว่า Tamarind ที่แปลว่ามะขาม ประกอบกับนามสกุลของเธอคือ 

Green ที่แปลว่า สีเขียว แฟนนางงามจึงตั้งฉายาว่า “มะขามเขียว” ซึ่งมีท่ีมาจากช่ือและนามสกุลของเธอนั่นเอง ลักษณะการ
แปลชื่อและนามสกุลของนางงามแล้วน ามาตั้งเป็นฉายานามนางงามพบท้ังหมด 3 ฉายานาม คิดเป็นร้อยละ 7.50 ดังนี ้                                                                                                     
ตารางที่ 6 ฉายานามนางงามที่มีลักษณะการแปลความหมายของช่ือ 

ล าดับ ฉายา ช่ือ-สกุล ค าที่น ามาแปลความหมาย 
1 แมวเทา Catriona Grey 

Miss Philippines 2018 
Cat = แมว , Grey = เทา 

รวมเป็น “แมวเทา” 
2 กุหลาบหน้าร้อน Sarah Rose Summer 

Miss USA 2018 
Rose = กุหลาบ , Summer = หน้าร้อน 

รวมเป็น “กุหลาบหน้าร้อน 
3 มะขามเขียว Tamaryn Green 

Miss South Africa 2018 
Tamaryn พ้องเสียงกับ Tamarind = มะขาม 

Green = เขียว รวมเป็น “มะขามเขียว” 
  

3.5 การใช้อักษรย่อ  เป็นการสร้างค าฉายานามนางงามโดยใช้อักษรย่อจากช่ือนางงามเพื่อให้เรียกช่ือหรือพิมพ์ช่ือได้
ง่ายและสะดวกขึ้น โดยอักษรย่อนางงามจะเป็นที่ทราบกันเฉพาะในกลุ่มแฟนนางงาม หากน าไปใช้ในบริบทอื่นอาจจะไม่เป็นที่
เข้าใจส าหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้ติดตามการประกวดนางงาม การใช้อักษรย่อจะต้องย่อมาจากช่ือของนางงาม เช่น มารีญา 
อักษรย่อคือ มรญ. ปวีณสุดา อักษรย่อคือ ปวส. และเกศินี อักษรย่อคือ กศน. ลักษณะการใช้อักษรย่อมาเป็นฉายานาม
นางงามพบท้ังหมด 3 ฉายานาม คิดเป็นร้อยละ 7.50 ดังนี ้
ตารางที่ 7 ฉายานามนางามท่ีมีลักษณะการใช้อักษรย่อ 

ล าดับ ฉายา ช่ือ-สกุล ย่อมาจาก 
1 มรญ. มารีญา พูนเลิศลาภ 

Miss Thailand 2017 
มรญ. ย่อมาจาก มารีญา 

2 ปวส. ปวีณสดุา ดรูอิ้น 
Miss Thailand 2019 

ปวส. ย่อมาจาก ปวณีสดุา 

3 กศน. Gazini Ganados 
Miss Philippines 2019 

กศน. ย่อมาจาก เกศิน ี

 
สรุปผลการวิจัย 
 ฉายานามของนางงามผู้เข้าประกวด Miss Universe หรือนางงามจักรวาล ตั้งแต่ปีพ.ศ.2558-2562 ที่ตั้งโดยสมาชิก
แฟนนางงามเฟซบุ๊กแฟนเพจ T-Pageant มีจ านวน 40 ฉายา แบ่งเป็น ฉายานามนางงาม พ.ศ.2558 จ านวน 8 ฉายา พ.ศ.
2559 จ านวน 6 ฉายา พ.ศ.2560 จ านวน 6 ฉายา พ.ศ.2561 จ านวน 10 ฉายา และ พ.ศ.2562 จ านวน 10 ฉายา  
 ด้านประเภทของฉายานามของนางงามที่ปรากฏในเฟซบุ๊กแฟนเพจ T-Pageant พ.ศ.2558-2562 แบ่งเป็น 5 
ประเภท ได้แก่  

1. การลากเข้าความ คือการน าช่ือหรือนามสกุลของนางงาม มาลากเข้าความเป็นภาษาไทย และใช้เรียกแทนช่ือ 
นางงาม พบลักษณะการลากเข้าความจากช่ือมาเป็นฉายานามนางงามมากท่ีสุด จ านวน 17 ฉายา คิดเป็นร้อยละ 42.50 

2. บุคลิกลักษณะหรือพฤติกรรมของนางงาม ถูกน ามาใช้เป็นฉายานามของนางงาม โดยแฟนนางงามจะพิจารณา 
จากบุคลิกลักษณะหรือพฤติกรรมที่โดดเด่นของนางงามแล้วน ามาใช้เรียกแทนช่ือนางงาม พบลักษณะฉายานามที่มาจาก
บุคลิกลักษณะหรือพฤติกรรมของนางงาม มากเป็นล าดับที่ 2 จ านวน 11 ฉายา คิดเป็นร้อยละ 27.5 

3. การเติมค า  ลักษณะการสร้างฉายานามโดยการเติมค า แฟนนางงามจะน าค าท่ีใช้ในภาษาไทยมาเติมเข้าไปใน 
ช่ือเดิมของนางงาม เพื่อใช้เรียกเป็นฉายานามของนางงาม พบลักษณะการเติมค า เป็นล าดับที่ 3 จ านวน 6 ฉายา คิดเป็นร้อย
ละ 15 



1832
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

4. การแปลความหมายของช่ือ เป็นการสร้างค าฉายานามนางงามโดยการน าช่ือภาษาอังกฤษของนางงามมาแปล 
เป็นภาษาไทย และใช้เป็นช่ือเรียกแทนตัวนางงาม พบลักษณะการแปลความหมายของช่ือ เป็นล าดับที่ 4 จ านวน 3 ฉายา   
คิดเป็นร้อยละ 7.50 

5. การใช้อักษรย่อ  เป็นการสร้างค าฉายานามนางงามโดยใช้อักษรย่อจากช่ือนางงามเพื่อให้เรียกช่ือหรือพิมพ์ช่ือ 
ได้ง่ายและสะดวกขึ้น พบลักษณะการใช้อักษรย่อ เป็นล าดับที่ 4 จ านวน 3 ฉายา คิดเป็นร้อยละ 7.50 
  
อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยประเภทของฉายานามของนางงามที่ปรากฏในเฟซบุ๊กแฟนเพจ T-Pageant พ.ศ.2558-2562 พบที่มา
ของฉายานามนางงามมีทั้งหมด 5 ประเภท ได้แก่  การลากเข้าความ ลักษณะหรือพฤติกรรมของนางงาม  การเติมค า การแปล
ความหมายของช่ือ การใช้อักษรย่อ มีความสอดคล้องกับผลการวิจัยของ เนตรทราย มณีโชติ (2544) ที่ศึกษาสมญานามในข่าว
และรายการกีฬาทางสื่อมวลชน พบที่มาการสร้างฉายานาม 8 องค์ประกอบคือ พฤติกรรมหรือการกระท า สถานภาพทาง
สังคม อาชีพ บุคลิกภาพและลักษณะเฉพาะตัว ที่มาหรือภูมิล าเนา ช่ือเดิมหรือช่ือเล่น จุดเด่นหรือสิ่งที่ขึ้นช่ือ สัญลักษณ์
ประจ าตัว 
 ประเภทของที่มาของฉายานามที่มีความสอดคล้องกันกับผลการวิจัยของ เนตรทราย มณีโชติ (2544) คือ การสร้าง
ฉายานามจากช่ือเดิมหรือช่ือเล่น โดยพบว่า ฉายานามนางงามมีลักษณะการใช้ช่ือของนางงามมาเป็นตัวต้ังในการสร้างฉายา
นามมากที่สุด ซึ่งการใช้ช่ือนางงามมาตั้งเป็นฉายานามมีลักษณะการลากเข้าความแปลงเสียงให้เป็นช่ือเรียกภาษาไทย เช่น 
Tunzi ออกเสียงว่า ทุน-ซิ แต่เมื่อลากเข้าความในภาษาไทยแล้วจึงกลายเสียงเป็น ตุ่นศรี โดยลักษณะการลากเข้าความจากช่ือ
ของนางงามเป็นลักษณะที่พบมากที่สุดในงานวิจัยช้ินนี้ และการตั้งฉายานามจากช่ือยังพบว่า มีลักษณะการเติมค าเข้าไปในช่ือ
ของนางงามเพื่อใช้เรียกเป็นฉายานามด้วย เช่น ป้าโอ ป้าเฉด ลูกฮุ้ง รวมไปถึงการตั้งฉายานามจากช่ือนางงามที่น ามาแปลเป็น
ภาษาไทยแล้วใช้เรียกนางงามคนนั้น เช่น Sarah Rose Summer ถูกตั้งฉายาว่า “กุหลาบหน้าร้อน” และยังปรากฏการสร้าง
ฉายานามจากช่ือในรูปแบบการใช้อักษรย่อ เช่น ปวีณสุดา ฉายานามคือ ปวส. นอกจากนี้ฉายานามที่มาจากลักษณะหรือ
พฤติกรรมของนางงาม ยังสอดคล้องกับองค์ประกอบด้านบุคลิกภาพและลักษณะเฉพาะตัว เช่น นางงามที่มีไฝบนใบหน้า ซึ่ง
เป็นลักษณะเฉพาะตัว ถูกตั้งฉายานามว่า น้องไฝ หรือนางงามที่มีรูปร่างหน้าตาหรือลักษณะคล้ายคลึงกับดารา หรือคนมี
ช่ือเสียง ก็จะถูกตั้งฉายาเป็นช่ือของดาราคนนั้นก็เป็นฉายานามของนางงามไปโดยปริยาย  ซึ่งการต้ังฉายานามนางงามนั้น มา
จากมุมมองของแฟนนางงามที่เฝ้าติดตามการประกวดนางงามมาโดยตลอดและฉายานามที่ใช้ยังเป็นการใช้เพียงเฉพาะกลุ่มซึ่ง
บุคคลทั่วไปท่ีไม่ใช่แฟนนางงามอาจจะไม่สามารถเข้าใจความหมายหรือที่มาฉายานามนางงามเหล่านี้ได้ โดยการต้ังฉายานาม
นางงามนั้นจะขึ้นอยู่กับทักษะและความต้องการของผู้ตั้งฉายานาม ดังที่ เนตทราย มณีโชติ (2544) ได้กล่าวไว้ว่า การเลือกใช้
องค์ประกอบต่างๆ มาเป็นหลักในการตั้งสมญานามนั้น ขึ้นอยู่กับความต้องการและทักษะของผู้ให้สมญานาม ว่าต้องการ ให้
รายละเอียดของบุคคลหรือสิ่งนั้นๆในแง่มุมใดหรือมากน้อยเพียงไร และถ้อยค าที่เลือกใช้นั้นเหมาะสมและสื่อความหมายได้
ครบถ้วนหรือไม่  

ชุมชนออนไลน์ที่เปิดพื้นที่ให้พูดคุยเรื่องการประกวดนางงามนั้น แม้จะเป็นพื้นที่เฉพาะกลุ่ม แต่มีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูล พูดคุย แสดงทัศนคติความคิดเห็นต่างๆ ตลอดจนการสร้างค าเรียกนางงามขึ้นมาใช้ในกลุ่มแฟนนางงามด้วยกันเอง โดย
มีลักษณะการสร้างค าประเภท การตั้งฉายานามนางงาม การใช้ค าศัพท์ในวงการนางงาม ตลอดจนการสร้างดัชนีค าหรือแฮช
แท็กเพื่อให้ก าลังใจนางงาม ซึ่งแม้จะเป็นการสร้างค าใช้เฉพาะกลุ่มแต่ทว่ากลับเป็นท่ียอมรับในสังคมวงกว้าง เพราะมีการใช้ค า
ที่สร้างขึ้นเหล่านี้ไปอย่างแพร่หลายทั้งในเฟซบุ๊กเพจที่ไม่ใช่เพจที่เกี่ยวกับการประกวดนางงาม รวมไปถึงสื่อมวลชนจากหลาย
ส านักได้น าเอาค าเหล่านี้ท่ีแฟนนางงามสร้างขึ้นไปใช้ในการเขียนข่าวหรือรายงานข่าว แสดงให้เห็นถึงการแสดงออกในความรัก 
ความช่ืนชมและการมีส่วนร่วมตลอดจนการแสดงพ้ืนท่ีของแฟนนางงามที่มีต่อการประกวดนางงามผ่านการใช้สื่อในยุคใหม่ ซึ่ง
การสร้างค าเรียกนางงามได้กลายเป็นสีสันของการประกวดนางงามในยุคดิจิทัลนี้ที่จะขาดไปไม่ได้เสียแล้ว เพราะในยุคนี้
นางงามต้องงามอย่างพร้อมสรรพ(ศัพท์)โดยแท้จริง 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

4. การแปลความหมายของช่ือ เป็นการสร้างค าฉายานามนางงามโดยการน าช่ือภาษาอังกฤษของนางงามมาแปล 
เป็นภาษาไทย และใช้เป็นช่ือเรียกแทนตัวนางงาม พบลักษณะการแปลความหมายของช่ือ เป็นล าดับที่ 4 จ านวน 3 ฉายา   
คิดเป็นร้อยละ 7.50 

5. การใช้อักษรย่อ  เป็นการสร้างค าฉายานามนางงามโดยใช้อักษรย่อจากช่ือนางงามเพื่อให้เรียกช่ือหรือพิมพ์ช่ือ 
ได้ง่ายและสะดวกขึ้น พบลักษณะการใช้อักษรย่อ เป็นล าดับที่ 4 จ านวน 3 ฉายา คิดเป็นร้อยละ 7.50 
  
อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยประเภทของฉายานามของนางงามที่ปรากฏในเฟซบุ๊กแฟนเพจ T-Pageant พ.ศ.2558-2562 พบที่มา
ของฉายานามนางงามมีทั้งหมด 5 ประเภท ได้แก่  การลากเข้าความ ลักษณะหรือพฤติกรรมของนางงาม  การเติมค า การแปล
ความหมายของช่ือ การใช้อักษรย่อ มีความสอดคล้องกับผลการวิจัยของ เนตรทราย มณีโชติ (2544) ที่ศึกษาสมญานามในข่าว
และรายการกีฬาทางสื่อมวลชน พบที่มาการสร้างฉายานาม 8 องค์ประกอบคือ พฤติกรรมหรือการกระท า สถานภาพทาง
สังคม อาชีพ บุคลิกภาพและลักษณะเฉพาะตัว ที่มาหรือภูมิล าเนา ช่ือเดิมหรือช่ือเล่น จุดเด่นหรือสิ่งที่ขึ้นช่ือ สัญลักษณ์
ประจ าตัว 
 ประเภทของที่มาของฉายานามที่มีความสอดคล้องกันกับผลการวิจัยของ เนตรทราย มณีโชติ (2544) คือ การสร้าง
ฉายานามจากช่ือเดิมหรือช่ือเล่น โดยพบว่า ฉายานามนางงามมีลักษณะการใช้ช่ือของนางงามมาเป็นตัวตั้งในการสร้างฉายา
นามมากที่สุด ซึ่งการใช้ช่ือนางงามมาตั้งเป็นฉายานามมีลักษณะการลากเข้าความแปลงเสียงให้เป็นช่ือเรียกภาษาไทย เช่น 
Tunzi ออกเสียงว่า ทุน-ซิ แต่เมื่อลากเข้าความในภาษาไทยแล้วจึงกลายเสียงเป็น ตุ่นศรี โดยลักษณะการลากเข้าความจากช่ือ
ของนางงามเป็นลักษณะที่พบมากที่สุดในงานวิจัยช้ินนี้ และการตั้งฉายานามจากช่ือยังพบว่า มีลักษณะการเติมค าเข้าไปในช่ือ
ของนางงามเพื่อใช้เรียกเป็นฉายานามด้วย เช่น ป้าโอ ป้าเฉด ลูกฮุ้ง รวมไปถึงการตั้งฉายานามจากช่ือนางงามที่น ามาแปลเป็น
ภาษาไทยแล้วใช้เรียกนางงามคนนั้น เช่น Sarah Rose Summer ถูกตั้งฉายาว่า “กุหลาบหน้าร้อน” และยังปรากฏการสร้าง
ฉายานามจากช่ือในรูปแบบการใช้อักษรย่อ เช่น ปวีณสุดา ฉายานามคือ ปวส. นอกจากนี้ฉายานามที่มาจากลักษณะหรือ
พฤติกรรมของนางงาม ยังสอดคล้องกับองค์ประกอบด้านบุคลิกภาพและลักษณะเฉพาะตัว เช่น นางงามที่มีไฝบนใบหน้า ซึ่ง
เป็นลักษณะเฉพาะตัว ถูกตั้งฉายานามว่า น้องไฝ หรือนางงามที่มีรูปร่างหน้าตาหรือลักษณะคล้ายคลึงกับดารา หรือคนมี
ช่ือเสียง ก็จะถูกตั้งฉายาเป็นช่ือของดาราคนนั้นก็เป็นฉายานามของนางงามไปโดยปริยาย  ซึ่งการตั้งฉายานามนางงามนั้น มา
จากมุมมองของแฟนนางงามที่เฝ้าติดตามการประกวดนางงามมาโดยตลอดและฉายานามที่ใช้ยังเป็นการใช้เพียงเฉพาะกลุ่มซึ่ง
บุคคลทั่วไปท่ีไม่ใช่แฟนนางงามอาจจะไม่สามารถเข้าใจความหมายหรือที่มาฉายานามนางงามเหล่านี้ได้ โดยการตั้งฉายานาม
นางงามนั้นจะขึ้นอยู่กับทักษะและความต้องการของผู้ตั้งฉายานาม ดังที่ เนตทราย มณีโชติ (2544) ได้กล่าวไว้ว่า การเลือกใช้
องค์ประกอบต่างๆ มาเป็นหลักในการตั้งสมญานามนั้น ขึ้นอยู่กับความต้องการและทักษะของผู้ให้สมญานาม ว่าต้องการ ให้
รายละเอียดของบุคคลหรือสิ่งนั้นๆในแง่มุมใดหรือมากน้อยเพียงไร และถ้อยค าที่เลือกใช้นั้นเหมาะสมและสื่อความหมายได้
ครบถ้วนหรือไม่  

ชุมชนออนไลน์ที่เปิดพื้นที่ให้พูดคุยเรื่องการประกวดนางงามนั้น แม้จะเป็นพื้นที่เฉพาะกลุ่ม แต่มีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูล พูดคุย แสดงทัศนคติความคิดเห็นต่างๆ ตลอดจนการสร้างค าเรียกนางงามขึ้นมาใช้ในกลุ่มแฟนนางงามด้วยกันเอง โดย
มีลักษณะการสร้างค าประเภท การต้ังฉายานามนางงาม การใช้ค าศัพท์ในวงการนางงาม ตลอดจนการสร้างดัชนีค าหรือแฮช
แท็กเพื่อให้ก าลังใจนางงาม ซึ่งแม้จะเป็นการสร้างค าใช้เฉพาะกลุ่มแต่ทว่ากลับเป็นท่ียอมรับในสังคมวงกว้าง เพราะมีการใช้ค า
ที่สร้างขึ้นเหล่านี้ไปอย่างแพร่หลายทั้งในเฟซบุ๊กเพจที่ไม่ใช่เพจที่เกี่ยวกับการประกวดนางงาม รวมไปถึงสื่อมวลชนจากหลาย
ส านักได้น าเอาค าเหล่านี้ท่ีแฟนนางงามสร้างขึ้นไปใช้ในการเขียนข่าวหรือรายงานข่าว แสดงให้เห็นถึงการแสดงออกในความรัก 
ความช่ืนชมและการมีส่วนร่วมตลอดจนการแสดงพ้ืนท่ีของแฟนนางงามที่มีต่อการประกวดนางงามผ่านการใช้สื่อในยุคใหม่ ซึ่ง
การสร้างค าเรียกนางงามได้กลายเป็นสีสันของการประกวดนางงามในยุคดิจิทัลนี้ที่จะขาดไปไม่ได้เสียแล้ว เพราะในยุคนี้
นางงามต้องงามอย่างพร้อมสรรพ(ศัพท์)โดยแท้จริง 
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O8151

ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาอังกฤษ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

อมรรัตน์	จิรันดร1*

บทคัดย่อ
บทความนีเ้ป็นการวจัิยการเรยีนการสอนของหลักสูตร ซึง่มวีตัถปุระสงค์ เพือ่ 1) ศึกษาระดบัความความพึงพอใจของสถาน

ประกอบการทีม่ต่ีอการฝึกประสบการณ์วชิาชีพของนกัศกึษา สาขาวชิาภาษาองักฤษ คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยั

ราชภฏัสงขลา และ 2) ศกึษาข้อคดิเหน็และข้อเสนอแนะจากสถานประกอบการทีม่ต่ีอคณุลกัษณะของนกัศกึษาออกฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ 

แบบสอบถาม เกบ็รวบรวมข้อมลูจากผูบ้งัคบับญัชาหรอืหวัหน้างานของสถานประกอบการ จ�านวน 48 คน และน�าข้อมลูมาวเิคราะห์

เพื่อหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า 1) ระดับความพึงพอใจของ

สถานประกอบการที่มีต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา โดยภาพรวม มคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระดบัความพงึพอใจ

ที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ รองลงมาได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้าน

ความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามล�าดับ และ 

2) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะของนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาภาษา

อังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พบว่า คุณลักษณะของนักศึกษาที่ส�าคัญ ได้แก่ ความรับ

ผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย ความรู้สามารถทางด้านภาษาอังกฤษ และการมีมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และสิ่งที่ต้องพัฒนา 

ได้แก่ ความรู้ทางด้านภาษาต่างประเทศอื่น ๆ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการให้บริการลูกค้าชาวต่างชาติ และทักษะทางด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้น สามารถน�าผลที่ได้ไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรได้ต่อไป

ค�าส�าคัญ : ความพึงพอใจ	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
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Satisfaction of the Establishments in Professional Experience of English Major Students,

Faculty of Humanities and Social Sciences, Songkhla Rajabhat University

Amonrat	Chirandon1*

Abstract
This	article	is	an	instruction	of	curriculum	research.	The	purposes	of	this	article	were	to	1)	study	satis-

faction	levels	of	the	establishments	in	professional	experience	of	English	major	students,	Faculty	of	Humanities	

and	Social	Sciences,	and	2)	study	comments	and	suggestions	from	the	establishment	towards	the	characteris-

tics	of	the	professional	experience	of	English	major	students,	Faculty	of	Humanities	and	Social	Sciences.	The	

research	instrument	was	the	questionnaire	that	was	used	to	collect	data	from	48	Supervisor	or	Director	of	the	

establishment	informants,	and	the	statistics	used	for	data	analysis	were	Frequency,	Percentage,	Mean,	Standard	

Deviation,	and	Content	Analysis.

The	results	of	this	research	showed	that	1)	satisfaction	levels	of	the	establishments	in	professional	expe-

rience	of	English	major	students,	Faculty	of	Humanities	and	Social	Sciences	as	a	whole	were	at	the	highest	level.	

When	considering	individual	aspects,	it	found	that	the	highest	Mean	of	satisfaction	level	was	interpersonal	skills	

and	responsibilities,	followed	by	ethics	and	moral,	knowledge,	cognitive	skills,	and	numerical	analysis,	commu-

nication	and	information	technology	skills	respectively,	and	2)	comments	and	suggestions	from	the	establishment	

towards	the	characteristics	of	the	professional	experience	of	English	major	students,	Faculty	of	Humanities	and	

Social	Sciences	manifested	that	the	important	students’	characteristics	include	responsibilities,	knowledge	of	

English,	and	interpersonal	relations	with	colleagues.	Moreover,	the	significant	skills	must	be	developed	includ-

ing	knowledge	of	other	foreign	languages,	solving	problems	in	offering	service	for	foreigners	and	information	

technology	skills.Therefore,	the	results	can	be	used	as	a	guideline	for	the	curriculum	to	manage	and	develop	

the	instruction.	

Keywords :	Satisfaction,	Field	Experience,	English	Major	Students
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

บทนำ 
การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 เป็นการจัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ผ่านกระบวนการ

ปฏิบัติจริง ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนจะได้เข้าถึงองค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ในการประกอบวิชาชีพ จึงทำให้ผู้สอน 
ต้องมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนเกิดความพร้อมหรือมีทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติจริงดังกล่าว ผ่านการเรียน
การสอนในรายวิชาของหลักสูตร โดยเฉพาะรายวิชาในกลุ่มการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นสำคัญ 

 ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 [1] หมวด 6 
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 กำหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก  
จึงเห็นสมควรให้จัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และ
เพื่อเป็นการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชา รวมทั้งเพื่อใช้เป็นหลักในการจัดทำมาตรฐาน
ด้านต่าง ๆ เพื่อให้การจัดการศึกษามุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันในการผลิตบัณฑิตไดอย่างมีคุณภาพ  

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education: TQF 
: HEd) [2] หมายถึง กรอบท่ีแสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศซึ่งประกอบด้วย ระดับคุณวุฒิ การแบ่ง
สายวิชา ความเช่ือมโยงต่อเนื่องจากคุณวุฒิระดับหนึ่งไปสู่ระดับที่สูงขึ้น มาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่ละระดับคุณวุฒิ 
ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นตามระดับของคุณวุฒิ ลักษณะของหลักสูตรในแต่ละระดับคุณวุฒิ ปริมาณการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเวลาที่ต้องใช้ 
การเปิดโอกาสให้เทียบโอนผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งระบบและกลไก 
ที่ให้ความมั่นใจในประสิทธิผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของสถาบันอุดมศึกษา 
ว่าสามารถผลิตบัณฑิตให้บรรลคุุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ซึ่งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ กำหนด
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้บัณฑิตมีอย่างน้อย 5 ด้าน ดังน้ี 

 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (ethics and moral) หมายถึง การพัฒนานิสัยในการประพฤติอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม 
และด้วยความรับผิดชอบทั้งในส่วนตนและส่วนรวม ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม การพัฒนา
นิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรม ท้ังในเรื่องส่วนตัวและสังคม  

 2. ด้านความรู้ (knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจ การนึกคิดและการนำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์
และจำแนกข้อเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการต่าง ๆ และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ 

 3. ด้านทักษะทางปัญญา (cognitive skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์และใช้ความรู้ ความ
เข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่าง ๆ ในการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์
ใหม่ ๆ ท่ีไม่ได้คาดคิดมาก่อน 

 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (interpersonal skills and responsibility) 
หมายถึง ความสามารถในการทำงานเป็นกลุ่ม การแสดงถึงภาวะผู้นำ ความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม ความสามารถใน
การวางแผนและรับผิดชอบ ในการเรียนรู้ของตนเอง 

 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ (numerical analysis, 
communication and information technology skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ความสามารถใน
การใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูด การเขียน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
นอกจากผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านนี้ บางสาขาวิชาต้องการทักษะทางกายภาพสูง เช่น การเต้นรำ ดนตรี การวาดภาพ การ
แกะสลัก พลศึกษา การแพทย์ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงต้องเพิ่มการเรียนรู้ทางด้านทักษะพิสัย (domain of 
psychomotor skill) 

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2555 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [3] ได้มีการจัดการเรียนการสอน โดยมุ่งให้ผู้เรียนเกิดเช่ียวชาญทักษะภาษาอังกฤษ 
เพื่อเป็นพื้นฐานสู่วิชาการและอาชีพที่หลากหลาย แสวงหาความรู้ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ตามปรัชญาของหลักสูตร ที่ว่า 
“รับผิดชอบ ใฝ่รู้คู่คุณธรรม นวัตกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม นำความรู้ สู่การปฏิบัติจริง” เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประกอบอาชีพ
ที่หลากหลาย โดยได้มีการจัดการเรียนสอนในรายวิชาที่สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้สู่การประกอบอาชีพจริง เช่น รายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่องานโรงแรม ภาษาอังกฤษเพื่องานท่องเที่ยว การสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ ซึ่งแต่ละรายวิชาจะมีการเรียน
ภาคทฤษฎี รวมถึงให้นักศึกษาได้เจอกับการทำงานจริงในการออกไปทัศนศึกษาในสถานที่จริง หรือเชิญวิทยากรบรรยาย   
ให้ความรู้ นอกจากนี้ หลักสูตร ได้จัดให้มีการเรียนการสอนในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพให้กบัผู้เรียนก่อนท่ีจะออกสู่การปฏิบัติจริง โดยจะให้ผู้เรียนได้เลือกหน่วยฝึกประสบการณ์ด้วยตนเอง ตั้งแต่ปีการศึกษา 
2552 เป็นต้นมา  
 จากทั้งหมดที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงเห็นความสำคัญของความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนักศึกษา ที่เกิดทักษะขึ้นตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จึงนำไปสู่การศึกษาวิจัย เรื่อง  
“ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา” โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย ได้แก่ 1) เพื่อศึกษาระดับความ 
พึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และ 2) เพื่อศึกษาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสถานประกอบการท่ีมีต่อ
คุณลักษณะของนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชา ชีพ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อันจะนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในอนาคต  
 

วิธีการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ 

ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานจากสถานประกอบการที่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษออกฝึกประสบการณ์วิ ชาชีพ ในภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ในจังหวัดสงขลา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดกระบี่ จังหวัดภู เก็ต 
จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดเชียงใหม่ และรัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย รวมจำนวนทั้งสิ้น 48 คน จาก 31 สถานประกอบการ  ซึ่ง
ประกอบด้วย หน่วยงานราชการ หนว่ยงานรัฐวิสาหกิจ กลุ่มธุรกิจโรงแรม กลุ่มธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจนำ้มัน ธุรกิจกาแฟ และสาย
การบิน หลังจากที่ผู้วิจัยได้ทำการกำหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักดังกล่าวแล้ว ผู้วิจัยได้ทำการเก็บข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Selected) เพื่อไปเก็บข้อมูลต่อไป 

เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม ที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 30 ข้อ แบ่งข้อคำถาม
ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 2) ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อ 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา และ 3) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะของนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ทั้งนี้ ได้นำแบบสอบถามที่สร้างขึ้น 
ตรวจสอบค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือ (Index of Item Congruence: IOC) โดยผู้ทรงคุณวุฒิก่อนการเก็บข้อมูล
จริง พบว่า ข้อคำถามที่มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหามากกว่า .50 ขึ้นไป ทุกข้อ จากนั้นนำแบบสอบถามที่ผ่านการวิเคราะห์ 
ไปทดลองใช้เพื่อหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s alpha 
coefficient) ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.82 ถือว่ามีค่าของความเชื่อมั่นอยู่ในระดับเหมาะสม 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

บทนำ 
การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 เป็นการจัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ผ่านกระบวนการ

ปฏิบัติจริง ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนจะได้เข้าถึงองค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ในการประกอบวิชาชีพ จึงทำให้ผู้สอน 
ต้องมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนเกิดความพร้อมหรือมีทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติจริงดังกล่าว ผ่านการเรียน
การสอนในรายวิชาของหลักสูตร โดยเฉพาะรายวิชาในกลุ่มการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นสำคัญ 

 ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 [1] หมวด 6 
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 กำหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก  
จึงเห็นสมควรให้จัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และ
เพื่อเป็นการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชา รวมทั้งเพื่อใช้เป็นหลักในการจัดทำมาตรฐาน
ด้านต่าง ๆ เพื่อให้การจัดการศึกษามุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันในการผลิตบัณฑิตไดอย่างมีคุณภาพ  

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education: TQF 
: HEd) [2] หมายถึง กรอบท่ีแสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศซึ่งประกอบด้วย ระดับคุณวุฒิ การแบ่ง
สายวิชา ความเช่ือมโยงต่อเนื่องจากคุณวุฒิระดับหนึ่งไปสู่ระดับที่สูงขึ้น มาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่ละระดับคุณวุฒิ 
ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นตามระดับของคุณวุฒิ ลักษณะของหลักสูตรในแต่ละระดับคุณวุฒิ ปริมาณการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเวลาที่ต้องใช้ 
การเปิดโอกาสให้เทียบโอนผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งระบบและกลไก 
ที่ให้ความมั่นใจในประสิทธิผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของสถาบันอุดมศึกษา 
ว่าสามารถผลิตบัณฑิตให้บรรลคุุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ซึ่งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ กำหนด
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้บัณฑิตมีอย่างน้อย 5 ด้าน ดังน้ี 

 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (ethics and moral) หมายถึง การพัฒนานิสัยในการประพฤติอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม 
และด้วยความรับผิดชอบทั้งในส่วนตนและส่วนรวม ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม การพัฒนา
นิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรม ท้ังในเรื่องส่วนตัวและสังคม  

 2. ด้านความรู้ (knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจ การนึกคิดและการนำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์
และจำแนกข้อเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการต่าง ๆ และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ 

 3. ด้านทักษะทางปัญญา (cognitive skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์และใช้ความรู้ ความ
เข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่าง ๆ ในการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์
ใหม่ ๆ ท่ีไม่ได้คาดคิดมาก่อน 

 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (interpersonal skills and responsibility) 
หมายถึง ความสามารถในการทำงานเป็นกลุ่ม การแสดงถึงภาวะผู้นำ ความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม ความสามารถใน
การวางแผนและรับผิดชอบ ในการเรียนรู้ของตนเอง 

 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ (numerical analysis, 
communication and information technology skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ความสามารถใน
การใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูด การเขียน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
นอกจากผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านนี้ บางสาขาวิชาต้องการทักษะทางกายภาพสูง เช่น การเต้นรำ ดนตรี การวาดภาพ การ
แกะสลัก พลศึกษา การแพทย์ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงต้องเพิ่มการเรียนรู้ทางด้านทักษะพิสัย (domain of 
psychomotor skill) 

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2555 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [3] ได้มีการจัดการเรียนการสอน โดยมุ่งให้ผู้เรียนเกิดเช่ียวชาญทักษะภาษาอังกฤษ 
เพื่อเป็นพื้นฐานสู่วิชาการและอาชีพที่หลากหลาย แสวงหาความรู้ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ตามปรัชญาของหลักสูตร ที่ว่า 
“รับผิดชอบ ใฝ่รู้คู่คุณธรรม นวัตกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม นำความรู้ สู่การปฏิบัติจริง” เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประกอบอาชีพ
ที่หลากหลาย โดยได้มีการจัดการเรียนสอนในรายวิชาที่สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้สู่การประกอบอาชีพจริง เช่น รายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่องานโรงแรม ภาษาอังกฤษเพื่องานท่องเที่ยว การสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ ซึ่งแต่ละรายวิชาจะมีการเรียน
ภาคทฤษฎี รวมถึงให้นักศึกษาได้เจอกับการทำงานจริงในการออกไปทัศนศึกษาในสถานที่จริง หรือเชิญวิทยากรบรรยาย   
ให้ความรู้ นอกจากนี้ หลักสูตร ได้จัดให้มีการเรียนการสอนในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพให้กับผู้เรียนก่อนท่ีจะออกสู่การปฏิบัติจริง โดยจะให้ผู้เรียนได้เลือกหน่วยฝึกประสบการณ์ด้วยตนเอง ตั้งแต่ปีการศึกษา 
2552 เป็นต้นมา  
 จากทั้งหมดที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงเห็นความสำคัญของความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนักศึกษา ที่เกิดทักษะขึ้นตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จึงนำไปสู่การศึกษาวิจัย เรื่อง  
“ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา” โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย ได้แก่ 1) เพื่อศึกษาระดับความ 
พึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และ 2) เพื่อศึกษาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสถานประกอบการที่มีต่อ
คุณลักษณะของนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อันจะนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในอนาคต  
 

วิธีการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ 

ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานจากสถานประกอบการท่ีนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษออกฝึกประสบการณ์วิ ชาชีพ ในภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ในจังหวัดสงขลา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดกระบี่ จังหวัดภู เก็ต 
จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดเชียงใหม่ และรัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย รวมจำนวนทั้งสิ้น 48 คน จาก 31 สถานประกอบการ  ซึ่ง
ประกอบด้วย หน่วยงานราชการ หนว่ยงานรัฐวิสาหกิจ กลุ่มธุรกิจโรงแรม กลุ่มธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจนำ้มัน ธุรกิจกาแฟ และสาย
การบิน หลังจากที่ผู้วิจัยได้ทำการกำหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักดังกล่าวแล้ว ผู้วิจัยได้ทำการเก็บข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Selected) เพื่อไปเก็บข้อมูลต่อไป 

เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม ที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 30 ข้อ แบ่งข้อคำถาม
ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 2) ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อ 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา และ 3) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะของนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ทั้งนี้ ได้นำแบบสอบถามที่สร้างขึ้น 
ตรวจสอบค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือ (Index of Item Congruence: IOC) โดยผู้ทรงคุณวุฒิก่อนการเก็บข้อมูล
จริง พบว่า ข้อคำถามที่มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหามากกว่า .50 ขึ้นไป ทุกข้อ จากนั้นนำแบบสอบถามที่ผ่านการวิเคราะห์ 
ไปทดลองใช้เพื่อหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s alpha 
coefficient) ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.82 ถือว่ามีค่าของความเชื่อมั่นอยู่ในระดับเหมาะสม 



1840
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ซึ่งในส่วนที่ 1 และ 2 ของแบบสอบถาม ผู้วิจัยใช้
การประมวลผลข้อมูลทางสถิติแบบการแจกแจงอิสระ (Distribution-Free Statistics) ประกอบด้วย ค่าความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และในส่วนท่ี 3 ของแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ทำการรวบรวมข้อมูลทั้งหมด และดำเนินการ
วิเคราะห์ด้วยการจำแนกประเภทข้อความที่มีลักษณะเหมือนกันและคล้ายคลึงกันให้อยู่ในประเภทเดียวกัน จากนั้นวิเคราะห์
เชิงเนื้อหา (content analysis) และนำเสนอในรูปของความเรียง  

สำหรับความพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ผู้วิจัยได้ยึดหลักการกระจายแบบปกติข้อมูล ตามหลักเกณฑ์
ของ Best [4] ดังนี้  

        ค่าเฉลี่ยระหว่าง  4.50 - 5.00      หมายถึง มีความพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
        ค่าเฉลี่ยระหว่าง  3.50 - 4.49      หมายถึง มีความพอใจอยู่ในระดับมาก 
        ค่าเฉลี่ยระหว่าง  2.50 - 3.49      หมายถึง มีความพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
        ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.50 - 2.49      หมายถึง มีความพอใจอยู่ในระดับน้อย 
        ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.00 - 1.49      หมายถึง มีความพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี ้สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
1. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในภาพรวม พบว่า กลุ่มผู้ตอบแบบส อบถาม 
จำนวน 48 คน โดยภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด (µ=4.52 , σ=0.56) เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ระดับ
ความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ อยู่ในระดับมากที่สุด  
(µ=4.61 , σ=0.52) รองลงมาได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในระดับมากที่สุด (µ=4.59 , σ=0.52) ด้านความรู้ อยู่ใน
ระดับมากที่ สุด (µ=4.52 , σ=0.60) ด้านทักษะทางปัญญา อยู่ ในระดับมาก (µ=4.45 , σ=0.55) และระดับความ 
พึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด ได้แก่ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับ
มาก (µ=4.42 , σ=0.60) ตามลำดับ ดังตารางที ่1 
 
ตารางที ่1 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
                 (N=48) 

ข้อ รายการ µ σ การแปลผล 
1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 4.59 0.52 มากที่สุด 
2 ด้านความรู้ 4.52 0.60 มากที่สุด 
3 ด้านทักษะทางปัญญา 4.45 0.55 มาก 
4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 4.61 0.52 มากที่สุด 
5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.42 0.60 มาก 

รวม 4.52 0.56 มากที่สุด 

 
จากผลการวิจัยข้างต้น อภิปรายได้ว่า เนื่องจากว่าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้มุ่งให้ผู้เรียน

เกิดเช่ียวชาญทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นพ้ืนฐานสู่วิชาการและอาชีพที่หลากหลาย แสวงหาความรู้ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้ง 5 ด้าน ที่หลักสูตรได้พยายามส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดทักษะ 
ครบทุกด้าน ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ตั้งแต่ระดับช้ันปีที่ 1 จนถึงปีที่ 4 โดยเฉพาะการฝึกปฏิบัติจริงผ่านรายวิชาการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งถือเป็นการสะท้อนถึงผลสัมฟทิ์ของผู้เรียนอย่างแท้จริงผ่านมุมมองของสถานประกอบการทุกแห่งที่
นักศึกษาในหลักสูตรได้เข้าฝึก ซึ่งสอดคล้องกับจุฑามาศ พรรณสมัย และคณะ [5] ที่ได้ทำการศึกษาวิจัย เรื่อง ประสิทธิภาพ
การฝึกงานของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติระดับอุดมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ระดับประสิทธิภาพการฝึกงานของนักศึกษาสาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด  

นอกจากนี้ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระดับความพึงพอใจในด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านความรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้ เนื่องจากว่านักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมในการนำความรู้ไปใช้
ในทางที่ถูกที่ควรกับงานที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งเนื่องจากว่านักศึกษาเป็นนักศึกษาในสังกัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้ความสำคัญกับการปลูกฝังการมีจิตอาสาให้แก่นักศึกษาเป็นพื้นฐานสำคัญ จึงทำให้เกิดนักศึกษา 
มีลักษณะที่โดดเด่นชัดเจนสะท้อนความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รวมทั้งนักศึกษาที่ศึกษาทางด้าน
ภาษาอังกฤษน้ัน การกล้าแสดงออกและการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นนับเป้นสิ่งจำเป็นที่ทางหลักสูตรต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นไม่ว่า
ทั้งจากการเรียนการสอนในห้องเรียนและการฝึกปฏิบัติหรือฝึกประสบการณ์ภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้องกับกฤตยา  
ฐานุวรภัทร์ [6] ที่ได้ทำการศึกษาวิจัย เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์สำหรับสถานประกอบการ กรณีศึกษา บัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ซึ่งผลการวิจัย พบว่า 
คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่พึงประสงค์ทั้ง 5 ด้าน สำหรับสถานประกอบการที่นักศึกษา
ฝึกงานทั้ง 7 แห่ง น้ัน ด้านที่สถานประกอบการมีค่าเฉลี่ยความต้องการมากที่สุด ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ รองลงมา ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านความรู้  

ในส่วนของระดับความพึงพอใจในด้านทักษะทางปัญญา และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ เนื่องจากว่าทักษะทั้ง 2 ด้านนี้ เป็นเรื่องของการวิเคราะห์และการใช้
ความคิดเพื่อแก้ไขปัญหา หรือความคิดเชิงสร้างสรรค์ที่ออกจากกรอบความคิดเดิมในการปฏิบัติงานจริง ซึ่งนักศึกษายังคงมี
ข้อจำกัดในเรื่องกระบวนการใช้ความคิด ส่วนหนึ่งเกิดจากการยึดแนวปฏิบัติของหน่วยฝึกประสบการณ์อย่างเคร่งครัด จนอาจ
ไม่กล้าใช้ความคิดของตัวเองในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง นักศึกษาอาจไม่ได้ฝึกการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงาน หรือการ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับชาวต่างอย่างต่อเนื่อง จากทั้งหมดนี้ ทำให้นักศึกษาขาดความมั่นใจ และเกรงว่าจะเกิดความ
ผิดพลาดและสร้างความเสียหายอย่างอื่นตามมาได้ หากปฏิบัติแล้วไม่ถูกต้องตามที่หน่วยงานต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับวิมานพร 
รูปใหญ่ [7] ที่ได้ทำการศึกษาวิจัย เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ของสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งผลการวิจัยจากกลุ่มของผู้ใช้
บัณฑิต ให้ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในระดับมากทุกด้าน  

2. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะของนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สามารถสรุปเป็นประเด็นสำคัญ ดังนี ้
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ซึ่งในส่วนที่ 1 และ 2 ของแบบสอบถาม ผู้วิจัยใช้
การประมวลผลข้อมูลทางสถิติแบบการแจกแจงอิสระ (Distribution-Free Statistics) ประกอบด้วย ค่าความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และในส่วนท่ี 3 ของแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ทำการรวบรวมข้อมูลทั้งหมด และดำเนินการ
วิเคราะห์ด้วยการจำแนกประเภทข้อความที่มีลักษณะเหมือนกันและคล้ายคลึงกันให้อยู่ในประเภทเดียวกัน จากนั้นวิเคราะห์
เชิงเนื้อหา (content analysis) และนำเสนอในรูปของความเรียง  

สำหรับความพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ผู้วิจัยได้ยึดหลักการกระจายแบบปกติข้อมูล ตามหลักเกณฑ์
ของ Best [4] ดังนี้  

        ค่าเฉลี่ยระหว่าง  4.50 - 5.00      หมายถึง มีความพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
        ค่าเฉลี่ยระหว่าง  3.50 - 4.49      หมายถึง มีความพอใจอยู่ในระดับมาก 
        ค่าเฉลี่ยระหว่าง  2.50 - 3.49      หมายถึง มีความพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
        ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.50 - 2.49      หมายถึง มีความพอใจอยู่ในระดับน้อย 
        ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.00 - 1.49      หมายถึง มีความพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี ้สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
1. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในภาพรวม พบว่า กลุ่มผู้ตอบแบบส อบถาม 
จำนวน 48 คน โดยภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด (µ=4.52 , σ=0.56) เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ระดับ
ความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ อยู่ในระดับมากที่สุด  
(µ=4.61 , σ=0.52) รองลงมาได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในระดับมากที่สุด (µ=4.59 , σ=0.52) ด้านความรู้ อยู่ใน
ระดับมากที่ สุด (µ=4.52 , σ=0.60) ด้านทักษะทางปัญญา อยู่ ในระดับมาก (µ=4.45 , σ=0.55) และระดับความ 
พึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด ได้แก่ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับ
มาก (µ=4.42 , σ=0.60) ตามลำดับ ดังตารางที ่1 
 
ตารางที ่1 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
                 (N=48) 

ข้อ รายการ µ σ การแปลผล 
1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 4.59 0.52 มากที่สุด 
2 ด้านความรู้ 4.52 0.60 มากที่สุด 
3 ด้านทักษะทางปัญญา 4.45 0.55 มาก 
4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 4.61 0.52 มากที่สุด 
5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.42 0.60 มาก 

รวม 4.52 0.56 มากที่สุด 

 
จากผลการวิจัยข้างต้น อภิปรายได้ว่า เนื่องจากว่าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้มุ่งให้ผู้เรียน

เกิดเช่ียวชาญทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นพ้ืนฐานสู่วิชาการและอาชีพที่หลากหลาย แสวงหาความรู้ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้ง 5 ด้าน ที่หลักสูตรได้พยายามส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดทักษะ 
ครบทุกด้าน ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ตั้งแต่ระดับช้ันปีที่ 1 จนถึงปีที่ 4 โดยเฉพาะการฝึกปฏิบัติจริงผ่านรายวิชาการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งถือเป็นการสะท้อนถึงผลสัมฟทิ์ของผู้เรียนอย่างแท้จริงผ่านมุมมองของสถานประกอบการทุกแห่งที่
นักศึกษาในหลักสูตรได้เข้าฝึก ซึ่งสอดคล้องกับจุฑามาศ พรรณสมัย และคณะ [5] ที่ได้ทำการศึกษาวิจัย เรื่อง ประสิทธิภาพ
การฝึกงานของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติระดับอุดมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ระดับประสิทธิภาพการฝึกงานของนักศึกษาสาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด  

นอกจากนี้ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระดับความพึงพอใจในด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านความรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้ เนื่องจากว่านักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมในการนำความรู้ไปใช้
ในทางที่ถูกที่ควรกับงานที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งเนื่องจากว่านักศึกษาเป็นนักศึกษาในสังกัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้ความสำคัญกับการปลูกฝังการมีจิตอาสาให้แก่นักศึกษาเป็นพื้นฐานสำคัญ จึงทำให้เกิดนักศึกษา 
มีลักษณะที่โดดเด่นชัดเจนสะท้อนความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รวมทั้งนักศึกษาที่ศึกษาทางด้าน
ภาษาอังกฤษน้ัน การกล้าแสดงออกและการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นนับเป้นสิ่งจำเป็นที่ทางหลักสูตรต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นไม่ว่า
ทั้งจากการเรียนการสอนในห้องเรียนและการฝึกปฏิบัติหรือฝึกประสบการณ์ภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้องกับกฤตยา  
ฐานุวรภัทร์ [6] ที่ได้ทำการศึกษาวิจัย เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์สำหรับสถานประกอบการ กรณีศึกษา บัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ซึ่งผลการวิจัย พบว่า 
คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่พึงประสงค์ทั้ง 5 ด้าน สำหรับสถานประกอบการที่นักศึกษา
ฝึกงานทั้ง 7 แห่ง น้ัน ด้านที่สถานประกอบการมีค่าเฉลี่ยความต้องการมากที่สุด ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ รองลงมา ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านความรู้  

ในส่วนของระดับความพึงพอใจในด้านทักษะทางปัญญา และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ เนื่องจากว่าทักษะทั้ง 2 ด้านนี้ เป็นเรื่องของการวิเคราะห์และการใช้
ความคิดเพื่อแก้ไขปัญหา หรือความคิดเชิงสร้างสรรค์ที่ออกจากกรอบความคิดเดิมในการปฏิบัติงานจริง ซึ่งนักศึกษายังคงมี
ข้อจำกัดในเรื่องกระบวนการใช้ความคิด ส่วนหนึ่งเกิดจากการยึดแนวปฏิบัติของหน่วยฝึกประสบการณ์อย่างเคร่งครัด จนอาจ
ไม่กล้าใช้ความคิดของตัวเองในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง นักศึกษาอาจไม่ได้ฝึกการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงาน หรือการ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับชาวต่างอย่างต่อเนื่อง จากทั้งหมดนี้ ทำให้นักศึกษาขาดความมั่นใจ และเกรงว่าจะเกิดความ
ผิดพลาดและสร้างความเสียหายอย่างอื่นตามมาได้ หากปฏิบัติแล้วไม่ถูกต้องตามที่หน่วยงานต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับวิมานพร 
รูปใหญ่ [7] ที่ได้ทำการศึกษาวิจัย เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ของสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งผลการวิจัยจากกลุ่มของผู้ใช้
บัณฑิต ให้ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในระดับมากทุกด้าน  

2. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะของนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สามารถสรุปเป็นประเด็นสำคัญ ดังนี ้



1842
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

2.1 ข้อคิดเห็นที่มีต่อคุณลักษณะของนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม พบว่า จุดเด่นของนักศึกษา ได้แก่ มีสัมมาคารวะ อ่อนน้อมถ่อมตน เช่ือฟังผู้บังคับบัญชา มีความ
กระตือรือร้นในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งมีจิตอาสา และมีใจรักในงานบริการ ส่วนข้อท่ีควรปรับปรุง ได้แก่ การเพิ่ม
ความรอบคอบในงานท่ีได้รับมอบหมายให้เพิ่มขึ้น 

2.2 ข้อคิดเห็นที่มีต่อคุณลักษณะของนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ด้านความรู้ 
พบว่า จุดเด่นของนักศึกษา ได้แก่ มีความรู้สามารถทางด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ส่วนข้อที่ค วรปรับปรุง ได้แก่ การเพิ่ม
ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ เช่น ภาษาจีน ภาษาเกาหลี และภาษารัส เซีย รวมทั้งการเพิ่มความรู้ด้านคำศัพท์ทาง
ราชการ และการเขียนรายงานให้เป็นภาษาราชการ เพิ่มขึ้น 

2.3 ข้อคิดเห็นท่ีมีต่อคุณลักษณะของนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ด้านทักษะ
ทางปัญญา พบว่า จุดเด่นของนักศึกษา ได้แก่ เรียนรู้งานได้เร็ว สามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้เป็นอย่างดี และ 
มีความรู้เกี่ยวกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้องประสานงานด้วย ส่วนข้อท่ีควรปรับปรุง ได้แก่ การเพิ่มการฝึกฝนประสบการณ์สำหรับ
งานทางด้านบริการให้ได้คุณภาพเพิ่มขึ้น 

2.4 ข้อคิดเห็นท่ีมีต่อคุณลักษณะของนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ พบว่า จุดเด่นของนักศึกษา ได้แก่ นักศึกษาสามารถเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้
เป็นอย่างดี มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงาน มีความรับผิดชอบ และตั้งใจทำงานด้วยความขยัน อดทน ส่วนข้อที่ควรปรับปรุง ได้แก่ 
การเพิ่มความมั่นใจและวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการให้บริการลูกค้า โดยเฉพาะลูกค้าชาวต่างชาติ เพิ่มขึ้น 

2.5 ข้อคิดเห็นท่ีมีต่อคุณลักษณะของนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า จุดเด่นของนักศึกษา ได้แก่ ความสามารถในการใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปพื้นฐานทั่ว ๆ ไป ส่วนข้อที่ควรปรับปรุง ได้แก่ การเพิ่มความรู้ด้านการใช้
เทคโนโลยี การพิมพ์งานและการออกแบบงานกราฟิก การจัดทำโปสเตอร์ และการสร้างรหัสคิวอาร์ (QR code) 

2.6 ข้อเสนอแนะที่มีต่อหลักสูตรในการผลิตบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พบว่า หลักสูตรควรพัฒนานักศึกษา
ให้มีความพร้อมในการใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการฝึกฝนให้มีประสบการณ์ในการสื่อสารกับชาวต่างชาติ รวมทั้ง  
การฝึกแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการให้บริการลูกค้าหรือผู้มาติดต่อหน่วยงาน การพัฒนาบุคลิกภาพ และการเรียนรู้วัฒนธรรม
องค์การของแต่ละหน่วยงาน ก่อนออกฝึกประสบการณ์จริง 

จากผลการวิจัยข้างต้น อภิปรายได้ว่า เนื่องจากว่านักศึกษามีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการฝึกประสบการณ์ รวมทั้ง
หลักสูตรได้เน้นย้ำนักศึกษาก่อนออกฝึก โดยเฉพาะเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม และการปรับตัวเข้ากับผู้อื่น อีกทั้ง 
ช่วงระยะเวลาในการฝึกมีเวลาค่อนข้างนาน คือ 4 เดือน ทำให้สถานประกอบการเห็นถึงลักษณะของนักศึกษาในการเรียนรู้ 
การปฏิบัติหน้าที่ พฤติกรรมการแสดงออกได้อย่างชัดเจน ทั้งด้านบวกและลบ ซึ่งทางหลักสูตรอาจต้องมีการปรับปรุงแนวทาง
การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนฝึกต่อปีถัดไป ซึ่งสอดคล้องกับวิมานพร รูปใหญ่ [8] ที่ได้ทำการศึกษาวิจัย เรื่อง 
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า จุดเด่นของบัณฑิตสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์คอื ความรู้ที่ได้จากการเรียนสามารถนำมาบูรณาการในการทำงานต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย มีความรัก
ในวิชาชีพ และมีจิตสาธารณะในการให้บริการแก่ผู้ใช้ ส่วนจุดที่ ควรปรับปรุงคือ ทักษะการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ และ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อเสนอแนะอื่น ๆ คือ เนื่องจากเป็นสาขาที่ขาดแคลน จึงควรมีการประชาสัมพันธ์และปรับปรุง
หลักสูตรให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของจุฑามาศ พรรณสมัย และคณะ [9] ที่ได้ทำการศึกษาวิจัย เรื่อง 
ประสิทธิภาพการฝึกงานของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติระดับอุดมศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนา

นักศึกษาที่สำคัญได้แก่ ข้อเด่นของนักศึกษา มีความขยัน ตั้งใจเรียนรู้งานอย่างดี มีระเบียบวินัยตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ 
เสียสละ และมีความคิดสร้างสรรค์ ข้อควรปรับปรุง ควรพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ด้านทักษะการใช้คอมพิวเตอร์/
การใช้อุปกรณ์ในสำนักงาน ทักษะการนำเสนอ รวมทั้งการเรียนรู้งานสารบรรณของหน่วยงานราชการ และหน่วยงานต้องการ
ให้การผลิตบัณฑิต เน้นเรื่องภาษาอังกฤษ การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การใช้เทคโนโลยี และการปรับตัวในสังคม 
 

สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้ สรุปผลได้ว่า สถานประกอบการมีระดับความพึงพอใจต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 

 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อคุณลักษณะของนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพที่สำคัญ ได้แก่ ความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย ความรู้สามารถทางด้านภาษาอังกฤษ และการมีมนุษยสัมพันธ์  
กับเพื่อนร่วมงาน และควรเพิ่มความรู้ทางด้านภาษาต่างประเทศอื่น ๆ รวมถึงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการให้บริการลูกค้า
ชาวต่างชาติ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้น ทางหลักสูตรจึงควรที่จะพัฒนาและปรังปรุงการเรียนการสอนให้เกิด 
ความสอดคล้องกับผลที่เกิดขึ้น เช่น หลักสูตรควรเพิ่มหมวดวิชาบังคับเลือกกลุ่มภาษาต่างประเทศอื่น ๆ จัดโครงการส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีให้กับนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน เน้นกระบวนการสอนแบบ Problem based learning เพื่อฝึกทักษะ 
การแก้ปัญหา และส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ครั้ง ก่อนจะฝึกประสบการณ์จริง เป็นต้น 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

2.1 ข้อคิดเห็นที่มีต่อคุณลักษณะของนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม พบว่า จุดเด่นของนักศึกษา ได้แก่ มีสัมมาคารวะ อ่อนน้อมถ่อมตน เช่ือฟังผู้บังคับบัญชา มีความ
กระตือรือร้นในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งมีจิตอาสา และมีใจรักในงานบริการ ส่วนข้อท่ีควรปรับปรุง ได้แก่ การเพิ่ม
ความรอบคอบในงานท่ีได้รับมอบหมายให้เพิ่มขึ้น 

2.2 ข้อคิดเห็นที่มีต่อคุณลักษณะของนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ด้านความรู้ 
พบว่า จุดเด่นของนักศึกษา ได้แก่ มีความรู้สามารถทางด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ส่วนข้อที่ค วรปรับปรุง ได้แก่ การเพิ่ม
ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ เช่น ภาษาจีน ภาษาเกาหลี และภาษารัส เซีย รวมทั้งการเพิ่มความรู้ด้านคำศัพท์ทาง
ราชการ และการเขียนรายงานให้เป็นภาษาราชการ เพิ่มขึ้น 

2.3 ข้อคิดเห็นท่ีมีต่อคุณลักษณะของนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ด้านทักษะ
ทางปัญญา พบว่า จุดเด่นของนักศึกษา ได้แก่ เรียนรู้งานได้เร็ว สามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้เป็นอย่างดี และ 
มีความรู้เกี่ยวกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้องประสานงานด้วย ส่วนข้อท่ีควรปรับปรุง ได้แก่ การเพิ่มการฝึกฝนประสบการณ์สำหรับ
งานทางด้านบริการให้ได้คุณภาพเพิ่มขึ้น 

2.4 ข้อคิดเห็นท่ีมีต่อคุณลักษณะของนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ พบว่า จุดเด่นของนักศึกษา ได้แก่ นักศึกษาสามารถเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้
เป็นอย่างดี มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงาน มีความรับผิดชอบ และตั้งใจทำงานด้วยความขยัน อดทน ส่วนข้อที่ควรปรับปรุง ได้แก่ 
การเพิ่มความมั่นใจและวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการให้บริการลูกค้า โดยเฉพาะลูกค้าชาวต่างชาติ เพิ่มขึ้น 

2.5 ข้อคิดเห็นท่ีมีต่อคุณลักษณะของนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า จุดเด่นของนักศึกษา ได้แก่ ความสามารถในการใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปพื้นฐานทั่ว ๆ ไป ส่วนข้อที่ควรปรับปรุง ได้แก่ การเพิ่มความรู้ด้านการใช้
เทคโนโลยี การพิมพ์งานและการออกแบบงานกราฟิก การจัดทำโปสเตอร์ และการสร้างรหัสคิวอาร์ (QR code) 

2.6 ข้อเสนอแนะที่มีต่อหลักสูตรในการผลิตบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พบว่า หลักสูตรควรพัฒนานักศึกษา
ให้มีความพร้อมในการใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการฝึกฝนให้มีประสบการณ์ในการสื่อสารกับชาวต่างชาติ รวมทั้ง  
การฝึกแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการให้บริการลูกค้าหรือผู้มาติดต่อหน่วยงาน การพัฒนาบุคลิกภาพ และการเรียนรู้วัฒนธรรม
องค์การของแต่ละหน่วยงาน ก่อนออกฝึกประสบการณ์จริง 

จากผลการวิจัยข้างต้น อภิปรายได้ว่า เนื่องจากว่านักศึกษามีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการฝึกประสบการณ์ รวมทั้ง
หลักสูตรได้เน้นย้ำนักศึกษาก่อนออกฝึก โดยเฉพาะเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม  และการปรับตัวเข้ากับผู้อื่น อีกทั้ง 
ช่วงระยะเวลาในการฝึกมีเวลาค่อนข้างนาน คือ 4 เดือน ทำให้สถานประกอบการเห็นถึงลักษณะของนักศึกษาในการเรียนรู้ 
การปฏิบัติหน้าที่ พฤติกรรมการแสดงออกได้อย่างชัดเจน ทั้งด้านบวกและลบ ซึ่งทางหลักสูตรอาจต้องมีการปรับปรุงแนวทาง
การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนฝึกต่อปีถัดไป ซึ่งสอดคล้องกับวิมานพร รูปใหญ่ [8] ที่ได้ทำการศึกษาวิจัย เรื่อง 
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า จุดเด่นของบัณฑิตสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์คอื ความรู้ที่ได้จากการเรียนสามารถนำมาบูรณาการในการทำงานต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย มีความรัก
ในวิชาชีพ และมีจิตสาธารณะในการให้บริการแก่ผู้ใช้ ส่วนจุดที่ ควรปรับปรุงคือ ทักษะการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ และ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อเสนอแนะอื่น ๆ คือ เนื่องจากเป็นสาขาที่ขาดแคลน จึงควรมีการประชาสัมพันธ์และปรับปรุง
หลักสูตรให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของจุฑามาศ พรรณสมัย และคณะ [9] ที่ได้ทำการศึกษาวิจัย เรื่อง 
ประสิทธิภาพการฝึกงานของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติระดับอุดมศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนา

นักศึกษาที่สำคัญได้แก่ ข้อเด่นของนักศึกษา มีความขยัน ตั้งใจเรียนรู้งานอย่างดี มีระเบียบวินัยตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ 
เสียสละ และมีความคิดสร้างสรรค์ ข้อควรปรับปรุง ควรพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ด้านทักษะการใช้คอมพิวเตอร์/
การใช้อุปกรณ์ในสำนักงาน ทักษะการนำเสนอ รวมทั้งการเรียนรู้งานสารบรรณของหน่วยงานราชการ และหน่วยงานต้องการ
ให้การผลิตบัณฑิต เน้นเรื่องภาษาอังกฤษ การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การใช้เทคโนโลยี และการปรับตัวในสังคม 
 

สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้ สรุปผลได้ว่า สถานประกอบการมีระดับความพึงพอใจต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 

 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อคุณลักษณะของนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพที่สำคัญ ได้แก่ ความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย ความรู้สามารถทางด้านภาษาอังกฤษ และการมีมนุษยสัมพันธ์  
กับเพื่อนร่วมงาน และควรเพิ่มความรู้ทางด้านภาษาต่างประเทศอื่น ๆ รวมถึงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการให้บริการลูกค้า
ชาวต่างชาติ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้น ทางหลักสูตรจึงควรที่จะพัฒนาและปรังปรุงการเรียนการสอนให้เกิด 
ความสอดคล้องกับผลที่เกิดขึ้น เช่น หลักสูตรควรเพิ่มหมวดวิชาบังคับเลือกกลุ่มภาษาต่างประเทศอื่น ๆ จัดโครงการส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีให้กับนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน เน้นกระบวนการสอนแบบ Problem based learning เพื่อฝึกทักษะ 
การแก้ปัญหา และส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ครั้ง ก่อนจะฝึกประสบการณ์จริง เป็นต้น 
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การศึกษาเปรียบเทียบอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ “ความโกรธ” ในนวนิยายจีน 

“เทียนถางซฺว่านถายจือเกอ” กับฉบับแปลภาษาไทย “ล�าน�ากระเทียม”

กล้าณรงค์ ไชยแขวง1*

บทคัดย่อ
 อปุลกัษณ์ไม่ได้เป็นแค่เครือ่งมอืในการตกแต่งภาษาเท่านัน้ แต่อปุลักษณ์สะท้อนออกมาจากมโนทศัน์หรอืวธิคีดิของมนุษย์ 

อปุลกัษณ์จงึแทรกซมึอยูใ่นชวีติประจ�าวนัของมนษุย์และแสดงออกมาในรปูภาษาโดยไม่รูต้วั แต่ละประเทศจงึมวีธิกีารแสดงอปุลักษณ์

เชิงมโนทัศน์ที่แตกต่างกัน เนื่องจากวัฒนธรรม ความเชื่อ สังคมและประสบการณ์ “ความโกรธ”เป็นอารมณ์พื้นฐานของมนุษย์ ซึ่ง

เป็นนามธรรม การบรรยาย“ความโกรธ”จงึมกัจะสะท้อนออกมาในรปูแบบของอปุลกัษณ์เชงิมโนทศัน์ การศกึษาวจิยันีม้วีตัถปุระสงค์

สองประการ ได้แก่ การศกึษาอปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ “ความโกรธ” ในนวนยิายจนีเรือ่ง “เทยีนถางซวฺ่านถายจอืเกอ” และการเปรยีบ

เทียบการแปลอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ “ความโกรธ” ที่พบในนวนิยายจีนเรื่อง “เทียนถางซฺว่านถายจือเกอ” กับฉบับแปลภาษาไทย

เรื่อง “ล�าน�ากระเทียม” วิธีการศึกษาวิจัยนี้ได้แก่ 1)เก็บรวบรวมอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ “ความโกรธ”จากต้นฉบับจีนเรื่อง “เทียน

ถางซฺว่านถายจือเกอ” 2)เปรียบเทียบกับฉบับแปลไทยเรื่อง ล�าน�ากระเทียม 3)วิเคราะห์การแปลตามแนวทฤษฎีการแปลอุปลักษณ์

ของ ปีเตอร์ นวิมาร์ค จากการเกบ็รวบรวมอปุลกัษณ์เชงิมโนทศัน์ “ความโกรธ” ทีป่รากฏในนวนยิายจนีเรือ่ง “เทยีนถางซวฺ่านถายจอื

เกอ” พบว่าสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทหลัก ได้แก่ ความโกรธคือไอร้อน ประกอบด้วยค�าว่า “qì”(แปลว่า ไอร้อน) และความ

โกรธคือไฟ ประกอบด้วยค�าว่า “huǒ”(แปลว่า ไฟ) เมื่อน�ามาเปรียบเทียบกับฉบับแปลไทยเรื่อง “ล�าน�ากระเทียม” พบการแปล 3 

ประเภทหลกั ได้แก่ 1)การแปลแบบตีความหรอือธบิายความ 2)การแทนทีภ่าพพจน์ในภาษาต้นทางด้วยภาพพจน์ในภาษาปลายทาง

ที่มีความหมายเหมือนกัน และ3)การแปลโดยคงภาพพจน์ในภาษาต้นทางไว้ โดยกลวิธีการแปลที่พบมากที่สุด ได้แก่ การแปลแบบ

ตีความหรืออธิบายความ ซึ่งพบมากในอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ที่ประกอบด้วยค�าว่า “qì”(แปลว่า ไอร้อน) เนื่องจากมโนทัศน์ที่แตก

ต่างกันระหว่างจีนและไทยเป็นส�าคัญ

ค�าส�าคัญ: อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ ความโกรธ การแปล 

1 นิสิตหลักสูตรอักษรศาสตร์มหาบัณฑิต	สาขาวิชาภาษาจีน	ภาควิชาภาษาตะวันออก	คณะอักษรศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
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A Comparative Study of the Anger Metaphor in the Chinese Novel Tiantang Suantai Zhi 

Ge and its Thai Translation, Lamnam Kratiam

Klanarong Chaikwaeng1*

Abstract
 Metaphor is pervasive in everyday life, in language, thought, and action. Our ordinary conceptual 

system for thought and action is fundamentally metaphorical in nature. Due to culture, belief, socialization, 

and individual experience, metaphor differs according to country of origin. Anger is an abstraction identified as 

one of the four basic human emotions, and therefore, is mostly metaphorical linguistically. This research has 

two main purposes: the first is to study anger metaphors in the Chinese language novel Tiantang suantai zhi ge 

(The Garlic Ballads, 1988) by Mo Yan. The second is to compare anger metaphors in Chinese and those in the 

corresponding Thai translation, Lamnam Kratiam. This research has three methods: 1) collecting anger metaphor 

in Tiantang suantai zhi ge; 2) comparing the metaphors in the Thai translation, Lamnam Kratiam; 3) analyzing 

the translation according to Peter Newmark’s principle of metaphor translation. Results were that anger 

metaphors in Tiantang suantai zhi ge may be divided into two main categories: anger is gas, containing the 

word “qì” (gas), or fire, containing the word “huǒ” (fire). Comparison with the Thai translation, Lamnam Kratiam, 

indicated that that three main type of translation existed: 1) meaning-based translation; 2) replacing source 

language images with standard target language images; and 3) reproducing identical imagery in the target 

language. The most common types of translation were meaning-based, mostly found in conceptual metaphors 

containing the word “qì”, because of differing concepts in the Thai and Chinese languages. 

Keywords: Conceptual Metaphor, Anger, Translation
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บทน า 
จอรจ์ เลคอฟฟ์และมารค์ จอหน์สัน(1980) กล่าวไวว้่า “อุปลักษณไ์ม่ไดเ้ป็นแค่เครื่องมือในการตกแต่งภาษาทาง

วรรณศิลป์เท่านัน้ แตอ่ปุลกัษณส์ะทอ้นออกมาจากมโนทศันห์รอืวิธีคิดของมนษุย ์เพียงแตม่นษุยเ์ราไม่ไดส้งัเกต”  ในการวิจยันี ้
จะศึกษาเปรียบเทียบอุปลกัษณเ์ชิงมโนทศันเ์รื่อง “ความโกรธ” อนัเป็นอารมณค์วามรูส้ึกที่ปรากฏขึน้ตลอดเรื่อง “เทียนถางซฺ
วา่นถายจือเกอ” ที่เนือ้เรื่องจะด าเนินไปดว้ยความคบัแคน้ใจและขดัแยง้ตัง้แต่ตน้จนจบ โดยจะศกึษาตามแนวทฤษฎีอปุลกัษณ์
เชิงมโนทศันข์องจอรจ์ เลคอฟฟ์และมารค์ จอหน์สนั ทัง้นีเ้พื่อศกึษาวา่ในการแปลจะยงัคงรกัษาภาษาตน้ฉบบัที่แสดงอปุลกัษณ์
เชิงมโนทศันท์ี่เก่ียวกับ “ความโกรธ” ไวไ้ดห้รือไม่อย่างไร มีความเหมือนหรือต่างจากอปุลกัษณเ์ชิงมโนทศันใ์นตวับทตน้ฉบบั
หรอืไม่อย่างไร               

เน่ืองจากนวนิยายจีนเรื่อง“เทียนถางซฺว่านถายจือเกอ” ด าเนินไปดว้ยความเจ็บแคน้ของประชาชนที่ไม่ไดร้บัการ
เยียวยาจากเหตุการณ์กระเทียมล้นตลาด จึงเหมาะส าหรับน ามาศึกษาอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ “ความโกรธ” ส่วนฉบับ
แปลภาษาไทยเรื่อง “ล าน ากระเทียม”นั้นไดร้บัรางวัลชนะเลิศหนังสือแปลดีเด่นพระยาอนุมานราช ประจ าปีพ.ศ.2560 จึง
เหมาะสมในการน ามาศกึษาการแปลเช่นกนั 

วิธีการวิจัย 

1) ศกึษาทฤษฎีและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัอปุลกัษณเ์ชิงมโนทศันต์ามทฤษฏีอปุลกัษณเ์ชิงมโนทศันข์องจอรจ์ เลคอฟฟ์
และมารค์ จอหน์สนั  

2) รวบรวมและศกึษารูปค าแสดงอปุลกัษณเ์ชิงมโนทศัน“์ความโกรธ”ในตวับทตน้ฉบบั  
3) เปรียบเทียบกบัฉบบัแปลไทยว่า ยงัคงพบอปุลกัษณเ์ชิงมโนทศัน์“ความโกรธ”ในบทแปลหรือไม่ หากบทแปลแสดง

อปุลกัษณเ์ชิงมโนทศัน“์ความโกรธ” กรอบมโนทศันข์องบทแปลเหมือนหรือต่างจากตน้ฉบบั เพราะสาเหตใุดจึงเป็น
เช่นนัน้  

4) สรุปและอภิปรายผลการศกึษา 

เนือ้เร่ืองย่อ 

ความรกัของเกาหม่าและจินจ๋ีวถ์กูกีดกนัจากพ่อแม่และพ่ีชายของจินจ๋ีว ์จินจ๋ีวถ์กูบงัคบัใหแ้ต่งงานกบัหลิวเซิ่งลี่ที่แก่
กว่าเธอถึง 25ปีและมีโรคหลอดลมดว้ย ต่อมาหลงัเกิดเหตกุารณข์ดัขวางและต่อสูเ้พื่อการแต่งงานมากมายที่เต็มไปดว้ยความ
โกรธแคน้ เกาหม่าจงึตดัสินใจพาจินจ๋ีวห์นี แตถ่กูตามตวักลบัมาจนได ้จินจ๋ีวถ์กูพ่อตีและดถูกูอย่างทารุณ เธอจงึผกูคอตาย เกา
หม่าทัง้เจ็บทัง้แคน้ จึงเขา้รว่มประทว้งใหร้ฐับาลช่วยแกปั้ญหากระเทียมลน้ตลาด แต่กลบัโดนจบัเขา้ตาราง ข่าวพี่ชายขายศพ
ของจินจ๋ีวเ์พื่อใหแ้ต่งงานกบัลกูชายบา้นตระกลูเฉาล่วงรูถ้ึงเกาหม่า เขาจึงตรอมใจตาย พ่อของจินจ๋ีวถ์กูรถของเลขาธิการพรรค
คอมมิวนิสตป์ระจ าอ าเภอทบัตายตอนที่ออกไปขายกระเทียม การตายของเขาไม่ไดร้บัการชดใชใ้ด  ๆ ทัง้สิน้ ซ  า้ยงัโดนอ าเภอ
กดดนัอีก ปา้สี่แม่ของจินจ๋ีวเ์จ็บแคน้มาก เลยเผาอ าเภอเพื่อแกแ้คน้ หลงัจากปา้สี่หลดุจากตารางมาไดแ้ละรูข้่าวลกูชายขายศพ
จินจ๋ีวใ์หแ้ตง่งาน ปา้สี่เสียใจมากไม่นกึวา่ลกูชายแท้ๆ จะชั่วรา้ยไดข้นาดนี ้ปา้สี่เลยผกูคอตายตามลกูสาวไป  

 

 
 

ผลการวิจัยและอภปิรายผลการวิจยั 
        จากการเก็บรวบรวมอุปลักษณเ์ชิงมโนทัศน ์“ความโกรธ” ที่ปรากฏในเรื่อง “เทียนถางซฺว่านถายจือเกอ” จ านวน 51 
ตวัอย่าง พบอปุลกัษณเ์ชิงมโนทศัน ์“ความโกรธคือความรอ้น” ซึ่งแบ่งออกเป็น อปุลกัษณเ์ชิงมโนทศันท์ี่ประกอบดว้ยค าว่า  气 
qì (แปลว่า ไอรอ้น ในบทความนีจ้ะแยก气 qì ออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 1) 气 qì ท่ีหมายถึง ไอรอ้น ซึ่งเก่ียวกับทฤษฎี 
หยินหยางที่บอกว่าน า้มีฤทธ์ิเป็นหยินเม่ือโดนความรอ้นจึงกลายเป็นไอรอ้นที่มีฤทธ์ิเป็นหยาง และ 2)气 qì ที่หมายถึง 
ลมปราณช่ี ซึ่งเก่ียวขอ้งกับศาสตรแ์พทยแ์ผนจีน โดยลมปราณช่ีนีมี้ฤทธ์ิเป็นหยาง จึงมีคุณสมบติัเป็นไอรอ้นเช่นกันโดยจะ
อธิบายรายละเอียดตอ่ไป ดงันัน้ในการระบอุปุลกัษณเ์ชิงมโนทศันจ์ึงจะระบอุปุลกัษณเ์ชิงมโนทศันท์ี่ประกอบดว้ยค าวา่ 气 qì 
ทัง้หมด เป็น ความโกรธคือไอรอ้น เพราะ 气 qì ที่หมายถึง ลมปราณช่ี มีฤทธ์ิเป็นหยางและมีคณุสมบติัเป็นไอรอ้น) มากที่สดุ 
จ านวน 45 ตวัอย่าง และอปุลกัษณเ์ชิงมโนทศันท์ี่ประกอบดว้ยค าวา่火 huǒ  (แปลวา่ ไฟ)  จ านวน 6 ตวัอย่าง จากการศกึษา
พบรูปแบบการแปล ดงันี ้

1. อุปลักษณเ์ชิงมโนทศันท์ีป่ระกอบด้วยค าว่า qì 

                 อปุลกัษณเ์ชิงมโนทศันท์ี่ประกอบดว้ยค าวา่ qì มีทัง้หมด 45 ตวัอย่าง ซึง่พบรูปการแปลเพียง 2 แบบดงันี ้

      1.1  แปลแบบตคีวามหรืออธิบายความ 
                    แปลแบบตีความหรืออธิบายความ หมายถึง การแปลโดยการตีความหรืออธิบายโดยที่ความหมายใน
ภาษาตน้ทางยงัคงเดิม  มีจ านวนมากที่สดุถึง 44 ตวัอย่าง เช่น  

ตัวอย่างที ่1       
           你不闭住嘴巴，俺给你封住嘴巴！一位白衣警察怒气冲冲地说着……      (น. 278) 

ฉบับแปล 
“ถา้มงึไม่หบุปาก กน่ีูแหละจะปิดปากมงึเอง ”ต ารวจชดุขาวพดูดว้ยน า้เสียงโกรธเกรีย้ว     (น.299) 
อปุลกัษณเ์ชิงมโนทศัน ์“ความโกรธ” ที่พบในตวัอย่างนีค้ือ “ความโกรธคือไอรอ้น” จากตวัอย่างนีมี้ความเก่ียวขอ้งกบั

เรื่องไอรอ้น (气 qì) ตามทฤษฎีหยินหยางที่บอกว่า เม่ือน า้ที่มีฤทธ์ิเป็นหยินโดนความรอ้นจะเกิดเป็นไอน า้ซึ่งมีฤทธ์ิเป็นหยาง 
冲冲 chōngchōng หมายถึง อดั อดั(ลม) ผูแ้ปลเลือกค าว่า “โกรธเกรีย้ว” ตามพจนานกุรมราชบณัฑิตยสถานปีพ.ศ.2554 
“เกรีย้ว”หมายความว่า “อาการท่ีแสดงความเดือดดาลหรือโกรธมาก” ผูแ้ปลไม่เก็บภาพพจนใ์นภาษาตน้ทางที่หมายถึง อดั
(ลม) ในที่นีห้มายถึง อดัไอรอ้นจนพลุง่พลา่น  กล่าวคือ ความโกรธที่ถกูอดัอยู่ในรา่งกายพรอ้มที่จะระบายออกมา  

ตัวอย่างที ่2 
他鄙夷地看着秃头的村主任高金角，恨不得冲上去咬他一口。但转瞬间那怒气便消

了，心里竟奇怪地盼望着警察多抓些人与自己做伴。(น.9) 
ฉบับแปล 
เขามองผูใ้หญ่บา้นเกาจินเจ่ียวหวัลา้นดว้ยสายตาโกรธเกลียดเคียดแคน้ แทบอยากจะกระโจนเขา้ไปกดัเขา แต่แลว้

ความโกรธก็หายไปในบดัดล กลบักลายเป็นความรูส้กึประหลาดๆ เขาแอบหวงัในใจว่าต ารวจจะจบัเกาหม่าได้ จะไดมี้คนมา
อยู่เป็นเพื่อนเขา (น.14) 
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และมารค์ จอหน์สนั  

2) รวบรวมและศกึษารูปค าแสดงอปุลกัษณเ์ชิงมโนทศัน“์ความโกรธ”ในตวับทตน้ฉบบั  
3) เปรียบเทียบกบัฉบบัแปลไทยว่า ยงัคงพบอปุลกัษณเ์ชิงมโนทศัน์“ความโกรธ”ในบทแปลหรือไม่ หากบทแปลแสดง

อปุลกัษณเ์ชิงมโนทศัน“์ความโกรธ” กรอบมโนทศันข์องบทแปลเหมือนหรือต่างจากตน้ฉบบั เพราะสาเหตใุดจึงเป็น
เช่นนัน้  

4) สรุปและอภิปรายผลการศกึษา 

เนือ้เร่ืองย่อ 

ความรกัของเกาหม่าและจินจ๋ีวถ์กูกีดกนัจากพ่อแม่และพ่ีชายของจินจ๋ีว ์จินจ๋ีวถ์กูบงัคบัใหแ้ต่งงานกบัหลิวเซิ่งลี่ที่แก่
กว่าเธอถึง 25ปีและมีโรคหลอดลมดว้ย ต่อมาหลงัเกิดเหตกุารณข์ดัขวางและต่อสูเ้พื่อการแต่งงานมากมายที่เต็มไปดว้ยความ
โกรธแคน้ เกาหม่าจงึตดัสินใจพาจินจ๋ีวห์นี แตถ่กูตามตวักลบัมาจนได ้จินจ๋ีวถ์กูพ่อตีและดถูกูอย่างทารุณ เธอจงึผกูคอตาย เกา
หม่าทัง้เจ็บทัง้แคน้ จึงเขา้รว่มประทว้งใหร้ฐับาลช่วยแกปั้ญหากระเทียมลน้ตลาด แต่กลบัโดนจบัเขา้ตาราง ข่าวพี่ชายขายศพ
ของจินจ๋ีวเ์พื่อใหแ้ต่งงานกบัลกูชายบา้นตระกลูเฉาล่วงรูถ้ึงเกาหม่า เขาจึงตรอมใจตาย พ่อของจินจ๋ีวถ์กูรถของเลขาธิการพรรค
คอมมิวนิสตป์ระจ าอ าเภอทบัตายตอนที่ออกไปขายกระเทียม การตายของเขาไม่ไดร้บัการชดใชใ้ด  ๆ ทัง้สิน้ ซ  า้ยงัโดนอ าเภอ
กดดนัอีก ปา้สี่แม่ของจินจ๋ีวเ์จ็บแคน้มาก เลยเผาอ าเภอเพื่อแกแ้คน้ หลงัจากปา้สี่หลดุจากตารางมาไดแ้ละรูข้่าวลกูชายขายศพ
จินจ๋ีวใ์หแ้ตง่งาน ปา้สี่เสียใจมากไม่นกึวา่ลกูชายแท้ๆ จะชั่วรา้ยไดข้นาดนี ้ปา้สี่เลยผกูคอตายตามลกูสาวไป  

 

 
 

ผลการวิจัยและอภปิรายผลการวิจยั 
        จากการเก็บรวบรวมอุปลักษณเ์ชิงมโนทัศน ์“ความโกรธ” ที่ปรากฏในเรื่อง “เทียนถางซฺว่านถายจือเกอ” จ านวน 51 
ตวัอย่าง พบอปุลกัษณเ์ชิงมโนทศัน ์“ความโกรธคือความรอ้น” ซึ่งแบ่งออกเป็น อปุลกัษณเ์ชิงมโนทศันท์ี่ประกอบดว้ยค าว่า  气 
qì (แปลว่า ไอรอ้น ในบทความนีจ้ะแยก气 qì ออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 1) 气 qì ที่หมายถึง ไอรอ้น ซึ่งเก่ียวกับทฤษฎี 
หยินหยางที่บอกว่าน า้มีฤทธ์ิเป็นหยินเม่ือโดนความรอ้นจึงกลายเป็นไอรอ้นที่มีฤทธ์ิเป็นหยาง และ 2)气 qì ที่หมายถึง 
ลมปราณช่ี ซึ่งเก่ียวขอ้งกับศาสตรแ์พทยแ์ผนจีน โดยลมปราณช่ีนีมี้ฤทธ์ิเป็นหยาง จึงมีคุณสมบติัเป็นไอรอ้นเช่นกันโดยจะ
อธิบายรายละเอียดตอ่ไป ดงันัน้ในการระบอุปุลกัษณเ์ชิงมโนทศันจ์ึงจะระบอุปุลกัษณเ์ชิงมโนทศันท์ี่ประกอบดว้ยค าวา่ 气 qì 
ทัง้หมด เป็น ความโกรธคือไอรอ้น เพราะ 气 qì ที่หมายถึง ลมปราณช่ี มีฤทธ์ิเป็นหยางและมีคณุสมบติัเป็นไอรอ้น) มากที่สดุ 
จ านวน 45 ตวัอย่าง และอปุลกัษณเ์ชิงมโนทศันท์ี่ประกอบดว้ยค าวา่火 huǒ  (แปลวา่ ไฟ)  จ านวน 6 ตวัอย่าง จากการศกึษา
พบรูปแบบการแปล ดงันี ้

1. อุปลักษณเ์ชิงมโนทศันท์ีป่ระกอบด้วยค าว่า qì 

                 อปุลกัษณเ์ชิงมโนทศันท์ี่ประกอบดว้ยค าวา่ qì มีทัง้หมด 45 ตวัอย่าง ซึง่พบรูปการแปลเพียง 2 แบบดงันี ้

      1.1  แปลแบบตคีวามหรืออธิบายความ 
                    แปลแบบตีความหรืออธิบายความ หมายถึง การแปลโดยการตีความหรืออธิบายโดยที่ความหมายใน
ภาษาตน้ทางยงัคงเดิม  มีจ านวนมากที่สดุถึง 44 ตวัอย่าง เช่น  

ตัวอย่างที ่1       
           你不闭住嘴巴，俺给你封住嘴巴！一位白衣警察怒气冲冲地说着……      (น. 278) 

ฉบับแปล 
“ถา้มงึไม่หบุปาก กน่ีูแหละจะปิดปากมงึเอง ”ต ารวจชดุขาวพดูดว้ยน า้เสียงโกรธเกรีย้ว     (น.299) 
อปุลกัษณเ์ชิงมโนทศัน ์“ความโกรธ” ที่พบในตวัอย่างนีคื้อ “ความโกรธคือไอรอ้น” จากตวัอย่างนีมี้ความเก่ียวขอ้งกบั

เรื่องไอรอ้น (气 qì) ตามทฤษฎีหยินหยางท่ีบอกว่า เม่ือน า้ที่มีฤทธ์ิเป็นหยินโดนความรอ้นจะเกิดเป็นไอน า้ซึ่งมีฤทธ์ิเป็นหยาง 
冲冲 chōngchōng หมายถึง อดั อดั(ลม) ผูแ้ปลเลือกค าว่า “โกรธเกรีย้ว” ตามพจนานกุรมราชบณัฑิตยสถานปีพ.ศ.2554 
“เกรีย้ว”หมายความว่า “อาการท่ีแสดงความเดือดดาลหรือโกรธมาก” ผูแ้ปลไม่เก็บภาพพจนใ์นภาษาตน้ทางที่หมายถึง อดั
(ลม) ในที่นีห้มายถึง อดัไอรอ้นจนพลุง่พลา่น  กล่าวคือ ความโกรธที่ถกูอดัอยู่ในรา่งกายพรอ้มที่จะระบายออกมา  

ตัวอย่างที ่2 
他鄙夷地看着秃头的村主任高金角，恨不得冲上去咬他一口。但转瞬间那怒气便消

了，心里竟奇怪地盼望着警察多抓些人与自己做伴。(น.9) 
ฉบับแปล 
เขามองผูใ้หญ่บา้นเกาจินเจ่ียวหวัลา้นดว้ยสายตาโกรธเกลียดเคียดแคน้ แทบอยากจะกระโจนเขา้ไปกดัเขา แต่แลว้

ความโกรธก็หายไปในบดัดล กลบักลายเป็นความรูส้กึประหลาดๆ เขาแอบหวงัในใจว่าต ารวจจะจบัเกาหม่าได้ จะไดมี้คนมา
อยู่เป็นเพื่อนเขา (น.14) 



1848
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 
 

ตวัอย่างที่ 2 อปุลกัษณเ์ชิงมโนทศันท์ี่พบคือ ความโกรธคือไอรอ้น ผูแ้ปลแปล怒气便消了 nùqì biàn xiāo 

le ในตน้ฉบบัว่า “ความโกรธก็หายไป” หากแปลตรงตวัจะไดว้่า ไอรอ้นแห่งความโกรธจางลง ค าว่า 消 xiāo แปลว่า จาง 
สลายตวั  ตวัอย่างนีต้รงกบัทฤษฎีหยินหยางที่บอกว่า เม่ือน า้ที่มีฤทธ์ิเป็นหยินโดนไฟก็จะกลายเป็นไอรอ้นหรือ 气 qìที่มีฤทธ์ิ
เป็นหยาง โดยไอรอ้นตามธรรมชาตินัน้สามารถจางลงหรือสลายตวัไดเ้ช่นเดียวกบัเมฆหรือหมอก เม่ือคนจีนเขา้ใจวา่气 qìไอ
รอ้นเป็นตวัแทนของความโกรธ ความโกรธจงึสามารถจางหรอืสลายตวัได ้ 

ตัวอย่างที ่3 
一颗流星拖着尾巴落下来。王老头说：话说这一天，九五的丈母娘跟邻居吵架，气

冲脑门，把老头子的嘱咐都忘了。 (น.302) 
ฉบับแปล 
ฝนดาวตกดวงหนึ่งพุ่งลงมาเป็นทางยาว ลงุหวงัเล่าต่อ “และในวนันัน้เอง แม่ยายของจงัจิ๋วอูท่ะเลาะกบัเพื่อนบา้น เธอ

โมโหเดอืดดาลจนลืมที่สามีเธอก าชบัไว”้ (น.325) 
อุปลกัษณเ์ชิงมโนทัศนท์ี่พบในตวัอย่างที่ 3 คือ “ความโกรธคือไอรอ้น” 脑门 nǎo mén หมายถึง หนา้ผาก 冲

chōng หมายถึง พุ่ง พุ่งออกมา หากแปลวลี气冲脑门 qì chōng nǎo mén แบบตรงตวัจะไดว้่า ไอรอ้น(气 qì)พุ่ง
อดัขึน้หนา้ผาก เช่นเดียวกบัความโกรธที่ผูโ้กรธจะตอ้งใชค้  าพดูหรอืการกระท าโจมตีฝ่ายตรงขา้ม เป็นทิศทางพุ่งออก ถึงแมว้่าผู้
แปลจะเลือกใชว้ลี “โมโหเดือดดาล” ซึ่งปรากฏอปุลกัษณเ์ชิงมโนทศัน ์“ความโกรธคือความรอ้น” สงัเกตไดจ้ากค าว่า เดือดดาล 
แตผู่แ้ปลไม่เก็บภาพพจน ์“ไอรอ้นพุ่งอดัขึน้หนา้ผาก” ในตน้ฉบบัไว  ้ 

อาจกล่าวไดว้่า ตวัอย่างอปุลกัษณเ์ชิงมโนทศันท์ี่พบในการแปลประเภทนี้ ตวัอย่างที่ 1- 2 เก่ียวขอ้งกบัความเช่ือเรื่อง  
หยินหยางของชาวจีน Ning Yu (1998:  72-73) กล่าวถึงทฤษฎีหยินหยางของชาวจีน ว่า “หยินและหยางคือสิ่งต่าง ๆใน
ธรรมชาติที่ตรงขา้มกนั หยินท าใหเ้กิดหยาง ในขณะเดียวกนัหยางก็ท าใหเ้กิดหยิน เช่น น า้มีฤทธ์ิเป็นหยิน เม่ือโดนความรอ้นจงึ
ระเหยกลายเป็นไอรอ้นหรอืลมรอ้นที่มีฤทธ์ิเป็นหยาง” ดว้ยเหตผุลนีเ้องชาวจีนจงึมีมโนทศัน ์“ความโกรธคือไอรอ้น” เพราะความ
โกรธเกิดจากมีสิ่งที่ไม่ถกูใจมากระตุน้จนความโกรธนัน้พุ่งออกมาเช่นเดียวกบัไอรอ้นที่เกิดจากน า้ที่เดือดจนระเหยพุ่งเป็นไอรอ้น 
ส่วนตวัอย่างท่ี 3 เก่ียวขอ้งกบัความเช่ือเรื่อง  ลมปราณช่ีของชาวจีน Ning Yu (1998:  71-72) กล่าวว่า “ทางการแพทยแ์ผนจีน
นั้น เช่ือว่าชีวิตประกอบขึน้จากลมปราณช่ี (气 qì)  เลือดและของเหลวอื่น ๆ ในร่างกาย ลมปราณช่ีมีฤทธ์ิเป็นหยาง โดย
ลมปราณช่ีจะรวมตวักบัเลือดและถกูล าเลียงไปตามส่วนต่าง ๆของรา่งกาย ลมปราณช่ีท าใหเ้ลือดในรา่งกายไหลเวียนไดป้กติ 
หากลมปราณช่ีผิดปกติจะส่งผลกระทบต่อระบบไหลเวียนเลือด ซึ่งอารมณโ์กรธเป็นสาเหตุหลักที่ท  าใหล้มปราณช่ีผิดปกติ 
ดงันัน้ในภาษาจีนจึงใชค้  าว่า 气 qì ลมปราณช่ี มาเป็นตวัแทนของความโกรธ อปุลกัษณเ์ชิงมโนทศันท์ี่ไดจ้ึงเป็น ความโกรธ
คือไอรอ้น หากแตไ่อรอ้นนีไ้ม่ใช่ไอรอ้นที่เกิดเม่ือน า้โดนความรอ้นตามทฤษฎีหยินหยาง แตเ่ป็นลมปราณช่ีที่มีฤทธ์ิเป็นหยาง 

1.2 แทนทีภ่าพพจนใ์นภาษาต้นทางด้วยภาพพจนใ์นภาษาปลายทางทีม่ีความหมายเหมือนกัน 
      แทนที่ภาพพจนใ์นภาษาตน้ทางดว้ยภาพพจนใ์นภาษาปลายทางที่มีความหมายเหมือนกนั ในที่นีพ้บ 

เพียงหนึ่งตวัอย่าง เป็นการแปลแบบใชค้ าแทนอวยัวะหนึ่งมาแทนค าอวยัวะหนึ่ง ไดแ้ก่    
 

 
 

ตัวอย่างที ่4 
亲家，听说咱的孩子闹脾气了？(น.71) 
ฉบับแปล  
 “พี่ ไดข้่าววา่ลกูสาวพี่หวัฟัดหวัเหวี่ยงหรอื”  (น.84) 
  ตวัอย่างที่ 4 อปุลกัษณเ์ชิงมโนทศัน ์“ความโกรธ” ที่พบคือ “ความโกรธคือไอรอ้น” 脾 pí หมายถึงมา้ม ซึง่เป็นอวยัวะ

ในร่างกาย และ หวั ท่ีน ามาใชแ้ปลก็เป็นอวยัวะร่างกายเช่นกัน ส่วนค าว่า 闹 nào หมายถึง ระบาย(อารมณ)์ ที่วุ่นวายปะทุ
ขึน้มา ในตัวอย่างนีค้ลา้ยกับตัวอย่างที่ 3 ค าว่า 气 qì ในตัวอย่างนี ้หมายถึง ลมปราณช่ีตามศาสตรแ์พทยแ์ผนจีน โดย
ลมปราณช่ีมีฤทธ์ิเป็นหยาง จึงอาจเรียกไดว้่าเป็น ไอรอ้นหรือลมรอ้น หากแปลตรงตวัจะไดว้่า มา้มระบายลมปราณช่ี(气 qì) 
ออกมา  ส่วน “หวัฟัดหวัเหวี่ยง” นัน้ ตามพจนานกุรมราชบณัฑิตยสถานปีพ.ศ.2554 เป็นค าวิเศษณห์มายถึง “อาการท่ีโกรธจดั 
เช่น เขาโกรธจดั เดินหวัฟัดหวัเหวี่ยงออกไป” การแปลเช่นนีจ้งึเป็นการใชภ้าพพจน ์“หวั”  ในภาษาไทยแทนภาพพจน ์“มา้ม” ใน
ภาษาจีน  

นอกจากนี ้Ning Yu (1998:  74-75)กล่าวไวว้่า มา้ม脾 pí มีความสมัพนัธก์บัอารมณโ์กรธโดยตรง โดยยกทฤษฎี
หา้ธาต(ุ五行 wǔxíng) มาอธิบายว่า “ โลกเกิดจากการรวมตวัจากธาต ุ5 ชนิดไดแ้ก่ ไม ้ไฟ ดิน โลหะ และน า้ ซึ่งธาตทุัง้หา้นี ้
เกือ้หนนุและยบัยัง้ซึ่งกนัและกนั เม่ือการแพทยแ์ผนจีนน าทฤษฎีนีม้าอธิบายว่าอวยัวะต่าง  ๆภายในรา่งกายท างานเกือ้หนนุกนั 
โดยเฉพาะอวยัวะภายใน脏 zàng ซึ่งประกอบดว้ย ตบั หวัใจ มา้ม ปอด ไต ตบัท าหนา้ที่ควบคมุอารมณโ์กรธ หวัใจควบคมุ
ความสุข ม้ามควบคุมความเครียดและความโกรธ ปอดควบคุมความเศรา้  ไตควบคุมความกลัว และอวัยวะ 腑 fǔ ซึ่ง
ประกอบดว้ยถงุน า้ดีควบคมุอารมณโ์กรธ ล าไสเ้ล็กควบคมุอารมณส์ขุ กระเพาะอาหารควบคมุความเครียด ล าไสใ้หญ่ควบคมุ
ความเศรา้ กระเพาะปัสสาวะควบคุมความกลัว จากศาสตรก์ารแพทยแ์ผนจีนที่น าทฤษฎีหา้ธาตุมาประยุกตใ์ชก้ับอวัยวะ
ภายในที่ท  าหนา้ที่ควบคมุอารมณต์่าง ๆ จึงเป็นสาเหตวุ่าเหตใุดคนจีนจึงมีมโนทศันค์วามโกรธเก่ียวโยงไปถึง ตบั肝 gān และ
มา้ม 脾 pí 

2. อุปลักษณเ์ชิงมโนทศันท์ีป่ระกอบด้วยค าว่า huǒ 

            อปุลกัษณเ์ชิงมโนทศันท์ี่ประกอบดว้ยค าวา่ huǒ มีทัง้หมด 6 ตวัอย่าง ซึง่พบรูปการแปลเพียง 2 แบบดงันี ้
      2.1 แปลแบบตคีวามหรืออธิบายความ 
                แปลแบบตีความหรืออธิบายความ หมายถึง การแปลโดยการตีความหรืออธิบายโดยที่ความหมายใน
ภาษาตน้ทางยงัคงเดิม พบการแปลประเภทนี ้2 ตวัอย่าง เช่น  

ตัวอย่างที ่5 
他倒退了一步，看看那长木牌上的一溜红字，心里怒火燃烧，明知道自己确实不该

把血抹在这木牌上，但心里依然怒火燃烧。(น.38) 
ฉบับแปล 
เขากา้วถอยหลงัหนึ่งกา้ว แลว้มองตวัอกัษรสีแดงบนป้ายไมย้าวๆแผ่นนัน้ เขาโมโหมาก รูท้ัง้รูว้่าตวัเองไม่ควรป้าย

เลือดบนปา้ยไมแ้ผ่นนัน้ แตเ่ขาก็ยงัโมโหอยู่ดี (น.48)   
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ตวัอย่างที่ 2 อปุลกัษณเ์ชิงมโนทศันท์ี่พบคือ ความโกรธคือไอรอ้น ผูแ้ปลแปล怒气便消了 nùqì biàn xiāo 

le ในตน้ฉบบัว่า “ความโกรธก็หายไป” หากแปลตรงตวัจะไดว้่า ไอรอ้นแห่งความโกรธจางลง ค าว่า 消 xiāo แปลว่า จาง 
สลายตวั  ตวัอย่างนีต้รงกบัทฤษฎีหยินหยางที่บอกว่า เม่ือน า้ที่มีฤทธ์ิเป็นหยินโดนไฟก็จะกลายเป็นไอรอ้นหรือ 气 qìที่มีฤทธ์ิ
เป็นหยาง โดยไอรอ้นตามธรรมชาตินัน้สามารถจางลงหรือสลายตวัไดเ้ช่นเดียวกบัเมฆหรือหมอก เม่ือคนจีนเขา้ใจวา่气 qìไอ
รอ้นเป็นตวัแทนของความโกรธ ความโกรธจงึสามารถจางหรอืสลายตวัได ้ 

ตัวอย่างที ่3 
一颗流星拖着尾巴落下来。王老头说：话说这一天，九五的丈母娘跟邻居吵架，气

冲脑门，把老头子的嘱咐都忘了。 (น.302) 
ฉบับแปล 
ฝนดาวตกดวงหนึ่งพุ่งลงมาเป็นทางยาว ลงุหวงัเล่าต่อ “และในวนันัน้เอง แม่ยายของจงัจิ๋วอูท่ะเลาะกบัเพื่อนบา้น เธอ

โมโหเดอืดดาลจนลืมที่สามีเธอก าชบัไว”้ (น.325) 
อุปลกัษณเ์ชิงมโนทศันท์ี่พบในตวัอย่างที่ 3 คือ “ความโกรธคือไอรอ้น” 脑门 nǎo mén หมายถึง หนา้ผาก 冲

chōng หมายถึง พุ่ง พุ่งออกมา หากแปลวลี气冲脑门 qì chōng nǎo mén แบบตรงตวัจะไดว้่า ไอรอ้น(气 qì)พุ่ง
อดัขึน้หนา้ผาก เช่นเดียวกบัความโกรธที่ผูโ้กรธจะตอ้งใชค้  าพดูหรอืการกระท าโจมตีฝ่ายตรงขา้ม เป็นทิศทางพุ่งออก ถึงแมว้่าผู้
แปลจะเลือกใชว้ลี “โมโหเดือดดาล” ซึ่งปรากฏอปุลกัษณเ์ชิงมโนทศัน ์“ความโกรธคือความรอ้น” สงัเกตไดจ้ากค าว่า เดือดดาล 
แตผู่แ้ปลไม่เก็บภาพพจน ์“ไอรอ้นพุ่งอดัขึน้หนา้ผาก” ในตน้ฉบบัไว  ้ 

อาจกล่าวไดว้่า ตวัอย่างอปุลกัษณเ์ชิงมโนทศันท์ี่พบในการแปลประเภทนี้ ตวัอย่างที่ 1- 2 เก่ียวขอ้งกบัความเช่ือเรื่อง  
หยินหยางของชาวจีน Ning Yu (1998:  72-73) กล่าวถึงทฤษฎีหยินหยางของชาวจีน ว่า “หยินและหยางคือสิ่งต่าง ๆใน
ธรรมชาติที่ตรงขา้มกนั หยินท าใหเ้กิดหยาง ในขณะเดียวกนัหยางก็ท าใหเ้กิดหยิน เช่น น า้มีฤทธ์ิเป็นหยิน เม่ือโดนความรอ้นจงึ
ระเหยกลายเป็นไอรอ้นหรอืลมรอ้นที่มีฤทธ์ิเป็นหยาง” ดว้ยเหตผุลนีเ้องชาวจีนจงึมีมโนทศัน ์“ความโกรธคือไอรอ้น” เพราะความ
โกรธเกิดจากมีสิ่งที่ไม่ถกูใจมากระตุน้จนความโกรธนัน้พุ่งออกมาเช่นเดียวกบัไอรอ้นที่เกิดจากน า้ที่เดือดจนระเหยพุ่งเป็นไอรอ้น 
ส่วนตวัอย่างที่ 3 เก่ียวขอ้งกบัความเช่ือเรื่อง  ลมปราณช่ีของชาวจีน Ning Yu (1998:  71-72) กล่าวว่า “ทางการแพทยแ์ผนจีน
นั้น เช่ือว่าชีวิตประกอบขึน้จากลมปราณช่ี (气 qì)  เลือดและของเหลวอื่น ๆ ในร่างกาย ลมปราณช่ีมีฤทธ์ิเป็นหยาง โดย
ลมปราณช่ีจะรวมตวักบัเลือดและถกูล าเลียงไปตามส่วนต่าง  ๆของรา่งกาย ลมปราณช่ีท าใหเ้ลือดในรา่งกายไหลเวียนไดป้กติ 
หากลมปราณช่ีผิดปกติจะส่งผลกระทบต่อระบบไหลเวียนเลือด ซึ่งอารมณโ์กรธเป็นสาเหตุหลักที่ท  าใหล้มปราณช่ีผิดปกติ 
ดงันัน้ในภาษาจีนจึงใชค้  าว่า 气 qì ลมปราณช่ี มาเป็นตวัแทนของความโกรธ อปุลกัษณเ์ชิงมโนทศันท์ี่ไดจ้ึงเป็น ความโกรธ
คือไอรอ้น หากแตไ่อรอ้นนีไ้ม่ใช่ไอรอ้นที่เกิดเม่ือน า้โดนความรอ้นตามทฤษฎีหยินหยาง แตเ่ป็นลมปราณช่ีที่มีฤทธ์ิเป็นหยาง 

1.2 แทนทีภ่าพพจนใ์นภาษาต้นทางด้วยภาพพจนใ์นภาษาปลายทางทีม่ีความหมายเหมือนกัน 
      แทนที่ภาพพจนใ์นภาษาตน้ทางดว้ยภาพพจนใ์นภาษาปลายทางที่มีความหมายเหมือนกนั ในที่นีพ้บ 

เพียงหนึ่งตวัอย่าง เป็นการแปลแบบใชค้ าแทนอวยัวะหนึ่งมาแทนค าอวยัวะหนึ่ง ไดแ้ก่    
 

 
 

ตัวอย่างที ่4 
亲家，听说咱的孩子闹脾气了？(น.71) 
ฉบับแปล  
 “พี่ ไดข้่าววา่ลกูสาวพี่หวัฟัดหวัเหวี่ยงหรอื”  (น.84) 
  ตวัอย่างที่ 4 อปุลกัษณเ์ชิงมโนทศัน ์“ความโกรธ” ที่พบคือ “ความโกรธคือไอรอ้น” 脾 pí หมายถึงมา้ม ซึง่เป็นอวยัวะ

ในร่างกาย และ หวั ท่ีน ามาใชแ้ปลก็เป็นอวยัวะร่างกายเช่นกัน ส่วนค าว่า 闹 nào หมายถึง ระบาย(อารมณ)์ ที่วุ่นวายปะทุ
ขึน้มา ในตัวอย่างนีค้ลา้ยกับตัวอย่างที่ 3 ค าว่า 气 qì ในตัวอย่างนี ้หมายถึง ลมปราณช่ีตามศาสตรแ์พทยแ์ผนจีน โดย
ลมปราณช่ีมีฤทธ์ิเป็นหยาง จึงอาจเรียกไดว้่าเป็น ไอรอ้นหรือลมรอ้น หากแปลตรงตวัจะไดว้่า มา้มระบายลมปราณช่ี(气 qì) 
ออกมา  ส่วน “หวัฟัดหวัเหวี่ยง” นัน้ ตามพจนานกุรมราชบณัฑิตยสถานปีพ.ศ.2554 เป็นค าวิเศษณห์มายถึง “อาการที่โกรธจดั 
เช่น เขาโกรธจดั เดินหวัฟัดหวัเหวี่ยงออกไป” การแปลเช่นนีจ้งึเป็นการใชภ้าพพจน ์“หวั”  ในภาษาไทยแทนภาพพจน ์“มา้ม” ใน
ภาษาจีน  

นอกจากนี ้Ning Yu (1998:  74-75)กล่าวไวว้่า มา้ม脾 pí มีความสมัพนัธก์บัอารมณโ์กรธโดยตรง โดยยกทฤษฎี
หา้ธาต(ุ五行 wǔxíng) มาอธิบายว่า “ โลกเกิดจากการรวมตวัจากธาต ุ5 ชนิดไดแ้ก่ ไม ้ไฟ ดิน โลหะ และน า้ ซึ่งธาตทุัง้หา้นี ้
เกือ้หนนุและยบัยัง้ซึ่งกนัและกนั เม่ือการแพทยแ์ผนจีนน าทฤษฎีนีม้าอธิบายว่าอวยัวะต่าง  ๆภายในรา่งกายท างานเกือ้หนนุกนั 
โดยเฉพาะอวยัวะภายใน脏 zàng ซึ่งประกอบดว้ย ตบั หวัใจ มา้ม ปอด ไต ตบัท าหนา้ที่ควบคมุอารมณโ์กรธ หวัใจควบคมุ
ความสุข ม้ามควบคุมความเครียดและความโกรธ ปอดควบคุมความเศรา้  ไตควบคุมความกลัว และอวัยวะ 腑 fǔ ซึ่ง
ประกอบดว้ยถงุน า้ดีควบคมุอารมณโ์กรธ ล าไสเ้ล็กควบคมุอารมณส์ขุ กระเพาะอาหารควบคมุความเครียด ล าไสใ้หญ่ควบคมุ
ความเศรา้ กระเพาะปัสสาวะควบคุมความกลัว จากศาสตรก์ารแพทยแ์ผนจีนที่น าทฤษฎีหา้ธาตุมาประยุกตใ์ชก้ับอวัยวะ
ภายในที่ท  าหนา้ที่ควบคมุอารมณต์่าง ๆ จึงเป็นสาเหตวุ่าเหตใุดคนจีนจึงมีมโนทศันค์วามโกรธเก่ียวโยงไปถึง ตบั肝 gān และ
มา้ม 脾 pí 

2. อุปลักษณเ์ชิงมโนทศันท์ีป่ระกอบด้วยค าว่า huǒ 

            อปุลกัษณเ์ชิงมโนทศันท์ี่ประกอบดว้ยค าวา่ huǒ มีทัง้หมด 6 ตวัอย่าง ซึง่พบรูปการแปลเพียง 2 แบบดงันี ้
      2.1 แปลแบบตคีวามหรืออธิบายความ 
                แปลแบบตีความหรืออธิบายความ หมายถึง การแปลโดยการตีความหรืออธิบายโดยที่ความหมายใน
ภาษาตน้ทางยงัคงเดิม พบการแปลประเภทนี ้2 ตวัอย่าง เช่น  

ตัวอย่างที ่5 
他倒退了一步，看看那长木牌上的一溜红字，心里怒火燃烧，明知道自己确实不该

把血抹在这木牌上，但心里依然怒火燃烧。(น.38) 
ฉบับแปล 
เขากา้วถอยหลงัหนึ่งกา้ว แลว้มองตวัอกัษรสีแดงบนป้ายไมย้าวๆแผ่นนัน้ เขาโมโหมาก รูท้ัง้รูว้่าตวัเองไม่ควรป้าย

เลือดบนปา้ยไมแ้ผ่นนัน้ แตเ่ขาก็ยงัโมโหอยู่ดี (น.48)   



1850
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
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จากตวัอย่างขา้งตน้ อุปลกัษณเ์ชิงมโนทัศนท์ี่พบคือ “ความโกรธคือไฟ” ชาวจีนมีมโนทัศนว์่า ความโกรธสามารถ
ท าลายความสัมพันธ์ของคนได ้เช่นเดียวกับไฟที่สามารถแผดเผาท าลายทุกอย่างไดใ้นชั่วพริบตา ในวลี “怒火燃烧 nù   

huǒ ránshāo” หากแปลตรงตวัจะไดว้่า “ไฟโกรธแผดเผา” ในภาษาไทยมีส านวนภาพพจนใ์นลกัษณะนี ้เช่น ไฟสมุทรวง 
หมายถึง “ความรุ่มรอ้นท่ีเกิดจากความรกั ความโกรธ หรือ ความแคน้ ที่เกาะกุมสะสมพอกพูนเพิ่มขึน้ในหวัอกหวัใจ” แต่ใน
บริบทนีเ้ป็นความรุม่รอ้นท่ีเกิดจากความโกรธ หากแปลแบบตรงตวัว่า ในใจของเขามีไฟสมุอยู่ อาจจะไม่เหมาะสม เพราะคน
ไทยมกัจะเขา้ใจส านวนนีใ้นความหมายของความทกุข ์ความเจ็บปวดทรมานจากความรกัมากกว่าความโกรธ ดงันัน้การแปล
แบบตีความจงึเหมาะสมในบรบิทนี ้ 
        ตัวอย่างที ่6 

金菊哭着，心里的火稍稍平了些。(น.66) 
ฉบับแปล 
จินจ๋ีวย์งัคงรอ้งไห ้แต่อารมณโ์กรธในใจคอ่ยๆลดนอ้ยลง (น.78) 
จากตวัอย่างขา้งตน้ อุปลกัษณเ์ชิงมโนทศันท์ี่พบคือ “ความโกรธคือไฟ” วลี心里的火 xīnlǐ de huǒ หมายถึง 

ไฟที่อยู่ในใจ ในภาษาไทยมีภาพพจน ์ไฟ เช่นเดียวกนัแต่การแปลโดยเก็บภาพพจน ์“ไฟ” ซึ่งสามารถแปลไดว้่า ไฟสมุทรวง ใน
บรบิทนีอ้าจไม่เหมาะสมดว้ยเหตผุลเช่นเดียวกบัตวัอย่างที่ 5 

      2.2 แปลโดยคงภาพพจนใ์นภาษาต้นทางไว้   
               แปลโดยคงภาพพจน์ในภาษาตน้ทางไว้  หมายถึง การแปลแบบตรงตัว ค าต่อค า โดยพบการแปล
ประเภทนีเ้พียง 1 ตวัอย่าง ไดแ้ก่    
                 ตัวอย่างที ่7 

       水煎包铺子的女老板吃了一惊，道：大叔，谁惹了您，值当的发这么大的火？                                                                                                                       
                                                                                                                                                                               (น.351) 
     ฉบับแปล 

                      เถา้แก่เนีย้รา้นซาลาเปาตกอกตกใจ “ลงุจงัโคว่ ใครท าอะไรลงุคะ ท าไมลงุถึงโกรธเป็นฟืนเป็นไฟขนาดนี”้          
                                                                                                                                                                                                (น.376)        

  จากตัวอย่างที่ 7 อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ที่พบคือ “ความโกรธคือไฟ” เห็นไดจ้ากกริยาวลี “发这么大的火”         
fā zhème dà de huǒ ในบทแปลผูแ้ปลแปลโดยยังเก็บภาพพจน ์“ไฟ”เอาไว ้ในบริบทนีต้่างจากตัวอย่าง 5 และ 6 
เพราะในตวัอย่างที่ 5 และ 6 นัน้คนไทยจะเขา้ใจว่าไฟที่อยู่ในใจหรือไฟสุมทรวงนัน้เกิดจากความทุกขจ์ากความรกัมากกว่า
ความโกรธ แตใ่นบรบิทนีไ้ม่ใช่ไฟจากความทกุขแ์ตห่มายถึงความโกรธ จงึสามารถแปลตรงตวัได ้เน่ืองจากคนไทยมีมโนทศันว์่า
ความโกรธสามารถท าลายความสมัพนัธไ์ดเ้ช่นเดียวกบัไฟที่ท  าลายทกุสิ่งเช่นเดียวกบัคนจีน 

 
 
 

 
 

สรุปผลการวิจัย 
อปุลกัษณเ์ชิงมโนทศัน ์“ความโกรธ” สามารถสรุปไดด้งัตารางตอ่ไปนี ้
ตารางที ่1 ความโกรธคือไอร้อน 

มโนทศันต์น้ทาง  มโนทศันป์ลายทาง 

ไอรอ้น气 qì    ความโกรธ 

ระดบัความมากนอ้ยของ ไอรอ้น 气 qì 

ปรากฏในค าวา่  闹 nào ระบาย(ไอรอ้น ลมรอ้น) 
                     冲 chōng (ไอรอ้น) พุ่ง                   
                     消 xiāo ไอรอ้น(จางลง) 

   ระดบัความรุนแรงของความโกรธ 
             โกรธ (มากจนขึน้ถึงขีดสดุ) 
             โกรธ (มาก)                                 
             โกรธ (นอ้ยลง/ หายโกรธ) 

            
ตารางที ่2 ความโกรธคือไฟ       

มโนทศันต์น้ทาง  มโนทศันป์ลายทาง 

ไฟ火 huǒ  ความโกรธ 

ระดบัความมากนอ้ยของ ไฟ火 huǒ  

ปรากฏในค าวา่  燃烧 ránshāo (ไฟ)แผดเผา 
                    发大 fā dà (ไฟ)ลกุโชน 

                    平      píng (ไฟ)มอดลง 

 ระดบัความรุนแรงของความโกรธ 
             โกรธ (สดุขีด/ หวัรอ้น) 
             โกรธ (มากขึน้) 
             โกรธ (นอ้ยลง/ หายโกรธ) 

จากตารางที่ 1 จะเห็นไดว้่ามโนทศันข์องชาวจีนคือ ความโกรธคือไอรอ้น ไอรอ้น气 qì แทนความโกรธ ส่วนความ
มากนอ้ยของไอรอ้น气 qì แทนความรุนแรงของความโกรธ ในวฒันธรรมจีนมีความเก่ียวขอ้งกบัหยินหยางและลมปราณช่ีใน
ศาสตรด์า้นแพทยแ์ผนจีน ค าต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัความโกรธจึงมกัจะมีค าว่า气 qì ปรากฏดว้ยเสมอ ในภาษาไทยไม่ไดร้บั
อิทธิพลจากทฤษฎีเหลา่นีม้าบรรยายความโกรธ แตก็่มีค าที่แสดงถึงอปุลกัษณ ์“ความโกรธคือไอรอ้น” เช่น เขาโกรธจนควนัออก
หู เป็นตน้ อุปลกัษณเ์ชิงมโนทศันท่ี์ประกอบดว้ยค าว่า 气 qì เม่ือแปลเป็นภาษาไทยจึงมกัจะเป็นการแปลแบบตีความ การ
แปลประเภทนีเ้ป็นการแปลเพื่อการสื่อสาร โดยเนน้สื่อความหมายเป็นหลกัมากกว่าตวัภาษา 

ตารางท่ี 2 อุปลกัษณเ์ชิงมโนทศันท่ี์พบคือ ความโกรธคือไฟ ส่วนระดบัความมากนอ้ยของไฟแทนความรุนแรงของ
ความโกรธ ชาวไทยมีมโนทศันด์งักล่าวเช่นกนั ดงัในตวัอย่างที่ 7 “โกรธเป็นฟืนเป็นไฟ” เน่ืองจาก ไฟ เป็นสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติ
และ ไฟ สามารถท าลายทกุสิ่งไดใ้นชั่วพรบิตา ท าใหช้าวจีนและชาวไทยใชไ้ฟมาเป็นตวัแทนของความโกรธ เพราะความโกรธก็
สามารถท าลายความสัมพันธ์ของคนรอบข้างเช่นเดียวกับไฟที่ เผาท าลายทุกอย่าง เม่ือแปลอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ที่
ประกอบดว้ยค าวา่ 火 huǒ จงึสามารถแปลตรงตวัได ้โดยที่ความหมายยงัคงเดิม  

อาจกล่าวไดว้่า อุปลกัษณเ์ชิงมโนทศัน ์“ความโกรธคือความรอ้น” เป็นสากลท่ีมีทัง้ในภาษาจีนและภาษาไทย และ
เป็นไปไดท้ี่มนษุยท์กุชนชาติอาจจะมีมโนทศันเ์ช่นเดียวกนันี ้แต่อาจจะสื่อออกมาในรูปค าที่ต่างกนั การแปลอปุลกัษณเ์ชิงมโน
ทศันค์วามโกรธที่มีค าวา่ 气 qì จากภาษาจีนเป็นภาษาไทยจงึมกัจะพบในรูปแบบของการตีความเป็นส่วนใหญ่ เพราะคนไทย
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จากตวัอย่างขา้งตน้ อุปลกัษณเ์ชิงมโนทัศนท์ี่พบคือ “ความโกรธคือไฟ” ชาวจีนมีมโนทัศนว์่า ความโกรธสามารถ
ท าลายความสัมพันธ์ของคนได ้เช่นเดียวกับไฟที่สามารถแผดเผาท าลายทุกอย่างไดใ้นชั่วพริบตา ในวลี “怒火燃烧 nù   

huǒ ránshāo” หากแปลตรงตวัจะไดว้่า “ไฟโกรธแผดเผา” ในภาษาไทยมีส านวนภาพพจนใ์นลกัษณะนี ้เช่น ไฟสมุทรวง 
หมายถึง “ความรุ่มรอ้นที่เกิดจากความรกั ความโกรธ หรือ ความแคน้ ที่เกาะกุมสะสมพอกพูนเพิ่มขึน้ในหวัอกหวัใจ” แต่ใน
บริบทนีเ้ป็นความรุม่รอ้นที่เกิดจากความโกรธ หากแปลแบบตรงตวัว่า ในใจของเขามีไฟสมุอยู่ อาจจะไม่เหมาะสม เพราะคน
ไทยมกัจะเขา้ใจส านวนนีใ้นความหมายของความทกุข ์ความเจ็บปวดทรมานจากความรกัมากกว่าความโกรธ ดงันัน้การแปล
แบบตีความจงึเหมาะสมในบรบิทนี ้ 
        ตัวอย่างที ่6 

金菊哭着，心里的火稍稍平了些。(น.66) 
ฉบับแปล 
จินจ๋ีวย์งัคงรอ้งไห ้แต่อารมณโ์กรธในใจคอ่ยๆลดนอ้ยลง (น.78) 
จากตวัอย่างขา้งตน้ อุปลกัษณเ์ชิงมโนทศันท์ี่พบคือ “ความโกรธคือไฟ” วลี心里的火 xīnlǐ de huǒ หมายถึง 

ไฟที่อยู่ในใจ ในภาษาไทยมีภาพพจน ์ไฟ เช่นเดียวกนัแต่การแปลโดยเก็บภาพพจน ์“ไฟ” ซึ่งสามารถแปลไดว้่า ไฟสมุทรวง ใน
บรบิทนีอ้าจไม่เหมาะสมดว้ยเหตผุลเช่นเดียวกบัตวัอย่างที่ 5 

      2.2 แปลโดยคงภาพพจนใ์นภาษาต้นทางไว้   
               แปลโดยคงภาพพจน์ในภาษาตน้ทางไว้  หมายถึง การแปลแบบตรงตัว ค าต่อค า โดยพบการแปล
ประเภทนีเ้พียง 1 ตวัอย่าง ไดแ้ก่    
                 ตัวอย่างที ่7 

       水煎包铺子的女老板吃了一惊，道：大叔，谁惹了您，值当的发这么大的火？                                                                                                                       
                                                                                                                                                                               (น.351) 
     ฉบับแปล 

                      เถา้แก่เนีย้รา้นซาลาเปาตกอกตกใจ “ลงุจงัโคว่ ใครท าอะไรลงุคะ ท าไมลงุถึงโกรธเป็นฟืนเป็นไฟขนาดนี”้          
                                                                                                                                                                                                (น.376)        

  จากตัวอย่างที่ 7 อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ที่พบคือ “ความโกรธคือไฟ” เห็นไดจ้ากกริยาวลี “发这么大的火”         
fā zhème dà de huǒ ในบทแปลผูแ้ปลแปลโดยยังเก็บภาพพจน ์“ไฟ”เอาไว ้ในบริบทนีต้่างจากตัวอย่าง 5 และ 6 
เพราะในตวัอย่างที่ 5 และ 6 นัน้คนไทยจะเขา้ใจว่าไฟที่อยู่ในใจหรือไฟสุมทรวงนัน้เกิดจากความทุกขจ์ากความรกัมากกว่า
ความโกรธ แตใ่นบรบิทนีไ้ม่ใช่ไฟจากความทกุขแ์ตห่มายถึงความโกรธ จงึสามารถแปลตรงตวัได ้เน่ืองจากคนไทยมีมโนทศันว์่า
ความโกรธสามารถท าลายความสมัพนัธไ์ดเ้ช่นเดียวกบัไฟที่ท  าลายทกุสิ่งเช่นเดียวกบัคนจีน 

 
 
 

 
 

สรุปผลการวิจัย 
อปุลกัษณเ์ชิงมโนทศัน ์“ความโกรธ” สามารถสรุปไดด้งัตารางตอ่ไปนี ้
ตารางที ่1 ความโกรธคือไอร้อน 

มโนทศันต์น้ทาง  มโนทศันป์ลายทาง 

ไอรอ้น气 qì    ความโกรธ 

ระดบัความมากนอ้ยของ ไอรอ้น 气 qì 

ปรากฏในค าวา่  闹 nào ระบาย(ไอรอ้น ลมรอ้น) 
                     冲 chōng (ไอรอ้น) พุ่ง                   
                     消 xiāo ไอรอ้น(จางลง) 

   ระดบัความรุนแรงของความโกรธ 
             โกรธ (มากจนขึน้ถึงขีดสดุ) 
             โกรธ (มาก)                                 
             โกรธ (นอ้ยลง/ หายโกรธ) 

            
ตารางที ่2 ความโกรธคือไฟ       

มโนทศันต์น้ทาง  มโนทศันป์ลายทาง 

ไฟ火 huǒ  ความโกรธ 

ระดบัความมากนอ้ยของ ไฟ火 huǒ  

ปรากฏในค าวา่  燃烧 ránshāo (ไฟ)แผดเผา 
                    发大 fā dà (ไฟ)ลกุโชน 

                    平      píng (ไฟ)มอดลง 

 ระดบัความรุนแรงของความโกรธ 
             โกรธ (สดุขีด/ หวัรอ้น) 
             โกรธ (มากขึน้) 
             โกรธ (นอ้ยลง/ หายโกรธ) 

จากตารางท่ี 1 จะเห็นไดว้่ามโนทศันข์องชาวจีนคือ ความโกรธคือไอรอ้น ไอรอ้น气 qì แทนความโกรธ ส่วนความ
มากนอ้ยของไอรอ้น气 qì แทนความรุนแรงของความโกรธ ในวฒันธรรมจีนมีความเก่ียวขอ้งกบัหยินหยางและลมปราณช่ีใน
ศาสตรด์า้นแพทยแ์ผนจีน ค าต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความโกรธจึงมกัจะมีค าว่า气 qì ปรากฏดว้ยเสมอ ในภาษาไทยไม่ไดร้บั
อิทธิพลจากทฤษฎีเหลา่นีม้าบรรยายความโกรธ แตก็่มีค าที่แสดงถึงอปุลกัษณ ์“ความโกรธคือไอรอ้น” เช่น เขาโกรธจนควนัออก
หู เป็นตน้ อุปลกัษณเ์ชิงมโนทศันท์ี่ประกอบดว้ยค าว่า 气 qì เม่ือแปลเป็นภาษาไทยจึงมกัจะเป็นการแปลแบบตีความ การ
แปลประเภทนีเ้ป็นการแปลเพื่อการสื่อสาร โดยเนน้สื่อความหมายเป็นหลกัมากกว่าตวัภาษา 

ตารางที่ 2 อุปลกัษณเ์ชิงมโนทศันท์ี่พบคือ ความโกรธคือไฟ ส่วนระดบัความมากนอ้ยของไฟแทนความรุนแรงของ
ความโกรธ ชาวไทยมีมโนทศันด์งักล่าวเช่นกนั ดงัในตวัอย่างที่ 7 “โกรธเป็นฟืนเป็นไฟ” เน่ืองจาก ไฟ เป็นสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติ
และ ไฟ สามารถท าลายทกุสิ่งไดใ้นชั่วพรบิตา ท าใหช้าวจีนและชาวไทยใชไ้ฟมาเป็นตวัแทนของความโกรธ เพราะความโกรธก็
สามารถท าลายความสัมพันธ์ของคนรอบข้างเช่นเดียวกับไฟที่ เผาท าลายทุกอย่าง เม่ือแปลอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ที่
ประกอบดว้ยค าวา่ 火 huǒ จงึสามารถแปลตรงตวัได ้โดยที่ความหมายยงัคงเดิม  

อาจกล่าวไดว้่า อุปลกัษณเ์ชิงมโนทศัน ์“ความโกรธคือความรอ้น” เป็นสากลที่มีทัง้ในภาษาจีนและภาษาไทย และ
เป็นไปไดท้ี่มนษุยท์กุชนชาติอาจจะมีมโนทศันเ์ช่นเดียวกนันี ้แต่อาจจะสื่อออกมาในรูปค าที่ต่างกนั การแปลอปุลกัษณเ์ชิงมโน
ทศันค์วามโกรธที่มีค าวา่ 气 qì จากภาษาจีนเป็นภาษาไทยจงึมกัจะพบในรูปแบบของการตีความเป็นส่วนใหญ่ เพราะคนไทย
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การรับรู้ของคณาจารย์และนิสิตเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความ

สามารถทางด้านภาษาอังกฤษของนิสิตไทยที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ

ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์1*

บทคัดย่อ
ปจัจบุนันีค้วามสามารถทางดา้นภาษาอังกฤษถอืเป็นเครือ่งมอืส�าคญัในการศกึษาและการสือ่สาร การใชภ้าษาองักฤษเปน็

สื่อกลางในการเรียนการสอนจึงเป็นแนวคิดหนึ่งที่อาจจะช่วยพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของนิสิตได้ การวิจัยนี้จึงมุ่ง

ศกึษาการรับรู้ของคณาจารยแ์ละนิสติเก่ียวกบัการใช้ภาษาอังกฤษเปน็ส่ือกลางในการเรยีนการสอนเพือ่พฒันาความสามารถทางด้าน

ภาษาอังกฤษของนิสิต กรณีศึกษา คณาจารย์และนิสิตสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ผลการวิจัย

แสดงให้เห็นว่า ท้ังคณาจารย์และนิสิตเห็นด้วยกับแนวคิดนี้แต่มองว่าตนยังไม่มีความพร้อม มหาวิทยาลัยควรจัดอบรมเพื่อเตรียม

ความพร้อมทางภาษาให้กับทั้งคณาจารย์และนิสิตก่อนที่จะมีการก�าหนดนโยบาย นอกจากนี้ คณาจารย์เองไม่ได้เชี่ยวชาญมากพอที่

จะใช้ภาษาอังกฤษในการถ่ายทอดความรู้ในสาขาวิชาเอกของตนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และนิสิตที่เคยเรียนในรายวิชาที่ใช้ภาษา

องักฤษเปน็สือ่กลางในการเรยีนการสอนกลา่วว่า พวกเขารูสึ้กสนกุกบัการเรยีนในลกัษณะนี ้แตค่ดิวา่ไมใ่ชแ่นวคดิทีด่เีนือ่งจากผลการ

เรียนของรายวิชาส่งผลกระทบต่อระดับคะแนนเฉลี่ยของพวกเขา นิสิตไม่พร้อมที่จะเรียนรู้ทั้งเนื้อหาและภาษาในคราวเดียวกัน และ

มองว่าการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้นั้นเหมาะส�าหรับกิจกรรมนอกชั้นเรียนเสียมากกว่า

ค�าส�าคัญ: การรับรู้ การใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอน ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ นิสิตไทยที่ใช้ภาษา

อังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ

1 ดร.,	สาขาวิชาภาษาตะวันตก	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยทักษิณ	สงขลา	90000
1	Dr.,	Department	of	Western	Languages,	Faculty	of	Humanities	and	Social	Sciences,	Thaksin	University,	Songkhla,	90000
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Perceptions of Teachers and Students towards Using English as a Medium of Instruction to 

Improve English Proficiency of Thai EFL Undergraduates

Khwanchit Suwannoppharat1*

Abstract 
English proficiency is currently a significant tool for education and communication. The trend of using 

English as a medium of instruction (EMI) is an idea to help improve students’ English proficiency. This research 

study aimed to investigate perceptions of teachers and students towards the use of EMI to Improve English 

Proficiency of the students, a case study of teachers and students at Faculty of Humanities and Social Sciences, 

Thaksin University. The research findings indicated that both teachers and students agreed with the idea; 

however, they thought they have not been ready for it. The university should provide training programs 

for language preparation before launching the policy. In addition, the teachers are not good enough in using 

English to effectively transfer knowledge in their field. The students who used to study in the EMI classes said 

that they feel fun when learning in the EMI classes, but it has not still a good idea as learning outcomes affect 

the Grade Point Average (GPA), they have not been ready to learn both content and language in the same time, 

and they thought EMI is better for extracurricular activities. 

Keywords: Perception, Using English as a Medium of Instruction, English Proficiency, Thai EFL Undergraduates 

บทน า 
ภาษาอังกฤษถือเป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างผู้คนจากทั่วโลกในยุคโลกาภิวัตน์ ด้วยเหตุนี้ความสามารถ                

ทางภาษาอังกฤษจึงถือเป็นอาวุธส าคัญในการด ารงชีวิต องค์กรทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่าง ๆ ในประเทศไทย                
จึงให้ความส าคัญต่อการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษในการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตของตน เพื่อจุดมุ่งหมายทาง
การศึกษา การอาชีพ การท่องเที่ยวต่างประเทศ การเข้าถึงเทคโนโลยี และความส าเร็จทางธุรกิจ [1] [2] [3] อย่างไรก็ตาม 
ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนิสิตในระดับปริญญาบัณฑิตของไทยโดยรวมยังคงอยู่ในระดับต่ าเนื่องจากขาดโอกาส           
ในการประยุกต์ใช้ทักษะภาษาอังกฤษที่เรียนรู้มาในบริบทจริง กล่าวคือ นิสิตไทยส่วนใหญ่ใช้ภาษาอังกฤษเเฉพาะในห้องเรียน
รายวิชาภาษาอังกฤษเท่านั้น [4] [5] การจัดการเรียนการสอนส่วนใหญ่ใช้ภาษาไทยเป็นสื่อกลาง เนื่องจากผู้สอนส่วนใหญ่เป็นคน
ไทยซึ่งไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันเช่นเดียวกัน [6] [7] สิ่งที่เกิดขึ้นนี้ถือเป็นข้อจ ากัดในการพัฒนาความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษของนิสิตไทย ดังนั้น หากไม่สามารถเปลี่ยนสถานภาพภาษาอังกฤษจากภาษาต่างประเทศเป็นสถานะอื่นที่นิสิตไทย
สามารถใช้ในชีวิตประจ าวันประจ าวันได้ การกระตุ้นการประยุกต์ใช้ทักษะภาษาอังกฤษในช้ันเรียนให้มากท่ีสุด โดยการส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนจึงอาจเป็นทางออกท่ีดีทางหนึ่ง   

การรับรู้ (perception) ถือปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งในการเรียนรู้ภาษา [8] เนื่องจากการรับรู้ถือเป็นกระบวนการ           
ในการตระหนักและยอมรับบางสิ่งบางอย่างผ่านความรู้สึกทางใจซึ่งเกี่ยวข้องกันกับทัศนคติซึ่งสะท้อนความรู้สึกข้างในใจท้ังทางบวก
และทางลบโดยพิจารณาผ่านประสบการณ์ของคนแต่ละคนซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ [9] [10] ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลส าคัญต่อ
การเรียนรู้ทางภาษา ซึ่งเป็นที่แน่นอนว่าผู้เรียนที่มีทัศนคติเชิงบวกต่อการเรียนหรือภาษาที่เรียนจะสามารถมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีกว่า
ผู้เรียนที่มีทัศนคติเชิงลบ [11] อย่างไรก็ตาม ผู้สอนมีอิทธิพลอย่างมากต่อการเรียนรู้ภาษาของผู้เรียน ดังนั้น การเปลี่ยนแปลง
บทบาทของผู้สอนจึงเป็นตัวเฟืองส าคัญในการเปลี่ยนทัศนคติของผู้เรียนได้เช่นเดียวกัน [12] [13] การรับรู้ของทั้งผู้สอนและผู้เรียน
จึงจะสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองและแนวคิดของผู้รับนโยบายไปปฏิบัติว่าจริง ๆ แล้วพวกเขาคิดเห็นอย่างไร ส่งผลต่อตัวอาจารย์เอง
และนิสิตอย่างไร เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของนโยบายหรือไม่ มีปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้าง และเห็นควรแก้ไขอย่างไร เพื่อที่จะท า
ให้การพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของนิสิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาการรับรู้ของอาจารย์ที่มีต่อการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการสอนรายวิชา
ของตนเพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของตนเองและนิสิต และการรับรู้ของนิสิตต่อการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง    
ในการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของตน  
  

วิธีด าเนินการวิจัย 
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยแบบผสมผสานเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งศึกษากรณีตัวอย่างคณาจารย์และนิสิตสังกัด      

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยใช้แบบสอบถามแสดงความคิดเห็น 4 ระดับ ส าหรับการเก็บข้อมูล        
เชิงปริมาณจากกลุ่มตัวอย่างอาจารย์ 25 ท่านจาก 5 สาขาวิชา และนิสิต 400 คน จาก 12 หลักสูตรในสังกัดคณมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ มีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างตามวิธีการของยามาเน่ ที่ระดับ      
ความเช่ือมั่น 95% และก าหนดความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ .05 แบบสอบถามนี้มีเนื้อหาครอบคลุม 3 ประเด็น คือ ข้อมูล      
ส่วนบุคคล การรับรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางเพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษ และข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษ ส าหรับ
การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง โดยประกอบด้วยค าถามต่างๆ  ในแบบสอบถามแต่สามารถท่ีจะ
ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความชัดเจนในค าตอบ โดยตัวอย่างในการสัมภาษณ์เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เนื่องจาก         
กลุ่มตัวอย่างมีข้อจ ากัดทางด้านเวลาและตารางงาน จึงเป็นการสัมภาษณ์คณาจารย์ทั้งหมด  5 ท่านโดยความสมัครใจจาก             
5 สาขาวิชาๆ ละ 1 ท่าน  โดยเครื่องมือวิจัยได้มีการวัดความเที่ยงตรง โดยให้ท่านผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่านพิจารณาและตัดสิน
โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น ในส่วนของการสัมภาษณ์ได้มีการน าบทสัมภาษณ์มาแจ้งเนื้อหา      
ในรายละเอียดและจัดหมวดหมู่หัวข้อประเด็นท่ีกลุ่มตัวอย่างกล่าวถึงเพื่อใช้ในการสนับสนุนแนวคิดที่ได้จากผลของแบบสอบถาม 
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บทน า 
ภาษาอังกฤษถือเป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างผู้คนจากทั่วโลกในยุคโลกาภิวัตน์ ด้วยเหตุนี้ความสามารถ                

ทางภาษาอังกฤษจึงถือเป็นอาวุธส าคัญในการด ารงชีวิต องค์กรทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่าง ๆ ในประเทศไทย                
จึงให้ความส าคัญต่อการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษในการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตของตน เพื่อจุดมุ่งหมายทาง
การศึกษา การอาชีพ การท่องเที่ยวต่างประเทศ การเข้าถึงเทคโนโลยี และความส าเร็จทางธุรกิจ [1] [2] [3] อย่างไรก็ตาม 
ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนิสิตในระดับปริญญาบัณฑิตของไทยโดยรวมยังคงอยู่ในระดับต่ าเนื่องจากขาดโอกาส           
ในการประยุกต์ใช้ทักษะภาษาอังกฤษที่เรียนรู้มาในบริบทจริง กล่าวคือ นิสิตไทยส่วนใหญ่ใช้ภาษาอังกฤษเเฉพาะในห้องเรียน
รายวิชาภาษาอังกฤษเท่านั้น [4] [5] การจัดการเรียนการสอนส่วนใหญ่ใช้ภาษาไทยเป็นสื่อกลาง เนื่องจากผู้สอนส่วนใหญ่เป็นคน
ไทยซึ่งไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันเช่นเดียวกัน [6] [7] สิ่งที่เกิดขึ้นนี้ถือเป็นข้อจ ากัดในการพัฒนาความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษของนิสิตไทย ดังนั้น หากไม่สามารถเปลี่ยนสถานภาพภาษาอังกฤษจากภาษาต่างประเทศเป็นสถานะอื่นท่ีนิสิตไทย
สามารถใช้ในชีวิตประจ าวันประจ าวันได้ การกระตุ้นการประยุกต์ใช้ทักษะภาษาอังกฤษในช้ันเรียนให้มากท่ีสุด โดยการส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนจึงอาจเป็นทางออกท่ีดีทางหนึ่ง   

การรับรู้ (perception) ถือปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งในการเรียนรู้ภาษา [8] เนื่องจากการรับรู้ถือเป็นกระบวนการ           
ในการตระหนักและยอมรับบางสิ่งบางอย่างผ่านความรู้สึกทางใจซึ่งเกี่ยวข้องกันกับทัศนคติซึ่งสะท้อนความรู้สึกข้างในใจท้ังทางบวก
และทางลบโดยพิจารณาผ่านประสบการณ์ของคนแต่ละคนซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ [9] [10] ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลส าคัญต่อ
การเรียนรู้ทางภาษา ซึ่งเป็นที่แน่นอนว่าผู้เรียนที่มีทัศนคติเชิงบวกต่อการเรียนหรือภาษาที่เรียนจะสามารถมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีกว่า
ผู้เรียนที่มีทัศนคติเชิงลบ [11] อย่างไรก็ตาม ผู้สอนมีอิทธิพลอย่างมากต่อการเรียนรู้ภาษาของผู้เรียน ดังนั้น การเปลี่ยนแปลง
บทบาทของผู้สอนจึงเป็นตัวเฟืองส าคัญในการเปลี่ยนทัศนคติของผู้เรียนได้เช่นเดียวกัน [12] [13] การรับรู้ของทั้งผู้สอนและผู้เรียน
จึงจะสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองและแนวคิดของผู้รับนโยบายไปปฏิบัติว่าจริง ๆ แล้วพวกเขาคิดเห็นอย่างไร ส่งผลต่อตัวอาจารย์เอง
และนิสิตอย่างไร เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของนโยบายหรือไม่ มีปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้าง และเห็นควรแก้ไขอย่างไร เพื่อที่จะท า
ให้การพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของนิสิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาการรับรู้ของอาจารย์ที่มีต่อการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการสอนรายวิชา
ของตนเพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของตนเองและนิสิต และการรับรู้ของนิสิตต่อการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง    
ในการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของตน  
  

วิธีด าเนินการวิจัย 
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยแบบผสมผสานเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งศึกษากรณีตัวอย่างคณาจารย์และนิสิตสังกัด      

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยใช้แบบสอบถามแสดงความคิดเห็น 4 ระดับ ส าหรับการเก็บข้อมูล        
เชิงปริมาณจากกลุ่มตัวอย่างอาจารย์ 25 ท่านจาก 5 สาขาวิชา และนิสิต 400 คน จาก 12 หลักสูตรในสังกัดคณมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ มีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างตามวิธีการของยามาเน่ ที่ระดับ      
ความเช่ือมั่น 95% และก าหนดความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ .05 แบบสอบถามนี้มีเนื้อหาครอบคลุม 3 ประเด็น คือ ข้อมูล      
ส่วนบุคคล การรับรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางเพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษ และข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษ ส าหรับ
การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง โดยประกอบด้วยค าถามต่างๆ  ในแบบสอบถามแต่สามารถท่ีจะ
ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความชัดเจนในค าตอบ โดยตัวอย่างในการสัมภาษณ์เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เนื่องจาก         
กลุ่มตัวอย่างมีข้อจ ากัดทางด้านเวลาและตารางงาน จึงเป็นการสัมภาษณ์คณาจารย์ทั้งหมด  5 ท่านโดยความสมัครใจจาก             
5 สาขาวิชาๆ ละ 1 ท่าน  โดยเครื่องมือวิจัยได้มีการวัดความเที่ยงตรง โดยให้ท่านผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่านพิจารณาและตัดสิน
โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น ในส่วนของการสัมภาษณ์ได้มีการน าบทสัมภาษณ์มาแจ้งเนื้อหา      
ในรายละเอียดและจัดหมวดหมู่หัวข้อประเด็นท่ีกลุ่มตัวอย่างกล่าวถึงเพื่อใช้ในการสนับสนุนแนวคิดที่ได้จากผลของแบบสอบถาม 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
ผลการวิจัยช้ีให้เห็นว่าคณาจารย์มีการรับรู้ที่มีต่อการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการสอนรายวิชาของตนเพื่อพัฒนา

ความสามารถทางภาษาอังกฤษของตนเองและนิสิต ในแง่ต่าง ๆ ดังนี ้
 

การรับรู้เก่ียวกับประสบการณ์เดิม ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
1. ทักษะภาษาอังกฤษที่มีจะสามารถท าการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางได้ 2.44 ไม่เห็นด้วย 
2. การใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอน 1.68 ไม่เห็นด้วย 
3. การจัดท าเอกสารการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 1.68 ไม่เห็นด้วย 
4. เคยมีประสบการณ์ในการเรียนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอน 2.64 มี 
5. มีประสบการณ์ที่ดีต่อการเรียนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอน 2.96 มี 

 

ตารางที่ 1 การรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์เดิมกับการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการสอน 
 

ตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าคณาจารย์ส่วนใหญ่มองว่าตนเองนั้นไม่มีทักษะที่สามารถจะท าการเรียนการสอนโดยใช้
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางได้ เนื่องจากพวกเขาไม่มีประสบการณ์ในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนและไม่เคย
จัดท าเอกสารประกอบการสอนเป็นภาษาอังกฤษ แต่คณาจารย์ส่วนใหญ่เคยมีประสบการณ์ที่ดีในการเรียนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็น
สื่อกลางในการเรียนการสอน คณาจารย์กลุ่มตัวอย่างได้กล่าวเสริมในการสัมภาษณ์ไว้ซึ่งสามารถสรุปพอสังเขปได้ว่า “การที่ไม่ได้ใช้
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนมาทั้งชีวิตของการสอนท าให้ไม่สามารถด าเนินการสอนแบบนี้ได้ การสอนมีหลาย
องค์ประกอบ อาทิเช่น การบรรยาย การวัดผล การจัดท าเอกสารประกอบการสอน ดังนั้น หากต้องสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็น
สื่อกลางในการเรียนการสอนจริงๆ จะเป็นการเพิ่มภาระให้กับคณาจารย์” 

 
การรับรู้เก่ียวกับค่านิยมและทัศนคติ ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

6. การใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นิสิต 2.40 ไม่เห็นด้วย 
7. การใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนเป็นการเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้วัฒนธรรมตะวันตกให้แก่นิสิต 2.04 ไม่เห็นด้วย 
8. การใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนเป็นการเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษมากข้ึน 1.84 ไม่เห็นด้วย 
9. การใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนช่วยให้นิสิตเรียนรู้และท าความเข้าใจเนื้อหาในรายวิชาต่าง ๆ มากข้ึน 1.48 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

10. การใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนช่วยสร้างทัศนคติแง่บวกเกี่ยวกับภาษาอังกฤษและการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ให้แก่นิสิต 

2.48 เห็นด้วย 

 

ตารางที่ 2 การรับรู้เกี่ยวกับค่านิยมและทัศนคติกับการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการสอน 
 

ตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าคณาจารย์ส่วนใหญ่มองว่าการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนไม่ได้ช่วยในการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเป็นการเพิ่มโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมตะวันตกให้แก่นิสิต และไม่ได้เป็นการเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้
และฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษและเนื้อหาในรายวิชาต่าง ๆ มากขึ้น อย่างไรก็ตามคณาจารย์มองว่าการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง
ในการเรียนการสอนสามารถช่วยสรา้งทัศนคติแง่บวกเกี่ยวกับภาษาอังกฤษและการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้แก่นิสิตได้ คณาจารย์กลุ่ม
ตัวอย่างได้กล่าวเสริมในการสัมภาษณ์ไว้ซึ่งสามารถสรุปพอสังเขปได้ว่า “การใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนใน
รายวิชาต่าง ๆ เป็นดาบสองคม หากนิสิตไม่มีความพร้อมก็นับเป็นหายนะ เพราะนอกจากไม่ได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างที่ตั้ง
เป้าไว้อาจจะไม่ได้ความรู้ในรายวิชานั้น ๆ เต็มที่ด้วย จะส่งผลต่อการพัฒนาตนเองในทักษะวิชาเอกได้ อย่างไรก็ตาม หากมีการ
เตรียมพร้อมที่ดี ค่อยเป็นค่อยไป มีการพัฒนาทักษะทางภาษาให้นิสิตก่อน แล้วเริ่มจากการปรับสัดส่วนการใช้ภาษาอังกฤษกับ
ภาษาไทยในการสอนได้อย่างลงตัว เช่นอาจจะเริ่มจากการใช้เอกสารบรรยายเป็นภาษาอังกฤษในปีแรก ๆ ของการเรียน ปรับเป็น
สองภาษา แล้วค่อยขยับไปเรื่อย ๆ อาจจะช่วยสร้างทักษนคติแง่บวกให้กับนิสิตได้” 
 

การรับรู้เก่ียวกับความใส่ใจใฝ่รู้ การเรียนรู้ ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
11. หากต้องด าเนินการในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอน ก็พร้อมจะปรับตาม

นโยบาย 
3.00 เห็นด้วย 

12. หากมีการอบรมเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางได้ก็ยินดีเข้าร่วม 1.98 ไม่เห็นด้วย 
13. นิสิตน่าจะมีแนวโน้มในการเรียนรู้และปรับตัวเองในการเรียนในรายวิชาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอน 2.80 เห็นด้วย 
14. อยากให้มีการอบรมวิธีการที่ถูกต้องก่อนท าการสอนในลักษณะนี้ 1.84 ไม่เห็นด้วย 
15. มีต ารา อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในลักษณะนี้พร้อมแล้ว 1.88 ไม่เห็นด้วย 

 

ตารางที่ 3 การรับรู้เกี่ยวกับความใส่ใจใฝ่รู้ การเรียนรู้กับการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการสอน 
 

ตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่าคณาจารย์ส่วนใหญ่มองว่าหากมีนโยบายให้ต้องด าเนินการในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอน ก็พร้อมจะปรับตามนโยบาย และนิสิตน่าจะมีแนวโน้มในการเรียนรู้และปรับตัวเอง  
ในการเรียนในรายวิชาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอน แต่มองว่าไม่พร้อมที่จะเข้าร่วมอบรมเพิ่มเติมเพื่อให้
สามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางได้ ไม่อยากให้มีการอบรมวิธีการที่ถูกต้องก่อนท าการสอนในลักษณะนี้ 
และไม่มีต ารา อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในลกัษณะนี้เพียงพอ คณาจารย์กลุ่มตัวอย่างได้กลา่วเสริมใน
การสัมภาษณ์ไว้ซึ่งสามารถสรุปพอสังเขปได้ว่า “ภารกิจอาจารย์มีเยอะ หากต้องอบรมเพิ่มเติมเพื่อให้สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็น
สื่อกลางได้อีกจะเป็นการเพิ่มภาระเพราะมองว่าต้องใช้เวลานานเพราะทักษะภาษาอังกฤษไม่ได้ดีขนาดจะท าการสอนได้ เด็กอาจจะ
ปรับตัวได้ แต่แค่ปรับตัวได้จะเพียงพอต่อการน าความรู้ไปประกอบอาชีพในที่สุดหรือไม่ และต าราและอุปกรณ์ต่างๆ ก็ไม่พร้อม 
อาจารย์เองก็ไม่ชินกับการอ่านต าราภาษาอังกฤษจะมอบหมายให้นิสิตท าได้อย่างไร” 
 

การรับรูเ้ก่ียวกับความคาดหวัง ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
16. การสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนจะช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาของนิสิต 2.72 เห็นด้วย 
17. การสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนจะช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาของอาจารย์ผู้สอน 1.40 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
18. การสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนจะช่วยให้นิสิตสามารถท าความเข้าใจเนื้อหาในรายวิชาได้

กว้างขวางข้ึน จากการอ่านบทความหรือต าราต่างประเทศ 
2.28 ไม่เห็นด้วย 

19. อาจารย์สามารถใช้แหล่งการเรียนรู้จากทั่วโลกในรายวิชาได้มากและกว้างขวางยิ่งข้ึน 1.92 ไม่เห็นด้วย 
20. นิสิตสามารถเรียนรู้ทั้งภาษาและเนื้อหาของรายวิชาได้ลุ่มลึกมากข้ึน 1.08 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 

ตารางที่ 4 การรับรู้เกี่ยวกับความคาดหวังกับการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการสอน 
 

ตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่าคณาจารย์ส่วนใหญ่ไม่มีความคาดหวังเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียน    
การสอนนัก กล่าวคือ พวกเขามองว่า การใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนอาจจะช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาของ
นิสิต “หากนิสิตมีพื้นฐานที่ดีพอ เช่น นิสิตวิชาเอกภาษาอังกฤษ” (ผลจากการสัมภาษณ์) อย่างไรก็ตามเขาไม่ได้คาดหวังว่าการใช้
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนจะช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของพวกเขา และไม่ได้มองว่าจะช่วยในการเรียนรู้
ของนิสิตจากต าราและนอกต าราได้  และไม่ได้ ช่วยเพิ่มความเข้าใจในการเรียนรู้ภาษาและเนื้อหาของรายวิชามากขึ้น                 
จากผลการสัมภาษณ์ คณาจารย์บางท่านได้กล่าวว่า “มองว่าเป็นอุปสรรคในการเรียนรู้ด้วยซ้ าไป ท าให้นิสิตต้องเสียเวลามากกว่า
ปกติ หากต้องการให้เป็นแบบนี้ สร้างหลักสูตรนานาชาติดีกว่า แล้วรับสมัครนิสิตที่พร้อมหรือสนใจเรียนในหลักสูตรฯ จริง ๆ เข้ามา
เรียน เขาจะได้รับสภาพได้ว่าต้องเรียนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนตั้งแต่แรก”  

 
การรับรู้เก่ียวกับความพร้อมทางด้านสติปัญญา ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

21. นิสิตสามารถเรียนโดยการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนได้เพียงแต่ยังไม่ได้เริ่มต้น 1.08 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
22. นิสิตมีความพร้อมในการเรียนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนเพียงแต่ยังมีความเขินอาย 1.32 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
23. นิสิตมีความต้ังใจจะสามารถเรียนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนได้ 1.60 ไม่เห็นด้วย 
24. คณาจารย์ส่วนใหญ่มีความพร้อมในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอน 1.48 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
25. คณาจารย์สามารถปรับตัวในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนได้ 2.36 ไม่เห็นด้วย 

 

ตารางที่ 5 การรับรู้เกี่ยวกับความพร้อมทางด้านสติปัญญากับการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการสอน 
ตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่าคณาจารย์ส่วนใหญ่มองว่านิสิตไม่มีความพร้อมส าหรับการเรียนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็น

สื่อกลางในการเรียนการสอน คณาจารย์เองก็เช่นเดียวกันและไม่คิดว่าจะสามารถปรับเปลี่ยนมาใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการ
เรียนการสอนได้ จากผลการสัมภาษณ์คณาจารย์บางท่านได้เสนอแนวคิดไว้ว่า “หากประสงค์จะออกนโยบายแบบนี้จริงๆ ควรเริ่ม
จากนิสิตและอาจารย์ที่สมัครใจก่อน เพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการท าความเข้าใจเนื้อหาเนื่องด้วยมีข้อจ ากัด
ทางด้านเวลาที่ต้องเป็นไปตามปฏิทินการศึกษาด้วย และที่ส าคัญการเรียนมีผลต่อการวัดผลและประเมินผลของรายวิชาด้วย จึงมอง
ว่ากระทบหลายด้าน”   
 



1857
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
ผลการวิจัยช้ีให้เห็นว่าคณาจารย์มีการรับรู้ที่มีต่อการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการสอนรายวิชาของตนเพื่อพัฒนา

ความสามารถทางภาษาอังกฤษของตนเองและนิสิต ในแง่ต่าง ๆ ดังนี ้
 

การรับรู้เก่ียวกับประสบการณ์เดิม ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
1. ทักษะภาษาอังกฤษที่มีจะสามารถท าการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางได้ 2.44 ไม่เห็นด้วย 
2. การใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอน 1.68 ไม่เห็นด้วย 
3. การจัดท าเอกสารการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 1.68 ไม่เห็นด้วย 
4. เคยมีประสบการณ์ในการเรียนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอน 2.64 มี 
5. มีประสบการณ์ที่ดีต่อการเรียนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอน 2.96 มี 

 

ตารางที่ 1 การรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์เดิมกับการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการสอน 
 

ตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าคณาจารย์ส่วนใหญ่มองว่าตนเองนั้นไม่มีทักษะที่สามารถจะท าการเรียนการสอนโดยใช้
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางได้ เนื่องจากพวกเขาไม่มีประสบการณ์ในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนและไม่เคย
จัดท าเอกสารประกอบการสอนเป็นภาษาอังกฤษ แต่คณาจารย์ส่วนใหญ่เคยมีประสบการณ์ที่ดีในการเรียนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็น
สื่อกลางในการเรียนการสอน คณาจารย์กลุ่มตัวอย่างได้กล่าวเสริมในการสัมภาษณ์ไว้ซึ่งสามารถสรุปพอสังเขปได้ว่า “การที่ไม่ได้ใช้
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนมาทั้งชีวิตของการสอนท าให้ไม่สามารถด าเนินการสอนแบบนี้ได้ การสอนมีหลาย
องค์ประกอบ อาทิเช่น การบรรยาย การวัดผล การจัดท าเอกสารประกอบการสอน ดังนั้น หากต้องสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็น
สื่อกลางในการเรียนการสอนจริงๆ จะเป็นการเพิ่มภาระให้กับคณาจารย์” 

 
การรับรู้เก่ียวกับค่านิยมและทัศนคติ ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

6. การใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นิสิต 2.40 ไม่เห็นด้วย 
7. การใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนเป็นการเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้วัฒนธรรมตะวันตกให้แก่นิสิต 2.04 ไม่เห็นด้วย 
8. การใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนเป็นการเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษมากข้ึน 1.84 ไม่เห็นด้วย 
9. การใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนช่วยให้นิสิตเรียนรู้และท าความเข้าใจเนื้อหาในรายวิชาต่าง ๆ มากข้ึน 1.48 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

10. การใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนช่วยสร้างทัศนคติแง่บวกเกี่ยวกับภาษาอังกฤษและการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ให้แก่นิสิต 

2.48 เห็นด้วย 

 

ตารางที่ 2 การรับรู้เกี่ยวกับค่านิยมและทัศนคติกับการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการสอน 
 

ตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าคณาจารย์ส่วนใหญ่มองว่าการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนไม่ได้ช่วยในการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเป็นการเพิ่มโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมตะวันตกให้แก่นิสิต และไม่ได้เป็นการเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้
และฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษและเนื้อหาในรายวิชาต่าง ๆ มากขึ้น อย่างไรก็ตามคณาจารย์มองว่าการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง
ในการเรียนการสอนสามารถช่วยสรา้งทัศนคติแง่บวกเกี่ยวกับภาษาอังกฤษและการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้แก่นิสิตได้ คณาจารย์กลุ่ม
ตัวอย่างได้กล่าวเสริมในการสัมภาษณ์ไว้ซึ่งสามารถสรุปพอสังเขปได้ว่า “การใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนใน
รายวิชาต่าง ๆ เป็นดาบสองคม หากนิสิตไม่มีความพร้อมก็นับเป็นหายนะ เพราะนอกจากไม่ได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างที่ตั้ง
เป้าไว้อาจจะไม่ได้ความรู้ในรายวิชานั้น ๆ เต็มที่ด้วย จะส่งผลต่อการพัฒนาตนเองในทักษะวิชาเอกได้ อย่างไรก็ตาม หากมีการ
เตรียมพร้อมที่ดี ค่อยเป็นค่อยไป มีการพัฒนาทักษะทางภาษาให้นิสิตก่อน แล้วเริ่มจากการปรับสัดส่วนการใช้ภาษาอังกฤษกับ
ภาษาไทยในการสอนได้อย่างลงตัว เช่นอาจจะเริ่มจากการใช้เอกสารบรรยายเป็นภาษาอังกฤษในปีแรก ๆ ของการเรียน ปรับเป็น
สองภาษา แล้วค่อยขยับไปเรื่อย ๆ อาจจะช่วยสร้างทักษนคติแง่บวกให้กับนิสิตได้” 
 

การรับรู้เก่ียวกับความใส่ใจใฝ่รู้ การเรียนรู้ ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
11. หากต้องด าเนินการในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอน ก็พร้อมจะปรับตาม

นโยบาย 
3.00 เห็นด้วย 

12. หากมีการอบรมเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางได้ก็ยินดีเข้าร่วม 1.98 ไม่เห็นด้วย 
13. นิสิตน่าจะมีแนวโน้มในการเรียนรู้และปรับตัวเองในการเรียนในรายวิชาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอน 2.80 เห็นด้วย 
14. อยากให้มีการอบรมวิธีการที่ถูกต้องก่อนท าการสอนในลักษณะนี้ 1.84 ไม่เห็นด้วย 
15. มีต ารา อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในลักษณะนี้พร้อมแล้ว 1.88 ไม่เห็นด้วย 

 

ตารางที่ 3 การรับรู้เกี่ยวกับความใส่ใจใฝ่รู้ การเรียนรู้กับการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการสอน 
 

ตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่าคณาจารย์ส่วนใหญ่มองว่าหากมีนโยบายให้ต้องด าเนินการในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอน ก็พร้อมจะปรับตามนโยบาย และนิสิตน่าจะมีแนวโน้มในการเรียนรู้และปรับตัวเอง  
ในการเรียนในรายวิชาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอน แต่มองว่าไม่พร้อมที่จะเข้าร่วมอบรมเพิ่มเติมเพื่อให้
สามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางได้ ไม่อยากให้มีการอบรมวิธีการที่ถูกต้องก่อนท าการสอนในลักษณะนี้ 
และไม่มีต ารา อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในลกัษณะนี้เพียงพอ คณาจารย์กลุ่มตัวอย่างได้กลา่วเสริมใน
การสัมภาษณ์ไว้ซึ่งสามารถสรุปพอสังเขปได้ว่า “ภารกิจอาจารย์มีเยอะ หากต้องอบรมเพิ่มเติมเพื่อให้สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็น
สื่อกลางได้อีกจะเป็นการเพิ่มภาระเพราะมองว่าต้องใช้เวลานานเพราะทักษะภาษาอังกฤษไม่ได้ดีขนาดจะท าการสอนได้ เด็กอาจจะ
ปรับตัวได้ แต่แค่ปรับตัวได้จะเพียงพอต่อการน าความรู้ไปประกอบอาชีพในที่สุดหรือไม่ และต าราและอุปกรณ์ต่างๆ ก็ไม่พร้อม 
อาจารย์เองก็ไม่ชินกับการอ่านต าราภาษาอังกฤษจะมอบหมายให้นิสิตท าได้อย่างไร” 
 

การรับรูเ้ก่ียวกับความคาดหวัง ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
16. การสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนจะช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาของนิสิต 2.72 เห็นด้วย 
17. การสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนจะช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาของอาจารย์ผู้สอน 1.40 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
18. การสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนจะช่วยให้นิสิตสามารถท าความเข้าใจเนื้อหาในรายวิชาได้

กว้างขวางข้ึน จากการอ่านบทความหรือต าราต่างประเทศ 
2.28 ไม่เห็นด้วย 

19. อาจารย์สามารถใช้แหล่งการเรียนรู้จากทั่วโลกในรายวิชาได้มากและกว้างขวางยิ่งข้ึน 1.92 ไม่เห็นด้วย 
20. นิสิตสามารถเรียนรู้ทั้งภาษาและเนื้อหาของรายวิชาได้ลุ่มลึกมากข้ึน 1.08 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 

ตารางที่ 4 การรับรู้เกี่ยวกับความคาดหวังกับการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการสอน 
 

ตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่าคณาจารย์ส่วนใหญ่ไม่มีความคาดหวังเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียน    
การสอนนัก กล่าวคือ พวกเขามองว่า การใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนอาจจะช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาของ
นิสิต “หากนิสิตมีพื้นฐานที่ดีพอ เช่น นิสิตวิชาเอกภาษาอังกฤษ” (ผลจากการสัมภาษณ์) อย่างไรก็ตามเขาไม่ได้คาดหวังว่าการใช้
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนจะช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของพวกเขา และไม่ได้มองว่าจะช่วยในการเรียนรู้
ของนิสิตจากต าราและนอกต าราได้  และไม่ได้ ช่วยเพิ่มความเข้าใจในการเรียนรู้ภาษาและเนื้อหาของรายวิชามากขึ้น                 
จากผลการสัมภาษณ์ คณาจารย์บางท่านได้กล่าวว่า “มองว่าเป็นอุปสรรคในการเรียนรู้ด้วยซ้ าไป ท าให้นิสิตต้องเสียเวลามากกว่า
ปกติ หากต้องการให้เป็นแบบนี้ สร้างหลักสูตรนานาชาติดีกว่า แล้วรับสมัครนิสิตที่พร้อมหรือสนใจเรียนในหลักสูตรฯ จริง ๆ เข้ามา
เรียน เขาจะได้รับสภาพได้ว่าต้องเรียนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนตั้งแต่แรก”  

 
การรับรู้เก่ียวกับความพร้อมทางด้านสติปัญญา ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

21. นิสิตสามารถเรียนโดยการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนได้เพียงแต่ยังไม่ได้เริ่มต้น 1.08 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
22. นิสิตมีความพร้อมในการเรียนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนเพียงแต่ยังมีความเขินอาย 1.32 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
23. นิสิตมีความต้ังใจจะสามารถเรียนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนได้ 1.60 ไม่เห็นด้วย 
24. คณาจารย์ส่วนใหญ่มีความพร้อมในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอน 1.48 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
25. คณาจารย์สามารถปรับตัวในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนได้ 2.36 ไม่เห็นด้วย 

 

ตารางที่ 5 การรับรู้เกี่ยวกับความพร้อมทางด้านสติปัญญากับการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการสอน 
ตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่าคณาจารย์ส่วนใหญ่มองว่านิสิตไม่มีความพร้อมส าหรับการเรียนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็น

สื่อกลางในการเรียนการสอน คณาจารย์เองก็เช่นเดียวกันและไม่คิดว่าจะสามารถปรับเปลี่ยนมาใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการ
เรียนการสอนได้ จากผลการสัมภาษณ์คณาจารย์บางท่านได้เสนอแนวคิดไว้ว่า “หากประสงค์จะออกนโยบายแบบนี้จริงๆ ควรเริ่ม
จากนิสิตและอาจารย์ที่สมัครใจก่อน เพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการท าความเข้าใจเนื้อหาเนื่องด้วยมีข้อจ ากัด
ทางด้านเวลาที่ต้องเป็นไปตามปฏิทินการศึกษาด้วย และที่ส าคัญการเรียนมีผลต่อการวัดผลและประเมินผลของรายวิชาด้วย จึงมอง
ว่ากระทบหลายด้าน”   
 



1858
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

นอกจากนี้ ผลการวิจัยช้ีให้เห็นว่านิสิตมีการรับรู้ที่มีต่อการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการสอนรายวิชาของตนเพ่ือ
พัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของตนเองและนิสิต ในแง่ต่าง ๆ ดังนี ้

 
การพฒันาทักษะภาษาอังกฤษผ่านการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. การใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ ในระดับปริญญาตรีเป็นสิ่งจ าเป็น 3.53 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
2. การใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ ช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของท่าน 3.38 เห็นด้วย 
3. การใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ ช่วยในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 3.30 เห็นด้วย 
4. การใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ ช่วยในการเรียนรู้ส านวนภาษาอังกฤษ 3.16 เห็นด้วย 
5. การใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ ช่วยในการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 3.20 เห็นด้วย 
6. การใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ ช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 3.41 เห็นด้วย 
7. ท่านไม่เห็นถึงความจ าเป็นของการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ 2.19 ไม่เห็นด้วย 

 

ตารางที่ 6 การรับรู้ของนิสิตเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
 

ตารางที่ 6 แสดงให้เห็นว่านิสิตส่วนใหญ่ให้ความส าคัญต่อการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนโดยมองว่า
เป็นสิ่งจ าเป็นที่จะช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้ ทั้งค าศัพท์ ส านวน ไวยากรณ์ และทักษะสื่อสารต่าง ๆ โดยที่นิสิตหลายคนได้
ให้เหตุผลเพิ่มเติมในข้ันการสัมภาษณ์ว่า “เป็นสิ่งท่ีดีในการยกระดับการศึกษาของมหาวิทยาลัย เป็นการน าสิ่งที่ได้เรียนรู้ในต ารามา
ปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน และเป็นผลดีต่อผู้เรียนในอนาคตในการฝึกงาน เพราะถ้าภาษาดีจะท าให้ดูดีมากขึ้น ยิ่งน ามาใช้ในการสอน
ในรายวิชาจะเป็นผลดีต่อท้ังผู้เรียนและผู้สอนเอง เนื่องจากทักษะภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีจ าเป็นมาก ๆ ในปัจจุบัน” 

 
การเพิ่มพูนความรู้ศาสตร์วิชาเอกในระดับสากล ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

8. การใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ท าให้ท่านเรียนรู้เนื้อหารายวิชาได้ครอบคลุมมากยิ่งข้ึน 
เนื่องจากความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ได้รับการเผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษอย่างกว้างขวาง 

3.27 เห็นด้วย 

9. การใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ เชื่อมโยงเนื้อหาที่เรียนในห้องเรียนกับเหตุการณ์ใน
ปัจจุบันได้ดียิ่งข้ึน 

3.17 เห็นด้วย 

10. การใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบันมากข้ึน 
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อท่าน 

3.15 เห็นด้วย 

11. การใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ท าให้ท่านเกิดความสนใจในการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ต่าง ๆ ในการหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งอื่นนอกห้องเรียน 

3.22 เห็นด้วย 

12. การใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ เปิดโอกาสให้ท่านได้อ่านเอกสารหรือต ารา
ภาษาอังกฤษมากข้ึนและเห็นมุมมองใหม่ ๆ ในศาสตร์ที่เรียนมากข้ึน 

3.22 เห็นด้วย 

 

ตารางที่ 7 การรับรู้เกี่ยวกับการเพ่ิมพูนความรู้ศาสตร์วิชาเอกในระดับสากล 
 

ตารางที่ 7 แสดงให้เห็นว่านิสิตส่วนใหญ่มองว่าการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนเป็นการเพิ่มพูนความ
ศาสตร์วิชาเอกในระดับสากล กล่าวคือ จะช่วยให้นิสิตเรียนรู้เนื้อหารายวิชาไดค้รอบคลุมมากยิ่งขึ้น เนื่องจากความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ 
ได้รับการเผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษอย่างกว้างขวาง ซึ่งสามารถเช่ือมโยงกับเหตุการณ์ปัจจุบันได้ดีขึ้น เป็นการส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบันซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตัวนิสิตมากขึ้น เมื่อมีเครือข่ายท าให้สามารถใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการหา
ความรู้เพิ่มเติมนอกช้ันเรียนได้มากขึ้น เป็นการเปิดโอกาสให้ศึกษาหาความรู้จากการอ่านเอกสารหรือต าราที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ
เพื่อเห็นมุมมองใหม่ ๆ ในศาสตร์ที่เรียนมากขึ้น ซึ่งในการสัมภาษณ์นิสิตกลุ่มตัวอย่างได้ให้เหตุผลเพิ่มเติมว่า “มองว่าดีจะได้ช่วย
เสริมทักษะภาษาอังกฤษให้มากข้ึน อย่างไรก็ตาม ควรมีการปูพื้นฐานทักษะทางภาษาเบื้องต้นให้นิสิตก่อนเนื่องจากจะส่งผลต่อการ
วัดผลประเมินผลซึ่งส่งผลต่อผลการเรียนของนิสิต จะช่วยเพิ่มโอกาสให้นิสิตสามารถเรียนรู้และศึกษาจากแหล่งความรู้ต่างชาติมาก
ขึ้น แต่ควรเริ่มจากสัดส่วนน้อยไปก่อน เช่น อาจจะเริ่มจากการใช้สไลด์การสอนเป็นภาษาอังกฤษในปีที่หน่ึง ปีสองเป็นสองภาษา ปี
สามเป็นเพิ่มสัดส่วน และปีสี่อาจจะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ในบางรายวิชา” 

 
การเรียนรู้เพิ่มเก่ียวกับวัฒนธรรมนานาชาติ ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

13. การใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอน ช่วยให้ท่านเรียนรู้วัฒนธรรมนานาชาติ  3.26 เห็นด้วย 
14. การใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอน ช่วยให้ท่านเข้าใจวัฒนธรรมตะวันตก            

มากข้ึน 
3.19 เห็นด้วย 

15. การใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอน ช่วยให้ท่านเข้าใจวิถีชีวิตของคนต่างชาติมากข้ึน 3.16 เห็นด้วย 

 

ตารางที่ 8 การรับรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้เพ่ิมเกี่ยวกับวัฒนธรรมนานาชาติ 
 

ตารางที่ 8 แสดงให้เห็นว่านิสิตส่วนใหญ่มองว่าการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนเป็นการส่งเสริมการ
เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมนานาชาติ ในขั้นตอนการสัมภาษณ์นิสิตกลุ่มตัวอย่างได้ให้เหตุผลเสริมว่า “เป็นเรื่องที่ดีส าหรับการเตรียม
ตัวเพื่อออกฝึกปฎิบัติสหกิจศึกษา และการเตรียมตัวเพื่อการท างานในอนาคต ง่ายต่อการปรับตัวในบริบททางธุรกิจต่าง ๆ” 

 
ความพร้อมของนิสิตส าหรับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

16. ท่านมีความพร้อมทางพิ้นฐานทางภาษาท่ีจะเรียนในรายวชิาต่าง ๆ เป็นภาษาองักฤษ 3.12 เห็นด้วย 
17. ท่านไม่มีความพร้อมทางพื้นฐานทางภาษาท่ีจะเรียนในรายวชิาต่าง ๆ เป็นภาษาองักฤษ และไม่อยากเรียน 2.15 ไม่เห็นด้วย 

 

ตารางที่ 9 การรับรู้เกี่ยวกับความพร้อมของนสิิต 
 

ตารางที่ 9 แสดงให้เห็นว่านิสิตส่วนใหญ่มีการรับรู้เกี่ยวกับความพร้อมของตนเองว่า ตนเองมีความพร้อมทางพื้นฐานทาง
ภาษาที่จะเรียนในรายวิชาต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษ และบางส่วนก็มองว่าถึงแม้ตนไม่มีความพร้อมทางพื้นฐานทางภาษาแต่จะ
พยายามเพราะมองว่าเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการเรียนรู้ โดยนิสิตกลุ่มตัวอย่างได้ให้เหตุผลเพิ่มเติมในขั้นตอนสัมภาษณ์ว่า “ควรมีการจัด
อบรมพื้นฐานในช่วงปีแรก ๆ ก่อน แล้วค่อยเพิ่มระดับสัดส่วนการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนช้ันปีสูงๆ เช่นปีสามปีสี่ จะดีกว่า นิสิต
ส่วนใหญ่ทักษะภาษาอังกฤษไม่พร้อม แต่ใจพร้อมท่ีจะพัฒนาเพราะมองเห็นว่าส าคัญต่อชีวิตอย่างไร” 

 
ความพร้อมของอาจารย์ผู้สอนส าหรับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

18. ท่านคิดวา่อาจารยใ์นรายวชิาเอกของท่านมีความพร้อมทางภาษาองักฤษท่ีจะใชใ้นการสอนรายวชิาเอก 3.18 เห็นด้วย 
19. ท่านคิดวา่อาจารยใ์นรายวชิาเอกของท่านมีความพร้อมทางภาษาองักฤษระดบัหน่ึงท่ีสามารถใชภ้าษาองักฤษในการจดั
กิจกรรมต่าง ๆ ในรายวชิาได ้

2.63 เห็นด้วย 

20. ท่านคิดวา่อาจารยใ์นรายวชิาเอกของท่านตอ้งฝึกฝนเพิ่มขึ้นในการจดัการเรียนการสอนในรายวิขาเอกโดยใชภ้าษาองักฤษเป็น
ส่ือกลางในการเรียนการสอน 

2.33 ไม่เห็นด้วย 

 

ตารางที่ 10 การรับรู้เกี่ยวกับความพร้อมของอาจารย์ผู้สอน 
 

ตารางที่ 10 แสดงให้เห็นว่านิสิตส่วนใหญ่มีการรับรู้เกี่ยวกับความพร้อมของอาจารย์ผู้สอน ดังนี้ คือ นิสิตมองว่า อาจารย์
ในรายวิชาเอกมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอน โดยนิสิตได้ให้เหตุผล
สนับสนุนในขั้นตอนของการสัมภาษณ์ว่า “อาจารย์พร้อมกว่านิสิตอยู่แล้ว ด้วยประสบการณ์และปัจจัยต่าง ๆ น่าจะไม่ยากเท่า
เตรียมนิสิตในการเรียนในลักษณะนี้ แต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะสามารถจัดการเรียนการสอนได้ดีกว่าแบบปกติหรือไม่ อาจจะต้องเริ่มส่วน
เล็ก ๆ เป็นบางรายวิชาก่อนแล้วค่อยขยายออกไป” 

 
สรุปผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัยสามารถสรุปได้ว่าการรับรู้ของอาจารย์ที่มีต่อการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการสอนรายวิชาของตน
เพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของตนเองและนิสิตเป็นไปในทางลบ กล่าวคือ คณาจารย์ไม่เห็นด้วยในการใช้
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนในรายวิชาเอกต่าง ๆ ท่ีไม่ใช้วิชาเอกภาษาอังกฤษ เพราะมองว่าทั้งนิสิตและอาจารย์
ไม่มีความพร้อม เป็นการเพิ่มภาระในการเตรียมตัว และอาจจะส่งผลต่อผลการเรยีนของนิสิตหากผกูติดกับการวัดผลประเมินผลของ
รายวิชา หากจะมีนโยบายในเรื่องนี้ควรเริ่มจากนิสิตและอาจารย์ที่สนใจก่อนแล้วค่อย ๆ วงกว้างไปเรื่อย ๆ หากมีปัญหาและ
อุปสรรคที่สามารถแก้ไขได้ อย่างไรก็ตาม นิสิตกลับเห็นด้วยกับการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอน เพียงแต่มองว่า
จ าเป็นต้องเตรียมทักษะก่อน และเริ่มจากส่วนเล็ก ๆ เช่นเป็นบางรายวิชา แล้วค่อยขยายพื้นที่ออกไปเรื่อย ๆ และนิสิตมั่นใจว่า
คณาจารย์มีความพร้อมส าหรับการจัดการเรียนการสอนในลักษณะนี้ ด้วยประสบการณ์ ความรู้ และศักยภาพท่ีมีมากกว่า 



1859
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

นอกจากนี้ ผลการวิจัยช้ีให้เห็นว่านิสิตมีการรับรู้ที่มีต่อการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการสอนรายวิชาของตนเพื่อ
พัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของตนเองและนิสิต ในแง่ต่าง ๆ ดังนี ้

 
การพฒันาทักษะภาษาอังกฤษผ่านการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. การใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ ในระดับปริญญาตรีเป็นสิ่งจ าเป็น 3.53 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
2. การใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ ช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของท่าน 3.38 เห็นด้วย 
3. การใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ ช่วยในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 3.30 เห็นด้วย 
4. การใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ ช่วยในการเรียนรู้ส านวนภาษาอังกฤษ 3.16 เห็นด้วย 
5. การใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ ช่วยในการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 3.20 เห็นด้วย 
6. การใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ ช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 3.41 เห็นด้วย 
7. ท่านไม่เห็นถึงความจ าเป็นของการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ 2.19 ไม่เห็นด้วย 

 

ตารางที่ 6 การรับรู้ของนิสิตเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
 

ตารางที่ 6 แสดงให้เห็นว่านิสิตส่วนใหญ่ให้ความส าคัญต่อการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนโดยมองว่า
เป็นสิ่งจ าเป็นที่จะช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้ ทั้งค าศัพท์ ส านวน ไวยากรณ์ และทักษะสื่อสารต่าง ๆ โดยที่นิสิตหลายคนได้
ให้เหตุผลเพิ่มเติมในข้ันการสัมภาษณ์ว่า “เป็นสิ่งท่ีดีในการยกระดับการศึกษาของมหาวิทยาลัย เป็นการน าสิ่งที่ได้เรียนรู้ในต ารามา
ปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน และเป็นผลดีต่อผู้เรียนในอนาคตในการฝึกงาน เพราะถ้าภาษาดีจะท าให้ดูดีมากขึ้น ยิ่งน ามาใช้ในการสอน
ในรายวิชาจะเป็นผลดีต่อท้ังผู้เรียนและผู้สอนเอง เนื่องจากทักษะภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีจ าเป็นมาก ๆ ในปัจจุบัน” 

 
การเพิ่มพูนความรู้ศาสตร์วิชาเอกในระดับสากล ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

8. การใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ท าให้ท่านเรียนรู้เนื้อหารายวิชาได้ครอบคลุมมากยิ่งข้ึน 
เนื่องจากความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ได้รับการเผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษอย่างกว้างขวาง 

3.27 เห็นด้วย 

9. การใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ เชื่อมโยงเนื้อหาที่เรียนในห้องเรียนกับเหตุการณ์ใน
ปัจจุบันได้ดียิ่งข้ึน 

3.17 เห็นด้วย 

10. การใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบันมากข้ึน 
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อท่าน 

3.15 เห็นด้วย 

11. การใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ท าให้ท่านเกิดความสนใจในการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ต่าง ๆ ในการหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งอื่นนอกห้องเรียน 

3.22 เห็นด้วย 

12. การใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ เปิดโอกาสให้ท่านได้อ่านเอกสารหรือต ารา
ภาษาอังกฤษมากข้ึนและเห็นมุมมองใหม่ ๆ ในศาสตร์ที่เรียนมากข้ึน 

3.22 เห็นด้วย 

 

ตารางที่ 7 การรับรู้เกี่ยวกับการเพ่ิมพูนความรู้ศาสตร์วิชาเอกในระดับสากล 
 

ตารางที่ 7 แสดงให้เห็นว่านิสิตส่วนใหญ่มองว่าการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนเป็นการเพิ่มพูนความ
ศาสตร์วิชาเอกในระดับสากล กล่าวคือ จะช่วยให้นิสิตเรียนรู้เนื้อหารายวิชาไดค้รอบคลุมมากยิ่งขึ้น เนื่องจากความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ 
ได้รับการเผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษอย่างกว้างขวาง ซึ่งสามารถเช่ือมโยงกับเหตุการณ์ปัจจุบันได้ดีขึ้น เป็นการส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบันซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตัวนิสิตมากขึ้น เมื่อมีเครือข่ายท าให้สามารถใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการหา
ความรู้เพิ่มเติมนอกช้ันเรียนได้มากขึ้น เป็นการเปิดโอกาสให้ศึกษาหาความรู้จากการอ่านเอกสารหรือต าราที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ
เพื่อเห็นมุมมองใหม่ ๆ ในศาสตร์ที่เรียนมากขึ้น ซึ่งในการสัมภาษณ์นิสิตกลุ่มตัวอย่างได้ให้เหตุผลเพิ่มเติมว่า “มองว่าดีจะได้ช่วย
เสริมทักษะภาษาอังกฤษให้มากข้ึน อย่างไรก็ตาม ควรมีการปูพื้นฐานทักษะทางภาษาเบื้องต้นให้นิสิตก่อนเนื่องจากจะส่งผลต่อการ
วัดผลประเมินผลซึ่งส่งผลต่อผลการเรียนของนิสิต จะช่วยเพิ่มโอกาสให้นิสิตสามารถเรียนรู้และศึกษาจากแหล่งความรู้ต่างชาติมาก
ขึ้น แต่ควรเริ่มจากสัดส่วนน้อยไปก่อน เช่น อาจจะเริ่มจากการใช้สไลด์การสอนเป็นภาษาอังกฤษในปีที่หน่ึง ปีสองเป็นสองภาษา ปี
สามเป็นเพิ่มสัดส่วน และปีสี่อาจจะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ในบางรายวิชา” 

 
การเรียนรู้เพิ่มเก่ียวกับวัฒนธรรมนานาชาติ ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

13. การใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอน ช่วยให้ท่านเรียนรู้วัฒนธรรมนานาชาติ  3.26 เห็นด้วย 
14. การใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอน ช่วยให้ท่านเข้าใจวัฒนธรรมตะวันตก            

มากข้ึน 
3.19 เห็นด้วย 

15. การใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอน ช่วยให้ท่านเข้าใจวิถีชีวิตของคนต่างชาติมากข้ึน 3.16 เห็นด้วย 

 

ตารางที่ 8 การรับรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้เพ่ิมเกี่ยวกับวัฒนธรรมนานาชาติ 
 

ตารางที่ 8 แสดงให้เห็นว่านิสิตส่วนใหญ่มองว่าการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนเป็นการส่งเสริมการ
เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมนานาชาติ ในขั้นตอนการสัมภาษณ์นิสิตกลุ่มตัวอย่างได้ให้เหตุผลเสริมว่า “เป็นเรื่องที่ดีส าหรับการเตรียม
ตัวเพื่อออกฝึกปฎิบัติสหกิจศึกษา และการเตรียมตัวเพื่อการท างานในอนาคต ง่ายต่อการปรับตัวในบริบททางธุรกิจต่าง ๆ” 

 
ความพร้อมของนิสิตส าหรับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

16. ท่านมีความพร้อมทางพิ้นฐานทางภาษาท่ีจะเรียนในรายวชิาต่าง ๆ เป็นภาษาองักฤษ 3.12 เห็นด้วย 
17. ท่านไม่มีความพร้อมทางพื้นฐานทางภาษาท่ีจะเรียนในรายวชิาต่าง ๆ เป็นภาษาองักฤษ และไม่อยากเรียน 2.15 ไม่เห็นด้วย 

 

ตารางที่ 9 การรับรู้เกี่ยวกับความพร้อมของนสิิต 
 

ตารางที่ 9 แสดงให้เห็นว่านิสิตส่วนใหญ่มีการรับรู้เกี่ยวกับความพร้อมของตนเองว่า ตนเองมีความพร้อมทางพื้นฐานทาง
ภาษาที่จะเรียนในรายวิชาต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษ และบางส่วนก็มองว่าถึงแม้ตนไม่มีความพร้อมทางพื้นฐานทางภาษาแต่จะ
พยายามเพราะมองว่าเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการเรียนรู้ โดยนิสิตกลุ่มตัวอย่างได้ให้เหตุผลเพิ่มเติมในขั้นตอนสัมภาษณ์ว่า “ควรมีการจัด
อบรมพื้นฐานในช่วงปีแรก ๆ ก่อน แล้วค่อยเพิ่มระดับสัดส่วนการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนช้ันปีสูงๆ เช่นปีสามปีสี่ จะดีกว่า นิสิต
ส่วนใหญ่ทักษะภาษาอังกฤษไม่พร้อม แต่ใจพร้อมท่ีจะพัฒนาเพราะมองเห็นว่าส าคัญต่อชีวิตอย่างไร” 

 
ความพร้อมของอาจารย์ผู้สอนส าหรับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

18. ท่านคิดวา่อาจารยใ์นรายวชิาเอกของท่านมีความพร้อมทางภาษาองักฤษท่ีจะใชใ้นการสอนรายวชิาเอก 3.18 เห็นด้วย 
19. ท่านคิดวา่อาจารยใ์นรายวชิาเอกของท่านมีความพร้อมทางภาษาองักฤษระดบัหน่ึงท่ีสามารถใชภ้าษาองักฤษในการจดั
กิจกรรมต่าง ๆ ในรายวชิาได ้

2.63 เห็นด้วย 

20. ท่านคิดวา่อาจารยใ์นรายวชิาเอกของท่านตอ้งฝึกฝนเพิ่มขึ้นในการจดัการเรียนการสอนในรายวิขาเอกโดยใชภ้าษาองักฤษเป็น
ส่ือกลางในการเรียนการสอน 

2.33 ไม่เห็นด้วย 

 

ตารางที่ 10 การรับรู้เกี่ยวกับความพร้อมของอาจารย์ผู้สอน 
 

ตารางที่ 10 แสดงให้เห็นว่านิสิตส่วนใหญ่มีการรับรู้เกี่ยวกับความพร้อมของอาจารย์ผู้สอน ดังนี้ คือ นิสิตมองว่า อาจารย์
ในรายวิชาเอกมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอน โดยนิสิตได้ให้เหตุผล
สนับสนุนในขั้นตอนของการสัมภาษณ์ว่า “อาจารย์พร้อมกว่านิสิตอยู่แล้ว ด้วยประสบการณ์และปัจจัยต่าง ๆ น่าจะไม่ยากเท่า
เตรียมนิสิตในการเรียนในลักษณะนี้ แต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะสามารถจัดการเรียนการสอนได้ดีกว่าแบบปกติหรือไม่ อาจจะต้องเริ่มส่วน
เล็ก ๆ เป็นบางรายวิชาก่อนแล้วค่อยขยายออกไป” 

 
สรุปผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัยสามารถสรุปได้ว่าการรับรู้ของอาจารย์ที่มีต่อการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการสอนรายวิชาของตน
เพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของตนเองและนิสิตเป็นไปในทางลบ กล่าวคือ คณาจารย์ไม่เห็นด้วยในการใช้
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนในรายวิชาเอกต่าง ๆ ท่ีไม่ใช้วิชาเอกภาษาอังกฤษ เพราะมองว่าทั้งนิสิตและอาจารย์
ไม่มีความพร้อม เป็นการเพิ่มภาระในการเตรียมตัว และอาจจะส่งผลต่อผลการเรยีนของนิสิตหากผกูติดกับการวัดผลประเมินผลของ
รายวิชา หากจะมีนโยบายในเรื่องนี้ควรเริ่มจากนิสิตและอาจารย์ที่สนใจก่อนแล้วค่อย ๆ วงกว้างไปเรื่อย ๆ หากมีปัญหาและ
อุปสรรคที่สามารถแก้ไขได้ อย่างไรก็ตาม นิสิตกลับเห็นด้วยกับการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอน เพียงแต่มองว่า
จ าเป็นต้องเตรียมทักษะก่อน และเริ่มจากส่วนเล็ก ๆ เช่นเป็นบางรายวิชา แล้วค่อยขยายพื้นที่ออกไปเรื่อย ๆ และนิสิตมั่นใจว่า
คณาจารย์มีความพร้อมส าหรับการจัดการเรียนการสอนในลักษณะนี้ ด้วยประสบการณ์ ความรู้ และศักยภาพท่ีมีมากกว่า 
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การวัดความรู้ค�าศัพท์ภาษาอังกฤษและทัศนคติของนิสิตระดับปริญญาตรีชาวไทยที่มีต่อ

การเรียนรู้ค�าศัพท์เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ�าวัน

ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์1* กิติศักดิ์ วัฒนกุล2 รวยรื่น พาหุจินดา3 และอรสา อนันต์4

บทคัดย่อ
 ความรู้ทางด้านค�าศัพท์มีบทบาทส�าคัญในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ�าวัน หากผู้เรียนมีความรู้ค�า

ศพัท์ภาษาองักฤษอยูใ่นระดบัต�า่ พวกเขาจะไม่สามารถเรียนรูแ้ละสือ่สารในชวีติประจ�าวนัได้อย่างมปีระสทิธภิาพเช่นเดยีวกนั นอกจาก

นี้ ทัศนคติของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนรู้ค�าศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส�าคัญต่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ งานวิจัยนี้จึงมี

วตัถปุระสงค์ในการวดัความรูค้�าศัพท์ภาษาอังกฤษของนสิติ/นกัศกึษาระดบัปริญญาตรีชาวไทยผ่านการเขียนย่อหน้าและศกึษาทศันคติ

ของนิสิตฯ ที่มีต่อการเรียนรู้ค�าศัพท์เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ�าวันโดยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติที่มี่ต่อการเรียนรู้ค�าศัพท์

ภาษาอังกฤษ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงความรู้ทางด้านค�าศัพท์ของนิสิตฯ ให้อยู่ในระดับที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ

ต่อการสื่อสาร กลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยนี้ คือ นิสิต/นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยจ�านวน 120 คน 4 มหาวิทยาลัย ในเขตพื้นที่จังหวัด

สงขลา ซึง่เป็นศนูย์กลางการท่องเทีย่วและเศรษฐกจิของภาคใต้และมแีหล่งท่องเทีย่วทีน่่าสนใจหลายแห่งทีน่กัท่องเทีย่วชาวต่างชาติ

มาเยี่ยมเยียนจ�านวนมาก ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ�าวันจึงมีความส�าคัญ ด้วยเหตุนี้ผลการวิจัยน้ีจึงจะเป็น

ประโยชน์ต่อองค์กรทางการศึกษาและตัวนิสิตเองในการวางแผนพัฒนาทักษะความรู้ทางด้านค�าศัพท์ภาษาอังกฤษของพวกเขา ใน

การเตรยีมความพร้อมเพือ่การศกึษาในระดบัท่ีสงูขึน้ส�าหรบัการพฒันาท้องถิน่ในอนาคต รวมถงึการเป็นแรงงานทีม่ปีระสทิธภิาพใน

อนาคตทั้งในตลาดอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการต่อไป
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Assessing English Vocabulary Size and Attitudes to Thai EFL Undergraduates towards 

Vocabulary Learning for Daily Communication

Khwanchit Suwannoppharat1*, Kitisak Wattanakul2, Orasa Anan3 and Rueyruen Pahujinda4

Abstract 
Vocabulary knowledge has been playing important roles in learning English for daily communication. 

If the learners have low-level English vocabulary knowledge, they cannot effectively learn and communicate in 

their daily lives as well. This research study aimed at assessing English vocabulary size of Thai EFL undergraduates 

through paragraph writing and investigated the attitudes of Thai EFL undergraduates towards learning English 

vocabulary as guidelines for vocabulary knowledge development and improvement to be at effective 

communication level. The research samples were 120 Thai EFL undergraduates from 4 universities located in 

Songkhla province, Thailand, which is the center of tourism and economy of Southern part of Thailand 

and have many interesting tourist destinations a lot of foreign tourists always come to visit, the place that 

English for communication skills are important. As a result, the research findings are thus beneficial to 

educational organizations and the undergraduates themselves in planning for vocabulary knowledge development 

as preparation for higher education in developing their local community in the future, including being effective 

prospective workers in both tourism and service industries. 

Keywords: English	vocabulary	size,	attitudes	to	Thai	EFL	undergraduates	towards	vocabulary	learning	for	daily	

communication,	Thai	EFL	Undergraduates

บทน า 
ความรู้ทางด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ภาษาและการสื่อสาร การจะเป็นผู้เรียนที่ประสบ

ความส าเร็จจ าเป็นต้องมีความรู้ทางด้านค าศัพท์ที่เพียงพอเพื่อที่จะสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ [1] [2] ความรู้ทางด้าน
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษจึงถูกก าหนดเป็นเกณฑ์สัมฤทธิผลของผู้เรียนในระดับต่าง ๆ ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ประเทศไทยมาหลายทศวรรษ เนื่องจากเป็นปัจจัยที่ช่วยในการวางแผนการพัฒนาในส่วนต่างๆ อาทิ เช่น การพัฒนารายวิชาและ
หลักสูตร การออกแบบเอกสารประกอบการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การเลือกใช้สื่อการเรียนการสอน เป็นต้น ด้วย
ความรู้ทางด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นส่วนส าคัญในการเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษในทุกทักษะ หากผู้เรียนขาดความรู้ด้านค าศัพท์
ก็ไม่สามารถอ่านข้อความเข้าใจ เขียนสื่อความให้ตรงวัตถุประสงค์ไม่ได้ ฟังผู้อื่นสื่อสารไม่รู้ความ และไม่สามารถพูดสื่อสารได้  [3] 
[4] การพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศหรือภาษาที่สองได้ดีนั้นการเรียนรู้ค าศัพท์ เพราะจะช่วยให้ผู้เรียนนั้นสามารถใช้ภาษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ความรู้ค าศัพท์ยังช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายและบริบทในการสื่อสารได้ดีขึ้นด้วย 
จ านวนค าที่ผู้เรียนรู้และเข้าใจส่งผลเป็นอย่างมากในการใช้ภาษาในการสื่อสาร [5] [6] หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงได้
ก าหนดให้นักเรียนระดับมัธยมปลายก่อนจบการศึกษาควรมีความรู้ด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษประมาณ 3,600-3,750 ค า ซึ่งถือเป็น
ความสามารถในการใช้ค าศัพท์ในระดับ B1 ที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้ [7] ดังนั้น นิสิตใน
ระดับปริญญาตรี จึงควรมีความรู้ทางด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษทั้งค าศัพท์ทั่วไปและค าศัพท์ทางวิชาการที่สามารถสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันและการเรียนรู้ในการศึกษาของตนได้ อย่างไรก็ตาม การพัฒนากระบวนการในการออกแบบการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในระดับปริญญาตรี จ าเป็นต้องทราบระดับความรู้ด้านค าศัพท์ของนิสิตเสียก่อน เพื่อจะได้สามารถพัฒนากระบวนการ
ต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อประโยชน์ของผู้เรียนเอง การพัฒนาทักษะการสอนของอาจารย์ 
รวมถึงการพัฒนาสถานศึกษาและประเทศชาติต่อไป งานวิจัยนี้จึงมีเป้าหมายในการวัดความรู้ทางด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนิสิต
ระดับปริญญาตรีชาวไทยผ่านผลงานการเขียนย่อหน้าและศึกษาทัศนคติของนิสิตฯ ที่มีต่อการเรียนรู้ค าศัพท์เพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันโดยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติที่มี่ต่อการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง
ความรู้ทางด้านค าศัพท์ของนิสิตฯ ให้อยู่ในระดับที่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการสื่อสาร เนื่องจากปฏิเสธไม่ได้ว่าทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษมีความจ าเป็นต่อการศึกษา การฝึกปฏิบัติสหกิจหรือฝึกงาน รวมถึงการประกอบอาชีพในอนาคตและการศึกษาใน
ระดับที่สูงขั้น 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) กล่าวคือ มีการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพใน
งานวิจัย โดยทีก่ลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยนี้ คือ นิสิตที่ไม่ได้ศึกษาเอกวิชาภาษาอังกฤษทุกช้ันปี จ านวน 120 คน จาก 4 มหาวิทยาลัย 
(1) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 2) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 3) มหาวิทยาลัย  ราชภัฎสงขลา และ 
4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย) ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยการสุ่มกลัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
กลุ่มตัวอย่างได้รับการมอบหมายให้เขียนย่อหน้าภาษาอังกฤษ 180-200 ค า ในหัวข้อ “เป้าหมายในชีวิต” โดยไม่ใช้พจนานุกรมหรอื
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ภายในเวลาไม่เกิน 3 ช่ัวโมง เพื่อที่จะเป็นวิธีการให้นิสิตได้ใช้ความรู้ในคลังค าศัพท์ที่มีอยู่ในสมองของ
นิสิตในการเขียนงาน ท าให้งานเขียนย่อหน้านี้สะท้อนความรู้ทางด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนิสิตกลุ่มตัวอย่างอย่างแท้จริง 
ผลงานการเขียนของกลุ่มตัวอย่างได้ถูกป้อนเข้าเว็บไซต์ซึ่งเป็น Web tool ช่ือว่า lextutor เพื่อวัดระดับความรู้ทางค าศัพท์
ภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งพัฒนามาจากเครื่องวัดระดับความรู้ทางค าศัพท์ที่เป็นลักษณะออฟไลน์ของ Bafia Laufer and 
Paul Nation (1995) [8] หลังจากนั้น นิสิตกลุ่มตัวอย่างได้ท าการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อ  การเรียนรู้ค าศัพท์เพื่อ
การสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ซึ่งเป็นแบบสอบถามส ารวจทัศนคติ 4 ระดับความคิดเห็น ได้แก่ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง เพื่อสะท้อนแนวคิดที่นิสิตกลุ่มตัวอย่างมีต่อความรู้ด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
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บทน า 
ความรู้ทางด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ภาษาและการสื่อสาร การจะเป็นผู้เรียนที่ประสบ

ความส าเร็จจ าเป็นต้องมีความรู้ทางด้านค าศัพท์ที่เพียงพอเพื่อที่จะสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ [1] [2] ความรู้ทางด้าน
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษจึงถูกก าหนดเป็นเกณฑ์สัมฤทธิผลของผู้เรียนในระดับต่าง ๆ ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ประเทศไทยมาหลายทศวรรษ เนื่องจากเป็นปัจจัยที่ช่วยในการวางแผนการพัฒนาในส่วนต่างๆ อาทิ เช่น การพัฒนารายวิชาและ
หลักสูตร การออกแบบเอกสารประกอบการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การเลือกใช้สื่อการเรียนการสอน เป็นต้น ด้วย
ความรู้ทางด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นส่วนส าคัญในการเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษในทุกทักษะ หากผู้เรียนขาดความรู้ด้านค าศัพท์
ก็ไม่สามารถอ่านข้อความเข้าใจ เขียนสื่อความให้ตรงวัตถุประสงค์ไม่ได้ ฟังผู้อื่นสื่อสารไม่รู้ความ และไม่สามารถพูดสื่อสารได้  [3] 
[4] การพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศหรือภาษาที่สองได้ดีนั้นการเรียนรู้ค าศัพท์ เพราะจะช่วยให้ผู้เรียนนั้นสามารถใช้ภาษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ความรู้ค าศัพท์ยังช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายและบริบทในการสื่อสารได้ดีขึ้นด้วย 
จ านวนค าที่ผู้เรียนรู้และเข้าใจส่งผลเป็นอย่างมากในการใช้ภาษาในการสื่อสาร [5] [6] หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงได้
ก าหนดให้นักเรียนระดับมัธยมปลายก่อนจบการศึกษาควรมีความรู้ด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษประมาณ 3,600-3,750 ค า ซึ่งถือเป็น
ความสามารถในการใช้ค าศัพท์ในระดับ B1 ที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้ [7] ดังนั้น นิสิตใน
ระดับปริญญาตรี จึงควรมีความรู้ทางด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษทั้งค าศัพท์ทั่วไปและค าศัพท์ทางวิชาการที่สามารถสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันและการเรียนรู้ในการศึกษาของตนได้ อย่างไรก็ตาม การพัฒนากระบวนการในการออกแบบการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในระดับปริญญาตรี จ าเป็นต้องทราบระดับความรู้ด้านค าศัพท์ของนิสิตเสียก่อน เพื่อจะได้สามารถพัฒนากระบวนการ
ต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อประโยชน์ของผู้เรียนเอง การพัฒนาทักษะการสอนของอาจารย์ 
รวมถึงการพัฒนาสถานศึกษาและประเทศชาติต่อไป งานวิจัยนี้จึงมีเป้าหมายในการวัดความรู้ทางด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนิสิต
ระดับปริญญาตรีชาวไทยผ่านผลงานการเขียนย่อหน้าและศึกษาทัศนคติของนิสิตฯ ที่มีต่อการเรียนรู้ค าศัพท์เพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันโดยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติที่มี่ต่อการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง
ความรู้ทางด้านค าศัพท์ของนิสิตฯ ให้อยู่ในระดับที่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการสื่อสาร เนื่องจากปฏิเสธไม่ได้ว่าทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษมีความจ าเป็นต่อการศึกษา การฝึกปฏิบัติสหกิจหรือฝึกงาน รวมถึงการประกอบอาชีพในอนาคตและการศึกษาใน
ระดับที่สูงขั้น 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) กล่าวคือ มีการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพใน
งานวิจัย โดยทีก่ลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยนี้ คือ นิสิตที่ไม่ได้ศึกษาเอกวิชาภาษาอังกฤษทุกช้ันปี จ านวน 120 คน จาก 4 มหาวิทยาลัย 
(1) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 2) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 3) มหาวิทยาลัย  ราชภัฎสงขลา และ 
4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย) ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยการสุ่มกลัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
กลุ่มตัวอย่างได้รับการมอบหมายให้เขียนย่อหน้าภาษาอังกฤษ 180-200 ค า ในหัวข้อ “เป้าหมายในชีวิต” โดยไม่ใช้พจนานุกรมหรอื
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ภายในเวลาไม่เกิน 3 ช่ัวโมง เพื่อที่จะเป็นวิธีการให้นิสิตได้ใช้ความรู้ในคลังค าศัพท์ที่มีอยู่ในสมองของ
นิสิตในการเขียนงาน ท าให้งานเขียนย่อหน้านี้สะท้อนความรู้ทางด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนิสิตกลุ่มตัวอย่างอย่างแท้จริง 
ผลงานการเขียนของกลุ่มตัวอย่างได้ถูกป้อนเข้าเว็บไซต์ซึ่งเป็น Web tool ช่ือว่า lextutor เพื่อวัดระดับความรู้ทางค าศัพท์
ภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งพัฒนามาจากเครื่องวัดระดับความรู้ทางค าศัพท์ที่เป็นลักษณะออฟไลน์ของ Bafia Laufer and 
Paul Nation (1995) [8] หลังจากนั้น นิสิตกลุ่มตัวอย่างได้ท าการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อ  การเรียนรู้ค าศัพท์เพื่อ
การสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ซึ่งเป็นแบบสอบถามส ารวจทัศนคติ 4 ระดับความคิดเห็น ได้แก่ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง เพื่อสะท้อนแนวคิดที่นิสิตกลุ่มตัวอย่างมีต่อความรู้ด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 

 
 
 



1864
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

ผลการวิจัยและการอภิปรายผลการวิจัย 
ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า จากการป้อนข้อมูลผลงานเขียนของกลุ่มตัวอย่างเข้าใน Web tool lextutor ท าให้ได้ข้อมูลใน

ภาพรวมดังนี ้
 

 Families  Types  Tokens  Percent  
K1 Words (1-1000) 40 42 53 95.87% 
K2 Words (1001-2000) 3 3 3 4.12% 
AWL Words (academic) - - - 0.00% 

 

ตารางที่ 1 ผลการประมวลงานเขียนย่อหน้าจาก Web tool lextutor 
 

ตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่านิสิตกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับความรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับต่ า กล่าวคือ ค าศัพท์
ที่ใช้เป็น ค าศัพท์ที่ใช้กันอยู่ทั่วไปที่อยู่ในระดับพื้นฐาน (K1, most common word level) ที่ 95.87% ซึ่งเป็นค าง่าย ค าเดี่ยว ซึ่ง
เป็นค าในระดับ A1 และ A2 ตามมาตรฐาน  Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) ซึ่งตาม
มาตรฐานควรเป็นระดับค าศัพท์ของผู้เรียนในระดับประถมศึกษา และนิสิตกลุ่มตัวอย่างบางคนมีความรู้ในระดับ K2 คือการใช้ค า
ประสม ที่ 4.12% อย่างไรก็ตาม นิสิตกลุ่มตัวอย่างไม่ใช้ค าศัพท์ทางวิชาการในการเขียนย่อหน้าเลย โดยที่ผลการประมวลออกมา
เป็น 0.00% นอกจากนี้เมื่อผู้วิจัยวิเคราะห์การเลือกใช้ค าในงานเขียนของกลุ่มตัวอย่างพบว่า นิสิตกลุ่มตัวอย่างมีการใช้ค าประสม
เพียง 8.75% ในงานเขียน อาทิเช่น tuition fee,  semester break, university uniform, homework เป็นต้น ซึ่งเป็นค าศัพท์ใน
ระดับ CEFR A2-B1 เท่านั้น ในขณะที่เป้าหมายของระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของบัณฑิตระดับปริญญาตรีเมื่อจบ
การศึกษาควรอยู่ที่ระดับ B2 ซึ่งเป็นระดับที่ต้องใช้ทักษะภาษาอังกฤษสื่อสารได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ เนื้อหาที่เขียนไม่ได้มีความ
หลากหลายหรือซับซ้อนแต่อย่างใด กล่าวคือ 95.23% เป็นประโยคความเดียวซึ่งเป็นรูปแบบของการแนะน าตัวเองในตอนเริ่มต้น  
ย่อหน้า ใจความไม่ชัดว่าจะสื่อถึงเป้าหมายชีวิตอย่างไร เป็นลักษณะการเขียนย่อหน้าแบบอิสระ (free paragraph writing)      
นิสิตกลุ่มตัวอย่างไม่ได้มีประโยคที่แสดงถึงใจความส าคัญ  (main idea) ของเนื้อหาที่เขียน กล่าวคือ นิสิตไม่มีความรู้เรื่องของ
โครงสร้างย่อหน้า จึงเขียนเล่าไปเรื่อย ๆ ในสิ่งที่ตนอยากเล่าโดยไม่ได้ยึดการเขียนตามโครงสร้างแต่อย่างใด  ค าสันธานที่ใช้เป็น
ค าสันธานพ้ืนฐาน คือ Coordinating Conjunctions (FANBOYS) คิดเป็น 97.11% ซึ่งมีการใช้ค าสันธานประเภทอ่ืนเพียง 2.89% 
เท่านั้น ซึ่งค าสันธานที่พบบ่อยที่สุดในงานเขียนของกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้ คือ because นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาในส่วนของ  
การใช้เครื่องหมายวรรคตอน ท าให้เห็นว่านิสิตกลุ่มตัวอย่างไม่รู้วิธีการใช้เครื่องหมาย comma (,) เลยท าให้ประโยคผิดไวยากรณ์
และสื่อความหมายผิดไป ปัญหาการสร้างประโยคแบบ comma splice หรือการใช้ comma ผิดหน้าที่โดยการน าเอามาเช่ือม
ประโยคความเดียวให้เป็นความร่วมแทนค าสันธาน เกิดขึ้นในงานเขียนของนิสิตกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ รวมถึง การขาดความรู้ด้าน
การใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ (Capitalization) ซึ่งเป็นไปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างไม่ทราบว่าการใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ในภาษาอังกฤษนั้นส่งผลต่อ
ความหมาย 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามในการศึกษาทัศนคติของนิสิตกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการเรียนรู้ค าศัพท์เพื่อการ
สื่อสารในชีวิตประจ าวัน สรุปได้ดังนี้ 

 

ทัศนคติต่อความรู้ด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ค่าเฉลี่
ย 

ความหมาย 

1. ความรู้ด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นทักษะพื้นฐานที่ส าคัญส าหรับการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 3.57 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
2. ความรู้ด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษมีความจ าเป็นต่อการเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อ 
   การสื่อสาร 

3.86 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

3. ความรู้ด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษมีความจ าเป็นต่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อ 
   การสื่อสาร 

3.73 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 

ตารางที่ 2 ทัศนคตต่ิอความรู้ด้านค าศัพทภ์าษาอังกฤษเพ่ือการสือ่สารในชีวิตประจ าวัน 
 

 ตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าท าให้เห็นว่านิสิตกลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติในแง่บวกต่อการเรียนรู้ค าศัพท์เพื่อการสื่อสาร         
ในชีวิตประจ าวัน มองว่าความรู้ด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษนั้นถือเป็นทักษะพื้นฐานที่ส าคัญส าหรับการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน           
(x̄ = 3.57) และเป็นทักษะที่มีความจ าเป็นต่อการเรียนรู้ (x̄ = 3.86) และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (x̄ = 3.73) 

นอกจากนี้ นิสิตกลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อการพัฒนาความรู้ด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
ดังนี ้

 

ทัศนคติต่อการพัฒนาความรู้ทางด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
ในชีวิตประจ าวัน 

ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

4. ความรู้ด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษสามารถพัฒนาได้ 3.56 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
5. ความรู้ด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษสามารถพัฒนาได้ด้วยตนเอง 2.61 เห็นด้วย 
6. ความรู้ด้านค าศัพ์ท์ภาษาอังกฤษเกิดจากการท่องจ า 2.32 ไม่เห็นด้วย 
7. ความรู้ด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษพัฒนาได้จากการใช้ซ้ า ๆ บ่อย ๆ  3.87 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
8. ความรู้ด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษพัฒนาได้จากการใช้ในบริบทจริง 3.63 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
9. ความรู้ด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษจะสามารถน าไปใช้ในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น    
    หากมีความรู้ทางด้ายไวยากรณ์ร่วมด้วย 

3.83 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

10. ความรู้ด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษลดลงได้หากไม่มีการใช้งานจริง 3.59 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 

ตารางที่ 3 ทัศนคติต่อการพัฒนาความรู้ทางด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
 
ตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า นิสิตกลุ่มตัวอย่างมีแนวคิดที่ว่าความรู้ด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษนั้นสามารถพัฒนาได้            

(x̄ = 3.56) และเป็นไปได้ที่จะพัฒนาได้ด้วยตนเอง ซึ่งอาจจะเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้สื่อต่าง ๆ (x̄ = 2.61) อย่างไรก็ตาม 
นิสิตกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มองว่าการท่องจ าไม่ได้ช่วยให้สามารถพัฒนาความรู้ด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษได้ (x̄ = 2.32) แต่จะได้รับ
การพัฒนาจากการใช้ซ้ า ๆ บ่อย ๆ (x̄ = 3.87) ในบริบทจริงนอกห้องเรียน (x̄ = 3.63) และหากมีความรู้และเช่ียวชาญทาง
ไวยากรณ์ร่วมด้วยก็จะยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารมากขึ้น (x̄ = 3.83) และหากมีการฝึกฝนและพัฒนาแต่ไม่ได้ใช้งานจริง
ความรู้ที่มีอาจจะลดลงได้ (x̄ = 3.59) 

นิสิตกลุ่มตัวอย่างยังแสดงความแนวคิดผ่านแบบสอบถามเกี่ยวกับบริบทในการพัฒนาและมีส่วนร่วมในการพัฒนาความรู้
ด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษของพวกเขาไว้ดังต่อไปนี้ 

 

ทัศนคติต่อการพัฒนาและการมีสว่นร่วมในการพัฒนาความรู้ดา้นค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
11. สิง่แวดล้อมในการเรียนรู้มีส่วนส าคัญต่อการพัฒนาความรู้ด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 3.41 เห็นด้วย 
12. จ านวนหน่วยกิตที่บังคับเรียนในหลักสูตรมีจ านวนน้อยท าให้ไม่สามารถพัฒนาความรู้ 
     ด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษได้อย่างเต็มที่ 

2.11 ไม่เห็นด้วย 

13. หลักสูตรนอกชั้นเรียนมีส่วนช่วยในการพัฒนาความรู้ด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 1.88 ไม่เห็นด้วย 
14. การเรียนรู้ร่วมกันกับนิสิตเอกอังกฤษช่วยให้พัฒนาความรู้ด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น 1.24 ไม่เห็นด้วยอยา่งยิ่ง 
15. โครงการหรือกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาความรู้ด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษมีราคาแพง 3.49 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
16. โครงการหรือกิจกรรมที่ไม่มีค่าใช้จ่ายมักมีคนเข้าร่วมจ านวนมากจนเกินไป 3.77 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
17. ยินดีที่จะเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมในการพัฒนาความรู้ด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
     เมื่อมีโอกาส 

2.72 เห็นด้วย 

18. การพัฒนาความรู้ด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพจากการเรียนรู ้
     ด้วยตนเอง 

1.23 ไม่เห็นด้วยอยา่งยิ่ง 

19. การพัฒนาความรู้ด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญชี้แนะ 3.84 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 

ตารางที่ 4 ทัศนคติต่อการพัฒนาและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาความรู้ด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
 



1865
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

ผลการวิจัยและการอภิปรายผลการวิจัย 
ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า จากการป้อนข้อมูลผลงานเขียนของกลุ่มตัวอย่างเข้าใน Web tool lextutor ท าให้ได้ข้อมูลใน

ภาพรวมดังนี ้
 

 Families  Types  Tokens  Percent  
K1 Words (1-1000) 40 42 53 95.87% 
K2 Words (1001-2000) 3 3 3 4.12% 
AWL Words (academic) - - - 0.00% 

 

ตารางที่ 1 ผลการประมวลงานเขียนย่อหน้าจาก Web tool lextutor 
 

ตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่านิสิตกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับความรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับต่ า กล่าวคือ ค าศัพท์
ที่ใช้เป็น ค าศัพท์ที่ใช้กันอยู่ทั่วไปที่อยู่ในระดับพื้นฐาน (K1, most common word level) ที่ 95.87% ซึ่งเป็นค าง่าย ค าเดี่ยว ซึ่ง
เป็นค าในระดับ A1 และ A2 ตามมาตรฐาน  Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) ซึ่งตาม
มาตรฐานควรเป็นระดับค าศัพท์ของผู้เรียนในระดับประถมศึกษา และนิสิตกลุ่มตัวอย่างบางคนมีความรู้ในระดับ K2 คือการใช้ค า
ประสม ที่ 4.12% อย่างไรก็ตาม นิสิตกลุ่มตัวอย่างไม่ใช้ค าศัพท์ทางวิชาการในการเขียนย่อหน้าเลย โดยที่ผลการประมวลออกมา
เป็น 0.00% นอกจากนี้เมื่อผู้วิจัยวิเคราะห์การเลือกใช้ค าในงานเขียนของกลุ่มตัวอย่างพบว่า นิสิตกลุ่มตัวอย่างมีการใช้ค าประสม
เพียง 8.75% ในงานเขียน อาทิเช่น tuition fee,  semester break, university uniform, homework เป็นต้น ซึ่งเป็นค าศัพท์ใน
ระดับ CEFR A2-B1 เท่านั้น ในขณะที่เป้าหมายของระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของบัณฑิตระดับปริญญาตรีเมื่อจบ
การศึกษาควรอยู่ที่ระดับ B2 ซึ่งเป็นระดับที่ต้องใช้ทักษะภาษาอังกฤษสื่อสารได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ เนื้อหาที่เขียนไม่ได้มีความ
หลากหลายหรือซับซ้อนแต่อย่างใด กล่าวคือ 95.23% เป็นประโยคความเดียวซึ่งเป็นรูปแบบของการแนะน าตัวเองในตอนเริ่มต้น  
ย่อหน้า ใจความไม่ชัดว่าจะสื่อถึงเป้าหมายชีวิตอย่างไร เป็นลักษณะการเขียนย่อหน้าแบบอิสระ (free paragraph writing)      
นิสิตกลุ่มตัวอย่างไม่ได้มีประโยคที่แสดงถึงใจความส าคัญ  (main idea) ของเนื้อหาที่เขียน กล่าวคือ นิสิตไม่มีความรู้เรื่องของ
โครงสร้างย่อหน้า จึงเขียนเล่าไปเรื่อย ๆ ในสิ่งที่ตนอยากเล่าโดยไม่ได้ยึดการเขียนตามโครงสร้างแต่อย่างใด  ค าสันธานที่ใช้เป็น
ค าสันธานพ้ืนฐาน คือ Coordinating Conjunctions (FANBOYS) คิดเป็น 97.11% ซึ่งมีการใช้ค าสันธานประเภทอ่ืนเพียง 2.89% 
เท่านั้น ซึ่งค าสันธานที่พบบ่อยที่สุดในงานเขียนของกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้ คือ because นอกจากน้ี เม่ือพิจารณาในส่วนของ  
การใช้เครื่องหมายวรรคตอน ท าให้เห็นว่านิสิตกลุ่มตัวอย่างไม่รู้วิธีการใช้เครื่องหมาย comma (,) เลยท าให้ประโยคผิดไวยากรณ์
และสื่อความหมายผิดไป ปัญหาการสร้างประโยคแบบ comma splice หรือการใช้ comma ผิดหน้าที่โดยการน าเอามาเช่ือม
ประโยคความเดียวให้เป็นความร่วมแทนค าสันธาน เกิดขึ้นในงานเขียนของนิสิตกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ รวมถึง การขาดความรู้ด้าน
การใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ (Capitalization) ซึ่งเป็นไปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างไม่ทราบว่าการใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ในภาษาอังกฤษนั้นส่งผลต่อ
ความหมาย 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามในการศึกษาทัศนคติของนิสิตกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการเรียนรู้ค าศัพท์เพื่อการ
สื่อสารในชีวิตประจ าวัน สรุปได้ดังนี้ 

 

ทัศนคติต่อความรู้ด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ค่าเฉลี่
ย 

ความหมาย 

1. ความรู้ด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นทักษะพื้นฐานที่ส าคัญส าหรับการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 3.57 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
2. ความรู้ด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษมีความจ าเป็นต่อการเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อ 
   การสื่อสาร 

3.86 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

3. ความรู้ด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษมีความจ าเป็นต่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อ 
   การสื่อสาร 

3.73 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 

ตารางที่ 2 ทัศนคตต่ิอความรู้ด้านค าศัพทภ์าษาอังกฤษเพ่ือการสือ่สารในชีวิตประจ าวัน 
 

 ตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าท าให้เห็นว่านิสิตกลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติในแง่บวกต่อการเรียนรู้ค าศัพท์เพื่อการสื่อสาร         
ในชีวิตประจ าวัน มองว่าความรู้ด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษนั้นถือเป็นทักษะพื้นฐานที่ส าคัญส าหรับการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน           
(x̄ = 3.57) และเป็นทักษะที่มีความจ าเป็นต่อการเรียนรู้ (x̄ = 3.86) และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (x̄ = 3.73) 

นอกจากนี้ นิสิตกลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อการพัฒนาความรู้ด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
ดังนี ้

 

ทัศนคติต่อการพัฒนาความรู้ทางด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
ในชีวิตประจ าวัน 

ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

4. ความรู้ด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษสามารถพัฒนาได้ 3.56 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
5. ความรู้ด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษสามารถพัฒนาได้ด้วยตนเอง 2.61 เห็นด้วย 
6. ความรู้ด้านค าศัพ์ท์ภาษาอังกฤษเกิดจากการท่องจ า 2.32 ไม่เห็นด้วย 
7. ความรู้ด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษพัฒนาได้จากการใช้ซ้ า ๆ บ่อย ๆ  3.87 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
8. ความรู้ด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษพัฒนาได้จากการใช้ในบริบทจริง 3.63 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
9. ความรู้ด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษจะสามารถน าไปใช้ในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น    
    หากมีความรู้ทางด้ายไวยากรณ์ร่วมด้วย 

3.83 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

10. ความรู้ด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษลดลงได้หากไม่มีการใช้งานจริง 3.59 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 

ตารางที่ 3 ทัศนคติต่อการพัฒนาความรู้ทางด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
 
ตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า นิสิตกลุ่มตัวอย่างมีแนวคิดที่ว่าความรู้ด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษนั้นสามารถพัฒนาได้            

(x̄ = 3.56) และเป็นไปได้ที่จะพัฒนาได้ด้วยตนเอง ซึ่งอาจจะเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้สื่อต่าง ๆ (x̄ = 2.61) อย่างไรก็ตาม 
นิสิตกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มองว่าการท่องจ าไม่ได้ช่วยให้สามารถพัฒนาความรู้ด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษได้ (x̄ = 2.32) แต่จะได้รับ
การพัฒนาจากการใช้ซ้ า ๆ บ่อย ๆ (x̄ = 3.87) ในบริบทจริงนอกห้องเรียน (x̄ = 3.63) และหากมีความรู้และเช่ียวชาญทาง
ไวยากรณ์ร่วมด้วยก็จะยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารมากขึ้น (x̄ = 3.83) และหากมีการฝึกฝนและพัฒนาแต่ไม่ได้ใช้งานจริง
ความรู้ที่มีอาจจะลดลงได้ (x̄ = 3.59) 

นิสิตกลุ่มตัวอย่างยังแสดงความแนวคิดผ่านแบบสอบถามเกี่ยวกับบริบทในการพัฒนาและมีส่วนร่วมในการพัฒนาความรู้
ด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษของพวกเขาไว้ดังต่อไปนี้ 

 

ทัศนคติต่อการพัฒนาและการมีสว่นร่วมในการพัฒนาความรู้ดา้นค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
11. สิง่แวดล้อมในการเรียนรู้มีส่วนส าคัญต่อการพัฒนาความรู้ด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 3.41 เห็นด้วย 
12. จ านวนหน่วยกิตที่บังคับเรียนในหลักสูตรมีจ านวนน้อยท าให้ไม่สามารถพัฒนาความรู้ 
     ด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษได้อย่างเต็มที่ 

2.11 ไม่เห็นด้วย 

13. หลักสูตรนอกชั้นเรียนมีส่วนช่วยในการพัฒนาความรู้ด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 1.88 ไม่เห็นด้วย 
14. การเรียนรู้ร่วมกันกับนิสิตเอกอังกฤษช่วยให้พัฒนาความรู้ด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น 1.24 ไม่เห็นด้วยอยา่งยิ่ง 
15. โครงการหรือกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาความรู้ด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษมีราคาแพง 3.49 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
16. โครงการหรือกิจกรรมที่ไม่มีค่าใช้จ่ายมักมีคนเข้าร่วมจ านวนมากจนเกินไป 3.77 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
17. ยินดีที่จะเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมในการพัฒนาความรู้ด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
     เมื่อมีโอกาส 

2.72 เห็นด้วย 

18. การพัฒนาความรู้ด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพจากการเรียนรู ้
     ด้วยตนเอง 

1.23 ไม่เห็นด้วยอยา่งยิ่ง 

19. การพัฒนาความรู้ด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญชี้แนะ 3.84 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 

ตารางที่ 4 ทัศนคติต่อการพัฒนาและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาความรู้ด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
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ตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่านิสิตกลุ่มตัวอย่างมองว่าสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้มคีวามส าคัญตอ่การพัฒนาความรู้ด้านค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ (x̄ = 3.41) โดยไม่ได้มองว่าจ านวนหน่วยกิตในหลักสูตรมีผลต่อการพัฒนาความรู้ด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษ             
(x̄ = 2.11) และหลักสูตรนอกช้ันเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดให้ไม่ได้ช่วยในการพัฒนาความรู้ ด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษ (x̄ = 1.88) 
เพราะหากต้องเรียนร่วมกับนิสิตเอกอังกฤษ พวกเขาไม่สามารถพัฒนาความรู้ด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นได้ (x̄ = 1.24) หลาย
ครั้งโครงการหรือกิจกรรมที่ดีในการช่วยพัฒนาความรู้ด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษมีราคาแพงเกินกว่าก าลังการเงินที่พวกเขามี          
(x̄ = 3.49) หากเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ต้องช าระค่าลงทะเบียนมักมีผู้เข้าร่วมจ านวนมากจนเกินไป (x̄ = 3.77) 
อย่างไรก็ตาม หากมีการจัดโครงการหรือกิจกรรมในการพัฒนาความรู้ด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษพวกเขายินดีเข้าร่วมเมื่อมีโอกาส    
(x̄ = 2.72) เนื่องจากมองว่าการเรียนรู้ด้วยตนเองไม่สามารถช่วยพัฒนาความรู้ด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ       
(x̄ = 1.23) และการพัฒนาความรู้ด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีมีประสิทธิภาพต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญชี้แนะ (x̄ = 3.84) 

 
สรุปผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยที่น าเสนอไปแล้วข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความรู้ทางด้านค าศัพท์ในระดับต่ า ขาด
ทักษะการใช้ค าศัพท์ในการสื่อสารทางวิชาการ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาหลักสูตรทั้งในช้ันเรียนและนอกช้ัน
เรียนเพื่อพัฒนาและปรับปรุงทักษะความรู้ด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษให้แก่นิสิต เนื่องจากเขาเพียงขาดพื้นฐานแต่มีความพร้อมที่จะ
เรียนรู้เพื่อให้ตนเองนั้นมีทักษะทางภาษาที่ดีขึ้นเพื่ออาชีพและ/หรือการศึกษาระดับสูงขึ้นในอนาคต อีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องให้
ความส าคัญคือ ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า นิสิตกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มองว่า
โครงการหรือกิจกรรมที่มีค่าใช้จ่ายมักมีราคาแพง และหากไม่มีค่าใช้จ่ายมักมีผู้เข้าร่วมจ านวนมาก อย่างไรก็ตาม องค์กรและ
หน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยยังมีส่วนส าคัญในการพัฒนาทักษะความรู้ด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนิสิต เนื่องจากพวกเขามอง
ว่าการเรียนรู้ด้วยตนเองเพียงอย่างเดียวไม่ใช่วิธีการที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาความรู้ด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษเพราะการช้ีแนะ
จากผู้เช่ียวชาญมีความส าคัญ 
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ตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่านิสิตกลุ่มตัวอย่างมองว่าสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้มคีวามส าคัญตอ่การพัฒนาความรู้ด้านค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ (x̄ = 3.41) โดยไม่ได้มองว่าจ านวนหน่วยกิตในหลักสูตรมีผลต่อการพัฒนาความรู้ด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษ             
(x̄ = 2.11) และหลักสูตรนอกช้ันเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดให้ไม่ได้ช่วยในการพัฒนาความรู้ ด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษ (x̄ = 1.88) 
เพราะหากต้องเรียนร่วมกับนิสิตเอกอังกฤษ พวกเขาไม่สามารถพัฒนาความรู้ด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นได้ (x̄ = 1.24) หลาย
ครั้งโครงการหรือกิจกรรมที่ดีในการช่วยพัฒนาความรู้ด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษมีราคาแพงเกินกว่าก าลังการเงินที่พวกเขามี          
(x̄ = 3.49) หากเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ต้องช าระค่าลงทะเบียนมักมีผู้เข้าร่วมจ านวนมากจนเกินไป (x̄ = 3.77) 
อย่างไรก็ตาม หากมีการจัดโครงการหรือกิจกรรมในการพัฒนาความรู้ด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษพวกเขายินดีเข้าร่วมเมื่อมีโอกาส    
(x̄ = 2.72) เนื่องจากมองว่าการเรียนรู้ด้วยตนเองไม่สามารถช่วยพัฒนาความรู้ด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ       
(x̄ = 1.23) และการพัฒนาความรู้ด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีมีประสิทธิภาพต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญชี้แนะ (x̄ = 3.84) 
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จากผลการวิจัยที่น าเสนอไปแล้วข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความรู้ทางด้านค าศัพท์ในระดับต่ า ขาด
ทักษะการใช้ค าศัพท์ในการสื่อสารทางวิชาการ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาหลักสูตรทั้งในช้ันเรียนและนอกช้ัน
เรียนเพื่อพัฒนาและปรับปรุงทักษะความรู้ด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษให้แก่นิสิต เนื่องจากเขาเพียงขาดพื้นฐานแต่มีความพร้อมที่จะ
เรียนรู้เพื่อให้ตนเองนั้นมีทักษะทางภาษาที่ดีขึ้นเพื่ออาชีพและ/หรือการศึกษาระดับสูงขึ้นในอนาคต อีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องให้
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โครงการหรือกิจกรรมที่มีค่าใช้จ่ายมักมีราคาแพง และหากไม่มีค่าใช้จ่ายมักมีผู้เข้าร่วมจ านวนมาก อย่างไรก็ตาม องค์กรและ
หน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยยังมีส่วนส าคัญในการพัฒนาทักษะความรู้ด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนิสิต เนื่องจากพวกเขามอง
ว่าการเรียนรู้ด้วยตนเองเพียงอย่างเดียวไม่ใช่วิธีการที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาความรู้ด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษเพราะการช้ีแนะ
จากผู้เช่ียวชาญมีความส าคัญ 
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O8155

“วัว”ในถ้อยค�าส�านวนจีน : ภาพสะท้อนสังคมวัฒนธรรมจีน

พวงผกา สิทธิจันทร์1*

บทคัดย่อ
ววัมคีวามสมัพนัธ์กบัสงัคมวฒันธรรมจนีมาอย่างยาวนาน โดยค�าว่า “ววั” นีป้รากฏในถ้อยค�าส�านวนจนีจ�านวนมาก สะท้อน

ให้เหน็ภาพสงัคมวฒันธรรมจนีร่วมสมยัอย่างเด่นชดั บทความนีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาภาพสะท้อนทางสงัคมวฒันธรรมจนีร่วมสมยั

ที่ปรากฏในถ้อยค�าส�านวนจีนที่เกี่ยวกับ “วัว” โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือพจนานุกรมสุภาษิตจีน และเว็บไซต์พจนานุกรม

ภาษาจีนออนไลน์ น�าเสนอข้อมูลโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ ผลของการศึกษาพบว่า ถ้อยค�าส�านวนที่เกี่ยวกับ “วัว” สะท้อนให้เห็น

บริบทสังคมวัฒนธรรมจีน 5 ประการ ได้แก่ ประการแรก คือ ด้านเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ ประการที่สอง คือ ด้านความ

คิดความเชื่อของกลุ่มชน ประการที่สาม คือ ด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ประการที่สี่ คือ ด้านการท�าสงครามที่ และประการที่ห้า คือ 

ด้านค่านิยม บริบทสังคมวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่สะท้อนผ่านการใช้ถ้อยค�าส�านวนนี้ มีทั้งการด�ารงอยู่ และเปลี่ยนแปลง ลื่นไหลไปตาม

กระแสของสังคมแห่งยุคสมัย 

ค�าส�าคัญ : วัว ถ้อยค�าส�านวนจีน สังคมวัฒนธรรม
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“Ox” in Chinese idiomatic wording: A Reflection of Chinese Socio-cultural Image

Puangpaka Sitthichan1*

Abstract
Ox has long been related to Chinese society and culture. The word “Ox” appears in numerous Chinese 

idiomatic wording reflecting dominantly Chinese diachronic socio-cultural image. This article aimed to investigate 

“Ox” as appeared in idiomatic wording reflecting Chinese socio-cultural image through the collection of data 

in Chinese Proverbs Dictionary and online Chinese Proverbs Dictionary website. Data were presented in descrip-

tive analysis. The study revealed that Chinese idiomatic wording about “Ox” reflected five components of 

Chinese socio-cultural context- firstly, economy and occupation, secondly, thought and belief of ethnic groups, 

thirdly, way of life, fourthly, the battle, and lastly, values. The socio-cultural contexts reflected through the use 

of such idiomatic word maintained its existence and change to suit societal trend.
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thirdly, way of life, fourthly, the battle, and lastly,  values.  The socio- cultural contexts reflected through the use of such 

idioms maintained its existence and change to suit societal trend. 
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บทนํา 

 “สํานวน” เปนคําหรือกลุมคําท่ีมนุษยนํามาใชในความหมายพิเศษ  มีความหมายโดยนัยหรือความหมายเชิง

เปรียบเทียบซึ่งผูรับสารตองตีความอีกช้ันหน่ึงจึงจะเขาใจ  สํานวนจึงเปนมรดกทางภาษาอยางหน่ึงท่ีนาสนใจ ควรคาแก

การศึกษา เพราะนอกจากเพื่อความเขาใจในการสื่อสารไดอยางถองแทแลว ยังเปนประโยชนในดานอื่นๆ อีกดวย  

 ในดานการศึกษาเรื่องสํานวนน้ัน มีผูสนใจศึกษาเก่ียวกับสํานวนจีนไวมากมาย โดยสวนใหญสนใจศึกษาเก่ียวกับ

ความหมาย ท่ีมา ลักษณะภาษาที่ใชในสํานวน คานิยม ความคิด และสภาพสังคมที่สะทอนมาจากสํานวน เชน สํานวนจีนและ

สํานวนไทยที่มีคําเก่ียวกับสัตว : การศกึษาเปรียบเทียบ ของพิรยิา สุรขจร [1] “ ‘หมา’ ในภาษาและวัฒนธรรมจีน” ของเมชฌ 

สอดสองกฤษ [2] “การศึกษาวิเคราะหสุภาษิตจีนที่มีตัว 牛” ของสุชาดา กุลบุตร[3] “อุปลกัษณเชิงมโนทัศนเก่ียวกับหงสและ

ไกในภาษาจีน”ของ หยาวสือฉี [4] “สํานวนไทยและสํานวนจีนที่มีคาํวา‘งู’” ของสุภิชญา สวัสดิโยธิน [5] เปนตน 

ในภาษาจีนมีสํานวนเก่ียวกับสัตวจํานวนมากมายที่นาสนใจ ทําใหไดเห็นภาพลักษณที่ผูส่ือสารตองการจะสื่อใหผู 

รับสารสามารถจินตนาการไดอยางชัดเจน โดยสัตวแตละชนิดนั้นก็เปนตัวแทนแสดงความหมายในมุมมองตางๆ ออกมาหลาย

แง ไมวาจะเปนทั้งในดานดีและไมดี ซึ่งไดนําสัตวมาอุปลักษณเปรียบเทียบกับคน ทั้งน้ีมีสํานวนสุภาษิตไมนอยเลยที่ไดมีการนํา

สัตวมาใชในการเปรียบเทียบ เหตุที่มักจะนําสัตวมาใชในสํานวนน้ัน อาจเปนเพราะมนุษยและสัตว เปนส่ิงมีชีวิตที่มีความใกลชิด

และคุนเคยกันมาชานานแลว ดังน้ันมนุษยไมวาจะเปนชาติใดภาษาใดจึงไดนําเอาธรรมชาติ และคุณลักษณะของสัตวที่

สังเกตเห็นไดมาสรางเปนสํานวน สภุาษิต คาํพังเพยตาง ๆ เพ่ือเปรียบเทียบ สั่งสอน ตักเตือน เพราะจากธรรมชาติและลักษณะ

ของสัตวที่คุนเคยกันอยูจะทําใหงายตอการทําความเขาใจ สัตวที่มักจะปรากฏในสํานวนจีน ไดแก ไก นก ปลา มังกร เสือ งู 

สุนัข สุนัขจ้ิงจอก มา แพะ ซึ่งทําใหสามารถเรียนรูชีวิตความเปนอยูและวัฒนธรรมจากสํานวนสุภาษิตตาง ๆ เหลาน้ันไดดวย 

 คําวา “วัว” หรือ “หนิว（牛）”[6] หมายถึง วัว ควาย ใชอุปมาวา ดื้อร้ัน มีทิฐิหรือยโส สําหรับคนจีนน้ัน คําศัพท

คํานี้ครอบคลุมไปถึง วัว ควาย และวัวกระทิง ซ่ึงมีบทบาทความสําคัญในเชิงวัฒนธรรมจีน วัวเปนสัญลักษณของความขยัน 

อดทน ซ่ือสัตย จงรักภักดี มีพละกําลังมาก และความละเอียดรอบคอบ  ในสังคมจีน วัวเปนสัตวที่คนเลี้ยงไวใชแรงงาน 

ขยันหม่ันเพียร ดงัน้ันจึงมีคําพูดวา “老黄牛” อุปมาวาเปนคนซ่ือสัตยและขยันหมั่นเพียร นอกจากน้ีกวีนิพนธของหลูซิ่นไดนํา

สํานวนโบราณ“俯首甘为孺子牛”หมายถึงยอมเปนวัวควายใหใชงาน  มาใชในความหมายใหมวาเต็มใจที่จะรับใช

ประชาชน ตอมาในป 1950 มีสาํนวนใหมอุปมาคนซ่ือสัตยและแข็งแกรงวา 铁牛[7]  

นอกจากน้ีในสมัยโบราณชาวจีนใชวัว ควายสําหรับไถนา เปนสัตวที่ใชแรงงานนํามาเทียมเกวียนเปนพาหนะ 

ตลอดจนใชในการศึกซึ่งปรากฏในสมัยจั้นก๋ัวไดมีการใชแผนวัวไฟโจมตีขาศึกในดานความเช่ือและเคารพบูชาในฐานะเทพเจา 

สมัย 4000 ปยุคบรรพกาลในสมัยกษัตริยตาอ่ีว มีความเช่ือวาการหลอเหล็กเปนรูปวัวแลวโยนลงไปใตน้ําเปนพิธีกรรมแกบน

เพื่อระงับภัยนํ้าทวมได ตอมาในสมัยราชวงศถัง ไดเปลี่ยนมาตั้งรูปหลอวัวเหล็กไวริมฝงแทน นอกจากน้ีวัวยังเปนสัตวเศรษฐกิจ

ใชบรโิภคนมวัวและเน้ือวัว 

 

 

 

 

 

การใชสํานวนและการเปรียบเปรยส่ิงตาง ๆ ระหวาง “วัว” กับ “คน” ในภาษาจีนทําใหไดทราบถึงภาษาและ

วัฒนธรรมจีน และสรางความรูความเขาใจในการศึกษาภาษาจีนใหมากข้ึน และสามารถนําสํานวนไปใชไดอยางถูกตอง แสดง

ถึงความงดงามของภาษาและสะทอนถึงวัฒนธรรมและทัศนคติของชาวจีน ตลอดจนภูมิหลังประวัติศาสตรจีนในสมัยโบราณ 

เชน 执牛耳（zhíniúěr）แปลตามความหมายวา จับหูวัว หมายถึงผูนําหรือหัวหนา ในสมัยโบราณ บรรดาเจาผูครอง

นครรัฐตางๆ จะกรีดหรือตัดหูวัวเพ่ือเอาเลือด และวางหูวัวไวบนจานไขมุกใหผูนําพันธมิตรเปนผูถือจานน้ัน เรียกวา “ผูถือหู

วัว” ตอมาใชในความหมายวา เปนผูนําหรือหัวหนาในดานใดดานหน่ึง[6] 

 สํานวนน้ันไมเพียงเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการกลั่นกรองความคิดและสติปญญาอันชาญฉลาดของบรรพ

บุรุษจีนที่ถายทอดมาสูคนรุนหลัง สะทอนใหเห็นวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวจีน   ซึ่งสวนใหญมักจะพูดจาออมๆ 

โดยใชสํานวนเปรียบเปรย  ใหขอคิดสอนใจ ซึ่งคําเหลาน้ีมักจะเปนคําที่จดจําไดงายและเห็นภาพไดชัดเจนมากย่ิงข้ึน ที่สําคัญ

สํานวนจีนยังมีเอกลักษณเฉพาะตัว โดยการดึงเอาส่ิงที่อยูรอบตัวมาเปรียบเทียบ  โดยเฉพาะสํานวนที่นําสัตวชนิดตางๆ มา

เปรียบเทียบจนกลายเปนสํานวน ดวยเหตุที่สัตวอยูรวมกับมนุษยมาชานาน  ทําใหมนุษยไดมองเห็นพฤติกรรมตางๆ รวมถึง

ลักษณะทางกายภาพของสัตวแลวนํามาเปรียบเทียบกับพฤติกรรมของมนุษยและสรางเปนสํานวนเพื่อเปนขอคิดหรือเตือนสติ

กับผูอื่นทางออมได ชาวจีนสวนมากใชสํานวน 熟语 (shúyǔ) ถายทอดคําเปรียบเทียบเหลาน้ี   ที่ผานมาพบวามีการศึกษา

วิเคราะหสุภาษิตจีนที่มีตัว “วัว”(牛) ในดานลักษณะทั่วไปของสุภาษิตจีน ศึกษาความหมายของสุภาษิตจีน แนวคิด ทฤษฎี 

นิยาม ที่มาของสุภาษิต และโครงสรางทางไวยากรณของสุภาษิตจีน   ยังไมมีการศึกษาเก่ียวกับภาพสะทอนทางสังคม

วัฒนธรรมจีนท่ีปรากฏในสํานวนจีนที่เกี่ยวกับ “วัว” (牛)   ดวยเหตุน้ีผูศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาสํานวนท่ีนําสัตวเขามาใช

เปรียบเทียบ โดยเฉพาะนําการกระทําของสัตวเขามาใชเปรียบเทียบตอไป 

 วัตถปุระสงค 

 เพื่อศึกษาภาพสะทอนทางสังคมวัฒนธรรมจีนท่ีปรากฏในสํานวนจีนที่เก่ียวกับ “วัว”  

นิยามศัพทเฉพาะ 

 สํานวนจีน คือถอยคําหรือกลุมคาํที่มีความหมายไมตรงตามตัวอักษรหรือความหมายเชิงเปรียบเทียบ 

ขอบเขตการศึกษา 

มีวิธีดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูลดังตอไปน้ี 

1.ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการศึกษาสาํนวนจีนที่เก่ียวกับ “วัว” 

2.รวบรวมและคัดเลือกสํานวนจีน“วัว” (牛) ที่ปรากฏอยูในสํานวนจากหนังสือพจนานุกรมสุภาษิตจีน Hanyu 

Chengyu Daquan (汉语成语大全) ของ The Commercial Press [8] พจนานุกรมจีน-ไทย และเว็บไซตพจนานุกรม

ออนไลน  [9]     จํานวน 75  สํานวน 

3. นําสํานวนจีนมาแปลเปนภาษาไทย แลววิเคราะหอุปลักษณจากสํานวน  

4. นําเสนอผลการศึกษาคนควาและการวิเคราะหขอมูลโดยพรรณนาวิเคราะห 

5. สรปุผลการศกึษาคนควา พรอมกับอภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

ภาพสะทอนสังคมวัฒนธรรมจีนท่ีปรากฏในสํานวน “วัว” 
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thirdly, way of life, fourthly, the battle, and lastly,  values.  The socio- cultural contexts reflected through the use of such 

idioms maintained its existence and change to suit societal trend. 

Keywords : ox, Chinese idioms, socio-cultural context 

บทนํา 

 “สํานวน” เปนคําหรือกลุมคําท่ีมนุษยนํามาใชในความหมายพิเศษ  มีความหมายโดยนัยหรือความหมายเชิง

เปรียบเทียบซึ่งผูรับสารตองตีความอีกช้ันหน่ึงจึงจะเขาใจ  สํานวนจึงเปนมรดกทางภาษาอยางหน่ึงท่ีนาสนใจ ควรคาแก

การศึกษา เพราะนอกจากเพื่อความเขาใจในการสื่อสารไดอยางถองแทแลว ยังเปนประโยชนในดานอื่นๆ อีกดวย  

 ในดานการศึกษาเรื่องสํานวนน้ัน มีผูสนใจศึกษาเก่ียวกับสํานวนจีนไวมากมาย โดยสวนใหญสนใจศึกษาเก่ียวกับ

ความหมาย ท่ีมา ลักษณะภาษาที่ใชในสํานวน คานิยม ความคิด และสภาพสังคมที่สะทอนมาจากสํานวน เชน สํานวนจีนและ

สํานวนไทยที่มีคําเก่ียวกับสัตว : การศกึษาเปรียบเทียบ ของพิรยิา สุรขจร [1] “ ‘หมา’ ในภาษาและวัฒนธรรมจีน” ของเมชฌ 

สอดสองกฤษ [2] “การศึกษาวิเคราะหสุภาษิตจีนที่มีตัว 牛” ของสุชาดา กุลบุตร[3] “อุปลกัษณเชิงมโนทัศนเก่ียวกับหงสและ

ไกในภาษาจีน”ของ หยาวสือฉี [4] “สํานวนไทยและสํานวนจีนที่มีคาํวา‘งู’” ของสุภิชญา สวัสดิโยธิน [5] เปนตน 

ในภาษาจีนมีสํานวนเก่ียวกับสัตวจํานวนมากมายที่นาสนใจ ทําใหไดเห็นภาพลักษณที่ผูส่ือสารตองการจะสื่อใหผู 

รับสารสามารถจินตนาการไดอยางชัดเจน โดยสัตวแตละชนิดนั้นก็เปนตัวแทนแสดงความหมายในมุมมองตางๆ ออกมาหลาย

แง ไมวาจะเปนทั้งในดานดีและไมดี ซึ่งไดนําสัตวมาอุปลักษณเปรียบเทียบกับคน ทั้งน้ีมีสํานวนสุภาษิตไมนอยเลยที่ไดมีการนํา

สัตวมาใชในการเปรียบเทียบ เหตุที่มักจะนําสัตวมาใชในสํานวนน้ัน อาจเปนเพราะมนุษยและสัตว เปนส่ิงมีชีวิตที่มีความใกลชิด

และคุนเคยกันมาชานานแลว ดังน้ันมนุษยไมวาจะเปนชาติใดภาษาใดจึงไดนําเอาธรรมชาติ และคุณลักษณะของสัตวที่

สังเกตเห็นไดมาสรางเปนสํานวน สภุาษิต คาํพังเพยตาง ๆ เพ่ือเปรียบเทียบ สั่งสอน ตักเตือน เพราะจากธรรมชาติและลักษณะ

ของสัตวที่คุนเคยกันอยูจะทําใหงายตอการทําความเขาใจ สัตวที่มักจะปรากฏในสํานวนจีน ไดแก ไก นก ปลา มังกร เสือ งู 

สุนัข สุนัขจ้ิงจอก มา แพะ ซึ่งทําใหสามารถเรียนรูชีวิตความเปนอยูและวัฒนธรรมจากสํานวนสุภาษิตตาง ๆ เหลาน้ันไดดวย 

 คําวา “วัว” หรือ “หนิว（牛）”[6] หมายถึง วัว ควาย ใชอุปมาวา ดื้อร้ัน มีทิฐิหรือยโส สําหรับคนจีนน้ัน คําศัพท

คํานี้ครอบคลุมไปถึง วัว ควาย และวัวกระทิง ซ่ึงมีบทบาทความสําคัญในเชิงวัฒนธรรมจีน วัวเปนสัญลักษณของความขยัน 

อดทน ซ่ือสัตย จงรักภักดี มีพละกําลังมาก และความละเอียดรอบคอบ  ในสังคมจีน วัวเปนสัตวที่คนเลี้ยงไวใชแรงงาน 

ขยันหม่ันเพียร ดงัน้ันจึงมีคําพูดวา “老黄牛” อุปมาวาเปนคนซ่ือสัตยและขยันหมั่นเพียร นอกจากน้ีกวีนิพนธของหลูซิ่นไดนํา

สํานวนโบราณ“俯首甘为孺子牛”หมายถึงยอมเปนวัวควายใหใชงาน  มาใชในความหมายใหมวาเต็มใจที่จะรับใช

ประชาชน ตอมาในป 1950 มีสาํนวนใหมอุปมาคนซ่ือสัตยและแข็งแกรงวา 铁牛[7]  

นอกจากน้ีในสมัยโบราณชาวจีนใชวัว ควายสําหรับไถนา เปนสัตวที่ใชแรงงานนํามาเทียมเกวียนเปนพาหนะ 

ตลอดจนใชในการศึกซึ่งปรากฏในสมัยจั้นก๋ัวไดมีการใชแผนวัวไฟโจมตีขาศึกในดานความเช่ือและเคารพบูชาในฐานะเทพเจา 

สมัย 4000 ปยุคบรรพกาลในสมัยกษัตริยตาอ่ีว มีความเช่ือวาการหลอเหล็กเปนรูปวัวแลวโยนลงไปใตน้ําเปนพิธีกรรมแกบน

เพื่อระงับภัยนํ้าทวมได ตอมาในสมัยราชวงศถัง ไดเปลี่ยนมาตั้งรูปหลอวัวเหล็กไวริมฝงแทน นอกจากน้ีวัวยังเปนสัตวเศรษฐกิจ

ใชบรโิภคนมวัวและเน้ือวัว 

 

 

 

 

 

การใชสํานวนและการเปรียบเปรยส่ิงตาง ๆ ระหวาง “วัว” กับ “คน” ในภาษาจีนทําใหไดทราบถึงภาษาและ

วัฒนธรรมจีน และสรางความรูความเขาใจในการศึกษาภาษาจีนใหมากข้ึน และสามารถนําสํานวนไปใชไดอยางถูกตอง แสดง

ถึงความงดงามของภาษาและสะทอนถึงวัฒนธรรมและทัศนคติของชาวจีน ตลอดจนภูมิหลังประวัติศาสตรจีนในสมัยโบราณ 

เชน 执牛耳（zhíniúěr）แปลตามความหมายวา จับหูวัว หมายถึงผูนําหรือหัวหนา ในสมัยโบราณ บรรดาเจาผูครอง

นครรัฐตางๆ จะกรีดหรือตัดหูวัวเพ่ือเอาเลือด และวางหูวัวไวบนจานไขมุกใหผูนําพันธมิตรเปนผูถือจานน้ัน เรียกวา “ผูถือหู

วัว” ตอมาใชในความหมายวา เปนผูนําหรือหัวหนาในดานใดดานหน่ึง[6] 

 สํานวนน้ันไมเพียงเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการกลั่นกรองความคิดและสติปญญาอันชาญฉลาดของบรรพ

บุรุษจีนที่ถายทอดมาสูคนรุนหลัง สะทอนใหเห็นวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวจีน   ซึ่งสวนใหญมักจะพูดจาออมๆ 

โดยใชสํานวนเปรียบเปรย  ใหขอคิดสอนใจ ซึ่งคําเหลาน้ีมักจะเปนคําที่จดจําไดงายและเห็นภาพไดชัดเจนมากย่ิงข้ึน ที่สําคัญ

สํานวนจีนยังมีเอกลักษณเฉพาะตัว โดยการดึงเอาส่ิงที่อยูรอบตัวมาเปรียบเทียบ  โดยเฉพาะสํานวนที่นําสัตวชนิดตางๆ มา

เปรียบเทียบจนกลายเปนสํานวน ดวยเหตุที่สัตวอยูรวมกับมนุษยมาชานาน  ทําใหมนุษยไดมองเห็นพฤติกรรมตางๆ รวมถึง

ลักษณะทางกายภาพของสัตวแลวนํามาเปรียบเทียบกับพฤติกรรมของมนุษยและสรางเปนสํานวนเพื่อเปนขอคิดหรือเตือนสติ

กับผูอื่นทางออมได ชาวจีนสวนมากใชสํานวน 熟语 (shúyǔ) ถายทอดคําเปรียบเทียบเหลาน้ี   ที่ผานมาพบวามีการศึกษา

วิเคราะหสุภาษิตจีนที่มีตัว “วัว”(牛) ในดานลักษณะทั่วไปของสุภาษิตจีน ศึกษาความหมายของสุภาษิตจีน แนวคิด ทฤษฎี 

นิยาม ที่มาของสุภาษิต และโครงสรางทางไวยากรณของสุภาษิตจีน   ยังไมมีการศึกษาเก่ียวกับภาพสะทอนทางสังคม

วัฒนธรรมจีนท่ีปรากฏในสํานวนจีนที่เกี่ยวกับ “วัว” (牛)   ดวยเหตุน้ีผูศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาสํานวนท่ีนําสัตวเขามาใช

เปรียบเทียบ โดยเฉพาะนําการกระทําของสัตวเขามาใชเปรียบเทียบตอไป 

 วัตถปุระสงค 

 เพื่อศึกษาภาพสะทอนทางสังคมวัฒนธรรมจีนท่ีปรากฏในสํานวนจีนที่เก่ียวกับ “วัว”  

นิยามศัพทเฉพาะ 

 สํานวนจีน คือถอยคําหรือกลุมคาํที่มีความหมายไมตรงตามตัวอักษรหรือความหมายเชิงเปรียบเทียบ 

ขอบเขตการศึกษา 

มีวิธีดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูลดังตอไปน้ี 

1.ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการศึกษาสาํนวนจีนที่เก่ียวกับ “วัว” 

2.รวบรวมและคัดเลือกสํานวนจีน“วัว” (牛) ที่ปรากฏอยูในสํานวนจากหนังสือพจนานุกรมสุภาษิตจีน Hanyu 

Chengyu Daquan (汉语成语大全) ของ The Commercial Press [8] พจนานุกรมจีน-ไทย และเว็บไซตพจนานุกรม

ออนไลน  [9]     จํานวน 75  สํานวน 

3. นําสํานวนจีนมาแปลเปนภาษาไทย แลววิเคราะหอุปลักษณจากสํานวน  

4. นําเสนอผลการศึกษาคนควาและการวิเคราะหขอมูลโดยพรรณนาวิเคราะห 

5. สรปุผลการศกึษาคนควา พรอมกับอภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

ภาพสะทอนสังคมวัฒนธรรมจีนท่ีปรากฏในสํานวน “วัว” 



1872
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 

 

 

 

 

ชาวจีนแสดงโลกทัศนผานสํานวนจีนที่มีคําวา “วัว” ปรากฏอยูในสํานวนจีนที่นําสัตวมาเปรียบและความเก่ียวของกับสังคม

วัฒนธรรม แบงออกไดเปน 5 ดานดังน้ี  

1. ดานเศรษฐกิจ 

     ดานเศรษฐกิจ ในอดีตสังคมจีน“วัว” มีมูลคาไมสูง จึงนํารูปลักษณของวัวที่มีขนจํานวนนอยมาเปรียบแสดง

ความหมายมีมูลคานอยนิด（九牛一毛）ในปจจุบันน้ีชาวจีนนําคําวา“วัว”มาสรางสํานวนใหมใชในตลาดหุน โดยนํา

ลักษณะนิสัยด้ือรั้นดันทุรังของวัวมาใชเปรียบเทียบกับภาวะตลาดหุนที่มีการซ้ือขายคึกคัก  ตลาดกระทิง（牛市）bull 

market คือภาวะตลาดหุนที่มีราคาหลักทรัพยทั่วไปมีระดบัสงูแบบตอเน่ือง เปนระยะเวลายาวนานไมนอยกวา 2 เดือนขึ้นไป มี

ปริมาณการซื้อขายที่มาก มีสภาพคลองสูง มีความคึกคักในการซ้ือขาย เหมือนกับการเคล่ือนไหวของวัวกระทิง (牛市) ；

เปรียบลักษณะนิสัยกระดื้อร้ันดันทุรังของวัวกับธุรกิจเจริญรุงเรือง เฟองฟูและเจริญรุงเรืองข้ึนเรื่อยๆ（牛气冲天）

นอกจากน้ียังมีอีกความหมายวาเยอหยิ่งหรือความมั่นใจในตนเองของบุคคลน้ันถึงจุดสูงสุดหรอืมีอํานาจมาก 

2. ดานความคิดความเช่ือของกลุมชน  

     2.1 ดานความคิดความเช่ือเก่ียวกับเทพเจา ในสมัยโบราณคนจีนเชื่อวาวัวคือเทพเจาที่คอยปกปองไรนา โดย

ชาวบานเริ่มมีทําพิธีกรรมเซนไวเทพเจาวัวสมัยชุนชิวในวันตรุษจีน การเซนไหวเทพเจาวัวเพื่อความร่ํารวย（赛牛王） 

    2.2 ดานความคิดความเช่ือเก่ียวกับพุทธศาสนา ศาสนาพุทธมีตนกําเนิดมาจากประเทศอินเดีย และเขามาเผยแพร

ที่ประเทศจีนสมัยราชวงศฮั่นตะวันตก และเจริญรุงเรืองที่สุดในราชวงศถัง ศาสนาพุทธเขามามีอิทธิพลอยางมากตอวัฒนธรรม

และความคิดของชาวจีนมาเปนเวลา 2000 กวาปมาแลว ทําใหภาษาจีนมีคําศัพทที่เก่ียวของกับพุทธศาสนาจํานวนมาก และ

คําศัพทเหลาน้ีก็นํามาใชในชีวิตประจําวันในสังคมชาวจีน [10] ไดแก นําวัวมาเปรียบวาเปนส่ิงชั่วรายในทางศาสนาพุทธ เรียก

ขานผีหัววัวที่อยูในนรก（牛头阿旁）ผีทหารหัวเปนวัวกินคน（牛头夜叉）ทหารผีสองตนเปนลูกนองของพญายม

หัวเปนวัวและอีกตนหนาเปนมา อุปมาวาพวกเสือสิงหกระทิงแรด ความช่ัวราย（牛头马面）ผีหัววัวมจิีตใจเหมือนงูพิษ

อยูในนรกอุปมาวา เสือสิงห กระทิง แรด（牛鬼蛇神）นอกจากน้ียังใชคําวาเทพเจาวัว（牛王） เปรียบหมายถึง

พระพุทธเจาท่ีนําพาสรรพสัตวใหพนทุกข  และนําเกวียนวัวสีขาว（白牛车）มาเปรียบเปนหลักธรรมของพุทธศาสนา

มหายาน 

    2.3 ดานความคิดความเชื่อเก่ียวกับไสยศาสตร ในอดีตจักรพรรดิและเจาเมืองจะยิงธนูเพื่อฆาวัวเซนไหวฟาดินดวย

ตัวเองเพ่ือแสดงความย่ิงใหญ เปรียบเปนผูนําที่ย่ิงใหญ（射牛）วัวที่ถูกคัดเลือกมาเซนไหวโดยนําขนของวัวมาใหจักรพรรดิ

เลือกใชเปนวัวบูชายัญ（求牛） 

    2.4 ดานความคิดความเชื่อเก่ียวกับความเปนความเปนสิริมงคล มีเร่ืองเลาในอดีตเก่ียวสุสานที่เปนฮวงจุยดี มีเด็ก

ยากจนคนหนึ่งชื่อวาถาวคาน พอเสียชีวิต จะนําศพไปฝง วัวก็หายไปอยางกะทันหัน ออกตามหาระหวางทางเจอคนชราบอก

เขาวาเจอวัวนอนหลับอยูใตเชิงเขา บริเวณน้ันทําเปนสุสานจะทําใหครอบครัวไดรับราชการเปนใหญเปนโต หลังจากน้ัน 

ถาวคานก็ไปตามหาวัวแลวนําศพพอไปฟงไวบริเวณที่วัวนอน ตอมาภายหลังเขาก็ไดเปนขาราชการระดับสูงในเมืองจ่ิงโจว

（牛眠吉地，牛眠龙绕）เปรียบสถานที่วัวนอนวาเปนฮวงจุยที่เหมาะแกการทําสุสาน 

3. ดานวิถีชีวิตความเปนอยู  

 

 

 

 

 

    3.1 สภาพปญหาของชุมชน  ไดแก ความทุกขยาก  ถูกกดขี่  เปรียบการหายใจเหน่ือยหอบของวัวกับคนที่ทุกขยาก

（牛喘） เปรยีบวัวกับคนที่ตองทํางานหนัก（如牛负重）เปรียบวัวกับคนที่ถูกกดขี่（牛不饮水强按头）   

    3.2 อาหารการกิน  ในสมัยกอนเน้ือวัวเปนเน้ือที่มีราคาแพงไวสําหรับเชนเทพเจา  เปรียบการไดกินเน้ือวัววาเปน

การกินดีอยูดีมีความสุข ไดแก เล้ียงรับรองแขกบานแขกเมือง（槌牛酾酒） 

    3.3 ฐานะทางสังคม เปรียบวัวหมายถึงความยากจน ในสมัยฮั่นตะวันตกมีสามีภรรยาครอบครัวหน่ึงยากจนมาก มี

ชีวิตลําบากยากจนมาก มีอยูวันหน่ึงสามีชื่อหวางจางปวย แมแตผาหมก็ไมมีจะหม ตองใชผาหมของวัวที่ทําจากปานและหญา

มาหมตัวแทน แตก็ไมหายหนาว（牛衣岁月） 

    3 .4  ชน ช้ัน (แรงงาน)   เ ปรี ยบ วัว เป นชนชั้ น ใ ช แร งงาน（牛马，牛马不若，牛马风尘，  

牛马生活）นอกจากน้ียังเปรียบวัวเปนชนชั้นลาง （牛口之下 ，牛童马走） 

    3.5 ความสัมพันธระหวางผูชายกับผูหญิง  การครองเรือน คูสามีภรรยารวมทุกขสุขกัน ในสมัยกอนสังคมจีนเปน

สังคมแบบศักดินา เปรียบเส้ือหมวัวเปนคูสามีภรรยาที่ยากจนแตก็รวมทุกขสุขกัน（牛衣夜哭, 牛衣对泣）; ตํานาน

รักหนุมเล้ียงวัวกับสาวทอผา（牛郎织女）เปรยีบคนรักท่ีตองอยูแยกกันคนละที่ แตก็ยังรอเวลาที่จะไดพบกันอีก 

  3.6 การประกอบอาชีพ สังคมจีนในสมัยโบราณเปนสังคมเกษตรกรรม ใชวัวไถนา [7] จึงมีคําเรียกขานเด็กชนบทวา

牛表  โดยนําการดํารงชีวิตของวัวเปรียบเปนคนชนบท ชาวนาท่ีเชานาทํา（牛兵，牛客）นอกจากน้ีนําประโยชนการ

ใชสอยวัวยังเปรียบเปนอาชีพเกษตรกรรม ในสมัยพระเจาฮั่นเซวี่ยนตี่มีขุนนางช่ือปวไหไทโซวไดชักชวนใหชาวนาที่ถือดาบไปทํา

สงครามปลดอาวุธลงแลวไปทําเกษตรกรรม（带牛佩犊 ）ตอมาก็ใชในความหมายวาเปล่ียนอาชีพกลับไปทําเกษตรกรรม 

สะทอนใหเห็นวาวัวมีความสําคัญตอการประกอบอาชพีทางการเกษตรกรรม 

4. ดานการทําสงคราม 

     มนุษยมีความรูและความสามารถในการคิดคนเคร่ืองมือใชตางๆ เพื่อใชเปนเครื่องมือในการทําสงคราม ชาวจีน

เช่ือวาวัวเปนสัตวท่ีมีพละกําลังมาก และมีความอดทนสูง จึงไดคิดหาวิธีในการทําสงครามใหไดชัยชนะ จึงนํานิสัยและ

ความสามารถของวัวมาใชงาน ไดแก วัวไฟ โดยการใชไฟจุดไลวัวใหขับไลขาศึกออกไป（火牛）วัวขับไลขาศึกใหลาถอย

กลับ（牛饩退敌）หลังจากเหตุการณหลังสงครามบานเมืองสงบ มากับวัวที่นํามาชวยในการทําสงคราม มีการปลอยวัว

กับมาใหกลบัไปทําเกษตรกรรมตามเดิม โดยเปรียบวัวกับมาเปนทหาร（归马放牛） 

5. ดานคานิยม  

     ภาษาเปนวัฒนธรรมที่สําคัญ ซึ่งวัฒนธรรมมีความเก่ียวของกับสังคมเปนส่ิงที่แยกกันไมออก ทําใหเกิดแนว

ทางการปฏิบัติยึดถือกันในสังคมจนกลายเปนคานิยม โดยภาษาสะทอนใหเห็นแนวคิด พฤติกรรมและสิ่งที่คนในสังคมหน่ึงเห็น

วามีคุณคา จึงยอมรับมาปฏิบัติตามในชวงเวลาระยะหนึ่ง อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลสมัย 

     5.1 ขยันหม่ันเพียร เปนที่ยอมรับวาความขยันหม่ันเพียร นํามาสูความสําเร็จ ซึ่งวัวเปนสัตวที่มนุษยเลี้ยงไวใช

แรงงานทํางานท้ังวัน จึงนําพฤติกรรมน้ีมาเปรียบเทียบวามีความขยันหม่ันเพียร ไดแก ขยันหม่ันเพียรเรียนหนังสือ 

（牛角挂书/牛角书生） 

    5.2 มีพละกําลัง วัวมีลักษณะรูปรางสูงใหญ แข็งแรงทําใหมีพละกําลังมาก เปรียบรูปลักษณวัววามีพละกําลังมาก 

จึงมีสํานวนวา （百牛，牛劲，九牛二虎） 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 

 

 

 

 

ชาวจีนแสดงโลกทัศนผานสํานวนจีนที่มีคําวา “วัว” ปรากฏอยูในสํานวนจีนที่นําสัตวมาเปรียบและความเก่ียวของกับสังคม

วัฒนธรรม แบงออกไดเปน 5 ดานดังน้ี  

1. ดานเศรษฐกิจ 

     ดานเศรษฐกิจ ในอดีตสังคมจีน“วัว” มีมูลคาไมสูง จึงนํารูปลักษณของวัวที่มีขนจํานวนนอยมาเปรียบแสดง

ความหมายมีมูลคานอยนิด（九牛一毛）ในปจจุบันน้ีชาวจีนนําคําวา“วัว”มาสรางสํานวนใหมใชในตลาดหุน โดยนํา

ลักษณะนิสัยด้ือรั้นดันทุรังของวัวมาใชเปรียบเทียบกับภาวะตลาดหุนที่มีการซ้ือขายคึกคัก  ตลาดกระทิง（牛市）bull 

market คือภาวะตลาดหุนที่มีราคาหลักทรัพยทั่วไปมีระดบัสงูแบบตอเน่ือง เปนระยะเวลายาวนานไมนอยกวา 2 เดือนขึ้นไป มี

ปริมาณการซื้อขายที่มาก มีสภาพคลองสูง มีความคึกคักในการซ้ือขาย เหมือนกับการเคล่ือนไหวของวัวกระทิง (牛市) ；

เปรียบลักษณะนิสัยกระดื้อร้ันดันทุรังของวัวกับธุรกิจเจริญรุงเรือง เฟองฟูและเจริญรุงเรืองข้ึนเรื่อยๆ（牛气冲天）

นอกจากน้ียังมีอีกความหมายวาเยอหยิ่งหรือความมั่นใจในตนเองของบุคคลน้ันถึงจุดสูงสุดหรอืมีอํานาจมาก 

2. ดานความคิดความเช่ือของกลุมชน  

     2.1 ดานความคิดความเช่ือเก่ียวกับเทพเจา ในสมัยโบราณคนจีนเชื่อวาวัวคือเทพเจาที่คอยปกปองไรนา โดย

ชาวบานเริ่มมีทําพิธีกรรมเซนไวเทพเจาวัวสมัยชุนชิวในวันตรุษจีน การเซนไหวเทพเจาวัวเพื่อความร่ํารวย（赛牛王） 

    2.2 ดานความคิดความเช่ือเก่ียวกับพุทธศาสนา ศาสนาพุทธมีตนกําเนิดมาจากประเทศอินเดีย และเขามาเผยแพร

ที่ประเทศจีนสมัยราชวงศฮั่นตะวันตก และเจริญรุงเรืองที่สุดในราชวงศถัง ศาสนาพุทธเขามามีอิทธิพลอยางมากตอวัฒนธรรม

และความคิดของชาวจีนมาเปนเวลา 2000 กวาปมาแลว ทําใหภาษาจีนมีคําศัพทที่เก่ียวของกับพุทธศาสนาจํานวนมาก และ

คําศัพทเหลาน้ีก็นํามาใชในชีวิตประจําวันในสังคมชาวจีน [10] ไดแก นําวัวมาเปรียบวาเปนส่ิงชั่วรายในทางศาสนาพุทธ เรียก

ขานผีหัววัวที่อยูในนรก（牛头阿旁）ผีทหารหัวเปนวัวกินคน（牛头夜叉）ทหารผีสองตนเปนลูกนองของพญายม

หัวเปนวัวและอีกตนหนาเปนมา อุปมาวาพวกเสือสิงหกระทิงแรด ความช่ัวราย（牛头马面）ผีหัววัวมจิีตใจเหมือนงูพิษ

อยูในนรกอุปมาวา เสือสิงห กระทิง แรด（牛鬼蛇神）นอกจากน้ียังใชคําวาเทพเจาวัว（牛王） เปรียบหมายถึง

พระพุทธเจาท่ีนําพาสรรพสัตวใหพนทุกข  และนําเกวียนวัวสีขาว（白牛车）มาเปรียบเปนหลักธรรมของพุทธศาสนา

มหายาน 

    2.3 ดานความคิดความเชื่อเก่ียวกับไสยศาสตร ในอดีตจักรพรรดิและเจาเมืองจะยิงธนูเพื่อฆาวัวเซนไหวฟาดินดวย

ตัวเองเพ่ือแสดงความย่ิงใหญ เปรียบเปนผูนําที่ย่ิงใหญ（射牛）วัวที่ถูกคัดเลือกมาเซนไหวโดยนําขนของวัวมาใหจักรพรรดิ

เลือกใชเปนวัวบูชายัญ（求牛） 

    2.4 ดานความคิดความเชื่อเก่ียวกับความเปนความเปนสิริมงคล มีเร่ืองเลาในอดีตเก่ียวสุสานที่เปนฮวงจุยดี มีเด็ก

ยากจนคนหนึ่งชื่อวาถาวคาน พอเสียชีวิต จะนําศพไปฝง วัวก็หายไปอยางกะทันหัน ออกตามหาระหวางทางเจอคนชราบอก

เขาวาเจอวัวนอนหลับอยูใตเชิงเขา บริเวณน้ันทําเปนสุสานจะทําใหครอบครัวไดรับราชการเปนใหญเปนโต หลังจากน้ัน 

ถาวคานก็ไปตามหาวัวแลวนําศพพอไปฟงไวบริเวณที่วัวนอน ตอมาภายหลังเขาก็ไดเปนขาราชการระดับสูงในเมืองจ่ิงโจว

（牛眠吉地，牛眠龙绕）เปรียบสถานที่วัวนอนวาเปนฮวงจุยที่เหมาะแกการทําสุสาน 

3. ดานวิถีชีวิตความเปนอยู  

 

 

 

 

 

    3.1 สภาพปญหาของชุมชน  ไดแก ความทุกขยาก  ถูกกดขี่  เปรียบการหายใจเหน่ือยหอบของวัวกับคนที่ทุกขยาก

（牛喘） เปรยีบวัวกับคนที่ตองทํางานหนัก（如牛负重）เปรียบวัวกับคนที่ถูกกดขี่（牛不饮水强按头）   

    3.2 อาหารการกิน  ในสมัยกอนเน้ือวัวเปนเน้ือที่มีราคาแพงไวสําหรับเชนเทพเจา  เปรียบการไดกินเน้ือวัววาเปน

การกินดีอยูดีมีความสุข ไดแก เล้ียงรับรองแขกบานแขกเมือง（槌牛酾酒） 

    3.3 ฐานะทางสังคม เปรียบวัวหมายถึงความยากจน ในสมัยฮั่นตะวันตกมีสามีภรรยาครอบครัวหน่ึงยากจนมาก มี

ชีวิตลําบากยากจนมาก มีอยูวันหน่ึงสามีชื่อหวางจางปวย แมแตผาหมก็ไมมีจะหม ตองใชผาหมของวัวที่ทําจากปานและหญา

มาหมตัวแทน แตก็ไมหายหนาว（牛衣岁月） 

    3 .4  ชน ช้ัน (แรงงาน)   เ ปรี ยบ วัว เป นชนชั้ น ใ ช แร งงาน（牛马，牛马不若，牛马风尘，  

牛马生活）นอกจากน้ียังเปรียบวัวเปนชนชั้นลาง （牛口之下 ，牛童马走） 

    3.5 ความสัมพันธระหวางผูชายกับผูหญิง  การครองเรือน คูสามีภรรยารวมทุกขสุขกัน ในสมัยกอนสังคมจีนเปน

สังคมแบบศักดินา เปรียบเส้ือหมวัวเปนคูสามีภรรยาที่ยากจนแตก็รวมทุกขสุขกัน（牛衣夜哭, 牛衣对泣）; ตํานาน

รักหนุมเล้ียงวัวกับสาวทอผา（牛郎织女）เปรยีบคนรักท่ีตองอยูแยกกันคนละที่ แตก็ยังรอเวลาที่จะไดพบกันอีก 

  3.6 การประกอบอาชีพ สังคมจีนในสมัยโบราณเปนสังคมเกษตรกรรม ใชวัวไถนา [7] จึงมีคําเรียกขานเด็กชนบทวา

牛表  โดยนําการดํารงชีวิตของวัวเปรียบเปนคนชนบท ชาวนาท่ีเชานาทํา（牛兵，牛客）นอกจากน้ีนําประโยชนการ

ใชสอยวัวยังเปรียบเปนอาชีพเกษตรกรรม ในสมัยพระเจาฮั่นเซวี่ยนตี่มีขุนนางช่ือปวไหไทโซวไดชักชวนใหชาวนาที่ถือดาบไปทํา

สงครามปลดอาวุธลงแลวไปทําเกษตรกรรม（带牛佩犊 ）ตอมาก็ใชในความหมายวาเปล่ียนอาชีพกลับไปทําเกษตรกรรม 

สะทอนใหเห็นวาวัวมีความสําคัญตอการประกอบอาชพีทางการเกษตรกรรม 

4. ดานการทําสงคราม 

     มนุษยมีความรูและความสามารถในการคิดคนเคร่ืองมือใชตางๆ เพื่อใชเปนเครื่องมือในการทําสงคราม ชาวจีน

เช่ือวาวัวเปนสัตวที่มีพละกําลังมาก และมีความอดทนสูง จึงไดคิดหาวิธีในการทําสงครามใหไดชัยชนะ จึงนํานิสัยและ

ความสามารถของวัวมาใชงาน ไดแก วัวไฟ โดยการใชไฟจุดไลวัวใหขับไลขาศึกออกไป（火牛）วัวขับไลขาศึกใหลาถอย

กลับ（牛饩退敌）หลังจากเหตุการณหลังสงครามบานเมืองสงบ มากับวัวที่นํามาชวยในการทําสงคราม มีการปลอยวัว

กับมาใหกลบัไปทําเกษตรกรรมตามเดิม โดยเปรียบวัวกับมาเปนทหาร（归马放牛） 

5. ดานคานิยม  

     ภาษาเปนวัฒนธรรมที่สําคัญ ซึ่งวัฒนธรรมมีความเก่ียวของกับสังคมเปนส่ิงที่แยกกันไมออก ทําใหเกิดแนว

ทางการปฏิบัติยึดถือกันในสังคมจนกลายเปนคานิยม โดยภาษาสะทอนใหเห็นแนวคิด พฤติกรรมและสิ่งที่คนในสังคมหน่ึงเห็น

วามีคุณคา จึงยอมรับมาปฏิบัติตามในชวงเวลาระยะหนึ่ง อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลสมัย 

     5.1 ขยันหม่ันเพียร เปนที่ยอมรับวาความขยันหม่ันเพียร นํามาสูความสําเร็จ ซึ่งวัวเปนสัตวที่มนุษยเลี้ยงไวใช

แรงงานทํางานท้ังวัน จึงนําพฤติกรรมน้ีมาเปรียบเทียบวามีความขยันหม่ันเพียร ไดแก ขยันหม่ันเพียรเรียนหนังสือ 

（牛角挂书/牛角书生） 

    5.2 มีพละกําลัง วัวมีลักษณะรูปรางสูงใหญ แข็งแรงทําใหมีพละกําลังมาก เปรียบรูปลักษณวัววามีพละกําลังมาก 

จึงมีสํานวนวา （百牛，牛劲，九牛二虎） 



1874
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 

 

 

 

 

    5.3 ความซื่อสัตยจงรักภักดี โดยนํานิสัยวัวมาเปรียบเทยีบกับคนที่ซื่อสัตยและจงรักภักดี คนซ่ือสัตย（铁牛）

คนซ่ือสัตยและยอมรับใชผูอื่น（沙牛）คนที่ซื่อสัตยและขยันหม่ันเพียร （老黄牛）ยอมเปนวัวเปนควายใหใชงาน

（俯首甘为孺子牛） 

    5 . 4ว านอนสอนง า ย  โดย นํ า นิ สัย วัวมา เป รียบ กับบุ คคลที่ ดื้ อ ร้ั น（牛脖子，牛心，牛劲， 

牛心古怪，牛心拐孤） 

    5.5 กระตือรือรน โดยนําพฤติกรรมการกินหญาของวัว เคี้ยวเอ้ืองชาๆ มาเปรียบกับบุคคลที่เช่ืองชาไมมีความ

กระตือรอืรน ไดแก（牛步化，猕猴骑土牛，老牛拉破车） 

    5.6 รักศักด์ิศรี เปรยีบเทียบนิสัยวัวกับคนวาหย่ิงยโสโอหัง（牛气，牛脾气） 

    5.7 เฉลียวฉลาด ใชอธิบายเก่ียวกับคนหรือสิ่งของที่มีความสามารถเกินคนธรรมดา และสรางความประหลาดใจ

ใหแกคน ในสมัยโบราณวัวเปนสัตวเลี้ยงไวเพ่ือทําไรไถนา ใชแรงงานแทนคน ชวยคนทํานาและบรรทุกสินคา วัวทํา

คุณประโยชนใหกับคนมากมาย ภายหลังจึงนําความสามารถของวัวมาใชในความหมายวาเกง เจง แน สุดยอด ยอดเย่ียม 

นํามาใชเปนการเรียกขานแสดงถึงความเคารพใหเกียรติ ตัวอยางเชน  คนเกงสุดยอด（牛人）เจงสุดๆ โครตเจง แน แหลม 

สุดยอด ยอดเย่ียมมาก（牛 B หรือ 牛逼）นายแนมาก! /เจงมาก/เกงมาก（你很牛）เกงมาก/เจงมาก（很牛）

ฉันเจงมาก（我很牛）เว็บไซตน้ีแนมากๆ（这个网站真的很牛。） ใชความสามารถที่มากไปทดลองทําเรื่อง

เล็กๆ ตรงกับข่ีชางจับตั๊กแตน（牛刀小试） ผูนําหรือหัวหนาในดานใดดานหน่ึง（执牛耳）  

   5.8 มีความรู เปรียบเทียบพฤติกรรมวัวกับคนในดานโงเขลา ไมมีความรู ไมรูหนังสือ（笨牛， 村牛，牛

骥，牛听弹琴， 对牛鼓簧 ，襟裾马牛，牛识字） 

   5.9 วาจาสุภาพเคารพผูอ่ืน เปรียบทวารหนักของวัวกับคนท่ีมีตําแหนงใตบังคบับัญชาวามีฐานะตํ่าตอย เยาะเยย

ถูกดูหม่ิน （牛后，土牛石田） 

  5.10 ออนนอมถอมตน นํานิสัยของวัวเปรียบกับคนในดานพูดจาโออวด（吹牛，吹牛皮，吹牛拍， 

马 牛皮匠） 

  5.11 คนดี  เปรียบเทียบปฏิกูลของวัวกับคนไมดี จิตใจชั่วราย（牛黄狗宝，牛骥同皂） 

อภิปรายผลและขอสรุป 

การใชสํานวนเปรียบเทียบวัวกับคนและสภาพตางๆ ของสังคมในภาษาจีนน้ัน   มีการนําพฤติกรรม นิสัย รูปลักษณ 

ความสามารถ และประโยชนการใชสอยของวัวมาสะทอนมุมมองของชาวจีนที่มีตอสงัคมและวัฒนธรรมวาวัวเปนหรืออุปลักษณ

ได 5 ดาน ไดแก  

ดานเศรษฐกิจ โดยนํารูปลักษณของวัวมาอุปลักษณหมายถึงมีมูลคานอยนิด และนํานิสัยของวัวมาอุปลักษณหมายถึง

ภาวะตลาดหุนที่มีการซื้อขายคึกคัก   

ดานความคิดความเช่ือของกลุมชน โดยนําประโยชนการใชสอยวัวมาอุปลักษณหมายถึงเทพเจาความรํ่ารวย 

หลักธรรมของพุทธศาสนามหายาน ผูนําที่ย่ิงใหญ นอกจากน้ียังนํารูปลักษณของวัวที่คลายกับผีในนรกอุปลักษณหมายถึงความ

ช่ัวรายในทางศาสนาพุทธ   

ดานวิถีชีวิตความเปนอยู โดยนําประโยชนการใชสอยวัวมาอุปลักษณหมายถึงความทุกขยาก ความยากจน ชนช้ัน

แรงงาน  การกินดีอยูดีมีความสุข 

 

 

 

 

 

ดานทําสงคราม  โดยนําความสามารถมีพละกําลังมากของวัวมาอุปลักษณหมายถึงขับไลขาศึกใหลาถอยกลับ และ

นําวัวมาอุปลักษณหมายถึงทหาร 

ดานคานิยม  โดยนําพฤติกรรม ความสามารถมีพละกําลัง ประโยชนการใชสอย นิสัยของวัวมาอุปลักษณความหมาย

มีทั้งในเชิงบวก ไดแก คนที่ทํางานรับใชเจานายดวยความซื่อสัตย ความขยันหม่ันเพียร มีพละกําลังมาก ความเฉลียวฉลาด เปน

ตน อยางไรก็ตาม อาจมีการใชสํานวนเปรียบเทียบวัวกับคนในภาษาจีนท่ีใหความหมายในเชิงลบอยูบาง ไดแก การเปรียบเทียบ

วัวกับคนที่ดื้อรั้น หย่ิงยโส เชื่องชา ชนชั้นลาง เปนที่นารังเกียจไมเปนที่ยอมรับของสังคม คนที่ชอบโออวดวาตนเองเกง คนที่มี

พฤติกรรมไมดี จิตใจช่ัวราย ซึ่งการใชสาํนวนเปรียบเทียบภาษาจีนไดสะทอนชีวิตความเปนอยูของคนที่อยูรวมกับวัวมายาวนาน  

ภาพสะทอนทางวัฒนธรรมและสังคมในดานคานิยมของสํานวนเหลาน้ีสอดคลองกับแนวคิดเชิงปรัชญาของขงจ่ือ 

（儒家 551-479 ปกอนคริสตกาล）ซ่ึงมีอิทธิพลตอคานิยมในสังคมจีนเปนอยางมากมีระยะเวลาไมนอยวา 2,500 ป

เรื่อยมาจนกระทั่งปจจุบันโดยแทรกซึมอยูดานตางๆ ไมวาจะเปนดานสังคม การเมือง การศึกษา เศรษฐกิจ และประเพณี

วัฒนธรรม  เปนตน คุณธรรมอันดีงามของจีนตามความคิดของขงจ่ือมีบทบาทสําคัญตอวิวัฒนาการของอารยธรรมมานุษยชาติ

โดยเฉพาะคุณธรรม 8 ประการ ไดแก แนวปฏิบัติของดานความกตัญู（孝）ตรงกับคานิยมในขอ 5.4 วานอนสอนงาย   

ดานความซื่อสัตย（忠）ตรงกับคานิยมขอ 5.3 ความซื่อสัตยจงรักภักดี  ดานจริยธรรม（礼）ตรงกับคานิยมในขอ 5.10 

ออนนอมถอมตนและคานิยมในขอ 5.9 วาจาสุภาพเคารพผูอื่น นอกจากน้ียังมีคําสอนในหนังสือหลุนอวี่ที่ใหความสําคัญ

เก่ียวกับดานการศึกษา ขงจ่ือกลาววา “การเรียนรูโดย ไมคิดจะสูญเปลา คิดโดยไมเรียนรูจะเปนอันตราย”[14] ตรงกับคานิยม

ขอ 5.1 ขยันหม่ันเพียรเรียนหนังสือ ซึ่งแนวคิดของขงจ่ือเพ่ือทําใหสังคมที่เปนสุขน้ันเอง 

ภาพสะทอนสังคมวัฒนธรรมที่ปรากฏในสํานวน “วัว” เกิดจากการสังเกตรูปลักษณและพฤติกรรมตาง ๆ ทั้งการอยู 

การกิน นิสัย ความสามารถแลวเกิดการใชสํานวนเปรียบเทียบดังกลาว  ซึ่งมีทัศนคติ และตัดสินคณุคาของวัวตาง ๆ กันไป   นํา

วัวมาอุปลักษณหมายถึงความยากจน ความซ่ือสัตย เฉลียวฉลาด ความขยันหม่ันเพียร เปนตน  โดยสมัยโบราณชาวจีนใชวัว

ควายไถนา ทําสงคราม แตดวยเหตุของกาลเวลาที่เปลี่ยนไป ความคิดและความเชื่อของคนก็เปล่ียนดวย ทําใหสํานวนก็

เปลี่ยนแปลงไปดวย มีคําบางคําที่ยกเลิกการใช เน่ืองจากสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไป ไดแก เด็กชนบท（牛表） ชาวนาท่ี

เชานาทํา（牛客 ）ไรประโยชน（土牛石田）เลี้ยงรับรองแขกบานแขกเมือง（槌牛酾酒）และมีการสราง

ความหมายใหมถูกใชในความหมายที่แตกตางไปจากความหมายเดิม ไดแก หนิว（牛） ความหมายเดิมคือ วัว ความหมาย

ใหม คือ เจง สุดๆ แหลม สุดยอดมาก นํามาใชกับคนวา นายแนมาก/เจงมาก/เกงมาก（你很牛。）นิยมใชในโลก

ออนไลน สะทอนใหเห็นสังคมวัฒนธรรมรวมสมัย นอกจากน้ีนํามาใชดานเศรษฐกิจบอกถึงภาวะตลาดหุนที่มีการซ้ือขายคึกคัก 

ตลาดกระทิง（牛市）bull market；คนซ่ือสัตย（铁牛）และมีบางคําความหมายเปล่ียนแปลงไปจากเดิม ไดแก 

ผูนําพันธมิตร（执牛耳）ความหมายใหมคือ ผูนําในดานใดดานหนึ่ง；带牛佩犊 ความหมายเดิมปลดอาวุธกลบัไปทํา

เกษตรกรรม ความหมายใหมคือเปลี่ยนอาชีพกลับไปทําเกษตรกรรม ในการศึกษาเก่ียวกับ“วัว”ในสํานวนจีน : ภาพสะทอน

สังคมวัฒนธรรมจีนน้ี จะชวยใหผูสนใจในภาษาจีนเขาใจและนําสํานวนจีนไปใชอยางถูกตอง และตอยอดนําไปศึกษา

เปรียบเทียบกับภาษาอื่นตอไป อีกทั้งยังสอดคลองกับแนวคิดเชิงปรัชญาของขงจื่อ ซึ่งมีประโยชนตอการดําเนินชีวิตในปจจุบัน

และอนาคต และทําใหเกิดสังคมที่เปนสุขตอไป 

ตารางสรุปภาพสะทอนสังคมวัฒนธรรมท่ีปรากฏในสํานวนจีน “วัว” ดงัตารางขางลางน้ี 
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    5.3 ความซื่อสัตยจงรักภักดี โดยนํานิสัยวัวมาเปรียบเทยีบกับคนที่ซื่อสัตยและจงรักภักดี คนซ่ือสัตย（铁牛）

คนซ่ือสัตยและยอมรับใชผูอื่น（沙牛）คนที่ซื่อสัตยและขยันหม่ันเพียร （老黄牛）ยอมเปนวัวเปนควายใหใชงาน

（俯首甘为孺子牛） 

    5 . 4ว านอนสอนง า ย  โดย นํ า นิ สัย วัวมา เป รียบ กับบุ คคลที่ ดื้ อ ร้ั น（牛脖子，牛心，牛劲， 

牛心古怪，牛心拐孤） 

    5.5 กระตือรือรน โดยนําพฤติกรรมการกินหญาของวัว เคี้ยวเอ้ืองชาๆ มาเปรียบกับบุคคลที่เช่ืองชาไมมีความ

กระตือรอืรน ไดแก（牛步化，猕猴骑土牛，老牛拉破车） 

    5.6 รักศักด์ิศรี เปรยีบเทียบนิสัยวัวกับคนวาหย่ิงยโสโอหัง（牛气，牛脾气） 

    5.7 เฉลียวฉลาด ใชอธิบายเก่ียวกับคนหรือสิ่งของที่มีความสามารถเกินคนธรรมดา และสรางความประหลาดใจ

ใหแกคน ในสมัยโบราณวัวเปนสัตวเล้ียงไวเพ่ือทําไรไถนา ใชแรงงานแทนคน ชวยคนทํานาและบรรทุกสินคา วัวทํา

คุณประโยชนใหกับคนมากมาย ภายหลังจึงนําความสามารถของวัวมาใชในความหมายวาเกง เจง แน สุดยอด ยอดเย่ียม 

นํามาใชเปนการเรียกขานแสดงถึงความเคารพใหเกียรติ ตัวอยางเชน  คนเกงสุดยอด（牛人）เจงสุดๆ โครตเจง แน แหลม 

สุดยอด ยอดเย่ียมมาก（牛 B หรือ 牛逼）นายแนมาก! /เจงมาก/เกงมาก（你很牛）เกงมาก/เจงมาก（很牛）

ฉันเจงมาก（我很牛）เว็บไซตน้ีแนมากๆ（这个网站真的很牛。） ใชความสามารถที่มากไปทดลองทําเรื่อง

เล็กๆ ตรงกับข่ีชางจับตั๊กแตน（牛刀小试） ผูนําหรือหัวหนาในดานใดดานหน่ึง（执牛耳）  

   5.8 มีความรู เปรียบเทียบพฤติกรรมวัวกับคนในดานโงเขลา ไมมีความรู ไมรูหนังสือ（笨牛， 村牛，牛

骥，牛听弹琴， 对牛鼓簧 ，襟裾马牛，牛识字） 

   5.9 วาจาสุภาพเคารพผูอ่ืน เปรียบทวารหนักของวัวกับคนท่ีมีตําแหนงใตบังคบับัญชาวามีฐานะตํ่าตอย เยาะเยย

ถูกดูหม่ิน （牛后，土牛石田） 

  5.10 ออนนอมถอมตน นํานิสัยของวัวเปรียบกับคนในดานพูดจาโออวด（吹牛，吹牛皮，吹牛拍， 

马 牛皮匠） 

  5.11 คนดี  เปรียบเทียบปฏิกูลของวัวกับคนไมดี จิตใจชั่วราย（牛黄狗宝，牛骥同皂） 

อภิปรายผลและขอสรุป 

การใชสํานวนเปรียบเทียบวัวกับคนและสภาพตางๆ ของสังคมในภาษาจีนน้ัน   มีการนําพฤติกรรม นิสัย รูปลักษณ 

ความสามารถ และประโยชนการใชสอยของวัวมาสะทอนมุมมองของชาวจีนที่มีตอสงัคมและวัฒนธรรมวาวัวเปนหรืออุปลักษณ

ได 5 ดาน ไดแก  

ดานเศรษฐกิจ โดยนํารูปลักษณของวัวมาอุปลักษณหมายถึงมีมูลคานอยนิด และนํานิสัยของวัวมาอุปลักษณหมายถึง

ภาวะตลาดหุนที่มีการซื้อขายคึกคัก   

ดานความคิดความเช่ือของกลุมชน โดยนําประโยชนการใชสอยวัวมาอุปลักษณหมายถึงเทพเจาความรํ่ารวย 

หลักธรรมของพุทธศาสนามหายาน ผูนําที่ย่ิงใหญ นอกจากน้ียังนํารูปลักษณของวัวที่คลายกับผีในนรกอุปลักษณหมายถึงความ

ช่ัวรายในทางศาสนาพุทธ   

ดานวิถีชีวิตความเปนอยู โดยนําประโยชนการใชสอยวัวมาอุปลักษณหมายถึงความทุกขยาก ความยากจน ชนช้ัน

แรงงาน  การกินดีอยูดีมีความสุข 

 

 

 

 

 

ดานทําสงคราม  โดยนําความสามารถมีพละกําลังมากของวัวมาอุปลักษณหมายถึงขับไลขาศึกใหลาถอยกลับ และ

นําวัวมาอุปลักษณหมายถึงทหาร 

ดานคานิยม  โดยนําพฤติกรรม ความสามารถมีพละกําลัง ประโยชนการใชสอย นิสัยของวัวมาอุปลักษณความหมาย

มีทั้งในเชิงบวก ไดแก คนที่ทํางานรับใชเจานายดวยความซื่อสัตย ความขยันหม่ันเพียร มีพละกําลังมาก ความเฉลียวฉลาด เปน

ตน อยางไรก็ตาม อาจมีการใชสํานวนเปรียบเทียบวัวกับคนในภาษาจีนท่ีใหความหมายในเชิงลบอยูบาง ไดแก การเปรียบเทียบ

วัวกับคนที่ดื้อรั้น หย่ิงยโส เชื่องชา ชนชั้นลาง เปนที่นารังเกียจไมเปนที่ยอมรับของสังคม คนที่ชอบโออวดวาตนเองเกง คนที่มี

พฤติกรรมไมดี จิตใจช่ัวราย ซึ่งการใชสาํนวนเปรียบเทียบภาษาจีนไดสะทอนชีวิตความเปนอยูของคนที่อยูรวมกับวัวมายาวนาน  

ภาพสะทอนทางวัฒนธรรมและสังคมในดานคานิยมของสํานวนเหลาน้ีสอดคลองกับแนวคิดเชิงปรัชญาของขงจ่ือ 

（儒家 551-479 ปกอนคริสตกาล）ซึ่งมีอิทธิพลตอคานิยมในสังคมจีนเปนอยางมากมีระยะเวลาไมนอยวา 2,500 ป

เรื่อยมาจนกระทั่งปจจุบันโดยแทรกซึมอยูดานตางๆ ไมวาจะเปนดานสังคม การเมือง การศึกษา เศรษฐกิจ และประเพณี

วัฒนธรรม  เปนตน คุณธรรมอันดีงามของจีนตามความคิดของขงจ่ือมีบทบาทสําคัญตอวิวัฒนาการของอารยธรรมมานุษยชาติ

โดยเฉพาะคุณธรรม 8 ประการ ไดแก แนวปฏิบัติของดานความกตัญู（孝）ตรงกับคานิยมในขอ 5.4 วานอนสอนงาย   

ดานความซื่อสัตย（忠）ตรงกับคานิยมขอ 5.3 ความซื่อสัตยจงรักภักดี  ดานจริยธรรม（礼）ตรงกับคานิยมในขอ 5.10 

ออนนอมถอมตนและคานิยมในขอ 5.9 วาจาสุภาพเคารพผูอ่ืน นอกจากน้ียังมีคําสอนในหนังสือหลุนอวี่ที่ใหความสําคัญ

เก่ียวกับดานการศึกษา ขงจ่ือกลาววา “การเรียนรูโดย ไมคิดจะสูญเปลา คิดโดยไมเรียนรูจะเปนอันตราย”[14] ตรงกับคานิยม

ขอ 5.1 ขยันหม่ันเพียรเรียนหนังสือ ซึ่งแนวคิดของขงจ่ือเพ่ือทําใหสังคมที่เปนสุขน้ันเอง 

ภาพสะทอนสังคมวัฒนธรรมที่ปรากฏในสํานวน “วัว” เกิดจากการสังเกตรูปลักษณและพฤติกรรมตาง ๆ ทั้งการอยู 

การกิน นิสัย ความสามารถแลวเกิดการใชสํานวนเปรียบเทียบดังกลาว  ซึ่งมีทัศนคติ และตัดสินคณุคาของวัวตาง ๆ กันไป   นํา

วัวมาอุปลักษณหมายถึงความยากจน ความซ่ือสัตย เฉลียวฉลาด ความขยันหม่ันเพียร เปนตน  โดยสมัยโบราณชาวจีนใชวัว

ควายไถนา ทําสงคราม แตดวยเหตุของกาลเวลาที่เปลี่ยนไป ความคิดและความเชื่อของคนก็เปล่ียนดวย ทําใหสํานวนก็

เปลี่ยนแปลงไปดวย มีคําบางคําที่ยกเลิกการใช เน่ืองจากสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไป ไดแก เด็กชนบท（牛表） ชาวนาท่ี

เชานาทํา（牛客 ）ไรประโยชน（土牛石田）เลี้ยงรับรองแขกบานแขกเมือง（槌牛酾酒）และมีการสราง

ความหมายใหมถูกใชในความหมายที่แตกตางไปจากความหมายเดิม ไดแก หนิว（牛） ความหมายเดิมคือ วัว ความหมาย

ใหม คือ เจง สุดๆ แหลม สุดยอดมาก นํามาใชกับคนวา นายแนมาก/เจงมาก/เกงมาก（你很牛。）นิยมใชในโลก

ออนไลน สะทอนใหเห็นสังคมวัฒนธรรมรวมสมัย นอกจากน้ีนํามาใชดานเศรษฐกิจบอกถึงภาวะตลาดหุนที่มีการซ้ือขายคึกคัก 

ตลาดกระทิง（牛市）bull market；คนซ่ือสัตย（铁牛）และมีบางคําความหมายเปล่ียนแปลงไปจากเดิม ไดแก 

ผูนําพันธมิตร（执牛耳）ความหมายใหมคือ ผูนําในดานใดดานหนึ่ง；带牛佩犊 ความหมายเดิมปลดอาวุธกลบัไปทํา

เกษตรกรรม ความหมายใหมคือเปลี่ยนอาชีพกลับไปทําเกษตรกรรม ในการศึกษาเก่ียวกับ“วัว”ในสํานวนจีน : ภาพสะทอน

สังคมวัฒนธรรมจีนน้ี จะชวยใหผูสนใจในภาษาจีนเขาใจและนําสํานวนจีนไปใชอยางถูกตอง และตอยอดนําไปศึกษา

เปรียบเทียบกับภาษาอื่นตอไป อีกทั้งยังสอดคลองกับแนวคิดเชิงปรัชญาของขงจื่อ ซึ่งมีประโยชนตอการดําเนินชีวิตในปจจุบัน

และอนาคต และทําใหเกิดสังคมที่เปนสุขตอไป 

ตารางสรุปภาพสะทอนสังคมวัฒนธรรมท่ีปรากฏในสํานวนจีน “วัว” ดงัตารางขางลางน้ี 
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“วัว”สะทอนความหมาย

เปรียบเทียบ 

ความหมายภาษาไทย สํานวนภาษาจีน 

1.ดานเศรษฐกิจ    มูลคานอยนิด   九牛一毛 

ภาวะตลาดหุนท่ีมีการซ้ือขายคึกคัก 牛市(bull market) 

ธุรกิจเจริญรุงเรือง เฟองฟู 牛气冲天 

2. ดานความคิดความเช่ือของ

กลุมชน 

  

   2 .1ดานความคิดความเชื่ อ

เก่ียวกับเทพเจา 

เซนไหวเทพเจาวัวเพ่ือความรํ่ารวย 赛牛王 

   2.2 ดานความคิดความเชื่อ

เก่ียวกับพุทธศาสนา 

ผีหัววัวท่ีอยูในนรก ผีทหารหัวเปนวัวกินคน 

ความชั่วราย เสือสิงหกระทิงแรด  

พระพุทธเจาท่ีนําพาสรรพสัตวใหพนทุกข   

หลักธรรมของพุทธศาสนามหายาน 

牛头阿旁 ,牛头夜叉    

牛头马面，牛鬼蛇神                      

牛王 

白牛车  

2.3 ดานความคิดความเชื่อ

เก่ียวกับไสยศาสตร 

ผูนําท่ียิ่งใหญ 

วัวบูชายัญ 

射牛 
 

求牛 

   2.4 ดานความคิดความเชื่อ

เก่ียวกับความเปนสิริมงคล 

สุสานที่มีฮวงจุยด ี 牛眠吉地 ,牛眠龙绕 

3. ดานวิถีชีวิตความเปนอยู  

   3.1 สภาพปญหาของชุมชน   

 

ความทุกขยาก  ถูกกดขี่  

คนท่ีถูกกดข่ี 

 

牛喘 ,如牛负重  

牛不饮水强按头 

   3.2 อาหารการกิน   เลี้ยงรับรองแขกบานแขกเมือง   槌牛酾酒 

   3.3 ฐานะทางสังคม ความยากจน  牛衣岁月 

   3.4 ชนช้ัน (แรงงาน)     ชนชั้นใชแรงงาน  牛马 ,牛马不若  

牛马风尘 ,牛马生活 

ชนชั้นลาง 牛口之下,牛童马走 

   3 .5 ความสัม พันธ ระหว าง

ผูชายกับผูหญิง   

คูสามภีรรยารวมทุกขสุขกัน 牛衣夜哭,牛衣对泣 

 

ตํานานรักหนุมเลี้ยงวัวกับสาวทอผา  牛郎织女 

   3.6 การดํารงชีวิต เด็กชนบท 牛表 

   3.7 การประกอบอาชีพ ชาวนาท่ีเชานาทํา 牛兵，牛客 

 เปลี่ยนอาชีพกลับไปทําเกษตรกรรม 带牛佩犊 

4. ดานการทําสงคราม 

 

การใชไฟจุดไลวัวใหขับไลขาศึก วัวขับไลขาศึกใหลาถอย 火牛 ,牛饩退敌 

ปลอยทหารกลับไปทําเกษตรกรรม 归马放牛 

5. ดานคานิยม 

    5.1 ขยันหมั่นเพียร 

 

ขยันหมั่นเพียรเรียนหนังสือ 

 

牛角挂书,牛角书生 

    5.2 มีพละกําลัง มีพละกําลังมาก 百牛,牛劲,九牛二虎 

 

 

 

 

 

“วัว”สะทอนความหมาย

เปรียบเทียบ 

ความหมายภาษาไทย สํานวนภาษาจีน 

    5.3 ความซื่อสัตย คนซื่อสัตย คนซื่อสัตยและจริงใจท่ีจะรับใชผู อ่ืน คน

ขยันหมั่นเพียรซ่ือสัตย  ยอมเปนวัวเปนควายใหใชงาน 

铁牛，沙牛，老黄牛， 

俯首甘为孺子牛 

   5.4 วานอนสอนงาย  คนที่ด้ือร้ัน 牛脖子，牛心，牛劲，牛心

古怪，牛心拐孤 

   5.5 กระตือรือรน เชื่องชาไมมีความกระตือรือรน 牛步化，猕猴骑土牛 , 老牛

拉破车 

   5.6 รักศักด์ิศรี หย่ิงยโสโอหัง 牛气 ，牛脾气 

   5.7 เฉลียวฉลาด เจงสดุๆ โครตเจง แน แหลม สุดยอด ยอดเย่ียมมาก 

คนเกงสดุยอด ขี่ชางจับตั๊กแตน ผูนําในดานใดดานหน่ึง 

牛 B หรือ 牛逼,很牛 

牛人，牛刀小试，执牛耳 

   5.8 มีความรู  โงเขลา ไมมีความรู ไมรูหนังสอื 笨牛， 村牛，牛骥，牛听弹

琴，对牛鼓簧 ，襟裾马牛，

牛识字 

    5.9 วาจาสุภาพเคารพผูอ่ืน  คนที่มีตําแหนงใตบังคับบัญชาฐานะตํ่าตอย ไรประโยชน 牛后，土牛石田 

   5.10 ออนนอมถอมตน พูดจาโออวด 吹牛，吹牛皮，吹牛拍， 

马牛皮匠 

   5.11 คนดี   คนไมดี จิตใจช่ัวราย 牛黄狗宝，牛骥同皂 
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“วัว”สะทอนความหมาย

เปรียบเทียบ 

ความหมายภาษาไทย สํานวนภาษาจีน 

1.ดานเศรษฐกิจ    มูลคานอยนิด   九牛一毛 

ภาวะตลาดหุนท่ีมีการซ้ือขายคึกคัก 牛市(bull market) 

ธุรกิจเจริญรุงเรือง เฟองฟู 牛气冲天 

2. ดานความคิดความเช่ือของ

กลุมชน 

  

   2 .1ดานความคิดความเชื่ อ

เก่ียวกับเทพเจา 

เซนไหวเทพเจาวัวเพ่ือความรํ่ารวย 赛牛王 

   2.2 ดานความคิดความเชื่อ

เก่ียวกับพุทธศาสนา 

ผีหัววัวท่ีอยูในนรก ผีทหารหัวเปนวัวกินคน 

ความชั่วราย เสือสิงหกระทิงแรด  

พระพุทธเจาท่ีนําพาสรรพสัตวใหพนทุกข   

หลักธรรมของพุทธศาสนามหายาน 

牛头阿旁 ,牛头夜叉    

牛头马面，牛鬼蛇神                      

牛王 

白牛车  

2.3 ดานความคิดความเชื่อ

เก่ียวกับไสยศาสตร 

ผูนําท่ียิ่งใหญ 

วัวบูชายัญ 

射牛 
 

求牛 

   2.4 ดานความคิดความเชื่อ

เก่ียวกับความเปนสิริมงคล 

สุสานที่มีฮวงจุยด ี 牛眠吉地 ,牛眠龙绕 

3. ดานวิถีชีวิตความเปนอยู  

   3.1 สภาพปญหาของชุมชน   

 

ความทุกขยาก  ถูกกดขี่  

คนท่ีถูกกดข่ี 

 

牛喘 ,如牛负重  

牛不饮水强按头 

   3.2 อาหารการกิน   เลี้ยงรับรองแขกบานแขกเมือง   槌牛酾酒 

   3.3 ฐานะทางสังคม ความยากจน  牛衣岁月 

   3.4 ชนช้ัน (แรงงาน)     ชนชั้นใชแรงงาน  牛马 ,牛马不若  

牛马风尘 ,牛马生活 

ชนชั้นลาง 牛口之下,牛童马走 

   3 .5 ความสัม พันธ ระหว าง

ผูชายกับผูหญิง   

คูสามภีรรยารวมทุกขสุขกัน 牛衣夜哭,牛衣对泣 

 

ตํานานรักหนุมเลี้ยงวัวกับสาวทอผา  牛郎织女 

   3.6 การดํารงชีวิต เด็กชนบท 牛表 

   3.7 การประกอบอาชีพ ชาวนาท่ีเชานาทํา 牛兵，牛客 

 เปลี่ยนอาชีพกลับไปทําเกษตรกรรม 带牛佩犊 

4. ดานการทําสงคราม 

 

การใชไฟจุดไลวัวใหขับไลขาศึก วัวขับไลขาศึกใหลาถอย 火牛 ,牛饩退敌 

ปลอยทหารกลับไปทําเกษตรกรรม 归马放牛 

5. ดานคานิยม 

    5.1 ขยันหมั่นเพียร 

 

ขยันหมั่นเพียรเรียนหนังสือ 

 

牛角挂书,牛角书生 

    5.2 มีพละกําลัง มีพละกําลังมาก 百牛,牛劲,九牛二虎 

 

 

 

 

 

“วัว”สะทอนความหมาย

เปรียบเทียบ 

ความหมายภาษาไทย สํานวนภาษาจีน 

    5.3 ความซื่อสัตย คนซื่อสัตย คนซื่อสัตยและจริงใจท่ีจะรับใชผู อ่ืน คน

ขยันหมั่นเพียรซ่ือสัตย  ยอมเปนวัวเปนควายใหใชงาน 

铁牛，沙牛，老黄牛， 

俯首甘为孺子牛 

   5.4 วานอนสอนงาย  คนที่ด้ือร้ัน 牛脖子，牛心，牛劲，牛心

古怪，牛心拐孤 

   5.5 กระตือรือรน เชื่องชาไมมีความกระตือรือรน 牛步化，猕猴骑土牛 , 老牛

拉破车 

   5.6 รักศักด์ิศรี หย่ิงยโสโอหัง 牛气 ，牛脾气 

   5.7 เฉลียวฉลาด เจงสดุๆ โครตเจง แน แหลม สุดยอด ยอดเย่ียมมาก 

คนเกงสดุยอด ขี่ชางจับตั๊กแตน ผูนําในดานใดดานหน่ึง 

牛 B หรือ 牛逼,很牛 

牛人，牛刀小试，执牛耳 

   5.8 มีความรู  โงเขลา ไมมีความรู ไมรูหนังสอื 笨牛， 村牛，牛骥，牛听弹

琴，对牛鼓簧 ，襟裾马牛，

牛识字 

    5.9 วาจาสุภาพเคารพผูอ่ืน  คนที่มีตําแหนงใตบังคับบัญชาฐานะตํ่าตอย ไรประโยชน 牛后，土牛石田 

   5.10 ออนนอมถอมตน พูดจาโออวด 吹牛，吹牛皮，吹牛拍， 

马牛皮匠 

   5.11 คนดี   คนไมดี จิตใจช่ัวราย 牛黄狗宝，牛骥同皂 

เอกสารอางองิ 

[1] Piriya, S. (2001). Chinese and Thai idiomatic expressions as related to animals : a comparative study  

            (Doctoral dissertation). Bangkok: Chulalongkorn University. 

 [2] Madcha, S. (2006). “Dog” in Chinese language and culture. Retrieved on March 1, 2020 from  

https://metchs.blogspot.com/2010/03/blog-post_6750.html 

[3] Suchada, K. (2012). Analytical study of Chinese proverbs with “Cow”, Retrieved on March 1, 2020 from  

http://ubulachinese.blogspot.com/2012/03/blog-post_11.html 

 [4] Yao, S. (2018). Conceptual metaphors about phoenix and chicken in mandarin Chinese. Journal of  

           International Studies, 45(2), 1-58. 

[5] Supatchaya, S. (2019). Thai and Chinese Proverb with the Word “Snake”. Journal of Language, Religion     

           and Culture, 8(2), 100-125. 

 [6] Theinchai, A. (2018) . Chinese-Thai dictionary, Bangkok: Ruamsan Press. 
[7] Yan, C. & Zhang M. (2008). Hanyu Cihui Wenhua Duibi Yanjiu（汉语词汇文化对比研究）,  

Xian Jiaotong University Press, 104. 

[8] Mei M. (2008). Hanyu Changeyu Daquan（汉语成语大全）, Beijing: The Commercial Press.  

[9] Hanyu da cidian（汉语大词典）. Retrieved on February 1, 2020 from http://www.hydcd.com/ 

[10] Chang, J. 2009. Hanyu Cihui Wenhua （汉语词汇文化）, Beijing: Beijing University Press, 79. 

[11] Lunyi. (2011). The analects of confucius (SHE ANALECTS OF CONFUCCIUS (Suwanna Sthaarnan), Bangkok:  

            Openbook Press, 190. 



1878
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

O8156

การสืบทอดและการปรับเปลี่ยนพิธีกรรมเช่นไหว้บวงสรวงในเทศกาลตรุษจีนของ

ชาวไทยเชื้อสายจีนในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ1*

บทคัดย่อ
 ปัจจุบันการจัดพิธีกรรมเซ่นไหว้บวงสรวงในเทศกาลตรุษจีนของชาวไทยเชื้อสายจีนในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นอย่างมาก แม้ว่าส่วนหนึ่งยังคงสืบทอดพิธีกรรมเซ่นไหว้บวงสรวงดังกล่าวไว้ แต่อีกส่วนหนึ่งได้มีการปรับ

เปลี่ยนการจัดพิธีกรรมเซ่นไหว้บวงสรวงเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีการด�าเนินชีวิตของชาวไทยเช้ือสายจีนยุคใหม่ด้วย บทความนี้มี

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสืบทอดและการปรับเปล่ียนการจัดพิธีกรรมเซ่นไหว้บวงสรวงในเทศกาลตรุษจีนของชาวไทยเช้ือสายจีน

ในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยเก็บข้อมูลจากชาวไทยเชื้อสายจีนในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาจ�านวน 20 ตัวอย่างที่ยัง

คงสบืทอดพธิกีรรมเซ่นไหว้บวงสรวงในเทศกาลตรษุจนีอย่างสม�า่เสมอ ใช้แนวคดิเชิงคตชินและสงัคมประกอบการศกึษา น�าเสนอใน

เชิงพรรณนาวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า ชาวไทยเชื้อสายจีนในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ส่วนหนึ่งยังคงสืบทอดวัสดุอุปกรณ์

และขัน้ตอนในการจดัพธิกีรรมเซ่นไหว้บวงสรวงทีอ่งิอยูก่บัความคดิความเชือ่ตามโบราณประเพณ ีอกีส่วนหนึง่มกีารปรบัเปลีย่นวสัดุ

อปุกรณ์ และขัน้ตอนในการจดัพธิกีรรมเซ่นไหว้บวงสรวงให้แตกต่างไปจากเดมิ โดยค�านงึถงึบรบิททางสงัคมและเศรษฐกจิเป็นส�าคญั 

การยังคงสืบทอดพิธีกรรมดังกล่าวไว้ มีนัยแห่งการธ�ารงอัตลักษณ์ประเพณีของกลุ่มชนท่ามกลางสังคมพหุวัฒนธรรมของชุมชน

หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่มีทั้งชาวไทยพุทธ ชาวไทยจีนและชาวไทยมุสลิมไม่ให้เสื่อมสูญไปตามกาลเวลา 

ค�าส�าคัญ : การสืบทอดและการปรับเปลี่ยน พิธีกรรมเซ่นไหว้บวงสรวง เทศกาลตรุษจีน อ�าเภอหาดใหญ่ 
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Succession and Modification of Offering Ceremony in Chinese New Year Festival 

of Chinese-Thai People at Hat Yai District in Songkhla Province

Phanida	Chaophanitcharoen1*

Abstract
 At present, the offering ceremony in the Chinese New Year Festival of Chinese-Thai people at Hat Yai 

District, Songkhla Province has extremely been changed. Although there is some succession, some modification 

has also taken place in conforming to new-generation Chinese-Thai way of life. This article aimed at investigat-

ing the succession and modification of offering ceremony in the Chinese New Year Festival of Chinese-Thai 

people at Hat Yai District, Songkhla Province collecting the data from 20 samples of Chinese-Thai people at Hat 

Yai District, Songkhla Province who still are successors of Chinese offering ceremony. Folklore and social con-

cepts were used for the investigation, and descriptive analysis was also used for data presentation. The research 

findings showed that some of Chinese-Thai people in the area have still used offerings and steps of the cere-

mony based on traditional beliefs, while some of the people different used modern offerings and modified 

steps by mainly taking into consideration social and economic contexts. The remain of offering ceremony 

succession implies identity of the multicultural community as Hat Yai District, Songkhla, in which there are 

Buddhist-Thai, Chinese-Thai, and Muslim-Thai, not to disappear along with time. 

Keywords	:	succession	and	modification,	offering	ceremony,	Chinese	New	Year	Festival,	Hat	Yai	District	
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วัตถุประสงค์ 
เพื่อศึกษาการสืบทอดและการปรับเปลี่ยนการจัดพิธีกรรมเซ่นไหว้บวงสรวงในเทศกาลตรุษจีนของชาวไทยเช้ือสายจนี

ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
 

วิธีการศึกษา 
1. เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประเพณีการเซ่นไหว้บวงสรวงในเทศกาลตรุษจีนโดยละเอียด  
2. สัมภาษณ์เชิงลึกแบบไม่เป็นทางการจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 20 ตัวอย่าง ซึ่งเป็นชาวไทยเชื้อสายจีน (จีนแคะ 

และจีนแต้จิ๋ว) ที่อาศัยอยู่ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จากหลากหลายอายุ อาชีพ รวมถึงสังเกตแบบมีส่วนร่วมในการ
ประกอบพิธีกรรมเซ่นไหว้บวงสรวงของกลุ่มตัวอย่าง 

3. น าผลทีไ่ด้จากกลุ่มตัวอย่างมาศึกษาเกี่ยวกับการสืบทอดและการปรับเปลี่ยนประเพณีการเซ่นไหว้บวงสรวงใน 
ด้านล าดับขั้นตอนการเซ่นไหว้บวงสรวงและด้านการใช้วัสดุเครื่องเซ่นไหว้บวงสรวง 

4. น าเสนอผลที่ได้จากการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างในเชิงพรรณนาวิเคราะห์  
 

ผลการศึกษา 
ผลการศึกษาการประกอบพิธีกรรมเซ่นไหว้บวงสรวงในเทศกาลตรุษจีนของชาวไทยเช้ือสายจีนในอ าเภอหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านล าดับขั้นตอนการประกอบพิธีกรรมเซ่นไหว้บวงสรวง และด้านวัสดุเครื่องเซ่น
ไหว้ที่ใช้ในการเซ่นไหว้บวงสรวงในเทศกาลตรุษจีน ดังนี้  

1. ด้านล าดับขั้นตอนการประกอบพิธีกรรมเซ่นไหว้บวงสรวง ได้แก่ การเตรียมของไหว้ล่วงหน้า การบวงสรวงเทพเจ้า 
การเซ่นไหว้บรรพบุรุษ และผีไร้ญาติ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

1.1 การเตรียมของไหว้ มักจะท าก่อนล่วงหน้าหรือเตรียมในวันจ่าย ซึ่งต้องตระเตรียมข้าวของเครื่องใช้ที่จะน ามาไหว้
เทพเจ้า เจ้าที่ บรรพบุรุษ และผีไร้ญาติ ผู้ไหว้จะต้องเตรียมให้พร้อมทั้งอาหารคาว-หวาน ผลไม้ เหล้า น้ าชา รวมไปถึงกระดาษ
เงิน กระดาษทองก็จะต้องพับไว้ให้เรียบร้อยก่อนถึงวันไหวอ้ีกด้วย    

1.2 การบวงสรวงเทพเจ้า เทพยดา ฟ้าดิน จะไหว้ในช่วงเช้าของวันไหว้ โดยผู้ไหว้จะจัดโต๊ะไหว้ไว้หน้าบ้านตั้งแต่เช้า 
บนโต๊ะไหว้มีการจัดเรียงของไหว้พร้อมทั้งกระดาษเงินกระดาษทองให้เป็นระเบียบ จากนั้นก็จุดธูป 3 ดอก หรือ 5 ดอกก็ได้ 
พร้อมด้วยเทียนแดง 1 คู่ และไหว้อธิษฐานขอพร รอจนธูปและเทียนดับจึงท าการลาของไหว้ น ากระดาษเงินกระดาษทองไป
เผาไฟ และจุดประทัดเป็นล าดับสุดท้าย 

1.3 การไหว้เจ้าที่ จะไหว้ในช่วงเช้าพร้อมกันหรือหลังจากบวงสรวงเทพเจ้าเสร็จแล้วก็ได้ โดยส่วนใหญ่เจ้าที่จะตั้งอยู่
ในบ้าน ผู้ไหว้จะจัดเรียงของไหว้ อาหาร พร้อมทั้งกระดาษเงินกระดาษทองให้เป็นระเบียบ จากนั้นจุดธูป 5 ดอก พร้อมด้วย
เทียนแดง 1 คู่ และไหว้อธิษฐานขอพร รอจนธูปและเทียนดับจากนั้นท าการลาของไหว้ น ากระดาษเงินกระดาษทองไปเผาไฟ 
และจุดประทัดเป็นล าดับสุดท้าย(หรือไม่จุดประทัดก็ได้) 

1.4 การเซ่นไหว้บรรพบุรุษ มีขั้นตอนเหมือนกับการบวงสรวงเทพเจ้า แต่ต่างกันที่จ านวนของธูปและของไหว้
บางอย่าง การเซ่นไหว้บรรพบุรุษจะใช้ธูป 1 ดอก หรือ 3 ดอก ส่วนใหญ่แล้วจะนิยมไหวใ้นช่วงสายแต่ไม่เกินเท่ียงวัน    

Thai people at Hat Yai District, Songkhla Province who still are successors of Chinese offering ceremony. 
Folklore and social concepts were used for the investigation, and descriptive analysis was also used for data 
presentation. The research findings showed that some of Chinese-Thai people in the area have still used 
offerings and steps of the ceremony based on traditional beliefs, while some of the people different used 
modern offerings and modified steps by mainly taking into consideration social and economic contexts. The 
remain of offering ceremony succession implies identity of the multicultural community as Hat Yai District, 
Songkhla, in which there are Buddhist-Thai, Chinese-Thai, and Muslim-Thai, not to disappear along with time. 

Keywords : succession and modification, offering ceremony, Chinese New Year Festival,  

                 Hat Yai District  

 บทน า 

ชาวจีนเป็นชนกลุ่มหนึ่งที่อพยพเข้ามาเพื่อท ามาหากินในประเทศไทยมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งการอพยพของชาวจีนนี้
ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางประเพณีและวัฒนธรรม เกิดการผสมผสาน กลืนกลายและมีการปรับเปลี่ยนด้านวิถีชีวิตของทั้ง
ชาวไทยและชาวจีน [1] เนื่องด้วยสังคมไทยเป็นสังคมที่เอื้ออ านวยต่อการผสมผสานกลืนกลายในแง่วัฒนธรรม ศาสนาและ
ลักษณะรูปพรรณ สีผิว ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลในเรื่องชนกลุ่มน้อยก็เอื้ออ านวยและกดดันให้ชาวจีนเต็มใจและจ าเป็น
ที่จะต้องผสานเข้าสู่สังคมและวัฒนธรรมไทย 

เทศกาลตรุษจีนเป็นเทศกาลหนึ่งที่มีการสืบทอดมาจากชาวจีนท่ีอพยพเข้ามาในประเทศไทยและผสานเข้าสู่สังคมไทย
ได้อย่างกลมกลืน ถือเป็นเทศกาลที่ส าคัญมากที่สุดเทศกาลหนึ่งของทั้งชาวจีนแผ่นดินใหญ่และชาวไทยเช้ือสายจีน เป็นเทศกาล
ที่แสดงถึงจิตวิญญาณและความเป็นชาติจีนอย่างแท้จริง ประเพณีการเซ่นไหว้บวงสรวงในเทศกาลตรุษจีนถือเป็นปัจจัยส าคัญ
ที่สุดในการฉลองเทศกาลตรุษจีนของชาวไทยเช้ือสายจีน เป็นการสะท้อนถึงการสืบทอดประเพณี ความเช่ือในแง่มุมต่าง ๆ ที่
สืบทอดมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยการเซ่นไหว้บวงสรวงในประเพณีตรุษจีนนั้น แบ่งเป็นการเซ่นไหว้บวงสรวงเทพเจ้าต่าง ๆ 
เช่น เทพเจ้าโชคลาภ เทพเจ้าฟ้าดิน เจ้าที่ การเซ่นไหว้บรรพบุรุษ และการเซ่นไหว้ผีเร่ร่ อนหรือผีไร้ญาติ ในการเซ่นไหว้
บวงสรวงนั้นผู้ไหว้จะเลือกของไหว้ที่มคีวามหมายมงคลประเภทต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลต่อชีวิต เช่น ธูป เทียน 
ประทัด กระดาษเงินกระดาษทองประเภทต่าง ๆ สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวันท่ีท าด้วยกระดาษส าหรับเซ่นไหว้บรรพบุรุษ
และผีไร้ญาติ อาหารคาวหวานส ารับใหญ่-เล็ก ที่ประกอบด้วยอาหารตั้งต้น 3 อย่าง หรือ 5 อย่าง และผลไม้ที่แทนความหมาย
มงคลในแง่ต่าง ๆ เป็นต้น [2] แต่ในยุคสมัยที่เปลี่ยนไปอาจมีคนส่วนหนึ่งอยากสืบทอดธรรมเนียมการเซ่นไหว้บวงสรวงไว้อย่าง
ครบถ้วน แต่ก็ยังมีคนอีกส่วนหน่ึงที่อยากปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป [3] จากเครื่องเซ่นไหว้บวงสรวงชุด
ใหญ่ก็ลดเหลือชุดเล็กแต่ยังคงความหมายของความเป็นสิริมงคลไว้เช่นเดิม  

อ าเภอหาดใหญ่เป็นอ าเภอหนึ่งของจังหวัดสงขลา ปัจจุบันมีฐานะเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและชุมชนขนาดใหญ่
ที่สุดของภาคใต้ ชุมชนหาดใหญ่มีชาวไทยเช้ือสายจีนจ านวนมากอาศัยอยู่และเกิดความเปลี่ยนแปลงไปตามความเจริญของ
บ้านเมืองตามกระแสโลกาภิวัตน์ ประเพณีนิยมต่าง ๆ ชาวจีนในหาดใหญ่ก็ได้ประยุกต์ให้เข้ากับประเพณี วัฒนธรรม และความ
เชื่อทางพุทธศาสนาได้อย่างกลมกลืนและกลายเป็นความหลากหลายสมบูรณ์แบบของวัฒนธรรมไปในท่ีสุด [4] ประเพณีที่ยังคง
มีการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันที่ส าคัญที่สุดได้แก่ ประเพณีตรุษจีน ประเพณีการเซ่นไหว้บวงสรวงที่ปรากฏให้เห็นในกลุ่มชาว
ไทยเช้ือสายจีนในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานั้น มีทั้งส่วนท่ียังคงอนุรักษ์แบบดั้งเดิมไว้ และมีอีกบางส่วนท่ีมีการปรับเปลี่ยน
ไปเพื่อให้เข้าบริบททางสังคมและปัจจัยทางเศรษฐกิจของแต่ละครอบครัว แต่ยังคงเล็งเห็นความส าคัญในการสืบทอดประเพณี
การเซ่นไหว้บวงสรวงเพื่อส่งต่อให้ลูกหลานได้ปฏิบัติตามความเชื่อของตนสืบไป 
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วัตถุประสงค์ 
เพื่อศึกษาการสืบทอดและการปรับเปลี่ยนการจัดพิธีกรรมเซ่นไหว้บวงสรวงในเทศกาลตรุษจีนของชาวไทยเช้ือสายจนี

ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
 

วิธีการศึกษา 
1. เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประเพณีการเซ่นไหว้บวงสรวงในเทศกาลตรุษจีนโดยละเอียด  
2. สัมภาษณ์เชิงลึกแบบไม่เป็นทางการจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 20 ตัวอย่าง ซึ่งเป็นชาวไทยเชื้อสายจีน (จีนแคะ 

และจีนแต้จิ๋ว) ที่อาศัยอยู่ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จากหลากหลายอายุ อาชีพ รวมถึงสังเกตแบบมีส่วนร่วมในการ
ประกอบพิธีกรรมเซ่นไหว้บวงสรวงของกลุ่มตัวอย่าง 

3. น าผลทีไ่ด้จากกลุ่มตัวอย่างมาศึกษาเกี่ยวกับการสืบทอดและการปรับเปลี่ยนประเพณีการเซ่นไหว้บวงสรวงใน 
ด้านล าดับขั้นตอนการเซ่นไหว้บวงสรวงและด้านการใช้วัสดุเครื่องเซ่นไหว้บวงสรวง 

4. น าเสนอผลที่ได้จากการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างในเชิงพรรณนาวิเคราะห์  
 

ผลการศึกษา 
ผลการศึกษาการประกอบพิธีกรรมเซ่นไหว้บวงสรวงในเทศกาลตรุษจีนของชาวไทยเช้ือสายจีนในอ าเภอหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านล าดับขั้นตอนการประกอบพิธีกรรมเซ่นไหว้บวงสรวง และด้านวัสดุเครื่องเซ่น
ไหว้ที่ใช้ในการเซ่นไหว้บวงสรวงในเทศกาลตรุษจีน ดังนี้  

1. ด้านล าดับขั้นตอนการประกอบพิธีกรรมเซ่นไหว้บวงสรวง ได้แก่ การเตรียมของไหว้ล่วงหน้า การบวงสรวงเทพเจ้า 
การเซ่นไหว้บรรพบุรุษ และผีไร้ญาติ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

1.1 การเตรียมของไหว้ มักจะท าก่อนล่วงหน้าหรือเตรียมในวันจ่าย ซึ่งต้องตระเตรียมข้าวของเครื่องใช้ที่จะน ามาไหว้
เทพเจ้า เจ้าที่ บรรพบุรุษ และผีไร้ญาติ ผู้ไหว้จะต้องเตรียมให้พร้อมทั้งอาหารคาว-หวาน ผลไม้ เหล้า น้ าชา รวมไปถึงกระดาษ
เงิน กระดาษทองก็จะต้องพับไว้ให้เรียบร้อยก่อนถึงวันไหวอ้ีกด้วย    

1.2 การบวงสรวงเทพเจ้า เทพยดา ฟ้าดิน จะไหว้ในช่วงเช้าของวันไหว้ โดยผู้ไหว้จะจัดโต๊ะไหว้ไว้หน้าบ้านตั้งแต่เช้า 
บนโต๊ะไหว้มีการจัดเรียงของไหว้พร้อมทั้งกระดาษเงินกระดาษทองให้เป็นระเบียบ จากนั้นก็จุดธูป 3 ดอก หรือ 5 ดอกก็ได้ 
พร้อมด้วยเทียนแดง 1 คู่ และไหว้อธิษฐานขอพร รอจนธูปและเทียนดับจึงท าการลาของไหว้ น ากระดาษเงินกระดาษทองไป
เผาไฟ และจุดประทัดเป็นล าดับสุดท้าย 

1.3 การไหว้เจ้าที่ จะไหว้ในช่วงเช้าพร้อมกันหรือหลังจากบวงสรวงเทพเจ้าเสร็จแล้วก็ได้ โดยส่วนใหญ่เจ้าที่จะตั้งอยู่
ในบ้าน ผู้ไหว้จะจัดเรียงของไหว้ อาหาร พร้อมทั้งกระดาษเงินกระดาษทองให้เป็นระเบียบ จากนั้นจุดธูป 5 ดอก พร้อมด้วย
เทียนแดง 1 คู่ และไหว้อธิษฐานขอพร รอจนธูปและเทียนดับจากนั้นท าการลาของไหว้ น ากระดาษเงินกระดาษทองไปเผาไฟ 
และจุดประทัดเป็นล าดับสุดท้าย(หรือไม่จุดประทัดก็ได้) 

1.4 การเซ่นไหว้บรรพบุรุษ มีขั้นตอนเหมือนกับการบวงสรวงเทพเจ้า แต่ต่างกันที่จ านวนของธูปและของไหว้
บางอย่าง การเซ่นไหว้บรรพบุรุษจะใช้ธูป 1 ดอก หรือ 3 ดอก ส่วนใหญ่แล้วจะนิยมไหวใ้นช่วงสายแต่ไม่เกินเท่ียงวัน    
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1.5 การเซ่นไหว้ผีไร้ญาติ จะไหว้ในช่วงบ่ายถึงเย็น ผู้ไหว้จะเตรียมอาหารคาว-หวาน และกระดาษเงินกระดาษทอง 
เมื่อเสร็จขั้นตอนการไหว้และเผากระดาษแล้วจุดประทัด เพื่อเสริมสิริมงคล ขับไล่สิ่งช่ัวร้าย และแคล้วคลาดจากอันตรายในการ
เดินทาง หลังจากน้ันจะน าอาหารคาว-หวานท่ีเซ่นไหว้แล้วแจกจ่ายแก่ผู้ยากไร้ 

2. ด้านวัสดุเครื่องเซ่นไหว้บวงสรวงที่ใช้ในเทศกาลตรุษจีน จากการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างสามารถแบ่งประเภท
วัสดุเครื่องเซ่นไหว้บวงสรวงออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ เครื่องบวงสรวงเทพเจ้า เทพยดา ฟ้าดิน เครื่องเซ่นไหว้เจ้าที่ใน
บ้าน เครื่องเซ่นไหว้บรรพบุรุษและผีไร้ญาติ ดังนี้ 

             
              ภาพที่ 1-2 ตัวอย่างเคร่ืองบวงสรวงเทพเจ้า เทพยดา ฟ้าดิน   
2.1 เครื่องบวงสรวงเทพเจ้า เทพยดา ฟ้าดิน ประกอบด้วย 
เทียนแดงขาไม้ การไหว้เทพเจ้าต่าง ๆ ต้องใช้เทียนแดงจ านวน 1 คู่ ส่วนใหญ่นิยมใช้เทียนแดงที่มีลวดลายหงส์และ

มังกรสลักอยู่อย่างสวยงาม และมีค าอวยพรภาษาจีนที่มีความหมายมงคลติดอยู่ เช่น เงินทองไหลมาเทมา มีโชคมีลาภ มีความ
สงบสุขตลอดปี ค้าขายร่ ารวย เป็นต้น     

ธูป ในการบวงสรวงเทพเจ้านั้นจะใช้ธูปจ านวน 5 ดอก หรือ 3 ดอกก็ได้ โดยสามารถใช้ได้ทั้งธูปธรรมดาและธูปมังกร 
ธูปมังกรจะมีลักษณะหนาและใหญ่กว่าธูปธรรมดาและสลักมังกรอยู่ด้านหน้าเพื่อความเป็นสิริมงคล  

ประทัด ประทัดสีแดงล้วนสื่อความหมายความเป็นสิริมงคลอยู่ในตัวเอง มีอยู่ด้วยกันหลากหลายรูปแบบ โดยนิยมจุด
ตั้งแต่ 100 นัดไปจนถึง 10,000 นัด ในประทัดแต่ละกล่องจะมีข้อความผ้าเป็นค าอวยพรอีกด้วย การจุดประทัดนั้นเชื่อกันว่าจะ
ช่วยขับไล่สิ่งช่ัวร้ายและสิ่งอัปมงคลให้ออกไปได้ และรับเอาความเป็นสิริมงคลเข้ามาแทน     

เพ้า คือ ชุดหรือเครื่องแต่งกายของเทพเจ้า เช่น ชุดเจ้าแม่กวน หรือเทพเจ้าต่าง ๆ ชุดฟ้าดิน ชุดเจ้าที่ เป็นต้น ซึ่งก็
เปรียบเสมือนการถวายผ้าใหม่แก่เทพเจ้าในวันปีใหม่นั่นเอง 

กิมก่องกิมเต้า คือ ถังเงินถังทอง ใช้ส าหรับไหว้เพื่อขอโชคขอลาภ ความมั่งมี มั่งคั่ง เชื่อว่าเทพเจ้าจะดลบันดาลให้เงิน
ทอง ความร่ ารวยเก็บไว้ในถังเงินถังทอง และต้องเก็บถังเงินถังทองไว้ตลอดปี จะเผาในการการไหว้ตรุษจีนในปีถัดไป 

กุ้ยนั้ง คือ กระดาษรูปคนแทนบุคคลที่เช่ือว่าเป็นผู้ปกปักษ์รักษา ดูแลผู้ไหว้ให้มีแต่ความโชคดี แคล้วคลาด ปลอดภัย 
ไม่พบอันตรายใด ๆ โดยเฉพาะในเวลาเดินทาง 

กระดาษเงินกระดาษทอง ในการไหว้เทพเจ้านั้นมีการจัดกระดาษเงินกระดาษทองหลากหลายรูปแบบ มีความหมาย
แสดงถึงความร่ ารวย มั่งคั่งทั้งสิ้น เช่น เหง่งเตี๋ย เทียงเถาจี๊ ตั่วกิม ตั่วป้อ เป็นต้น 

อาหาร มีความเช่ือว่าเหล่าเทพเจ้าบนสรวงสวรรค์นั้นไม่รับประทานเนื้อสัตว์ โดยมากผู้คนจะไหว้อาหารที่ปราศจาก
ของคาวและส่วนผสมของเนื้อสัตว์ นิยมไหว้อาหารเจ ขนมถ้วยฟู ผลไม้ เป็นต้น 

2.2 เครื่องเซ่นไหว้เจ้าที่ในบ้าน 
การเซ่นไหว้เจ้าที่จะมีรายละเอียดคล้ายกับการบวงสรวงเทพเจ้า แต่จะมีบางรายการที่แตกต่างกันไป ได้แก่  

              
       ภาพที่ 3-4 ตัวอย่างเคร่ืองเซ่นไหว้เจ้าท่ีในบ้าน  

ธูปเทียน ในการเซ่นไหว้เจ้าที่นั้นจะใช้เทียนแดงธรรมดาหรือเทียนแดงขาไม้ 1 คู่ และธูป 5 ดอก เพ้า(ชุดเจ้าที่) 
กระดาษเงินกระดาษทอง ตั่วกิม ส่วนประทัดจะจุดหรือไม่ก็ได้  

อาหาร การเซ่นไหว้เจ้าที่นิยมไหว้อาหารคาว-หวาน ได้แก่ ซาแซ(การไหว้อาหาร 3 อย่าง) หรือโหงวแซ(การไหว้
อาหาร 5 อย่าง) เช่น หมู ไก่ เป็ด ปลา ปลาหมึก  เป็นต้น ซึ่งของคาวที่ใช้ในการเซ่นไหว้อาจเพิ่มเติมนอกเหนือจากรายการ
ดังกล่าวให้ครบ 3 อย่างหรือ 5 อย่างก็ได้เช่นกัน และของไหว้ทุกอย่างล้วนมีความหมายมงคลทั้งสิ้น ดังนี้    

หมู หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วในการไหว้นั้นจะใช้เป็นหัวหมูหรือเนื้อหมูสามชั้น     
ไก ่หมายถึง ความขยันขันแข็ง เกิดจากการที่ไก่ต้องขันทุกวันในเวลาเช้า ซึ่งสะท้อนถึงการรู้งานรู้หน้าท่ีของตนนั่นเอง 

โดยในการไหว้จะไหว้ไก่ที่ต้มสุกแล้วแบบท้ังตัว ไม่มีการหั่นหรือสับ ต้องมีตับและกระเพาะอยู่ครบท้ังชุด 
เป็ด หมายถึง ความมั่งคั่งและความสามารถอันหลากหลาย ซึ่งจะไหว้ท้ังตัวโดยที่ไม่หั่นหรือสับเช่นเดียวกับไก่     
ปลา หมายถึง อุดมสมบูรณ์ เหลือกินเหลือใช้ตลอดปี     
ปลาหมึก นิยมไหว้แบบแห้ง(โดยเฉพาะชาวจีนแคะ) ซึ่งความหมายของปลาหมึกนั้นก็มีอยู่ด้วยกันหลายประการ คือ 

1) หมายถึง วิชาความรู้ เนื่องจากในสมัยก่อนบัณฑิตต้องใช้หมึกในการเขียนหนังสือ 2) หมายถึง มีบริวาร มีคนมาช่วยงานมาก 
เหมือนกับหนวดปลาหมึกที่มีหลายเส้น 3) หมายถึง เหลือกินเหลือใช้ เพราะในการไหว้จะใช้เป็นปลาหมึกแห้ง ซึ่งของแห้งก็จะ
สามารถเก็บไว้ได้นานเผื่อเหลือเผื่อขาด  

บะหมี่ หมายถึง อายุยืนยาวเหมือนกับเส้นบะหมี่        
ขนม การจัดขนมไหว้ ถ้าหากจะยึดหลักตามประเพณีดั้งเดิมแล้ว คือต้องจัดจ านวนตามตัวเลขของของคาวท่ีไหว้ เช่น 

ถ้าไหว้ซาแซ ก็จะจัดขนมไหว้ 3 อย่าง ถ้าไหว้โหงวแซ ก็จะจัดขนมไหว้ 5 อย่าง ซึ่งขนมหรือของหวานท่ีนิยมน ามาไหว้นั้นก็มีอยู่
ด้วยกันหลายอย่าง ได้แก่ ขนมเข่ง ขนมเทียน หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองและประสบความส าเร็จในชีวิต ซาลาเปา หมายถึง 
การห่อโชคห่อลาภ ขนมไข่ หมายถึง การเจริญเติบโต  ขนมสาลี่และขนมถ้วยฟู มีอยู่ด้วยกันหลากหลายสีสัน มีความหมายว่า 
ความเจริญรุ่งเรือง เฟื่องฟู จันอับหรือขนมแห้ง 5 อย่าง ได้แก่ ถั่วเคลือบ ถั่วตัด งาตัด ข้าวพอง และฟักเชื่อม ความหมายโดย
ภาพรวม หมายถึง ความหวานท่ีเพิ่มพูนความเจริญงอกงาม มีความสุขตลอดปีตลอดไป 

ผลไม้ ส่วนใหญ่แล้วจะจัดเตรียมทั้งหมด 5 อย่าง ซึ่งผลไม้แต่ละชนิดก็มีความหมายมงคลมากมาย ได้แก่ ส้ม หมายถึง 
โชคลาภ กล้วย ส่วนใหญ่แล้วจะนิยมไหว้แบบดิบสีเขียวทั้งหวี มีความหมายมงคลอยู่ด้วยกัน 2 ความหมาย คือ 1) หมายถึง 
กวักโชคกวักลาภเข้ามา 2) หมายถึง ลูกหลานเต็มบ้านเต็มเมือง เพราะว่ากล้วยเป็นผลไม้ที่มีผลมาก ออกผลคราวหนึ่งหลายหวี
หลายเครือ ดังนั้นจึงเปรียบได้กับการมีลูกหลานเยอะนั่นเอง องุ่น หมายถึง ความเจริญงอกงาม ส่วนใหญ่แล้วมักจะใช้องุ่นแดง
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1.5 การเซ่นไหว้ผีไร้ญาติ จะไหว้ในช่วงบ่ายถึงเย็น ผู้ไหว้จะเตรียมอาหารคาว-หวาน และกระดาษเงินกระดาษทอง 
เมื่อเสร็จขั้นตอนการไหว้และเผากระดาษแล้วจุดประทัด เพื่อเสริมสิริมงคล ขับไล่สิ่งช่ัวร้าย และแคล้วคลาดจากอันตรายในการ
เดินทาง หลังจากน้ันจะน าอาหารคาว-หวานท่ีเซ่นไหว้แล้วแจกจ่ายแก่ผู้ยากไร้ 

2. ด้านวัสดุเครื่องเซ่นไหว้บวงสรวงที่ใช้ในเทศกาลตรุษจีน จากการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างสามารถแบ่งประเภท
วัสดุเครื่องเซ่นไหว้บวงสรวงออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ เครื่องบวงสรวงเทพเจ้า เทพยดา ฟ้าดิน เครื่องเซ่นไหว้เจ้าที่ใน
บ้าน เครื่องเซ่นไหว้บรรพบุรุษและผีไร้ญาติ ดังนี้ 

             
              ภาพที่ 1-2 ตัวอย่างเคร่ืองบวงสรวงเทพเจ้า เทพยดา ฟ้าดิน   
2.1 เครื่องบวงสรวงเทพเจ้า เทพยดา ฟ้าดิน ประกอบด้วย 
เทียนแดงขาไม้ การไหว้เทพเจ้าต่าง ๆ ต้องใช้เทียนแดงจ านวน 1 คู่ ส่วนใหญ่นิยมใช้เทียนแดงที่มีลวดลายหงส์และ

มังกรสลักอยู่อย่างสวยงาม และมีค าอวยพรภาษาจีนที่มีความหมายมงคลติดอยู่ เช่น เงินทองไหลมาเทมา มีโชคมีลาภ มีความ
สงบสุขตลอดปี ค้าขายร่ ารวย เป็นต้น     

ธูป ในการบวงสรวงเทพเจ้านั้นจะใช้ธูปจ านวน 5 ดอก หรือ 3 ดอกก็ได้ โดยสามารถใช้ได้ทั้งธูปธรรมดาและธูปมังกร 
ธูปมังกรจะมีลักษณะหนาและใหญ่กว่าธูปธรรมดาและสลักมังกรอยู่ด้านหน้าเพื่อความเป็นสิริมงคล  

ประทัด ประทัดสีแดงล้วนสื่อความหมายความเป็นสิริมงคลอยู่ในตัวเอง มีอยู่ด้วยกันหลากหลายรูปแบบ โดยนิยมจุด
ตั้งแต่ 100 นัดไปจนถึง 10,000 นัด ในประทัดแต่ละกล่องจะมีข้อความผ้าเป็นค าอวยพรอีกด้วย การจุดประทัดนั้นเชื่อกันว่าจะ
ช่วยขับไล่สิ่งช่ัวร้ายและสิ่งอัปมงคลให้ออกไปได้ และรับเอาความเป็นสิริมงคลเข้ามาแทน     

เพ้า คือ ชุดหรือเครื่องแต่งกายของเทพเจ้า เช่น ชุดเจ้าแม่กวน หรือเทพเจ้าต่าง ๆ ชุดฟ้าดิน ชุดเจ้าที่ เป็นต้น ซึ่งก็
เปรียบเสมือนการถวายผ้าใหม่แก่เทพเจ้าในวันปีใหม่นั่นเอง 

กิมก่องกิมเต้า คือ ถังเงินถังทอง ใช้ส าหรับไหว้เพื่อขอโชคขอลาภ ความมั่งมี มั่งคั่ง เชื่อว่าเทพเจ้าจะดลบันดาลให้เงิน
ทอง ความร่ ารวยเก็บไว้ในถังเงินถังทอง และต้องเก็บถังเงินถังทองไว้ตลอดปี จะเผาในการการไหว้ตรุษจีนในปีถัดไป 

กุ้ยนั้ง คือ กระดาษรูปคนแทนบุคคลที่เช่ือว่าเป็นผู้ปกปักษ์รักษา ดูแลผู้ไหว้ให้มีแต่ความโชคดี แคล้วคลาด ปลอดภัย 
ไม่พบอันตรายใด ๆ โดยเฉพาะในเวลาเดินทาง 

กระดาษเงินกระดาษทอง ในการไหว้เทพเจ้านั้นมีการจัดกระดาษเงินกระดาษทองหลากหลายรูปแบบ มีความหมาย
แสดงถึงความร่ ารวย มั่งคั่งทั้งสิ้น เช่น เหง่งเตี๋ย เทียงเถาจี๊ ตั่วกิม ตั่วป้อ เป็นต้น 

อาหาร มีความเช่ือว่าเหล่าเทพเจ้าบนสรวงสวรรค์นั้นไม่รับประทานเนื้อสัตว์ โดยมากผู้คนจะไหว้อาหารที่ปราศจาก
ของคาวและส่วนผสมของเนื้อสัตว์ นิยมไหว้อาหารเจ ขนมถ้วยฟู ผลไม้ เป็นต้น 

2.2 เครื่องเซ่นไหว้เจ้าที่ในบ้าน 
การเซ่นไหว้เจ้าที่จะมีรายละเอียดคล้ายกับการบวงสรวงเทพเจ้า แต่จะมีบางรายการที่แตกต่างกันไป ได้แก่  

              
       ภาพที่ 3-4 ตัวอย่างเคร่ืองเซ่นไหว้เจ้าท่ีในบ้าน  

ธูปเทียน ในการเซ่นไหว้เจ้าที่นั้นจะใช้เทียนแดงธรรมดาหรือเทียนแดงขาไม้ 1 คู่ และธูป 5 ดอก เพ้า(ชุดเจ้าที่) 
กระดาษเงินกระดาษทอง ตั่วกิม ส่วนประทัดจะจุดหรือไม่ก็ได้  

อาหาร การเซ่นไหว้เจ้าที่นิยมไหว้อาหารคาว-หวาน ได้แก่ ซาแซ(การไหว้อาหาร 3 อย่าง) หรือโหงวแซ(การไหว้
อาหาร 5 อย่าง) เช่น หมู ไก่ เป็ด ปลา ปลาหมึก  เป็นต้น ซึ่งของคาวที่ใช้ในการเซ่นไหว้อาจเพิ่มเติมนอกเหนือจากรายการ
ดังกล่าวให้ครบ 3 อย่างหรือ 5 อย่างก็ได้เช่นกัน และของไหว้ทุกอย่างล้วนมีความหมายมงคลทั้งสิ้น ดังนี้    

หมู หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วในการไหว้นั้นจะใช้เป็นหัวหมูหรือเนื้อหมูสามชั้น     
ไก ่หมายถึง ความขยันขันแข็ง เกิดจากการที่ไก่ต้องขันทุกวันในเวลาเช้า ซึ่งสะท้อนถึงการรู้งานรู้หน้าท่ีของตนนั่นเอง 

โดยในการไหว้จะไหว้ไก่ที่ต้มสุกแล้วแบบท้ังตัว ไม่มีการหั่นหรือสับ ต้องมีตับและกระเพาะอยู่ครบท้ังชุด 
เป็ด หมายถึง ความมั่งคั่งและความสามารถอันหลากหลาย ซึ่งจะไหว้ท้ังตัวโดยที่ไม่หั่นหรือสับเช่นเดียวกับไก่     
ปลา หมายถึง อุดมสมบูรณ์ เหลือกินเหลือใช้ตลอดปี     
ปลาหมึก นิยมไหว้แบบแห้ง(โดยเฉพาะชาวจีนแคะ) ซึ่งความหมายของปลาหมึกนั้นก็มีอยู่ด้วยกันหลายประการ คือ 

1) หมายถึง วิชาความรู้ เนื่องจากในสมัยก่อนบัณฑิตต้องใช้หมึกในการเขียนหนังสือ 2) หมายถึง มีบริวาร มีคนมาช่วยงานมาก 
เหมือนกับหนวดปลาหมึกที่มีหลายเส้น 3) หมายถึง เหลือกินเหลือใช้ เพราะในการไหว้จะใช้เป็นปลาหมึกแห้ง ซึ่งของแห้งก็จะ
สามารถเก็บไว้ได้นานเผื่อเหลือเผื่อขาด  

บะหมี่ หมายถึง อายุยืนยาวเหมือนกับเส้นบะหมี่        
ขนม การจัดขนมไหว้ ถ้าหากจะยึดหลักตามประเพณีดั้งเดิมแล้ว คือต้องจัดจ านวนตามตัวเลขของของคาวท่ีไหว้ เช่น 

ถ้าไหว้ซาแซ ก็จะจัดขนมไหว้ 3 อย่าง ถ้าไหว้โหงวแซ ก็จะจัดขนมไหว้ 5 อย่าง ซึ่งขนมหรือของหวานท่ีนิยมน ามาไหว้นั้นก็มีอยู่
ด้วยกันหลายอย่าง ได้แก่ ขนมเข่ง ขนมเทียน หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองและประสบความส าเร็จในชีวิต ซาลาเปา หมายถึง 
การห่อโชคห่อลาภ ขนมไข่ หมายถึง การเจริญเติบโต  ขนมสาลี่และขนมถ้วยฟู มีอยู่ด้วยกันหลากหลายสีสัน มีความหมายว่า 
ความเจริญรุ่งเรือง เฟื่องฟู จันอับหรือขนมแห้ง 5 อย่าง ได้แก่ ถั่วเคลือบ ถั่วตัด งาตัด ข้าวพอง และฟักเชื่อม ความหมายโดย
ภาพรวม หมายถึง ความหวานท่ีเพิ่มพูนความเจริญงอกงาม มีความสุขตลอดปีตลอดไป 

ผลไม้ ส่วนใหญ่แล้วจะจัดเตรียมทั้งหมด 5 อย่าง ซึ่งผลไม้แต่ละชนิดก็มีความหมายมงคลมากมาย ได้แก่ ส้ม หมายถึง 
โชคลาภ กล้วย ส่วนใหญ่แล้วจะนิยมไหว้แบบดิบสีเขียวทั้งหวี มีความหมายมงคลอยู่ด้วยกัน 2 ความหมาย คือ 1) หมายถึง 
กวักโชคกวักลาภเข้ามา 2) หมายถึง ลูกหลานเต็มบ้านเต็มเมือง เพราะว่ากล้วยเป็นผลไม้ที่มีผลมาก ออกผลคราวหนึ่งหลายหวี
หลายเครือ ดังนั้นจึงเปรียบได้กับการมีลูกหลานเยอะนั่นเอง องุ่น หมายถึง ความเจริญงอกงาม ส่วนใหญ่แล้วมักจะใช้องุ่นแดง



1884
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

ในการไหว้ เพราะว่า สีแดงเป็นสีที่เป็นสิริมงคล สับปะรด หมายถึง เรียกโชคลาภเข้าตัว สาลี่ หมายถึง ความราบรื่น และสิ่งที่ดี
งามมาถึง แอปเปิ้ล หมายถึง ความสงบสุข สันติสุข นอกจากยังมีน้ าชาหรือเหล้า จ านวน 5 จอก หรือ 5 ถ้วยด้วย 

              
                              ภาพที่ 5-6 ตัวอย่างเคร่ืองเซ่นไหว้บรรพบุรุษและผีไร้ญาติ 
2.3 เครื่องเซ่นไหว้บรรพบุรุษและผีไร้ญาติ 
การเซ่นไหว้บรรพบุรุษและผีไร้ญาติ จะมีบางรายละเอียดคล้ายกับการเซ่นไหว้เจ้าที่ แต่จะมีวัสดุเครื่องเซ่นไหว้บาง

รายการที่แตกต่างกัน ได้แก่ กระดาษส าหรับเซ่นไหว้จะใช้คนละแบบกับการไหว้เทพเจ้าหรือเจ้าที่ โดยหลัก ๆ จะไหว้ด้วย อ่วง
แซจี๊ คือ ใบเบิกทางส าหรับไปสู่สรวงสวรรค์ ซึ่งหลังจากไหว้เสร็จจะต้องเผาสิ่งนี้เป็นอันดับแรก นอกจากนี้ยังมีกระดาษทอง
เรียกว่ากิมจั้ว ซึ่งเป็นกระดาษทองส าหรับไหว้บรรพบุรุษและผีไร้ญาติโดยเฉพาะ และยังสามารถไหว้ธนบัตรกงเต็ก เสื้อผ้า ของ
ใช้ต่าง ๆ ที่จ าลองจากสิ่งที่ใช้จริงในชีวิตประจ าวัน เพื่อให้ผู้คนสามารถเลือกไหว้ได้หลากหลายขึ้น ส่วนอาหารที่ไหว้จะเน้นเป็น
อาหารคาว ได้แก่ หมู เป็ด ไก่ ข้าวสวย กับข้าวชนิดต่าง ๆ ที่เช่ือว่าบรรพบุรุษชอบรับประทาน โดยจะมีอาหารทั้งประเภทผัด 
ทอด และน้ าซุป การจัดโต๊ะไหว้จะวางข้าวสวย ช้อน และตะเกียบไว้จ านวนมากกว่าจ านวนบรรพบุรุษ 1 ชุด เช่ือกันว่าเผื่อ
บรรพบุรุษจะชวนเพ่ือนมารับประทานอาหารร่วมกันด้วยนั่นเอง ส่วนเครื่องเซ่นไหว้ผีไร้ญาตินั้นนอกเหนือจากรายการคล้ายกับ
การเซ่นไหว้บรรพบุรุษแล้ว ยังเน้นการเซ่นไหว้ด้วยของหวานเคลือบน้ าตาล และอาหารท่ีจัดใส่ภาชนะหรือหม้อขนาดใหญ่
จ านวนมากกว่าการเซ่นไหว้บรรพบุรษุ นอกจากน้ียังมีความเชื่อว่าหากเซ่นไหว้ผีไร้ญาติแล้ว จะต้องเซ่นไหว้แบบนี้ทุกปีห้ามขาด 

 
อภิปรายผลการศึกษา 

ด้านขั้นตอนการเซ่นไหว้บวงสรวงน้ัน พบว่า จ านวนร้อยละ 50 ของกลุ่มตัวอย่างมีการเซ่นไหว้บวงสรวง 2 ขั้นตอน 
ได้แก่ บวงสรวงเทพเจ้าและเซ่นไหว้เจ้าที่ รองลงมาร้อยละ 40 มีการเซ่นไหว้บวงสรวง 3 ขั้นตอน ได้แก่ บวงสรวงเทพเจ้า เซ่น
ไหว้เจ้าที่ และเซ่นไหว้บรรพบุรุษ มีเพียงร้อยละ 10 เท่านั้นท่ีมีการเซ่นไหว้บวงสรวงครบทุกขั้นตอน ท้ังบวงสรวงเทพเจ้า เซ่น
ไหว้เจ้าที่ เซ่นไหว้บรรพบุรุษและผีไร้ญาติ เนื่องจากส่วนหนึ่งเห็นว่าการบวงสรวงเพียงเทพเจ้าและเซ่นไหว้เจ้าที่ก็เพียงพอและ
สามารถเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตได้เช่นกัน ในขณะทีส่่วนหนึ่งไม่เคยเซ่นไหว้ไหว้บรรพบุรุษและผีไร้ญาติมาก่อน บางส่วน
เป็นครอบครัวเดี่ยวซึ่งญาติคนอื่นได้เซ่นไหว้บรรพบุรุษแล้ว ตนเองจึงไม่ต้องเซ่นไหว้อีก และอีกบางส่วนมาจากปัจจัยทางด้าน
เศรษฐกิจและความจ าเป็นส่วนตัว เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีจ านวน 2 ตัวอย่างที่ไม่ได้ท าการเซ่นไหว้บวงสรวงใด ๆ ในวันไหว้
ตรุษจีนเนื่องจากมีความจ าเป็นส่วนตัว และประกอบธุรกิจที่ไม่สามารถประกอบพิธีในวันนั้นได้ จึงเปลี่ยนมาเซ่นไหว้ก่อนถึงวัน
ไหว้ตรุษจีน 1 ตัวอย่าง และเซ่นไหว้หลังเทศกาลเทศกาลตรุษจีน 15 วัน (เทศกาลหยวนเซียว) อีก 1 ตัวอย่าง 

ด้านวัสดุเครื่องเซ่นไหว้บวงสรวงน้ัน พบว่าร้อยละ 70 ของกลุ่มตัวอย่างยังคงเซ่นไหว้บวงสรวงด้วยเครื่องเซ่นไหว้ตาม
แบบฉบับการไหว้แบบดั้งเดิม เนื่องจากเห็นว่าเพื่อความเป็นสิริมงคล อีกทั้งยังหาซื้อได้ง่ายถึงแม้ราคาอาจจะสูงขึ้น แต่ก็ไม่
ส่งผลกระทบมากนัก มีเพียงร้อยละ 30 เท่านั้นที่ปรับเปลี่ยนเครื่องเซ่นไหว้บวงสรวงให้เหมาะกับบริบทสังคม ความจ าเป็น

ส่วนตัวและความสะดวกของตนเองมากขึ้น ได้แก่ การใช้เครื่องเซ่นไหว้จ าพวกกระดาษส าหรับเผาและประทัดน้อยลง เนื่องจาก
เห็นว่าสิ้นเปลือง อีกทั้งเป็นอันตรายต่อสุขภาพและสร้างมลพิษให้มากขึ้นโดยไม่จ าเป็น ส่วนอาหารส าหรับเซ่นไหว้นั้นมีการ
ปรับเปลี่ยนให้ง่ายและสะดวกขึ้นตามเวลาและงบประมาณที่จ ากัด โดยเลือกอาหารที่หาซื้อได้ง่ายตามร้านสะดวกซื้อหรือ
ซุปเปอร์มาร์เก็ตที่มีการจัดเป็นชุด ๆ ไว้แล้ว เช่น 1) หมู ไก่ต้ม เป็ดต้ม หรือเป็ดพะโล้ เปลี่ยนเป็นหมูทอด หมูย่าง ไก่ย่าง ไก่
ทอด ที่หั่นและทอดไว้เป็นช้ิน ๆ แล้ว 2) ปลาหมึกแห้งทั้งตัว เปลี่ยนเป็นปลาหมึกปรุงรสแบบห่อส าเร็จรูป 3) ชาจีน เปลี่ยนเป็น
ชาเขียวแบบขวด ชานมไข่มุก กาแฟสด 4) ขนมถ้วยฟู เปลี่ยนเป็นเค้กถ้วยชนิดต่าง ๆ ขนมเค้กบรรจุกล่อง วุ้นหลากสี 5) ขนม
จันอับและขนมต่าง ๆ ปรับเปลี่ยนเป็นขนมห่อ หรือขนมกินเล่นที่วัยรุ่นหรือเด็ก ๆ ชอบรับประทาน 6) กับข้าวรูปแบบอาหาร
จีนส าหรับไหว้บรรพบุรุษ เปลี่ยนเป็นอาหารไทยหรืออาหารที่ผู้เซ่นไหว้ชอบรับประทานหรืออาหารส าเร็จรูป เช่น ไก่ทอด ไก่
ย่าง พิซซ่า กุ้งเผา ปูเผา ต้มย า แกงประเภทต่าง ๆ เป็นต้น   

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสืบทอดและการปรับเปลี่ยนพิธีกรรมเซ่นไหว้บวงสรวงในเทศกาลตรุษจีนของกลุ่มตัวอย่างมาจาก
ปัจจัย 3 ประการ ดังน้ี  

ประการแรก ได้แก่ ปัจจัยทางการศึกษาและเทคโนโลยี จากความเจริญด้านการศึกษาและความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี ท าให้คนรุ่นใหม่มีความเข้าใจในเรื่องของความเชื่อและการสืบทอดประเพณีการเซ่นไหว้บวงสรวงมากยิ่งขึ้น สามารถ
วิเคราะห์แยกแยะถึงความจ าเป็น ความถูกต้องในการเลือกท่ีจะปฏิบัติตามหรือสืบทอดขั้นตอนต่าง ๆ ได้มากข้ึน ความเช่ือด้าน
โชคลางในบางเรื่องกลายเป็นเรื่องไร้สาระเกินไป จึงเลือกท าเฉพาะสิ่งที่ตนเองเชื่อถือ 

ประการที่สอง ได้แก่ ปัจจัยทางด้านครอบครัว ปัจจุบันสังคมเมืองผู้คนอาศัยเป็นครอบครัวเดี่ยวมากกว่าครอบครัว
ใหญ่ที่ยังมีผู้อาวุโสอาศัยอยู่ร่วมกัน ท าให้การสืบทอดประเพณีการเซ่นไหว้ต่าง ๆ ไม่เคร่งครัดเหมือนครอบครัวที่เซ่นไหว้โดย
ญาติผู้ใหญ่หรือผู้อาวุโส การเซ่นไหว้จึงรวบรัดมากข้ึน 

ประการสุดท้าย ได้แก่ ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในปีที่ผ่านมามีความชะลอตัวลงอย่างมาก 
ท าให้การจับจ่ายใช้สอยของผู้คนลดน้อยลงไปด้วย อีกท้ังเมื่อถึงเทศกาลตรุษจีน ของไหว้ต่าง ๆ จะมีราคาสูงขึ้นหลายเท่าตัว ท า
ให้ผู้ไหว้ต้องเลือกซื้อของไหว้แบบข้ันต่ าหรือเฉพาะที่จ าเป็น เช่น จากเคยไหว้โหงวแซ เปลี่ยนเป็นซาแซ ผลไม้ ขนมต่าง ๆ ก็ลด
ปริมาณลงเหลือเพียง 2-3 อย่าง กระดาษส าหรับเผา ประทัด มองว่าเป็นสิ่งของที่สามารถงดได้ หรือหากยังคงต้องการใช้ก็ลด
จ านวนลง เช่น ประทัดจากที่เคยจุดจ านวนมาก ลดลงเหลือจุดไม่เกิน 1,000 นัดเท่าน้ัน 
 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
การสืบทอดประเพณีการเซ่นไหว้บวงสรวงในเทศกาลตรุษจีนของชาวไทยเช้ือสายจีนที่อาศัยในอ าเภอหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา จ านวน 20 ตัวอย่าง ในด้านขั้นตอนการเซ่นไหว้บวงสรวงนั้น พบว่า จ านวนร้อยละ 50 ของกลุ่มตัวอย่างมีการ
เซ่นไหว้บวงสรวง 2 ขั้นตอน ได้แก่ บวงสรวงเทพเจ้าและเซ่นไหว้เจ้าที่ รองลงมาร้อยละ 40 มีการเซ่นไหว้บวงสรวง 3 ขั้นตอน 
ได้แก่ บวงสรวงเทพเจ้า เซ่นไหว้เจ้าที่ และเซ่นไหว้บรรพบุรุษ ในขณะที่มีเพียงร้อยละ 10 ที่มีการเซ่นไหว้บวงสรวงครบทุก
ขั้นตอน ทั้งบวงสรวงเทพเจ้า เซ่นไหว้เจ้าที่ เซ่นไหว้บรรพบุรุษและผีไร้ญาติ นอกจากน้ียังมีจ านวน 2 ตัวอย่างที่ไม่ได้ท าการเซ่น
ไหว้บวงสรวงใด ๆ ในวันไหว้ตรุษจีนเนื่องจากมีความจ าเป็นส่วนตัวและประกอบธุรกิจที่ไม่สามารถประกอบพิธีในวันนั้นได้ จึง
เปลี่ยนมาเซ่นไหว้ก่อนถึงวันไหว้ตรุษจีน 1 ตัวอย่าง และเซ่นไหว้หลังเทศกาลเทศกาลตรุษจีน 15 วัน (เทศกาลหยวนเซียว) อีก
1 ตัวอย่าง ในด้านวัสดุเครื่องเซ่นไหว้บวงสรวงนั้น พบว่าร้อยละ 70 ของกลุ่มตัวอย่างยังคงเซ่นไหว้บวงสรวงด้วยเครื่องเซ่นไหว้
ตามแบบฉบับการไหว้แบบดั้งเดิม เนื่องจากเห็นว่ามีความเป็นสิริมงคล และยังหาซื้อได้ง่าย ในขณะที่ร้อยละ 30 มีการ
ปรับเปลี่ยนวัสดุเครื่องเซ่นไหว้บวงสรวงให้เหมาะกับบริบทสังคม ความจ าเป็นส่วนตัวและความสะดวกของตนเองมากขึ้น ส่วน
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสืบทอดและการปรับเปลี่ยนพิธีกรรมเซ่นไหว้บวงสรวงในเทศกาลตรุษจีนของกลุ่มตัวอย่างมาจากปัจจัย 3 
ประการ ได้แก่ 1) ปัจจัยทางการศึกษาและเทคโนโลยี 2) ปัจจัยทางด้านครอบครัว 3) ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

ในการไหว้ เพราะว่า สีแดงเป็นสีที่เป็นสิริมงคล สับปะรด หมายถึง เรียกโชคลาภเข้าตัว สาลี่ หมายถึง ความราบรื่น และสิ่งที่ดี
งามมาถึง แอปเปิ้ล หมายถึง ความสงบสุข สันติสุข นอกจากยังมีน้ าชาหรือเหล้า จ านวน 5 จอก หรือ 5 ถ้วยด้วย 

              
                              ภาพที่ 5-6 ตัวอย่างเคร่ืองเซ่นไหว้บรรพบุรุษและผีไร้ญาติ 
2.3 เครื่องเซ่นไหว้บรรพบุรุษและผีไร้ญาติ 
การเซ่นไหว้บรรพบุรุษและผีไร้ญาติ จะมีบางรายละเอียดคล้ายกับการเซ่นไหว้เจ้าที่ แต่จะมีวัสดุเครื่องเซ่นไหว้บาง

รายการที่แตกต่างกัน ได้แก่ กระดาษส าหรับเซ่นไหว้จะใช้คนละแบบกับการไหว้เทพเจ้าหรือเจ้าที่ โดยหลัก ๆ จะไหว้ด้วย อ่วง
แซจี๊ คือ ใบเบิกทางส าหรับไปสู่สรวงสวรรค์ ซึ่งหลังจากไหว้เสร็จจะต้องเผาสิ่งนี้เป็นอันดับแรก นอกจากนี้ยังมีกระดาษทอง
เรียกว่ากิมจั้ว ซึ่งเป็นกระดาษทองส าหรับไหว้บรรพบุรุษและผีไร้ญาติโดยเฉพาะ และยังสามารถไหว้ธนบัตรกงเต็ก เสื้อผ้า ของ
ใช้ต่าง ๆ ที่จ าลองจากสิ่งที่ใช้จริงในชีวิตประจ าวัน เพื่อให้ผู้คนสามารถเลือกไหว้ได้หลากหลายขึ้น ส่วนอาหารที่ไหว้จะเน้นเป็น
อาหารคาว ได้แก่ หมู เป็ด ไก่ ข้าวสวย กับข้าวชนิดต่าง ๆ ที่เช่ือว่าบรรพบุรุษชอบรับประทาน โดยจะมีอาหารทั้งประเภทผัด 
ทอด และน้ าซุป การจัดโต๊ะไหว้จะวางข้าวสวย ช้อน และตะเกียบไว้จ านวนมากกว่าจ านวนบรรพบุรุษ 1 ชุด เช่ือกันว่าเผื่อ
บรรพบุรุษจะชวนเพ่ือนมารับประทานอาหารร่วมกันด้วยนั่นเอง ส่วนเครื่องเซ่นไหว้ผีไร้ญาตินั้นนอกเหนือจากรายการคล้ายกับ
การเซ่นไหว้บรรพบุรุษแล้ว ยังเน้นการเซ่นไหว้ด้วยของหวานเคลือบน้ าตาล และอาหารที่จัดใส่ภาชนะหรือหม้อขนาดใหญ่
จ านวนมากกว่าการเซ่นไหว้บรรพบุรษุ นอกจากน้ียังมีความเชื่อว่าหากเซ่นไหว้ผีไร้ญาติแล้ว จะต้องเซ่นไหว้แบบนี้ทุกปีห้ามขาด 

 
อภิปรายผลการศึกษา 

ด้านขั้นตอนการเซ่นไหว้บวงสรวงนั้น พบว่า จ านวนร้อยละ 50 ของกลุ่มตัวอย่างมีการเซ่นไหว้บวงสรวง 2 ขั้นตอน 
ได้แก่ บวงสรวงเทพเจ้าและเซ่นไหว้เจ้าที่ รองลงมาร้อยละ 40 มีการเซ่นไหว้บวงสรวง 3 ขั้นตอน ได้แก่ บวงสรวงเทพเจ้า เซ่น
ไหว้เจ้าที่ และเซ่นไหว้บรรพบุรุษ มีเพียงร้อยละ 10 เท่านั้นท่ีมีการเซ่นไหว้บวงสรวงครบทุกขั้นตอน ท้ังบวงสรวงเทพเจ้า เซ่น
ไหว้เจ้าที่ เซ่นไหว้บรรพบุรุษและผีไร้ญาติ เนื่องจากส่วนหนึ่งเห็นว่าการบวงสรวงเพียงเทพเจ้าและเซ่นไหว้เจ้าที่ก็เพียงพอและ
สามารถเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตได้เช่นกัน ในขณะทีส่่วนหนึ่งไม่เคยเซ่นไหว้ไหว้บรรพบุรุษและผีไร้ญาติมาก่อน บางส่วน
เป็นครอบครัวเดี่ยวซึ่งญาติคนอื่นได้เซ่นไหว้บรรพบุรุษแล้ว ตนเองจึงไม่ต้องเซ่นไหว้อีก และอีกบางส่วนมาจากปัจจัยทางด้าน
เศรษฐกิจและความจ าเป็นส่วนตัว เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีจ านวน 2 ตัวอย่างที่ไม่ได้ท าการเซ่นไหว้บวงสรวงใด ๆ ในวันไหว้
ตรุษจีนเนื่องจากมีความจ าเป็นส่วนตัว และประกอบธุรกิจที่ไม่สามารถประกอบพิธีในวันนั้นได้ จึงเปลี่ยนมาเซ่นไหว้ก่อนถึงวัน
ไหว้ตรุษจีน 1 ตัวอย่าง และเซ่นไหว้หลังเทศกาลเทศกาลตรุษจีน 15 วัน (เทศกาลหยวนเซียว) อีก 1 ตัวอย่าง 

ด้านวัสดุเครื่องเซ่นไหว้บวงสรวงน้ัน พบว่าร้อยละ 70 ของกลุ่มตัวอย่างยังคงเซ่นไหว้บวงสรวงด้วยเครื่องเซ่นไหว้ตาม
แบบฉบับการไหว้แบบด้ังเดิม เนื่องจากเห็นว่าเพื่อความเป็นสิริมงคล อีกทั้งยังหาซื้อได้ง่ายถึงแม้ราคาอาจจะสูงขึ้น แต่ก็ไม่
ส่งผลกระทบมากนัก มีเพียงร้อยละ 30 เท่านั้นที่ปรับเปลี่ยนเครื่องเซ่นไหว้บวงสรวงให้เหมาะกับบริบทสังคม ความจ าเป็น

ส่วนตัวและความสะดวกของตนเองมากขึ้น ได้แก่ การใช้เครื่องเซ่นไหว้จ าพวกกระดาษส าหรับเผาและประทัดน้อยลง เนื่องจาก
เห็นว่าสิ้นเปลือง อีกทั้งเป็นอันตรายต่อสุขภาพและสร้างมลพิษให้มากขึ้นโดยไม่จ าเป็น ส่วนอาหารส าหรับเซ่นไหว้นั้นมีการ
ปรับเปลี่ยนให้ง่ายและสะดวกขึ้นตามเวลาและงบประมาณที่จ ากัด โดยเลือกอาหารที่หาซื้อได้ง่ายตามร้านสะดวกซื้อหรือ
ซุปเปอร์มาร์เก็ตที่มีการจัดเป็นชุด ๆ ไว้แล้ว เช่น 1) หมู ไก่ต้ม เป็ดต้ม หรือเป็ดพะโล้ เปลี่ยนเป็นหมูทอด หมูย่าง ไก่ย่าง ไก่
ทอด ที่หั่นและทอดไว้เป็นช้ิน ๆ แล้ว 2) ปลาหมึกแห้งทั้งตัว เปลี่ยนเป็นปลาหมึกปรุงรสแบบห่อส าเร็จรูป 3) ชาจีน เปลี่ยนเป็น
ชาเขียวแบบขวด ชานมไข่มุก กาแฟสด 4) ขนมถ้วยฟู เปลี่ยนเป็นเค้กถ้วยชนิดต่าง ๆ ขนมเค้กบรรจุกล่อง วุ้นหลากสี 5) ขนม
จันอับและขนมต่าง ๆ ปรับเปลี่ยนเป็นขนมห่อ หรือขนมกินเล่นที่วัยรุ่นหรือเด็ก ๆ ชอบรับประทาน 6) กับข้าวรูปแบบอาหาร
จีนส าหรับไหว้บรรพบุรุษ เปลี่ยนเป็นอาหารไทยหรืออาหารที่ผู้เซ่นไหว้ชอบรับประทานหรืออาหารส าเร็จรูป เช่น ไก่ทอด ไก่
ย่าง พิซซ่า กุ้งเผา ปูเผา ต้มย า แกงประเภทต่าง ๆ เป็นต้น   

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสืบทอดและการปรับเปลี่ยนพิธีกรรมเซ่นไหว้บวงสรวงในเทศกาลตรุษจีนของกลุ่มตัวอย่างมาจาก
ปัจจัย 3 ประการ ดังน้ี  

ประการแรก ได้แก่ ปัจจัยทางการศึกษาและเทคโนโลยี จากความเจริญด้านการศึกษาและความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี ท าให้คนรุ่นใหม่มีความเข้าใจในเรื่องของความเชื่อและการสืบทอดประเพณีการเซ่นไหว้บวงสรวงมากยิ่งขึ้น สามารถ
วิเคราะห์แยกแยะถึงความจ าเป็น ความถูกต้องในการเลือกท่ีจะปฏิบัติตามหรือสืบทอดขั้นตอนต่าง ๆ ได้มากข้ึน ความเช่ือด้าน
โชคลางในบางเรื่องกลายเป็นเรื่องไร้สาระเกินไป จึงเลือกท าเฉพาะสิ่งที่ตนเองเชื่อถือ 

ประการที่สอง ได้แก่ ปัจจัยทางด้านครอบครัว ปัจจุบันสังคมเมืองผู้คนอาศัยเป็นครอบครัวเดี่ยวมากกว่าครอบครัว
ใหญ่ที่ยังมีผู้อาวุโสอาศัยอยู่ร่วมกัน ท าให้การสืบทอดประเพณีการเซ่นไหว้ต่าง ๆ ไม่เคร่งครัดเหมือนครอบครัวที่เซ่นไหว้โดย
ญาติผู้ใหญ่หรือผู้อาวุโส การเซ่นไหว้จึงรวบรัดมากข้ึน 

ประการสุดท้าย ได้แก่ ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในปีที่ผ่านมามีความชะลอตัวลงอย่างมาก 
ท าให้การจับจ่ายใช้สอยของผู้คนลดน้อยลงไปด้วย อีกท้ังเมื่อถึงเทศกาลตรุษจีน ของไหว้ต่าง ๆ จะมีราคาสูงขึ้นหลายเท่าตัว ท า
ให้ผู้ไหว้ต้องเลือกซื้อของไหว้แบบข้ันต่ าหรือเฉพาะที่จ าเป็น เช่น จากเคยไหว้โหงวแซ เปลี่ยนเป็นซาแซ ผลไม้ ขนมต่าง ๆ ก็ลด
ปริมาณลงเหลือเพียง 2-3 อย่าง กระดาษส าหรับเผา ประทัด มองว่าเป็นสิ่งของที่สามารถงดได้ หรือหากยังคงต้องการใช้ก็ลด
จ านวนลง เช่น ประทัดจากที่เคยจุดจ านวนมาก ลดลงเหลือจุดไม่เกิน 1,000 นัดเท่าน้ัน 
 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
การสืบทอดประเพณีการเซ่นไหว้บวงสรวงในเทศกาลตรุษจีนของชาวไทยเช้ือสายจีนที่อาศัยในอ าเภอหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา จ านวน 20 ตัวอย่าง ในด้านขั้นตอนการเซ่นไหว้บวงสรวงนั้น พบว่า จ านวนร้อยละ 50 ของกลุ่มตัวอย่างมีการ
เซ่นไหว้บวงสรวง 2 ขั้นตอน ได้แก่ บวงสรวงเทพเจ้าและเซ่นไหว้เจ้าที่ รองลงมาร้อยละ 40 มีการเซ่นไหว้บวงสรวง 3 ขั้นตอน 
ได้แก่ บวงสรวงเทพเจ้า เซ่นไหว้เจ้าที่ และเซ่นไหว้บรรพบุรุษ ในขณะที่มีเพียงร้อยละ 10 ที่มีการเซ่นไหว้บวงสรวงครบทุก
ขั้นตอน ทั้งบวงสรวงเทพเจ้า เซ่นไหว้เจ้าที่ เซ่นไหว้บรรพบุรุษและผีไร้ญาติ นอกจากน้ียังมีจ านวน 2 ตัวอย่างที่ไม่ได้ท าการเซ่น
ไหว้บวงสรวงใด ๆ ในวันไหว้ตรุษจีนเนื่องจากมีความจ าเป็นส่วนตัวและประกอบธุรกิจที่ไม่สามารถประกอบพิธีในวันนั้นได้ จึง
เปลี่ยนมาเซ่นไหว้ก่อนถึงวันไหว้ตรุษจีน 1 ตัวอย่าง และเซ่นไหว้หลังเทศกาลเทศกาลตรุษจีน 15 วัน (เทศกาลหยวนเซียว) อีก
1 ตัวอย่าง ในด้านวัสดุเครื่องเซ่นไหว้บวงสรวงนั้น พบว่าร้อยละ 70 ของกลุ่มตัวอย่างยังคงเซ่นไหว้บวงสรวงด้วยเครื่องเซ่นไหว้
ตามแบบฉบับการไหว้แบบดั้งเดิม เนื่องจากเห็นว่ามีความเป็นสิริมงคล และยังหาซื้อได้ง่าย ในขณะที่ร้อยละ 30 มีการ
ปรับเปลี่ยนวัสดุเครื่องเซ่นไหว้บวงสรวงให้เหมาะกับบริบทสังคม ความจ าเป็นส่วนตัวและความสะดวกของตนเองมากขึ้น ส่วน
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสืบทอดและการปรับเปลี่ยนพิธีกรรมเซ่นไหว้บวงสรวงในเทศกาลตรุษจีนของกลุ่มตัวอย่างมาจากปัจจัย 3 
ประการ ได้แก่ 1) ปัจจัยทางการศึกษาและเทคโนโลยี 2) ปัจจัยทางด้านครอบครัว 3) ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม
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กลุ่มตัวอย่างยังคงเห็นความส าคัญในการพยายามสืบทอดประเพณีการเซ่นไหว้บวงสรวงที่มีมายาวนานตั้งแต่บรรพบุรุษเพื่อ
ความเป็นสิริมงคลและธ ารงซึ่งอัตลักษณ์ประเพณีของกลุ่มชนท่ามกลางสังคมพหุวัฒนธรรมของชุมชนหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
ที่มีท้ังชาวไทยพุทธ ชาวไทยจีนและชาวไทยมุสลิมเพื่อให้ประเพณีดังกล่าวเสื่อมสูญไปตามกาลเวลา  

อย่างไรก็ตาม ผู้ศึกษาเห็นว่าประเพณีการเซ่นไหว้บวงสรวงของชาวไทยเช้ือสายจีนท่ีสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่สมัยอดีต
จนถึงปัจจุบันนั้นมีความส าคัญทั้งในด้านสังคมและจิตใจ มีคุณค่าควรอนุรักษ์สืบทอดให้คงอยู่ต่อไป ทั้งนี้ ต้องอาศัยความ
ร่วมมือร่วมใจกันหลายภาคส่วน ทั้งสถาบันครอบครัว หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ควรร่วมมือกันปลูกฝังให้คนรุ่นหลัง
เห็นคุณค่าและความส าคัญของประเพณีอันดีงาม รวมถึงร่วมกันผลักดันและส่งเสริมการสืบสานประเพณีการเซ่นไหว้บวงสรวง
ของชาวไทยเชื้อสายจีนในประเทศไทยให้คงอยู่ต่อไป 
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การสื่อความหมายคุณสมบัติของ “ผู้หญิงดี” ผ่านสัญลักษณ์ในถ้อยค�าส�านวนจีนและไทย

กรรณิการ์ ถีราวุฒิ1*

บทคัดย่อ
ค�าที่เกี่ยวกับ	“ผู้หญิง”	ปรากฏผ่านสัญลักษณ์ต่าง	ๆ	ทั้งในถ้อยค�าส�านวนจีนและไทย	สื่อความหมายถึงคุณสมบัติของผู้

หญิงดีทั้งด้านรูปร่างหน้าตา	ความประพฤติ	และอื่นๆ	บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสื่อความหมายคุณสมบัติของ	“ผู้หญิง

ด”ีผ่านสญัลกัษณ์ในถ้อยค�าส�านวนจนีและไทย	โดยเกบ็ข้อมลูจากพจนานกุรมส�านวนสภุาษิตจนีและหนงัสอื	“ภาษติ	ค�าพงัเพย	และ

ส�านวนไทย”ของราชบัณฑิตยสถาน	พ.ศ.2551	น�าเสนอด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์	ผลการศึกษาพบว่า	การสื่อความหมายคุณสมบัติ

ของ	“ผู้หญิงดี”	ในถ้อยค�าส�านวนจีนและไทย	มักสื่อสารผ่านสัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับดอกไม้	สัตว์	และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติอื่น	

ๆ	โดยมุ่งเน้นคุณสมบัติของผู้หญิง	3	ด้าน	ดังนี้	1)	การสื่อความหมายด้านความงามของหน้าตาและเรือนร่าง	2)	การสื่อความหมาย

ด้านพฤติกรรมส่วนตัว	3)	การสื่อความหมายด้านการครองคู่ฉันสามีภรรยา	การศึกษาในครั้งนี้ท�าให้เห็นโลกทัศน์เกี่ยวกับคุณสมบัติ

ของผู้หญิงดีทั้งของจีนและไทยที่มีลักษณะร่วมกันอย่างชัดเจน

ค�าส�าคัญ	:	ส�านวนสุภาษิตจีน	ส�านวนสุภาษิตไทย	สัญลักษณ์	ผู้หญิง

1	อาจารย์,	หลักสูตรศศ.บ.	ภาษาจีน	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยทักษิณ	สงขลา	90000
1 Lecturer,	Bachelor	of	Arts	Program	in	Chinese,	Faculty	of	Humanities	and	Social	Sciences,	Thaksin	University,	Songkhla,	90000,	Thailand
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Manifestation of Desirable Lady Characteristics through Signs in 

Chinese and Thai Words and Expressions 

Kannika Theerawut1*

Abstract
The	word	“lady”	is	always	appeared	in	the	signs	of	both	Chinese	and	Thai	words	and	expressions	to	

manifest	desirable	lady	characteristics	related	to	appearance,	behaviors,	etc.	This	article	aimed	at	investigating	

the	manifestation	of	desirable	lady	characteristics	through	signs	in	Chinese	and	Thai	words	and	expressions.	

The	data	was	collected	from	Dictionary	of	Chinese	Expressions	and	Proverbs	and	“Thai	Proverbs,	Aphorism,	

and	Expression”	written	by	the	Office	of	the	Royal	Society	in	2008.	A	descriptive	analysis	was	used	for	data	

presentation.	The	Research	shows	that	the	manifestation	of	desirable	lady	characteristics	through	signs	in	

Chinese	and	Thai	words	and	expressions	has	usually	been	accomplished	through	signs	as	flowers,	animals,	and	

natural	environment,	which	emphasizes	3	aspects	of	lady	characteristics:	1)	beauty	of	physical	appearance,	

2)	personal	behaviors	and	quality,	and	3)	marriage	life.	This	study	clearly	revealed	the	mutual	characteristics	

of	both	Chinese	and	Thai	ladies.	

Keywords:	Chinese	proverbs,	Thai	proverbs,	Signs,	lady
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บทน า 

บทบาทหน้าที่ที่สําคัญของ “ผู้หญิง” ในสังคมจีนและสังคมไทยคือบทบาทการเป็นมารดาและภรรยาที่ดี  บทบาท
ผู้หญิงเรื่องความเป็นแม่เป็นความเชื่อที่ค่อนข้างเป็นสากล “สังคมแบบแม่” [1]  เป็นศูนย์กลาง ส่วนใหญ่มักจะพบในสังคม
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือในชาวแอฟริกันบางเผ่า ลักษณะของสังคมแม่เป็นศูนย์กลางมีลักษณะร่วมกันคือ มีบทบาททั้งทาง
เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม โดยแม่มีอํานาจรับผิดชอบในครอบครัวซ่ึงเป็นความม่ันคงทางด้านจิตใจ สามีหรือพ่อก็มีบทบาท
รอบนอก ครอบครัวและสังคมล้วนมุ่งเน้นปลูกฝังให้ “ผู้หญิง” ประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ตาม
ลักษณะคุณสมบัติของ “ผู้หญิงดี” ซ่ึงคุณสมบัติของ “ผู้หญิงดี” กล่าวคือหญิงที่มีคุณสมบัติทางกายดี คือรู้จักสํารวมอิริยาบถ
ด้านต่าง ๆ ทั้งในขณะเดิน นอน หรือน่ัง มีคุณสมบัติทางวาจาดี คือพูดจาไพเราะอ่อนหวาน พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์และรู้จัก
พูด และมีคุณสมบัติทางใจดี เช่น มีความหม่ันเพียร รู้จักใช้ปัญญา ใจบุญสุนทาน และกตัญญู [2] ลักษณะแนวทางการปลูกฝัง
การประพฤติปฏิบัติตนตามคุณสมบัติ “ผู้หญิงดี”น้ัน มาจากการสั่งสอนจากบิดามารดา หนังสือสุภาษิตสอนหญิง บทกลอน คํา
ฉันท์ รวมถึงในถ้อยคําสํานวน  

ถ้อยคําในสํานวนสะท้อนให้เห็นถึงมโนทัศน์เก่ียวกับผู้หญิงและบทบาทของผู้หญิงในสังคมน้ัน ๆ ในแต่ละยุคสมัยได้
เป็นอย่างดี บทบาทและมโนทัศน์ของผู้หญิงจีนและไทยก็มักจะปรากฏในถ้อยคําสํานวน อาทิเช่น “กุลสตรีและศรีภรรยา” 
หมายถึง คุณลักษณะของ “ผู้หญิงดี”ตามอุดมคติของสังคมไทย “贤妻良母” หมายถึง ภรรยาและแม่ที่ดี ซ่ึงก็เป็นคุณลักษณะ
หน่ึงของ “ผู้หญิงดี”ตามอุดมคติของสังคมจีนด้วยเช่นกัน การศึกษาที่เก่ียวกับถ้อยคําสํานวนจีนและไทย เช่น นวลอนงค์ พินิจ
กิจเจริญกุล [3] ศึกษาเปรียบเทียบความหมายของสํานวนจีนและไทยที่เก่ียวกับผู้หญิงในด้านรูปร่างหน้าตา ความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว การดําเนินชีวิตในสังคม เป็นต้น ธัญญารัตน์ มะลาศรี [4] วิเคราะห์จากสํานวนสุภาษิตไทยและจีนเปรียบเทียบ
ลักษณะของผู้หญิงและผู้ชาย ด้านความงาม ด้านความสามารถ และด้านความรักการแต่งงาน ผู้เขียนพบว่าส่วนใหญ่ผู้วิจัยจะ
มุ่งเน้นศึกษาความหมายและประเภทของสํานวนที่เก่ียวกับผู้หญิง แต่ยังไม่มีงานวิจัยใดที่ศึกษาเปรียบเทียบสัญลักษณ์ที่สื่อ
ความหมายคุณสมบัติ “ผู้หญิงดี”ในถ้อยคําสํานวนจีนและไทย ซ่ึงเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจ ในการศึกษาการสื่อความหมาย
คุณสมบัติของ “ผู้หญิงดี” ผ่านสัญลักษณ์ในถ้อยคําสํานวนจีนและไทย โดยเก็บข้อมูลจากพจนานุกรมสํานวนสุภาษิตจีน [5] 
เว็บไซต์พจนานุกรมภาษาจีนออนไลน์ [6] วิทยานิพนธ์ [3] และหนังสือ “ภาษิต คําพังเพย และสํานวนไทย” ของ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2551 [7] นําเสนอด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์  โดยมุ่งเน้นการสื่อความหมายผ่านสัญลักษณ์ของ
คุณสมบัติ “ผู้หญิงดี” 3 ด้าน ดังน้ี 1) การสื่อความหมายด้านความงามของรูปร่างและหน้าตา 2) การสื่อความหมายด้าน
พฤติกรรมส่วนตัว และ 3) การสื่อความหมายด้านการครองคู่ฉันสามีภรรยา การศึกษาในครั้งน้ีจะทําให้เห็นโลกทัศน์เก่ียวกับ
คุณสมบัติของผู้หญิงดีทั้งของจีนและไทยที่มีลักษณะร่วมกันอย่างชัดเจน  

การสื่อความหมายของ “ผู้หญิงดี” ผ่านสัญลักษณ์ในถ้อยค าส านวนจีนและไทย 
 จากการศึกษาการสื่อความหมาย “ผู้หญิงดี” ผ่านสัญลักษณ์ในถ้อยคําสํานวนจีนและไทย คําว่า “ผู้หญิงดี” ในที่น้ี

ผู้เขียน หมายถึง ผู้หญิงที่มีคุณสมบัติงดงามทั้งรูปร่างหน้าตา มีคุณธรรมจริยธรรม พูดจาไพเราะอ่อนหวาน กิริยามารยาทสุภาพ
เรียบร้อย ประพฤติตนเหมาะสม รวมถึงมีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์อันดี ทั้งน้ีพบว่าการสื่อความหมายคุณสมบัติ
ของ “ผู้หญิงดี” มักสื่อสารผ่านสัญลักษณ์ที่เก่ียวกับดอกไม้ สัตว์ และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติอ่ืน ๆ โดยมุ่งเน้นคุณสมบัติ
ของผู้หญิงดี 3 ด้าน ดังน้ี  
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1. สัญลักษณ์ท่ีสื่อความหมายด้านความงามของรูปร่างและหน้าตา 
ในถ้อยคําสํานวนจีนและไทยจํานวนมากบรรยายถึงรูปโฉมผู้หญิงที่มีคุณสมบัติงดงามทั้งรูปร่างหน้าตา ผู้เขียนพบว่า 

สํานวนที่ใช้สื่อความหมายด้านความงามของรูปร่างและหน้าตาของ “ผู้หญิงดี” ส่วนใหญ่น้ันมักจะสื่อความหมายโดยผ่าน
สัญลักษณ์ ทั้งน้ี ผู้ศึกษาพบว่าสัญลักษณ์ที่เก่ียวกับคุณสมบัติ“ผู้หญิงดี”ด้านรูปร่างหน้าตาที่ปรากฏในสํานวนจีนมักจะเป็น
สัญลักษณ์ที่เก่ียวกับดอกไม้ ต้นไม้ ผลไม้ สัตว์ ของมีค่า ดวงจันทร์ และปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ในกรณีที่เป็นถ้อยคําสํานวน
จีน การใช้สัญลักษณ์ของดอกไม้ ซ่ึงเป็นการพรรณนาความงามของหญิงสาวว่าหญิงสาวผู้น้ันมีความงดงามมาก เช่น “ดอกซ่ิง2

” 

“ดอกโบตั๋น” “ ดอกท้อ” ตัวอย่าง ใบหน้าขาวใสแก้มแดงระเรื่อ 杏脸桃腮  ความงามของดอกโบตั๋นนํามาใช้บรรยายผู้หญิงที่มี
รูปโฉมงดงาม 国色天香 แก้มแดงระเรื่อเหมือนดอกท้อ 面若桃花 หากเปรียบเทียบกับต้นไม้และผลไม้จะเปรียบกับ “ต้นหลิว”
และ“ผลเชอรี่” ดังตัวอย่าง ผู้หญิงจะต้องมีเอวบางเหมือนต้นหลิว 柳腰莲脸 ริมฝีปากแดงระเรื่อเหมือนผลเชอรี่ 樱桃小嘴 
หากเปรียบเทียบกับสัตว์จะเปรียบกับ “ หอย” และ “หนวดของแมลงไหม” ดังตัวอย่าง ผู้หญิงที่มีคิ้วโก่งงอนงามราวหนวด
แมลงไหม 蛾眉皓齿 ผู้หญิงสวยจะต้องมีฟันที่ขาวสะอาดและเรียงรายอย่างเป็นระเบียบ ถ้อยคําสํานวนน้ีมักจะปรากฏในนิยาย
โบราณของจีน 齿如齐贝 ซ่ึงคําว่า “贝” ในภาษาจีน หมายถึง เปลือกหอยสีขาว ส่วนการใช้สัญลักษณ์ของมีค่า มักใช้กับ
เครื่องประดับหรือ อัญมณี เช่น “หยก” ดังตัวอย่าง 花容玉貌 หากเปรียบเทียบกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่าง ๆ จะ
เปรียบกับ “ดวงจันทร์” “หยดนํ้า” “หิมะ” “เมฆหมอก” เป็นต้น ดังตัวอย่าง ใบหน้าอ่ิมเอิบขาวนวลดั่งดวงเดือน 面如满月

ดวงตาสดใสเหมือนกับหยดนํ้าในฤดูใบไม้ร่วง 盈盈秋水 ผิวขาวยองใยเหมือนหิมะ 冰肌雪肤 เส้นผมนุ่มสลวย 云鬟雾鬓 และ 
雾鬓风鬟 

  ในส่วนของสํานวนไทย พบว่ามีการใช้สัญลักษณ์ที่สื่อถึงรูปร่างหน้าตาที่ใกล้เคียงกัน กล่าวคือคนไทยนิยมใช้
สัญลักษณ์ของดอกไม้ สัตว์ พืชผักผลไม้ ดวงจันทร์ วัตถุสิ่งของ ของมีค่า เป็นต้น เพื่อนํามาแทนรูปร่างหน้าตาของผู้หญิง การใช้
สัญลักษณ์ดอกไม้ เช่น การใช้ “ดอกกุหลาบ”เพื่อเป็นสัญลักษณ์ความสวยของผู้หญิงเหมือนดอกไม้ที่กําลังผลิบาน ดังตัวอย่าง 
“สวยเหมือนกุหลาบแรกแย้ม” หากเปรียบเทียบกับสัตว์จะเปรียบกับ “กวาง” ตัวอย่าง “ตางามราวกับตากวาง” หากเปรียบ
กับพืชผักผลไม้จะเปรียบ “ผลแตง” “ผลตําลึง” “ผลกระจับ” “ข้าวโพด” ดังตัวอย่าง ผู้หญิงที่มีผิวพรรณงามผ่อง สวยเนียน
เป็นนวลใย เปรียบมาจากผลแตงที่มีใบปิดร่มเงา ผิวแตงก็นวลแลดูสวยงาม “แตงร่มใบ” แก้มหญิงสาวที่มีสีแดงระเรื่อ 
“แก้มแดงเป็นลูกตําลึง” ผู้หญิงที่มรีูปปากสวยอวบอ่ิมได้รูป ดังตัวอย่าง “ปากสวยเป็นกระจับ” หากเปรียบกับ “ข้าวโพด” จะ
หมายถึงผู้หญิงที่มีฟันเรียงสวยเป็นระเบียบ ดังตัวอย่าง “ฟันเรียงสวยเป็นเม็ดข้าวโพด” ส่วนลักษณะของคิ้วโก่งยาวสวยได้รูป
จะเปรียบกับวัตถุสิ่งของ คือ “คันศร” ดังตัวอย่าง“ คิ้วโก่งดั่งคันศร”  หากเปรียบกับ “ดวงจันทร์” ตัวอย่าง  “ใบหน้าผุดผ่อง
ราวดวงจันทร์” หากเปรียบเทียบกับของมีค่าจะเปรียบกับ “ไข่มุก” ดังตัวอย่าง “ฟันขาวราวไข่มุก” นอกจากน้ียังเปรียบเส้น
ผมของผู้หญิงกับ “ขนกานํ้า” ดังตัวอย่าง “ผมดําราวกับขนกานํ้า”  

ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบสัญลักษณ์ที่สื่อถึงรูปร่างหน้าตาของผู้หญิงในสํานวนจีนและไทย 

ความงาม สัญลักษณ์ท่ีปรากฏในส านวนจีน สัญลักษณ์ท่ีปรากฏในส านวนไทย 
 

ใบหน้า 
 

ดอกซ่ิง   杏脸桃腮 - 
ดอกท้อ   面若桃花 - 
ดวงจันทร์ 面如满月 ใบหน้าผุดผ่องราวดวงจันทร์ 

                                                             
2
 ดอกซ่ิง ภาษาจีนแต้จ๋ิวเรียกว่าดอกเหง เป็นพันธุ์ไม้ยืนต้นชนิดหนึ่งของจีน มีสีขาวหรือสีชมพู ใบไม้มีลักษณะกว้างเป็นรูปไข่   
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ความงาม สัญลักษณ์ท่ีปรากฏในส านวนจีน สัญลักษณ์ท่ีปรากฏในส านวนไทย 
ใบหน้า - แก้มแดงเป็นลูกตําลึง 
ดวงตา - ดวงตางามราวกับตากวาง 

หยดนํ้า 盈盈秋水 - 
เอว ต้นหลิว 柳腰莲脸 - 
คิ้ว หนวดแมลงไหม 蛾眉皓齿 - 

- คิ้วโก่งดั่งคันศร 
ปาก ผลเชอรี่ 樱桃小嘴 - 

- ปากสวยเป็นกระจับ 
ฟัน - ฟันเรียงสวยเป็นเม็ดข้าวโพด 

- ฟันขาวราวไข่มุก 
หอย 齿如齐贝 - 

 
เส้นผม 

เมฆหมอก 云鬟雾鬓 - 
ลม 雾鬓风鬟 - 

- ผมดําราวกับขนกานํ้า 
ผิวพรรณ หิมะ 冰肌雪肤 - 

 แตงร่มใบ 
 

ภาพรวม 
หยก 花容玉貌 - 

ดอกโบตั๋น 国色天香 - 
- สวยเหมือนกุหลาบแรกแย้ม 

 
      จากตารางพบว่าการใช้สัญลักษณ์ที่สื่อถึงรูปร่างหน้าตาในสํานวนจีนและไทย โดยภาพรวมชาวจีนและชาวไทย

กําหนดคุณสมบัติด้านความงามคล้ายคลึงกัน เช่น ใบหน้าและผิวพรรณขาวผ่อง  ดวงตาสดใสกลมโต ฟันเรียงสวยเป็นระเบียบ 
เป็นต้น อีกท้ังพบว่ามีการใช้สัญลักษณ์ที่ใช้สื่อความหมายที่ใกล้เคียงกัน ต่างกันที่ประเภทของสิ่งต่าง ๆ ซ่ึงมักจะอิงกับ
ภูมิศาสตร์สภาพแวดล้อมของชาติพันธ์ุน้ัน ๆ  

2. สัญลักษณ์ท่ีสื่อความหมายด้านพฤติกรรมส่วนตัว 
พฤติกรรมส่วนตัว หมายถึง พฤติกรรมหรือการกระทําที่แสดงออกมาในด้านต่าง ๆ กับเฉพาะบคุคล เช่น การเดิน  

การพูดจา เป็นต้น ผู้เขียนได้สังเคราะห์จากสัญลักษณ์ที่ปรากฏในถ้อยคําสํานวนจีนและไทย สามารถแบ่งย่อยสัญลักษณ์ที่สื่อ
ความหมายด้านพฤติกรรมส่วนตัว 4 ประเภท ดังน้ี 

     2.1 สัญลักษณ์ของผู้หญิงท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม 
    คุณธรรมจริยธรรม หมายถึง คุณลักษณะที่เก่ียวกับการประพฤติปฏิบัติ ตลอดจนการคิดในทางที่ถูกต้องดีงาม มี 

คุณประโยชน์ทั้งตนเองและส่วนรวม  ในสํานวนจีนชาวฮั่นเข้าใจว่าการเป็น “ผู้หญิงดี”จะต้องปฏิบัติตามหลัก 3 ประการ และ
จะต้องมีคุณธรรม 4 ประการ ได้แก่ การมีคุณธรรมดีงาม เคารพตามกฎเกณฑ์และมีศีลธรรม อ่อนโยน บริสุทธ์ิ [8] สัญลักษณ์
ในสํานวนจีนที่สื่อถึงผู้หญิงที่มีคุณธรรมจริยธรรมคือ ดอกกล้วยไม้ เครื่องแต่งกาย ของมีค่า หากเปรียบเทียบกับ “ดอก
กล้วยไม้” ดังตัวอย่าง ผู้หญิงที่มีจิตใจสูงส่งเหมือนดอกกล้วยไม้ป่า 兰质蕙心 หากเปรียบกับเครื่องแต่งกายของสตรีจะเปรียบ
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กับ “ผ้าโพกศรีษะ” ดังตัวอย่าง ผู้หญิงที่ห้าวหาญเป็นวีรสตรี 巾帼英雄 ส่วนการใช้สัญลักษณ์ของมีค่า มักใช้กับเครื่องประดับ
หรืออัญมณี เช่น “หยก” ดังตัวอย่าง ผู้หญิงที่มีจิตใจบริสุทธ์ิและมีคุณธรรมสูง 冰清玉洁  

    การมีคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยจะต้องยึดถือคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ได้แก่ มีความขยันหม่ันเพียร 
ประหยัดมัธยัสถ์ ซ่ือสัตย์สุจริต มีนํ้าใจ สามัคคีและมีวินัย สุภาพเรียบร้อย รักษาความสะอาด ดังน้ันในสํานวนไทยคนไทยนิยม
ใช้สัญลักษณ์ของข้าวของเครื่องใช้ เช่น “กระเชอ” เป็นเครื่องจักสานชนิดหน่ึงใช้บรรจุสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ มีลักษณะคล้าย 
กระบุ้ง กล่าวคือ “ผู้หญิงดี”จะต้องรู้จักเก็บหอมรอมริบ ไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย เหมือนก้นของกระเชอ ดังตัวอย่าง “กระเชอก้น
รั่ว” หากเปรียบเทียบกับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติจะเปรียบกับ “แม่นํ้า” ดังตัวอย่าง ใจคอกว้างขวางและมีนํ้าจิตนํ้าใจให้ความ
ช่วยเหลือแก่ผู้อ่ืน “ใจเป็นแม่นํ้าคงคา”   

2.2 สัญลักษณ์ของผู้หญิงท่ีมีกิริยาท่าทางงดงาม 
     ผู้เขียนพบว่าในถ้อยคําสํานวนจีนและไทยมักสื่อความหมายโดยผ่านสัญลักษณ์กิริยาท่าทางของผู้หญิงใกล้เคียง

กัน กล่าวคือ“ผู้หญิงดี” ต้องไม่เดินกระทืบเท้า และเดินด้วยนํ้าเสียงแผ่วเบา ด้านการวางตัวก็จะต้องมีอากัปกิริยาที่สํารวม  
สัญลักษณ์ที่ปรากฏมีดังน้ี 

     สัญลักษณ์ที่ปรากฏในสํานวนจีนเก่ียวกับลักษณะท่าทางการเดินของผู้หญิง มักจะเก่ียวกับดอกไม้ และ สัตว์ ใน 
กรณีที่เป็นถ้อยคําสํานวนจีนในการใช้สัญลักษณ์ของดอกไม้ เช่น “ดอกบัว” ใช้พรรณนาถึงลักษณะท่าทางการเดินแต่ละก้าว
ของผู้หญิงมีท่วงท่าที่สวยงามอ่อนไหว อรชร ดังตัวอย่าง 步步莲花 หากเปรียบเทียบกับสัตว์จะเปรียบกับ “ผีเสื้อ” ดังตัวอย่าง 
ผู้หญิงขณะเดินจะต้องแผ่วเบาเหมือนดั่งผีเสื้อ 花飞蝶舞 

    การใช้สัญลักษณ์ที่สื่อถึงกิริยาท่าทางการเดินและการวางตัวที่ปรากฏในสํานวนไทย “ผู้หญิงดี” จะต้องมีกิริยา
ท่าทางการเดินและการวางตัวที่เรียบร้อย สํารวม ผู้หญิงที่มีกิริยาท่าทางเรียบร้อยอ่อนหวานในสํานวนที่ปรากฏจะเปรียบกับ 
“ผ้า” ดังตัวอย่าง “เรียบร้อยเป็นผ้าพับไว้” หากเปรียบเทียบกับ “ม้า”และ “ปลา” จะหมายถึง กิริยาท่าทางท่ีไม่เรียบร้อย ไม่
สํารวม ไม่ควรปฏิบัติ ดังตัวอย่าง “ม้าดีดกะโหลก” “ปลากระดี่ได้นํ้า”  

2.3 สัญลักษณ์ของผู้หญิงท่ีมีวาจาและน  าเสียงไพเราะอ่อนหวาน 
ถ้อยคําสํานวนจีนและไทยที่ปรากฏเก่ียวกับการใช้วาจาของผู้หญิงคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ“ผู้หญิงด”ี จะต้อง 

พูดจาไพเราะ อ่อนหวานน่าฟัง นํ้าเสียงไพเราะ ไม่ส่งเสียงดัง สัญลักษณ์ที่ปรากฏเก่ียวกับการใช้วาจาและนํ้าเสียงของผู้หญิงใน
สํานวนจีนจะเก่ียวกับสัตว์ปีก เช่น “นก” ดังตัวอย่าง วาจาไพเราะเหมือนเสียงนก 燕语莺声 และ 出谷黄莺 หากเปรียบเทียบ
กับอัญมณีจะเปรียบกับ “ไข่มุก”และ “หยก” ดังตัวอย่าง นํ้าเสียงและเสียงร้องไพเราะน่าฟัง 珠圆玉润 
      ในส่วนของสํานวนไทยการใช้สัญลักษณ์ที่สื่อถึงการใช้วาจาและนํ้าเสียงที่ไพเราะ อ่อนหวานน่าฟังของผู้หญิงไทย
จะเปรียบกับ “นกการเวก” ดังตัวอย่าง “พูดจาเสียงใสเป็นนกการเวก” นกการเวกน้ันมีอีกชื่อเรียกหน่ึงในวรรณคดีเรื่องไตรภูมิ
พระร่วงว่า “นกกรวิค” ซ่ึงกล่าวว่าในท้องเรื่องนกชนิดน้ีมีเสียงที่ไพเราะยิ่งนัก สัตว์ทุกชนิดเม่ือได้ยินเสียงของนกกรวิคแล้ว
จะต้องหยุดฟัง  หากเปรียบกับ “นํ้าผึ้ง” สํานวนที่ปรากฏคือ “พูดจาหวานปานนํ้าผึ้งเดือนห้า”  หากเปรียบกับ “ผลมะนาว” 
กลับหมายถึงลักษณะการพูดจาที่ไม่ไพเราะไม่น่าฟัง ดังตัวอย่าง “พูดจามะนาวไม่มีนํ้า” 

2.4 สัญลักษณ์ของผู้หญิงท่ีแต่งหน้าแต่งกายชวนมอง 
      ในสํานวนจีนสัญลักษณ์ที่ปรากฏเก่ียวกับการแต่งหน้าแต่งกายของผู้หญิงได้สวยงามน่าชวนมอง มักจะเก่ียวกับ

ดอกไม้และสัตว์ ดังตัวอย่าง ผู้หญิงที่แต่งกายสวยงาม 花枝招展 หากเปรียบเทียบกับสัตว์จะเปรียบกับ “ผีเสื้อ”และ “ผึ้ง” ดัง
ตัวอย่าง การแต่งหน้าสวยงาม 蝶粉蜂黄  

      ในสํานวนไทยการใช้สัญลักษณ์ที่ปรากฏเก่ียวกับการแต่งหน้าแต่งกายของผู้หญิง มักเก่ียวกับสัตว์ เช่น “ไก่” ดัง
ตัวอย่าง ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง 



1893
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

                 จากการศึกษาการใช้สัญลักษณ์ที่สื่อถึงพฤติกรรมส่วนตัวในสํานวนจีนและไทย พบว่าสัญลักษณ์มักจะอิงกับ
วัฒนธรรมและภูมิศาสตร์สภาพแวดล้อมของชาติพันธ์ุน้ัน ๆ ดังตารางการเปรียบเทียบสัญลักษณ์ที่สื่อถึงพฤติกรรมของผู้หญิงใน
สํานวนจีนและไทย ต่อไปน้ี 

ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบสัญลักษณ์ที่สื่อความหมายด้านพฤติกรรมส่วนตัวของผู้หญิงในสํานวนจีนและไทย 
พฤติกรรมของผู้หญิง สัญลักษณ์ท่ีปรากฏในส านวนจีน สัญลักษณ์ท่ีปรากฏในส านวนไทย 

 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

ดอกกล้วยไม้  兰质蕙心 - 
หยก   冰清玉洁 - 

ผ้าโพกศรีษะ 巾帼英雄 - 
- กระเชอก้นรั่ว 
- ใจเป็นแม่นํ้าคงคา 

 
ด้านกิริยาท่าทาง 

ดอกบัว 步步莲花 - 
ผีเสื้อ 花飞蝶舞 - 

 ปลากระดี่ได้นํ้า 
 ม้าดีดกะโหลก 
 เรียบร้อยเป็นผ้าพับไว้ 

 
ด้านวาจาและนํ้าเสียง 

นก   燕语莺声 /出谷黄莺 พูดจาเสียงใสเป็นนกการเวก 
ไข่มุกและหยก  珠圆玉润 - 

- พูดจามะนาวไม่มีนํ้า 

 พูดจาหวานปานนํ้าผึ้งเดือนห้า 
 
ด้านการแต่งหน้าแต่งกาย 

ดอกไม้ 花枝招展 - 
ผีเสี้อและผึ้ง 蝶粉蜂黄 - 

- ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง 
จากตารางพบว่าการใช้สัญลักษณ์ที่สื่อความพฤติกรรมส่วนตัวของผู้หญิงในสํานวนจีนและไทย มุ่งเน้นการใช้สัญลักษณ์

ของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ เช่น ดอกไม้ สัตว์ ผักผลไม้ ของมีค่า เป็นต้น การสื่อถึงคุณสมบัติด้านพฤติกรรมส่วนตัวของ 
“ผู้หญิง” มีความใกล้เคียงกัน โดยลักษณะของสัญลักษณ์ที่ใช้อิงจากลักษณะภูมิประเทศ และสภาพแวดล้อมของตน 

3. สัญลักษณ์ท่ีสื่อความหมายด้านการครองคู่ฉันสามีภรรยา 
ถ้อยคําสํานวนจีนและไทยที่ปรากฏเก่ียวกับการปฏิบัติตนในการครองคู่ฉันสามีภรรยา ผู้เขียนพบว่าสังคมจีนและ

สังคมไทยสะท้อนให้เห็นถึงผู้หญิงไทยในฐานะภรรยาจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ผู้หญิงมีหน้าที่หุงหาอาหารเป็นแม่ศรีเรือน 
ผู้ชายจะเป็นเสาหลักของบ้านมีหน้าที่ทํางานหาเลี้ยงครอบครัวและเป็นผู้นําของบ้าน สํานวนจีนและไทยที่ใช้สื่อความหมายด้าน
การครองคู่ฉันสามีภรรยา ดังน้ี 

3.1 สัญลักษณ์ของผู้หญิงท่ีสื่อถึงความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา 
      สัญลักษณ์ที่ปรากฏในสํานวนจีนที่สื่อถึงความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา มักใช้สัญลักษณ์เก่ียวกับสัตว์และเครื่อง
ดนตรี หากเปรียบเทียบกับสัตว์จะเปรียบกับ “ไก่” “ สุนัข” และ “หงส์” ดังตัวอย่าง สามีเป็นผู้นําภรรยาเป็นผู้ตามซ่ึงผู้หญิงที่
แต่งงานกับสามีเช่นใดก็ต้องติดสอยห้อยตามสามีเช่นน้ัน 嫁鸡随鸡，嫁狗随狗  สามีภรรยารักใคร่กลมเกลียว 鸾凤和鸣 หาก
เปรียบกับเครื่องดนตรีจะเปรียบกับ “พิณ” ดังตัวอย่าง สามีภรรยามีความสามัคคีกลมเกลียวกัน 琴瑟之好  



1894
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

     ในถ้อยคําสํานวนไทยพบว่ามีการใช้สัญลักษณ์ที่สื่อถึงความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา มักจะใช้สัญลักษณ์ที่เก่ียว
สัตว์ ชื่อบุคคลในวรรณคดี และ ของมีค่า ซ่ึงหากเปรียบเทียบถึงสัตว์จะเปรียบกับ “ช้าง” ดังตัวอย่าง “สามีเป็นช้างเท้าหน้า 
ภรรยาเป็นช้างเท้าหลัง” หากเปรียบเทียบชื่อบุคคลในวรรณคดีจะเปรียบกับ “นางสีดา” ดังตัวอย่าง “ซ่ือสัตย์เหมือนนางสีดา” 
ภรรยาไม่ประพฤติตนนอกใจ ซ่ือสัตย์ม่ันคงต่อสามีเพียงผู้เดียว ในภาพรวมของความเหมาะสมกัน คู่ควรกันระหว่างสามีภรรยา
จะเปรียบเทียบกับของมีค่า “ทอง”และ “หยก” ดังตัวอย่าง “สมกันราวก่ิงทองใบหยก” 

3.2 สัญลักษณ์ของผู้หญิงท่ีเก่งงานบ้านงานเรือน  
     สัญลักษณ์ที่ปรากฏในสํานวนจีนเก่ียวกับลักษณะของผู้หญิงที่เก่งงานบ้านงานเรือน จะเก่ียวกับอุปกรณ์ทําอาหาร 

ซ่ึงจะเปรียบกับ “เตาหุงต้ม” ดังตัวอย่าง ผู้หญิงที่ทํางานบ้าน ดูแลงานบ้านงานเรือน 执粗井灶 
     ในส่วนของสํานวนไทยการใช้สัญลักษณ์ที่ปรากฏเก่ียวกับลักษณะของผู้หญิงที่เก่งงานบ้านงานเรือน  จะเก่ียวกับ 

อุปกรณ์ทําอาหารด้วยเช่นกัน ซ่ึงจะเปรียบกับ “จวัก” ดังตัวอย่าง เสน่ห์การปรุงอาหารรสเลิศของภรรยา“เสน่ห์ปลายจวัก”  
     จากการศึกษาการใช้สัญลักษณ์ที่สื่อความหมายด้านการครองคู่ฉันสามีภรรยาในสํานวนจีนและไทย พบว่ามีการ

ใช้สัญลักษณ์ที่ใกล้เคียงกันมาก ดังตารางการเปรียบเทียบสัญลักษณ์ที่สื่อความหมายด้านการครองคู่ของผู้หญิงในสํานวนจีน
และไทย ต่อไปน้ี 

ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบสัญลักษณ์ที่สื่อความหมายด้านการครองคู่ฉันสามีภรรยาของผู้หญิงในสํานวนจีนและไทย 
การครองคู่ฉันสามีภรรยา สัญลักษณ์ท่ีปรากฏในส านวนจีน สัญลักษณ์ท่ีปรากฏในส านวนไทย 

 
สัญลักษณ์ของผู้หญิงที่ส่ือถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างสามี

ภรรยา 

       หงส ์鸾凤和鸣 - 
       พิณ 琴瑟之好 - 

ไก่ , สุนัข  嫁鸡随鸡，嫁狗随狗  
 สามีเป็นช้างเท้าหน้า ภรรยาเป็นช้างเท้าหลัง 
 ซ่ือสัตย์เหมือนนางสีดา 
 สมกันราวก่ิงทองใบหยก 

สัญลักษณ์ของผู้หญิงที่เก่ง 
งานบ้านงานเรือน 

   เตาหุงต้ม  执粗井灶 - 
- เสน่ห์ปลายจวัก 

 
จากตารางพบว่าการใช้สัญลักษณ์ที่สื่อความหมายด้านการครองคู่ฉันสามีภรรยาของผู้หญิงจีนและไทย มุ่งเน้นการใช้

สัญลักษณ์ของ สัตว์ และอุปกรณ์ประกอบอาหาร สัญลักษณ์ที่ใช้ มีความใกล้เคียงกันมาก ถ้อยคําสํานวนที่ปรากฏสามารถ
สะท้อนให้เห็นถึงสภาพสังคม ความคิดของกลุ่มชาติพันธ์ุที่มีต่อผู้หญิงในด้านการครองคู่อย่างชัดเจน กล่าวคือครอบครัวชาวจีน
และชาวไทยในสมัยโบราณ ผู้ชายจะเป็นเสาหลักของบ้านในการออกไปทํางานหารายได้จุนเจือครอบครัว หน้าที่ของภรรยาจะ
เลี้ยงดูบุตร ทํางานบ้านเสียเป็นส่วนใหญ่ ดังน้ันผู้ชายจึงเป็นผู้นําหาเลี้ยงคนในครอบครัว “ผู้หญิง” ในฐานะภรรยาจะคอยดูแล
ทุกข์สุขและสนับสนุนสามีในการทํากิจการงานด้านต่าง ๆ ให้เจริญรุ่งเรือง 

 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

การศึกษาการสื่อความหมายคุณสมบัติของ “ผู้หญิงดี” ผ่านสัญลักษณ์ในถ้อยคําสํานวนจีนและไทย สามารถสรุปได้ว่า
สัญลักษณ์ที่ปรากฏในถ้อยคําสํานวนจีนและไทยสื่อความหมาย “ผู้หญิงดี” ใกล้เคียงกัน ต่างกันที่ประเภทของสิ่งต่าง ๆ ซ่ึง
มักจะอิงกับภูมิศาสตร์ สภาพแวดล้อม วัฒนธรรม ของชาติพันธ์ุน้ัน ๆ อาทิเช่น ในสังคมจีน “หยก” ถือว่าเป็นอัญมณีและ
เครื่องประดับที่สําคัญสําหรับผู้หญิง ในถ้อยคําสํานวนจีนจึงมักปรากฏสัญลักษณ์ “หยก” สื่อความหมายแทน “ผู้หญิง” เป็นต้น   
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ในถ้อยคําสํานวนสะท้อนให้เห็นถึงมโนทัศน์เก่ียวกับคุณสมบัติของ “ผู้หญิงดี” พบว่าชาวจีนและชาวไทยมีทัศนคติ ความ
เชื่อ ค่านิยมในสมัยน้ัน ๆ ที่ใกล้เคียงกัน และสอดคล้องกับเน้ือหาในวรรณกรรมคําสอนสตรีของจีนและไทย ต่างเน้นสอนให้
ผู้หญิงใส่ใจเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกและรูปลักษณ์ภายใน [9] กล่าวคือ “ผู้หญิงดี” ต้องมีคุณค่าความงามทั้งภายนอกและภายใน 
ในด้านคุณสมบัติภายนอก ถ้อยคําสํานวนจีนและไทยที่ปรากฏมักสื่อถึง“ผู้หญิง” ในเรื่องรูปลักษณ์ความงามภายนอก กิริยา
ท่าทาง มารยาท การพูดจาปราศรัย การแต่งกาย รวมถึงการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ซ่ึงสิ่งเหล่าน้ีล้วนสอดคล้องกับคุณสมบัติ
ของ “ผู้หญิงด”ีตามอุดมคติของสังคมจีนและสังคมไทย ด้านคุณสมบัติภายใน หมายถึง “ผู้หญิง” ที่มีคุณธรรมจริยธรรม และมี
ทัศนคติที่ดี ซ่ึงมักเป็นความคิดเชิงนามธรรม สะท้อนให้เห็นว่าสังคมจีนและสังคมไทยให้ความสําคัญกับเรื่องน้ีด้วยเช่นกัน 
ดังเช่น สํานวนจีน 冰清玉洁 (ผู้หญิงที่มีจิตใจบริสุทธ์ิและมีคุณธรรมสูง) ผู้หญิงจะต้องปฏิบัติตามหลัก 3 ประการ และจะต้องมี
คุณธรรม 4 ประการ ได้แก่ การมีคุณธรรมดีงาม เคารพตามกฎเกณฑ์และมีศีลธรรม อ่อนโยน บริสุทธ์ิ ในสังคมไทยก็เช่นกัน 
ผู้หญิงจะยึดถือปฏิบัติตนตามหลกัธรรมคําสอนและคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ได้แก่ มีความขยันหม่ันเพียร ประหยัดมัธยัสถ์ 
ซ่ือสัตย์สุจริต มีนํ้าใจ สามัคคีและมีวินัย สุภาพเรียบร้อย รักษาความสะอาด ดังเช่น สํานวนไทย “ใจเป็นแม่นํ้าคงคา” เป็นต้น 
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันสังคมจีนและสังคมไทยได้เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมาก รูปแบบการดําเนินชีวิต รวมถึงบทบาทใน
ครอบครัวได้เปลี่ยนไปอย่างมากมาย ผู้หญิงจีนและผู้หญิงไทยจํานวนมากไม่ได้มีความเชื่อในวิถีแบบเดิมอีกต่อไป รวมถึงคุณค่า
ความงามทั้งภายนอกและภายในก็อาจเปลี่ยนไปจากเดิมด้วยเช่นกัน ดังน้ันการกําหนดคุณสมบัติของ “ผู้หญิงดี” อาจมีทั้งยังคง
อยู่และเปลี่ยนไปตามวิถีชีวิตและยุคสมัยของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
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สถานภาพงานวิจัยด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย (พ.ศ. 2558–2562)

นุชชฎา	ฉัตรประเสริฐ1*

บทคัดย่อ
 ปัจจุบันสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยมีการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนจ�านวนมาก ทั้งมหาวิทยาลัย

ของรฐัและเอกชน ส่งผลให้มกีารวจิยัทีเ่กีย่วกับเรือ่งดงักล่าวจ�านวนมาก โดยเฉพาะ ในช่วงพ.ศ. 2558-2562 บทความนีม้วีตัถปุระสงค์

เพื่อวิเคราะห์สถานภาพงานวิจัยด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย (พ.ศ. 2558–2562) เพื่อ

วเิคราะห์ว่า มทิีศทางอย่างไรบ้าง โดยใช้ระเบยีบการวจิยัเชิงเอกสาร รวบรวมข้อมลูจากงานวจิยัของบคุลากรสถาบนัการศกึษาระดบั

อุดมศึกษาในฐานข้อมูลออนไลน์ น�าเสนอข้อมูลด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบงานวิจัยจ�านวน 70 เรื่อง ผลงานวิจัย

จ�าแนกได้ 4 ด้าน ได้แก่ ประการแรก คือ ด้านการสร้างการพัฒนาหลักสูตร สื่อ เทคนิค ประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ประการที่สอง คือ ด้านการศึกษาสภาพ ปัญหา สาเหตุและแนวทางแก้ไขในการเรียนการสอน ประการที่สาม คือ ด้านความต้องการ 

ทัศนคติ ความพึงพอใจและแรงจูงใจ และ ประการท่ีส่ี คือ ด้านพฤติกรรมของผู้สอนและผู้เรียน นักวิจัยใช้แนวคิดในงานวิจัย 18 

แนวคิด แนวคิดที่พบมากที่สุด คือ แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้และการสอนร่วมสมัย ระเบียบวิธีวิจัยที่พบมี 4 วิธี วิธีที่พบมากที่สุด 

คือ วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน การศึกษาครั้งนี้ท�าให้เห็นแนวทางการวิจัยด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนระดับอุดมศึกษาใน

ประเทศไทยที่สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในอนาคตได้

ค�าส�าคัญ : สถานภาพงานวิจัย การเรียนการสอนภาษาจีน ระดับอุดมศึกษา ประเทศไทย
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Status of Chinese Teaching and Learning Research at Tertiary Level in Thailand (2015-2019)

Nuchada	Chatprasert1* 

Abstract 
 A lot of Thai tertiary educational institutions, both public universities and private universities, have been 

arranging Chinese learning and teaching programs, which affects the big number of related research, especially 

during 2015-2019. This article aimed at analyzing the status of Chinese teaching and learning research at the 

tertiary level in Thailand in 2015-2019 and its growing directions. This is documentary research collecting data 

from online databases of many universities and analyzing it descriptively. The research findings presented that 

there were 70 research works found, and the works could be categorized into 4 categories: firstly, development 

of curriculum, materials, techniques, and learning effectiveness and achievement, secondly, studies of teaching 

and learning conditions, problems, causes, and solutions, thirdly, needs, attitudes, satisfaction and motivation, 

and lastly, teachers and students’ behaviors. The researchers had used 18 concepts; however, the concept 

mostly found was contemporary teaching and learning concepts. There were 4 types of research methodology 

found in the studies, but the mixed-method research design was mostly used. This study revealed the guidelines 

of Chinese teaching and learning research at the tertiary level in Thailand that can be applied for teaching and 

learning in the future. 

Keywords : Research status, Chinese teaching and learning, Tertiary level, Thailand
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บทน า 
 ภาษาจีนเป็นหนึง่ในหา้ภาษาหลักขององค์การสหประชาชาติและเป็นภาษาที่มีคนใช้มากที่สุดในโลก ประกอบกับ
ประเทศจีนไดล้งนามจดัตัง้เขตการคา้เสรกีับไทย และประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกองคก์ารการคา้โลก (WTO) ท าใหต้ลาดการคา้
ของประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนีเป็นตลาดการคา้ที่ใหญอ่ันดบัตน้ ๆ  และมีแนวโนม้การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกิจอย่างต ่อ 
เนื่อง  จึงกลา่วไดว้่าภาษาจีนเปน็ภาษาตา่งประเทศทีส่ าคญัในการตดิตอ่สื่อสาร สรา้งความสัมพันธด์า้นการประกอบอาชีพ การ
ขยายโอกาสทางธรุกิจและการศึกษา[1] ด ังนั้นภาษาจีนจงึนับเปน็อกีภาษาตา่งประเทศที่มีความส าคญัอยา่งยิ่งภาษาหนึ่ง จาก
กระแสการเปลี่ยนแปลงและความส าคญัดงักล่าวส่งผลให้การเรยีนการสอนภาษาจนีระดบัอดุมศึกษาของประเทศไทยในระดับ
ปร ิญญาบณัฑติมีการขยายตวัและเปดิหลักสตูรการเรยีนการสอนภาษาจนีกนัอยา่งแพรห่ลายเพ่ือรองรบัตอ่ความตอ้งการการใช้
ภาษาจีนในปจัจบุนั 
 การเรยีนการสอนในระดบัอดุมศึกษามีลักษณะเฉพาะและแตกตา่งจากการจัดการเร ียนการสอนในระดับอื่น  ปัจจัย
ส าค ัญที่สง่ผลให้การเรยีนการสอนในระดับอุดมศึกษามีประสิทธ ิภาพ ได ้แก่ ค ุณลักษณะของผู้เร ียน บร ิบทในการเร ียนร ู้ 
ลักษณะและวิธ ีการของผูส้อน [2] ด ังนัน้เพ่ือการพัฒนาปรบัปรงุกระบวนการของการจดัการเรยีนการสอนภาษาจีนและภารกิจ
อื่นที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธภิาพยิ่งขึ้น บุคลากรผู้สอนภาษาจีนในสถาบันการศึกษาจึงใช้กระบวนการวิจัยศึกษาวิเคราะห์  
ส ารวจ หรอืน าแนวคดิทฤษฎตีา่ง ๆ  มาทดลองใช้ในการเรยีนการสอน เพ่ือให้ทราบถึงสาเหต ุแนวทางแก้ไข ทิศทางการพัฒนา
และปร ับปรงุ [3] ส าหรบัการศึกษาวิจยัเกี่ยวกับการเรยีนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยนั้นพบว่ามีหลากหลายแง่มุม เช่น 
การศึกษาสถานภาพการเรยีนการสอน การพัฒนาหลกัสูตร การพัฒนาสื่อการสอน การศึกษาดา้นการบรหิารจดัการการเร ียน
การสอน การศึกษาดา้นปัจจัยและแรงจูงใจในการเร ียนการสอน เป็นต ้น [4]แต่ยังไม่มีการรวบรวมข้อมูลไว้อย่างเด ่นชัด  
 ผู้วิจัยจึงไดเ้ก็บรวบรวมข้อมูลงานวจิัยบทความวิจยับทและบทความวิชาการจากเว็บไซต์ http//www.thailist.or.th, 
https://www.tci-thaijo.org, http//www.scholar.google.co.thและhttp//www.tnrr. in.th  ที่ต ี พิมพ์เผยแพร ่ใน      
พ.ศ.2558 –  พ.ศ.2562  เพ่ือศึกษางานวิจัย องค์ความร ู้และเป็นข้อสร ุปของปัญหานั้นอย่างชัดเจน  ช่วยให้นักวิชาการมี
แนวทางในการท าวิจัยมากขึ้น   
 บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษางานวิจัยด ้านการเร ียนการสอนภาษาจีนระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย       
พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2562 อันทีจ่ะสะทอ้นให้เหน็ภาพรวมของการศึกษาด้านการเร ียนการสอนภาษาจีนระดับอุดมศึกษาใน
ประเทศไทย สามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นการปรบัปรงุการจดัการเรยีนการสอน รวมทั้งเป็นข้อมูลในการปร ับปร ุงพัฒนาการ
บร ิหารและการจดัท าหลักสูตร อีกทัง้ เป็นแนวทางในการวิจัยด ้านการเร ียนการสอนภาษาจีนระดับอุดมศึกษาในอนาคตได้ 
 

วิธ ีด  าเน ินการวิจ ัย  
 การศึกษางานวิจัยด ้านการเร ียนการสอนภาษาจีนระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยคร ั้งนี้ มีขั้นตอนดังนี้  
 1.การศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 2.ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการวิจัย 
 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยเพ่ือศึกษางานวิจัยด ้านการเร ียนการสอนภาษาจีนร ะดับอุด มศึกษาใน ปร ะเทศไทย             
พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2562  ประกอบด้วย งานวิจัยบทความวิจัยและบทความวิชาการด้านการเร ียนการ สอนภาษาจีน
ระดับอุดมศึกษาของบุคลากรผู้สอนในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
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 3.เคร ื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 
 เคร ื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยคร ั้งนี้เป็นแบบบันทึกสร ุปรายละเอียดงานวิจัย  
 4.การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 รวบรวมงานวจิัยบทความวิจยัและบทความวิชาการด้านการเร ียนการสอนภาษาจีนระดับอุดมศึกษาของบุคลากร
สถาบันการศึกษาระดบัอดุมศึกษา ต ั้งแตพ่.ศ.2558-พ.ศ.2562 จากฐานข้อมูลออนไลน์เว็บไซต์http//www.thailist.or.th, 
https://www.tci-thaijo.org, http//www.scholar.google.co.thและhttp//www.tnrr.in.th โดยใช้ค  าส าคญัในการสืบค้น
คือ การเร ียนการสอนภาษาจีน สามารถเข้าถึงข้อมูลและเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัยด ้านการเร ียนการ สอนภาษาจีน
ระดับอุดมศึกษาได ้จ านวน 69 เร ื่อง ศึกษารายละเอียดแล้วบันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกสร ุปรายละเอียดงานวิจัย 
 5.การวิเคราะห์ข้อมูล 
 น าข้อมูลจากแบบบันทึกสรปุรายละเอียดงานวจิัยที่รวบรวมไดม้าแจกแจงความถี่และค านวณค่าร ้อยละและวิเคราะห์
ข้อมูล น าเสนอการวิเคราะห์ด ้วยวิธ ีพรรณนา 
   

ผลการวิเ ค ราะห ์ข้อมูล  
 1.ข้อมูลทั่วไป  
 การศึกษางานวิจยัดา้นการเรยีนการสอนภาษาจีนระดบัอุดมศึกษาในประเทศไทย ที่สามารถเข้าถึงและเก็บรวบรวม
ข้อมูลได ้รวมจ านวนทั้งสิ้น 69 เร ือ่ง ประกอบดว้ยบทความวิจยัจ านวน 56 เร ือ่ง (รอ้ยละ81.15)  และบทความวิชาการจ านวน 
13 เร ื่อง (รอ้ยละ18.84) เป็นผลงานทีพิ่มพ์เผยแพรใ่นพ.ศ. 2562 จ านวน 18 เร ือ่ง พ.ศ. 2561 จ านวน 20 เร ือ่ง (ร ้อยละ16.08)  
พ.ศ. 2560 จ านวน 16 เร ือ่ง (ร ้อยละ23.18)  พ.ศ. 2559 จ านวน 10 เร ือ่ง (ร ้อยละ14.49) และ พ.ศ. 2558 จ านวน 5 เร ื่อง 
(ร ้อยละ7.25) 
 จากการวเิคราะหร์ปูแบบของงานวิจยั พบว่าประชากรและกลุม่ตวัอยา่งของงานวจิัยพบว่าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักศึกษา
วิชาเอกภาษาจีน 49 เร ือ่ง (ร ้อยละ 71.01)  ปัจจุบนัสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยมีการจัดการเร ียนการ
สอนภาษาจนีจ านวนมาก เพ่ือการพัฒนาปรบัปรงุกระบวนการของการจดัการเรยีนการสอนภาษาจีนและภารกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง
ของหลักสูตร งานวิจัยส่วนใหญมี่วัตถปุระสงคเ์พ่ือน าผลการการวิจัยมาใช้ประโยชน์ในการบร ิหารและการจัดการศึกษาของ
หลักสูตรโดยตรง  กลุ่มอาจารย์ในหลกัสูตรและผูท้ี่เกีย่วขอ้ง 9 เร ือ่ง (ร ้อยละ 13.06)  กลุ่มนักศึกษา 8 เร ื่อง (ร ้อยละ 11.59) 
และมีงานวิจัย 1 เร ื่องศึกษากลุ่มนักศึกษาต่างชาติ(ร ้อยละ 1.44)  
  วัตถุประสงค์ของงานวิจัยหากจ าแนกตามค าส าค ัญ พบว่างานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษามากที่สุดจ านวน 63 
วัตถุประสงค ์(ร ้อยละ42.56)  รองลงมาคือวัตถุประสงค์เพ่ือเปร ียบเทียบจ านวน 19 วัตถุประสงค์ (ร ้อยละ12.83) และ
วัตถุประสงค์เพ่ือเสนอจ านวน 18 วัตถุประสงค์ (ร ้อยละ12.16) ตามล าด ับ 

  เคร ื่องมือในการวิจัยที่พบมาก 3 ล าด ับแรก คือ ใช้แบบสอบถามมากที่สุด จ านวน  42 เร ื่อง  (ร ้อยละ60 .86 ) 
แบบสอบถามเป็นเคร ือ่งมือทีใ่ช้ไดก้ับบคุคลจ านวนมากในเวลาพร ้อมกัน ท าให้ประหยัดเวลาในการรวบรวมข้อมูล สามารถ
รวบรวมข้อมูลไดจ านวนมาก ข้อมูลที่ไดมี้ลักษณะเดยีวกนั สะดวกในการวิเคราะห์ ผู้วิจยัสว่นใหญจ่ึงเลอืกใช้แบบสอบถามเป็น
เคร ื่องมือในการวิจัย นอกจากนี้มีงานวิจยัใช้แบบทดสอบจ านวน 27 เร ือ่ง (ร ้อยละ39.13)  และใช้นวัตกรรมการเรยีนการสอน
จ านวน 16 ชุด (ร ้อยละ13.18)    



1900
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 ระเบียบวิธ ีวิจัยที่พบมาก 3 ล าด ับแรก เป็นงานวิจัยใช้ระเบียบวิธ ีวิจัยแบบผสมผสานมากที่สุดจ านวน 23 เร ื่อง      
(ร ้อยละ 33.33 ) งานวิจยัส่วนใหญผู่ว้ิจัยต ัง้วัตถปุระสงคก์ารวิจัยเพ่ือให้ไดข้้อมูลเชงิลกึเพ่ือการพัฒนาและปร ับปร ุงและข้อมูล
เพ่ือการวัดและการเปรยีบเทียบ งานวิจยัมีรปูแบบตามลักษณะการผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปร ิมาณและการวิจัยเชิง
ค ุณภาพ นอกจากนีเ้ป็นงานวิจัยที่ใชร้ะเบียบวิธ ีเชิงทดลอง จ านวน 10 เร ื่อง(ร ้อยละ 14.49)  งานวิจัยที่ใช้ระเบียบวิธ ีเชิง
ปร ิมาณจ านวน 7 เร ือ่ง (รอ้ยละ10.14) และงานวิจัยที่ใช้ระเบียบวิธ ีเชิงค ุณภาพ / เอกสาร จ านวน 6 เร ื่อง(ร ้อยละ 8.69)  
ตามล าด ับ  
 แนวคิดทฤษฎีทีใ่ช้ในงานวิจยั พบว่ามีงานวิจยั 8 เร ือ่งใช้แนวคดิเกี่ยวกับการเรยีนร ูแ้ละการสอนรว่มสมัยที่แตกต่างกัน 
แนวคิดกลุ่มนีเ้นน้ผูเ้รยีนเปน็ศูนย์กลาง เปดิโอกาสให้ผู้เรยีนไดเ้รยีนร ูใ้นสิ่งทีต่อ้งการ ได ้สร ้างความร ู้ด ้วยตนเอง โดยมีคร ูท า
หน้าที่ส่งเสรมิ ให้ค  าแนะน าและอ านวยความสะดวก เป็นรปูแบบการเรยีนการสอนในปจัจบุันที่เน้นรปูแบบการเรยีนการสอนที่
ค  านึงถึงผูเ้รยีนเปน็ส าคญั ผู้วิจัยส่วนใหญจ่งึใชแ้นวคดิทฤษฎนีี้ในงานวิจยั นอกจากนี้พบงานวิจัยที่ใช้แนวคิดทฤษฎีการจูงใจ 
แนวคิดการวิเคราะห์ขอ้ผิดพลาด แนวคดิการประเมินตามรปูแบบ CIPP  แนวคิดละ 2 เร ื่อง งานวิจัยที่ใช้แนวคิดกลวิธ ีการ
เร ียนร ู้ค  าศัพท์ของOxford แนวคิดทฤษฎีการแปลและแนวคิดวงจร  P–A–O–R  แนวคิดละ 1 เร ื่อง 
 2.งานวิจยัดา้นการเรยีนการสอนภาษาจนีระดบัอดุมศึกษาในประเทศไทย พ.ศ. 2558–2562 
 จากการศึกษาพบว่างานวิจยัส่วนใหญมี่ผลการวิจยัเป็นดา้นการสรา้ง การพัฒนาหลักสูตร สื่อการเรยีนการสอน เทคนคิ
ในการจัดการเรยีนการสอน การหาประสิทธภิาพและผลสัมฤทธิท์างการเรยีน จ านวน 38 เร ือ่ง (ร ้อยละ 55.07) รองลงมาคือ
ด ้านการศึกษาสภาพ ปัญหา สาเหตแุละแนวทางแก้ไขในการเรยีนการสอน จ านวน 17 เร ือ่ง (ร ้อยละ 24.63)  ผลการวิจยัด ้าน
การศึกษาความตอ้งการ  ทัศนคติ  ความพึงพอใจและแรงจูงใจมีจ านวน  8 เร ื่อง (ร ้อยละ11.59)  และผลการศึกษาด้าน
พฤติกรรมของผู้สอน และผู้เร ียนมีจ านวน 6 เร ื่อง (ร ้อยละ8.69 ) ตามล าด ับ  
 2.1 งานวิจัยดา้นการสรา้ง การพัฒนาหลักสูตร สื่อการเร ียนการสอน เทคนิคในการจัดการเร ียนการสอน  การหา
ประสิทธ ิภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเร ียน  
 จากการศึกษาสามารถจ าแนกงานวิจยัทีน่ักวจิัยนิยมท าเรยีงตามล าดบัดงันี้ การศึกษาผลการทดลองใช้แผนการจัดการ
เร ียนร ูท้ีพั่ฒนาขึ้นตามแนวคดิการเรยีนร ูแ้ละการสอนรว่มสมัยพบมากที่สดุ ค ือ จ านวน 23 เร ือ่ง ระเบียบวิธ ีวิจัยที่พบมากคือ
การวิจัยเชิงทดลองเบือ้งตน้ ร ูปแบบกลุ่มทดลองเพียงกลุ่มเดยีว ที่วัดผลกอ่นและหลงัการทดลอง โดยการวจิัยกลุ่มนี้ใช้แนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเรยีนร ูแ้ละการสอนรว่มสมัย ไดแ้ก่ แนวคดิการเรยีนร ูแ้บบรว่มมือ แนวคดิการจัดการเร ียนร ู้ด ้วยกิจกรร
เป็นฐาน แนวคดิการสอนดว้ยเกม แนวคดิการจดัการเรยีนร ูแ้บบBBL แนวคดิการจดัการเรยีนร ูด้ว้ยกิจกรรม4MAT แนวคดิการ
เร ียนร ูแ้บบผสมผสาน แนวคดิการจดัการเรยีนร ูเ้ชงิรกุ และแนวคดิ learning by Doing มุ่งศึกษาผลของการจดัการเร ียนการ
สอนที่ใช้กระบวนการเรยีนร ูร้ปูแบบทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็ส าคญัและเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิก์่อนและหลังการใช้กระบวนการเร ียนร ู้
เพ่ือพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาจนีของผู้เรยีน  รองลงมาเปน็งานวจิยั
ด ้านการสรา้งและพัฒนาสื่อการเรยีนการสอน พบจ านวน 11 เร ื่อง ส่วนใหญ่เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน งานวิจัยกลุ่มนี้มุ่ง
วิเคราะห์หนงัสือแบบเรยีนภาษาจีน ประเมินผลและพัฒนาเอกสารประกอบการสอน และการศึกษาแนวทางการออกแบบ การ
สร ้างและการพัฒนาสื่อการการเรยีนสอนอเิล็กทรอนิกส์  ตามดว้ยงานวิจัยที่ศึกษาการประเมินผลคณุภาพการบร ิหารจัดการ
หลักสูตร ซึ่งพบนอ้ยทีสุ่ด จ านวน 4 เร ือ่ง ระเบียบวธิวีิจัยเปน็การวิจยัเชิงประเมิน นักวิจยัใช้แนวคิดทฤษฎีประเมินโครงการ 
CIPP MODEL เพ่ือประเมินผลคณุภาพการบรหิารจดัการหลกัสูตรในดา้นบรบิท ดา้นปัจจัยเบือ้งตน้ ด ้านกระบวนการ และดา้น
ผลผลิต และประเมินผลตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
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ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิดังแผนภูมิทีแ่สดงงานวจิัยดา้นการสรา้ง การพัฒนาหลักสตูร สื่อการเร ียนการสอน เทคนิคในการ
จัดการเร ียนการสอน การหาประสิทธ ิภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเร ียน  
 
 

 
แผนภูมิท่ี 1 แสดงงานวิจัยด้านงานวิจัยด้านการสร้าง การพัฒนาหลักสูตร สื่อการเรียนการสอน 

                                    เทคนิคในการจัดการเรียนการสอน การหาประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 
 2.2 งานวิจัยดา้นการศึกษาสภาพ ปัญหา สาเหตแุละแนวทางแก้ไขในการเรยีนการสอน 
 จากการศึกษาพบเป็นงานวิจยัที่ศึกษาสภาพปญัหา จ านวน 7 เร ือ่ง เป็นการวิจยัแบบผสมผสาน งานวจิัยกลุ่มนีมุ่้งศึกษา
สภาพปัญหาการจดัการเรยีนการสอนภาษาจีน  สภาพปญัหาของนกัศึกษาฝึกปฏบิัตงิานหรอืปฏิบัต ิการสอน ปัญหาการออก
เสียง ปัญหาการเขยีน ปัญหาการใชค้  าลักษณะนามภาษาจนี รองลงมาเปน็การศึกษาสภาพการจดัการเร ียนการสอนภาษาจีน 
จ านวน 6 เร ื่อง เป็นการวิจัยเชิงค ุณภาพ มุ่งศึกษาสภาพการจัดการเร ียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยและประเทศ
สาธารณรฐัประชาชนจนีเพ่ือพฒันาการเรยีนการสอนภาษาจนีระดบัอดุมศึกษาในประเทศไทยและศักยภาพและความสามารถ
ทางภาษาจีนของผูเ้รยีน สุดทา้ยเปน็การศึกษาข้อผดิพลาดในการใช้ภาษาจีน นักวิจัยใช้ทฤษฎีแนวคิดวิเคราะห์ข้อผิดพลาด 
จ านวน 4 เร ื่อง เปน็การวจิัยแบบผสมผสาน มุ่งวเิคราะห์ขอ้ผิดพลาดดา้นการเขยีนภาษาจีน ด ้านการแปลภาษาจีน ด ้านการใช้
ค  ากร ิยาวิเศษณพ้์องความหมายในภาษาจนี ด ังแผนภมิูที่แสดงงานวิจยัดา้นการศึกษาสภาพ ปัญหา สาเหตแุละแนวทางแก้ไขใน
การเร ียนการสอน 
 

 
แผนภูมิท่ี 2 แสดงงานวิจัยด้านการศึกษาสภาพ ปัญหา สาเหตุและแนวทางแก้ไขในการเรียนการ 

  
 
 

23, 60% 

11, 29% 

4, 11% 

งานวิจัยดา้นการสรา้ง การพัฒนาหลกัสตูร สื่อการเรยีนการสอน เทคนคิในการจัดการเรยีน
การสอน การหาประสทิธิภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 

งานวิจัยด้านผลการทดลองใช้แผนการเรียนรู้ 

งานวิจัยด้านการสร้างและพัฒนาส่ือ 

งานวิจัยด้านการประเมินหลักสูตร 

7, 41% 

6, 35% 

4, 24% 

งานวิจัยดา้นการศึกษาสภาพ ปัญหา สาเหตแุละแนวทางแกไ้ขในการเรยีนการสอน 

งานวิจัยด้านการศึกษาปัญหา 

งานวิจัยด้านสภาพการเรียนการสอน 

งานวิจัยด้านข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาจีน 
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 1.3 งานวิจัยดา้นการศึกษาความตอ้งการ ทัศนคต ิความพึงพอใจและแรงจงูใจ 
 จากการศึกษาพบว่าส่วนใหญเ่ป็นงานวิจัยเชงิปรมิาณ มีผลการวจิัย 5 ประเดน็ ประเดน็แรก คือ ศึกษาความพึงพอใจ
ต่อหลักสูตรและการจดัการเรยีนการสอน ณ สาธารณรฐัประชาชนจนี 3 เร ือ่ง  ประเดน็รองลงมาศึกษาแรงจงูใจที่มีผลต่อการ
เลือกสถาบันที่ใช้แนวคดิทฤษฎีแรงจงูใจ 2 เร ือ่ง งานวิจยัทีศึ่กษาประเดน็ความตอ้งการ ประเดน็ความคาดหวังตอ่การเรยีนการ
สอน และประเดน็ทัศนคตติอ่การเรยีนประเดน็ละ 1 เร ือ่ง  ด ังแผนภูมิทีแ่สดงงานวิจัยด ้านการศึกษาความต้องการ ทัศนคติ 
ความพึงพอใจและแรงจูงใจ 
 

 
แผนภูมิท่ี 3 แสดงงานวิจัยด้านการศึกษาสภาพ ปัญหา สาเหตุและแนวทางแก้ไขในการเรียนการ 

  
 1.4 งานวิจัยด ้านการศึกษาพฤติกรรมของผู้สอนและผู้เร ียน 
 จากการศึกษาพบว่าส่วนใหญเ่ป็นงานวิจัยเชงิส ารวจ มีผลการวจิัย 3 ประเดน็ ได ้แก่ ศึกษาพฤติกรรมผู้เร ียน 3 เร ื่อง 
ศึกษากลวิธ ีการเรยีนร ูภ้าษาจนี 2 เร ือ่ง โดยนกัวิจัยใช้แนวคิดทฤษฎีกลวิธ ีการเร ียนร ู้ค  าศัพท์ของOxford และบทบาทของ
อาจารย์ผู้สอน 1 เร ื่องตามล าด ับ ด ังแผนภูมิที่แสดงงานวิจัยด ้านการศึกษาพฤติกรรมของผู้สอนและผู้เร ียน 
 

 
แผนภูมิท่ี 4 แสดงงานวิจัยด้านการศึกษาพฤติกรรมของผู้สอนและผู้เรียน 

 
บทสร ุปและข้อเสนอแนะ  

 การศึกษางานวิจยัดา้นการเรยีนการสอนภาษาจีนระดบัอุดมศึกษา โดยภาพรวมพบทัง้หมด 4 ประเดน็ ไดแ้ก่ งาน วิจัย
ด ้านการสรา้ง การพัฒนาหลักสูตร สื่อการเร ียนการสอน เทคนิคในการจัดการเร ียนการสอน การหาประสิทธ ิภาพและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน งานวิจยัดา้นการศึกษาสภาพ ปัญหา สาเหตุและแนวทางแก้ไขในการเร ียนการสอน  งานวิจัยด ้าน
การศึกษาความตอ้งการ ทัศนคต ิความพึงพอใจและแรงจูงใจและงานวิจัยด ้านการศึกษาพฤติกรรมของผู้สอนและผู้เร ียน 
สามารถอภิปรายผลได้ด ังนี้ 

3, 37% 

2, 25% 

3, 38% 

งานวิจัยดา้นการศึกษาความต้องการ ทัศนคต ิความพึงพอใจและแรงจูงใจ 

งานวิจัยด้านความพึงพอใจต่อหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน 
งานวิจัยด้านแรงจูงใจต่อการเลือกสถาบัน 

งานวิจัยด้านความต้องการ ความคาดหวังและ
ทัศนคติต่อการเรียน 

3, 50% 

2, 33% 

1, 17% 

ด้านการศกึษาพฤตกิรรมผู้สอนและผู้เรยีน 

งานวิจัยด้านการศึกษาพฤติกรรมผู้เร ียน 

งานวิจัยด้านกลวิธีการเรียนภาษาจีน 

งานวิจัยด้านบทบาทอาจารย์ 
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 1. งานวิจัยดา้นการสรา้ง การพัฒนาหลักสูตร สื่อการเร ียนการสอน เทคนิคในการจัดการเร ียนการสอน การหา
ประสิทธภิาพและผลสัมฤทธิท์างการเรยีน ผลการศึกษาพบเปน็งานวจิัยส่วนใหญศึ่กษาผลการทดลองใช้แผนการจดัการเร ียนร ู้
ที่พัฒนาขึน้ตามแนวคดิการเรยีนร ูแ้ละการสอนรว่มสมัย จะเปน็การศึกษาผลของการจัดการเร ียนการสอนที่ใช้กระบวนการ
เร ียนร ูร้ปูแบบที่เนน้ผู้เรยีนเปน็หลัก เช่น งานวิจัยของภเูทพ ประภากร สาขาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร ์และสังคมศาสตร ์ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตร ีเร ือ่งผลการใชร้ปูแบบการเรยีนการสอนดว้ยเทคนคิจิ๊กซอว์ทีมี่ต ่อผลสัมฤทธิ์ทางการเร ียนเร ื่อง
ค  ากร ิยาวิเศษณใ์นภาษาจีนกลาง งานวิจยัของศศิณฎัฐ์ สรรคบุรานรุกัษก์าร คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยศิลปากร เร ื่องจัด
กิจกรรมการเรยีนการสอนภาษาจีนทีเ่นน้ภาระงาน งานวิจัยของไพรนิทร ศรสีินทร หลักสูตรภาษาจีน มหาวิทยาลัยวลยัลกัษณ์ 
เร ื่องผลของการประยุกต ์ใช้วิธ ีการเร ียนร ู้แบบร ่วมมือในการจัดการเร ียนการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ: 
กรณีศึกษาวิชาไวยากรณ์ภาษาจนี ทั้งนี้เนื่องจากรปูแบบการเรยีนการสอนในปัจจบุันเนน้รปูแบบการเรยีนการสอนที่ค  านึงถึง
ผู้เร ียนเป็นส าคญั ให้ผู้เรยีนมีบทบาทในการเรยีนร ูแ้ละได ้เร ียนร ู้จากการกระท าตามแนวคิดทางการศึกษาของจอห์น ด ิวอี้  
(John Dewey, 1938) “การเร ียนร ู้จะเกิดขึ้นได ้ด ีจากการกระท า” (Learning by Doing)  และเป็นการเร ียนการสอน
สอดคล้องกบัแนวคดิการจัดการเรยีนร ูท้ี่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคญัตามพระราชบัญญตักิารศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของพิมพาภรณ์ บุญประเสรฐิ [5] ศึกษาสถานภาพงานวิจยัดา้นการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตา่งประเทศจาก
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย พบว่าเนื้อหาของงานวิจยัในรอบ 10 ปีที่ผา่นมา (พ.ศ.2545 -2555) มุ่งไปทีก่ารศึกษาในด้าน
หลักสูตร สื่อการเรยีนการสอน แนวคดิหรอืวิธกีารสอนทีท่ าให้เกิดประสิทธภิาพและผลสัมฤทธิท์างการเรยีน  งานวิจัยลักษณะ
นี้เป็นปัจจัยพ้ืนฐานส าค ัญที่ช่วยให้ผู้สอนมีเคร ื่องมือและวิธ ีการที่น าไปใช้ได ้จร ิงและเกิดประโยชน์เป็นร ูปธรรม 
 2. งานวิจัยดา้นการศึกษาสภาพ ปัญหา สาเหตุและแนวทางแก้ไขในการเร ียนการสอน  ลักษณะของงานวิจัยที่พบ
ส่วนมากจะเป็นงานวิจัยที่ศึกษาสภาพปญัหาการจัดการเรยีนการสอนและการเรยีนร ูภ้าษาจีน เช่น งานวิจัยของหวังเทียนซง  
สาขาวิชาการบรกิารในอุตสาหกรรมการบิน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เร ื่องปัญหาการเร ียน
ภาษาจีนของนักศกึษาที่เรยีนรายวิชา 1573107 ภาษาจนีส าหรบัการ บรกิารดา้นการบนิ 4 มหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชปูถมัภ์  สภาพการจดัการเรยีนการสอนภาษาจนีของประเทศไทย เช่น งานวิจยัของนรศิ วศินานนท ์คณะภาษา
และวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรต ิเร ือ่งการศึกษาสภาพการจดัการเรยีนการสอนภาษาจรีะดับอุดมศึกษา
ในประเทศไทย เนื่องจากยงัไม่มีหนว่ยงานเฉพาะที่มาชว่ยดแูลสง่เสรมิ ก าหนดทิศทาง  ส่งเสร ิมและพัฒนาตามแผนนโยบาย
และแผนยุทธศาสตรก์ารเรยีนการสอนภาษาจนีโดยตรง อีกทั้งหลักสูตรการเร ียนการสอนภาษาจีนระดับอุดมศึกษายังไม่
เชื่อมโยงกับหลกัสตูรภาษาจีนระดบัมัธยมศึกษา ท าให้การเรยีนการสอนไม่ตอ่เนื่องกัน การศึกษาหาสาเหตทุี่แท้จรงิของปญัหา
จะเป็นการลดปัญหาและอุปสรรคทีจ่ะเกิดขึ้น และยังสามารถน าไปสูก่ารวิจยัเพ่ือเปน็แนวทางในการพัฒนาระบบการจัดการ
เร ียนการสอนภาษาจีน  
 3. งานวิจัยดา้นการศึกษาความตอ้งการ ทัศนคติ ความพึงพอใจและแรงจูงใจ  เนื่องจากปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษา
นอกจากจะตอ้งปรบัปรงุหลักสตูรหรอืสรา้งหลักสตูรใหม่ใหส้อดคล้องกับเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธ ิการ  
ส านักคณะกรรมการอดุมศึกษา (สกอ.) เกณฑม์าตรฐานของส านกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา ส านกังานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (กพร.) ส านักงานร ับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) กรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
ระดับอุดมศึกษา (Thai Qualifications Framework for Higher Education)และจัด การ ศึกษาให้มีค ุณภาพต ามที่
พระราชบญัญตักิารศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเตมิ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 แล้ว การให้ผู้เรยีนเกิดทกัษะ มีความร ู ้ความ
พึงพอใจในบรรยากาศการเรยีนการสอน ยังมีความส าคญัควบคูไ่ปกับคณุภาพและมาตรฐานการบร ิหารจัดการหลักสูตรด ้วย  
ซึ่งงานวิจยัลกัษณะนี้ก็จะท าให้ไดข้้อมูลในการพัฒนาการจดัการเรยีนการสอนภาษาจนี พัฒนาหลักสูตร ผู้สอน วิธสีอน และสื่อ
การเรยีนการสอน เช่น งานวิจยัของ1หวางเหิงและฟางฟาง สาขาวิชาภาษาจนี มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม เร ือ่งความพึง
พอใจของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปทีี่ 3 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่มีต ่อ 
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การจัดการเร ียนการสอน ณ สาธารณร ัฐประชาชนจีน  
 4. งานวิจัยดา้นการศึกษาพฤตกิรรมของผู้สอนและผู้เรยีน เนื่องจากผู้สอนและผู้เรยีนนับเป็นองค์ประกอบส าค ัญของ
การเรยีนการสอนทีป่ระสบความส าเรจ็ ผู้สอนเขา้ใจถึงดา้นความแตกตา่งทางสตปิญัญา ความสามารถ ความถนัด ความสนใจ
และกลวิธ ีการเรยีนร ูข้องผู้เรยีน ท าให้ผู้สอนสามารถจดัการเรยีนการสอนทีเ่หมาะสมกบัผูเ้รยีน อีกทัง้ผูเ้รยีนที่มีความพรอ้มทาง
สมองและความสามารถทางสตปิัญญา ความพรอ้มทางรา่งกาย และความสามารถทางทักษะของร ่างกาย มีค ุณลักษณะทาง
จิตใจที่ด ีไดแ้ก่ ความสนใจ แรงจูงใจ เจตคตแิละคา่นยิม สุขภาพ ความเข้าใจเกีย่วกับตนเอง ความเข้าใจในสถานการณ์ เหลา่นี้
ล้วนท าให้เกิดผลสัมฤทธิท์างการเรยีนทีด่ขีองผู้เรยีน เข่น งานวิจยัของหยกขาว สมหวัง สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร ์
และวิทยาศาสตร ์เร ือ่งการพัฒนาทักษะทางภาษาจีนจากประโยชน์ของการใช้เฟซบุ๊กในกลุ่มนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน 
มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธาน ีมหาวิทยาลยัราชภฏัรอ้ยเอ็ด นอกจากนีบุ้คลกิภาพ มนุษยสัมพันธ ์ วิธ ีการสอนและการจัดการ
ชั้นเร ียนของผูส้อนมีอิทธพิลตอ่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผู้เรยีนเพราะการสอนเป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ ์ระหว่างผู้สอน
และผู้เร ียน  เช่น งานวิจยัของนนัทนา กะหมายสม หลักสูตรภาษาจนีธรุกิจ วิทยาลัยนานาชาต ิมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
เร ื่องบทบาทอาจารยผ์ู้สอนในบรบิทใหม่ที่เปลีย่นไปในในศตวรรษที ่21 กับการสอนภาษาจีนในสถาบันอุดมศึกษาไทย 
 5. การศึกษาดา้นการวัดและประเมินผล การศึกษาดา้นการวัดและประเมินผล เสนอผลวจิัยแบบบรูณาการเข้ากับการ
สอนมากกว่ามุ่งที่การวัดและประเมินผลโดยตรง เนือ่งจากผู้สอนให้ความส าค ัญกับกระบวนการสอนและมุ่งพัฒนาคุณภาพ
หลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑม์าตรฐาน ดงันั้นหากมีงานวิจยัในลักษณะดังกล่าวเพ่ิมขึ้น ท าให้การประเมินผลเหมาะสมกับ
สภาพและระดบัของผูเ้รยีน ร ูปแบบการจดัการเรยีนการสอน ท าใหก้ารวัดและการประเมินผลการศึกษามีประสิทธ ิผล ให้ผลที่
ได ้จากการประเมินมีความถูกตอ้งน่าเชือ่ถือ ไดข้อ้มูลทีส่ะท้อนคณุภาพผู้เรยีน คณุภาพการจัดการเร ียนการสอน การพัฒนา
หลักสูตรที่มีค ุณภาพมาตรฐาน  
 บทความนี้มุ่งวิเคราะห์สถานภาพงานวิจยัดา้นการเรยีนการสอนภาษาจีนระดบัอุดมศึกษาในประเทศไทย จ ากดัเฉพาะ
ช่วง พ.ศ. 2558 -2562  จึงเสนอแนะให้มีการศึกษาในเชิงพัฒนาการ โดยขยายขอบเขตช่วงเวลาตัง้แตอ่ดตีที่มีการวิจยัดา้นนี้
จนปัจจุบันเพ่ือจะไดเ้ห็นกระแสหรอืแนวทางในการวจิัยดา้นนีอ้ย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น  
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การตั้งนามสกุลของนิสิตที่มีเชื้อสายจีน สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยทักษิณ: 

การสืบทอดและปรับเปลี่ยนเพื่อสื่อสารถึงความเจริญรุ่งเรืองแห่งชีวิต

สุธาสินี	พรมแดน1*

บทคัดย่อ
มหาวิทยาลัยทักษิณมีนิสิตที่เรียนสาขาวิชาภาษาจีนเป็นจ�านวนมาก	นิสิตส่วนใหญ่มีเชื้อสายจีน	 โดยใช้ทั้งนามสกุลที่ตรง

กับแซ่เดิมและมีการปรับเปลี่ยนแซ่เดิมให้เป็นนามสกุลที่เป็นภาษาไทยแบบใหม่	ซึ่งสื่อความหมายในแง่บวกด้วยกันทั้งสิ้น	บทความ

วิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการตั้งนามสกุลของนิสิตที่มีเชื้อสายจีน	สาขาวิชาภาษาจีน	มหาวิทยาลัยทักษิณว่า	มีมิติใดบ้าง	

ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลนามสกุลของนิสิตท่ีมีเช้ือสายจีน	 สาขาวิชาภาษาจีน	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	 จ�านวน	 30	 คน	 ใช้แนวคิด

ไวยากรณ์โครงสร้างเป็นแนวทางในการวิเคราะห์	ผลการศึกษาพบว่า	นิสิตที่มีเชื้อสายจีน	สาขาวิชาภาษาจีน	มหาวิทยาลัยทักษิณมี

การตั้งนามสกุล	4	ลักษณะ	ได้แก่	ลักษณะที่หนึ่ง	คือ	การยังคงสืบทอดแซ่เดิมหรือนามสกุลเดิมที่เป็นภาษาจีนไว้	ลักษณะที่สอง	

คือ	การปรับเปลี่ยนเสียงของนามสกุลเดิม	แต่ยังคงความหมายเดิมไว้	ลักษณะที่สาม	คือ	การคงเสียงนามสกุลเดิมไว้	แต่ปรับเปลี่ยน

ความหมายให้เป็นความหมายใหม่	และลักษณะที่สี่	คือ	การปรับเปลี่ยนเสียงและความหมายให้แตกต่างไปจากเดิม	การสืบทอดและ

ปรับเปลี่ยนนามสกุลก็เพื่อสื่อสารถึงความเจริญรุ่งเรืองแห่งชีวิต	ทั้งด้านอาชีพการงาน	 การด�าเนินชีวิตส่วนตัว	 และการอยู่ร่วมกับ

คนในสังคม

ค�าส�าคัญ	:	การตั้งนามสกุล	นิสิตสาขาวิชาภาษาจีนที่มีเชื้อสายจีน	มหาวิทยาลัยทักษิณ
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Giving Chinese-Thai Students Studying in Chinese Major at Thaksin University Surnames: 

Succession and Modification of Prosperous Life Communication

Suthasini	Phromdaen1*

Abstract
Thaksin University has a lot of Chinese-major students, who are mostly Chinese-Thai. Some students 

use the original version of Chinese surnames, but some use the modified version, from the Chinese ones to the 

modern Thai ones that completely convey positive meanings. This academic article aimed to investigate the 

dimensions of giving Chinese-Thai students studying in Chinese major at Thaksin University surnames by 

collecting surnames of students from 30 samples of study and using structured-grammar concepts for analysis. 

The research findings showed that there are four dimensions of giving the students surnames, which are original 

Chinese surnames, sound-modified with original meaning surnames, original sound with new meaning surnames, 

and modified sound and meaning surnames. The succession and modification of surnames were to present life 

prosperity, personal survival, and compatibility of people in society. 

Keywords :	Giving	a	surname,	Chinese-Thai	students,	Thaksin	University	
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บทน า 
ประเทศไทยมีความหลากหลายทางเช้ือชาติและวัฒนธรรม  หนึ่งในจ านวนนั้นคือชาวไทยเช้ือสายจีนที่มีอยู่เป็น

จ านวนมาก  และกระจายอยู่ทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทย  คนไทยเช้ือสายจีนได้เข้ามาตั้งรกรากอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานาน
แล้ว  มีวิถีการด ารงชีวิตและวัฒนธรรมที่ค่อนข้างมีอัตลักษณ์เป็นของตนเอง  สิ่งเหล่านี้สามารถสะท้อนให้เห็นถึงคนจีนในมิติ
ต่าง ๆ โดยเฉพาะลักษณะการใช้ภาษา  ผู้วิจัยสังเกตเห็นว่า  นามสกุลของคนไทยเช้ือสายจีนมีลักษณะที่น่าสนใจ  มีความ
หลากหลายและแตกต่างไปจากคนไทย  บางกลุ่มใช้นามสกุลที่ยังคงสืบทอดแซ่เดิม  และบางกลุ่มมีการปรับเปลี่ยนนามสกุลที่
เป็นภาษาไทยแบบใหม่  เพื่อสื่อความหมายที่ดีงามในชีวิต  เห็นได้ว่าลักษณะที่ผสมผสานทางวัฒนธรรมระหว่างชาวไทยกับ
ชาวไทยเชื้อสายจีนนั้นมีความหลากหลาย  เห็นได้จากนามสกุลของคนไทยเชื้อสายจีนสามารถสะท้อนถึงลักษณะการใช้ภาษา
ได้ เช่น การเปลี่ยนเสียงหรือการเปลี่ยนความหมายของนามสกุล  การปรับเปลี่ยนเช่นนี้ล้วนสื่อความหมายในแง่บวกด้วยกัน
ทั้งสิ้น  สะท้อนถึงเจตนารมย์ของผู้ที่ปรับเปลี่ยนนามสกุล   สอดคล้องกับไวยากรณ์โครงสร้าง [1] ซึ่งระบบของภาษาหรือที่
เรียกว่าไวยากรณ์จะช่วยในการสื่อความหมาย  ช่วยให้ผู้พูดใช้ถ้อยค าได้เหมาะกับเจตนาของตน  เหมาะกับเรื่องราวที่ส่งสาร
และเหมาะกับความรู้ของผู้รับสาร  เมื่อผู้พูดใช้ถ้อยค าได้เหมาะ  ผู้ฟังก็จะรู้เจตนาของผู้พูด  รู้เรื่องราวที่พูด  และนอกจากนั้น
ยังอาจรับรู้ถึงอารมณ์และท่าทีที่ผู้พูดมีต่อผู้ฟัง  หรือท่าทีท่ีมีต่อเรื่องราวท่ีพูดอีกด้วย   หากพิจารณาถึงโครงสร้างทางไวยากรณ์ 
[2] แต่ละภาษาย่อมมีลักษณะโครงสร้างที่แตกต่างกันออกไป  ในภาษาไทยมีโครงสร้าง 4 ลักษณะ  ได้แก่  ลักษณะที่ 1 แบบ
ขยาย  มีส่วนหลักน าหน้า  ส่วนขยายตามหลังเป็นส่วนมาก  ลักษณะที่ 2 แบบแยก  ไม่มีส่วนขยายแต่ละส่วนแยกกัน  
ประกอบด้วยส่วนหน้าและส่วนหลัง  ต่างก็มีความส าคัญกันท้ังสองส่วน  ลักษณะที่ 3 แบบเช่ือมและ/หรือ  มีส่วนโต้แย้งหน้า
และส่วนโต้แย้งหลังที่คล้อยตามกันหรือให้เลือกได้หรือขัดกัน  ลักษณะที่ 4 แบบซ้อน  มีส่วนโต้แย้งหน้าและส่วนโต้แย้งหลังที่
เป็นสิ่งเดียวกันหรือบุคคลเดียวกัน  บทความนี้จึงใช้แนวคิดดังกล่าววิเคราะห์ถึงลักษณะนามสกุลของชาวไทยเช้ือสายจีน  ที่
ปรากฏทั้งการคงสืบทอดแซ่เดิมไว้และการปรับเปลี่ยนนามสกุลให้แตกต่างไปจากเดิม  ที่สามารถสะท้อนถึงความหมาย  
เจตนา  และเรื่องราว  ผ่านทางนามสกุลของคนไทยเช้ือสายจีนได้  
 จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับนามสกุลของคนไทยเช้ือสายจีนพบว่า [3] มีการศึกษาถึงนามสกุลของคนไทยเช้ือสาย
จีน  โดยวิเคราะห์ทางอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์  ศึกษาถึงหลักเกณฑ์ในการตั้งนามสกุล  ความหมายของนามสกุล  และค่านิยมที่
สะท้อนในความหมายของนามสกุลของคนไทยเช้ือสายจีน  พบว่า  คนไทยเช้ือสายจีนมีวิธีการต้ังนามสกุล 2 วิธี  คือ  ตั้ง
นามสกุลโดยรักษาเค้าทางเสียงหรือความหมายของแซ่เดิม  กับตั้งนามสกุลโดยไม่มีเค้าของแซ่เดิมเลย  ในด้านความหมายของ
นามสกุล  พบว่า  “ความเป็นเลิศ”  “ความมั่งคั่งร่ ารวย  และ “ความเจริญรุ่งเรือง” เป็นความหมายเด่นท่ีพบมาก  ส่วน
ค่านิยมที่สะท้อนในความหมายของนามสกุลมีหลายประการ  ได้แก่ กลุ่มคนนี้ปรารถนาความเป็นเลิศ  ความร่ ารวย  ความ
เจริญรุ่งเรือง  อ านาจ  ความส าเร็จ  นอกจากนี้ [4] พบว่าคนไทยเช้ือสายจีนในพื้นที่หาดใหญ่มีการปรับตัวเองเพื่อให้เป็นคน
กลุ่มเดียวกับคนในสังคมไทย  ด้วยการเปลี่ยนนามสกุลของตนเองให้เป็นนามสกุลไทย  เนื่องจากต้องการบอกว่าตนเป็น “คน
ไทย” ส่วนหนึ่งมาจากเรื่องของการติดต่อทางราชการซึ่งในอดีตนั้น  คนจีนเป็นชนกลุ่มน้อยที่ย้ายถิ่นฐานมาอาศัยในประเทศ
ไทย  ซึ่งมีภาษา  วัฒนธรรมที่ต่างไปจากคนพื้นถิ่น  ท าให้คนจีนถูกมองเป็นคนกลุ่มอื่นในสังคม  และอีกเหตุผลหนึ่งการเปลี่ยน
นามสกุลเป็นเรื่องของความเป็นสิริมงคลของครอบครัวและวงศ์ตระกูลเป็นส่วนใหญ่ 

ด้วยเหตุนี้  ผู้วิจัยเห็นว่าประเด็นดังกล่าวมีความน่าสนใจในการศึกษานามสกุลของคนไทยเช้ือสายจีนที่มีความ
หลากหลายทั้งรูปแบบและความหมาย  ดังนั้นจึงศึกษานามสกุลของคนไทยเช้ือสายจีนโดยวิเคราะห์ถึงโครงสร้างทางไวยากรณ์  
เก็บรวบรวมข้อมูลนามสกุลของนิสิตที่มีเช้ือสายจีน สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยทักษิณ  จ านวน 4 ช้ันปี  พบว่ามีนิสิต
จ านวน 30 คน  ที่สืบทอดนามสกุลจากบรรพบุรุษที่มีเช้ือสายจีน  โดยน าข้อมูลดังกล่าววิเคราะห์ถึงโครงสร้างทางไวยากรณ์  
และค่านิยมที่สะท้อนผ่านนามสกุล  
 



1908
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

วัตถุประสงค์ 
 เพื่อศึกษานามสกุลของนิสิตที่มีเชื้อสายจีน สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยทักษิณว่า มีมิติใดบ้าง 
 
วิธีการด าเนินการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้ใช้ช่วงระยะเวลาการเก็บข้อมูลในภาคเรียนปลาย  ปีการศึกษา 2562  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
ดังนี ้

1. แจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูลนามสกุลของนิสิตที่มีเช้ือสายจีน สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัย
ทักษิณ  จ านวน 4 ช้ันปี  พบว่ามีนิสิตจ านวน 30 คน  ที่สืบทอดนามสกุลจากบรรพบุรุษที่มีเชื้อสายจีน  

2. ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลหาค่าความถี่และค่าร้อยละ 
3. วิเคราะห์โดยใช้แนวคิดไวยากรณ์โครงสร้าง และน าเสนอข้อมูลในเชิงพรรณนาวิเคราะห์ 
 

ผลการศึกษา 
 การศึกษานามสกุลของนิสิตที่มีเชื้อสายจีน  สาขาวิชาภาษาจีน  มหาวิทยาลัยทักษิณ ผลการศึกษาพบว่า  นิสิตที่มี
เช้ือสายจีน  สาขาวิชาภาษาจีน  มหาวิทยาลัยทักษิณ จ านวน 4 ช้ันปี  มีนิสิตทั้งหมด 30  คน ที่สืบทอดนามสกุลจากบรรพ
บุรุษที่มีเชื้อสายจีน  มีเพศชาย 2 คน  เพศหญิง 28 คน  ภูมิล าเนาของนิสิตส่วนใหญ่อยู่ในภาคใต้  กระจายอยู่ในจังหวัดสงขลา  
ยะลา  นครศรีธรรมราช  ตรัง  ตามล าดับ  และนิสิตส่วนใหญ่มีเชื้อสายจีนแต้จิ๋ว  จีนแคะ  จีนฮกเกี้ยน  จีนกวางไส  ตามล าดับ    
นามสกุลของนิสิตที่มีเชื้อสายจีนมีรายละเอียดดังนี้ 
1.  การยังคงสืบทอดแซ่เดิมหรือนามสกุลเดิมที่เป็นภาษาจีนไว้ 
 จากการส ารวจพบว่า  นามสกุลของนิสิตที่ยังคงสืบทอดแซ่เดิมหรือนามสกุลเดิมที่เป็นภาษาจีนไว้  มีจ านวน 14 คน 
คิดเป็นร้อยละ 46.7  นามสกุลของนิสิตที่มีเชื้อสายจีนมี 2 ลักษณะ  คือ 

1.1  นามสกุลที่ขึ้นต้นด้วยค าว่า “แซ่”  
นามสกุลขึ้นต้นด้วยค าว่า “แซ่” เป็นพยางค์แรกของนามสกุล  แล้วตามด้วยเสียงของแซ่เดิมในภาษาจีน  การออก

เสียงของแต่ละแซ่นั้นจะสัมพันธ์กับเสียงในภาษาจีนท้องถิ่นนั้น ๆ เช่น  ภาษาจีนแต้จิ๋ว  ภาษาจีนแคะ  ภาษาจีนฮกเกี้ยน  เป็น
ต้น  โดยเทียบกับเสียงตัวสะกดในภาษาไทยแล้วเขียนรวมกันเป็น 2 พยางค์  มีโครงสร้างดังเช่น “แซ่ + เสียงของแซ่ใน
ภาษาจีน 1 พยางค์”  จากแบบสอบถามการยังคงสืบทอดแซ่เดิมของนิสิตที่มีเช้ือสายจีนพบจ านวน 13 คน  คิดเป็นร้อยละ  
43.4  ได้แก่  แซ่ตั้ง  แซ่จ้อง  แซ่หยาง  แซ่ชี  แซ่เลื่อง  แซ่ลิ่ม  แซ่อึ่ง  แซ่ยับ  แซ่หลี  แซ่ก๊ก  แซ่โย้  แซ่หลิง  แซ่หนา   

1.2  นามสกุลที่ไม่ได้ขึ้นต้นด้วยค าว่า “แซ่” 
นามสกุลที่ไม่ได้ขึ้นต้นด้วยค าว่า “แซ่” จากแบบสอบถามพบนิสิตเพียงแค่ 1 คน เท่านั้น  คิดเป็นร้อยละ  3.3  

นามสกุลเช่นนี้ยังคงเป็นการสืบทอดนามสกุลเดิมที่เป็นภาษาจีนไว้  แต่นามสกุลไม่ได้ขึ้นต้นด้วยค าว่า “แซ่” เหมือนอย่าง
ข้างต้น  โดยมีโครงสร้างเพียงแค่ 1 พยางค์  คือ “เสียงของแซ่ในภาษาจีน”  ได้แก่ “อึ้ง”   

จากการศึกษาการยังคงสืบทอดแซ่เดิมหรือนามสกุลเดิมที่เป็นภาษาจีนไว้ของนิสิตที่มีเช้ือสายจีน  มีการแสดง
ความหมายโดยภาพรวมดังตารางที่ 1 ต่อไปนี ้

 
 
 
 
 



1909
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

ตารางที่ 1 การยังคงสืบทอดแซ่เดิมหรือนามสกุลเดิมที่เป็นภาษาจีนไว้ 
นามสกลุของนิสิตที่มีเชื้อสายจนี ตัวอย่างของนามสกลุ สื่อถึงความหมาย จ านวน/ 

ร้อยละ 
นามสกุลที่ขึ้นต้นด้วยค าว่า “แซ่”  แซ่ตั้ ง   แซ่จ้อง  แซ่หยาง    

แซ่ชี  แซ่เลื่อง  แซ่ลิ่ม  แซ่อึ่ง  
แซ่ยับ  แซ่หลี  แซ่ก๊ก  แซ่โย้  
แซ่หลิง  แซ่หนา   

- การสร้างอัตลักษณ์ของกลุ่มชน 
- การแสดงความเป็นเครือญาติ 
- การเคารพและให้ เกียรติต่อ
บรรพบุรุษ 

จ านวน 13 คน 
ร้อยละ 43.4 

นามสกุลที่ไม่ได้ขึ้นต้นด้วยค าว่า 
“แซ่” 

อึ้ง - การสร้างอัตลักษณ์ของกลุ่มชน 
- การแสดงความเป็นเครือญาติ 
- การเคารพและให้ เกียรติต่อ
บรรพบุรุษ 

จ านวน 1 คน 
ร้อยละ 3.3 

  
จากผลส ารวจข้างต้น  การยังคงสืบทอดแซ่เดิมหรือนามสกุลเดิมที่เป็นภาษาจีนไว้ส่วนใหญ่ขึ้นต้นด้วยค าว่า “แซ่” 

การยังคงสืบทอดเช่นนี้เนื่องจากบรรพบุรุษมาจากประเทศจีนและมีการสืบทอดนามสกุลกันมายาวนานจนถึงปัจจุบัน  ทาง
ครอบครัวต้องการสืบทอดนามสกุลแบบเดิมไว้  เพื่อเคารพและให้เกียรติแก่บรรพบุรุษ  สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของตนเองและ
แสดงถึงความเป็นกลุ่มก้อน  อีกทั้งการเปลี่ยนนามสกุลมีการด าเนินการหลายขั้นตอน  ท าให้บางครอบครัวตัดสินใจไม่เปลี่ยน
นามสกุล  โดยยังคงสืบทอดแซ่เดิมหรือนามสกุลเดิมที่เป็นภาษาจีนไว้ 
2. การปรับเปลี่ยนเสียงหรือความหมายของนามสกุลให้แตกต่างไปจากเดิม 
 การปรับเปลี่ยนเสียงหรือความหมายของนามสกุลนิสิตที่มีเชื้อสายจีนให้มีความแตกต่างไปจากเดิม  บางครอบครัวมี
การปรับเปลี่ยนเสียง  บางครอบครัวมีการปรับเปลี่ยนความหมาย  จากแบบสอบถามพบว่า  นิสิตที่มีการปรับเปลี่ยนเสียงหรือ
ความหมายของนามสกุลให้แตกต่างไปจากเดิมนั้น  พบจ านวน 16 คน  คิดเป็นร้อยละ 53.3 ครอบครัวของนิสิตที่มีเชื้อสายจีน
ส่วนใหญ่มีการปรับเปลี่ยนนามสกุลในสมัยรุ่นปู่ ย่า ตา ยาย หรือรุ่นพ่อ แม่  การปรับเปลี่ยนนามสกุลเช่นนี้อาจไม่ได้เปลี่ยนกัน
ทุกคน  พบว่าทายาทบางคนมีการปรับเปลี่ยนนามสกุล  และทายาทบางคนไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนนามสกุล   
 การปรับเปลี่ยนเสียงหรือความหมายของนามสกุลให้แตกต่างไปจากเดิมพบ 3 ลักษณะ  คือ 

2.1 การคงเสียงของนามสกุลเดิม 
การปรับเปลี่ยนนามสกุลของนิสิตที่มีเชื้อสายจีนบางครอบครัวมีการคงเสียงของแซ่เดิมไว้  โดยวางไว้เป็นพยางค์แรก

ของนามสกุล  แล้วเพิ่มค าที่ตนเองต้องการสื่อความหมายในพยางค์ถัดไป  ได้แก่  ความโชคดี  ความเป็นสิริมงคล  จาก
แบบสอบถามพบจ านวน 3 คน  คิดเป็นร้อยละ 10  ดังนี ้    

นามสกุล “เล่าส้ม”  นามสกุลเดิมคือ “แซ่เล่า” โดยพยางค์แรกของนามสกุลใหม่ยังคงเสียงของนามสกุลเดิมไว้  ส่วน
ค าว่า “ส้ม” ในภาษาจีนออกเสียงว่า “จวี”๋ พ้องเสียงกับค าว่า “จี๋” ที่แปลว่า “ความเป็นสิริมงคล” 

นามสกุล “จิวนนทพงษ” นามสกุลเดิมคือ “แซ่จิว” โดยพยางค์แรกของนามสกุลใหม่ยังคงเสียงของนามสกุลเดิมไว้  
ส่วนค าว่า “นนทพงษ” หมายถึงตระกูลที่โชคดี 

นามสกุล “ตันไทย” นามสกุลเดิมคือ “แซ่ตัน” โดยพยางค์แรกของนามสกุลใหม่ยังคงเสียงของนามสกุลเดิมไว้  ส่วน
ค าว่า “ไทย” เป็นการแสดงถึงถิ่นฐานท่ีอาศัยอยู่ในประเทศไทย 

จากการศึกษาการคงเสียงนามสกุลเดิมของนิสิตที่มีเช้ือสายจีน  มีการแสดงความหมายโดยภาพรวมดังตารางที่ 2 
ต่อไปนี ้
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ตารางที่ 2 การคงเสียงของนามสกุลเดิม 
ตัวอย่างของนามสกลุที่ยังคง

เสียงของนามสกุลเดิม 
นามสกลุเดิม สื่อถึงความหมาย จ านวน/ 

ร้อยละ 
เล่าส้ม  แซ่เล่า - ความเป็นสิริมงคล 

จ านวน 3 คน 
ร้อยละ 10 

จิวนนทพงษ  แซ่จิว - ความโชคดี 
ตันไทย  แซ่ตัน - การอาศัยอยู่ในประเทศไทย 

 
 2.2 การเปลี่ยนเสียงของนามสกุลเดิม  

การปรับเปลี่ยนนามสกุลของนิสิตที่มีเชื้อสายจีนบางครอบครัวมีการเปลี่ยนเสียงจากแซ่เดิม  ซึ่งการเปลี่ยนเสียงนั้น
อาจใกล้เคียงกับเสียงของแซ่เดิม  หรือเลือกพยัญชนะในภาษาไทยที่ข้ึนต้นตรงกับเสียงของแซ่เดิม  เพื่อสื่อความหมายในแง่ดี  
โดยวางไว้เป็นพยางค์แรกของนามสกุล  จากแบบสอบถามพบจ านวน 3 คน  คิดเป็นร้อยละ 10  ดังนี้     

นามสกุล “ยิ้มไตรพร” นามสกุลเดิมคือ “แซ่ยิ่ม” มีการเปลี่ยนเสียงจากค าว่า “ยิ่ม” เป็น “ยิ้ม” เพื่อสื่อความหมาย
ในแง่ดี 

นามสกุล “ปรีชาวุฒิเดช” นามสกุลเดิมคือ “แซ่ปิง” มีการเปลี่ยนเสียงใหมโ่ดยเลือกพยัญชนะ “ป” ในภาษาไทยท่ีมี
เสียงขึน้ต้นตรงกับเสียงของแซ่เดิม  สื่อความหมายถึง “ความสามารถ” 

นามสกุล “ชูชาติพงษ์” นามสกุลเดิมคือ “แซ่ชี” มีการเปลี่ยนเสียงใหม่โดยเลือกพยัญชนะ “ช” ในภาษาไทยที่มี
เสียงขึ้นต้นตรงกับเสียงของแซ่เดิม  สื่อความหมายถึง “การเชิดชูวงศ์ตระกูล”   

จากการศึกษาการเปลี่ยนเสียงของนามสกุลเดิมของนิสิตที่มีเช้ือสายจีน  มีการแสดงความหมายโดยภาพรวมดัง
ตารางที่ 3 ต่อไปนี้ 

ตารางที่ 3 การเปลี่ยนเสียงของนามสกุลเดิม 
ตัวอย่างของนามสกลุที่
เปลี่ยนเสียงนามสกลุเดิม 

นามสกลุเดิม สื่อถึงความหมาย จ านวน/ 
ร้อยละ 

ยิ้มไตรพร แซ่ยิ่ม - พรอันประเสริฐ 
จ านวน 3 คน 
ร้อยละ 10 

ปรีชาวุฒิเดช แซ่ปิง - ความรู้ความสามารถ 
ชูชาติพงษ ์ แซ่ชี - การเชิดชูวงศ์ตระกูล 

 
2.3 การเปลี่ยนเสียงและความหมายของนามสกุลเดิม 
นามสกุลของนิสิตที่มีเช้ือสายจีนส่วนใหญ่มีการเปลี่ยนเสียงและความหมายไปจากเดิม  โดยใช้ค าศัพท์แต่ละค าเป็น

การสื่อความหมาย  ความหมายของนามสกุลใหม่เป็นการใช้ค าศัพท์แต่ละค าที่มีความหมายดีรวมกันเป็นนามสกุลใหม่แบบ
นามสกุลคนไทย  จากแบบสอบถามพบจ านวน 10 คน  คิดเป็นร้อยละ 33.3  ได้แก่  กปิลกาญจน์  จันทร์บุญพิทักษ์      
ดิลกนวฤทธิ ์ โลหะกิจ  ศิริวีระสกุล ศิวะพรประสงค์  สิริพันธ์พงศ์  สิริวรจรรยาดี สรรพอุมดมชัย  

การปรับเปลี่ยนนามสกุลใหม่ส่วนใหญ่มีโครงสร้างทางไวยากรณ์ที่เป็นแบบแยกค า  จะไม่มีส่วนขยาย  แต่ละส่วนจะ
แยกกัน  ซึ่งการแยกแต่ละส่วนนั้นล้วนมีความส าคัญทั้งหมด  ยกตัวอย่างเช่น  นามสกุล “ศิวะพรประสงค์” มีความหมายดังนี ้ 

“ศิวะ” แปลว่า “ความมงคล  ความเจริญ”   
“พร”  แปลว่า  “การให้พร” 
“ประสงค์”  แปลว่า  “ความมุ่งหวัง  ความตั้งใจ” 
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จากการศึกษาการเปลี่ยนเสียงและความหมายของนามสกุลเดิมของนิสิตที่มีเช้ือสายจีน  มีการแสดงความหมายโดย
ภาพรวมดังตารางที่ 4 ต่อไปนี ้

ตารางที่ 4 การเปลี่ยนเสียงและความหมายของนามสกุลเดิม 
ตัวอย่างของนามสกลุที่เปลี่ยน

เสียงและความหมายของ
นามสกลุเดิม 

นามสกลุเดิม สื่อถึงความหมาย จ านวน/ 
ร้อยละ 

กปิลกาญจน์   แซ่หวาง - ความเจริญรุ่งเรือง 

จ านวน 10 คน 
ร้อยละ 33.33 

จันทร์บุญพิทักษ์   แซ่ช้ัน - การได้รับความคุ้มครอง 
ดิลกนวฤทธิ ์ แซ่ตั้ง - ความเป็นสิริมงคล 

- การมีอ านาจ 
โลหะกิจ   แซ่อึ้ง - การสื่อถึงอาชีพของวงศ์ตระกูล 
ศิริวีระสกุล   แซ่เลียง - ความเป็นสิริมงคล 

- ความเพียร 
ศิวะพรประสงค์   แซ่ชิว - ความเป็นสิริมงคล   

- ความเจริญรุ่งเรือง 
- ความสุขสมหวัง   

สิริพันธ์พงศ์   แซ่ขอ - ความเจริญรุ่งเรือง 
สิริวรจรรยาดี   แซ่อึ้ง - ความเป็นสิริมงคล 

- ความประพฤติที่ดี 
สรรพอุดมชัย* แซ่หลี่ - ความอุดมสมบูรณ์ 

- การได้รับชัยชนะ 
หมายเหตุ นามสกุล “สรรพอุดมชัย” พบนิสิตจ านวน 2 คน 
 

จากแบบสอบถามพบว่า  เหตุผลในการปรับเปลี่ยนเสียงหรือความหมายของนามสกุลให้แตกต่างไปจากเดิม  
เนื่องจากบรรพบุรุษเข้ามาตั้งรกรากในประเทศไทยเป็นระยะเวลานานแล้ว  มีความต้องการปรับเปลี่ยนนามสกุลให้กลมกลืน
กับคนไทยและเข้ากับยุคสมัยปัจจุบัน  การออกเสียงของแซ่เดิมเมื่อเทียบเสียงในภาษาไทยแล้ว  อาจใกล้เคียงกับเสียงที่สื่อ
ความหมายไม่ดีในภาษาไทย  สมาชิกในครอบครัวรับราชการ และบางครอบครัวมีความเช่ือที่ว่า  หากมีการปรับเปลี่ยน
นามสกุลแล้วสามารถส่งผลดีในการด ารงชีวิตมากยิ่งข้ึน 

จากการศึกษานามสกุลของนิสิตที่มีเชื้อสายจีน  สาขาวิชาภาษาจีน  มหาวิทยาลัยทักษิณ  ท าให้เห็นว่านิสิตส่วนหน่ึง
ยังคงสืบทอดแซ่เดิมหรือนามสกุลที่เป็นภาษาจีนไว้  อีกส่วนหนึ่งมีการปรับเปลี่ยนนามสกุลใหม่โดยการปรับเปลี่ยนเสียงหรือ
ความหมาย  สะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบและความหมายที่มีความหลากหลาย  ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 
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จากแผนภูมิข้างต้นท าให้เห็นว่านามสกุลของนิสิตที่มีเช้ือสายจีนมี 2 ลักษณะ คือ  การยังคงสืบทอดแซ่เดิมหรือ

นามสกุลเดิมที่เป็นภาษาจีนไว้  และการปรับเปลี่ยนเสียงหรือความหมายของนามสกุลให้แตกต่างไปจากเดิม  หากพิจารณา
จากค่าความถี่พบว่า  การยังคงสืบทอดแซ่เดิมหรือนามสกุลเดิมที่เป็นภาษาจีนไว้พบจ านวน 14 คน  คิดเป็นร้อยละ 46.7  
สามารถแบ่งลักษณะของนามสกุลได้ 2 ลักษณะ คือ  นามสกุลที่ขึ้นต้นด้วยค าว่า “แซ่” พบจ านวน 13 คน  คิดเป็นร้อยละ 
43.4  และนามสกุลที่ไม่ได้ขึ้นต้นด้วยค าว่า “แซ่” พบจ านวน 1 คน  คดิเป็นร้อยละ 3.3  ในขณะเดียวกันเห็นได้ว่านามสกุล
ของนิสิตส่วนใหญ่มีการปรับเปลี่ยนเสียงหรือความหมายของนามสกุลให้แตกต่างไปจากเดิม  พบจ านวน 16 คน  คิดเป็นร้อย
ละ 53.3  สามารถแบ่งได้ 3 ลักษณะ  คือการคงเสียงของนามสกุลเดิม  พบจ านวน 3 คน  คิดเป็นร้อยละ 10  การเปลี่ยนเสียง
ของนามสกุลเดิม  พบจ านวน 3 คน  คิดเป็นร้อยละ 10  และการเปลี่ยนเสียงและความหมายของนามสกุลเดิม  พบจ านวน 
10 คน  คิดเป็นร้อยละ 33.3  ทัง้หมดนี้สามารถสะท้อนให้เห็นถึงนามสกุลของนิสิตที่มีเชื้อสายจีนได้อย่างชัดเจน 

 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

จากการวิเคราะห์แบบสอบถามพบว่า  นามสกุลของนิสิตที่มีเชื้อสายจีน  สาขาวิชาภาษาจีน  มหาวิทยาลัยทักษิณ  มี 
2 ลักษณะ ได้แก่  ลักษณะที่หนึ่ง  คือ  การยังคงสืบทอดแซ่เดิมหรือนามสกุลเดิมที่เป็นภาษาจีนไว้  พบร้อยละ 46.7  แบ่ง
ออกเป็นนามสกุลที่ขึ้นต้นด้วยค าว่า “แซ่”  และนามสกุลที่ไม่ได้ขึ้นต้นด้วยค าว่า “แซ่” พบว่าส่วนใหญ่ยังคงขึ้นต้นด้วยค าว่า 
“แซ่” ส่วนนามสกุลที่ไม่ได้ขึ้นต้นด้วยค าว่า “แซ่” นั้น  พบว่าครอบครัวของนิสิตมีเช้ือสายจีน – มาเลเซีย  การยังคงสืบทอด
นามสกุลเดิมไว้อย่างเช่นนี้  เนื่องจากทางครอบครัวต้องการสืบทอดนามสกุลแบบเดิมไว้  เพื่อเคารพและให้เกียรติแก่บรรพ
บุรุษ  สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของตนเองและแสดงถึงความเป็นกลุ่มก้อน     

ลักษณะที่สอง  คือ  การปรับเปลี่ยนเสียงหรือความหมายของนามสกุลให้แตกต่างไปจากเดิม  พบร้อยละ 53.3  แบ่ง
ออกเป็นการคงเสียงของนามสกุลเดิม  การเปลี่ยนเสียงของนามสกุลเดิม  และการเปลี่ยนเสียงและความหมายของนามสกุล
เดิม  ความหมายของนามสกุลใหม่ล้วนสื่อสารถึงความหมายที่ดี  แสดงถึงความเป็นสิริมงคล  ความเจริญรุ่งเรือง  อ านาจ  
ความสุขสมหวัง  ชัยชนะ  และการประกอบอาชีพ  
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การยังคงสืบทอดแซ่เดิม การปรับเปลี่ยนนามสกุล

แผนภูมิแสดงถึงนามสกุลของนิสติที่มีเชื้อสายจนี  
สาขาวิชาภาษาจีน  มหาวิทยาลัยทักษิณ

นามสกลุที่ขึน้ต้นด้วยค าว่า "แซ่" นามสกุลท่ีไม่ได้ข้ึนต้นด้วยค าว่า "แซ่" การคงเสียงของนามสกุลเดิม

การเปลี่ยนเสียงของนามสกุลเดิม การเปลี่ยนเสียงและความหมายของนามสกุลเดิม
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บทความนี้เน้นศึกษาเฉพาะนามสกุลของนิสิตที่มีเชื้อสายจีน  สาขาวิชาภาษาจีน  มหาวิทยาลัยทักษิณ กลุ่มตัวอย่าง
อาจจะมีจ านวนน้อย  ดังนั้นผู้ศึกษาจึงเสนอแนะให้มีการวิจัยประเด็นดังกล่าวอย่างลุ่มลึกทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  อาจ
ศึกษานิสิตสาขาอ่ืน ๆ เพิ่มเติม  หรือศึกษานิสิตที่เรียนสาขาวิชาภาษาจีน  มหาวิทยาลัยในเขตภาคใต้  เพื่อจะได้เห็นภาพรวม
ที่ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
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การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้

จุรีภรณ๋ มะเลโลหิต1*

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาคุณลักษณะงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้

ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ และ 2) สังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการ

เรยีนรู ้กลุม่เป้าหมาย ได้แก่ รายงานวิจยัและบทความวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัการเรยีนการสอนภาษาองักฤษโดยใช้ชมุชนเป็นฐาน

การเรียนรู้ ซึ่งเผยแพร่ในฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และผลงานวิจัยไทย ระหว่างปี 2545–2562 จ�านวน 54 เล่ม เครื่องมือที่ใช้ในการ

วิจัยประกอบด้วย แบบประเมินคุณภาพงานวิจัยและแบบสรุปคุณลักษณะงานวิจัยวิเคราะห์ ข้อมูลร้อยละ และการวิเคราะห์เนื้อหา 

(content analysis) ผลการวิจัยพบว่า 1) งานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยมใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียน

รู้ เป็นงานวิจัยที่มีคุณลักษณะเป็นการวิจัยเชิงทดลอง 2) จากการสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสอนภาษาอังกฤษโดย

ใช้ชุมชนเป็นฐาน มี 4 ประการ คือ (1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาด้านการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อพัฒนาผู้

เรียน คิดเป็นร้อยละ 82 (2) การพัฒนารูปแบบการสอนและนวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน คิดเป็นร้อยละ 8 

(3) การพฒันาหลกัสตูรฝีกอบรมครภูาษาองักฤษเพือ่ออกแบบและพฒันาการสอนภาษาองักฤษโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน คดิเป็นร้อยละ 

7 (4) การพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาคนในชุมชนให้มีสมรรถนะทางภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 3 

ค�าส�าคัญ : การสังเคราะห์งานวิจัย การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

1 ผศ.,	หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยทักษิณ	สงขลา	90110
1 Asist.	Prof.	Arts	Program	in	English,	Faculty	of	Humanities	and	Social	Sciences,	Thaksin	University,	Songkhla,	90110,	Thailand

*	Corresponding	author:	Tel.:	088-7910749.	E-mail	address:	mookchee.@gmail.com
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The Synthesis of Research on English Language Instruction Related to

Community–Based Learning

Jureeporn Malelohit1*

Abstract
The purposes of this research were (1) to study characteristics of research on English language instruction 

related to community-based learning; and (2) to synthesize results of research on English language instruction 

related to community-based learning. The target groups consisted of 54 research studies on English language 

instruction related to community-based learning that have done during the 2002 – 2019 academic years. The 

employed research instruments comprised a research quality evaluation form and a research characteristics 

conclusion form. Data obtained using the percentage and content analysis. Research findings found that 1) the 

characteristics of research studies on English language instruction related to community-based learning were 

mostly experimental research. 2) the result of synthesis research were identified into four categories as follows 

(1) the curriculum development used community-based learning for the students 82 % (2) the development of 

teaching models and teaching innovation 8 % (3) the development English teacher training courses 7% (4) the 

development of English language curriculum for promoting the local people’ English language competency 3%

Keywords: Research synthesis English language Instruction Community-Based Learning 
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บทนํา 
 ปจจุบันประเทศไทยไดกาวเขาสูยุคท่ี 4 ท่ีจากเดิมในยุคท่ี 1 นั้นจะเนนการเกษตรเปนหลัก ยุคท่ี 2 จะ
เนนอุตสาหกรรมเบา ยุคท่ี 3 เนนอุตสาหกรรมหนักและการสงออก มาสูการกาวยุคท่ี 4 ท่ีรัฐบาลตองการ
เปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ ใหไปสูการขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม (Value-Based Economy) เพ่ือสรางความ
ไดเปรียบในเชิงแขงขันให มากข้ึนดวยนวัตกรรม และความคิดสรางสรรค ดังนั้น การศึกษาของไทยจึงตองไดรับ
การปรับเปลี่ยนรูปแบบและโครงสรางการศึกษาท่ีสรางนักนวัตกรรม โดยสงเสริมใหผูสอนและผูเรียน เปนนัก
คิดนักสรางนวัตกรรม ใหเทาทันยุคท่ีมีการนําเทคโนโลยีมาเชื่อมโยงทุกสรรพสิ่งเขาดวยกัน รวมถึงการสื่อสารท่ี
ไรพรมแดนและไรขีดจํากัด สามารถสื่อสารได ขามโลกและขามทวีปไดในเวลาอันรวดเร็ว ซ่ึงสามารถเรียก
การศึกษาในยุคนี้วา เปนหองเรียนไทยแลนด 4.0  
 ผูวิจัยในฐานะเปนหนึ่งในคณาจารยสังกัดมหาวิทยาลัยทักษิณ มีหนาท่ีหลักคือการสอนใหความรูแก
นิสิต ท้ังหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ มีความตระหนักดีวา 
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเปนสิ่งสําคัญในหองเรียนยุคไทยแลนด 4.0 ท่ีจะตองสงเสริมใหผูเรียนมี
ความรู ความเขาใจ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดอยางคลองแคลว ซ่ึงสอดคลองกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย
ทักษิณ ท่ีกลาววา “ปญญา จริยธรรม นําการพัฒนา” บูรณาการรวมกับปรัชญาของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ท่ีกลาวไววา “ปญญา จริยธรรม นําการพัฒนามนุษยและสังคม” และปรัชญาของการพัฒนานิสิต 
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัรฑิต ท่ีวา “เชี่ยวชาญภาษา รูคาวัฒนธรรม นําสูการประยุกตใช” ในสังคมไดยิ่งไปกวา
นั้น เม่ือพิจารณาวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยทักษิณท่ีกําหนดไววา“มหาวิทยาลัยท่ีมีความเปนเลิศทางวิชาการท่ี
สอดคลองกับความตองการของสังคมและชุมชน ภายในป 2580”  รวมถึงการกําหนดพันธกิจของมหาวิทยาลัย
จํานวน 5 ขอ ไดแก 1) จัดการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตและพัฒนากําลังคนคุณภาพ 2) สรางสรรคผลงานวิจัยเพ่ือ
การพัฒนาสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยเพ่ือสังคม 3) บริการวิชาการ ถายทอดองคความรูสูสังคม รวมสรางสังคม
แหงการเรียนรูท่ีเขมแข็ง 4) สงเสริม สนับสนุน การทํานุบํารุง รักษา และพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิ
ปญญา และสิ่งแวดลอมของภาคใตตอนลางใหเกิดคุณคา มูลคาเพ่ิม  และ 5) พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปน
มหาวิทยาลัยท่ีใชชุมชนเปนฐานท่ีเปนท่ียอมรับในระดับอาเซียน นั้น ผูวิจัยในฐานะ ผูสอน ตองปรับกลยุทธการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ใหสอดคลองกับ วัตถุประสงคหลักของมหาวิทยาลัยท่ีมุงเนนให ผลิตบัณฑิต
ท่ีมีอัตลักษณท่ีตอบสนองความตองการของสังคม ดวยกระบวนการเรียนรูจาก ประสบการณตรงในชุมชน 
อาจารยตองผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีมีคุณภาพ สามารถนําไปใชประโยชนในเชิงวิชาการเชิงสังคม 
หรือเชิงพาณิชย เสริมสรางความเขมแข็งดานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญา ไดนับเปนความทาทายสําหรับ
ผูสอนในระดับอุดมศึกษาเปนอยางยิ่ง 
      จากท่ีกลาวมาขางตน งานวิจัยชิ้นนี้เปนงานวิจัยพ้ืนฐานท่ีผูวิจัยมีเปาหมายท่ีจะมุงหาคําตอบท่ีวา 1) มี
องคความรูใดท่ีสําคัญท่ีไดจากการสังเคราะหงานวิจัยท่ีเก่ียวของการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช
ชุมชนเปนฐานการเรียนรูบาง 2) ทําอยางไรจึงจะสามารถนําเอาองคความรูท่ีไดจากการสังเคราะหงานวิจัยนี้มา
ประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนานักศึกษาวิชีพครูใน
มหาวิทยาลัยทักษิณและสามารถนํามาตอยอดเพ่ือออกแบบการหลักสูตรและนวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษ
โดยใชชุมชนเปนฐานการเรียนรูเพ่ือเสนอเปนโครงการบริการวิชาการ ในการพัฒนาศักยภาพและสงเสริมการ
จัดการเรียนการสอนของครูประจําการภาษาอังกฤษใหมีความสามารถในการออกแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูหรือสรางนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใชชุมชนในหองเรียนหรือชุมชนของตนเอง 3) 
องคความรูท่ีไดจากงานวิจัยพ้ืนฐานนี้ มีงานวิจัยใดท่ีสามารถนํามาปรับใชในการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือ

พัฒนาคนชุมชนในทองถ่ินและสงเสริมการทองเท่ียวระดับรากหญาใหเปนผูประกอบการไดพัฒนาสมรรถนะ
การใชภาษาอังกฤษท่ีมีคุณภาพรองรับการสื่อสารกับคนตางชาติท่ีเขามาทองเท่ียวในชุมชน 
 ในมุมมองของนักการศึกษา การจัดการเรียนการสอนโดยใชชุมชนเปนฐาน (Community Based 
Learning: CBL) เปนการจัดการเรียนการสอนท่ีใชชุมชนเปนแหลงเรียนรู เนนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากการ
ปฏิบัติงานของชุมชน เชน การศึกษาเรื่องวัฒนธรรมชุมชน ภูมิปญญาทองถ่ิน ประวัติศาสตรชุมชน การจัดการ
องคกรภายในชุมชน ถือเปนการศึกษา แลกเปลี่ยน เรียนรูจากผูรู หรือกลุมองคกรในชุมชน นอกเหนือจากการ
บรรยายในหองเรียน การไดลงมือปฏิบัติและมีการจัดการความรูท้ังในเชิงแนวคิด เนื้อหา กระบวนการ และ
ผลลัพธท่ีเกิดข้ึน เปดโอกาสใหนักศึกษาเขาไปปฏิสัมพันธและปฏิบัติการจริงรวมกับชุมชน โดยใชชุมชนเปน
แหลงเรียนรูปรากฏการณ แทน การเรียนรูจากหนังสือหรือตําราแตเพียงอยางเดียว นอกจากนี้การจัดการเรียน
การสอนโดยใชชุมชนเปนฐานการเรียนรูยังเปนการสอนแบบบูรณาการเนื้อหารายวิชาและชุมชนเขาดวยกันเพ่ือ
พัฒนาผูเรียนใหเปนคนสมบูรณแบบท้ังการเรียนรูในตําราและการปฏิบัติจริง อยางไรก็ตาม ผูวิจัย มีความสนใจ
ท่ีจะศึกษาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใชชุมชนเปนฐาน  มาระยะหนึ่งเพ่ือคนหา 
รวบรวมองคความรูดังกลาว มาบูรณาการการสอนภาษาอังกฤษเนนชุมชนเปนฐาน เพ่ือนําแนวทางหรือเทคนิค
การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษโดยใชชุมชนเปนฐานมาจัดทํารูปแบบการสอนวิชาการเทคนิคสอนภาษาอังกฤษ
และออกแบบศาสตรการสอนใหเหมาะสมกับผูเรียน ท่ีสอดคลองกับศาสตรการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ [1] ท้ังนี้ 
ผูวิจัยได ศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของ  [2] ไดทําวิจัยเรื่อง “การบูรณาการภาษาอังกฤษและเนื้อหาวิชาในการ
จัดการการทองเท่ียว เชิงวัฒนธรรมสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อําเภอเชียงดาว  จังหวัด
เชียงใหม”โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษ ท่ีมีการบูรณาการภาษาอังกฤษและ
เนื้อหาวิชาในการจัดการการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และ 2) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถทางดานการฟง-
พูดภาษาอังกฤษของนักเรียน มัธยมศึกษาตอนปลายกอนและหลังการเรียนโดยใชบทเรียนท่ีมีการบูรณาการ
ภาษาอังกฤษและเนื้อหาวิชาในการจัดการการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี 4 จํานวน 68 คน เครื่องมือท่ีใชมี แบบสอบถามความตองการและความสนใจของนักเรียน แบบประเมิน
ประสิทธิภาพของบทเรียนภาษาอังกฤษท่ีเนนเนื้อหา การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และแบบประเมิน
ความสามารถทางการฟง-พูดภาษาอังกฤษ มีหลักสูตรแมแบบ (Proto-Syllabus) และแผนการสอนท่ีเนน
เนื้อหาการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมจํานวน 8 แผน ผลการวิจัยพบวาบทเรียนภาษาอังกฤษท่ีเนนเนื้อหาการ
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม มีความเหมาะสม อยูในระดับมากท่ีสุด และงานวิจัย [3] ท่ีไดพัฒนารูปแบบการเรียนรู
ตามแนวคิดภาระงานเปนฐานโดยใชแหลงทองเท่ียวในทองถ่ินเพ่ือสงเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 4 เชนกัน ผลการวิจัยพบวา ผูเรียนมีทักษะทางการพูดภาษาอังกฤษสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญ .01 อยางไรก็ตาม ยังมีงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษโดยใชชุมชนเปนฐาน อีก 
อาทิ [4]-[11] จากท่ีไดศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของ ผูวิจัยไดกําหนดขอบขายการสังเคราะหเนื้อหาของงานวิจัย
พ้ืนฐานนี้  ออกเปน 3 ประเด็นหลัก ดังนี้ คือ 1) การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใชชุมชนเปนฐาน
การเรียนรูดานการพัฒนาผูเรียนไทย 2) การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใชชุมชนเปนฐานการเรียนรู
ดานการพัฒนาครูผูสอนภาษาอังกฤษ และ 3) การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใชชุมชนเปนฐานการ
เรียนรูดานการพัฒนาคนในชุมชนใหมีการพัฒนาสมรรถนะดานภาษาอังกฤษของตนอยางยั่งยืน งานวิจัยนี้ จึงมี
จุดประสงคของการวิจัย 2 ประการ ดังนี้  

1. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใชชุมชนเปน
ฐานการเรียนรู 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

บทนํา 
 ปจจุบันประเทศไทยไดกาวเขาสูยุคท่ี 4 ท่ีจากเดิมในยุคท่ี 1 นั้นจะเนนการเกษตรเปนหลัก ยุคท่ี 2 จะ
เนนอุตสาหกรรมเบา ยุคท่ี 3 เนนอุตสาหกรรมหนักและการสงออก มาสูการกาวยุคท่ี 4 ท่ีรัฐบาลตองการ
เปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ ใหไปสูการขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม (Value-Based Economy) เพ่ือสรางความ
ไดเปรียบในเชิงแขงขันให มากข้ึนดวยนวัตกรรม และความคิดสรางสรรค ดังนั้น การศึกษาของไทยจึงตองไดรับ
การปรับเปลี่ยนรูปแบบและโครงสรางการศึกษาท่ีสรางนักนวัตกรรม โดยสงเสริมใหผูสอนและผูเรียน เปนนัก
คิดนักสรางนวัตกรรม ใหเทาทันยุคท่ีมีการนําเทคโนโลยีมาเชื่อมโยงทุกสรรพสิ่งเขาดวยกัน รวมถึงการสื่อสารท่ี
ไรพรมแดนและไรขีดจํากัด สามารถสื่อสารได ขามโลกและขามทวีปไดในเวลาอันรวดเร็ว ซ่ึงสามารถเรียก
การศึกษาในยุคนี้วา เปนหองเรียนไทยแลนด 4.0  
 ผูวิจัยในฐานะเปนหนึ่งในคณาจารยสังกัดมหาวิทยาลัยทักษิณ มีหนาท่ีหลักคือการสอนใหความรูแก
นิสิต ท้ังหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ มีความตระหนักดีวา 
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเปนสิ่งสําคัญในหองเรียนยุคไทยแลนด 4.0 ท่ีจะตองสงเสริมใหผูเรียนมี
ความรู ความเขาใจ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดอยางคลองแคลว ซ่ึงสอดคลองกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย
ทักษิณ ท่ีกลาววา “ปญญา จริยธรรม นําการพัฒนา” บูรณาการรวมกับปรัชญาของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ท่ีกลาวไววา “ปญญา จริยธรรม นําการพัฒนามนุษยและสังคม” และปรัชญาของการพัฒนานิสิต 
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัรฑิต ท่ีวา “เชี่ยวชาญภาษา รูคาวัฒนธรรม นําสูการประยุกตใช” ในสังคมไดยิ่งไปกวา
นั้น เม่ือพิจารณาวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยทักษิณท่ีกําหนดไววา“มหาวิทยาลัยท่ีมีความเปนเลิศทางวิชาการท่ี
สอดคลองกับความตองการของสังคมและชุมชน ภายในป 2580”  รวมถึงการกําหนดพันธกิจของมหาวิทยาลัย
จํานวน 5 ขอ ไดแก 1) จัดการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตและพัฒนากําลังคนคุณภาพ 2) สรางสรรคผลงานวิจัยเพ่ือ
การพัฒนาสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยเพ่ือสังคม 3) บริการวิชาการ ถายทอดองคความรูสูสังคม รวมสรางสังคม
แหงการเรียนรูท่ีเขมแข็ง 4) สงเสริม สนับสนุน การทํานุบํารุง รักษา และพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิ
ปญญา และสิ่งแวดลอมของภาคใตตอนลางใหเกิดคุณคา มูลคาเพ่ิม  และ 5) พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปน
มหาวิทยาลัยท่ีใชชุมชนเปนฐานท่ีเปนท่ียอมรับในระดับอาเซียน นั้น ผูวิจัยในฐานะ ผูสอน ตองปรับกลยุทธการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ใหสอดคลองกับ วัตถุประสงคหลักของมหาวิทยาลัยท่ีมุงเนนให ผลิตบัณฑิต
ท่ีมีอัตลักษณท่ีตอบสนองความตองการของสังคม ดวยกระบวนการเรียนรูจาก ประสบการณตรงในชุมชน 
อาจารยตองผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีมีคุณภาพ สามารถนําไปใชประโยชนในเชิงวิชาการเชิงสังคม 
หรือเชิงพาณิชย เสริมสรางความเขมแข็งดานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญา ไดนับเปนความทาทายสําหรับ
ผูสอนในระดับอุดมศึกษาเปนอยางยิ่ง 
      จากท่ีกลาวมาขางตน งานวิจัยชิ้นนี้เปนงานวิจัยพ้ืนฐานท่ีผูวิจัยมีเปาหมายท่ีจะมุงหาคําตอบท่ีวา 1) มี
องคความรูใดท่ีสําคัญท่ีไดจากการสังเคราะหงานวิจัยท่ีเก่ียวของการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช
ชุมชนเปนฐานการเรียนรูบาง 2) ทําอยางไรจึงจะสามารถนําเอาองคความรูท่ีไดจากการสังเคราะหงานวิจัยนี้มา
ประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนานักศึกษาวิชีพครูใน
มหาวิทยาลัยทักษิณและสามารถนํามาตอยอดเพ่ือออกแบบการหลักสูตรและนวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษ
โดยใชชุมชนเปนฐานการเรียนรูเพ่ือเสนอเปนโครงการบริการวิชาการ ในการพัฒนาศักยภาพและสงเสริมการ
จัดการเรียนการสอนของครูประจําการภาษาอังกฤษใหมีความสามารถในการออกแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูหรือสรางนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใชชุมชนในหองเรียนหรือชุมชนของตนเอง 3) 
องคความรูท่ีไดจากงานวิจัยพ้ืนฐานนี้ มีงานวิจัยใดท่ีสามารถนํามาปรับใชในการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือ

พัฒนาคนชุมชนในทองถ่ินและสงเสริมการทองเท่ียวระดับรากหญาใหเปนผูประกอบการไดพัฒนาสมรรถนะ
การใชภาษาอังกฤษท่ีมีคุณภาพรองรับการสื่อสารกับคนตางชาติท่ีเขามาทองเท่ียวในชุมชน 
 ในมุมมองของนักการศึกษา การจัดการเรียนการสอนโดยใชชุมชนเปนฐาน (Community Based 
Learning: CBL) เปนการจัดการเรียนการสอนท่ีใชชุมชนเปนแหลงเรียนรู เนนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากการ
ปฏิบัติงานของชุมชน เชน การศึกษาเรื่องวัฒนธรรมชุมชน ภูมิปญญาทองถ่ิน ประวัติศาสตรชุมชน การจัดการ
องคกรภายในชุมชน ถือเปนการศึกษา แลกเปลี่ยน เรียนรูจากผูรู หรือกลุมองคกรในชุมชน นอกเหนือจากการ
บรรยายในหองเรียน การไดลงมือปฏิบัติและมีการจัดการความรูท้ังในเชิงแนวคิด เนื้อหา กระบวนการ และ
ผลลัพธท่ีเกิดข้ึน เปดโอกาสใหนักศึกษาเขาไปปฏิสัมพันธและปฏิบัติการจริงรวมกับชุมชน โดยใชชุมชนเปน
แหลงเรียนรูปรากฏการณ แทน การเรียนรูจากหนังสือหรือตําราแตเพียงอยางเดียว นอกจากนี้การจัดการเรียน
การสอนโดยใชชุมชนเปนฐานการเรียนรูยังเปนการสอนแบบบูรณาการเนื้อหารายวิชาและชุมชนเขาดวยกันเพ่ือ
พัฒนาผูเรียนใหเปนคนสมบูรณแบบท้ังการเรียนรูในตําราและการปฏิบัติจริง อยางไรก็ตาม ผูวิจัย มีความสนใจ
ท่ีจะศึกษาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใชชุมชนเปนฐาน  มาระยะหนึ่งเพ่ือคนหา 
รวบรวมองคความรูดังกลาว มาบูรณาการการสอนภาษาอังกฤษเนนชุมชนเปนฐาน เพ่ือนําแนวทางหรือเทคนิค
การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษโดยใชชุมชนเปนฐานมาจัดทํารูปแบบการสอนวิชาการเทคนิคสอนภาษาอังกฤษ
และออกแบบศาสตรการสอนใหเหมาะสมกับผูเรียน ท่ีสอดคลองกับศาสตรการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ [1] ท้ังนี้ 
ผูวิจัยได ศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของ  [2] ไดทําวิจัยเรื่อง “การบูรณาการภาษาอังกฤษและเนื้อหาวิชาในการ
จัดการการทองเท่ียว เชิงวัฒนธรรมสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อําเภอเชียงดาว  จังหวัด
เชียงใหม”โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษ ท่ีมีการบูรณาการภาษาอังกฤษและ
เนื้อหาวิชาในการจัดการการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และ 2) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถทางดานการฟง-
พูดภาษาอังกฤษของนักเรียน มัธยมศึกษาตอนปลายกอนและหลังการเรียนโดยใชบทเรียนท่ีมีการบูรณาการ
ภาษาอังกฤษและเนื้อหาวิชาในการจัดการการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี 4 จํานวน 68 คน เครื่องมือท่ีใชมี แบบสอบถามความตองการและความสนใจของนักเรียน แบบประเมิน
ประสิทธิภาพของบทเรียนภาษาอังกฤษท่ีเนนเนื้อหา การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และแบบประเมิน
ความสามารถทางการฟง-พูดภาษาอังกฤษ มีหลักสูตรแมแบบ (Proto-Syllabus) และแผนการสอนท่ีเนน
เนื้อหาการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมจํานวน 8 แผน ผลการวิจัยพบวาบทเรียนภาษาอังกฤษท่ีเนนเนื้อหาการ
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม มีความเหมาะสม อยูในระดับมากท่ีสุด และงานวิจัย [3] ท่ีไดพัฒนารูปแบบการเรียนรู
ตามแนวคิดภาระงานเปนฐานโดยใชแหลงทองเท่ียวในทองถ่ินเพ่ือสงเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 4 เชนกัน ผลการวิจัยพบวา ผูเรียนมีทักษะทางการพูดภาษาอังกฤษสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญ .01 อยางไรก็ตาม ยังมีงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษโดยใชชุมชนเปนฐาน อีก 
อาทิ [4]-[11] จากท่ีไดศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของ ผูวิจัยไดกําหนดขอบขายการสังเคราะหเนื้อหาของงานวิจัย
พ้ืนฐานนี้  ออกเปน 3 ประเด็นหลัก ดังนี้ คือ 1) การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใชชุมชนเปนฐาน
การเรียนรูดานการพัฒนาผูเรียนไทย 2) การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใชชุมชนเปนฐานการเรียนรู
ดานการพัฒนาครูผูสอนภาษาอังกฤษ และ 3) การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใชชุมชนเปนฐานการ
เรียนรูดานการพัฒนาคนในชุมชนใหมีการพัฒนาสมรรถนะดานภาษาอังกฤษของตนอยางยั่งยืน งานวิจัยนี้ จึงมี
จุดประสงคของการวิจัย 2 ประการ ดังนี้  

1. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใชชุมชนเปน
ฐานการเรียนรู 



1918
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

2. เพ่ือสังเคราะหงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใชชุมชนเปนฐาน
การเรียนรู  

 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
การสังเคราะหงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเปนฐานนั้นผูวิจัยไดนํา แนวคิด การ

สังเคราะหงานวิจัยของ [12] มาเปนแนวทางในการดําเนินการวิจัย เพ่ือใหไดขอคนพบจากการสังเคราะห
งานวิจัยท้ังในสวนแนวโนมและภาพรางของการพัฒนาในประเด็นท่ีผูวิจัยสนใจไดชัดเจนข้ึนและทราบถึงปจจัย
เชิงสาเหตุ วิธีการหรือรูปแบบรวมท้ังสิ่งท่ีเปนอิทธิพลท่ีมีตอประเด็นท่ีศึกษา ท้ังยังแสดงใหเห็นแนวโนมใน
ปจจุบันและทิศทางในการพัฒนาทางนโยบายท่ีคาดวาจะเปนประโยชนและใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอไป 

วิธีการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เปนการสังเคราะหงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใชชุมชน

เปนฐานเปนฐานการเรียนรู  
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
เนื่องจากงานวิจัยนี้เปนนการวิเคราะหเอกสารประชากรและกลุมตัวอยาง จึงถูกเรียกวา กลุมเปาหมาย

เปนรายงานวิจัยและบทความวิจัยท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใชชุมชนเปนฐานการ
เรียนรู ซ่ึงเผยแพรในฐานขอมูลวทิยานิพนธและผลงานวิจัยไทย  ระหวางป 2545–2562 จํานวน 60 เลม โดย
ผูวิจัยไดกําหนดการสืบคนงานวิจัยท่ีสืบคนไดจากฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสโดยมีฐานขอมูลท่ีสืบคนได คือ TDC 
(Thai Digital Collection) ผาน http://tdc.thailis.or.th โดยใชคําสําคัญในการสืบคนคือ การสอน
ภาษาอังกฤษโดยใชชุมชนเปนฐาน การพัฒนาหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษโดยใชชุมชนเปนฐาน การ

งานวิจัยที่นํามาสังเคราะห 
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

โดยใชชุมชนเปนฐานการเรียนรู 

คุณลักษณะของงานวิจัย 
* ประเภทของงานวิจัย          * วัตถุประสงคของงานวจิัย 
* กลุมที่ศึกษา                    * การตั้งสมมุติฐาน 
* ประชากรและกลุมตัวอยาง   * เนื้อหาที่ศึกษา 
* วิธีการไดมาของกลุมตัวอยาง * เคร่ืองมือที่ใชในการววิจัย 
* ตัวแปรในการวิจัย              *การสรางเคร่ืองมือ 
* เคร่ืองมือในการวัดตัวแปร    * สถิติที่ใชในการวิจัย 
* วิธีการเก็บขอมล               * การวิเคราะหขอมล 
 

ขอมูลพ้ืนฐานของงานวิจัย 
* ปที่พิมพเผยแพร                * สาขาวิชาที่ทาํวิจัย 
* ชื่องานวิจัย                      * ระดับการศึกษาของผูวิจัย            
* สถาบนัทีผ่ลิตงานวจิัย          *นวัตกรรมที่ใชในการวิจัย 

(องคความรูที่ไดจากการสังเคราะหวิจัย) 
นวัตกรรมการในจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใชชุมชนเปนฐานการเรียนรู 

1. เพื่อพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษของผูเรียนไทย 
2.เพื่อพัฒนาการจัดกิจการเรียนรูภาษาอังกฤษครูผูสอน 

3. เพื่อพัฒนาสมรรถนะการใชภาษาอังกฤษของบุคคลหรือผูประกอบการในชุมชน 
 

วิธีการสังเคราะหงานวิจัย 
การสังเคราะหงานวิจัย 

โดยใชการวิเคราะหเนื้อหา  
(Content Analysis) 

 

จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาชุมชน ภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเท่ียว ซ่ึงในการคัดเลือก
งานวิจัยเพ่ือนํามาสังเคราะหนั้น ผูวิจัยไดดําเนิน การประเมินคุณภาพของงานวิจัยทุกเรื่อง โดยพิจารณา
คุณภาพผานเกณฑการประเมินในระดับปานกลางข้ึนไป และใชการพิจารณาคุณลักษณะงานวิจัยตามเกณฑใน
การคัดเลือกงานวิจัยของ [12] ดังนี้ คือ  

1. เปนงานวิจัยเชิงปริมาณท่ีมีแบบแผนการวิจัยเชิงทดลองหรืองานวิจัยเชิงสหสัมพันธท่ีศึกษาเก่ียวกับ
การพัฒนาสังคม แหงการเรียนรูเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน  

2. เปนงานวิจัยเชิงปริมาณท่ีมีการรายงานคาสถิติพ้ืนฐานหรือเปนสถิติท่ีมาจากทดสอบนัยสําคัญท่ี
เพียงพอตอการไปคํานวณ คาขนาดอิทธิพล  

3. เปนงานวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีศึกษาเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดย 
ใชชุมชนเปนฐานการเรียนรู ท่ีเปนงานวิจัยท่ีดําเนินการและเผยแพรในฐานขอมูล ระหวางป พ.ศ.2545–2562 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย   
งานวิจัยนี้เปนการสังเคราะหงานวิจัยเชิงคุณลักษณะมีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)  

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยนี้  ไดแก แบบประเมินคุณภาพงานวิจัยและแบบบนัทึกลักษณะของงานวิจัย 
โดยมีข้ันตอนในการสรางเครื่องมือเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการสังเคราะหงานวิจัย ขอมูลพ้ืนฐานของการวิจัย และ
รูปแบบการจัดเรียนการสอนโดยใชชุมนเปนฐาน เพ่ือเปนแนวทางสําหรับการกําหนดประเด็นเพ่ือสังเคราะห
งานวิจัย กําหนดหัวขอท่ีจําเปนในการสังเคราะหงานวิจัยและนิยามตัวแปรตางๆ ท่ีเก่ียวของใหชัดเจน 

2.  สรางแบบบันทึกคุณลักษณะของงานวิจัย มี 3 ตอน ไดแก ตอนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐานของงานวิจัย   
ประกอบดวย ชื่องานวิจัย ชื่อผูวิจัย สถาบันการศึกษาท่ีผลิตงานวิจัยปท่ีพิมพเผยแพร ระดับการศึกษาของ
ผูวิจัย และสาขาวิชาท่ีทําการวิจัย ตอนท่ี  2  คุณลักษณะของงานวิจัย  ประกอบดวยประเภท ของงานวิจัย   
วัตถุประสงคของงาน วิจัยกลุมท่ีศึกษา ประชากรและกลุมตัวอยาง วิธีการไดมาของกลุมตัวอยาง ตัวแปรในการ
วิจัย การตั้งสมมติฐานเครื่องมือในการวิจัย และการวิเคราะหขอมูล ตอนท่ี 3 ขอมูลดานผลการวิจัย 

3.  นําแบบบันทึกคุณลักษณะของงานวิจัยท่ีสรางข้ึนไปทดลองเก็บขอมูลกับงานวิจัยท่ีไมใชกลุม
ประชากร จํานวน 5 เลม เพ่ือตรวจสอบวาแบบบันทึกลักษณะของงานวิจัยท่ีสรางข้ึนสามารถเก็บรวบรวม
ขอมูลไดสมบูรณเพียงใด ปรับปรุงแกไขและนําแบบสรุปรายละเอียดของงานวิจัยไปใชเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 
การเก็บรวบรวมขอมูลการเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

1. ศึกษางานวิจัยจํานวน 60 เรื่อง และบันทึกขอมูลในแบบสรุปรายละเอียดของงานวิจัย 
2. ตรวจสอบความถูกตองและความครบถวนของขอมูลในแบบสรุปรายละเอียดของงานวิจัย 
3. วิเคราะหขอมูลของงานวิจัยโดยทําการสังเคราะหเชิงคุณลักษณะใน 3 ประเด็นท่ีกําหนดไว 

การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้ 

1.ประเมินงานวิจัยโดยใชแบบประเมินคุณภาพงานวิจัย ซ่ึงผูวิจัยประยุกตใชแบบประเมินท่ีพัฒนาข้ึน 
โดยเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 30 ขอ โดยมีเกณฑการประเมินรายขอในลักษณะรูบริค 
(Rubric) วิเคราะห ขอมูลโดยการหาคาความถ่ี คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผลเทียบกับเกณฑ ใน
การประเมินคุณภาพงานวิจัยนั้นผูวิจัยและทีมผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยและประเมินผล ทําการคัดเลือก งานวิจัย
และประเมินคุณภาพงานวิจัยตามเกณฑท่ีกําหนด สะทอน ผลและตรวจสอบผลการประเมินรวมกัน นําผลการ
ประเมิน มาพิจารณาสรุปผลและตัดสินคุณภาพของงานวิจัยรวมกัน โดยมีเกณฑ ในการพิจารณาคุณภาพของ
งานวิจัยในแตละเรื่องดังนี้ ระดับดีมาก ไดคะแนนเฉลี่ยระหวาง 4.51–5.00 ระดับดี ไดคะแนนเฉลี่ยระหวาง 
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2. เพ่ือสังเคราะหงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใชชุมชนเปนฐาน
การเรียนรู  

 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
การสังเคราะหงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเปนฐานนั้นผูวิจัยไดนํา แนวคิด การ

สังเคราะหงานวิจัยของ [12] มาเปนแนวทางในการดําเนินการวิจัย เพ่ือใหไดขอคนพบจากการสังเคราะห
งานวิจัยท้ังในสวนแนวโนมและภาพรางของการพัฒนาในประเด็นท่ีผูวิจัยสนใจไดชัดเจนข้ึนและทราบถึงปจจัย
เชิงสาเหตุ วิธีการหรือรูปแบบรวมท้ังสิ่งท่ีเปนอิทธิพลท่ีมีตอประเด็นท่ีศึกษา ท้ังยังแสดงใหเห็นแนวโนมใน
ปจจุบันและทิศทางในการพัฒนาทางนโยบายท่ีคาดวาจะเปนประโยชนและใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอไป 

วิธีการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เปนการสังเคราะหงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใชชุมชน

เปนฐานเปนฐานการเรียนรู  
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
เนื่องจากงานวิจัยนี้เปนนการวิเคราะหเอกสารประชากรและกลุมตัวอยาง จึงถูกเรียกวา กลุมเปาหมาย

เปนรายงานวิจัยและบทความวิจัยท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใชชุมชนเปนฐานการ
เรียนรู ซ่ึงเผยแพรในฐานขอมูลวทิยานิพนธและผลงานวิจัยไทย  ระหวางป 2545–2562 จํานวน 60 เลม โดย
ผูวิจัยไดกําหนดการสืบคนงานวิจัยท่ีสืบคนไดจากฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสโดยมีฐานขอมูลท่ีสืบคนได คือ TDC 
(Thai Digital Collection) ผาน http://tdc.thailis.or.th โดยใชคําสําคัญในการสืบคนคือ การสอน
ภาษาอังกฤษโดยใชชุมชนเปนฐาน การพัฒนาหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษโดยใชชุมชนเปนฐาน การ

งานวิจัยที่นํามาสังเคราะห 
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

โดยใชชุมชนเปนฐานการเรียนรู 

คุณลักษณะของงานวิจัย 
* ประเภทของงานวิจัย          * วัตถุประสงคของงานวจิัย 
* กลุมที่ศึกษา                    * การตั้งสมมุติฐาน 
* ประชากรและกลุมตัวอยาง   * เนื้อหาที่ศึกษา 
* วิธีการไดมาของกลุมตัวอยาง * เคร่ืองมือที่ใชในการววิจัย 
* ตัวแปรในการวิจัย              *การสรางเคร่ืองมือ 
* เคร่ืองมือในการวัดตัวแปร    * สถิติที่ใชในการวิจัย 
* วิธีการเก็บขอมล               * การวิเคราะหขอมล 
 

ขอมูลพ้ืนฐานของงานวิจัย 
* ปที่พิมพเผยแพร                * สาขาวิชาที่ทาํวิจัย 
* ชื่องานวิจัย                      * ระดับการศึกษาของผูวิจัย            
* สถาบนัทีผ่ลิตงานวจิัย          *นวัตกรรมที่ใชในการวิจัย 

(องคความรูที่ไดจากการสังเคราะหวิจัย) 
นวัตกรรมการในจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใชชุมชนเปนฐานการเรียนรู 

1. เพื่อพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษของผูเรียนไทย 
2.เพื่อพัฒนาการจัดกิจการเรียนรูภาษาอังกฤษครูผูสอน 

3. เพื่อพัฒนาสมรรถนะการใชภาษาอังกฤษของบุคคลหรือผูประกอบการในชุมชน 
 

วิธีการสังเคราะหงานวิจัย 
การสังเคราะหงานวิจัย 

โดยใชการวิเคราะหเนื้อหา  
(Content Analysis) 

 

จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาชุมชน ภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเท่ียว ซ่ึงในการคัดเลือก
งานวิจัยเพ่ือนํามาสังเคราะหนั้น ผูวิจัยไดดําเนิน การประเมินคุณภาพของงานวิจัยทุกเรื่อง โดยพิจารณา
คุณภาพผานเกณฑการประเมินในระดับปานกลางข้ึนไป และใชการพิจารณาคุณลักษณะงานวิจัยตามเกณฑใน
การคัดเลือกงานวิจัยของ [12] ดังนี้ คือ  

1. เปนงานวิจัยเชิงปริมาณท่ีมีแบบแผนการวิจัยเชิงทดลองหรืองานวิจัยเชิงสหสัมพันธท่ีศึกษาเก่ียวกับ
การพัฒนาสังคม แหงการเรียนรูเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน  

2. เปนงานวิจัยเชิงปริมาณท่ีมีการรายงานคาสถิติพ้ืนฐานหรือเปนสถิติท่ีมาจากทดสอบนัยสําคัญท่ี
เพียงพอตอการไปคํานวณ คาขนาดอิทธิพล  

3. เปนงานวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีศึกษาเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดย 
ใชชุมชนเปนฐานการเรียนรู ท่ีเปนงานวิจัยท่ีดําเนินการและเผยแพรในฐานขอมูล ระหวางป พ.ศ.2545–2562 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย   
งานวิจัยนี้เปนการสังเคราะหงานวิจัยเชิงคุณลักษณะมีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)  

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยนี้  ไดแก แบบประเมินคุณภาพงานวิจัยและแบบบนัทึกลักษณะของงานวิจัย 
โดยมีข้ันตอนในการสรางเครื่องมือเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการสังเคราะหงานวิจัย ขอมูลพ้ืนฐานของการวิจัย และ
รูปแบบการจัดเรียนการสอนโดยใชชุมนเปนฐาน เพ่ือเปนแนวทางสําหรับการกําหนดประเด็นเพ่ือสังเคราะห
งานวิจัย กําหนดหัวขอท่ีจําเปนในการสังเคราะหงานวิจัยและนิยามตัวแปรตางๆ ท่ีเก่ียวของใหชัดเจน 

2.  สรางแบบบันทึกคุณลักษณะของงานวิจัย มี 3 ตอน ไดแก ตอนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐานของงานวิจัย   
ประกอบดวย ชื่องานวิจัย ชื่อผูวิจัย สถาบันการศึกษาท่ีผลิตงานวิจัยปท่ีพิมพเผยแพร ระดับการศึกษาของ
ผูวิจัย และสาขาวิชาท่ีทําการวิจัย ตอนท่ี  2  คุณลักษณะของงานวิจัย  ประกอบดวยประเภท ของงานวิจัย   
วัตถุประสงคของงาน วิจัยกลุมท่ีศึกษา ประชากรและกลุมตัวอยาง วิธีการไดมาของกลุมตัวอยาง ตัวแปรในการ
วิจัย การตั้งสมมติฐานเครื่องมือในการวิจัย และการวิเคราะหขอมูล ตอนท่ี 3 ขอมูลดานผลการวิจัย 

3.  นําแบบบันทึกคุณลักษณะของงานวิจัยท่ีสรางข้ึนไปทดลองเก็บขอมูลกับงานวิจัยท่ีไมใชกลุม
ประชากร จํานวน 5 เลม เพ่ือตรวจสอบวาแบบบันทึกลักษณะของงานวิจัยท่ีสรางข้ึนสามารถเก็บรวบรวม
ขอมูลไดสมบูรณเพียงใด ปรับปรุงแกไขและนําแบบสรุปรายละเอียดของงานวิจัยไปใชเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 
การเก็บรวบรวมขอมูลการเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

1. ศึกษางานวิจัยจํานวน 60 เรื่อง และบันทึกขอมูลในแบบสรุปรายละเอียดของงานวิจัย 
2. ตรวจสอบความถูกตองและความครบถวนของขอมูลในแบบสรุปรายละเอียดของงานวิจัย 
3. วิเคราะหขอมูลของงานวิจัยโดยทําการสังเคราะหเชิงคุณลักษณะใน 3 ประเด็นท่ีกําหนดไว 

การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้ 

1.ประเมินงานวิจัยโดยใชแบบประเมินคุณภาพงานวิจัย ซ่ึงผูวิจัยประยุกตใชแบบประเมินท่ีพัฒนาข้ึน 
โดยเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 30 ขอ โดยมีเกณฑการประเมินรายขอในลักษณะรูบริค 
(Rubric) วิเคราะห ขอมูลโดยการหาคาความถ่ี คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผลเทียบกับเกณฑ ใน
การประเมินคุณภาพงานวิจัยนั้นผูวิจัยและทีมผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยและประเมินผล ทําการคัดเลือก งานวิจัย
และประเมินคุณภาพงานวิจัยตามเกณฑท่ีกําหนด สะทอน ผลและตรวจสอบผลการประเมินรวมกัน นําผลการ
ประเมิน มาพิจารณาสรุปผลและตัดสินคุณภาพของงานวิจัยรวมกัน โดยมีเกณฑ ในการพิจารณาคุณภาพของ
งานวิจัยในแตละเรื่องดังนี้ ระดับดีมาก ไดคะแนนเฉลี่ยระหวาง 4.51–5.00 ระดับดี ไดคะแนนเฉลี่ยระหวาง 



1920
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

3.51–4.50 ระดับปานกลาง ไดคะแนนเฉลี่ยระหวาง 2.51–3.50 ระดับพอใช ไดคะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.51–
2.50 และระดับ ควรปรับปรุง ไดคะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.00–1.50 ซ่ึงงานวิจัยท่ีนํามา สังเคราะห มีคาเฉลี่ย
ระหวาง 3.25–4.71  

2) บันทึกคุณลักษณะงานวิจัยโดยใชแบบบันทึกคุณลักษณะของงานวิจัย (ตามกรอบแนวคิดการวิจัย) 
3) อานงานวิจัยในภาพรวมอีกครั้ง โดยการอานเพ่ือสราง ความเขาใจในเนื้อหาของงานวิจัยในแตละ

เลม เพ่ือจัดหมวดหมู กําหนดกรอบแสดงความสัมพันธและสรางความเชื่อมโยงระหวางงานวิจัยท่ีนํามา
สังเคราะห ซ่ึงในข้ันตอนนี้ผูวิจัย ไดพัฒนากรอบความคิดท่ีเก่ียวของระหวางงานวิจัยในแตละเรื่อง 

4) แปลความหมายหรือตีความเทียบเคียงระหวางงานวิจัย ท่ีนํามาสังเคราะห โดยการแปลความและ
ตีความนั้น ผูวิจัยใชลักษณะ การแปลความหมาย โดยการแปลความเทียบกลับไปกลับมา เพ่ือสราง ขอสรุปและ
ขอคนพบการวิจัยระหวางงานวิจัยตามกรอบแนวคิดการวิจัยท่ีผูวิจัยกําหนดและข้ันสรุปและรายงานผลการวิจัย 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการสังเคราะหวิจัย ผลการวิจัยพบวา 1) งานวิจัยท่ีสังเคราะหเปนงานวิจัยเชิงทดลอง รอยละ 100  
2) เนื้อหาของงานวิจัยท่ีสังเคราะห สามารถจัดกลุม ได 3 ประเภท คือ (1) งานท่ีวิจัยท่ีเก่ียวของกับการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใชชุมชนเปนฐานการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนไทย คิดเปนรอยละ 83.34 (2) งาน
ท่ีวิจัยท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใชชุมชนเปนฐานการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูสอน
ภาษาอังกฤษ คิดเปนรอยละ 8.33 และ (3) งานท่ีวิจัยท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดย
ใชชุมชนเปนฐานการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูคนในชุมชน คิดเปนรอยละ 8.33 มีการอภิปรายผลดังนี้ คือ ประเด็นท่ี 
1 มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเท่ียวและนวัตกรรมการสอนแบบเนน
ภาระงานเปนฐาน [2]-[6] และ [8]-[10]  ท้ังนี้ยังมีงานวิจัยท่ีประยุกตใชเทคโนโลยี  [13] อีกดวย จากหัวขอ
งานวิจัยท่ีหลากหลายดานพัฒนาผูเรียนแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการเนนศาสตรการสอนผูเรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 [1] ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ [14] ประเด็นท่ี 2 มีงานท่ีวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือพัฒนา
ผูสอนภาษาอังกฤษ ในระดับนอยมาก พบวา มีงานวิจัยในชวงปการศึกษา 2548-2550 เทานั้น ท้ังนี้ อาจเปน
เพราะการพัฒนาครูผูสอนภาษาอังกฤษจะเนนท่ีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและใช
ตํารา หรือหนังสือท่ีไดจากสํานักพิมพเปนสวนใหญจึงไมมีงานวิจัยท่ีเนนการพัฒนาฝกอบรมครูดานการจัดการ
เรียนรูโดยใชชุมชนเปนฐาน [1] ,[14]และ[15] ประเด็นท่ี 3 งานท่ีวิจัยท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาชุมชน มีนอย
มากเชนกัน เนื่องจากเปนงานวิจัยท่ีตองลงไปพ้ืนทีจริงและอาจจะสรางความไมคุนชินกับผูวิจัย [11] อยางไรก็
ตามผูวิจัยไดสืบคนขอมูลเพ่ิมเติมจากหองสมุด วช และสกว มีการสงเสริมใหนักวิจัยขอทุนวิจัยเพ่ือการพัฒนา
กําลังคนเพ่ือตอบสนองตอแผนพัฒนาเศรษญกิจแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 – 2564) 

ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป มีดังนี้ 1) นักวิจัยสามารถนําองคความรูจากการวิจัยครั้งนี้ ไป

ออกแบบการวิจัย ในการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษโดยใชชุมชนเปนฐานการเรียนรู ท้ัง
สําหรับผูเรียน อาจารยูสอน และสําหรับผูประกอบการในชุมชนได 2) ผูวิจัยสามารถออกแบบนวัตกรรมการ
สอนภาษาอังกฤษแบบออนไลนไดเพ่ือสงเสริมสมรรถนะทางภาษาอังกฤษท้ังนระดับผูเรียนผูเรียน อาจารย
ผูสอนภาษาอังกฤษ และพัฒนาผูประกอบในชุมชนไดท้ังนี้ตองคํานึงถึง ความตองการและหาความสอดคลอง
เหมาะสมของพ้ืนท่ีและบริบท ท่ีศึกษา มีการประยุกตใชทฤษฎีและนวัตกรรมใหมใหเหมาะสม 
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3.51–4.50 ระดับปานกลาง ไดคะแนนเฉลี่ยระหวาง 2.51–3.50 ระดับพอใช ไดคะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.51–
2.50 และระดับ ควรปรับปรุง ไดคะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.00–1.50 ซ่ึงงานวิจัยท่ีนํามา สังเคราะห มีคาเฉลี่ย
ระหวาง 3.25–4.71  

2) บันทึกคุณลักษณะงานวิจัยโดยใชแบบบันทึกคุณลักษณะของงานวิจัย (ตามกรอบแนวคิดการวิจัย) 
3) อานงานวิจัยในภาพรวมอีกครั้ง โดยการอานเพ่ือสราง ความเขาใจในเนื้อหาของงานวิจัยในแตละ

เลม เพ่ือจัดหมวดหมู กําหนดกรอบแสดงความสัมพันธและสรางความเชื่อมโยงระหวางงานวิจัยท่ีนํามา
สังเคราะห ซ่ึงในข้ันตอนนี้ผูวิจัย ไดพัฒนากรอบความคิดท่ีเก่ียวของระหวางงานวิจัยในแตละเรื่อง 

4) แปลความหมายหรือตีความเทียบเคียงระหวางงานวิจัย ท่ีนํามาสังเคราะห โดยการแปลความและ
ตีความนั้น ผูวิจัยใชลักษณะ การแปลความหมาย โดยการแปลความเทียบกลับไปกลับมา เพ่ือสราง ขอสรุปและ
ขอคนพบการวิจัยระหวางงานวิจัยตามกรอบแนวคิดการวิจัยท่ีผูวิจัยกําหนดและข้ันสรุปและรายงานผลการวิจัย 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการสังเคราะหวิจัย ผลการวิจัยพบวา 1) งานวิจัยท่ีสังเคราะหเปนงานวิจัยเชิงทดลอง รอยละ 100  
2) เนื้อหาของงานวิจัยท่ีสังเคราะห สามารถจัดกลุม ได 3 ประเภท คือ (1) งานท่ีวิจัยท่ีเก่ียวของกับการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใชชุมชนเปนฐานการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนไทย คิดเปนรอยละ 83.34 (2) งาน
ท่ีวิจัยท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใชชุมชนเปนฐานการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูสอน
ภาษาอังกฤษ คิดเปนรอยละ 8.33 และ (3) งานท่ีวิจัยท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดย
ใชชุมชนเปนฐานการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูคนในชุมชน คิดเปนรอยละ 8.33 มีการอภิปรายผลดังนี้ คือ ประเด็นท่ี 
1 มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเท่ียวและนวัตกรรมการสอนแบบเนน
ภาระงานเปนฐาน [2]-[6] และ [8]-[10]  ท้ังนี้ยังมีงานวิจัยท่ีประยุกตใชเทคโนโลยี  [13] อีกดวย จากหัวขอ
งานวิจัยท่ีหลากหลายดานพัฒนาผูเรียนแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการเนนศาสตรการสอนผูเรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 [1] ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ [14] ประเด็นท่ี 2 มีงานท่ีวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือพัฒนา
ผูสอนภาษาอังกฤษ ในระดับนอยมาก พบวา มีงานวิจัยในชวงปการศึกษา 2548-2550 เทานั้น ท้ังนี้ อาจเปน
เพราะการพัฒนาครูผูสอนภาษาอังกฤษจะเนนท่ีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและใช
ตํารา หรือหนังสือท่ีไดจากสํานักพิมพเปนสวนใหญจึงไมมีงานวิจัยท่ีเนนการพัฒนาฝกอบรมครูดานการจัดการ
เรียนรูโดยใชชุมชนเปนฐาน [1] ,[14]และ[15] ประเด็นท่ี 3 งานท่ีวิจัยท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาชุมชน มีนอย
มากเชนกัน เนื่องจากเปนงานวิจัยท่ีตองลงไปพ้ืนทีจริงและอาจจะสรางความไมคุนชินกับผูวิจัย [11] อยางไรก็
ตามผูวิจัยไดสืบคนขอมูลเพ่ิมเติมจากหองสมุด วช และสกว มีการสงเสริมใหนักวิจัยขอทุนวิจัยเพ่ือการพัฒนา
กําลังคนเพ่ือตอบสนองตอแผนพัฒนาเศรษญกิจแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 – 2564) 

ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป มีดังนี้ 1) นักวิจัยสามารถนําองคความรูจากการวิจัยครั้งนี้ ไป

ออกแบบการวิจัย ในการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษโดยใชชุมชนเปนฐานการเรียนรู ท้ัง
สําหรับผูเรียน อาจารยูสอน และสําหรับผูประกอบการในชุมชนได 2) ผูวิจัยสามารถออกแบบนวัตกรรมการ
สอนภาษาอังกฤษแบบออนไลนไดเพ่ือสงเสริมสมรรถนะทางภาษาอังกฤษท้ังนระดับผูเรียนผูเรียน อาจารย
ผูสอนภาษาอังกฤษ และพัฒนาผูประกอบในชุมชนไดท้ังนี้ตองคํานึงถึง ความตองการและหาความสอดคลอง
เหมาะสมของพ้ืนท่ีและบริบท ท่ีศึกษา มีการประยุกตใชทฤษฎีและนวัตกรรมใหมใหเหมาะสม 
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ควายชน : วัฒนธรรมกับการพนันแฝงบนเกาะสมุย 
 

ณัฐดนัย พยัฆพันธ์1 

 
บทคัดย่อ 

บทความวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเชื่อเกี่ยวกับความเป็นมาของประเพณีชนควาย 
กระบวนการเตรียมควาย รูปแบบการพนันชนควาย พร้อมชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างประเพณีชนควาย
ในอดีตและปัจจุบัน และมุ่งหาแนวทางในการใช้ “ประเพณีชนควาย” ในการสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น 
การด าเนินการเก็บข้อมูลเรื่องนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธีในการหา
กลุ่มตัวอย่างแบบส่งต่อ (Respondent – driven sampling: RDS) และเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-Depth Interview) ผลการศึกษาพบว่า  

1. ประเพณีชนควายบนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีมาแต่อดีตย้อนกลับไปในสมัยที่เกาะสมุยยังคง
อยู่ภายใต้การปกครองของเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช และผู้ปกครองมีค าสั่งห้ามมิให้ใช้แรงงานควายหลังฤดูกาล
ท านา ควายจึงคึกคะนองและเข้าต่อสู้กัน เมื่อเห็นดังนั้นชาวบ้านจึงได้จับควายมาชนกันและสืบเนื่องมาเป็น
ประเพณีชนควาย 

2. การเตรียมควายเพื่อการแข่งขันจะใช้เวลา 90 -120 วันและการพนันชนควายแบ่งออกเป็น 2 
ประเภท คือ 1.การพนันระหว่างเจ้าของควาย 2.การพนันระหว่างนักพนันรายย่อย  

3. ประเพณีชนควายในอดีตและปัจจุบันมีความแตกต่างกันมาก อันเนื่องมาจากการเข้ามาของ
เทคโนโลยี นายทุนและวัฒนธรรมภายนอก ส่งผลให้รูปแบบการจัดประเพณีชนควายเปลี่ยนแปลงไป 

4. แนวทางในการท าให้ประเพณีชนควายพัฒนาเป็นอัตลักษณ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวต้องใช้ความ
ร่วมมือของภาคประชาชนเป็นหลักเนื่องจากหน่วยงานรัฐไม่สนับสนุนประเพณีชนควายด้วยว่าประเพณีนี้เป็น
ประเพณีที่มีความรุนแรงและแฝงการพนันอยู่มาก 
 
ค าส าคัญ : ประเพณีชนควาย การพนัน 
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บทน า (Introduction) 
'เกาะสมุย' เป็นพื้นที่โดดเดี่ยวตั้งอยู่กลางอ่าวไทย ในอดีตนั้นการเดินทางไปมาระหว่างเกาะสมุยกับ

แผ่นดินใหญ่ท าได้ยาก ส่งผลให้ประชาชนในเกาะสมุยมีรูปแบบวิวัฒนาการทางวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวิถี
ชีวิตที่ผูกพันกับการเกษตรของชาวเกาะสมุยจนเป็นเอกลักษณ์ และไม่สามารถพบเห็นได้ในพื้นที่อื่น เช่น 
ประเพณีชนควาย เป็นต้น 

นับแต่อดีตประเพณีชนควายเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นหลังสิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยว เพื่อความส าราญของ
มนุษย์และลดความคึกคะนองของควายก่อนเข้าสู่การท านารอบใหม่ [8] แต่เมื่อมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และการสื่อสารที่ทันสมัย อ าเภอเกาะสมุยที่มีชื่อเสียงเรื่องความสวยงามของธรรมชาติกลายเป็นเป้าหมาย
ส าคัญของนักท่องเที่ยวในการพักผ่อน และพร้อมกันนั้นที่นี่ก็กลายเป็นที่หมายตาของนักลงทุนที่มองเห็นโอกาส
ทางธุรกิจที่จะได้จากการให้บริการนักท่องเที่ยว การกว้านซื้อที่ดินของนักลงทุนเพื่อ ก่อสร้างสถานบริการ
ประเภทต่าง ๆ ส่งผลโดยตรงต่อภาคเกษตรกรรมในพื้นที่ และมีผลกระทบกับวิถีชีวิตของเกษตรกรด้วย การ
เปลี่ยนแปลงนี้รุนแรงเสียจนเกษตรกรดั้งเดิมจ านวนมากต้องผันตัวเองไปเป็นลูกจ้างของนักลงทุนเพื่อความอยู่
รอดและเมื่อจ านวนเกษตรกรและพื้นที่เกษตรกรรมลดลง ควายซึ่งเป็นแรงงานส าคัญในอดีตถูกลดบทบาทและ
ความส าคัญลง ผลกระทบจากปรากฏการณ์ดังกล่าว ส่งผลโดยตรงต่อปริมาณควายที่ลดจ านวนลงและส่งผล
ต่อไปยังประเพณีชนควายที่เริ่มสั่นคลอนจากวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป [2] 
 ปัจจุบันพื้นที่ส าหรับท านาข้าวได้หมดไปจากอ าเภอเกาะสมุยแล้ว ท าให้การจัดประเพณีชนควายตาม
รอบของฤดูกาลท านาต้องเปลี่ยนไปเป็นจัดประเพณีตามความต้องการเล่นการพนันของนักพนันชนควายที่มี
เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการกับประเพณีนี้ เช่น ช่วงเวลาในการจัดการชนควาย
เปลี่ยนแปลงไป ควายที่เข้าแข่งขันเมื่อมีไม่เพียงพอจึงต้องน า เข้าควายจากพื้นที่อื่น ๆ เช่น ตลาดค้าควาย
ชายแดนไทย-พม่า เป็นต้น [7] และพัฒนาการทางสังคมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบนเกาะสมุยได้ส่งผลโดยตรงต่อ
ประเพณีชนควายอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้าน ความเชื่อเกี่ยวกับการชนควาย พิธีกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและการ
พนันชนควาย จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นดังที่กล่าวมาในข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาความเชื่อ
เกี่ยวกับประเพณีชนควาย และกระบวนการเตรียมควายลักษณะการพนันในการแข่งขันชนควาย ความแตกต่าง
ระหว่างประเพณี ชนควายในอดีตกับปัจจุบัน และแนวทางในการใช้ประเพณีนี้เป็นเครื่องมือเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว ในพื้นที่อ าเภอเกาะสมุย  
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Buffalo Fighting : Culture and Gambling at Koh Samui 
 

Natdanai Payakpun 
 

Abstract 
        The purpose of this research paper is to study the beliefs about the history of the 
Buffalo tradition. Buffalo preparation process Buffalo gambling style And point out the 
differences between past and present buffalo traditions and look for ways to use "Buffalo 
Tradition" in generating income for the local community. This data collection operation. The 
researcher used the Qualitative Research method by using Respondent-driven Sampling (RDS) 
method and collected the data by In-Depth Interview. The results showed that 
        1. Buffalo Fighting culture on Koh Samui Surat Thani has existed since the past, back in 
the days when Koh Samui was still under the rule of the governor of Nakhon Si Thammarat. 
And the parents ordered them not to use the water buffalo labor after the rice farming 
season. The buffalo was wild and fought. When seen, therefore, the villagers held buffalo to 
collide and traditionally became a buffalo folk tradition. 
       2 . The preparation of the buffalo for the race will take 90 -120  days and the buffalo 
smash betting is divided into 2  types which are 1 . Gambling between the buffalo owners                 
2. Gambling between small players 
        3 . Traditions of buffalo people in the past and present are very different. Due to the 
advent of technology Capitalism and external culture Resulting in changes in the style of the 
Buffalo tradition 
        4 . The way to make the Buffalo tradition develop to be identity to promote tourism 
requires the cooperation of the public sector mainly because the government agencies do 
not support the Buffalo tradition that this tradition is violent and has a lot of gambling. 
 
Keyword : Buffalo Fighting culture, Gambling 
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บทน า (Introduction) 
'เกาะสมุย' เป็นพื้นที่โดดเดี่ยวตั้งอยู่กลางอ่าวไทย ในอดีตนั้นการเดินทางไปมาระหว่างเกาะสมุยกับ

แผ่นดินใหญ่ท าได้ยาก ส่งผลให้ประชาชนในเกาะสมุยมีรูปแบบวิวัฒนาการทางวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวิถี
ชีวิตที่ผูกพันกับการเกษตรของชาวเกาะสมุยจนเป็นเอกลักษณ์ และไม่สามารถพบเห็นได้ในพื้นที่อื่น เช่น 
ประเพณีชนควาย เป็นต้น 

นับแต่อดีตประเพณีชนควายเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นหลังสิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยว เพื่อความส าราญของ
มนุษย์และลดความคึกคะนองของควายก่อนเข้าสู่การท านารอบใหม่ [8] แต่เมื่อมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และการสื่อสารที่ทันสมัย อ าเภอเกาะสมุยที่มีชื่อเสียงเรื่องความสวยงามของธรรมชาติกลายเป็นเป้าหมาย
ส าคัญของนักท่องเที่ยวในการพักผ่อน และพร้อมกันนั้นที่นี่ก็กลายเป็นที่หมายตาของนักลงทุนที่มองเห็นโอกาส
ทางธุรกิจที่จะได้จากการให้บริการนักท่องเที่ยว การกว้านซื้อที่ดินของนักลงทุนเพื่อ ก่อสร้างสถานบริการ
ประเภทต่าง ๆ ส่งผลโดยตรงต่อภาคเกษตรกรรมในพื้นที่ และมีผลกระทบกับวิถีชีวิตของเกษตรกรด้วย การ
เปลี่ยนแปลงนี้รุนแรงเสียจนเกษตรกรดั้งเดิมจ านวนมากต้องผันตัวเองไปเป็นลูกจ้างของนักลงทุนเพื่อความอยู่
รอดและเมื่อจ านวนเกษตรกรและพื้นที่เกษตรกรรมลดลง ควายซึ่งเป็นแรงงานส าคัญในอดีตถูกลดบทบาทและ
ความส าคัญลง ผลกระทบจากปรากฏการณ์ดังกล่าว ส่งผลโดยตรงต่อปริมาณควายที่ลดจ านวนลงและส่งผล
ต่อไปยังประเพณีชนควายที่เริ่มสั่นคลอนจากวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป [2] 
 ปัจจุบันพื้นที่ส าหรับท านาข้าวได้หมดไปจากอ าเภอเกาะสมุยแล้ว ท าให้การจัดประเพณีชนควายตาม
รอบของฤดูกาลท านาต้องเปล่ียนไปเป็นจัดประเพณีตามความต้องการเล่นการพนันของนักพนันชนควายที่มี
เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการกับประเพณีนี้ เช่น ช่วงเวลาในการจัดการชนควาย
เปลี่ยนแปลงไป ควายที่เข้าแข่งขันเมื่อมีไม่เพียงพอจึงต้องน า เข้าควายจากพื้นที่อื่น ๆ เช่น ตลาดค้าควาย
ชายแดนไทย-พม่า เป็นต้น [7] และพัฒนาการทางสังคมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบนเกาะสมุยได้ส่งผลโดยตรงต่อ
ประเพณีชนควายอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้าน ความเชื่อเกี่ยวกับการชนควาย พิธีกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและการ
พนันชนควาย จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นดังที่กล่าวมาในข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาความเชื่อ
เกี่ยวกับประเพณีชนควาย และกระบวนการเตรียมควายลักษณะการพนันในการแข่งขันชนควาย ความแตกต่าง
ระหว่างประเพณี ชนควายในอดีตกับปัจจุบัน และแนวทางในการใช้ประเพณีนี้เป็นเครื่องมือเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว ในพื้นที่อ าเภอเกาะสมุย  
วัตถุประสงค์งานวิจัย 
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        2. เพื่อศึกษากระบวนการวางเดิมพันของนักพนันในการแข่งขันชนควาย  
        3. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของประเพณีชนควายในอดีตและปัจจุบัน 
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        4. เพื่อศึกษาแนวทางในการใช้ “ควายชน” เป็นเครื่องมือเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในอ าเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
วิธีการวิจัย (Methods) 

การวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยด้วยวิธีเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นหลัก ผู้วิจัยท าการเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้เทคนิควิธีการ รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Research) จากแหล่งต่าง ๆ 
ติดต่อผู้เกี่ยวข้องเพื่อสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) และเข้าร่วมการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-
Participant Observation) จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยด้วยทฤษฏีหรือแนวคิดที่เกี่ยวข้อง แล้ว
น าเสนอผลการวิจัยด้วยการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ 
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย (Results and discussion) 
1. ที่มาของประเพณี ความเชื่อและกระบวนการเตรียมควายก่อนเข้าสู่การแข่งขันชนควาย  

1.1 ที่มาของประเพณีชนควาย 
ประเพณีชนควายปรากฏครั้งแรกในหนังสือชีวิวัฒน์ [5] ประพันธ์เมื่อปี พ.ศ.2427 โดยสมเด็จเจ้าฟ้า              

ภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช ทรงแต่งหนังสือเป็นรายงานการเสด็จตรวจราชการหัวเมือง
ปักษ์ใต้ทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หนังสือเล่มนี้ทรงพรรณนาถึงสภาพแวดล้อม
และเรื่องราวต่าง ๆ ในหัวเมืองที่ได้เสด็จไปประพาส หนังสือชีวิวัฒน์ได้อธิบายถึงก าเนิดของประเพณีนี้ ความว่า 
เป็นเพราะเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชผู้ปกครองเกาะสมุยในขณะนั้น ไม่อนุญาตให้ชาวเกาะสมุยใช้แรงงานควาย
ในภาคเกษตรนอกฤดูกาลท านา จึงปล่อยควายเป็นอิสระตามท้องทุ่งเพ่ือประหยัดเวลาและทรัพยากรท่ีต้องใช้
ในการดูแล ควายจึงเกิดอาการคึกคะนองเที่ยวไล่ขวิดกันตามท้องทุ่ง ชาวเกาะสมุยเห็นดังนั้นจึงน าควายมาชน
กันตามพื้นที่โล่งกว้างราบเรียบเพื่อความสนุกสนาน กระทั่งได้รับความนิยมสูงขึ้นจึงจัดให้มีประจ าทุกปีและเกิด
การพัฒนารูปแบบและองค์ความรู้ในการชนควายมาจนปัจจุบัน 

1.2 ความเชื่อเกี่ยวกับประเพณีชนควาย 
จากการศึกษาพบว่า ความเชื่อหลายประการของประเพณีนี้มีความเกี่ยวข้องกับละครเรื่องรามเกียรติ์

สมุดไทยเล่มที่ 18 ว่าด้วยเรื่องราวการต่อสู้ของ 2 ควายพ่อลูก คือ ควายทรพาและควายทรพี  [4] ดังจะเห็นได้
จากเนื้อหาในบทสวดที่เกี่ยวข้องกับการก าเนิด การเลี้ยงดูของแม่ควายนิลกาสรต่อควายทรพี การอ้อนวอนให้
เทวดาคุ้มครองพร้อมทั้งเสริมพลังให้กับลูกควายทรพี และการต่อสู้ของ 2 ควายพ่อลูก คือ ควายทรพาและ
ควายทรพี อิทธิพลของบทละครเรื่องรามเกียรติ์นี้ยังได้ผสานกับความเชื่อท้องถิ่นเกี่ย วกับฤกษ์ยาม ต ารับยา
โบราณ คุณไสยเวทมนต์ การเขียนอักขระเพื่อเสริมสร้างพละก าลังและสิริมงคลให้กับควายชน กระทั่งเกิดการ
พัฒนาวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับความเชื่อและการปลุกเสกเลขยันต์ดังที่ปรากฏในต าราที่เกี่ยวกับการปลุกเสกควาย
ชน [11]  

1.3 กระบวนการเตรียมควายก่อนเข้าสู่การชนควายและหลังแข่งขัน  การเตรียมควายเพื่อเข้า
แข่งขันนั้นสามารถแบ่งออกได้ 2 ระยะ คือ [9] 

1.3.1 ก่อนแข่งขัน คือ ก่อนน าควายเข้าแข่งขันจะต้องเตรียมควายพร้อมทางร่างกายและ
จิตใจให้กับควายอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 90 วัน ด้วยการน าควายไปเก็บตัวบริเวณสนามแข่งขัน โดยเจ้าของ
ควายจะต้องสร้างเพิงพักชั่วคราวขึ้นเองเพื่อดูแลควายตลอด 24 ชั่วโมง ต้องน าควายเดินออกก าลังกาย การน า
ควายออกเดินในแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 1.30 – 2 ชั่วโมงขึ้นอยู่กับเทคนิคในการเลี้ยงของผู้เลี้ยง และ
ควายจะต้องบ ารุงควายให้มีความสมบูรณ์สูงสุดด้วยการให้อาหารเสริมที่นอกเหนือจากหญ้าสด คือ ข้าว ไข่แดง 
วิตามินและเกลือแร่ที่หาได้ตามร้านขายยาทั่วไป 

1.3.2 หลังการแข่งขัน หลังการแข่งขันสิ้นสุดลงจะเข้ากระบวนการรักษาควายโดยใช้ยาแก้
ปวดหรือยาฆ่าเชื้อที่หาได้ตามร้านขายยาทั่วไป ซึ่งกระบวนการรักษานี้อาจใช้เวลานานกว่า 1 เดือนขึ้นอยู่กับ
อาการบาดเจ็บของควายตัวนั้น 
2. การพนันในประเพณีชนควาย 

จากการศึกษาสามารถแบ่งรูปแบบและขั้นตอนการพนันในประเพณีชนควายได้ดังต่อไปน้ี [12] 
2.1 ช่วงเวลา/เทศกาล สถานที่จัดการแข่งขัน ในอดีตการจัดประเพณีชนควายนั้นจะจัดภายหลัง

สิ้นสุดฤดูกาลท านา ควายได้พักฟื้นร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงมีความเหมาะสมในการเข้าต่อสู้กัน ส าหรับ
สถานที่ในการจัดแข่งขันในอดีตจะเป็นลานโล่งกว้างเช่น บริเวณสวนมะพร้าวหรือลานหลังวัดที่มีพื้นที่มาก
เพียงพอ แต่ปัจจุบันถูกจ ากัดให้อยู่ในสนามแข่งขันที่มีการล้อมคอกอย่างแข็งแรงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการ
ต่อสู้ของควาย [6]  

2.2 กระบวนการวางเดิมพัน ผู้พนันชนควาย สามารถจ าแนกออกเป็น 2 ประเภทได้คือ 
2.2.1 การพนันระหว่างเจ้าของควายชน เพื่อให้เจ้าของควายสามารถปลดหนี้ค่าใช้จ่ายใน

การเลี้ยงดูควายของตนตลอดการเตรียมควาย 90 วันและให้ได้ก าไรมากพอส าหรับการเตรียมควายในการชน
ครั้งต่อไป อัตราเดิมพันระหว่างเจ้าของควายนั้นจะอยู่ระหว่าง 300,000 – 4,000,000 บาท ขึ้นอยู่กับชื่อเสียง
และสถิติชนะของควายชน [10] 

2.2.2 การพนันระหว่างนักพนันทั่วไป การวางเดิมพันจะเริ่มจากการอัตราต่อรองของควาย
ชนในคู่นั้น ๆ แล้วจึงประกบเงินเดิมพันกับคู่พนัน บางครั้งอาจเป็นการรวมเงินกันระหว่างนักพนันหลาย ๆ คน
แล้วจึงน าไปประกบกับคู่เดิมพันทั้งนี้เงินเดิมพันนั้นจะอยู่กับผู้ที่ถืออัตราเป็นต่อ 

2.2.3 กติกาการตัดสินแพ้-ชนะในการแข่งขันชนควาย 
1)  หากควายตัวใดวิ่งหนีก่อนจะถือว่าควายตัวนั้นเป็นฝ่ายแพ้ 
2) หากควายทั้ง 2 ตัวไม่เข้าปะทะกันนานเกิน 30 นาทีถือว่าเสมอ 
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        4. เพื่อศึกษาแนวทางในการใช้ “ควายชน” เป็นเครื่องมือเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในอ าเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
วิธีการวิจัย (Methods) 

การวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยด้วยวิธีเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นหลัก ผู้วิจัยท าการเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้เทคนิควิธีการ รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Research) จากแหล่งต่าง ๆ 
ติดต่อผู้เกี่ยวข้องเพื่อสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) และเข้าร่วมการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-
Participant Observation) จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยด้วยทฤษฏีหรือแนวคิดที่เกี่ยวข้อง แล้ว
น าเสนอผลการวิจัยด้วยการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ 
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย (Results and discussion) 
1. ที่มาของประเพณี ความเชื่อและกระบวนการเตรียมควายก่อนเข้าสู่การแข่งขันชนควาย  

1.1 ที่มาของประเพณีชนควาย 
ประเพณีชนควายปรากฏครั้งแรกในหนังสือชีวิวัฒน์ [5] ประพันธ์เมื่อปี พ.ศ.2427 โดยสมเด็จเจ้าฟ้า              

ภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช ทรงแต่งหนังสือเป็นรายงานการเสด็จตรวจราชการหัวเมือง
ปักษ์ใต้ทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หนังสือเล่มนี้ทรงพรรณนาถึงสภาพแวดล้อม
และเรื่องราวต่าง ๆ ในหัวเมืองที่ได้เสด็จไปประพาส หนังสือชีวิวัฒน์ได้อธิบายถึงก าเนิดของประเพณีนี้ ความว่า 
เป็นเพราะเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชผู้ปกครองเกาะสมุยในขณะนั้น ไม่อนุญาตให้ชาวเกาะสมุยใช้แรงงานควาย
ในภาคเกษตรนอกฤดูกาลท านา จึงปล่อยควายเป็นอิสระตามท้องทุ่งเพื่อประหยัดเวลาและทรัพยากรท่ีต้องใช้
ในการดูแล ควายจึงเกิดอาการคึกคะนองเที่ยวไล่ขวิดกันตามท้องทุ่ง ชาวเกาะสมุยเห็นดังนั้นจึงน าควายมาชน
กันตามพื้นที่โล่งกว้างราบเรียบเพื่อความสนุกสนาน กระทั่งได้รับความนิยมสูงขึ้นจึงจัดให้มีประจ าทุกปีและเกิด
การพัฒนารูปแบบและองค์ความรู้ในการชนควายมาจนปัจจุบัน 

1.2 ความเชื่อเกี่ยวกับประเพณีชนควาย 
จากการศึกษาพบว่า ความเชื่อหลายประการของประเพณีนี้มีความเกี่ยวข้องกับละครเรื่องรามเกียรติ์

สมุดไทยเล่มที่ 18 ว่าด้วยเรื่องราวการต่อสู้ของ 2 ควายพ่อลูก คือ ควายทรพาและควายทรพี  [4] ดังจะเห็นได้
จากเนื้อหาในบทสวดที่เกี่ยวข้องกับการก าเนิด การเลี้ยงดูของแม่ควายนิลกาสรต่อควายทรพี การอ้อนวอนให้
เทวดาคุ้มครองพร้อมทั้งเสริมพลังให้กับลูกควายทรพี และการต่อสู้ของ 2 ควายพ่อลูก คือ ควายทรพาและ
ควายทรพี อิทธิพลของบทละครเรื่องรามเกียรติ์นี้ยังได้ผสานกับความเชื่อท้องถิ่นเกี่ย วกับฤกษ์ยาม ต ารับยา
โบราณ คุณไสยเวทมนต์ การเขียนอักขระเพื่อเสริมสร้างพละก าลังและสิริมงคลให้กับควายชน กระทั่งเกิดการ
พัฒนาวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับความเชื่อและการปลุกเสกเลขยันต์ดังที่ปรากฏในต าราที่เกี่ยวกับการปลุกเสกควาย
ชน [11]  

1.3 กระบวนการเตรียมควายก่อนเข้าสู่การชนควายและหลังแข่งขัน  การเตรียมควายเพื่อเข้า
แข่งขันนั้นสามารถแบ่งออกได้ 2 ระยะ คือ [9] 

1.3.1 ก่อนแข่งขัน คือ ก่อนน าควายเข้าแข่งขันจะต้องเตรียมควายพร้อมทางร่างกายและ
จิตใจให้กับควายอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 90 วัน ด้วยการน าควายไปเก็บตัวบริเวณสนามแข่งขัน โดยเจ้าของ
ควายจะต้องสร้างเพิงพักชั่วคราวขึ้นเองเพื่อดูแลควายตลอด 24 ชั่วโมง ต้องน าควายเดินออกก าลังกาย การน า
ควายออกเดินในแต่ละคร้ังจะใช้เวลาประมาณ 1.30 – 2 ชั่วโมงขึ้นอยู่กับเทคนิคในการเลี้ยงของผู้เลี้ยง และ
ควายจะต้องบ ารุงควายให้มีความสมบูรณ์สูงสุดด้วยการให้อาหารเสริมที่นอกเหนือจากหญ้าสด คือ ข้าว ไข่แดง 
วิตามินและเกลือแร่ที่หาได้ตามร้านขายยาทั่วไป 

1.3.2 หลังการแข่งขัน หลังการแข่งขันสิ้นสุดลงจะเข้ากระบวนการรักษาควายโดยใช้ยาแก้
ปวดหรือยาฆ่าเชื้อที่หาได้ตามร้านขายยาทั่วไป ซึ่งกระบวนการรักษานี้อาจใช้เวลานานกว่า 1 เดือนขึ้นอยู่กับ
อาการบาดเจ็บของควายตัวนั้น 
2. การพนันในประเพณีชนควาย 

จากการศึกษาสามารถแบ่งรูปแบบและขั้นตอนการพนันในประเพณีชนควายได้ดังต่อไปน้ี [12] 
2.1 ช่วงเวลา/เทศกาล สถานที่จัดการแข่งขัน ในอดีตการจัดประเพณีชนควายนั้นจะจัดภายหลัง

สิ้นสุดฤดูกาลท านา ควายได้พักฟื้นร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงมีความเหมาะสมในการเข้าต่อสู้กัน ส าหรับ
สถานที่ในการจัดแข่งขันในอดีตจะเป็นลานโล่งกว้างเช่น บริเวณสวนมะพร้าวหรือลานหลังวัดที่มีพื้นที่มาก
เพียงพอ แต่ปัจจุบันถูกจ ากัดให้อยู่ในสนามแข่งขันที่มีการล้อมคอกอย่างแข็งแรงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการ
ต่อสู้ของควาย [6]  

2.2 กระบวนการวางเดิมพัน ผู้พนันชนควาย สามารถจ าแนกออกเป็น 2 ประเภทได้คือ 
2.2.1 การพนันระหว่างเจ้าของควายชน เพื่อให้เจ้าของควายสามารถปลดหนี้ค่าใช้จ่ายใน

การเลี้ยงดูควายของตนตลอดการเตรียมควาย 90 วันและให้ได้ก าไรมากพอส าหรับการเตรียมควายในการชน
ครั้งต่อไป อัตราเดิมพันระหว่างเจ้าของควายนั้นจะอยู่ระหว่าง 300,000 – 4,000,000 บาท ขึ้นอยู่กับชื่อเสียง
และสถิติชนะของควายชน [10] 

2.2.2 การพนันระหว่างนักพนันทั่วไป การวางเดิมพันจะเริ่มจากการอัตราต่อรองของควาย
ชนในคู่นั้น ๆ แล้วจึงประกบเงินเดิมพันกับคู่พนัน บางครั้งอาจเป็นการรวมเงินกันระหว่างนักพนันหลาย ๆ คน
แล้วจึงน าไปประกบกับคู่เดิมพันทั้งนี้เงินเดิมพันนั้นจะอยู่กับผู้ที่ถืออัตราเป็นต่อ 

2.2.3 กติกาการตัดสินแพ้-ชนะในการแข่งขันชนควาย 
1)  หากควายตัวใดวิ่งหนีก่อนจะถือว่าควายตัวนั้นเป็นฝ่ายแพ้ 
2) หากควายทั้ง 2 ตัวไม่เข้าปะทะกันนานเกิน 30 นาทีถือว่าเสมอ 
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3) เมื่อรู้ผลแล้ว จะมีการเปิดประตูคอกด้านหนึ่งให้เฉพาะควายตัวที่แพ้วิ่งออกนอกสนามไป  
 จากการสัมภาษณ์พบว่า การพนันชนควายในอ าเภอเกาะสมุยไม่เคยเกิดปรากฏการณ์ชักดาบไม่
จ่ายเงินพนัน เนื่องจากเกาะสมุยมีขนาดเล็กและรายล้อมไปด้วยน้ าทะเล ท าให้ผู้คนในอ าเภอเกาะสมุยล้วนแต่
เป็นเครือญาติหรือคนบ้านใกล้เรือนเคียงที่อาศัยอยู่ร่วมกันมานาน อีกทั้งการเดินทางเข้าออกที่เกาะแห่งนี้มี
เพียงรูปแบบเดียว คือ ขึ้นเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากระหว่างเกาะกับแผ่นดินใหญ่และในอ าเภอเกาะสมุยมีท่าเรือข้าม
ฟากเพียง 2 แห่งเท่านั้น ท าให้ผู้เล่นสามารถวางใจได้เมื่อมีการการวางเดิมพันระหว่างกัน [12] 
3. ความแตกต่างของประเพณีชนควายในอดีตและปัจจุบัน 

ความแตกต่างระหว่างประเพณีชนควายในอดีตกับปัจจุบันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น การเข้ามาในพื้นที่อ าเภอเกาะสมุยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และ
นายทุนที่เข้ามาลงทุนธุรกิจต่าง ๆ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยหน่วยงานของรัฐทั้งระบบไฟฟ้า ระบบ
ประปาและคมนาคมที่ยิ่งเสริมให้นักลงทุนเข้ามาในพื้นที่มากยิ่งขึ้น พื้นที่ทางการเกษตรที่มีจ ากัดถูกกว้านซื้อ
เพื่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกต่อนักท่องเที่ยวและนายทุนอย่างมากจนส่งผลให้ชาวเกาะสมุยจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของตนเองและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวเกาะสมุยนี้ส่งผลกระทบ
ต่อประเพณีชนควายอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้  

จากการศึกษาเชิงเอกสารและการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยพบว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับประเพณีชน
ควายสอดคล้องกับปัจจัยของการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม [3] โดยปัจจัยหลักที่ท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงประเพณีชนควายบนเกาะสมุยมาจากปัจจัยภายนอกเป็นสาเหตุหลัก  กล่าวคือ การเปลี่ยนแปลง
ลักษณะประชากร เช่น การย้ายถิ่นฐานเข้ามาในพื้นที่อ าเภอเกาะสมุยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ นายทุน
จากต่างถิ่น ส่งผลให้เกิดความต้องการทรัพยากรในการตอบสนองต่อความความต้องการของประชากรต่างถิ่น
เหล่านั้น กระทั่งเกิดการกว้านซื้อ ปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่เคยเป็นพื้นที่เพื่อการเกษตรเป็นแหล่งอ านวยความสะดวก
แก่นักท่องเที่ยวและนายทุน การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติส่งผลให้ชาวเกาะสมุยต้อง
ปรับวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับการเข้ามาของคนต่างถิ่น กระทั่งเกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันเกิดการเรียนรู้ความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม เกิดการรับและเลียนแบบ (การยืมวัฒนธรรม) กระทั่งส่งผลต่อความคิด ค่านิยมและ
พฤติกรรมของชาวเกาะสมุยอย่างต่อเนื่อง จนท าให้ค่านิยมทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวเกาะสมุยเปลี่ยนไป
จนส่งผลต่อประเพณีชนควายต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับแนวคิดของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไป [1] 
4. สรุปผลการวิจัย 

จากข้อมูลที่ปรากฏในหนังสือชีวิวัฒน์ประพันธ์เมื่อปี พ.ศ.2427 โดยสมเด็จเจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ 
กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดชบันทึกว่า ประเพณีชนควายบนเกาะสมุยเกิดขึ้นเพราะค าสั่งจาก เจ้าเมือง
นครศรีธรรมราชผู้ปกครองเกาะสมุยในขณะนั้น ไม่อนุญาตให้ชาวเกาะสมุยใช้แรงงานควายในภาคเกษตรนอก

ฤดูกาลท านา ชาวบ้านจึงปล่อยควายเป็นอิสระ ควายจึงเกิดอาการคึกคะนองเที่ยวไล่ขวิดกัน ชาวเกาะสมุยเห็น
ดังนั้นจึงน าควายมาชนกัน และเมื่อได้รับความนิยมกิจกรรมนี้ก็สืบต่อกันมาเป็นประเพณีจนปัจจุบัน ส าหรับ
ความเชื่อต่าง ๆ ในประเพณีชนควายล้วนแต่มีความเกี่ยวข้องกับบทละครเรื่อง รามเกียรติ์ ผู้วิจัยพบว่าบทสวด
ปลุกเสกควายชนมีเนื้อหาตรงกับการฝากฝังควายทรพีไว้กับเทวดาทั้ง 6 เพื่อคุ้มครองและเพิ่มพละก าลังให้กับ
ควายทรพีของแม่ควาย ยันตท์ี่เขียนก ากับตามส่วนต่าง ๆ จะเขียนด้วยอักขระขอม ซึ่งหมอควายผู้ท าหน้าที่ปลุก
เสกควายจะได้รับการถ่ายทอดวิชาการอ่านและเขียนภาษาขอมมาจากบรรพบุรุษหรือหมอควายในอดีต  

แต่ปัจจุบันประเพณีชนควายได้เปลี่ยนแปลงไปมากอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ส่งผล
กระทบต่อวัฒนธรรม ปัจจัยทั้งหลาย เช่น การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการเข้ามาของระบบทุน
นิยมที่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและค่านิยมดั้งเดิม ภาวการณ์ทั้งหลายนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเพณีชนควาย
จนยากที่จะด ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ที่เคยมีมาแต่โบราณ จากเดิมที่การพนันชนควายเป็นเพียงการพนันเพื่อความ
สนุกสนาม วางเดิมพันเพียงเล็กน้อยเพื่อความตื่นเต้น กลายเป็นการพนันเพื่อหวังผลก าไรของนายทุนต่างถิ่น
โดยที่คนท้องถิ่นหายคนกลายมาเป็นเพียงคนรับจ้างเลี้ยงควายเท่านั้น 

 ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่ผันผวนอย่างรุนแรงและรวดเร็วประเพณีชนควายกลับต้องเผชิญหน้ากับการ
ท้าทายที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม เมื่อหน่วยงานรัฐมองเห็นว่าประเพณีนี้ เป็นกิจกรรมที่มีความรุนแรงและการพนัน ท า
ให้กลุ่มผู้อนุรักษ์ประเพณีชนควายที่ยังหลงเหลือเพียงน้อยนิดไม่ได้รับการสนับสนุนใด ๆ ทั้งสิ้น ดังนั้นการจะใช้
ประเพณีชนควายเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับชุมชนจึงต้องอาศัยภาค
ประชาสังคมในการขับเคลื่อน โดยมีแนวทางดังต่อไปนี ้

1. เสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ชมด้วยการปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานบริเวณสนามชนควายให้
มีความพร้อมส าหรับการรองรับผู้เขา้มาชมการชนควายให้มีมาตรฐานและสามารถรองรับผู้เข้าชมได้จ านวนมาก 

2. รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับประเพณีชนควายให้เป็นแบบแผนและท าการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง 
ๆ ให้มากยิ่งขึ้น เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ข้างทาง จัดท าสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่าง ๆ เช่น วีดีทัศน์ บทความ 
รูปภาพ เพื่อเผยแพร่ผ่านเว็บไซตอ์ย่างเป็นทางการ เพื่อให้เอกลักษณ์ของเกาะสมุยเป็นที่รู้จักของประชาคมโลก 

3. ประสานความร่วมมือกับมัคคุเทศก์ท้องถิ่นให้แนะน านักท่องเที่ยวต่างชาติได้มาเยี่ยมชมการแข่งขัน
ชนควายอันจะก่อให้เกิดรายไดก้ับชุมชน ทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ได้อย่างตรงจุดกับกลุ่มเป้าหมาย 
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3) เมื่อรู้ผลแล้ว จะมีการเปิดประตูคอกด้านหนึ่งให้เฉพาะควายตัวที่แพ้วิ่งออกนอกสนามไป  
 จากการสัมภาษณ์พบว่า การพนันชนควายในอ าเภอเกาะสมุยไม่เคยเกิดปรากฏการณ์ชักดาบไม่
จ่ายเงินพนัน เนื่องจากเกาะสมุยมีขนาดเล็กและรายล้อมไปด้วยน้ าทะเล ท าให้ผู้คนในอ าเภอเกาะสมุยล้วนแต่
เป็นเครือญาติหรือคนบ้านใกล้เรือนเคียงที่อาศัยอยู่ร่วมกันมานาน อีกทั้งการเดินทางเข้าออกที่เกาะแห่งนี้มี
เพียงรูปแบบเดียว คือ ขึ้นเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากระหว่างเกาะกับแผ่นดินใหญ่และในอ าเภอเกาะสมุยมีท่าเรือข้าม
ฟากเพียง 2 แห่งเท่านั้น ท าให้ผู้เล่นสามารถวางใจได้เมื่อมีการการวางเดิมพันระหว่างกัน [12] 
3. ความแตกต่างของประเพณีชนควายในอดีตและปัจจุบัน 

ความแตกต่างระหว่างประเพณีชนควายในอดีตกับปัจจุบันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น การเข้ามาในพื้นที่อ าเภอเกาะสมุยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และ
นายทุนที่เข้ามาลงทุนธุรกิจต่าง ๆ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยหน่วยงานของรัฐทั้งระบบไฟฟ้า ระบบ
ประปาและคมนาคมที่ยิ่งเสริมให้นักลงทุนเข้ามาในพื้นที่มากยิ่งขึ้น พื้นที่ทางการเกษตรที่มีจ ากัดถูกกว้านซื้อ
เพื่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกต่อนักท่องเที่ยวและนายทุนอย่างมากจนส่งผลให้ชาวเกาะสมุยจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของตนเองและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวเกาะสมุยนี้ส่งผลกระทบ
ต่อประเพณีชนควายอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้  

จากการศึกษาเชิงเอกสารและการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยพบว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับประเพณีชน
ควายสอดคล้องกับปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม [3] โดยปัจจัยหลักที่ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงประเพณีชนควายบนเกาะสมุยมาจากปัจจัยภายนอกเป็นสาเหตุหลัก  กล่าวคือ การเปล่ียนแปลง
ลักษณะประชากร เช่น การย้ายถิ่นฐานเข้ามาในพื้นที่อ าเภอเกาะสมุยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ นายทุน
จากต่างถ่ิน ส่งผลให้เกิดความต้องการทรัพยากรในการตอบสนองต่อความความต้องการของประชากรต่างถิ่น
เหล่านั้น กระทั่งเกิดการกว้านซื้อ ปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่เคยเป็นพื้นที่เพื่อการเกษตรเป็นแหล่งอ านวยความสะดวก
แก่นักท่องเที่ยวและนายทุน การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติส่งผลให้ชาวเกาะสมุยต้อง
ปรับวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับการเข้ามาของคนต่างถิ่น กระทั่งเกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันเกิดการเรียนรู้ความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม เกิดการรับและเลียนแบบ (การยืมวัฒนธรรม) กระทั่งส่งผลต่อความคิด ค่านิยมและ
พฤติกรรมของชาวเกาะสมุยอย่างต่อเนื่อง จนท าให้ค่านิยมทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวเกาะสมุยเปลี่ยนไป
จนส่งผลต่อประเพณีชนควายต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับแนวคิดของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไป [1] 
4. สรุปผลการวิจัย 

จากข้อมูลที่ปรากฏในหนังสือชีวิวัฒน์ประพันธ์เมื่อปี พ.ศ.2427 โดยสมเด็จเจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ 
กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดชบันทึกว่า ประเพณีชนควายบนเกาะสมุยเกิดขึ้นเพราะค าสั่งจาก เจ้าเมือง
นครศรีธรรมราชผู้ปกครองเกาะสมุยในขณะนั้น ไม่อนุญาตให้ชาวเกาะสมุยใช้แรงงานควายในภาคเกษตรนอก

ฤดูกาลท านา ชาวบ้านจึงปล่อยควายเป็นอิสระ ควายจึงเกิดอาการคึกคะนองเที่ยวไล่ขวิดกัน ชาวเกาะสมุยเห็น
ดังนั้นจึงน าควายมาชนกัน และเมื่อได้รับความนิยมกิจกรรมนี้ก็สืบต่อกันมาเป็นประเพณีจนปัจจุบัน ส าหรับ
ความเชื่อต่าง ๆ ในประเพณีชนควายล้วนแต่มีความเกี่ยวข้องกับบทละครเรื่อง รามเกียรติ์ ผู้วิจัยพบว่าบทสวด
ปลุกเสกควายชนมีเนื้อหาตรงกับการฝากฝังควายทรพีไว้กับเทวดาทั้ง 6 เพื่อคุ้มครองและเพิ่มพละก าลังให้กับ
ควายทรพีของแม่ควาย ยันตท์ี่เขียนก ากับตามส่วนต่าง ๆ จะเขียนด้วยอักขระขอม ซึ่งหมอควายผู้ท าหน้าที่ปลุก
เสกควายจะได้รับการถ่ายทอดวิชาการอ่านและเขียนภาษาขอมมาจากบรรพบุรุษหรือหมอควายในอดีต  

แต่ปัจจุบันประเพณีชนควายได้เปลี่ยนแปลงไปมากอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ส่งผล
กระทบต่อวัฒนธรรม ปัจจัยทั้งหลาย เช่น การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการเข้ามาของระบบทุน
นิยมที่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและค่านิยมดั้งเดิม ภาวการณ์ทั้งหลายนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเพณีชนควาย
จนยากที่จะด ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ที่เคยมีมาแต่โบราณ จากเดิมที่การพนันชนควายเป็นเพียงการพนันเพื่อความ
สนุกสนาม วางเดิมพันเพียงเล็กน้อยเพื่อความตื่นเต้น กลายเป็นการพนันเพื่อหวังผลก าไรของนายทุนต่างถิ่น
โดยที่คนท้องถิ่นหายคนกลายมาเป็นเพียงคนรับจ้างเลี้ยงควายเท่านั้น 

 ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่ผันผวนอย่างรุนแรงและรวดเร็วประเพณีชนควายกลับต้องเผชิญหน้ากับการ
ท้าทายที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม เมื่อหน่วยงานรัฐมองเห็นว่าประเพณีนี้ เป็นกิจกรรมที่มีความรุนแรงและการพนัน ท า
ให้กลุ่มผู้อนุรักษ์ประเพณีชนควายที่ยังหลงเหลือเพียงน้อยนิดไม่ได้รับการสนับสนุนใด ๆ ทั้งสิ้น ดังนั้นการจะใช้
ประเพณีชนควายเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับชุมชนจึงต้องอาศัยภาค
ประชาสังคมในการขับเคลื่อน โดยมีแนวทางดังต่อไปนี ้

1. เสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ชมด้วยการปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานบริเวณสนามชนควายให้
มีความพร้อมส าหรับการรองรับผู้เขา้มาชมการชนควายให้มีมาตรฐานและสามารถรองรับผู้เข้าชมได้จ านวนมาก 

2. รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับประเพณีชนควายให้เป็นแบบแผนและท าการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง 
ๆ ให้มากยิ่งขึ้น เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ข้างทาง จัดท าสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่าง ๆ เช่น วีดีทัศน์ บทความ 
รูปภาพ เพื่อเผยแพร่ผ่านเว็บไซตอ์ย่างเป็นทางการ เพื่อให้เอกลักษณ์ของเกาะสมุยเป็นที่รู้จักของประชาคมโลก 

3. ประสานความร่วมมือกับมัคคุเทศก์ท้องถิ่นให้แนะน านักท่องเที่ยวต่างชาติได้มาเยี่ยมชมการแข่งขัน
ชนควายอันจะก่อให้เกิดรายไดก้ับชุมชน ทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ได้อย่างตรงจุดกับกลุ่มเป้าหมาย 
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กฎหมายขายฝาก : ศกึษาเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างหลกัเกณฑ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์

และพระราชบญัญัตคิุม้ครองประชาชนในการท�าสญัญาขายฝากท่ีดนิเพือ่เกษตรกรรมหรือทีอ่ยูอ่าศยั พ.ศ.2562

ศุภวีร์ เกลี้ยงจันทร์1*

บทคัดย่อ
แต่เดิม บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่น�ามาใช้บังคับกับสัญญาขายฝาก ต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ต่อ

มาได้มีการตราพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการท�าสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2562 ขึ้นใช้

บงัคบัเฉพาะกบัการท�าสญัญาขายฝากทีด่นิเพือ่เกษตรกรรมหรอืทีอ่ยูอ่าศัยซึง่มหีลักเกณฑ์แตกต่างไปจากประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์หลายประการ บทความน้ีจึงมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกฎหมายทั้งสองฉบับโดยใช้

เครื่องมือการศึกษาจากเอกสาร จากผลการศึกษาพบว่าหลักเกณฑ์ของกฎหมายทั้งสองฉบับมีความแตกต่างกันในประการส�าคัญ

หลายประการอนัเป็นการคุม้ครองสทิธขิองผูข้าย แต่ในขณะเดยีวกนักเ็ป็นการเพิม่ภาระและตดัทอนสทิธขิองผู้ซือ้จากหลกัเกณฑ์เดมิ 

ด้วยเหตดุงักล่าว มปัีญหาทีน่่าสนใจในอนัทีจ่ะศกึษาต่อไปว่าจากเหตดุงักล่าวจะมผีลกระทบต่อการตดัสนิใจของผูซ้ือ้ต่อการท�าสญัญา

ขายฝากหรือไม่ เพราะเหตุว่าหากผู้ซื้อไม่ตกลงท�าสัญญาขายฝาก ผลกระทบก็จะเกิดขึ้นกับผู้ขายซึ่งเป็นผู้เดือดร้อนทางการเงินและ

ต้องการแหล่งเงินทุนจากการท�าสัญญาขายฝาก

ค�าส�าคัญ : เปรียบเทียบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการท�าสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2562 

1	ผศ.,	หลักสูตรนิติศาสตร์	คณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยทักษิณ	สงขลา	90000
1	Asist.,	Law	Program,	Faculty	of	Law,	Thaksin	University,	Songkhla,	90000,	Thailand
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Sell Consignment Law: Comparing study the difference between Civil and Commercial 

Code and Protect of People to Conclude Sell on Consignment Contract for Agriculture 

and Living Land, Act B.E. 2562

Suphavee Gleangjun1*

Abstract
Previously,	the	application	of	law	relating	sell	on	consignment	contract,	enforce	by	Civil	and	Commercial	

Code.	Later	on	Protect	of	People	to	Conclude	the	Sell	on	Consignment	Contract	for	Agriculture	and	Living	Land	

Act	B.E.	2562	legislated	to	enforce	with	the	sell	on	consignment	contract	for	agriculture	and	living	land	which	

there	are	many	difference	conditions	from	Civil	and	Commercial	Code.	Therefore	this	article	has	an	objective	

to	study	in	order	to	compare	the	difference	between	those.	The	tool	of	this	study	will	be	a	documentary	study.	

From	a	study	result,	it	was	found	that	there	are	many	important	difference	which	is	protected	a	seller	and	on	

the	other	hand,	it	was	to	increase	a	burden	and	reduce	a	buyer	rights.	For	that	reason	there	is	an	interesting	

problem	to	study	in	the	future	about	an	effecting	to	decision	of	a	buyer	to	conclude	a	sell	on	consignment	

contract.	Because,	if	a	buyer	do	not	conclude	a	contract,	it	is	affecting	to	a	seller	those	are	being	a	financial	

problem	and	need	a	capital	from	sell	on	consignment	contract.	

Keywords : Compare, Civil and Commercial Code, Protect of People to Conclude Sell on Consignment Contract 

for Agriculture and Living Land Act B.E. 2562 

บทน า 

จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นในสังคมไทย  มีปัญหาอันเนื่องมาจากการท าสัญญาขายฝากเป็นอันมากดังเป็นที่รับรู้และ
ปรากฏตามสื่อสาธารณะต่างๆ เรื่อยมา โดยเฉพาะการขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย ผู้ซื้อฝากที่มีฐานะทาง
เศรษฐกิจท่ีดีกว่า มักจะท าสัญญาที่มีลักษณะเอารัดเอาเปรียบผู้ขายฝากที่มีสถานะทางเศรษฐกิจและอ านาจต่อรองที่ด้อยกว่า 
[1] เป็นผลให้ประชาชนจ านวนมากต้องสูญเสียที่ดินท ากินหรือที่อยู่อาศัย อันส่งผลให้ได้รับความเดือดร้อนเป็นอันมากจาก
ปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่องตลอดมา ซึ่งแต่เดิมนั้น บทบัญญัติของกฎหมายที่น ามาบังคับใช้กับสัญญาขายฝากไม่ว่าจะเป็น
สัญญาขายฝากในทรัพย์สินประเภทใด ต้องบังคับใช้ตามหลักเกณฑ์ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์2 บรรพ 3 เอกเทศ
สัญญา หมวด 4 การซื้อขายเฉพาะบางอย่าง ส่วนท่ี 1 ขายฝาก ตั้งแต่มาตรา 491 ถึง มาตรา 502 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 
มกราคม พ.ศ. 2467 และต่อมามีการประกาศใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ใหม่ ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 
2472  โดยพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ที่ได้ตรวจช าระใหม่  ตามล าดับ
[2] และแม้ว่าในอดีตที่ผ่านมาจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการขายฝากไปบ้าง
แล้วเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 12) 
ปี พ.ศ. 2541 ซึ่งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 492 ก าหนดให้ผู้ไถ่มีสิทธิวางทรัพย์อันเป็นสินไถ่ต่อส านักงานวางทรัพย์ภายใน
ก าหนดเวลาไถ่ มาตรา 496 ก าหนดให้ก าหนดเวลาไถ่ สามารถท าสัญญาขยายก าหนดเวลาไถ่ได้ และ มาตรา 499 ก าหนดสิน
ไถ่ ให้ไถ่ได้ตามราคาขายฝากที่แท้จริงรวมประโยชน์ตอบแทนร้อยละ 15 ต่อปี แต่อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการขาย
ฝากอสังหาริมทรัพย์ก็ไม่ได้ทุเลาเบาบางลงแต่อย่างใด 

ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น สภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งท าหน้าที่แทนสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาในขณะนั้นจึงได้ตรา
พระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการท าสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่ อยู่อาศัย พ.ศ. 25623 ขึ้นใช้บังคับ
เฉพาะกับการท าสัญญาขายฝากท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมหรือท่ีอยู่อาศัย โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้เมื่อ
วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2562 เพื่อคุ้มครองผู้ขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัยให้ได้รับความเป็นธรรมจากการท า
สัญญาขายฝาก [3] อันเป็นส่วนหน่ึงในการแก้ไขปัญหาลดความเหลื่อมล้ าตามนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของรัฐบาลใน
ขณะนั้น  ดังนั้นจึงเป็นที่มาของการศึกษานี้เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างหลักเกณฑ์ของกฎหมายทั้งสองฉบับ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาหลักเกณฑ์ทางกฎหมายของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 
เอกเทศสัญญา หมวด 4 การซื้อขายเฉพาะบางอย่าง ส่วนท่ี 1 ขายฝากและพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการท าสัญญา
ขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2562 2) เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักเกณฑ์ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 เอกเทศสัญญา หมวด 4 การซื้อขายเฉพาะบางอย่าง ส่วนที่ 1 ขายฝากและ
พระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการท าสัญญาขายฝากท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมหรือท่ีอยู่อาศัย พ.ศ. 2562 

วิธีการวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งใช้วิธีการศึกษาวิจัยเอกสาร (Documentary 
Research) เพื่อศึกษาถึงหลักเกณฑ์บทบัญญัติของกฎหมายทั้งสองฉบับที่จะท าการศึกษาดังกล่าวมาและน าหลักเกณฑ์ของ
กฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าวมาวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อแตกต่างกัน โดยจะท าการศึกษารวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากหนังสือ 
ต ารา วิทยานิพนธ์ วารสาร บทความวิชาการ กฎหมายและค าพิพากษาของศาลไทยที่เกี่ยวข้อง  

 
                                                           
2 ตอ่ไปนีข้อใช้ค ายอ่วา่ ป.พ.พ. เม่ืออ้างถึงบทบญัญัติมาตราในประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ 
3 ตอ่ไปนีข้อใช้ค ายอ่วา่ พ.ร.บ.คุ้มครองประชาชนฯ แทนค าวา่พระราชบญัญัตคิุ้มครองประชาชนในการท าสญัญาขายฝากที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม
หรือที่อยูอ่าศยั พ.ศ. 2562 
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

บทน า 

จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นในสังคมไทย  มีปัญหาอันเนื่องมาจากการท าสัญญาขายฝากเป็นอันมากดังเป็นที่รับรู้และ
ปรากฏตามสื่อสาธารณะต่างๆ เรื่อยมา โดยเฉพาะการขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย ผู้ซื้อฝากที่มีฐานะทาง
เศรษฐกิจท่ีดีกว่า มักจะท าสัญญาที่มีลักษณะเอารัดเอาเปรียบผู้ขายฝากที่มีสถานะทางเศรษฐกิจและอ านาจต่อรองที่ด้อยกว่า 
[1] เป็นผลให้ประชาชนจ านวนมากต้องสูญเสียที่ดินท ากินหรือที่อยู่อาศัย อันส่งผลให้ได้รับความเดือดร้อนเป็นอันมากจาก
ปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่องตลอดมา ซึ่งแต่เดิมนั้น บทบัญญัติของกฎหมายที่น ามาบังคับใช้กับสัญญาขายฝากไม่ว่าจะเป็น
สัญญาขายฝากในทรัพย์สินประเภทใด ต้องบังคับใช้ตามหลักเกณฑ์ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์2 บรรพ 3 เอกเทศ
สัญญา หมวด 4 การซื้อขายเฉพาะบางอย่าง ส่วนท่ี 1 ขายฝาก ตั้งแต่มาตรา 491 ถึง มาตรา 502 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 
มกราคม พ.ศ. 2467 และต่อมามีการประกาศใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ใหม่ ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 
2472  โดยพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ท่ีได้ตรวจช าระใหม่  ตามล าดับ
[2] และแม้ว่าในอดีตที่ผ่านมาจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการขายฝากไปบ้าง
แล้วเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 12) 
ปี พ.ศ. 2541 ซึ่งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 492 ก าหนดให้ผู้ไถ่มีสิทธิวางทรัพย์อันเป็นสินไถ่ต่อส านักงานวางทรัพย์ภายใน
ก าหนดเวลาไถ่ มาตรา 496 ก าหนดให้ก าหนดเวลาไถ่ สามารถท าสัญญาขยายก าหนดเวลาไถ่ได้ และ มาตรา 499 ก าหนดสิน
ไถ่ ให้ไถ่ได้ตามราคาขายฝากที่แท้จริงรวมประโยชน์ตอบแทนร้อยละ 15 ต่อปี แต่อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการขาย
ฝากอสังหาริมทรัพย์ก็ไม่ได้ทุเลาเบาบางลงแต่อย่างใด 

ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น สภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งท าหน้าที่แทนสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาในขณะนั้นจึงได้ตรา
พระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการท าสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่ อยู่อาศัย พ.ศ. 25623 ขึ้นใช้บังคับ
เฉพาะกับการท าสัญญาขายฝากท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมหรือท่ีอยู่อาศัย โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้เมื่อ
วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2562 เพื่อคุ้มครองผู้ขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัยให้ได้รับความเป็นธรรมจากการท า
สัญญาขายฝาก [3] อันเป็นส่วนหน่ึงในการแก้ไขปัญหาลดความเหลื่อมล้ าตามนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของรัฐบาลใน
ขณะนั้น  ดังนั้นจึงเป็นที่มาของการศึกษานี้เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างหลักเกณฑ์ของกฎหมายทั้งสองฉบับ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาหลักเกณฑ์ทางกฎหมายของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 
เอกเทศสัญญา หมวด 4 การซื้อขายเฉพาะบางอย่าง ส่วนท่ี 1 ขายฝากและพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการท าสัญญา
ขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2562 2) เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักเกณฑ์ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 เอกเทศสัญญา หมวด 4 การซื้อขายเฉพาะบางอย่าง ส่วนที่ 1 ขายฝากและ
พระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการท าสัญญาขายฝากท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมหรือท่ีอยู่อาศัย พ.ศ. 2562 

วิธีการวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งใช้วิธีการศึกษาวิจัยเอกสาร (Documentary 
Research) เพื่อศึกษาถึงหลักเกณฑ์บทบัญญัติของกฎหมายทั้งสองฉบับที่จะท าการศึกษาดังกล่าวมาและน าหลักเกณฑ์ของ
กฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าวมาวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อแตกต่างกัน โดยจะท าการศึกษารวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากหนังสือ 
ต ารา วิทยานิพนธ์ วารสาร บทความวิชาการ กฎหมายและค าพิพากษาของศาลไทยที่เกี่ยวข้อง  

 
                                                           
2 ตอ่ไปนีข้อใช้ค ายอ่วา่ ป.พ.พ. เม่ืออ้างถึงบทบญัญัติมาตราในประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ 
3 ตอ่ไปนีข้อใช้ค ายอ่วา่ พ.ร.บ.คุ้มครองประชาชนฯ แทนค าวา่พระราชบญัญัตคิุ้มครองประชาชนในการท าสญัญาขายฝากที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม
หรือที่อยูอ่าศยั พ.ศ. 2562 



1934
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาหลักเกณฑ์ของกฎหมายขายฝากตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 เอกเทศสัญญา 
หมวด 4 การซื้อขายเฉพาะบางอย่าง ส่วนที่ 1 ขายฝากและพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการท าสัญญาขายฝากท่ีดิน
เพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2562 พบว่าหลักเกณฑ์ของกฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าวมีความแตกต่างกันในหลาย
ประการที่เพิ่งบัญญัติเพิ่มเติมขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองผู้ขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัยให้ได้รับความ
เป็นธรรมจากการท าธุรกรรมขายฝาก โดยจะยกขึ้นวิเคราะห์และเปรียบเทียบเป็นข้อๆ แต่ละเรื่องไป ดังนี้  

1) ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมาย บทบัญญัติเรื่องการขายฝากตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บังคับใช้กับ
การขายฝากท้ังที่เป็นสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าสังหาริมทรัพย์ธรรมดา สังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษ หรืออสังหาริมทรัพย์  [4] ไม่ว่าเป็น
อสังหาริมทรัพย์ซึ่งใช้เพื่อประโยชน์อย่างใดและไม่ว่าผู้ขายฝากเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ตาม ส่วนหลักเกณฑ์ตาม
พ.ร.บ.คุ้มครองประชาชนฯ ใช้บังคับเฉพาะกับการขายฝากอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือการขายฝากที่อยู่
อาศัยซึ่งผู้ขายฝากเป็นบุคคลธรรมดาเท่าน้ัน [5] ดังนั้น การขายฝากท่ีไม่เข้าหลักเกณฑ์ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองประชาชนฯ ก็ยังคง
ต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ต่อไปตามเดิม เช่นการขายฝากท่ีดินรกร้างว่างเปล่า หรืออสังหาริมทรัพย์อื่นที่
ไม่ได้ใช้เพื่ออยู่อาศัย เช่นโกดัง สถานที่ออกก าลังกาย สระว่ายน้ า เป็นต้น เว้นแต่จะใช้สถานที่ดังกล่าวเป็นที่อยู่อาศัยหรือที่
เกี่ยวเนื่องกับการอยู่อาศัยหรือเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยด้วย ถ้าเช่นนี้ก็ยังคงอยู่ในบังคับของ พ.ร.บ.คุ้มครองประชาชนฯ 
เช่นกัน  

2) แบบในการท านิติกรรม บทบัญญัติเรื่องการขายฝากตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่ได้ก าหนดแบบใน
การท าสัญญาขายฝากไว้เป็นการเฉพาะ แต่เมื่อสัญญาขายฝากเป็นสัญญาซื้อขาย ดังนั้นบทบัญญัตแิห่งกฎหมายทั้งหลายว่าด้วย
การซื้อขายจึงต้องน ามาใช้กับสัญญาขายฝากด้วยซึ่งรวมถึงเรื่องแบบในการท านิติกรรมการซื้อขายตาม ป.พ.พ.มาตรา 456 [6] 
ดังนั้นถ้าเป็นสัญญาขายฝากอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษก็จะต้องท าตามแบบ คือท าเป็นหนังสือและจด
ทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม ป.พ.พ.มาตรา 456 วรรคหน่ึง แต่หากเป็นสัญญาขายฝากสังหาริมทรัพย์ทั่วไป กฎหมาย
ไม่ได้ก าหนดแบบเอาไว้แต่อย่างใด เพียงแต่ก าหนดหลักฐานในการฟ้องร้องบังคับคดี กล่าวคือหาก เป็นการขายฝาก
สังหาริมทรัพย์ที่มีราคาตั้งแต่ 20,000 บาท หรือกว่านั้นข้ึนไป จะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างหนึ่งอย่างใดลงลายมือช่ือฝ่าย
ผู้ต้องรับผิดเป็นส าคัญ หรือได้วางมัดจ าไว้หรือได้ช าระหนี้บางส่วนแล้ว จึงจะฟ้องร้องบังคับคดีกันได้ 

ส่วนในการท าสัญญาขายฝากที่ดินที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองประชาชนฯ ได้ก าหนด
แบบไว้ให้ท าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ มิเช่นนั้นเป็นโมฆะ [7] ดังนั้น จึงเป็นการก าหนดแบบในการท า
นิติกรรมไว้เช่นเดียวกับการขายฝากอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษตาม ป.พ.พ.มาตรา 456 วรรคหนึ่ง ดังกล่าว
มาข้างต้น  

3) รายการในหนังสือสัญญาขายฝาก บทบัญญัติเรื่องการขายฝากตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่ได้
ก าหนดรายการที่ต้องมีในสัญญาขายฝากแต่อย่างใด เพียงแต่ได้ให้ความหมายและก าหนดสาระส าคัญของสัญญาขายฝากไว้
ตาม ป.พ.พ.มาตรา 491 ไว้ว่า “อันว่าขายฝากนั้น คือสัญญาซื้อขายซึ่งกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินตกไปยังผู้ซื้อ โดยมีข้อตกลงกันว่า
ผู้ขายอาจไถ่ทรัพย์นั้นคืนได้” [8] ส่วนการขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองประชาชนฯ นั้น 
เพียงแต่ให้ค านิยามของค าว่า “ขายฝาก” หมายความว่า ขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครอง
ประชาชนฯ มาตรา 4 [9] แต่ไม่ได้ให้ค านิยามความหมายของสัญญาขายฝากไว้เป็นการเฉพาะหรือบัญญัติไว้เป็นประการอื่นแต่
อย่างใด ดังนั้นความหมายของสัญญาขายฝากตามพระราชบัญญัติฯ นี้ ต้องน าบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย ์มาตรา 491 มาใช้บังคับโดยอนุโลมตาม พ.ร.บ. คุ้มครองประชาชนฯ มาตรา 6 วรรคหนึ่ง [5]  

อย่างไรก็ตาม หนังสือสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยตามพระราชบัญญัติฯ นี้ กฎหมายได้
ก าหนดรายการที่ต้องมีไว้ดังนี้ คือ (1) ช่ือและที่อยู่ของคู่สัญญา (2) รายการและลักษณะแห่งทรัพย์สินท่ีขายฝาก (3) ราคาที่
ขายฝาก (4) จ านวนสินไถ่ (5) วันท่ีขายฝากและก าหนดวันที่ครบก าหนดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองประชาชนฯ มาตรา 8 วรรคหนึ่ง 
[10] อันแตกต่างไปจากบทบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งไม่ได้ก าหนดรายการดังกล่าวไว้  นอกจากนั้น ตาม 
พ.ร.บ.คุ้มครองประชาชนฯ มาตรา 8 วรรคสอง ยังได้ก าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจหน้าที่ในการจดทะเบียนขายฝาก

ทรัพย์สินตาม พ.ร.บ.คุ้มครองประชาชนฯ มีหน้าที่ตรวจสอบหนังสือสัญญาขายฝากให้มีรายการครบถ้วนดังกล่าวมาด้วย จึง
เห็นได้ว่าบทบัญญัติดังกล่าว เป็นบทบัญญัติเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือคุ้มครองประชาชนเพิ่มเติมขึ้นมาจากเดิม 

4) สินไถ่ ในกรณีที่ไม่ได้ก าหนดสินไถ่กันไว้ว่าเท่าใด บทบัญญัติเรื่องการขายฝากตาม ป.พ.พ.มาตรา 499 วรรคหนึ่ง 
ให้ไถ่ตามราคาที่ขายฝาก ซึ่งในประเด็นดังกล่าว พ.ร.บ.คุ้มครองประชาชนฯ ไม่ได้บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะหรือบัญญัติไว้เป็น
ประการอื่น จึงต้องถือตามหลักเกณฑ์ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยอนุโลมตาม พ.ร.บ.คุ้มครองประชาชน มาตรา 
6 วรรคหนึ่ง [5] ส่วนการก าหนดสินไถ่นั้น จะก าหนดไว้สูงกว่าราคาขายฝากที่แท้จริงก็ได้แต่ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 15 ต่อปี 
ซึ่งหลักเกณฑ์ตาม ป.พ.พ.มาตรา 499 วรรคสอง และ พ.ร.บ.คุ้มครองประชาชนฯ มาตรา 8 วรรคสาม ก าหนดไว้เป็นอย่าง
เดียวกัน [11] โดยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองประชาชนฯ มาตรา 8 วรรคสาม ได้ก าหนดรายละเอียดลงไปให้ชัดเจนด้วยว่าการ
ค านวณสินไถ่ซึ่งเมื่อค านวณเป็นดอกเบี้ยแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี นั้น ค านวณนับแต่วันท่ีขายฝากจนถึงวันครบ
ก าหนดเวลาไถ่อันแตกต่างไปจากบทบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งไม่ได้ก าหนดไว้ให้ชัดเจนดังกล่าว 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการก าหนดสินไถ่ไว้สูงกว่าราคาที่ขายฝากและมีการไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝากก่อนครบ
ก าหนดเวลาไถ่ ในกรณีเช่นนี้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่ได้ก าหนดเอาไว้ให้ชัดเจนว่าจะต้องใช้สินไถ่เป็นจ านวนเท่าใด 
กล่าวคือ ต้องไถ่ตามจ านวนสินไถ่ที่ก าหนดไว้ หรือต้องใช้สินไถ่ลดลงตามอัตราส่วนของระยะเวลาไถ่ท่ีลดลงด้วย ในปัญหานี้มี
นักวิชาการบางส่วนให้ความเห็นว่าสินไถ่ควรลดน้อยลงตามอัตราส่วนของระยะเวลาไถ่ที่ลดลงด้วยจึงจะเป็นธรรมกับคู่สัญญา
ทั้งสองฝ่าย [4] [6] อย่างไรก็ตามในปัญหานี้ยังไม่ปรากฏค าพิพากษาของศาลฎีกาวินิจฉัยไว้แต่อย่างใด  ส่วนตาม พ.ร.บ.
คุ้มครองประชาชนฯ มาตรา 10 วรรคสอง ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในกรณีนี้ไว้อย่างชัดแจ้งว่า ในกรณีที่ผู้ขายฝากไถ่ทรัพย์สินที่
ขายฝากก่อนครบก าหนดเวลาไถ่ และจ านวนสินไถ่ก าหนดไว้สูงกว่าราคาที่ขายฝาก ให้ลดสินไถ่ในส่วนที่สูงกว่านั้นลงตาม
อัตราส่วนของระยะเวลาไถ่ที่ลดลง แต่ผู้ซื้อฝากมีสิทธิเรียกค่าเสียโอกาสได้ไม่เกินร้อยละสองต่อปีของจ านวนราคาที่ขายฝาก
ค านวณตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ก่อนถึงก าหนดเวลาไถ่ [12] จึงเห็นได้ว่าบทบัญญัติในส่วนนี้เป็นการคุ้มครองผู้ขายฝากแต่ใน
ขณะเดียวกันก็เป็นการลดทอนผลประโยชน์ของผู้ซื้อฝากที่ได้มาแต่เดิม 

5) อ านาจในการใช้สอยทรัพย์สินและดอกผลซ่ึงเกิดขึ้นจากทรัพย์สินที่ขายฝาก การขายฝาก ไม่ว่าเป็นการขาย
ฝากตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือตามพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนฯ ก็ดี กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ขายฝาก
ย่อมตกไปยังผู้ซื้อฝากตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 491 [13] ประกอบ พ.ร.บ.คุ้มครองประชาชนฯ มาตรา 6 
วรรคหนึ่ง ดังนั้นผู้ซื้อฝากย่อมมีสิทธิใช้สอยและหากมีดอกผลเกิดขึ้นจากทรัพย์สินที่ขายฝาก ดอกผลดังกล่าวจึงตกเป็นของผู้ซื้อ
ฝากตาม ป.พ.พ.มาตรา 1336 [14] อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองประชาชนฯ เกี่ยวกับเรื่องนี้นั้น ก าหนดว่า
ผู้ขายฝากมีสิทธิครอบครอง ใช้สอย และถือเอาซึ่งประโยชน์จากทรัพย์สินที่ขายฝากเพื่อประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม
หรือใช้เป็นที่อยู่อาศัยจนถึงวันท่ีหมดสิทธิในการไถ่ ทั้งนี้ โดยไม่ต้องช าระค่าตอบแทนให้แก่ผู้ซื้อฝาก และให้ดอกผลที่งอกจาก
ทรัพย์สินที่ขายฝากในระหว่างการขายฝากตกเป็นของผู้ขายฝากตาม พ.ร.บ.คุ้มครองประชาชนฯ มาตรา 12 วรรคหนึ่ง [15] 
และในกรณีทีผู่้ซื้อฝากได้รับค่าตอบแทนจากการให้บุคคลอื่นใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่ขายฝาก ให้ถือว่าค่าตอบแทนดังกล่าว
เป็นส่วนหน่ึงของสินไถ่ที่ได้ช าระแล้วตาม พ.ร.บ.คุ้มครองประชาชน มาตรา 8 วรรคสี่ [16] ดังนั้น ค่าตอบแทนดังกล่าวจึงไม่ใช่
ดอกผลที่ผู้ซื้อฝากจะถือเอาได้ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1336 แต่อย่างใด อันเป็นบทบัญญัติที่จ ากัดลดทอนสิทธิของเจ้าของผู้ซื้อซึ่ง
เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิตาม ป.พ.พ.มาตรา 1336 ซึ่งแตกต่างกับการขายฝากตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อย่างสิ้นเชิง
ที่ผู้ซื้อฝากมีสิทธ์ิใช้สอยทรัพย์สินและได้ซึ่งดอกผลในทรัพย์สินซึ่งตนซื้อฝากมาในฐานะเจ้าของกรรมสิทธ์ิ 

6) ก าหนดเวลาไถ่ การขายฝากตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้ก าหนดเวลาไถ่ไว้ โดยถ้าเป็น
อสังหาริมทรัพย์ จะก าหนดเวลาไถ่ได้ไม่เกิน 10 ปี และถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ จะก าหนดเวลาไถ่ได้ไม่เกิน 3 ปี ตาม ป.พ.พ.
มาตรา 494 ประกอบมาตรา 495 แต่ไม่ได้ก าหนดเวลาไถ่ข้ันต่ าเอาไว้แต่อย่างใด ส่วนการขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่
อยู่อาศัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองประชาชนฯ ได้ก าหนดว่าสัญญาขายฝากจะก าหนดเวลาไถ่ต่ ากว่า 1 ปี หรือเกิน 10 ไม่ได้ ในกรณี
ที่ก าหนดเวลาไถ่ต่ ากว่า 1 ปีหรือเกิน 10 ปี ให้ถือว่าก าหนดเวลาไถ่มีเวลา 1 ปี หรือ 10 ปี แล้วแต่กรณีตาม พ.ร.บ.คุ้มครอง
ประชาชน มาตรา 10 วรรคหนึ่ง [17] อันเป็นการก าหนดเวลาไถ่ข้ันต่ าเอาไว้เพื่อคุ้มครองผู้ขายฝากให้มีเวลาตามสมควรในการ
รวบรวมสินไถ่เพื่อมาไถ่ถอน ซึ่งเป็นข้อแตกต่างไปจากหลักเกณฑ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ท่ีไม่ได้ก าหนดเวลาขั้น
ต่ าในการไถ่ถอนไว้แต่อย่างใด  



1935
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาหลักเกณฑ์ของกฎหมายขายฝากตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 เอกเทศสัญญา 
หมวด 4 การซื้อขายเฉพาะบางอย่าง ส่วนท่ี 1 ขายฝากและพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการท าสัญญาขายฝากที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2562 พบว่าหลักเกณฑ์ของกฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าวมีความแตกต่างกันในหลาย
ประการที่เพิ่งบัญญัติเพิ่มเติมขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองผู้ขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัยให้ได้รับความ
เป็นธรรมจากการท าธุรกรรมขายฝาก โดยจะยกขึ้นวิเคราะห์และเปรียบเทียบเป็นข้อๆ แต่ละเรื่องไป ดังนี้  

1) ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมาย บทบัญญัติเรื่องการขายฝากตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บังคับใช้กับ
การขายฝากท้ังที่เป็นสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าสังหาริมทรัพย์ธรรมดา สังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษ หรืออสังหาริมทรัพย์  [4] ไม่ว่าเป็น
อสังหาริมทรัพย์ซึ่งใช้เพื่อประโยชน์อย่างใดและไม่ว่าผู้ขายฝากเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ตาม ส่วนหลักเกณฑ์ตาม
พ.ร.บ.คุ้มครองประชาชนฯ ใช้บังคับเฉพาะกับการขายฝากอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือการขายฝากที่อยู่
อาศัยซึ่งผู้ขายฝากเป็นบุคคลธรรมดาเท่าน้ัน [5] ดังนั้น การขายฝากท่ีไม่เข้าหลักเกณฑ์ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองประชาชนฯ ก็ยังคง
ต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ต่อไปตามเดิม เช่นการขายฝากท่ีดินรกร้างว่างเปล่า หรืออสังหาริมทรัพย์อื่นที่
ไม่ได้ใช้เพื่ออยู่อาศัย เช่นโกดัง สถานที่ออกก าลังกาย สระว่ายน้ า เป็นต้น เว้นแต่จะใช้สถานที่ดังกล่าวเป็นที่อยู่อาศัยหรือที่
เกี่ยวเนื่องกับการอยู่อาศัยหรือเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยด้วย ถ้าเช่นนี้ก็ยังคงอยู่ในบังคับของ พ.ร.บ.คุ้มครองประชาชนฯ 
เช่นกัน  

2) แบบในการท านิติกรรม บทบัญญัติเรื่องการขายฝากตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่ได้ก าหนดแบบใน
การท าสัญญาขายฝากไว้เป็นการเฉพาะ แต่เมื่อสัญญาขายฝากเป็นสัญญาซื้อขาย ดังนั้นบทบัญญัตแิห่งกฎหมายทั้งหลายว่าด้วย
การซื้อขายจึงต้องน ามาใช้กับสัญญาขายฝากด้วยซึ่งรวมถึงเรื่องแบบในการท านิติกรรมการซื้อขายตาม ป.พ.พ.มาตรา 456 [6] 
ดังนั้นถ้าเป็นสัญญาขายฝากอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษก็จะต้องท าตามแบบ คือท าเป็นหนังสือและจด
ทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม ป.พ.พ.มาตรา 456 วรรคหน่ึง แต่หากเป็นสัญญาขายฝากสังหาริมทรัพย์ทั่วไป กฎหมาย
ไม่ได้ก าหนดแบบเอาไว้แต่อย่างใด เพียงแต่ก าหนดหลักฐานในการฟ้องร้องบังคับคดี กล่าวคือหาก เป็นการขายฝาก
สังหาริมทรัพย์ที่มีราคาตั้งแต่ 20,000 บาท หรือกว่านั้นข้ึนไป จะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างหนึ่งอย่างใดลงลายมือช่ือฝ่าย
ผู้ต้องรับผิดเป็นส าคัญ หรือได้วางมัดจ าไว้หรือได้ช าระหนี้บางส่วนแล้ว จึงจะฟ้องร้องบังคับคดีกันได้ 

ส่วนในการท าสัญญาขายฝากที่ดินที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองประชาชนฯ ได้ก าหนด
แบบไว้ให้ท าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ มิเช่นนั้นเป็นโมฆะ [7] ดังน้ัน จึงเป็นการก าหนดแบบในการท า
นิติกรรมไว้เช่นเดียวกับการขายฝากอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษตาม ป.พ.พ.มาตรา 456 วรรคหนึ่ง ดังกล่าว
มาข้างต้น  

3) รายการในหนังสือสัญญาขายฝาก บทบัญญัติเรื่องการขายฝากตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่ได้
ก าหนดรายการท่ีต้องมีในสัญญาขายฝากแต่อย่างใด เพียงแต่ได้ให้ความหมายและก าหนดสาระส าคัญของสัญญาขายฝากไว้
ตาม ป.พ.พ.มาตรา 491 ไว้ว่า “อันว่าขายฝากนั้น คือสัญญาซื้อขายซึ่งกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินตกไปยังผู้ซื้อ โดยมีข้อตกลงกันว่า
ผู้ขายอาจไถ่ทรัพย์นั้นคืนได้” [8] ส่วนการขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองประชาชนฯ นั้น 
เพียงแต่ให้ค านิยามของค าว่า “ขายฝาก” หมายความว่า ขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครอง
ประชาชนฯ มาตรา 4 [9] แต่ไม่ได้ให้ค านิยามความหมายของสัญญาขายฝากไว้เป็นการเฉพาะหรือบัญญัติไว้เป็นประการอื่นแต่
อย่างใด ดังนั้นความหมายของสัญญาขายฝากตามพระราชบัญญัติฯ นี้ ต้องน าบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย ์มาตรา 491 มาใช้บังคับโดยอนุโลมตาม พ.ร.บ. คุ้มครองประชาชนฯ มาตรา 6 วรรคหนึ่ง [5]  

อย่างไรก็ตาม หนังสือสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยตามพระราชบัญญัติฯ นี้ กฎหมายได้
ก าหนดรายการที่ต้องมีไว้ดังนี้ คือ (1) ช่ือและที่อยู่ของคู่สัญญา (2) รายการและลักษณะแห่งทรัพย์สินที่ขายฝาก (3) ราคาที่
ขายฝาก (4) จ านวนสินไถ่ (5) วันท่ีขายฝากและก าหนดวันที่ครบก าหนดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองประชาชนฯ มาตรา 8 วรรคหนึ่ง 
[10] อันแตกต่างไปจากบทบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งไม่ได้ก าหนดรายการดังกล่าวไว้  นอกจากนั้น ตาม 
พ.ร.บ.คุ้มครองประชาชนฯ มาตรา 8 วรรคสอง ยังได้ก าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจหน้าที่ในการจดทะเบียนขายฝาก

ทรัพย์สินตาม พ.ร.บ.คุ้มครองประชาชนฯ มีหน้าที่ตรวจสอบหนังสือสัญญาขายฝากให้มีรายการครบถ้วนดังกล่าวมาด้วย จึง
เห็นได้ว่าบทบัญญัติดังกล่าว เป็นบทบัญญัติเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือคุ้มครองประชาชนเพิ่มเติมขึ้นมาจากเดิม 

4) สินไถ่ ในกรณีที่ไม่ได้ก าหนดสินไถ่กันไว้ว่าเท่าใด บทบัญญัติเรื่องการขายฝากตาม ป.พ.พ.มาตรา 499 วรรคหนึ่ง 
ให้ไถ่ตามราคาที่ขายฝาก ซึ่งในประเด็นดังกล่าว พ.ร.บ.คุ้มครองประชาชนฯ ไม่ได้บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะหรือบัญญัติไว้เป็น
ประการอื่น จึงต้องถือตามหลักเกณฑ์ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยอนุโลมตาม พ.ร.บ.คุ้มครองประชาชน มาตรา 
6 วรรคหนึ่ง [5] ส่วนการก าหนดสินไถ่น้ัน จะก าหนดไว้สูงกว่าราคาขายฝากที่แท้จริงก็ได้แต่ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 15 ต่อปี 
ซึ่งหลักเกณฑ์ตาม ป.พ.พ.มาตรา 499 วรรคสอง และ พ.ร.บ.คุ้มครองประชาชนฯ มาตรา 8 วรรคสาม ก าหนดไว้เป็นอย่าง
เดียวกัน [11] โดยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองประชาชนฯ มาตรา 8 วรรคสาม ได้ก าหนดรายละเอียดลงไปให้ชัดเจนด้วยว่าการ
ค านวณสินไถ่ซึ่งเมื่อค านวณเป็นดอกเบี้ยแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี นั้น ค านวณนับแต่วันที่ขายฝากจนถึงวันครบ
ก าหนดเวลาไถ่อันแตกต่างไปจากบทบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งไม่ได้ก าหนดไว้ให้ชัดเจนดังกล่าว 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการก าหนดสินไถ่ไว้สูงกว่าราคาที่ขายฝากและมีการไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝากก่อนครบ
ก าหนดเวลาไถ่ ในกรณีเช่นนี้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่ได้ก าหนดเอาไว้ให้ชัดเจนว่าจะต้องใช้สินไถ่เป็นจ านวนเท่าใด 
กล่าวคือ ต้องไถ่ตามจ านวนสินไถ่ที่ก าหนดไว้ หรือต้องใช้สินไถ่ลดลงตามอัตราส่วนของระยะเวลาไถ่ที่ลดลงด้วย ในปัญหานี้มี
นักวิชาการบางส่วนให้ความเห็นว่าสินไถ่ควรลดน้อยลงตามอัตราส่วนของระยะเวลาไถ่ที่ลดลงด้วยจึงจะเป็นธรรมกับคู่สัญญา
ทั้งสองฝ่าย [4] [6] อย่างไรก็ตามในปัญหานี้ยังไม่ปรากฏค าพิพากษาของศาลฎีกาวินิจฉัยไว้แต่อย่างใด  ส่วนตาม พ.ร.บ.
คุ้มครองประชาชนฯ มาตรา 10 วรรคสอง ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในกรณีนี้ไว้อย่างชัดแจ้งว่า ในกรณีที่ผู้ขายฝากไถ่ทรัพย์สินที่
ขายฝากก่อนครบก าหนดเวลาไถ่ และจ านวนสินไถ่ก าหนดไว้สูงกว่าราคาที่ขายฝาก ให้ลดสินไถ่ในส่วนที่สูงกว่านั้นลงตาม
อัตราส่วนของระยะเวลาไถ่ที่ลดลง แต่ผู้ซื้อฝากมีสิทธิเรียกค่าเสียโอกาสได้ไม่เกินร้อยละสองต่อปีของจ านวนราคาที่ขายฝาก
ค านวณตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ก่อนถึงก าหนดเวลาไถ่ [12] จึงเห็นได้ว่าบทบัญญัติในส่วนนี้เป็นการคุ้มครองผู้ขายฝากแต่ใน
ขณะเดียวกันก็เป็นการลดทอนผลประโยชน์ของผู้ซื้อฝากที่ได้มาแต่เดิม 

5) อ านาจในการใช้สอยทรัพย์สินและดอกผลซ่ึงเกิดขึ้นจากทรัพย์สินที่ขายฝาก การขายฝาก ไม่ว่าเป็นการขาย
ฝากตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือตามพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนฯ ก็ดี กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ขายฝาก
ย่อมตกไปยังผู้ซื้อฝากตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 491 [13] ประกอบ พ.ร.บ.คุ้มครองประชาชนฯ มาตรา 6 
วรรคหนึ่ง ดังนั้นผู้ซื้อฝากย่อมมีสิทธิใช้สอยและหากมีดอกผลเกิดขึ้นจากทรัพย์สินที่ขายฝาก ดอกผลดังกล่าวจึงตกเป็นของผู้ซื้อ
ฝากตาม ป.พ.พ.มาตรา 1336 [14] อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองประชาชนฯ เกี่ยวกับเรื่องนี้นั้น ก าหนดว่า
ผู้ขายฝากมีสิทธิครอบครอง ใช้สอย และถือเอาซึ่งประโยชน์จากทรัพย์สินที่ขายฝากเพื่อประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม
หรือใช้เป็นที่อยู่อาศัยจนถึงวันท่ีหมดสิทธิในการไถ่ ทั้งนี้ โดยไม่ต้องช าระค่าตอบแทนให้แก่ผู้ซื้อฝาก และให้ดอกผลที่งอกจาก
ทรัพย์สินที่ขายฝากในระหว่างการขายฝากตกเป็นของผู้ขายฝากตาม พ.ร.บ.คุ้มครองประชาชนฯ มาตรา 12 วรรคหนึ่ง [15] 
และในกรณีทีผู่้ซื้อฝากได้รับค่าตอบแทนจากการให้บุคคลอื่นใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่ขายฝาก ให้ถือว่าค่าตอบแทนดังกล่าว
เป็นส่วนหน่ึงของสินไถ่ที่ได้ช าระแล้วตาม พ.ร.บ.คุ้มครองประชาชน มาตรา 8 วรรคสี่ [16] ดังนั้น ค่าตอบแทนดังกล่าวจึงไม่ใช่
ดอกผลที่ผู้ซื้อฝากจะถือเอาได้ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1336 แต่อย่างใด อันเป็นบทบัญญัติที่จ ากัดลดทอนสิทธิของเจ้าของผู้ซื้อซึ่ง
เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิตาม ป.พ.พ.มาตรา 1336 ซึ่งแตกต่างกับการขายฝากตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อย่างสิ้นเชิง
ที่ผู้ซื้อฝากมีสิทธ์ิใช้สอยทรัพย์สินและได้ซึ่งดอกผลในทรัพย์สินซึ่งตนซื้อฝากมาในฐานะเจ้าของกรรมสิทธ์ิ 

6) ก าหนดเวลาไถ่ การขายฝากตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้ก าหนดเวลาไถ่ไว้ โดยถ้าเป็น
อสังหาริมทรัพย์ จะก าหนดเวลาไถ่ได้ไม่เกิน 10 ปี และถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ จะก าหนดเวลาไถ่ได้ไม่เกิน 3 ปี ตาม ป.พ.พ.
มาตรา 494 ประกอบมาตรา 495 แต่ไม่ได้ก าหนดเวลาไถ่ข้ันต่ าเอาไว้แต่อย่างใด ส่วนการขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่
อยู่อาศัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองประชาชนฯ ได้ก าหนดว่าสัญญาขายฝากจะก าหนดเวลาไถ่ต่ ากว่า 1 ปี หรือเกิน 10 ไม่ได้ ในกรณี
ที่ก าหนดเวลาไถ่ต่ ากว่า 1 ปีหรือเกิน 10 ปี ให้ถือว่าก าหนดเวลาไถ่มีเวลา 1 ปี หรือ 10 ปี แล้วแต่กรณีตาม พ.ร.บ.คุ้มครอง
ประชาชน มาตรา 10 วรรคหนึ่ง [17] อันเป็นการก าหนดเวลาไถ่ข้ันต่ าเอาไว้เพื่อคุ้มครองผู้ขายฝากให้มีเวลาตามสมควรในการ
รวบรวมสินไถ่เพื่อมาไถ่ถอน ซึ่งเป็นข้อแตกต่างไปจากหลักเกณฑ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ท่ีไม่ได้ก าหนดเวลาขั้น
ต่ าในการไถ่ถอนไว้แต่อย่างใด  



1936
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

7) วิธีพิจารณาความ หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นจากการขายฝากตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายไม่ได้
ก าหนดไว้ว่าเป็นคดีผู้บริโภค ดังนั้นการพิจารณาว่าจะเป็นคดีผู้บริโภคหรือไม่ ต้องพิจารณาจากหลักเกณฑ์ตามท่ีก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 3 โดยให้พิจารณาถึงสถานะของคู่ความและสาเหตุที่ก่อให้เกิดข้อ
พิพาทขึ้นเป็นส าคัญ กล่าวคือต้องพิจารณาว่า ฝ่ายหนึ่งต้องเป็นผู้บริโภคหรือผู้มีอ านาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภคและอีกฝ่ายหนึ่ง
เป็นผู้ประกอบธุรกิจหรือไม่ ถ้าเข้าหลักเกณฑ์ดังกล่าว ข้อพิพาทจากการขายฝากนั้นก็เป็นคดีผู้บริโภคอันจะต้องน าวิธีพิจารณา
คดีผู้บริโภคมาใช้บังคับกับการพิจารณาคดีดังกล่าว [18]  

ส่วนการขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองประชาชนฯ  หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้น 
กฎหมายก าหนดว่าเป็นคดีผู้บริโภคตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค โดยให้ถือว่าผู้ขายฝากเป็นผู้บริโภคตาม พ.ร.บ.
คุ้มครองประชาชนมาตรา 11 [19] อันมีวิธีพิจารณาคดีท่ีแตกต่างไปจากวิธีพิจารณาความแพ่งทั่วไป กล่าวคือ วิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภคเป็นระบบวิธีพิจารณาคดีที่ค่อนไปในระบบไต่สวน เพื่อลดความเสียเปรียบในการด าเนินคดีของผู้บริโภค และเอื้อต่อ
การใช้สิทธิเรียกร้องของผู้บริโภคให้ได้รับการเยียวยาความเสียหายด้วยความสะดวก รวดเร็วไม่ยุ่งยากซับซ้อน ประหยัดเวลา
และค่าใช้จ่าย [20] ดังนั้น บทบัญญัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองประชาชนฯ ในส่วนนี้ จึงเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยคุ้มครองสิทธิของ
ผู้ขายให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายมากข้ึนและชัดเจนยิ่งขึ้น 

8) หน้าที่ของผู้ซ้ือฝากในการแจ้งก่อนครบก าหนดเวลาไถ่ การขายฝากตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ไม่ได้ก าหนดให้เป็นหน้าท่ีของผู้ซื้อฝากที่จะต้องแจ้งแก่ผู้ขายฝากเกี่ยวกับก าหนดเวลาไถ่ก่อนวันครบก าหนดเวลาไถ่ไว้แต่อย่าง
ใด ดังนั้นผู้มีสิทธิไถ่ท่ีกฎหมายก าหนดไว้ตาม ป.พ.พ.มาตรา 497 จะต้องใช้สิทธิไถ่ภายในก าหนดระยะเวลาตามสัญญาขายฝาก 
ถ้าขอใช้สิทธิไถ่หลังจากเวลาที่ได้ตกลงก าหนดกันไว้ หรือพ้นระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดไว้ตาม ป.พ.พ.มาตรา 494 ซึ่งเป็น
กรณีที่ไม่ได้ก าหนดเวลาไถ่กันไว้ เช่นนี้ก็ไม่อาจที่จะไถ่ได้ เพราะสิทธิไถ่ถอนระงับไปแล้ว [21]  

ส่วนการขายฝากท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมหรือท่ีอยู่อาศัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองประชาชนฯ นั้น ได้ก าหนดหน้าที่ของผู้ซื้อ
ฝากที่จะต้องแจ้งแก่ผู้ขายฝากเกี่ยวกับก าหนดเวลาไถ่ก่อนวันครบก าหนดเวลาไถ่ไว้ รวมถึงผลทางกฎหมายหากผู้ซื้อฝากไม่
ด าเนินการแจ้งตามที่กฎหมายก าหนดไว้ดังน้ี  

 8.1 ก่อนวันครบก าหนดเวลาไถ่ไม่น้อยกว่า 3 เดือนแต่ไม่มากกว่า 6 เดือน ให้ผู้ซื้อฝากแจ้งเป็นหนังสือส่ง
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังผู้ขายฝากเพื่อให้ผู้ขายฝากทราบก าหนดเวลาไถ่และจ านวนสินไถ่ พร้อมทั้งแนบส าเนา
สัญญาขายฝากไปด้วย ในกรณีที่ผู้แจ้งมิใช่ผู้ซื้อฝากเดิม ต้องแจ้งไปด้วยว่าผู้ขายฝากจะต้องไถ่กับผู้ใดและสถานที่ที่จะต้องช าระ
สินไถ่ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองประชาชนฯ มาตรา 17 วรรคหนึ่ง [22] 

 8.2 ในกรณีที่ผู้ซื้อฝากไม่ได้ด าเนินการแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ขายฝากภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ข้างต้น
หรือมิได้ส่งส าเนาสัญญาขายฝากไปด้วย ให้ผู้ขายฝากมีสิทธิไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝากได้ภายใน 6 เดือนนับแต่วันครบก าหนดไถ่ที่
ระบุไว้ในสัญญาขายฝาก โดยผู้ขายฝากมีหน้าที่ช าระสินไถ่ตามจ านวนที่ก าหนดไว้ในสัญญาตาม พ.ร.บ.คุ้มครองประชาชน 
มาตรา 17 วรรคสอง [23] ดังนั้น หากผู้ซื้อฝากไม่ได้ด าเนินการแจ้งตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนดไว้ดังกล่าวข้างต้น มีผลคือ
ท าให้ผู้ขายฝากมีสิทธิไถ่คืนได้หลังจากครบก าหนดไถ่ตามที่ระบุไว้ในสัญญาไปอีก 6 เดือนและมีหน้าที่ช าระสินไถ่ตามจ านวนที่
ก าหนดไว้ในสัญญาโดยไม่ต้องเสียสินไถ่เพิ่มเติมจากระยะเวลาไถ่ที่ยืดออกไป ซึ่งเป็นประโยชน์กับผู้ขายฝากอันจะได้ยืด
ระยะเวลาการไถ่ออกไปอีกนั้นเอง อันเป็นหลักเกณฑ์ที่บัญญัติคุ้มครองสิทธิของผู้ขายและเพิ่มภาระแก่ผู้ซื้อในขณะเดียวกัน
แตกต่างไปจากบทบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งไม่ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้แต่อย่างใด 

9) การวางทรัพย์ การขายฝากตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้มีสิทธิไถ่ สามารถไถ่ทรัพย์สินซึ่งขายฝากได้
ด้วยการวางทรัพย์อันเป็นสินไถ่ภายในก าหนดเวลาไถ่โดยสละสิทธิถอนทรัพย์ที่ได้วางไว้ต่อส านักงานวางทรัพย์แห่งเดียวเท่านั้น
ตาม ป.พ.พ.มาตรา 492 วรรคหนึ่ง ส่วนการขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองประชาชนฯ 
มาตรา 18 วรรคหนึ่ง นั้น ได้เพิ่มสถานท่ีวางทรัพย์นอกจากส านักงานวางทรัพย์แล้ว ผู้มีสิทธิไถ่สามารถวางทรัพย์ได้ที่ส านักงาน
ที่ดินจังหวัดหรือส านักงานที่ดินที่รับจดทะเบียนการขายฝากทรัพย์สินนั้นด้วยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองประชนฯ มาตรา 18 วรรค
หนึ่ง [24] ทั้งนี้เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการวางทรัพย์อันเป็นสินไถ่ [25] ให้มีช่องทางในการใช้สิทธิไถ่ด้วยการ

วางทรัพย์มากขึ้นแตกต่างไปจากบทบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ผู้มีสิทธิไถ่สามารถไถ่ทรัพย์สินด้วยการวาง
ทรัพย์ต่อส านักงานวางทรัพย์เท่านั้น 

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาพบว่าหลักการกฎหมายขายฝากตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองประชาชนในการท าสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2562 มีความแตกต่างกันอย่างมาก
หลายประการดังได้แสดงในหัวข้อผลการวิจัยและการอภิปรายผลการวิจัย ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองผู้ขายฝากซึ่งมีอ านาจต่อรองน้อย
กว่าผู้ซื้อฝาก แต่ในขณะเดียวกัน หลักการดังกล่าวเป็นการลดทอนผลประโยชน์และเพิ่มภาระแก่ผู้ซื้อฝากซึ่งเป็นคู่สัญญาอีก
ฝ่ายหนึ่ง กล่าวคือ จ านวนสินไถ่ที่ลดลงตามอัตราส่วนของระยะเวลาไถ่ที่ลดลง อ านาจในการใช้สอยทรัพย์สินและการได้ซึ่งดอก
ผลในทรัพย์สินที่ซื้อฝากและหน้าท่ีของผู้ซื้อฝากในการแจ้งก่อนครบก าหนดเวลาไถ่อันจะมีผลไปถึงก าหนดเวลาไถ่ที่ยืดออกไป
โดยผู้ขายไม่ต้องเสียสินไถ่เพิ่มเติม ดังนั้น ผู้วิจัยเห็นว่ามีประเด็นที่น่าสนใจอันจะศึกษาเพิ่มเติมต่อไปว่าหลักการตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการท าสัญญาขายฝากท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมหรือท่ีอยู่อาศัย พ.ศ. 2562 ซึ่งมีเจตนารมณ์ใน
การคุ้มครองผู้ขายฝากดังกล่าวมานั้น จะส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้จะซื้อฝากในการเข้าท าสัญญาขายฝากตามหลักการ
ในพระราชบัญญัติฯ นี้หรือไม่ประการใด ซึ่งจะต้องท าการศึกษาเพิ่มเติมต่อไปว่ามีหลักการในเรื่องใดตาม พ.ร.บ.คุ้มครอง
ประชาชนฯ ที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าท าสัญญาขายฝากของผู้จะซื้อฝากเพราะ เห็นว่าเป็นการเพิ่มภาระและลดทอน
ผลประโยชน์ของฝ่ายตนหรือไม่ ทั้งนี้เนื่องจากการท าสัญญาขายฝากเป็นแหล่งเงินทุนของประชาชนผู้มีความเดือนร้อนทาง
การเงิน ซึ่งหากผู้จะซื้อฝากเห็นว่าหลักการตามกฎหมายดังกล่าวเป็นการลดทอนผลประโยชน์และเพิ่มภาระแก่ฝ่ายตนมาก
เกินไป ก็จะส่งผลให้ไม่มีการท าสัญญาขายฝากกันต่อไป ซึ่งในที่สุ ดผลกระทบก็อาจย้อนกลับมาที่ผู้จะขายฝากผู้มีปัญหา
เดือดร้อนทางการเงินนั้นเอง 
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1937
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

7) วิธีพิจารณาความ หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นจากการขายฝากตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายไม่ได้
ก าหนดไว้ว่าเป็นคดีผู้บริโภค ดังนั้นการพิจารณาว่าจะเป็นคดีผู้บริโภคหรือไม่ ต้องพิจารณาจากหลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 3 โดยให้พิจารณาถึงสถานะของคู่ความและสาเหตุที่ก่อให้เกิดข้อ
พิพาทขึ้นเป็นส าคัญ กล่าวคือต้องพิจารณาว่า ฝ่ายหนึ่งต้องเป็นผู้บริโภคหรือผู้มีอ านาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภคและอีกฝ่ายหนึ่ง
เป็นผู้ประกอบธุรกิจหรือไม่ ถ้าเข้าหลักเกณฑ์ดังกล่าว ข้อพิพาทจากการขายฝากนั้นก็เป็นคดีผู้บริโภคอันจะต้องน าวิธีพิจารณา
คดีผู้บริโภคมาใช้บังคับกับการพิจารณาคดีดังกล่าว [18]  

ส่วนการขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองประชาชนฯ  หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้น 
กฎหมายก าหนดว่าเป็นคดีผู้บริโภคตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค โดยให้ถือว่าผู้ขายฝากเป็นผู้บริโภคตาม พ.ร.บ.
คุ้มครองประชาชนมาตรา 11 [19] อันมีวิธีพิจารณาคดีท่ีแตกต่างไปจากวิธีพิจารณาความแพ่งทั่วไป กล่าวคือ วิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภคเป็นระบบวิธีพิจารณาคดีที่ค่อนไปในระบบไต่สวน เพื่อลดความเสียเปรียบในการด าเนินคดีของผู้บริโภค และเอื้อต่อ
การใช้สิทธิเรียกร้องของผู้บริโภคให้ได้รับการเยียวยาความเสียหายด้วยความสะดวก รวดเร็วไม่ยุ่งยากซับซ้อน ประหยัดเวลา
และค่าใช้จ่าย [20] ดังนั้น บทบัญญัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองประชาชนฯ ในส่วนนี้ จึงเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยคุ้มครองสิทธิของ
ผู้ขายให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายมากข้ึนและชัดเจนยิ่งขึ้น 

8) หน้าที่ของผู้ซ้ือฝากในการแจ้งก่อนครบก าหนดเวลาไถ่ การขายฝากตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ไม่ได้ก าหนดให้เป็นหน้าท่ีของผู้ซื้อฝากที่จะต้องแจ้งแก่ผู้ขายฝากเกี่ยวกับก าหนดเวลาไถ่ก่อนวันครบก าหนดเวลาไถ่ไว้แต่อย่าง
ใด ดังนั้นผู้มีสิทธิไถ่ท่ีกฎหมายก าหนดไว้ตาม ป.พ.พ.มาตรา 497 จะต้องใช้สิทธิไถ่ภายในก าหนดระยะเวลาตามสัญญาขายฝาก 
ถ้าขอใช้สิทธิไถ่หลังจากเวลาที่ได้ตกลงก าหนดกันไว้ หรือพ้นระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดไว้ตาม ป.พ.พ.มาตรา 494 ซึ่งเป็น
กรณีที่ไม่ได้ก าหนดเวลาไถ่กันไว้ เช่นนี้ก็ไม่อาจที่จะไถ่ได้ เพราะสิทธิไถ่ถอนระงับไปแล้ว [21]  

ส่วนการขายฝากท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมหรือท่ีอยู่อาศัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองประชาชนฯ นั้น ได้ก าหนดหน้าที่ของผู้ซื้อ
ฝากที่จะต้องแจ้งแก่ผู้ขายฝากเกี่ยวกับก าหนดเวลาไถ่ก่อนวันครบก าหนดเวลาไถ่ไว้ รวมถึงผลทางกฎหมายหากผู้ซื้อฝากไม่
ด าเนินการแจ้งตามที่กฎหมายก าหนดไว้ดังน้ี  

 8.1 ก่อนวันครบก าหนดเวลาไถ่ไม่น้อยกว่า 3 เดือนแต่ไม่มากกว่า 6 เดือน ให้ผู้ซื้อฝากแจ้งเป็นหนังสือส่ง
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังผู้ขายฝากเพื่อให้ผู้ขายฝากทราบก าหนดเวลาไถ่และจ านวนสินไถ่ พร้อมทั้งแนบส าเนา
สัญญาขายฝากไปด้วย ในกรณีที่ผู้แจ้งมิใช่ผู้ซื้อฝากเดิม ต้องแจ้งไปด้วยว่าผู้ขายฝากจะต้องไถ่กับผู้ใดและสถานที่ที่จะต้องช าระ
สินไถ่ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองประชาชนฯ มาตรา 17 วรรคหนึ่ง [22] 

 8.2 ในกรณีที่ผู้ซื้อฝากไม่ได้ด าเนินการแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ขายฝากภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ข้างต้น
หรือมิได้ส่งส าเนาสัญญาขายฝากไปด้วย ให้ผู้ขายฝากมีสิทธิไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝากได้ภายใน 6 เดือนนับแต่วันครบก าหนดไถ่ที่
ระบุไว้ในสัญญาขายฝาก โดยผู้ขายฝากมีหน้าที่ช าระสินไถ่ตามจ านวนที่ก าหนดไว้ในสัญญาตาม พ.ร.บ.คุ้มครองประชาชน 
มาตรา 17 วรรคสอง [23] ดังนั้น หากผู้ซื้อฝากไม่ได้ด าเนินการแจ้งตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนดไว้ดังกล่าวข้างต้น มีผลคือ
ท าให้ผู้ขายฝากมีสิทธิไถ่คืนได้หลังจากครบก าหนดไถ่ตามที่ระบุไว้ในสัญญาไปอีก 6 เดือนและมีหน้าที่ช าระสินไถ่ตามจ านวนที่
ก าหนดไว้ในสัญญาโดยไม่ต้องเสียสินไถ่เพิ่มเติมจากระยะเวลาไถ่ที่ยืดออกไป ซึ่งเป็นประโยชน์กับผู้ขายฝากอันจะได้ยืด
ระยะเวลาการไถ่ออกไปอีกนั้นเอง อันเป็นหลักเกณฑ์ที่บัญญัติคุ้มครองสิทธิของผู้ขายและเพิ่มภาระแก่ผู้ซื้อในขณะเดียวกัน
แตกต่างไปจากบทบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งไม่ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้แต่อย่างใด 

9) การวางทรัพย์ การขายฝากตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้มีสิทธิไถ่ สามารถไถ่ทรัพย์สินซึ่งขายฝากได้
ด้วยการวางทรัพย์อันเป็นสินไถ่ภายในก าหนดเวลาไถ่โดยสละสิทธิถอนทรัพย์ที่ได้วางไว้ต่อส านักงานวางทรัพย์แห่งเดียวเท่านั้น
ตาม ป.พ.พ.มาตรา 492 วรรคหนึ่ง ส่วนการขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองประชาชนฯ 
มาตรา 18 วรรคหนึ่ง นั้น ได้เพิ่มสถานท่ีวางทรัพย์นอกจากส านักงานวางทรัพย์แล้ว ผู้มีสิทธิไถ่สามารถวางทรัพย์ได้ที่ส านักงาน
ที่ดินจังหวัดหรือส านักงานที่ดินที่รับจดทะเบียนการขายฝากทรัพย์สินนั้นด้วยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองประชนฯ มาตรา 18 วรรค
หนึ่ง [24] ทั้งนี้เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการวางทรัพย์อันเป็นสินไถ่ [25] ให้มีช่องทางในการใช้สิทธิไถ่ด้วยการ

วางทรัพย์มากขึ้นแตกต่างไปจากบทบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ผู้มีสิทธิไถ่สามารถไถ่ทรัพย์สินด้วยการวาง
ทรัพย์ต่อส านักงานวางทรัพย์เท่านั้น 

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาพบว่าหลักการกฎหมายขายฝากตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองประชาชนในการท าสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2562 มีความแตกต่างกันอย่างมาก
หลายประการดังได้แสดงในหัวข้อผลการวิจัยและการอภิปรายผลการวิจัย ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองผู้ขายฝากซึ่งมีอ านาจต่อรองน้อย
กว่าผู้ซื้อฝาก แต่ในขณะเดียวกัน หลักการดังกล่าวเป็นการลดทอนผลประโยชน์และเพิ่มภาระแก่ผู้ซื้อฝากซึ่งเป็นคู่สัญญาอีก
ฝ่ายหนึ่ง กล่าวคือ จ านวนสินไถ่ที่ลดลงตามอัตราส่วนของระยะเวลาไถ่ที่ลดลง อ านาจในการใช้สอยทรัพย์สินและการได้ซึ่งดอก
ผลในทรัพย์สินที่ซื้อฝากและหน้าท่ีของผู้ซื้อฝากในการแจ้งก่อนครบก าหนดเวลาไถ่อันจะมีผลไปถึงก าหนดเวลาไถ่ที่ยืดออกไป
โดยผู้ขายไม่ต้องเสียสินไถ่เพิ่มเติม ดังนั้น ผู้วิจัยเห็นว่ามีประเด็นที่น่าสนใจอันจะศึกษาเพิ่มเติมต่อไปว่าหลักการตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการท าสัญญาขายฝากท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมหรือท่ีอยู่อาศัย พ.ศ. 2562 ซึ่งมีเจตนารมณ์ใน
การคุ้มครองผู้ขายฝากดังกล่าวมานั้น จะส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้จะซื้อฝากในการเข้าท าสัญญาขายฝากตามหลักการ
ในพระราชบัญญัติฯ นี้หรือไม่ประการใด ซึ่งจะต้องท าการศึกษาเพิ่มเติมต่อไปว่ามีหลักการในเรื่องใดตาม พ.ร.บ.คุ้มครอง
ประชาชนฯ ที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าท าสัญญาขายฝากของผู้จะซื้อฝากเพราะ เห็นว่าเป็นการเพิ่มภาระและลดทอน
ผลประโยชน์ของฝ่ายตนหรือไม่ ทั้งนี้เนื่องจากการท าสัญญาขายฝากเป็นแหล่งเงินทุนของประชาชนผู้มีความเดือนร้อนทาง
การเงิน ซึ่งหากผู้จะซื้อฝากเห็นว่าหลักการตามกฎหมายดังกล่าวเป็นการลดทอนผลประโยชน์และเพิ่มภาระแก่ฝ่ายตนมาก
เกินไป ก็จะส่งผลให้ไม่มีการท าสัญญาขายฝากกันต่อไป ซึ่งในที่สุ ดผลกระทบก็อาจย้อนกลับมาที่ผู้จะขายฝากผู้มีปัญหา
เดือดร้อนทางการเงินนั้นเอง 

 

เอกสารอ้างอิง 

[1] ณัฏฐิมา แก้วศิริ, “ปัญหาข้อกฎหมายของสัญญาขายฝากอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์”, 
(วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547), 1. 

[2] พระราชกฤษฎีกาให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ที่ได้ตรวจช าระใหม่ 

[3] หมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการท าสัญญาขายฝากท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมหรือท่ีอยู่อาศัย พ.ศ. 2562 

[4] ไผทชิต เอกจริยากร. (2561). ซ้ือขาย แลกเปลี่ยน ให้. (พิมพ์ครั้งท่ี 9). กรุงเทพฯ: บริษัท ส านักพิมพ์วิญญูชน จ ากัด, 269, 
274, 297-298. 

[5] พระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการท าสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2562  มาตรา 6 
วรรคหนึ่ง  

[6] ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์. (2560). ค าอธิบายกฎหมายลักษณะซ้ือขาย แลกเปลี่ยน ให้. (พิมพ์ครั้งที่ 8). กรุงเทพฯ: บริษัท 
ส านักพิมพ์วิญญูชน จ ากัด, 286, 327.  

[7] พระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการท าสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2562 มาตรา 7 
วรรคหนึ่ง 

[8] สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่. (2560). ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 1, 2และ3 ซ้ือขาย 
แลกเปลี่ยน ให้. (พิมพ์ครั้งท่ี 1). กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์นิติธรรม, 215 

[9] พระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการท าสัญญาขายฝากท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมหรือท่ีอยู่อาศัย พ.ศ. 2562 มาตรา 4 



1938
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

[10] พระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการท าสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2562 มาตรา 8 
วรรคหนึ่ง  

[11] พระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการท าสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2562 มาตรา 8 
วรรคสาม 

[12] พระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการท าสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2562 มาตรา 10 
วรรคสอง 

[13] ตุลญา โรจน์ทังค า แก้วศุภาสวัสดิ์. (2561). หลักกฎหมายซ้ือขาย ขายฝาก แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซ้ือ. (พิมพ์
ครั้งท่ี 4) กรุงเทพฯ: บริษัท ส านักพิมพ์วิญญูชน จ ากัด, 104 

[14] ไพจิตร ปุญญพันธุ์. (2550). กฎหมายพาณิชย์1. (พิมพ์ครั้งท่ี 4) ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 126 

[15] พระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการท าสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2562 มาตรา 12 
วรรคหนึ่ง 

[16] พระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการท าสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2562 มาตรา 8 
วรรคสี่ 

[17] พระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการท าสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2562 มาตรา 10 
วรรคหนึ่ง 

[18] ปรัชญา บัณฑิตอาภรณ์. “ปัญหาวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
เปรียบเทียบกับวิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่และการด าเนินคดีแบบกลุ่ม”, (วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชา
นิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2552), 36.   

[19] พระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการท าสัญญาขายฝากท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมหรือท่ีอยู่อาศัย พ.ศ. 2562 มาตรา 11 

[20] อวิการัตน์ นิยมไทย. “วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค”. จุลนิติ มี.ค.-เม.ย. 2553, 131 

[21] วิษณุ เครืองาม. ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซ้ือขาย แลกเปลี่ยน ให้.  (พิมพ์ครั้งที่ 10) กรุงเทพฯ: 
ส านักพิมพ์นิติบรรณการ, 283. 

[22] พระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการท าสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2562 มาตรา 17 
วรรคหนึ่ง 

[23] พระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการท าสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2562 มาตรา 17 
วรรคสอง  

[24] พระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการท าสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2562 มาตรา 18 
วรรคหนึ่ง  

[25] หมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการท าสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. 
2562 

 

 



1939
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

[10] พระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการท าสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2562 มาตรา 8 
วรรคหนึ่ง  

[11] พระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการท าสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2562 มาตรา 8 
วรรคสาม 

[12] พระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการท าสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2562 มาตรา 10 
วรรคสอง 

[13] ตุลญา โรจน์ทังค า แก้วศุภาสวัสดิ์. (2561). หลักกฎหมายซ้ือขาย ขายฝาก แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซ้ือ. (พิมพ์
ครั้งท่ี 4) กรุงเทพฯ: บริษัท ส านักพิมพ์วิญญูชน จ ากัด, 104 

[14] ไพจิตร ปุญญพันธุ์. (2550). กฎหมายพาณิชย์1. (พิมพ์ครั้งท่ี 4) ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 126 

[15] พระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการท าสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2562 มาตรา 12 
วรรคหนึ่ง 

[16] พระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการท าสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2562 มาตรา 8 
วรรคสี่ 

[17] พระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการท าสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2562 มาตรา 10 
วรรคหนึ่ง 

[18] ปรัชญา บัณฑิตอาภรณ์. “ปัญหาวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
เปรียบเทียบกับวิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่และการด าเนินคดีแบบกลุ่ม”, (วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชา
นิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2552), 36.   

[19] พระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการท าสัญญาขายฝากท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมหรือท่ีอยู่อาศัย พ.ศ. 2562 มาตรา 11 

[20] อวิการัตน์ นิยมไทย. “วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค”. จุลนิติ มี.ค.-เม.ย. 2553, 131 

[21] วิษณุ เครืองาม. ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซ้ือขาย แลกเปลี่ยน ให้.  (พิมพ์ครั้งที่ 10) กรุงเทพฯ: 
ส านักพิมพ์นิติบรรณการ, 283. 

[22] พระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการท าสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2562 มาตรา 17 
วรรคหนึ่ง 

[23] พระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการท าสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2562 มาตรา 17 
วรรคสอง  

[24] พระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการท าสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2562 มาตรา 18 
วรรคหนึ่ง  

[25] หมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการท าสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. 
2562 

 

 

O9164

แนวทางการพัฒนาเกษตรกรต้นแบบของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 

จังหวัดนราธิวาส

ณิชาภัทร ดุลยกุล1* รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย2 ผานิตย์ นาขยัน3 และปรมินทร์ นาระทะ4

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพบริบททั่วไปและสภาพปัญหาอุปสรรครวมถึงปัจจัยเอื้อต่อการพัฒนา

ของเกษตรกรต้นแบบ ของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร 2) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาเกษตรกรต้น

แบบฯ กลุม่ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยั คอื เกษตรกรต้นแบบฯ จาก 13 อ�าเภอของจังหวดันราธวิาส รวมจ�านวน 13 ราย การเกบ็ข้อมลู

โดยใช้แบบสอบถาม แบบสมัภาษณ์เชงิลกึและการสนทนากลุ่ม วเิคราะห์ข้อมลูด้วยสถติเิชิงพรรณนาและการวเิคราะห์เนือ้หา (content 

analysis) ผลการศกึษา พบว่าสภาพบรบิททัว่ไปของเกษตรกรต้นแบบส่วนใหญ่เป็นเพศชายจบการศกึษาระดบัมธัยมศกึษา มแีรงงาน

ในครวัเรอืนเฉลีย่ 3 คน ประสบการณ์ด้านการเกษตรเฉล่ีย 24 ปี มพีืน้ทีก่ารเกษตรเป็นของตนเองเฉล่ีย 22 ไร่ สินค้าหลัก คือ ลองกอง 

มีรายได้เฉลี่ย 153,276 บาทต่อครัวเรือนต่อปี และให้บริการด้านการเกษตรเฉลี่ย 1,657 รายต่อปี และสภาพปัญหาและอุปสรรค

ของเกษตรกร พบว่า ขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เนื่องจากมีผลผลิตที่มีจ�านวนมากรวมถึงปัญหาการเชื่อมโยงการ

ท�างานกบัศนูย์เครอืข่ายและการบรูณาการท�างานของหน่วยงานภาคีเครอืข่าย และปัจจยัเอือ้ทีม่ต่ีอการพฒันาของเกษตรกรคือ ต้อง

มคีวามรูค้วามเข้าใจการด�าเนนิงานของศนูย์ฯ ทัง้ด้านแปลงเรยีนรูแ้ละหลกัสตูรการเรยีนรูเ้พือ่ตอบโจทย์ปัญหาของเกษตรกรในชมุชน 

ส�าหรับแนวทางการพฒันาพบว่าควรเพิม่ศกัยภาพด้านการจดัการผลผลติ รวมถงึการสร้างความเข้มแขง็การท�างานของคณะกรรมการ

และการท�างานอย่างมีส่วนร่วม เพื่อยกระดับศูนย์การเรียนรู้ฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ค�าส�าคัญ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เกษตรกรต้นแบบ
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A GUIDELINE FOR PROTOTYPE FARMER DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL LEARNING CENTER, 

NARATHIWAT PROVINCE

Nichaphat	Dullayakul1*	Ratchanon	Somboonchai2	Phanit	Nakayan3 and	Poramin	Naratha4

Abtract
The purpose of this were 1) the general context, problems and obstacles, including factors contributing 

to the development of prototype development of Agricultural Learning Center 2) to study guidelines for prototype 

farmer development of Agricultural Learning Center. The population used in this research was agricultural 

learning center from 13 districts in Narathiwat Province, 1 person per district total of 13 cases. Data collection 

using questionnaires In-depth interviews and group discussions data were analyzed using descriptive statistics 

and content analysis. The results showed that general context of the prototype farmers are mostly males. 

Secondary education the average household labor is 3 people, the average agricultural experience is 24 years 

and have their own farmland, on average 22 rai. The main agricultural products is longong. The average income 

is 153,276 baht per household per year. And provide an average of 1,657 agricultural services per year and the 

problems and obstacles of farmers, it was found that lack of knowledge in post-harvest technology and the 

networking and integration of the network partners. The contributing factors for the development of farmers 

are understanding of Agricultural Learning Center such as demonstration plots and learning courses to solve 

problems for farmers in the community. As for the development guidelines, it is found that the potential for 

product management should be increased Including strengthening the work of the committee and working 

together to upgrade the learning center for more efficiency

Keywords : Agricultural Learning center Prototype Farmer

บทน า 

อาชีพเกษตรกรรมเป็นรากฐานส าคัญของการพัฒนาประเทศ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาภาค
การเกษตรให้เกิดความเข้มแข็งขึ้น โดยตั้งแต่ปี 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  (คสช.) ได้มีนโยบาย 
ที่ต้องการให้มีศูนย์ เรียนรู้ด้านการเกษตรในระดับชุมชนเพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเกษตร  
ดูแลเกษตรกร เป็นศูนย์กลางของการช่วยแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรในพ้ืนที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
จึงมีนโยบายให้กรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและ พัฒนาเกษตรกร 
ครอบครัวเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได้ ด าเนินการจัดตั้ง
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในระดับชุมชนอ าเภอละ 1 ศูนย์ ทั่วประเทศรวม
จ านวน 882 ศูนย์ การคัดเลือกศูนย์เรียนรู้ใช้หลักการของการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม (Zoning)  
ซึ่งเป็นแนวทางของการใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด ต้องอาศัย
ปัจจัยหลักทั้ง 3 ด้าน ทั้งด้านพ้ืนที่ ด้านสินค้า และด้านคน ซึ่งมีการจ าแนกพ้ืนที่ ที่มีความเหมาะสมมาก 
เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมน้อยและไม่เหมาะสม ร่วมกับความต้องการของเกษตรกรในการท าการเกษตร  
ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ เกิดศูนย์กลางของแหล่งการเรียนรู้ ภายใต้หลักคิด “เกษตรกรพัฒนาเกษตรกรด้วยกันเอง
จึงจะเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน” เป็นศูนย์กลางของเกษตรกรและชุมชน ในระดับมีการด าเนินงานที่ส าคัญ 
คือ การพัฒนาศักยภาพให้พร้อมที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การให้บริการ การแก้ไขปัญหา  
ด้านการเกษตรโดยเรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบที่ท าอาชีพการเกษตรและประสบความส าเร็จ เน้นการใช้
เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม พร้อมทั้งการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพ่ือน าไปสู่กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

จังหวัดนราธิวาส ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การท าสวนยางพารา  
สวนผลไม้ สวนปาล์มน ้ามัน และการท านา เศรษฐกิจส่วนใหญ่ขึ้นกับผลผลิตภาคการเกษตร ส านักงานเกษตร
จังหวัดนราธิวาส (2561) ด้านการด าเนินการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
(ศพก.) จ านวน 13 ศูนย์ 6 ประเภทสินค้า ประกอบด้วย ลองกอง, ปาล์มน ้ามัน, มังคุด, ยางพารา, ข้าวและ
เกษตรผสมผสานการด าเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  มีเกษตรกร
ต้นแบบที่มีความรู้ ประสบความส าเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่ส าคัญของแต่ละพ้ืนที่ 
เป็นผู้ดูแลและถ่ายทอดความรู้ ผ่านแปลงเรียนรู้ โดยมีหลักสูตรการเรียนรู้ ที่มีเนื้อหาที่ตรงกับประเด็นปัญหา
การเกษตรในพ้ืนที่ และฐานการเรียนรู้ เพ่ือให้กับเกษตรกรที่สนใจเข้ามาใช้บริการ เรียนรู้วิชาการผ่าน
ปรากฏการณ์จริง แม้ว่าการด าเนินงานของเกษตรกรต้นแบบในการขับเคลื่อนการท างานของศูนย์เรียนรู้การ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ที่ผ่านมาจะสามารถด าเนินการอย่างต่อเนื่อง แต่ยังพบว่า
เกษตรกรต้นแบบยังพ่ึงพาหน่วยงานของราชการ เพ่ือให้เกษตรกรเหล่านี้สามารถพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ 
รวมถึงพ่ึงพาตนเองในการจัดการทรัพยากรและให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงได้มีประเด็นที่จะศึกษา
ว่าสภาพบริบทเบื้องต้นของเกษตรกรที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  รวมถึงสภาพปัญหาหรืออุปสรรคเป็นอย่างไร  
และควรมีแนวทางการพัฒนา ให้สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรเป็นอย่างไร เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
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บทน า 

อาชีพเกษตรกรรมเป็นรากฐานส าคัญของการพัฒนาประเทศ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาภาค
การเกษตรให้เกิดความเข้มแข็งขึ้น โดยตั้งแต่ปี 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  (คสช.) ได้มีนโยบาย 
ที่ต้องการให้มีศูนย์ เรียนรู้ด้านการเกษตรในระดับชุมชนเพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเกษตร  
ดูแลเกษตรกร เป็นศูนย์กลางของการช่วยแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรในพ้ืนที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
จึงมีนโยบายให้กรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและ พัฒนาเกษตรกร 
ครอบครัวเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได้ ด าเนินการจัดตั้ง
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในระดับชุมชนอ าเภอละ 1 ศูนย์ ทั่วประเทศรวม
จ านวน 882 ศูนย์ การคัดเลือกศูนย์เรียนรู้ใช้หลักการของการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม (Zoning)  
ซึ่งเป็นแนวทางของการใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด ต้องอาศัย
ปัจจัยหลักทั้ง 3 ด้าน ทั้งด้านพ้ืนที่ ด้านสินค้า และด้านคน ซึ่งมีการจ าแนกพ้ืนที่ ที่มีความเหมาะสมมาก 
เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมน้อยและไม่เหมาะสม ร่วมกับความต้องการของเกษตรกรในการท าการเกษตร  
ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ เกิดศูนย์กลางของแหล่งการเรียนรู้ ภายใต้หลักคิด “เกษตรกรพัฒนาเกษตรกรด้วยกันเอง
จึงจะเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน” เป็นศูนย์กลางของเกษตรกรและชุมชน ในระดับมีการด าเนินงานที่ส าคัญ 
คือ การพัฒนาศักยภาพให้พร้อมที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การให้บริการ การแก้ไขปัญหา  
ด้านการเกษตรโดยเรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบที่ท าอาชีพการเกษตรและประสบความส าเร็จ เน้นการใช้
เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม พร้อมทั้งการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพ่ือน าไปสู่กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

จังหวัดนราธิวาส ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การท าสวนยางพารา  
สวนผลไม้ สวนปาล์มน ้ามัน และการท านา เศรษฐกิจส่วนใหญ่ขึ้นกับผลผลิตภาคการเกษตร ส านักงานเกษตร
จังหวัดนราธิวาส (2561) ด้านการด าเนินการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
(ศพก.) จ านวน 13 ศูนย์ 6 ประเภทสินค้า ประกอบด้วย ลองกอง, ปาล์มน ้ามัน, มังคุด, ยางพารา, ข้าวและ
เกษตรผสมผสานการด าเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  มีเกษตรกร
ต้นแบบที่มีความรู้ ประสบความส าเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่ส าคัญของแต่ละพ้ืนที่ 
เป็นผู้ดูแลและถ่ายทอดความรู้ ผ่านแปลงเรียนรู้ โดยมีหลักสูตรการเรียนรู้ ที่มีเนื้อหาที่ตรงกับประเด็นปัญหา
การเกษตรในพ้ืนที่ และฐานการเรียนรู้ เพ่ือให้กับเกษตรกรที่สนใจเข้ามาใช้บริการ เรียนรู้วิชาการผ่าน
ปรากฏการณ์จริง แม้ว่าการด าเนินงานของเกษตรกรต้นแบบในการขับเคลื่อนการท างานของศูนย์เรียนรู้การ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ที่ผ่านมาจะสามารถด าเนินการอย่างต่อเนื่อง แต่ยังพบว่า
เกษตรกรต้นแบบยังพ่ึงพาหน่วยงานของราชการ เพ่ือให้เกษตรกรเหล่านี้สามารถพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ 
รวมถึงพ่ึงพาตนเองในการจัดการทรัพยากรและให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงได้มีประเด็นที่จะศึกษา
ว่าสภาพบริบทเบื้องต้นของเกษตรกรที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  รวมถึงสภาพปัญหาหรืออุปสรรคเป็นอย่างไร  
และควรมีแนวทางการพัฒนา ให้สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรเป็นอย่างไร เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
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ทั้งตัวเกษตรกรและศูนย์การเรียนรู้ฯ ให้มีศักยภาพพร้อมที่จะให้บริการและแก้ไขปัญหาการเกษตรในพ้ืนที่
ให้แก่เกษตรกร ชุมชนต่อไป 

วิธีการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นเกษตรกรต้นแบบ
ของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดนราธิวาส อ าเภอละ 1 ราย จ านวน 13 ราย 
โดยการเลือกแบบเจาะจง การรวบรวมข้อมูลการวิจัยทั้งจากข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่งเป็นเอกสารจากหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐานของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร   สรุปผลการ
ด าเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  เอกสารการประเมินและจัดระดับของ 
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดนราธิวาส เป็นต้น เพ่ือค้นหาข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ทางด้านกายภาพ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของเกษตรกรต้นแบบของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร และข้อมูลปฐมภูมิ โดยการใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับการด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้ฯ  
โดยการใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพ่ือค้นหาสภาพ
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานศูนย์การเรียนรู้ฯ ของเกษตรกร และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
เพ่ือน าไปสู่การค้นหาแนวทางการพัฒนาเกษตรกรต้นแบบของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
สินค้าเกษตร โดยน าข้อมูลมาท าการวิเคราะห์หาค่าความถ่ี และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (content analysis)  
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

1. สภาพบริบททั่วไปของเกษตรกรต้นแบบของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
จังหวัดนราธิวาส พบว่าเป็น เกษตรกรมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเกษตรที่เหมาะสมในพ้ืนที่ของแต่ละอ าเภอ 
จึงได้จัดตั้งให้เป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร ในพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ จากจ านวน 13 ราย 
พบว่ามีการท าการเกษตร ดังนี้ ลองกอง จ านวน 5 ราย, ปาล์มน ้ามัน จ านวน 3 ราย, มังคุด จ านวน 2 ราย, 
ยางพารา ข้าวและเกษตรผสมผสาน ประเภทละ 1 ราย เกษตรกรต้นแบบส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน  
12 ราย มีอายุเฉลี่ย 59 ปี นับถือศาสนาพุทธ จ านวน 9 ราย ศาสนาอิสลาม 4 ราย ประสบการณ์ในการท า
การเกษตรเฉลี่ย  24.69 ปี  โดยมีการเรียนรู้การท าการเกษตรจากการฝึกอบรม ผู้มีประสบการณ์   
และปราชญ์ชาวบ้าน ส าหรับแรงงานในครัวเรือน มีค่าเฉลี่ย 2.92 ราย การถือครองที่ดินในการท าการเกษตร
เป็นของตนเอง โดยพัฒนาพ้ืนที่การเกษตรของตนเองเป็นแปลงเรียนรู้ให้กับเกษตรกรทั่วไปเข้ามาเรียนรู้  
มีการให้บริการแก่เกษตรกรเฉลี่ยปีละ1,657 รายต่อปี มีรายได้ภาคการเกษตรจากการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์  
และประมง เฉลี่ย 223,2276.92 บาทต่อปี และมีรายได้นอกภาคเกษตรกรรม เฉลี่ย 38 ,625 บาทต่อปี 

เกษตรกรต้นแบบส่วนใหญ่มีเงินอออม เฉลี่ย 150,000 บาท และไม่มีภาระหนี้สิน จ านวน 6 ราย โดยในรายที่มี
หนี้ สิน  จ านวน  7 ราย มีภาระหนี้ สิ น เฉลี่ ย  185 ,714.296 บาท โดย มีแหล่ งเงินกู้ เป็ นของภาครัฐ  
ส าหรับสถานภาพทางสังคม พบว่า เกษตรกรต้นแบบส่วนเป็นผู้น ากลุ่มทางการเกษตร เช่น กลุ่มสหกรณ์  
กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร เป็นต้น และยังมีสถานภาพทางสังคมด้านการปกครอง เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
เป็นต้น ส าหรับการท าการเกษตร พบว่า ส่วนใหญ่อาศัยแรงงานคน มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ทางการเกษตร
น้อย การป้องกันก าจัดศัตรูพืชส่วนใหญ่ใช้วิธีแบบผสมผสาน และในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมาเกษตรกรต้นแบบได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณและปัจจัยทางการผลิตจากหน่วยงานราชการ ในด้านการด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้ฯ 
โดยจ าแนกออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเกษตรกรต้นแบบพบว่า ด าเนินกิจกรรมมีความโปร่งใส มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.54 ระดับมากที่สุด ด้านแปลงเรียนรู้ พบว่า แปลงเรียนรู้ของเกษตรกรต้นแบบมีการผลิตสินค้าเกษตรอย่าง
ต่อเนื่องและมีคุณภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 ระดับมากที่สุด ด้านฐานเรียนรู้ พบว่า มีองค์ความรู้ประจ าไว้ 
ที่ฐานการเรียนรู้ เกษตรกรสามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 ระดับมากที่สุด 
และด้านหลักสูตรการเรียนรู้ พบว่า หลักสูตรการเรียนรู้เน้นประเด็นหลักในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (เพ่ิมผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต และพัฒนาคุณภาพผลผลิต) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 ระดับมากท่ีสุด  
 2. สภาพปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรต้นแบบ พบว่า ด้านการจัดการผลผลิตทางการเกษตร
ประสบปัญหาในช่วงที่มีผลผลิตปริมาณมาก ผลผลิตเสียหาย เนื่องจากขาดความรู้ในเรื่องเทคโนโลยี  
หลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูป และการพัฒนาสินค้าเกษตร สอดคล้องกับงานวิจัยของ รัฐพงษ์  จันทคณานุรักษ์ 
(2558) ที่พบว่าเกษตรกรในเขตของส านักงานปฏิรูปที่ดินมีปัญหาในด้านผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงด้านราคา
ที่ถูกก าหนดโดยผู้ซื้อและเกษตรกรไม่มีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรกรได้เนื่องจากข้อจ ากัดด้านองค์
ความรู้ เทคโนโลยี และเงินทุน  หากเกษตรกรสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้จะท าให้ ลดความเสียหายของ
ผลผลิตทางการเกษตร สามารถสร้างมูลค่าและรายได้ให้กับเกษตรกรได้ ด้านการจัดท าแผนการเรียนรู้ 
ของเกษตรกร ของศูนย์ฯ ที่ผ่านมา ด าเนินการโดยหน่วยงานราชการ จัดให้เกษตรกรเข้ามาเรียนรู้ ซึ่งช่วงการ
เบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ไม่สอดคล้องกับฤดูกาลผลิตของกิจกรรมภายในแปลงเรียนรู้ ท าให้เกษตรกรไม่ได้
เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริงจากแปลงเรียนรู้ แต่เป็นการเรียนรู้จากข้อมูลในฐานเรียนรู้เท่านั้น ด้านการบูรณา
การของหน่วยงาน หรือภาคีเครือข่าย ทั้งด้านแผนงานและแผนงบประมาณ พบว่า เกษตรกรต้นแบบ เป็นผู้น า
ทางการเกษตร จึงต้องเข้าร่วมการประชุม อบรมของหลายหน่วยงาน ท าให้การดูแลกิจกรรมการเกษตรภายใน
แปลงเรียนรู้ไม่สม ่าเสมอ หากหน่วยงานมีการบูรณาการแผนงานมากขึ้น จะสามารถท าให้เกษตรกรมีเวลา ใน
การท าการเกษตรมากขึ้น และส าหรับงบประมาณที่ภาครัฐให้การสนับสนุน ยังขาดการบูรณาการงบประมาณ 
อีกทั้งยังมีข้อจ ากัดในการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งส่งผลให้ไม่สอดคล้องกับความต้องการ การด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้ฯ 
ขาดรายได้ในการด าเนินงาน ซึ่งเมื่อเทียบกับการด าเนินงานกิจกรรมด้านอ่ืน ๆ ที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่
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ทั้งตัวเกษตรกรและศูนย์การเรียนรู้ฯ ให้มีศักยภาพพร้อมที่จะให้บริการและแก้ไขปัญหาการเกษตรในพ้ืนที่
ให้แก่เกษตรกร ชุมชนต่อไป 

วิธีการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นเกษตรกรต้นแบบ
ของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดนราธิวาส อ าเภอละ 1 ราย จ านวน 13 ราย 
โดยการเลือกแบบเจาะจง การรวบรวมข้อมูลการวิจัยทั้งจากข้อมูลทุติยภูมิ ซ่ึงเป็นเอกสารจากหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐานของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร   สรุปผลการ
ด าเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  เอกสารการประเมินและจัดระดับของ 
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดนราธิวาส เป็นต้น เพ่ือค้นหาข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ทางด้านกายภาพ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของเกษตรกรต้นแบบของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร และข้อมูลปฐมภูมิ โดยการใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับการด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้ฯ  
โดยการใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพ่ือค้นหาสภาพ
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานศูนย์การเรียนรู้ฯ ของเกษตรกร และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
เพ่ือน าไปสู่การค้นหาแนวทางการพัฒนาเกษตรกรต้นแบบของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
สินค้าเกษตร โดยน าข้อมูลมาท าการวิเคราะห์หาค่าความถ่ี และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (content analysis)  
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

1. สภาพบริบททั่วไปของเกษตรกรต้นแบบของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
จังหวัดนราธิวาส พบว่าเป็น เกษตรกรมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเกษตรที่เหมาะสมในพ้ืนที่ของแต่ละอ าเภอ 
จึงได้จัดตั้งให้เป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร ในพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ จากจ านวน 13 ราย 
พบว่ามีการท าการเกษตร ดังนี้ ลองกอง จ านวน 5 ราย, ปาล์มน ้ามัน จ านวน 3 ราย, มังคุด จ านวน 2 ราย, 
ยางพารา ข้าวและเกษตรผสมผสาน ประเภทละ 1 ราย เกษตรกรต้นแบบส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน  
12 ราย มีอายุเฉลี่ย 59 ปี นับถือศาสนาพุทธ จ านวน 9 ราย ศาสนาอิสลาม 4 ราย ประสบการณ์ในการท า
การเกษตรเฉลี่ย  24.69 ปี  โดยมีการเรียนรู้การท าการเกษตรจากการฝึกอบรม ผู้มีประสบการณ์   
และปราชญ์ชาวบ้าน ส าหรับแรงงานในครัวเรือน มีค่าเฉลี่ย 2.92 ราย การถือครองที่ดินในการท าการเกษตร
เป็นของตนเอง โดยพัฒนาพ้ืนที่การเกษตรของตนเองเป็นแปลงเรียนรู้ให้กับเกษตรกรทั่วไปเข้ามาเรียนรู้  
มีการให้บริการแก่เกษตรกรเฉลี่ยปีละ1,657 รายต่อปี มีรายได้ภาคการเกษตรจากการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์  
และประมง เฉลี่ย 223,2276.92 บาทต่อปี และมีรายได้นอกภาคเกษตรกรรม เฉลี่ย 38 ,625 บาทต่อปี 

เกษตรกรต้นแบบส่วนใหญ่มีเงินอออม เฉลี่ย 150,000 บาท และไม่มีภาระหนี้สิน จ านวน 6 ราย โดยในรายที่มี
หนี้ สิน  จ านวน  7 ราย มีภาระหนี้ สิ น เฉลี่ ย  185 ,714.296 บาท โดย มีแหล่ งเงินกู้ เป็ นของภาครัฐ  
ส าหรับสถานภาพทางสังคม พบว่า เกษตรกรต้นแบบส่วนเป็นผู้น ากลุ่มทางการเกษตร เช่น กลุ่มสหกรณ์  
กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร เป็นต้น และยังมีสถานภาพทางสังคมด้านการปกครอง เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
เป็นต้น ส าหรับการท าการเกษตร พบว่า ส่วนใหญ่อาศัยแรงงานคน มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ทางการเกษตร
น้อย การป้องกันก าจัดศัตรูพืชส่วนใหญ่ใช้วิธีแบบผสมผสาน และในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมาเกษตรกรต้นแบบได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณและปัจจัยทางการผลิตจากหน่วยงานราชการ ในด้านการด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้ฯ 
โดยจ าแนกออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเกษตรกรต้นแบบพบว่า ด าเนินกิจกรรมมีความโปร่งใส มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.54 ระดับมากที่สุด ด้านแปลงเรียนรู้ พบว่า แปลงเรียนรู้ของเกษตรกรต้นแบบมีการผลิตสินค้าเกษตรอย่าง
ต่อเนื่องและมีคุณภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 ระดับมากที่สุด ด้านฐานเรียนรู้ พบว่า มีองค์ความรู้ประจ าไว้ 
ที่ฐานการเรียนรู้ เกษตรกรสามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 ระดับมากที่สุด 
และด้านหลักสูตรการเรียนรู้ พบว่า หลักสูตรการเรียนรู้เน้นประเด็นหลักในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (เพ่ิมผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต และพัฒนาคุณภาพผลผลิต) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 ระดับมากท่ีสุด  
 2. สภาพปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรต้นแบบ พบว่า ด้านการจัดการผลผลิตทางการเกษตร
ประสบปัญหาในช่วงที่มีผลผลิตปริมาณมาก ผลผลิตเสียหาย เนื่องจากขาดความรู้ในเรื่องเทคโนโลยี  
หลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูป และการพัฒนาสินค้าเกษตร สอดคล้องกับงานวิจัยของ รัฐพงษ์  จันทคณานุรักษ์ 
(2558) ที่พบว่าเกษตรกรในเขตของส านักงานปฏิรูปที่ดินมีปัญหาในด้านผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงด้านราคา
ที่ถูกก าหนดโดยผู้ซื้อและเกษตรกรไม่มีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรกรได้เนื่องจากข้อจ ากัดด้านองค์
ความรู้ เทคโนโลยี และเงินทุน  หากเกษตรกรสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้จะท าให้ ลดความเสียหายของ
ผลผลิตทางการเกษตร สามารถสร้างมูลค่าและรายได้ให้กับเกษตรกรได้ ด้านการจัดท าแผนการเรียนรู้ 
ของเกษตรกร ของศูนย์ฯ ที่ผ่านมา ด าเนินการโดยหน่วยงานราชการ จัดให้เกษตรกรเข้ามาเรียนรู้ ซึ่งช่วงการ
เบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ไม่สอดคล้องกับฤดูกาลผลิตของกิจกรรมภายในแปลงเรียนรู้ ท าให้เกษตรกรไม่ได้
เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริงจากแปลงเรียนรู้ แต่เป็นการเรียนรู้จากข้อมูลในฐานเรียนรู้เท่านั้น ด้านการบูรณา
การของหน่วยงาน หรือภาคีเครือข่าย ทั้งด้านแผนงานและแผนงบประมาณ พบว่า เกษตรกรต้นแบบ เป็นผู้น า
ทางการเกษตร จึงต้องเข้าร่วมการประชุม อบรมของหลายหน่วยงาน ท าให้การดูแลกิจกรรมการเกษตรภายใน
แปลงเรียนรู้ไม่สม ่าเสมอ หากหน่วยงานมีการบูรณาการแผนงานมากขึ้น จะสามารถท าให้เกษตรกรมีเวลา ใน
การท าการเกษตรมากขึ้น และส าหรับงบประมาณที่ภาครัฐให้การสนับสนุน ยังขาดการบูรณาการงบประมาณ 
อีกทั้งยังมีข้อจ ากัดในการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งส่งผลให้ไม่สอดคล้องกับความต้องการ การด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้ฯ 
ขาดรายได้ในการด าเนินงาน ซึ่งเมื่อเทียบกับการด าเนินงานกิจกรรมด้านอ่ืน ๆ ที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่
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เกษตรกร ด้านการเชื่อมโยงการท างานของเกษตรกรต้นแบบ กับศูนย์ฯเครือข่ายและคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ฯ 
พบว่ายังมีน้อย เนื่องจากขาดเป้าหมายหรือแนวทางพัฒนาการเกษตรร่วมกัน   
 3. แนวทางการพัฒนาเกษตรกรต้นแบบ พบว่า 1) การเพ่ิมศักยภาพทางด้านการจัดการผลผลิต
ทางการเกษตร องค์ความรู้หรือเทคโนโลยี เช่น การแปรรูปผลผลิต เพ่ือให้สามารถลดความเสียหายและสร้าง
มูลค่าให้กับสินค้าในช่วงที่ผลผลิตมีปริมาณมาก 2) กระตุ้นให้เกิดการท างานแบบบูรณาการ ทั้งเกษตรกร
ต้นแบบ ภาคีเครือข่ายและหน่วยงานภาครัฐ เน้นการท างานแบบมีส่วนร่วม เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ 
ทั้งแผนงานและแผนงบประมาณ 3) สร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ฯ โดยควรมีการคัดเลือก
คณะกรรมการท่ีมีความรู้ความสามารถด้านการเกษตร สร้างความเข้าใจในการด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้ฯ  
ให้มีเป้าหมายในการด าเนินงานร่วมกัน เพ่ือสามารถจัดท าแผนการด าเนินงานและขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ ปัญญา จันทโดต (2558) พบว่าการด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้ชุมชน
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลให้ เกิดความส าเร็จ คือ โครงสร้างและการบริหารในรูปแบบ
คณะกรรมการซึ่งคัดเลือกมาจากชุมชน มีการวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาว และภาคีเครือข่ายในการให้
ค าแนะน าปรึกษา 4) การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกร โดยกระตุ้นให้มีความเชื่อมโยงการท างาน 
เน้นให้สามารถดูแลและถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรที่เข้ามาเรียนรู้ ในพ้ืนที่ เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาด้านการผลิต
และการตลาด รวมถึงช่วยสร้างอ านาจในการต่อรองการซื้อปัจจัยการผลิตและการจ าหน่ายผลผลิต  
ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ในจังหวัดเลย ของนันทิยา ศรีทัดจันทา (2557) ที่พบว่า 
ปัจจัยเงื่อนไขที่มีผลต่อการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้ประสบความส าเร็จ คือ วิทยากร ผู้รู้ ต้นแบบที่ประสบ
ความส าเร็จ และเจ้าหน้าที่ และแนวทางการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ คือการสนับสนุนการสร้างเครือข่าย  
การผลักดันให้เกษตรกรรุ่นใหม่มีบทบาททางสังคมและการฝึกความเป็นผู้น า รวมถึงการฝึกอบรม และการ
จัดท าแผนพัฒนาเกษตรกร   5) การยกระดับศูนย์เรียนรู้ฯ สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพ่ือต่อยอดการ
เรียนรู้ด้านการเกษตร วิถีการด ารงชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ในพื้นที่ที่มีทรัพยากรเหมาะสม เกิดประโยชน์และ
สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรต้นแบบ และชุมชน  

สรุปผลการวิจัย 

 การพัฒนาเกษตรกรต้นแบบของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
จังหวัดนราธิวาส ส าหรับด้านสภาพบริบททั่วไป พบว่า เกษตรกรต้นแบบมีพ้ืนที่ท าการเกษตรจ านวนมาก  
แต่แรงงานด้านการเกษตรมีจ านวนน้อย อีกทั้งการน าเทคโนโลยีมาช่วยในภาคการเกษตรยังมีน้อย เมื่อผลผลิต
ออกในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว โดยเฉพาะลองกอง จึงส่งผลให้เกษตรกรประสบปัญหาด้านการจัดการสินค้าเกษตร 
ประกอบกับขาดความรู้และเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูป และการพัฒนาสินค้าเกษตร ท าให้ผลผลิต

เสียหาย ส าหรับปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรต้นแบบ พบว่า ในการจัดท าแผนการเรียนรู้ของเกษตรกร  
ของศูนย์ฯ ที่ผ่านมาด าเนินการโดยหน่วยงานราชการ จัดให้เกษตรกรเข้ามาเรียนรู้ ซึ่งช่วงการเบิกจ่าย
งบประมาณภาครัฐ ไม่สอดคล้องกับฤดูกาลผลิตของกิจกรรมภายในแปลงเรียนรู้ ของเกษตรกรต้นแบบ  
ท าให้เกษตรกรไม่ได้เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริงจากแปลงเรียนรู้  และปัญหาเรื่องการบูรณาการของหน่วยงาน 
หรือภาคีเครือข่าย ทั้งด้านแผนงานและแผนงบประมาณยังมีน้อย ด้านแผนงานยังขาดเป้าหมายหรือ 
แนวทางการพัฒนาร่วมกัน และส าหรับงบประมาณ การสนับสนุนยังมีข้อจ ากัดในเรื่องการของจัดซื้อจัดจ้าง  
ส่งผลให้ไม่ตรงตามความต้องการของเกษตรกรต้นแบบ และส าหรับแนวทางการพัฒนาเกษตรกร พบว่า  
การเพ่ิมศักยภาพทางด้านการจัดการผลผลิตทางการเกษตร องค์ความรู้หรือเทคโนโลยี เช่น การแปรรูปผลผลิต 
เพ่ือให้สามารถลดความเสียหายและสร้างมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร การกระตุ้นให้เกิดการท างานแบบบูรณาการ
ทั้งเกษตรกรต้นแบบ ภาคีเครือข่ายและหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้ เกิดการบูรณาการทั้งแผนงานและ  
แผนงบประมาณ สร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ฯ ตลอดจน เครือข่ายเกษตรกร โดยกระตุ้น
ให้มีความเชื่อมโยงการท างาน โดยก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานร่วมกัน เพ่ือสามารถจัดท าแผนการพัฒนา
และขับเคลื่อนการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสุดท้ายคือการยกระดับศูนย์เรียนรู้ฯ สู่การเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพ่ือต่อยอดการเรียนรู้  ด้านการเกษตร วิถีการด ารงชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ในพ้ืนที่  
ที่มีทรัพยากรเหมาะสม เกิดประโยชน์และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรต้นแบบ และชุมชน 

ข้อเสนอแนะ 

1. ด้านผลผลิตของเกษตรกรต้นแบบที่มีปริมาณมากในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิต ควรมีกระบวนการ
ส่งเสริมด้านการตลาด และส่งเสริมองค์ความรู้ เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เพ่ือให้เกษตรกรสามารถจัดการ
ผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. การจัดท าแผนการเรียนรู้การด าเนินงาน เกษตรกรต้นแบบควรเป็นผู้ก าหนดแผนการเรียนรู้   
เพ่ือให้สอดคล้องการด าเนินการแปลงเรียนรู้ และฤดูกาลผลิต ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรที่เข้ามารับบริการ
สามารถเรียนรู้และปฏิบัติจากของจริงจากแปลงเรียนรู้ 

3. เนื่องจากเกษตรกรต้นแบบส่วนใหญ่ เป็นผู้สูงอายุ ซึ่งมีอายุเฉลี่ย 59 ปี จึงควรมีการน าเทคโนโลยี 
มาปรับใช้ในการท าการเกษตร เพ่ือลดเวลาและแรงงานในการท าการเกษตร 

4.  ด้านแรงงานในครัวเรือนของเกษตรกรต้นแบบ พบว่ามีจ านวนเฉลี่ย 2.92 คน ควรมีการสร้างทายาท
ทางการเกษตร เช่น เครือข่ายเกษตรกร โดยเกษตรกรต้นแบบถ่ายทอดความรู้และสร้างเกษตรกรที่มีความรู้
การเกษตรในพ้ืนที่ ซ่ึงจะเป็นการพัฒนาการเกษตรในพ้ืนที่ให้มีความยั่งยืน 



1945
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

เกษตรกร ด้านการเชื่อมโยงการท างานของเกษตรกรต้นแบบ กับศูนย์ฯเครือข่ายและคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ฯ 
พบว่ายังมีน้อย เนื่องจากขาดเป้าหมายหรือแนวทางพัฒนาการเกษตรร่วมกัน   
 3. แนวทางการพัฒนาเกษตรกรต้นแบบ พบว่า 1) การเพ่ิมศักยภาพทางด้านการจัดการผลผลิต
ทางการเกษตร องค์ความรู้หรือเทคโนโลยี เช่น การแปรรูปผลผลิต เพ่ือให้สามารถลดความเสียหายและสร้าง
มูลค่าให้กับสินค้าในช่วงที่ผลผลิตมีปริมาณมาก 2) กระตุ้นให้เกิดการท างานแบบบูรณาการ ทั้งเกษตรกร
ต้นแบบ ภาคีเครือข่ายและหน่วยงานภาครัฐ เน้นการท างานแบบมีส่วนร่วม เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ 
ทั้งแผนงานและแผนงบประมาณ 3) สร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ฯ โดยควรมีการคัดเลือก
คณะกรรมการท่ีมีความรู้ความสามารถด้านการเกษตร สร้างความเข้าใจในการด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้ฯ  
ให้มีเป้าหมายในการด าเนินงานร่วมกัน เพ่ือสามารถจัดท าแผนการด าเนินงานและขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ ปัญญา จันทโดต (2558) พบว่าการด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้ชุมชน
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลให้ เกิดความส าเร็จ คือ โครงสร้างและการบริหารในรูปแบบ
คณะกรรมการซึ่งคัดเลือกมาจากชุมชน มีการวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาว และภาคีเครือข่ายในการให้
ค าแนะน าปรึกษา 4) การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกร โดยกระตุ้นให้มีความเชื่อมโยงการท างาน 
เน้นให้สามารถดูแลและถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรที่เข้ามาเรียนรู้ ในพ้ืนที่ เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาด้านการผลิต
และการตลาด รวมถึงช่วยสร้างอ านาจในการต่อรองการซื้อปัจจัยการผลิตและการจ าหน่ายผลผลิต  
ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ในจังหวัดเลย ของนันทิยา ศรีทัดจันทา (2557) ที่พบว่า 
ปัจจัยเงื่อนไขที่มีผลต่อการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้ประสบความส าเร็จ คือ วิทยากร ผู้รู้ ต้นแบบที่ประสบ
ความส าเร็จ และเจ้าหน้าที่ และแนวทางการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ คือการสนับสนุนการสร้างเครือข่าย  
การผลักดันให้เกษตรกรรุ่นใหม่มีบทบาททางสังคมและการฝึกความเป็นผู้น า รวมถึงการฝึกอบรม และการ
จัดท าแผนพัฒนาเกษตรกร   5) การยกระดับศูนย์เรียนรู้ฯ สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพ่ือต่อยอดการ
เรียนรู้ด้านการเกษตร วิถีการด ารงชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ในพื้นที่ที่มีทรัพยากรเหมาะสม เกิดประโยชน์และ
สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรต้นแบบ และชุมชน  

สรุปผลการวิจัย 

 การพัฒนาเกษตรกรต้นแบบของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
จังหวัดนราธิวาส ส าหรับด้านสภาพบริบททั่วไป พบว่า เกษตรกรต้นแบบมีพ้ืนที่ท าการเกษตรจ านวนมาก  
แต่แรงงานด้านการเกษตรมีจ านวนน้อย อีกทั้งการน าเทคโนโลยีมาช่วยในภาคการเกษตรยังมีน้อย เมื่อผลผลิต
ออกในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว โดยเฉพาะลองกอง จึงส่งผลให้เกษตรกรประสบปัญหาด้านการจัดการสินค้าเกษตร 
ประกอบกับขาดความรู้และเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูป และการพัฒนาสินค้าเกษตร ท าให้ผลผลิต

เสียหาย ส าหรับปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรต้นแบบ พบว่า ในการจัดท าแผนการเรียนรู้ของเกษตรกร  
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ท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพ่ือต่อยอดการเรียนรู้  ด้านการเกษตร วิถีการด ารงชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ในพ้ืนที่  
ที่มีทรัพยากรเหมาะสม เกิดประโยชน์และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรต้นแบบ และชุมชน 

ข้อเสนอแนะ 

1. ด้านผลผลิตของเกษตรกรต้นแบบที่มีปริมาณมากในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิต ควรมีกระบวนการ
ส่งเสริมด้านการตลาด และส่งเสริมองค์ความรู้ เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เพ่ือให้เกษตรกรสามารถจัดการ
ผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. การจัดท าแผนการเรียนรู้การด าเนินงาน เกษตรกรต้นแบบควรเป็นผู้ก าหนดแผนการเรียนรู้   
เพ่ือให้สอดคล้องการด าเนินการแปลงเรียนรู้ และฤดูกาลผลิต ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรที่เข้ามารับบริการ
สามารถเรียนรู้และปฏิบัติจากของจริงจากแปลงเรียนรู้ 

3. เนื่องจากเกษตรกรต้นแบบส่วนใหญ่ เป็นผู้สูงอายุ ซึ่งมีอายุเฉลี่ย 59 ปี จึงควรมีการน าเทคโนโลยี 
มาปรับใช้ในการท าการเกษตร เพ่ือลดเวลาและแรงงานในการท าการเกษตร 

4.  ด้านแรงงานในครัวเรือนของเกษตรกรต้นแบบ พบว่ามีจ านวนเฉลี่ย 2.92 คน ควรมีการสร้างทายาท
ทางการเกษตร เช่น เครือข่ายเกษตรกร โดยเกษตรกรต้นแบบถ่ายทอดความรู้และสร้างเกษตรกรที่มีความรู้
การเกษตรในพ้ืนที่ ซ่ึงจะเป็นการพัฒนาการเกษตรในพ้ืนที่ให้มีความยั่งยืน 
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เกษตรกรได้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

ค าขอบคุณ 

ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย และคณะอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ให้ค าแนะน า 
สนับสนุนการวิจัยตลอดมา  ขอบพระคุณ นางรัตนา ถิระโชติ เกษตรจังหวัดนราธิวาส เกษตรอ าเภอทุกอ าเภอ 
ตลอดจนเกษตรกรต้นแบบทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลอย่างดียิ่ง จนท าให้งานวิจัยส าเร็จได้ด้วยดี  

เอกสารอ้างอิง 

กมลรัฐ อินทรทัศน์ และคณะ. 2546. รูปแบบและกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อพัฒนาแบบมีส่วนร่วมระหว่าง
ชุมชนกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล ศูนย์เรียนรู้ชุมชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง.กรุงเทพ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 2559. คู่มือการด าเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร. กรุงเทพฯ: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 

นันทิยา  ศรีทัดจันทา. 2557. แนวทางการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ในจังหวัดเลย.วิทยานิพนธ์ปริญญาโท. 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

ปัญญา จันทโคตร. 2558. ปัจจัยที่สนับสนุนความส าเร็จในการด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้ชุมชนในประเทศไทย. 
วารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ, 8(1), 42 – 53. 

รัฐพงษ์  จันทคณานุรักษ์. 2558. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจของเกษตรกรกับการพัฒนาการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรมต าบลนางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์. วารสารมนุษยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์และศิลปะ,  ปีที่ 8 (3), 314-328. 

ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส. 2561.ข้อมูลพื้นฐานการเกษตรจังหวัดนราธิวาส. นราธิวาส: ส านักงาน
เกษตรจังหวัดนราธิวาส  

อคิน รพีพัฒน์. 2527. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาชนบทในสภาพสังคม และวัฒนธรรมไทย. 
กรุงเทพมหานคร: ศักดิ์โสภาการพิมพ์. 

อภิญญา กังสนารักษ์. 2544 .รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในองคืกรที่มีประสิทธิผลระดับคณะของ
สถาบันอุดมศึกษา. วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 



1947
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

5. การสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ ควรมีการประชุมวางแผนร่วมกับเกษตรกรต้นแบบ เพ่ือให้การ
ท างานมีทิศทางและมีเป้าหมายของการพัฒนา รวมถึงการสนับสนุนตรงตามความต้องการ สามารถไปพัฒนา
เกษตรกรได้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

ค าขอบคุณ 

ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย และคณะอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ให้ค าแนะน า 
สนับสนุนการวิจัยตลอดมา  ขอบพระคุณ นางรัตนา ถิระโชติ เกษตรจังหวัดนราธิวาส เกษตรอ าเภอทุกอ าเภอ 
ตลอดจนเกษตรกรต้นแบบทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลอย่างดียิ่ง จนท าให้งานวิจัยส าเร็จได้ด้วยดี  

เอกสารอ้างอิง 

กมลรัฐ อินทรทัศน์ และคณะ. 2546. รูปแบบและกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อพัฒนาแบบมีส่วนร่วมระหว่าง
ชุมชนกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล ศูนย์เรียนรู้ชุมชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง.กรุงเทพ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 2559. คู่มือการด าเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร. กรุงเทพฯ: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 

นันทิยา  ศรีทัดจันทา. 2557. แนวทางการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ในจังหวัดเลย.วิทยานิพนธ์ปริญญาโท. 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

ปัญญา จันทโคตร. 2558. ปัจจัยที่สนับสนุนความส าเร็จในการด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้ชุมชนในประเทศไทย. 
วารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ, 8(1), 42 – 53. 

รัฐพงษ์  จันทคณานุรักษ์. 2558. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจของเกษตรกรกับการพัฒนาการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรมต าบลนางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์. วารสารมนุษยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์และศิลปะ,  ปีที่ 8 (3), 314-328. 

ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส. 2561.ข้อมูลพื้นฐานการเกษตรจังหวัดนราธิวาส. นราธิวาส: ส านักงาน
เกษตรจังหวัดนราธิวาส  

อคิน รพีพัฒน์. 2527. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาชนบทในสภาพสังคม และวัฒนธรรมไทย. 
กรุงเทพมหานคร: ศักดิ์โสภาการพิมพ์. 

อภิญญา กังสนารักษ์. 2544 .รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในองคืกรที่มีประสิทธิผลระดับคณะของ
สถาบันอุดมศึกษา. วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

O9165

ภูมิปัญญาเรือกอและในจังหวัดชายแดนใต้

สัญชัย นงรัตน์1* และประจวบ ทองศรี2

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาภูมิปัญญาเรือกอและในจังหวัดชายแดนใต้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ พื้นที่ในการ

วจิยั คอื ชมุชนปะเสยะวอ จงัหวดัปัตตาน ีชมุชนบ้านทอน และชุมชนศาลาใหม่ จงัหวัดนราธวิาส ผู้ให้ข้อมลูจ�านวน 24 คน แบ่งเป็น 

6 กลุ่ม ได้แก่ (1) ปราชญ์ชาวบ้านผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญาเรือกอและ (2) ผู้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาเรือกอและ (3) เจ้าของเรือกอและ 

(4) ผู้น�าในชุมชน (5) นักวิชาการด้านวัฒนธรรม และ (6) เจ้าหน้าที่รัฐ เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกต และการ

วิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวจิยั พบว่า ภูมปัิญญาเรอืกอและในจงัหวดัชายแดนใต้ ประกอบด้วย (1) ความส�าคญั

ของภมูปัิญญาเรือกอและในจังหวัดชายแดนใต้ พบว่า เรือกอและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดใช้แดนใต้ร่วมกัน เป็นสื่อกลางที่เชื่อมทุก

คนเข้าด้วยกนั เป็นมรดกตกทอดตัง้แต่บรรพบรุษุ เป็นเครือ่งมอืท�ามาหากนิของชาวประมง และมสี�าคญัต่อจังหวดัใช้แดนใต้ สะท้อน

ให้เห็นถึงวัฒนธรรมในพื้นที่ (2) ภูมิปัญญาการต่อเรือกอและ พบว่า ขนาดของเรือจะนิยมใช้ความยาว 8 ถึง 18 เมตร การก�าหนด

สัดส่วนในการต่อเรือจะไม่เขียนแบบเรือไว้ แต่ใช้ความจ�าเป็นหลักจากประสบการณ์ที่เคยต่อเรือ ไม้ที่ใช้ต่อเรือเป็นไม้ตะเคียน เช่น 

ไม้ตะเคียนทอง และไม้ตะเคียนทราย และ (3) ภูมิปัญญาการเขียนลายเรือกอและ พบว่า อุปกรณ์ที่ใช้ในการลงสีและเขียนลาย จะ

เป็น ส ีพูก่นั และชอล์ก สทีีใ่ช้เป็นสนี�า้มนั เป็นสทีีท่นน�า้และทนแดดได้ด ีนิยมใช้สทีีม่คีวามสดใส ข้อความทีเ่ขยีนนยิมเขยีนชือ่เจ้าของ

เรือและชื่อเรือกอและ การเขียนลวดลายแต่ละล�า เกิดจากคิดค้นลวดลายใหม่ของปราชญ์ชาวบ้าน
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Wisdom of Kolek Boat in Southern Border Provinces

Sanchai Nongrat1* and Prachuab Tongsri2

Abstract
The objective of this research was to study wisdom of Kolek Boat in Southern Border Provinces. This 

study used a qualitative research. The setting of this research was Paseyawo Community in Pattani Province, 

Ban Thon Community and Sala Mai Community in Narathiwat Province. Data were collected from 24 key informants, 

divided into 6 groups, namely (1) local philosophers who transferred wisdom of Kolek Boat, (2) transferees of 

the wisdom of Kolek Boat, (3) boat owners, (4) community leaders, (5) cultural scholars and (6) government 

officials. Data were collected by in-depth interviews and observation. Data were analyzed using content analysis.

The results of this research indicated that local wisdom of Kolek Boat in Southern Border Provinces consisted 

of (1) Kolek Boat has played an important role in terms of being the identity of southern border provinces and 

medium that connected everyone together. It was a legacy from the ancestors and a tool for making a living 

for fishermen. Kolek Boat was essential to Southern Border Provinces as it reflected local culture, (2) in terms 

of wisdom of Kolek boat building, it was found that a common size of Kolek boat was characterized by a length 

of 8 to 18 meters. For the proportion of boatbuilding, boat builders mainly relied on their memory and 

boatbuilding experiences instead of boat drawings. Common kinds of wood used as materials were Takhian 

wood, such as Takhian Thong and Takhian Sai, and (3) in terms of wisdom of Kolek boat pattern painting and 

drawing, colors, paintbrushes and chalk paints were used as tools for painting and drawing. Oil color was used 

due to its water and sun resistance. Painting relied on bright colors. The name of the boat owner was written 

on a boat and titled as a boat’s name. Patten drawing of each boat was initiated by novel patterns of local 

philosophers.

Keywords: Kolek Boat, Wisdom, Southern Border Provinces

 

บทน า 

ภูมิปัญญาเรือกอและ ปัจจุบันมีการอนุรักษ์เพื่อให้กลุ่มคนรุ่นหลังได้เห็นและเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลง โดยใช้วิธีการ
ในลักษณะ เช่น การจ าลองหรือย่อส่วน การเก็บเข้าพิพิธภัณฑ์ การบูรณะ เป็นต้น โดยเฉพาะสิ่งที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตและศิลปะ
พื้นเมือง ซึ่งภาคใต้ของประเทศไทยนั้นได้ช่ือว่ามีการอนุรักษ์ศิลปะช้ันเอกไว้ คือ เรือกอและ เป็นเรือหาปลาของชาวประมงมี
มากในจังหวัดปัตตานีและนราธิวาส มีรูปร่างลักษณะ และส่วนประกอบท่ีผิดแปลกจากเรืออื่น ๆ ดูเหมือนจะเรียบง่ายหากแต่
แฝงไปด้วยศิลปะที่งดงาม ผสานเอาความรักในธรรมชาติ จินตนาการ และความเช่ือเข้ากันไว้อย่างลงตัว ภาพเขียนลายเส้นบ่ง
บอกถึงการเอาใจส่งผ่านพู่กันไปตามลวดลาย ทั้งลายกนก ลายดอกบัวคว่ า ลายบัวหงาย ลายน้ า ไหล แต้มเติมสีสันสะดุดตา
สรรค์สร้างความวิจิตร ลงบนเนื้อไม้ที่ประกอบขึ้นเป็นเรือกอและ การตกแต่งลวดลายจิตรกรรมบนเรือกอและ เป็นวัฒนธรรม
ทางศิลปะที่ส าคัญอย่างหนึ่งทีส่ามารถสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมของชาวไทยภาคใต้ตอนล่าง (ถเกิงพล ข ายัง, 2556) 

เรือกอและ ในอดีตเป็นภูมิปัญญาที่พบเห็นได้ทั่วไป ในท้องที่หมู่บ้านชาวทะเลทางภาคใต้ของประเทศไทย หากจะ
สืบเสาะหาจุดเริม่ต้นในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาเรือกอและปัจจุบันกลับลดน้อยลง เนื่องด้วยวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลง
ไปของผู้คน ส่งผลให้เรือกอและลดลงและพบเห็นได้ยากขึ้น อีกทั้งอู่ต่อเรือและช่างต่อเรือหรือปราชญ์ชาวบ้านน้อยลงตามกัน 
องค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาเรือกอและคงไว้เพียงคนเฉพาะกลุ่ม ไม่ได้ถ่ายทอดอย่างชัดเจนในวงกว้าง ซึ่งนายอาหะมัด สาและ 
กล่าวว่า ในปัจจุบันมีอยู่เพียงไม่กี่แห่ง เช่น ชุมชนปะเสยะวอ ต าบลปะเสยะวอ อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ชุมชนบ้านทอน 
ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส และชุมชนศาลาใหม่ ต าบลศาลาใหม่ อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยแต่ละ
ชุมชนต่างขาดแคลนทั้งช่างต่อเรือและช่างเขียนลาย รวมทั้งยังขาดผู้สืบทอดภูมิปัญญาเรือกอและด้วยเช่นเดียวกัน 

ในจังหวัดชายแดนใต้นั้น ลักษณะของเรือกอและจะเป็นเอกลักษณ์ มีการระบายสีด้วยลวดลายที่ผสมผสานระหว่าง
ศิลปะไทยและมุสลิม เป็นลวดลายที่สวยงามสีสันสะดุดตา ลวดลายที่วาดเป็นรูปลักษณ์ของสัตว์ต่าง ๆ เป็นความละเมียดละไม
ที่ช่างบรรจงวาดลงบนล าเรือ เป็นมรดกอันล้ าค่าทางภูมิปัญญาท้องถิ่นของบรรพบุรุษ ที่สร้างไว้ให้ลูกหลานได้สืบทอดอันเป็น
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม นอกจากน้ันหน่วยงานราชการยังเข้ามาสนับสนุนในการท าเรือกอและจ าลอง เพื่อเป็นรายได้เสริมให้
กลุ่มที่ไม่ได้ท าอาชีพประมง แต่มีความหลงใหลในความงดงามของเรือกอและ (สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา, 2553) 

จากเหตุผลข้างต้นผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาภูมิปัญญาเรือกอและในจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งเห็นว่า เรือกอและ 
ทั้งในจังหวัดปัตตานีและนราธิวาส เป็นภูมิปัญญาที่มีความโดดเด่นที่ควรศึกษา เป็นเอกลักษณ์ในเขตจังหวัดภาคใต้ตอนล่างมา
อย่างช้านาน โดยเฉพาะการตกแต่งลวดลายจิตรกรรมบนเรือ เรือกอและเปรียบดั่งศิลปกรรมที่ทรงคุณค่าช้ินหนึ่ง เอกลักษณ์
ของเรือกอและเป็นท่ีเด่นชัดและมีคุณค่า ส่งผลสะท้อนให้เห็นภูมิปัญญาอันดีงามของจังหวัดชายแดนใต้ 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพื่อศึกษาภูมิปัญญาเรือกอและในจังหวัดชายแดนใต้ 

ขอบเขตการวิจัย 
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา เป็นการศึกษาภูมิปัญญาเรือกอและในจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งประกอบด้วย (1) ความส าคัญ

ของภูมิปัญญาเรือกอและในจังหวัดชายแดนใต้ (2) ภูมิปัญญาการต่อเรือกอและ และ (3) ภูมิปัญญาการเขียนลายเรือกอและ 
2. ขอบเขตด้านประชากร และกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลจ านวน 24 คน แบ่งเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ (1) ปราชญ์ชาวบ้าน

ผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญาเรือกอและ (2) ผู้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาเรือกอและ (3) เจ้าของเรือกอและ (4) ผู้น าในชุมชน (5) 
นักวิชาการด้านวัฒนธรรม และ (6) เจ้าหน้าท่ีรัฐเกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาเรือกอและ 

วิธีการวิจัย 

1. ศึกษาเอกสาร บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาเรือกอและ ทั้งในจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส 
ให้ครอบคลุมประเด็นที่ศึกษา และลงพื้นที่ติดต่อกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ทั้ง 3 ชุมชน สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาเรือกอและ 
เพื่อให้ทราบข้อมูลจริงจากบริบทของชุมชน เป็นการส ารวจพ้ืนที่ก่อนการท าวิจัย  

2. ใช้แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ผู้วิจัยได้ก าหนดประเด็นค าถามไว้ล้วงหน้าอย่างกว้าง ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การวิจัย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ละเอียดถูกต้องและครอบคลุมประเด็นที่ต้องการทราบ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ให้ข้อมูลสามารถพูด
ได้อย่างเต็มที่ตามประเด็นที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ และยืดหยุ่นในประเด็นค าถามตามสถานการณ์ในการสัมภาษณ์ ดังตารางต่อไปนี้  
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บทน า 

ภูมิปัญญาเรือกอและ ปัจจุบันมีการอนุรักษ์เพื่อให้กลุ่มคนรุ่นหลังได้เห็นและเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลง โดยใช้วิธีการ
ในลักษณะ เช่น การจ าลองหรือย่อส่วน การเก็บเข้าพิพิธภัณฑ์ การบูรณะ เป็นต้น โดยเฉพาะสิ่งที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตและศิลปะ
พื้นเมือง ซึ่งภาคใต้ของประเทศไทยนั้นได้ช่ือว่ามีการอนุรักษ์ศิลปะช้ันเอกไว้ คือ เรือกอและ เป็นเรือหาปลาของชาวประมงมี
มากในจังหวัดปัตตานีและนราธิวาส มีรูปร่างลักษณะ และส่วนประกอบท่ีผิดแปลกจากเรืออื่น ๆ ดูเหมือนจะเรียบง่ายหากแต่
แฝงไปด้วยศิลปะที่งดงาม ผสานเอาความรักในธรรมชาติ จินตนาการ และความเช่ือเข้ากันไว้อย่างลงตัว ภาพเขียนลายเส้นบ่ง
บอกถึงการเอาใจส่งผ่านพู่กันไปตามลวดลาย ทั้งลายกนก ลายดอกบัวคว่ า ลายบัวหงาย ลายน้ า ไหล แต้มเติมสีสันสะดุดตา
สรรค์สร้างความวิจิตร ลงบนเนื้อไม้ที่ประกอบขึ้นเป็นเรือกอและ การตกแต่งลวดลายจิตรกรรมบนเรือกอและ เป็นวัฒนธรรม
ทางศิลปะที่ส าคัญอย่างหนึ่งทีส่ามารถสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมของชาวไทยภาคใต้ตอนล่าง (ถเกิงพล ข ายัง, 2556) 

เรือกอและ ในอดีตเป็นภูมิปัญญาที่พบเห็นได้ทั่วไป ในท้องที่หมู่บ้านชาวทะเลทางภาคใต้ของประเทศไทย หากจะ
สืบเสาะหาจุดเริม่ต้นในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาเรือกอและปัจจุบันกลับลดน้อยลง เนื่องด้วยวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลง
ไปของผู้คน ส่งผลให้เรือกอและลดลงและพบเห็นได้ยากขึ้น อีกทั้งอู่ต่อเรือและช่างต่อเรือหรือปราชญ์ชาวบ้านน้อยลงตามกัน 
องค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาเรือกอและคงไว้เพียงคนเฉพาะกลุ่ม ไม่ได้ถ่ายทอดอย่างชัดเจนในวงกว้าง ซึ่งนายอาหะมัด สาและ 
กล่าวว่า ในปัจจุบันมีอยู่เพียงไม่กี่แห่ง เช่น ชุมชนปะเสยะวอ ต าบลปะเสยะวอ อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ชุมชนบ้านทอน 
ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส และชุมชนศาลาใหม่ ต าบลศาลาใหม่ อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยแต่ละ
ชุมชนต่างขาดแคลนทั้งช่างต่อเรือและช่างเขียนลาย รวมทั้งยังขาดผู้สืบทอดภูมิปัญญาเรือกอและด้วยเช่นเดียวกัน 

ในจังหวัดชายแดนใต้นั้น ลักษณะของเรือกอและจะเป็นเอกลักษณ์ มีการระบายสีด้วยลวดลายที่ผสมผสานระหว่าง
ศิลปะไทยและมุสลิม เป็นลวดลายที่สวยงามสีสันสะดุดตา ลวดลายที่วาดเป็นรูปลักษณ์ของสัตว์ต่าง ๆ เป็นความละเมียดละไม
ที่ช่างบรรจงวาดลงบนล าเรือ เป็นมรดกอันล้ าค่าทางภูมิปัญญาท้องถิ่นของบรรพบุรุษ ที่สร้างไว้ให้ลูกหลานได้สืบทอดอันเป็น
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม นอกจากน้ันหน่วยงานราชการยังเข้ามาสนับสนุนในการท าเรือกอและจ าลอง เพื่อเป็นรายได้เสริมให้
กลุ่มที่ไม่ได้ท าอาชีพประมง แต่มีความหลงใหลในความงดงามของเรือกอและ (สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา, 2553) 

จากเหตุผลข้างต้นผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาภูมิปัญญาเรือกอและในจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งเห็นว่า เรือกอและ 
ทั้งในจังหวัดปัตตานีและนราธิวาส เป็นภูมิปัญญาที่มีความโดดเด่นที่ควรศึกษา เป็นเอกลักษณ์ในเขตจังหวัดภาคใต้ตอนล่างมา
อย่างช้านาน โดยเฉพาะการตกแต่งลวดลายจิตรกรรมบนเรือ เรือกอและเปรียบดั่งศิลปกรรมที่ทรงคุณค่าช้ินหนึ่ง เอกลักษณ์
ของเรือกอและเป็นท่ีเด่นชัดและมีคุณค่า ส่งผลสะท้อนให้เห็นภูมิปัญญาอันดีงามของจังหวัดชายแดนใต้ 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพื่อศึกษาภูมิปัญญาเรือกอและในจังหวัดชายแดนใต้ 

ขอบเขตการวิจัย 
1. ขอบเขตด้านเน้ือหา เป็นการศึกษาภูมิปัญญาเรือกอและในจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งประกอบด้วย (1) ความส าคัญ

ของภูมิปัญญาเรือกอและในจังหวัดชายแดนใต้ (2) ภูมิปัญญาการต่อเรือกอและ และ (3) ภูมิปัญญาการเขียนลายเรือกอและ 
2. ขอบเขตด้านประชากร และกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลจ านวน 24 คน แบ่งเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ (1) ปราชญ์ชาวบ้าน

ผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญาเรือกอและ (2) ผู้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาเรือกอและ (3) เจ้าของเรือกอและ (4) ผู้น าในชุมชน (5) 
นักวิชาการด้านวัฒนธรรม และ (6) เจ้าหน้าท่ีรัฐเกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาเรือกอและ 

วิธีการวิจัย 

1. ศึกษาเอกสาร บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาเรือกอและ ทั้งในจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส 
ให้ครอบคลุมประเด็นที่ศึกษา และลงพื้นที่ติดต่อกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ทั้ง 3 ชุมชน สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาเรือกอและ 
เพื่อให้ทราบข้อมูลจริงจากบริบทของชุมชน เป็นการส ารวจพ้ืนที่ก่อนการท าวิจัย  

2. ใช้แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ผู้วิจัยได้ก าหนดประเด็นค าถามไว้ล้วงหน้าอย่างกว้าง ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การวิจัย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ละเอียดถูกต้องและครอบคลุมประเด็นที่ต้องการทราบ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ให้ข้อมูลสามารถพูด
ได้อย่างเต็มที่ตามประเด็นที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ และยืดหยุ่นในประเด็นค าถามตามสถานการณ์ในการสัมภาษณ์ ดังตารางต่อไปนี้  



1950
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 

ตารางที่ 1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลจ าแนกตามพื้นท่ี 

กลุ่ม ลักษณะส่วนบุคคล ปัตตานี นราธิวาส จ านวน 
(คน) ชุมชนปะเสยะวอ ชุมชนบ้านทอน ชุมชนศาลาใหม ่

1 ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ถ่ายทอดภูมิปญัญาฯ 4 2 2 8 
2 ผู้รับการถ่ายทอดภมูิปัญญาเรือกอและ - 1 1 2 
3 เจ้าของเรือกอและ 1 1 2 4 
4 ผู้น าในชุมชน 1 1 1 3 
5 นักวิชาการด้านวัฒนธรรม 1 1 2 
6 เจ้าหน้าท่ีรัฐที่เกีย่วข้องกับภูมิปัญญาฯ 2 1 2 5 

รวม  24 
 

3. การเก็บรวบรวมผลการวิจัย ขอหนังสือขอความอนุเคราะห์ระหว่างลงพื้นที่เก็บข้อมูล ส่งหนังสือถึงหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่ของชุมชนปะเสยะวอ ชุมชนบ้านทอน และชุมชนศาลาใหม่ จัดเก็บข้อมูล ผู้วิจัยลงพื้นที่ท าการสัมภาษณ์ ใน
ประเด็นตามแบบสัมภาษณ์ที่ก าหนดไว้ โดยประเด็นค าถามครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

4. การวิเคราะห์ผลการวิจัยผู้วิจัยวิเคราะห์เนื้อหา โดยการอ่านท าความเข้าใจข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ก าหนด
ประเด็นหลัก อธิบายความเป็นเหตุเป็นผล จัดหมวดหมู่ ตีความหมายหาความเช่ือมโยงของข้อมูล เปรียบเทียบและแสดงข้อมูล
ตามวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อสรุปและสิ่งที่ตีความออกมาจะอยู่ในรูปของค าอธิบาย หากข้อมูลยังไม่ชัดเจนจะท าการสัมภาษณ์
ใหม่ เพ่ือให้ข้อมูลมีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน น าไปสู่การเสนอผลการวิจัยและสรุปผลการศึกษา โดยผู้วิจัยได้เรียบเรียงข้อมูลใน
รูปแบบวิธีพรรณนาความ 

ผลการวิจัย 

1. ความส าคัญของภูมิปัญญาเรือกอและในจังหวัดชายแดนใต้ 

 
รูปที่ 1 (a) ภาพถ่ายเรือกอและ ชุมชนศาลาใหม่ จังหวัดนราธิวาส (b) ภาพถ่ายเรือท้ายตัด ชุมชนบ้านทอน จังหวัดนราธิวาส 

บทบาทส าคัญของภูมิปัญญาเรือกอและ ในวัฒนธรรมของจังหวัดชายแดนใต้ พบว่า เรือกอและเป็นเอกลักษณ์ของ
จังหวัดนราธิวาส อาจไม่ใช่ 100 % อาจจะเป็นของจังหวัดปัตตานีด้วย ถือเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดใช้แดนใต้ร่วมกัน เรือกอ
และเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดใช้แดนใต้ ถ้าไม่มีเรือกอและ เหมือนมีสิ่งที่ขาดหายไป เรือกอและเป็นสื่อกลางที่เช่ือมทุกคนเข้า
ด้วยกัน เรือกอและเป็นมรดกตกทอดมาเป็นเวลานาน มีมานานตั้งแต่บรรพบุรุษ เป็นเครื่องมือท ามาหากินของชาวประมง และ
ยังส าคัญต่อจังหวัดใช้แดนใต้ เชิงการท่องเที่ยวเพราะว่านักท่องเที่ยวต่างเข้ามาเย่ียมชม เรือกอและยังบ่งบอกถึงประเพณีของ
พื้นที่ ในเรื่องของลายบนเรือกอ ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมในพื้นที่ ยังมีบทบาทส าคัญเชิงอัตลักษณ์ต่อท้องถิ่น เพราะ
เมื่อพูดถึงจังหวัดใช้แดนใต้จะนึกถึงเรือกอและก่อนทั้งจังหวัดปัตตานีและนราธิวาส ถือว่าเรือกอและเป็นเอกลักษณ์ เป็นมาส
คอตของจังหวัดใช้แดนใต ้ดังรูปที่ 1  

(b) (a) 

 

2. ภูมิปัญญาการต่อเรือกอและ 

 
รูปที่ 2 (a) ภาพถ่ายขนาดเรือกอและของชุมชนศาลาใหม่ (b) ภาพถ่ายขนาดเรือกอและของชุมชนบ้านทอน 
ภูมิปัญญาการต่อเรือกอและ ในจังหวัดชายแดนใต้ พบว่า กลุ่มคนท่ีว่าจ้างให้ต่อเรือกอและ คนที่มาจ้างส่วนใหญ่เป็น

ชาวประมงเป็นหลัก ทั้งในประเทศ คือ จากจังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี บางส่วนจากจังหวัดสงขลา และมีบางส่วนที่มา
จากประเทศมาเลเซีย ส่วนใหญ่เป็นคนในจังหวัดชายแดนใต้ที่มีบ้านอยู่ใกล้ชายทะเล ขนาดของเรือกอและที่ได้รับความนิยม 
เรือท้ายตัดจะนิยมความยาว 8 เมตร หากเป็นเรือกอและนิยมความยาว 12 ถึง 18 เมตร ในปัจจุบันจะนิยมใช้เรือที่ล าใหญ่ ดัง
รูปที่ 2 การก าหนดสัดส่วนในการต่อเรือกอและ ส่วนใหญ่ไม่เขียนแบบเรือไว้แต่ใช้ความจ าเป็นหลักจากประสบการณ์ต่อเรือ 

 
รูปที่ 3 (a) ภาพถ่ายไม้ตะเคียนที่ใช้ต่อเรือ (b) ภาพถ่ายการดัดไม้โดยการผิงไฟ 

การหาไม้ที่จะใช้ส าหรับการต่อเรือ จะใช้ทั้งไม้ที่มีอยู่ในชุมชน บางครั้งจะน าไม้จากต่างอ าเภอ ต่างจังหวัดมาใช้ต่อเรือ
บางขึ้นอยู่กับปริมาณไม้ที่มีอยู่ ณ ตอนนั้น ชนิดของไม้ที่ใช้ในการต่อเรือกอและ จะเป็นไม้ตะเคียน ทั้งไม้ตะเคียนทอง และไม้
ตะเคียนทราย อายุ 10 ปีข้ึนไป ดังรูปที่ 3 (a) ไม้ชิ้นข้างล่างจะนิยมไม้ตะเคียนทอง ส่วนที่สัมผัสกับผิวน้ า แต่ถ้าเป็นไม้ที่ขึ้นมา
จนถึงขอบเรือ จะเป็นไม้ตะเคียนทราย การเก็บรักษาไม้ที่จะใช้ในการต่อเรือกอและ นิยมเก็บไม้ไว้ในร่ม วางเป็นช้ันเรียงต่อกัน 
การเตรียมไม้เริม่จากน าไม้ไปขัดก่อนให้พื้นผวิเรียบ วัดขนาดทั้งความกว้าง ความยาว ตามที่ต้องการ ในการดัดไม้ให้มีความโค้ง
ตามทรงเรือจะเอาไม้ไปผิงไฟ ใช้ความร้อนอ่อน ๆ ดังรูปที่ 3 (b) จุดศูนย์ถ่วงไม้ที่ใช้ต่อต้องมีขนาดเท่ากันทั้ง 2 ฝั่ง ก าหนดทรง
ของเรือในส่วนท้อง ดังรูปที่ 4 ความเชื่อในการต่อเรือกอและจะมีการละหมาดฮายัต ก่อนจะเอาเรือลงทะเล 

 
รูปที่ 4 (a) ภาพถ่ายการวางจุดศูนย์ถ่วงของเรือกอและ (b) ภาพถา่ยการวางจุดศูนย์ถ่วงของเรือท้ายตดั 

(b) (a) 

(b) (a) 

(a) (b) 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 

ตารางที่ 1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลจ าแนกตามพื้นท่ี 

กลุ่ม ลักษณะส่วนบุคคล ปัตตานี นราธิวาส จ านวน 
(คน) ชุมชนปะเสยะวอ ชุมชนบ้านทอน ชุมชนศาลาใหม ่

1 ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ถ่ายทอดภูมิปญัญาฯ 4 2 2 8 
2 ผู้รับการถ่ายทอดภมูิปัญญาเรือกอและ - 1 1 2 
3 เจ้าของเรือกอและ 1 1 2 4 
4 ผู้น าในชุมชน 1 1 1 3 
5 นักวิชาการด้านวัฒนธรรม 1 1 2 
6 เจ้าหน้าท่ีรัฐที่เกีย่วข้องกับภูมิปัญญาฯ 2 1 2 5 

รวม  24 
 

3. การเก็บรวบรวมผลการวิจัย ขอหนังสือขอความอนุเคราะห์ระหว่างลงพื้นที่เก็บข้อมูล ส่งหนังสือถึงหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่ของชุมชนปะเสยะวอ ชุมชนบ้านทอน และชุมชนศาลาใหม่ จัดเก็บข้อมูล ผู้วิจัยลงพื้นที่ท าการสัมภาษณ์ ใน
ประเด็นตามแบบสัมภาษณ์ที่ก าหนดไว้ โดยประเด็นค าถามครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

4. การวิเคราะห์ผลการวิจัยผู้วิจัยวิเคราะห์เนื้อหา โดยการอ่านท าความเข้าใจข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ก าหนด
ประเด็นหลัก อธิบายความเป็นเหตุเป็นผล จัดหมวดหมู่ ตีความหมายหาความเช่ือมโยงของข้อมูล เปรียบเทียบและแสดงข้อมูล
ตามวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อสรุปและสิ่งที่ตีความออกมาจะอยู่ในรูปของค าอธิบาย หากข้อมูลยังไม่ชัดเจนจะท าการสัมภาษณ์
ใหม่ เพ่ือให้ข้อมูลมีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน น าไปสู่การเสนอผลการวิจัยและสรุปผลการศึกษา โดยผู้วิจัยได้เรียบเรียงข้อมูลใน
รูปแบบวิธีพรรณนาความ 

ผลการวิจัย 

1. ความส าคัญของภูมิปัญญาเรือกอและในจังหวัดชายแดนใต้ 

 
รูปที่ 1 (a) ภาพถ่ายเรือกอและ ชุมชนศาลาใหม่ จังหวัดนราธิวาส (b) ภาพถ่ายเรือท้ายตัด ชุมชนบ้านทอน จังหวัดนราธิวาส 

บทบาทส าคัญของภูมิปัญญาเรือกอและ ในวัฒนธรรมของจังหวัดชายแดนใต้ พบว่า เรือกอและเป็นเอกลักษณ์ของ
จังหวัดนราธิวาส อาจไม่ใช่ 100 % อาจจะเป็นของจังหวัดปัตตานีด้วย ถือเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดใช้แดนใต้ร่วมกัน เรือกอ
และเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดใช้แดนใต้ ถ้าไม่มีเรือกอและ เหมือนมีสิ่งที่ขาดหายไป เรือกอและเป็นสื่อกลางที่เช่ือมทุกคนเข้า
ด้วยกัน เรือกอและเป็นมรดกตกทอดมาเป็นเวลานาน มีมานานตั้งแต่บรรพบุรุษ เป็นเครื่องมือท ามาหากินของชาวประมง และ
ยังส าคัญต่อจังหวัดใช้แดนใต้ เชิงการท่องเที่ยวเพราะว่านักท่องเที่ยวต่างเข้ามาเยี่ยมชม เรือกอและยังบ่งบอกถึงประเพณีของ
พื้นที่ ในเรื่องของลายบนเรือกอ ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมในพื้นที่ ยังมีบทบาทส าคัญเชิงอัตลักษณ์ต่อท้องถิ่น เพราะ
เมื่อพูดถึงจังหวัดใช้แดนใต้จะนึกถึงเรือกอและก่อนทั้งจังหวัดปัตตานีและนราธิวาส ถือว่าเรือกอและเป็นเอกลักษณ์ เป็นมาส
คอตของจังหวัดใช้แดนใต ้ดังรูปที่ 1  

(b) (a) 

 

2. ภูมิปัญญาการต่อเรือกอและ 

 
รูปที่ 2 (a) ภาพถ่ายขนาดเรือกอและของชุมชนศาลาใหม่ (b) ภาพถ่ายขนาดเรือกอและของชุมชนบ้านทอน 
ภูมิปัญญาการต่อเรือกอและ ในจังหวัดชายแดนใต้ พบว่า กลุ่มคนท่ีว่าจ้างให้ต่อเรือกอและ คนที่มาจ้างส่วนใหญ่เป็น

ชาวประมงเป็นหลัก ทั้งในประเทศ คือ จากจังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี บางส่วนจากจังหวัดสงขลา และมีบางส่วนท่ีมา
จากประเทศมาเลเซีย ส่วนใหญ่เป็นคนในจังหวัดชายแดนใต้ที่มีบ้านอยู่ใกล้ชายทะเล ขนาดของเรือกอและที่ได้รับความนิยม 
เรือท้ายตัดจะนิยมความยาว 8 เมตร หากเป็นเรือกอและนิยมความยาว 12 ถึง 18 เมตร ในปัจจุบันจะนิยมใช้เรือที่ล าใหญ่ ดัง
รูปที่ 2 การก าหนดสัดส่วนในการต่อเรือกอและ ส่วนใหญ่ไม่เขียนแบบเรือไว้แต่ใช้ความจ าเป็นหลักจากประสบการณ์ต่อเรือ 

 
รูปที่ 3 (a) ภาพถ่ายไม้ตะเคียนที่ใช้ต่อเรือ (b) ภาพถ่ายการดัดไม้โดยการผิงไฟ 

การหาไม้ที่จะใช้ส าหรับการต่อเรือ จะใช้ทั้งไม้ที่มีอยู่ในชุมชน บางครั้งจะน าไม้จากต่างอ าเภอ ต่างจังหวัดมาใช้ต่อเรือ
บางขึ้นอยู่กับปริมาณไม้ที่มีอยู่ ณ ตอนนั้น ชนิดของไม้ที่ใช้ในการต่อเรือกอและ จะเป็นไม้ตะเคียน ทั้งไม้ตะเคียนทอง และไม้
ตะเคียนทราย อายุ 10 ปีข้ึนไป ดังรูปที่ 3 (a) ไม้ชิ้นข้างล่างจะนิยมไม้ตะเคียนทอง ส่วนที่สัมผัสกับผิวน้ า แต่ถ้าเป็นไม้ที่ขึ้นมา
จนถึงขอบเรือ จะเป็นไม้ตะเคียนทราย การเก็บรักษาไม้ที่จะใช้ในการต่อเรือกอและ นิยมเก็บไม้ไว้ในร่ม วางเป็นช้ันเรียงต่อกัน 
การเตรียมไม้เริม่จากน าไม้ไปขัดก่อนให้พื้นผวิเรียบ วัดขนาดทั้งความกว้าง ความยาว ตามที่ต้องการ ในการดัดไม้ให้มีความโค้ง
ตามทรงเรือจะเอาไม้ไปผิงไฟ ใช้ความร้อนอ่อน ๆ ดังรูปที่ 3 (b) จุดศูนย์ถ่วงไม้ที่ใช้ต่อต้องมีขนาดเท่ากันทั้ง 2 ฝั่ง ก าหนดทรง
ของเรือในส่วนท้อง ดังรูปที่ 4 ความเชื่อในการต่อเรือกอและจะมีการละหมาดฮายัต ก่อนจะเอาเรือลงทะเล 

 
รูปที่ 4 (a) ภาพถ่ายการวางจุดศูนย์ถ่วงของเรือกอและ (b) ภาพถา่ยการวางจุดศูนย์ถ่วงของเรือท้ายตดั 

(b) (a) 

(b) (a) 

(a) (b) 



1952
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 

3. ภูมิปัญญาการเขียนลายเรือกอและ 

 
รูปที่ 5 (a) ภาพถ่ายสีและพู่กันท่ีใช้เขียนลาย (b) ภาพถ่ายลวดลายที่ใช้เขียนบนเรือของชุมชนบ้านทอน 

ภูมิปัญญาการเขียนลายเรือกอและ ในจังหวัดชายแดนใต้ พบว่า อุปกรณ์ที่ใช้ในการลงสีและเขียนลาย ส่วนใหญ่ช่าง
เขียนลายจะใช้ สี พู่กัน และชอล์ก สีที่ใช้เป็นสีน้ ามัน เป็นสีที่สามารถทนน้ าและทนแดดได้ดี หลังจากเขียนลายแล้วจะอยู่ได้
ประมาณ 7-8 ป ีโดยนิยมใช้ สี แดง ขาว ด า เหลือง เขียว น้ าเงิน ดังรูปที่ 5 (a) ในส่วนของภาพหรือลวดลายที่ใช้เขียนลงบน
ล าเรือ ในอดีตนิยมเขียนลายไทย ตามวรรณคดี แต่ปัจจุบันนิยมเขียนลวดลายแบบมลายู เขียนลายพันธุ์ไม้ เช่น ดอกไม้ ใบไม้ 
เช่น ดอกชบา ดอกกุหลาบ ข้อความที่เขียนจะนิยมเป็นช่ือเจ้าของเรือ และช่ือของเรือ ดังรูปที่ 5 (b) 

 
รูปที่ 6 (a) ภาพถ่ายลวดลายที่เขยีนบนเรือของชุมชนปะเสยะวอ (b) ภาพถ่ายลวดลายที่เขยีนบนเรอืของชุมชนศาลาใหม่ 

ลายตามความเป็นมาของช่าง ในยุคแรกเป็นลายไทย ระยะหลังนี้จะเป็นลายมลายู ลายชวา จะเป็นลวดลายดอกไม้
จากผ้าถุงผู้หญิง ผ้าถุงมุสลิมของชาวอินโด จึงน าลายของดอกไม้มาเขียนลงบนล าเรือ อดีตในพื้นที่มีวังกรือเซะ ช่างจะน าเอา
ลายที่ประดับอยู่ตามตัวอาคาร ประตู ซึ่งเป็นศิลปะของมุสลิม จะน ามาเขียนลงบนล าเรือด้วยเช่นกัน  การคิดค้นลวดลายใหม่
ของช่างเขียนลายนั้น การเขียนลวดลายแต่ละล า ลายจะไม่เหมือนกัน เกิดจากคิดค้นลวดลายใหม่อยู่ตลอดเวลา และเกิดจาก
จินตนาการระหว่างเขียนลายเรือ ดังรูปที่ 6 , 7 

 
รูปที่ 7 (a) ภาพถ่ายการร่างลวดลายก่อนจะลงสี (b) ภาพถ่ายลวดลายที่เขียนบนเรือ 

  

(a) (b) 

(b) (a) 

(a) (b) 

 

 
รูปที่ 8 (a) , (b) ภาพถ่ายลวดลายที่เขียนบนเรือกอและ 

การเขยีนลายจะบ่งบอกให้ถึงเรื่องราว เป็นละคร โดยช่างบางคน การเขียนจะพยายามหาโจทย์ เช่น ออกแบบให้มี
นก 3 ตัว กับมังกรพันกัน ต่อสู้กัน ตรงกลางจะเขียนโลโก้แมนยู โลโก้ลิเวอร์พูล มาใส่ในเรือ โลโก้ที่เขียนลงบนเรือกอและจะ
สื่อให้เห็นว่าเจ้าของเรือช่ืนชอบอะไร ช่ือท่ีเขียนก็จะน ามาจากละคร เช่น ศิลามณี คมแฝก เรือแต่ละล าจะมีช่ือจะได้เรียกง่าย 
เพราะปัจจุบันจะมีทะเบียนของเรือก ากับเรือล านั้นไว้ ดังรูปที่ 8 

อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยเรื่อง ภูมิปญัญาเรอืกอและในจังหวัดชายแดนใต ้ข้างต้นสามารถอภิปรายผลการวิจยัได้ ดังต่อไปนี ้
1. ความส าคัญของภูมิปัญญาเรือกอและในจังหวัดชายแดนใต้ 

เรือกอและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดใช้แดนใต้ร่วมกัน เป็นสื่อกลางท่ีเชื่อมทุกคนเข้าด้วยกัน เป็นมรดกตกทอดตั้งแต่
บรรพบุรุษ เป็นเครื่องมือท ามาหากินของชาวประมง และมีส าคัญต่อจังหวัดใช้แดนใต้เชิงการท่องเที่ยว สะท้อนให้เห็นถึง
วัฒนธรรมในพื้นที่ และมีบทบาทส าคัญเชิงอัตลักษณ์ต่อท้องถิ่น มีเฉพาะจังหวัดใช้แดนใต้เป็นมาสคอตของจังหวัดใช้แดนใต้ 
สอดคล้องกับ ถเกิงพล ข ายัง (2556) กล่าวว่า เอกลักษณ์ส าคัญอย่างหนึ่งที่มีอยู่ในเรือกอและ คือคุณค่าในตัวของเรือเอง ซึ่ง
แสดงออกมาทางรูปแบบและลวดลายที่วิจิตรพิสดาร บนเรือกอและแต่ละล าจากผีมือของชาวบ้าน เกิดแรงบันดาลใจที่ตั้งอยู่
บนพ้ืนฐานของความรู้สึกนึกคิด ชาวบ้านได้สร้างสรรค์ศิลปะพื้นบ้านที่ทรงคุณค่าทางวัฒนธรรม เรือกอและจัดเป็นสัญลักษณ์
อย่างหนึ่ง ปัจจุบันนี้รูปร่างลักษณะได้เปลี่ยนแปลงไปมาก โดยเฉพาะรูปแบบของหัวเรือและท้ายเรือ นอกจากนี้ยังสอดคล้อง
กับ อรพิน ปิยะสกุลเกียรติ, สุวรรณา เขียวภักดีพร, พระปลัดสุระ ญาณธโร, กันตพัฒน์ พรสิริวัฒนสิน และ ปกรณ์ ปรียากร 
(2561) กล่าวว่า บทบาทปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งเป็นผู้น าชุมชนที่อาศัยความเช่ือมั่นศรัทธาจากชาวบ้านการเป็นบุคคลต้นแบบใน
การด าเนินชีวิต เป็นผู้สร้างความรู้เข้าใจเกี่ยวกับชุมชนสามารถวิเคราะห์ปัญหาของชุมชน โดยการใช้ทักษะด้านภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่ได้สั่งสมมา น าวัฒนธรรมท้องถิ่นมาสร้างเป็นอัตลักษณ์และความภาคภูมิใจในชุมชน อีกทั้งการบูรณาการภูมิปัญญา
ท้องถิ่นร่วมกับศาสตร์ต่าง ๆ ได้อย่างกลมกลืน มีความรู้ที่เท่าทันและปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงภายนอกได้ 
2. ภูมิปัญญาการต่อเรือกอและ 

ขนาดของเรือกอและที่ได้รับความนิยม เรือท้ายตัดจะนิยมความยาว 8 เมตร เรือกอและนิยมความยาว 12 ถึง 18 
เมตร การก าหนดสัดส่วนในการต่อเรือกอและ พบว่าจะไม่เขียนแบบเรือไว้ แต่ใช้ความจ าเป็นหลัก จากประสบการณ์ที่เคยต่อ
เรือมา ไม้ที่ใช้ต่อจะเป็นไม้ตะเคียน เช่น ไม้ตะเคียนทอง และไม้ตะเคียนทราย อายุ 10 ปีข้ึนไป การเตรียมไม้จะน าไม้ไปขัดให้
พื้นผิวเรียบ วัดขนาดทั้งความกว้าง ความยาว ตามต้องการ ในการดัดไม้ให้มีความโค้งตามทรงเรือจะเอาไม้ไปผิงไฟ การวาง
จุดศูนย์ถ่วงของเรือกอและ ช่างต่อเรือจะก าหนดให้ไม้ที่ใช้ต่อนั้นมีขนาดเท่ากันทั้ง 2 ฝั่ง สอดคล้องกับ สมใจ ศรีนวล (2547) 
กล่าวว่า ไม้ที่ใช้จะต้องเป็นไม้มงคล เช่น ไม้ตะเคียนหรือไม้พะยอม ฝ่ายผู้จ้างขณะที่ท าเรือตัวเองมีความเช่ือเรื่องอะไรก็จะสั่ง
ให้ช่างท าตามความเช่ือนั้น เช่น สั่งให้วาดรูปมังกร ซึ่งเป็นสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก ชาวบ้านจะยึดถือปฏิบัติตนเคร่งครัดตาม
หลักศาสนาที่ตนนับถือ และยังปฏิบัติตนตามแนวความเช่ือ เช่น ไม่พูดค าที่เป็นอัปมงคล ถือว่าเป็นการให้ความเคารพเรือ 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ สุกัญญา ดวงอุปมา และภัทรพร ภาระนาค (2556) กล่าวว่า องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทอเสื่อ
กกในอดีตจนถึงปัจจุบัน ด้านวัสดุและอุปกรณ์ ด้านกระบวนการทอเสื่อกก ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการอนุรักษ์ลวดลาย
การทอเสื่อกก ควรให้มีการส่งเสริมให้ความรู้ และพัฒนาทักษะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ส่งเสริมความรู้และพัฒนาทักษะให้มี
คุณภาพและมาตรฐาน ทั้งยังสามารถสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน สังคมชุมชน เกิดความรักความสามัคคี ตลอดจนเป็นการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทอเสื่อกกต่อไป 

(b) (a) 
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3. ภูมิปัญญาการเขียนลายเรือกอและ 

 
รูปที่ 5 (a) ภาพถ่ายสีและพู่กันท่ีใช้เขียนลาย (b) ภาพถ่ายลวดลายที่ใช้เขียนบนเรือของชุมชนบ้านทอน 

ภูมิปัญญาการเขียนลายเรือกอและ ในจังหวัดชายแดนใต้ พบว่า อุปกรณ์ที่ใช้ในการลงสีและเขียนลาย ส่วนใหญ่ช่าง
เขียนลายจะใช้ สี พู่กัน และชอล์ก สีที่ใช้เป็นสีน้ ามัน เป็นสีที่สามารถทนน้ าและทนแดดได้ดี หลังจากเขียนลายแล้วจะอยู่ได้
ประมาณ 7-8 ป ีโดยนิยมใช้ สี แดง ขาว ด า เหลือง เขียว น้ าเงิน ดังรูปที่ 5 (a) ในส่วนของภาพหรือลวดลายที่ใช้เขียนลงบน
ล าเรือ ในอดีตนิยมเขียนลายไทย ตามวรรณคดี แต่ปัจจุบันนิยมเขียนลวดลายแบบมลายู เขียนลายพันธุ์ไม้ เช่น ดอกไม้ ใบไม้ 
เช่น ดอกชบา ดอกกุหลาบ ข้อความที่เขียนจะนิยมเป็นช่ือเจ้าของเรือ และช่ือของเรือ ดังรูปที่ 5 (b) 

 
รูปที่ 6 (a) ภาพถ่ายลวดลายที่เขยีนบนเรือของชุมชนปะเสยะวอ (b) ภาพถ่ายลวดลายที่เขยีนบนเรอืของชุมชนศาลาใหม่ 

ลายตามความเป็นมาของช่าง ในยุคแรกเป็นลายไทย ระยะหลังนี้จะเป็นลายมลายู ลายชวา จะเป็นลวดลายดอกไม้
จากผ้าถุงผู้หญิง ผ้าถุงมุสลิมของชาวอินโด จึงน าลายของดอกไม้มาเขียนลงบนล าเรือ อดีตในพื้นที่มีวังกรือเซะ ช่างจะน าเอา
ลายที่ประดับอยู่ตามตัวอาคาร ประตู ซึ่งเป็นศิลปะของมุสลิม จะน ามาเขียนลงบนล าเรือด้วยเช่นกัน  การคิดค้นลวดลายใหม่
ของช่างเขียนลายนั้น การเขียนลวดลายแต่ละล า ลายจะไม่เหมือนกัน เกิดจากคิดค้นลวดลายใหม่อยู่ตลอดเวลา และเกิดจาก
จินตนาการระหว่างเขียนลายเรือ ดังรูปที่ 6 , 7 

 
รูปที่ 7 (a) ภาพถ่ายการร่างลวดลายก่อนจะลงสี (b) ภาพถ่ายลวดลายที่เขียนบนเรือ 

  

(a) (b) 

(b) (a) 

(a) (b) 

 

 
รูปที่ 8 (a) , (b) ภาพถ่ายลวดลายที่เขียนบนเรือกอและ 

การเขยีนลายจะบ่งบอกให้ถึงเรื่องราว เป็นละคร โดยช่างบางคน การเขียนจะพยายามหาโจทย์ เช่น ออกแบบให้มี
นก 3 ตัว กับมังกรพันกัน ต่อสู้กัน ตรงกลางจะเขียนโลโก้แมนยู โลโก้ลิเวอร์พูล มาใส่ในเรือ โลโก้ที่เขียนลงบนเรือกอและจะ
สื่อให้เห็นว่าเจ้าของเรือช่ืนชอบอะไร ช่ือท่ีเขียนก็จะน ามาจากละคร เช่น ศิลามณี คมแฝก เรือแต่ละล าจะมีช่ือจะได้เรียกง่าย 
เพราะปัจจุบันจะมีทะเบียนของเรือก ากับเรือล านั้นไว้ ดังรูปที่ 8 

อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยเรื่อง ภูมิปญัญาเรอืกอและในจังหวัดชายแดนใต ้ข้างต้นสามารถอภิปรายผลการวิจยัได้ ดังต่อไปนี ้
1. ความส าคัญของภูมิปัญญาเรือกอและในจังหวัดชายแดนใต้ 

เรือกอและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดใช้แดนใต้ร่วมกัน เป็นสื่อกลางท่ีเชื่อมทุกคนเข้าด้วยกัน เป็นมรดกตกทอดตั้งแต่
บรรพบุรุษ เป็นเครื่องมือท ามาหากินของชาวประมง และมีส าคัญต่อจังหวัดใช้แดนใต้เชิงการท่องเที่ยว สะท้อนให้เห็นถึง
วัฒนธรรมในพื้นที่ และมีบทบาทส าคัญเชิงอัตลักษณ์ต่อท้องถิ่น มีเฉพาะจังหวัดใช้แดนใต้เป็นมาสคอตของจังหวัดใช้แดนใต้ 
สอดคล้องกับ ถเกิงพล ข ายัง (2556) กล่าวว่า เอกลักษณ์ส าคัญอย่างหนึ่งที่มีอยู่ในเรือกอและ คือคุณค่าในตัวของเรือเอง ซึ่ง
แสดงออกมาทางรูปแบบและลวดลายที่วิจิตรพิสดาร บนเรือกอและแต่ละล าจากผีมือของชาวบ้าน เกิดแรงบันดาลใจที่ตั้งอยู่
บนพ้ืนฐานของความรู้สึกนึกคิด ชาวบ้านได้สร้างสรรค์ศิลปะพื้นบ้านที่ทรงคุณค่าทางวัฒนธรรม เรือกอและจัดเป็นสัญลักษณ์
อย่างหนึ่ง ปัจจุบันนี้รูปร่างลักษณะได้เปลี่ยนแปลงไปมาก โดยเฉพาะรูปแบบของหัวเรือและท้ายเรือ นอกจากนี้ยังสอดคล้อง
กับ อรพิน ปิยะสกุลเกียรติ, สุวรรณา เขียวภักดีพร, พระปลัดสุระ ญาณธโร, กันตพัฒน์ พรสิริวัฒนสิน และ ปกรณ์ ปรียากร 
(2561) กล่าวว่า บทบาทปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งเป็นผู้น าชุมชนที่อาศัยความเช่ือมั่นศรัทธาจากชาวบ้านการเป็นบุคคลต้นแบบใน
การด าเนินชีวิต เป็นผู้สร้างความรู้เข้าใจเกี่ยวกับชุมชนสามารถวิเคราะห์ปัญหาของชุมชน โดยการใช้ทักษะด้านภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่ได้สั่งสมมา น าวัฒนธรรมท้องถิ่นมาสร้างเป็นอัตลักษณ์และความภาคภูมิใจในชุมชน อีกทั้งการบูรณาการภูมิปัญญา
ท้องถิ่นร่วมกับศาสตร์ต่าง ๆ ได้อย่างกลมกลืน มีความรู้ที่เท่าทันและปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงภายนอกได้ 
2. ภูมิปัญญาการต่อเรือกอและ 

ขนาดของเรือกอและที่ได้รับความนิยม เรือท้ายตัดจะนิยมความยาว 8 เมตร เรือกอและนิยมความยาว 12 ถึง 18 
เมตร การก าหนดสัดส่วนในการต่อเรือกอและ พบว่าจะไม่เขียนแบบเรือไว้ แต่ใช้ความจ าเป็นหลัก จากประสบการณ์ที่เคยต่อ
เรือมา ไม้ที่ใช้ต่อจะเป็นไม้ตะเคียน เช่น ไม้ตะเคียนทอง และไม้ตะเคียนทราย อายุ 10 ปีข้ึนไป การเตรียมไม้จะน าไม้ไปขัดให้
พื้นผิวเรียบ วัดขนาดทั้งความกว้าง ความยาว ตามต้องการ ในการดัดไม้ให้มีความโค้งตามทรงเรือจะเอาไม้ไปผิงไฟ การวาง
จุดศูนย์ถ่วงของเรือกอและ ช่างต่อเรือจะก าหนดให้ไม้ที่ใช้ต่อนั้นมีขนาดเท่ากันทั้ง 2 ฝั่ง สอดคล้องกับ สมใจ ศรีนวล (2547) 
กล่าวว่า ไม้ที่ใช้จะต้องเป็นไม้มงคล เช่น ไม้ตะเคียนหรือไม้พะยอม ฝ่ายผู้จ้างขณะที่ท าเรือตัวเองมีความเช่ือเรื่องอะไรก็จะสั่ง
ให้ช่างท าตามความเช่ือนั้น เช่น สั่งให้วาดรูปมังกร ซึ่งเป็นสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก ชาวบ้านจะยึดถือปฏิบัติตนเคร่งครัดตาม
หลักศาสนาที่ตนนับถือ และยังปฏิบัติตนตามแนวความเช่ือ เช่น ไม่พูดค าที่เป็นอัปมงคล ถือว่าเป็นการให้ความเคารพเรือ 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ สุกัญญา ดวงอุปมา และภัทรพร ภาระนาค (2556) กล่าวว่า องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทอเสื่อ
กกในอดีตจนถึงปัจจุบัน ด้านวัสดุและอุปกรณ์ ด้านกระบวนการทอเสื่อกก ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการอนุรักษ์ลวดลาย
การทอเสื่อกก ควรให้มีการส่งเสริมให้ความรู้ และพัฒนาทักษะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ส่งเสริมความรู้และพัฒนาทักษะให้มี
คุณภาพและมาตรฐาน ทั้งยังสามารถสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน สังคมชุมชน เกิดความรักความสามัคคี ตลอดจนเป็นการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทอเสื่อกกต่อไป 

(b) (a) 
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 

3. ภูมิปัญญาการเขียนลายเรือกอและ 
การเขียนลายเรือกอและ ต้องเตรียมพื้นผิวของเรือกอให้เรียบก่อน อุปกรณ์ที่ใช้ในการลงสีและเขียนลาย จะเป็น สี 

พู่กัน และชอล์ก สีที่ใช้เป็นสีน้ ามัน เป็นสีที่ทนน้ า และทนแดดได้ดี นิยมใช้ สีที่มีความสดใส เช่น สี แดง ขาว ด า เหลือง เขียว 
น้ าเงิน ภาพหรือลวดลายในอดีตนิยมเขียนลายไทย ตามวรรณคดี แต่ปัจจุบันนิยมเขียนลวดลายแบบมลายู เขียนลายพันธุ์ไม้ 
เช่น ดอกไม้ ใบไม้เช่น ดอกกุหลาบ ดอกชบา เขียนสัตว์ แต่ที่ไม่นิยมคือการเขียนลายสัตว์มองว่าเรือเป็นเครื่องมือท ามาหากิน 
จะนิยมเขียนสัตว์ทะเล ข้อความที่เขียนจะนิยมเป็นช่ือเจ้าของเรือกับช่ือเรือ การเขียนลวดลายแต่ละล า ลายจะไม่เหมือนกัน 
เกิดจากคิดค้นลวดลายใหม่ ๆ อยู่ตลอด สอดคล้องกับ ถเกิงพล ข ายัง (2556) กล่าวว่า การตกแต่งลวดลายจิตรกรรม มีการ
ประดับตกแต่งด้วยการฉลุ และวาดลวดลายรวมทั้งการระบายสี เพื่อความงามวิจิตรด้วยเทคนิคสีน้ ามัน ส่วนประกอบที่ส าคัญ
ของเรือกอและ ท่ีนิยมฉลุลายและวาดลวดลายจิตรกรรม ได้แก่ ส่วนหัวเรือใบหัวเรือ คือส่วนที่อยู่ปลายสุดของเรือ นอกจากนี้
ยังสอดคล้องกับ วาสนา มะเจะแน (2552) กล่าวว่า เรือกอและซึ่งบรรพบุรุษได้สร้างสรรค์และถ่ายทอดให้เห็นศิลปวัฒนธรรม
ที่มีคุณค่ายิ่ง และความงดงามของลวดลายบนเรือกอและที่ชาวประมงได้เขียนลายตามจินตนาการของตนเอง มีความผูกพันกับ
เรือกอและเสมือนเป็นสัญลักษณ์แห่งวัฒนธรรมกับการด าเนินชีวิตที่สืบทอดจากบรรพบุรุษ ท าให้ลูกหลานชาวประมงพื้นบ้าน
ได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาชาวบ้าน และน าไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เรือกอและจ าลองที่สร้างรายได้ แก่เยาวชน
ที่ไม่ได้รับการศึกษาในระบบ เพื่อช่วยแก้ปัญหาการว่างงาน ปัญหายาเสพติดตลอดจนการสร้างช่องทางให้เยาวชนได้ใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ เพื่อสร้างอาชีพจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 

สรุปผลการวิจัย 

จากการวิจัยเรื่อง ภูมิปัญญาเรือกอและในจังหวัดชายแดนใต้ พบว่า ภูมิปัญญาเรือกอและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด
ใช้แดนใต้ร่วมกัน เป็นสื่อกลางท่ีเชื่อมทุกคนเข้าด้วยกัน เป็นเครื่องมือท ามาหากินของชาวประมงสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมใน
พื้นที่ การต่อเรือกอและของปราชญ์ชาวบ้านจะนิยมต่อเรือความยาวตั้งแต่ 8 ถึง 18 เมตร จะไม่ก าหนดสัดส่วนในการต่อเรือ
หรือเขียนแบบเรือไว้ แต่ใช้ความจ าเป็นหลักจากประสบการณ์ที่เคยต่อเรือ นิยมใช้ไม้ตะเคียนทอง และไม้ตะเคียนทรายต่อเรือ 
การเขียนลายเรือกอและของปราชญ์ชาวบ้าน จะสี พู่กัน และชอล์ก ในการลงสีและเขียนลาย สีที่ใช้เป็นสีน้ ามัน เป็นสีที่ทนน้ า
และทนแดดได้ดี นิยมใช้สีที่มีความสดใส ข้อความที่เขียนนิยมเขียนช่ือเจ้าของเรือและช่ือเรือกอและ การเขียนลวดลายแต่ละ
ล า เกิดจากคิดค้นลวดลายใหม่ของปราชญ์ชาวบ้าน 

กิตติกรรมประกาศ 
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3. ภูมิปัญญาการเขียนลายเรือกอและ 
การเขียนลายเรือกอและ ต้องเตรียมพื้นผิวของเรือกอให้เรียบก่อน อุปกรณ์ที่ใช้ในการลงสีและเขียนลาย จะเป็น สี 

พู่กัน และชอล์ก สีที่ใช้เป็นสีน้ ามัน เป็นสีที่ทนน้ า และทนแดดได้ดี นิยมใช้ สีที่มีความสดใส เช่น สี แดง ขาว ด า เหลือง เขียว 
น้ าเงิน ภาพหรือลวดลายในอดีตนิยมเขียนลายไทย ตามวรรณคดี แต่ปัจจุบันนิยมเขียนลวดลายแบบมลายู เขียนลายพันธุ์ไม้ 
เช่น ดอกไม้ ใบไม้เช่น ดอกกุหลาบ ดอกชบา เขียนสัตว์ แต่ที่ไม่นิยมคือการเขียนลายสัตว์มองว่าเรือเป็นเครื่องมือท ามาหากิน 
จะนิยมเขียนสัตว์ทะเล ข้อความที่เขียนจะนิยมเป็นช่ือเจ้าของเรือกับช่ือเรือ การเขียนลวดลายแต่ละล า ลายจะไม่เหมือนกัน 
เกิดจากคิดค้นลวดลายใหม่ ๆ อยู่ตลอด สอดคล้องกับ ถเกิงพล ข ายัง (2556) กล่าวว่า การตกแต่งลวดลายจิตรกรรม มีการ
ประดับตกแต่งด้วยการฉลุ และวาดลวดลายรวมทั้งการระบายสี เพื่อความงามวิจิตรด้วยเทคนิคสีน้ ามัน ส่วนประกอบที่ส าคัญ
ของเรือกอและ ท่ีนิยมฉลุลายและวาดลวดลายจิตรกรรม ได้แก่ ส่วนหัวเรือใบหัวเรือ คือส่วนที่อยู่ปลายสุดของเรือ นอกจากนี้
ยังสอดคล้องกับ วาสนา มะเจะแน (2552) กล่าวว่า เรือกอและซึ่งบรรพบุรุษได้สร้างสรรค์และถ่ายทอดให้เห็นศิลปวัฒนธรรม
ที่มีคุณค่ายิ่ง และความงดงามของลวดลายบนเรือกอและที่ชาวประมงได้เขียนลายตามจินตนาการของตนเอง มีความผูกพันกับ
เรือกอและเสมือนเป็นสัญลักษณ์แห่งวัฒนธรรมกับการด าเนินชีวิตที่สืบทอดจากบรรพบุรุษ ท าให้ลูกหลานชาวประมงพื้นบ้าน
ได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาชาวบ้าน และน าไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เรือกอและจ าลองที่สร้างรายได้ แก่เยาวชน
ที่ไม่ได้รับการศึกษาในระบบ เพื่อช่วยแก้ปัญหาการว่างงาน ปัญหายาเสพติดตลอดจนการสร้างช่องทางให้เยาวชนได้ใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ เพื่อสร้างอาชีพจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 

สรุปผลการวิจัย 

จากการวิจัยเรื่อง ภูมิปัญญาเรือกอและในจังหวัดชายแดนใต้ พบว่า ภูมิปัญญาเรือกอและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด
ใช้แดนใต้ร่วมกัน เป็นสื่อกลางท่ีเชื่อมทุกคนเข้าด้วยกัน เป็นเครื่องมือท ามาหากินของชาวประมงสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมใน
พื้นที่ การต่อเรือกอและของปราชญ์ชาวบ้านจะนิยมต่อเรือความยาวตั้งแต่ 8 ถึง 18 เมตร จะไม่ก าหนดสัดส่วนในการต่อเรือ
หรือเขียนแบบเรือไว้ แต่ใช้ความจ าเป็นหลักจากประสบการณ์ที่เคยต่อเรือ นิยมใช้ไม้ตะเคียนทอง และไม้ตะเคียนทรายต่อเรือ 
การเขียนลายเรือกอและของปราชญ์ชาวบ้าน จะสี พู่กัน และชอล์ก ในการลงสีและเขียนลาย สีที่ใช้เป็นสีน้ ามัน เป็นสีที่ทนน้ า
และทนแดดได้ดี นิยมใช้สีที่มีความสดใส ข้อความที่เขียนนิยมเขียนช่ือเจ้าของเรือและช่ือเรือกอและ การเขียนลวดลายแต่ละ
ล า เกิดจากคิดค้นลวดลายใหม่ของปราชญ์ชาวบ้าน 
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คนสองน�้า : การสร้างตัวตนทางเศรษฐกิจของกลุ่มคนอพยพในพื้นที่จังหวัดระนอง

ช่วงทศวรรษ 2540-ปัจจุบัน1

ฤทัยชนก ห่วงจริง2

บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษากลุ่มคนสองน�้ากลุ่มที่สาม ที่เกิดข้ึนในพื้นที่จังหวัดระนองตั้งแต่ทศวรรษ 2550 

เป็นต้นมา โดยมุ่งความสนใจไปที่ผู้อพยพเข้ามาตั้งรกรากในเมืองระนองหลัง พ.ศ.2540 ที่ได้เล็งเห็นจุดได้เปรียบในการท�าธุรกิจของ 

“คนสองน�า้” จงึพยายามแสวงหาช่องทางความเป็น “คนสองน�า้” ซึง่เป็นทีม่าของการแต่งงานทีเ่อือ้ประโยชน์ในการสร้างตวัตนทาง

เศรษฐกจิของกลุม่คนอพยพในพืน้ทีจ่งัหวัดระนอง โดยผูว้จิยัเก็บรวบรวมข้อมลูและลงพืน้ท่ีภาคสนาม เพือ่ท�าการสงัเกตและสัมภาษณ์

เชิงลึกกับกลุ่มเป้าหมายการวิจัยที่เป็นกลุ่มคนอพยพ 2 กลุ่มหลักๆ ด้วยกัน คือ กลุ่มผู้อพยพจากพื้นที่ส่วนในของประเทศไทยเพื่อ

เข้ามาท�าการประมงในจงัหวดัระนอง และกลุม่ผูใ้ช้แรงงานอพยพชาวพม่าแท้จากเกาะสอง ซึง่แหล่งข้อมลูทีใ่ช้ในการศกึษา ประกอบ

ไปด้วยเอกสารชั้นต้นและชั้นรอง เช่น ข้อมูลการตั้งถิ่นฐานลักษณะชุมชนชั่วคราวหรือกึ่งถาวรของผู้อพยพชาวพม่าจากหน่วยงาน

ภาครัฐและภาคเอกชน ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ รวมทั้งเอกสารประเภทงานวิจัย งานวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาและงานศึกษา

อื่นๆที่เกี่ยวข้อง กระบวนการลงพื้นที่ภาคสนามใช้วิธีสัมภาษณ์เชิงลึก ร่วมสังเกต และน�าเสนอในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ ผลการ

ศึกษา พบว่า จากการเติบโตของธุรกิจประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่องในช่วงทศวรรษ 2540 ท�าให้เกิดความต้องการแรงงานไร้ฝีมือ

จ�านวนมาก จงึเกิดการไหลบ่าของกลุม่ผูใ้ช้แรงงานอพยพชาวพม่าแท้จากเกาะสองเข้าสูเ่มอืงระนอง ขณะเดยีวกนัผู้คนในท้องถิน่ส่วน

หนึ่งก็เป็นผู้อพยพหน้าใหม่จากพื้นที่ส่วนในของประเทศไทย โดยคนกลุ่มนี้ได้เล็งเห็นผลประโยชน์ของ ความเป็น“คนสองน�้า” ที่มี

ความส�าคญัต่อระบบเศรษฐกจิชายแดนในระดบัสงูมาก เพราะคนสองน�า้นบัเป็นผู้บกุเบิกทางการค้าชายแดนไทย-พม่า นบัตัง้แต่การ

ค้ารายย่อยแบบการค้าเกาะสองจนไปสู่ตลาดการค้าสากล การท�าประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง คนสองน�้าได้รับบทบาทเป็น

ตวักลางส�าคญัของระบบเศรษฐกจิในบรบิทท่ีมอีปุสรรคทางการค้า อนัเกดิจากความแตกต่างทางเศรษฐกจิ การเมอืงระหว่างประเทศ 

อย่างไรกต็าม แม้ว่ากลุม่คนสองน�า้จะเป็นฟันเฟืองตวัส�าคญัในการขบัเคลือ่นเศรษฐกิจในพืน้ทีช่ายแดนเมอืงระนอง แต่คนสองน�า้ใน

กลุ่มที่สาม ก็ยังไม่ประสบความส�าเร็จเหมือน “คนสองน�้า” กลุ่มที่หน่ึงและกลุ่มที่สอง เน่ืองจาก “คนสองน�้า” ในกลุ่มน้ีไม่มีสาย

สัมพันธ์ที่ใกล้ชิดผูกพันและไม่เคยเป็นเครือญาติกับ “คนสองน�้า” กลุ่มเดิม อีกทั้งยังอยู่ในสถานะที่ไม่มีทุนรอน มีการด�ารงชีวิตอยู่

อย่างยากล�าบาก และต้องประกอบอาชีพรับจ้างขายแรงงานทั่วไป การอ้างอิงการเป็น “คนสองน�้า” ช่วยให้ได้ท�างานและสามารถ

ด�ารงชีวิตในพื้นที่ระนองได้อย่างสะดวกขึ้นเท่านั้น

ค�าส�าคัญ: คนสองน�้า การสร้างตัวตน กลุ่มคนอพยพ

1 บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของ ดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง พลวัตของ “คนสองน�้า” กับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของจังหวัดระนอง พ.ศ. 2500 ถึง พ.ศ. 2560 

สาขาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 นักศึกษาปริญญาเอก สาขาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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Abstract
This article aims to study the third groups of “Khon Song Nam” that means people who emigrate on 

the border with Thailand and Myanmar in Ranong province are needed to build relationships that will cause 

the chance of border trading of network by focusing on immigrants to settle in Ranong after year 1997, they 

are seen the advantages of doing business by using special characteristic same as the first and second 

“Khon Song Nam” therefore try to find the way to be “Khon Song Nam”, by use marriage to creating 

relationship to perform business between the border. Which the researcher collected data in order to conduct 

observations and in-depth interviews with two groups of immigrants, namely migrants from another province 

of Thailand to be a fishery in Ranong Province and Burmese migrant workers from Song island. That analysis 

uses descriptive analysis method and the research data source used It consists of primary and secondary 

documents such as documentary of temporary or semi-permanent lodging of Burmese immigrants from 

government and private sector, newspapers and related research. The study found that as affection of the 

growth of fishing and industrial businesses during the year 1997s caused a large demand for unskilled labor. 

Which lead to migration of Burmese workers from Song island and Thai in another province into Ranong. In 

which them saw the benefits of Being “Khon Song Nam” that is very important for border business, because 

“khonsongnam” are considered the important actor of the Thai-Burma border trade both at the level of 

minor trade in Song island and international trade as “khonsongnam” can play a role in the context of 

trade barriers caused by differences between international political and economics. Although “Khon Song 

Nam” are important backlash to drive the economy in the border area of   Ranong. On the other hand the third 

group of “Khon Song Nam” still not successful as the first and the second of group because they do not 

have any important conditions such as a close relationship and it is never a kinship with the previously group, 

has a difficult life without assets and must be unskilled labor contractor. The reference to be “Khon Song 

Nam” enhances opportunity to work and live more easily only.

Keywords: Khon Song Nam, Self-construction, Immigrant
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บทน�า

จากการเปลี่ยนแปลงของบริบทในระดับรัฐชาติและระดับพื้นที่ของชายแดนจังหวัดระนองในแต่ละช่วงเวลา 

ท�าให้พบว่า บทบาทของ “คนสองน�้า” มีความส�าคัญต่อระบบเศรษฐกิจชายแดนในระดับสูงมาก เพราะคนสองน�้านับ

เป็นผูบ้กุเบกิทางการค้าชายแดนไทย-พม่า นบัตัง้แต่การค้ารายย่อยแบบการค้าเกาะสองจนไปสู่ตลาดการค้าสากล การท�าประมง

และอุตสาหกรรมต่อเน่ือง คนสองน�้าได้รับบทบาทเป็นตัวกลางส�าคัญของระบบเศรษฐกิจในบริบทที่มีอุปสรรคทางการค้า 

อันเกิดจากความแตกต่างทางเศรษฐกิจ การเมืองระหว่างประเทศ  การปรับตัวของกลุ่มคนสองน�้าจึงมีลักษณะที่น่าสนใจมาก

เป็นพิเศษ โดยในระยะแรกพวกเขาเพียงแต่เดินทางค้าขาย “ข้ามรัฐ” เช่นเดียวกับคนในพื้นที่เมืองชายแดนอื่นๆ แต่ในเวลา

ต่อมาพวกเขามิใช่กลุ่มคนท่ีถือสัญชาติเดียวหรือเป็นกลุ่มคนที่ไร้สัญชาติเหมือนคนในเมืองชายแดนทั่วไป หากแต่เป็นกลุ่ม

คนที่ถือสองสัญชาติที่มีส่วนอย่างมากในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้แก่เมืองระนอง จนเกิดการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว  โดยกลุ่มคนรุ่นแรกที่ถูกเรียกว่า“คนสองน�้า”[1]  จึงหมายถึง กลุ่มคนจีนในจังหวัดระนองที่ประกอบ

การค้าด้วยการน�าสนิค้าจากสงิคโปร์ไปขายทีเ่กาะสองของประเทศพม่า เป็นผลให้ในเวลาต่อมามพ่ีอค้าในเมอืงระนองพยายาม

ถือ 2 สัญชาติ (คือสัญชาติไทยและสัญชาติพม่า) ซึ่งน�าประโยชน์อย่างมากต่อการค้าขาย “ข้ามรัฐ” จวบจนการด�าเนินนโยบาย

ทางเศรษฐกิจท่ีด�าเนินไปในทิศทางเดียวกันของรัฐไทย-พม่า ในช่วงทศวรรษ 2530 ได้ท�าให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจใน

พืน้ทีช่ายแดนเมอืงระนองมากขึน้ โดยเฉพาะการเตบิโตของธรุกจิภาคการประมง ยิง่ท�าให้กลุม่คนสองน�า้เดมิสามารถสร้างฐานะ

ได้มั่นคงและก้าวขึ้นเป็นกลุ่มชนชั้นน�าของเมืองระนอง  ส่งผลให้คนบางกลุ่มเล็งเห็นผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสถานะ

ทางกฎหมายจึงพยายามกลายตนเองให้เป็น “คนสองน�้า” ด้วยการแต่งงานกับคนไทยที่มีสัญชาติพม่าหรือกลุ่มคนสองน�้าเดิม 

จะเห็นได้ว่าการเข้าไปสู่การเป็น “คนสองน�้า” เป็นกระบวนการการเคลื่อนเข้าไปเชื่อมกับ “ความเป็นพลเมือง” ของอีกรัฐหนึ่ง

โดยผ่านการแต่งงาน  เพื่อหวังผลในการใช้เครือข่ายทางสังคมของกลุ่มคนสองน�้า ในการแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 

อย่างไรก็ตาม ความหมายของ “คนสองน�้า” จังหวัดระนองมิได้หยุดน่ิง โดยที่ “คนสองน�้า” เองก็พยายามสร้าง

ความหมายแก่ตนเองอย่างหลากหลาย เพื่อให้สามารถท�าธุรกิจต่างๆ ในประเทศพม่าและประเทศไทยอย่างสะดวก ท่ามกลาง

ความเปลีย่นแปลงของเศรษฐกิจของจงัหวัดระนองทีม่คีวามสัมพนัธ์กบัระบบเศรษฐกจิของกรงุเทพฯ มากขึน้  เช่น การส่ังสินค้า

จากกรุงเทพฯไปขายในประเทศพม่า การใช้แรงงานชาวพม่าในการท�าธุรกิจด้านการประมง นอกจากน้ียังปรากฏว่าลูกหลาน

ของ “คนสองน�้า” ได้ประโยชน์จากการเข้าเรียนและรับราชการในประเทศไทย ในขณะที่แรงงานชาวพม่าจ�านวนมากพยายาม

จะมีสถานะเป็น “คนสองน�้า” ผ่านการแต่งงานกับคนไทย ท�าให้ความหมายของ “คนสองน�้า” มีพลวัตที่น่าสนใจอย่างมาก

ทีส่�าคญักค็อื ความหมายของ “คนสองน�า้” มไิด้จ�ากดัอยูเ่พยีงเรือ่งสญัชาตติามกฎหมายเท่านัน้ หากแต่ยงัครอบคลมุ

ถงึมติทิางสงัคมและวฒันธรรม ซึง่ผนัแปรไปตามบรบิทหรอืเงือ่นไขแวดล้อมของผูค้นและเมอืงชายแดนแห่งนี ้ตลอดจนผนัแปร

ไปตามสถานการณ์ต่างๆ ที่คนในเมืองชายแดนแห่งนี้ต้องเผชิญในชีวิตประจ�าวัน ดังนั้น ความหมายของ “คนสองน�้า” จึงเป็น

เรือ่งทีจ่�าเป็นจะต้องศกึษาอย่างละเอยีด เพือ่ให้สามารถเข้าใจชวีติของ “คนสองน�า้” อย่างแท้จรงิ และเข้าใจความเปลีย่นแปลง

ทางเศรษฐกิจของจังหวัดระนองได้อย่างชัดเจน ทั้งในแง่ที่คนในท้องถิ่นและแรงงานอพยพมีบทบาทอย่างส�าคัญ และในแง่

ที่ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นนั้นมิได้มาจากเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยทางเศรษฐกิจโดยล�าพัง หากแต่ 

“ปัจจยัทางสงัคมและวฒันธรรม” กมี็ส่วนทีส่�าคัญอย่างยิง่ถ้า ถ้าหากขาดความเข้าใจการปรบัตวัในมติทิางสงัคมและวฒันธรรม

ของผูค้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ในแง่ของการสร้างความหมายและทางเลอืกต่างๆ ให้แก่ตนเอง กย็ากทีจ่ะเข้าใจความเปลีย่นแปลง

ทางเศรษฐกิจได้อย่างลึกซึ้ง
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ระนองก่อนทศวรรษ 2500 มีรายได้หลกัมาจากการท�าเหมอืงแร่ดบีกุ ซึง่สามารถผลิตได้เป็นหนึง่ในสามของประเทศ [2] 

ตามด้วยการท�าป่าไม้และการประมงตามล�าดับในเวลาต่อมา แต่เนื่องจากเมื่อราคาของแร่ดีบุกในตลาดโลกตกต�่าลง

จนไม่คุม้ทุนกบัการผลติจนต้องปิดเหมืองแร่ พร้อมกบัทรพัยากรป่าไม้ทีเ่คยมีอยูอ่ย่างสมบรูณ์กม็ปีรมิาณน้อยลง จงึท�าให้เกดิ

อาชีพประมงสมัยใหม่ขึ้นมาแทนที่ เนื่องจากจังหวัดระนองมีชายฝั่งทะเลติดต่อกับประเทศพม่าที่มีสัตว์น�้าอุดมสมบูรณ์ 

จนท�าให้ในปัจจุบันรายได้หลักของจังหวัดระนองขึ้นอยู่กับกิจการประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง [3] ซึ่งอุตสาหกรรม

ต่อเนื่องเป็นกิจกรรมภาคส่วนที่ต้องการแรงงานไร้ฝีมือเป็นจ�านวนมาก แต่ในขณะที่ตัวจังหวัดระนองกลับมีแรงงานมีฝีมือ

ที่ไม่ยอมรับงานที่ได้ค่าตอบแทนราคาถูก ซึ่งสวนทางกับสภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดที่มีการขยายตัวและต้องการแรงงาน

ไร้ฝีมือจ�านวนมาก 

ผลจากความเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมบนพื้นที่ขนาดเล็กที่

เต็มไปด้วยแรงดึงดูด อีกทั้งทรัพยากรธรรมชาติท่ีได้จากประเทศพม่า ทั้งหมดส่งผลให้พื้นที่จังหวัดระนองกลายเป็นพื้นท่ี

ไหลบ่าของกลุ่มคนอพยพแรงงานชาวพม่า โดยเฉพาะในช่วงหลังการเปิดเสรีการท�าประมง ซึ่งบางส่วนของผู้ใช้แรงงานมัก

มีสถานะเป็นคนต่างด้าวได้พยายามใช้วิธีการต่างๆ เพื่อจะเป็น “คนสองน�้า”รวมถึงการปรับตัวของกลุ่มคนต่างถิ่นในพื้นที่ 

โดยการเข้าไปอ้างองิอยูก่บัความเป็น “คนสองน�า้” จนปรากฏ“คนสองน�า้” กลุม่ที ่3 ขึน้ ถอืเป็นการปรบัตวัให้เข้าถงึทรพัยากร

เพื่อใช้ประโยชน์แก่ตนและกลุ่มของตน ซึ่งสามารถยกระดับสถานภาพและสร้างตัวตนทางเศรษฐกิจได้แตกต่างกันออกไป

วิธีด�าเนินการ

วธิดี�าเนนิงานวจิยัใช้วิธกีารทางประวติัศาสตร์ โดยผูว้จิยัเกบ็รวบรวมข้อมลูและลงพืน้ทีภ่าคสนาม เน้นวธิกีารศกึษา

แบบประวัติศาสตร์บอกเล่า ท�าการสังเกตและสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มเป้าหมายการวิจัยที่เป็นกลุ่มคนอพยพ 2 กลุ่มหลักๆ 

ด้วยกัน คือ กลุ่มผู้อพยพจากพื้นที่ภาคใต้ ภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทย เพื่อเข้ามาท�าการประมงใน

จังหวัดระนอง และกลุ่มผู้ใช้แรงงานอพยพชาวพม่าแท้จากเกาะสอง อีกทั้งศึกษาเอกสารชั้นต้นและชั้นรอง เช่น ข้อมูลการ

ตัง้ถิน่ฐานลกัษณะชมุชนชัว่คราวหรอืกึง่ถาวรของผูอ้พยพชาวพม่าจากหน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชน ข้อมลูจากหนงัสอืพมิพ์ 

รวมทั้งเอกสารประเภทงานวิจัย งานวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาและงานศึกษาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยน�าข้อมูลทั้งหมดมา

สังเคราะห์และน�าเสนอในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์
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ผลกำรวิจัยและอภิปรำยผลกำรวิจัย 

กำรอพยพของกลุ่มแรงงำน  

ต้นทศวรรษ 2530 การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งมีผลมาจากการด าเนินนโยบายเปลี่ยนสนาม
รบให้เป็นสนามการค้าในสมัยพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ที่ด าเนินนโยบายมุ่งพัฒนาประเทศด้วยการส่งเสริมการผลิตเพื่อ
การส่งออกและทดแทนการน าเข้า อีกทั้งได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตจากภาคเกษตรสู่ภาคอุตสาหกรรม[4] ประกอบ
กับท่าทีทางการเมืองของประเทศพม่าภายใต้การบริหารของนายพล ซอ หม่อง ที่มีนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจและปรับปรุง
นโยบายทางการค้าไปสู่ระบบการค้าเสรี โดยเปิดการค้าชายแดนอย่างเป็นทางการและส่งเสริมการลงทุนของต่างประเทศ
ในพม่า[5] จากบริบทที่รัฐไทยและพม่าควบคุมและจัดการชายแดนโอกาสของผู้คนบนพื้นที่ชายแดนในการต่อรองและ
สร้างเครือข่ายทางเศรษฐกิจได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างน่าสนใจ ในท่ามกลางบริบทต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปที่ส าคัญมาก  
ประกอบกับกิจการเหมืองแร่ของจังหวัดระนองซบเซาลงเนื่องจากความร่อยหรอของแร่ธาตุและความเสื่อมโทรมของ
สภาพแวดล้อม อีกทั้งราคาแร่ดีบุกโลกก็ตกต่ าลงมากจนไม่คุ้มกับต้นทุนการผลิต จึงท าให้กิจการเหมืองแร่ในจังหวัด
ระนองที่มีมากถึง 20 แห่ง และโรงแต่งแร่ 10 โรง ต้องยุติอย่างถาวรในเวลาต่อมา [6]  

“แร่หมดจากระนองจริงๆนี่ปี 30 นะ แต่ก่อนหน้านั้นหลายๆบริษัทที่ท าเหมืองแร่ก็ปิดตัวลงไปเยอะ 
เพราะแร่ไม่มีให้ขุดแล้ว แต่เขาก็ไม่ทิ้งคนงานซะทีเดียวนะ อย่างที่ผมท าก็ให้ย้ายไปท าเหมืองพลอยที่
เมืองกาญจน์ แต่เราก็ได้ลูกได้เมียที่นี่ก็ไม่อยากไป” [7] 

อีกทั้งเมื่อรัฐบาลด าเนินนโยบายปิดป่าใน พ.ศ.2532 ได้ส่งผลให้โรงเลื่อยและเตาถ่านปิดตัวลงเกือบทั้งหมด[8] 
ท าให้เจ้าของกิจการเหมืองแร่ เตาถ่าน โรงเลื่อย และกิจการอื่นๆ หันมาให้ความสนใจการท าประมงสมัยใหม่เพิ่มมากขึ้น 
ซึ่งการท าประมงในรูปแบบใหม่จ าเป็นต้องใช้แรงงานเป็นจ านวนมาก จนส่งผลท าให้พื้นที่จังหวัดระนองกลายเป็นแหล่ง
จ้างงานขนาดใหญ่ที่เป็นพื้นที่เป้าหมายของกลุ่มคนผู้ใช้แรงงาน ประกอบกับใน พ.ศ.2531 รัฐบาลพม่าได้ใช้ก าลัง
ปราบปรามนักศึกษาและประชาชนอย่างรุนแรง และพม่าถูกคว่ าบาตรทางเศรษฐกิจจากชาติตะวันตก จนเกิดผลกระทบที่
รุนแรงต่อเศรษฐกิจของพม่า จากการเกิดเหตุการณ์ความสงบในประเทศพม่า ถือเป็นปัจจัยผลักดันให้ผู้อพยพชาวพม่า
จ านวนมากหลั่งไหลเข้ามาเปน็แรงงานในจังหวัดระนอง โดยผู้อพยพเหล่านี้กลายมาเป็นแรงงานหลักในกิจการภาคประมง
สมัยใหม่นั่นเอง  

อย่างที่ “ไต๋ก๋งเรือในจังหวัดระนองรายหนึ่ง ได้กล่าวว่า จ้างพม่าค่าแรงต่ า ความอดทนต่องานหนัก
และความช านาญในงานประมงท่ีมีมากกว่าคนไทย จึงเป็นสาเหตุหลักที่ท าให้เจ้าของกิจการหันมาใช้
แรงงานชาวพม่ามากกว่าแรงงานคนไทย” [9] 

ทั้งนี้ จากการเคลื่อนย้ายของแรงงานชาวพม่าเพื่อเข้ามาด ารงชีวิตในฐานะแรงงานเข้มข้นจ านวนมาก ได้
กลายเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดระนองเพิ่มมากขึ้น มีการตั้งโรงงานที่เป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
การประมงเป็นจ านวนมาก ส่วนหน่ึงเพราะความต้องการของนายจ้างในการจ้างแรงงานในราคาถูก จากแหล่งจ้างงาน
ขนาดใหญ่ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายของกลุ่มแรงงานอพยพก็ได้ปรากฏการเคลื่อนย้ายของกลุ่มคนไทยในภาคใต้ คนไทยจาก
ภาคกลางและภาคตะวันออก เริ่มทยอยโยกย้ายเข้ามาตั้งรกรากในพ้ืนท่ีจังหวัดระนอง ส่วนมากเป็นเจ้าของกิจการประมง
และประกอบอาชีพเกี่ยวเนื่อง เช่น เปิดร้านค้าของช า ร้านอาหาร ร้านอะไหล่ ขับรถสองแถวประจ าทางหรือเปิดกิจการ
อื่นๆ โดยกลุ่มคนไทยท่ีมาใหม่เหล่านี้ มักมาตั้งถิ่นฐานอยู่แถบปากน้ า สะพานปลา และท่าด่าน   
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“ตามที่ค าอธิบายของคนเก่าแก่ท่านหนึ่งในระนอง ได้กล่าวไว้ว่า คนที่อพยพเข้ามา ช่วง ปี 2530
ส่วนมากเข้ามาท าประมง มาตามๆกัน ก็มักจะเลือกที่อยู่แถวใกล้ทะเล แถวปากน้ า ท่าด่าน สะพาน
ปลานู้น” [10] 

จากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การเติบโตของธุรกิจประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ได้ท าให้จังหวัด
ระนองกลายเป็นแหล่งจ้างแรงงานไร้ฝีมือขนาดใหญ่ และกลายเป็นพื้นที่เป้าหมายของกลุ่มคนอพยพ จนก่อให้เกิดการ
ไหลบ่าของกลุ่มผู้ใช้แรงงานอพยพชาวพม่าแท้เข้าสู่เมืองระนอง ขณะเดียวกันผู้คนในท้องถิ่นส่วนหน่ึงก็เป็นผู้อพยพเข้ามา
ตั้งรกรากในเมืองระนองในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ได้เล็งเห็นจุดได้เปรียบในการท าธุรกิจของ “คนสองน้ า” จึงพยายาม
แสวงหาช่องทางความเป็น “คนสองน้ า” อันเป็นที่มาของการแต่งงานที่เอื้อประโยชน์ในการหางานท า และส่งผลให้เกิด
การขยายตัวของ “คนสองน้ า”   

โอกำส ช่องทำงกำรสร้ำงตัวตนทำงเศรษฐกิจของคนสองน ้ำกลุ่มที่ 3  

จากความได้เปรียบทางด้านภูมิศาสตร์ของจังหวัดระนองที่มีพื้นที่อยู่ใกล้กับปากแม่น้ ากระบุรีซึ่งเป็นพรมแดน
ธรรมชาติระหว่างไทย-พม่า และการมีท่าเทียบเรือตั้งอยู่ตรงข้ามกับจังหวัดเกาะสองที่เป็นพ้ืนที่ส่วนปลายสุดของประเทศ
พม่า ท าให้จังหวัดระนองสามารถติดต่อกับประเทศพม่าโดยผ่านชายแดนอย่างเป็นทางการ 2 จุด คือ จุดผ่อนปรน อ าเภอ
กระบุรี และจุดผ่านแดนถาวร อ าเภอเมืองระนอง [11] อีกทั้ง การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางเศรษฐกิจและการเมืองของ
รัฐบาลไทยและพม่า ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงและการด ารงอยู่ของระบบเศรษฐกิจในจังหวัดระนองอย่างต่อเนื่อง ซึ่ ง
สะท้อนการพัฒนาทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศที่สวนทางกัน และมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของการค้าชายแดน
ระนอง–เกาะสอง กล่าวคือจากเดิมที่ระนองเป็นฝ่ายน าเข้าสินค้าจากเกาะสอง กลับกลายเป็นฝ่ายส่งออกให้กับเกาะสอง
แทน ระนองจึงเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้า ประกอบกับการบังคับใช้กฎหมายที่เป็นระบบมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้การค้า
ชายแดนมีรูปแบบอย่างเป็นทางการมากยิ่งขึ้นแต่ยังด ารงอยู่ได้ด้วยความสัมพันธ์ส่วนตัวของคนบริเวณชายแดน  

จากการประกอบธุรกิจโดยการมี 2 สัญชาติและเครือญาติ 2 ฝั่ง ล้วนเป็นช่องทางของความได้เปรียบในเชิง
ธุรกิจ เพราะคนสองน้ าสามารถด าเนินธุรกิจและขยายขอบเขตของธุรกิจของตนเองได้อย่างกว้างขวางทั้งในฝั่งไทยและฝั่ง
พม่า กระทั่งหลายคนและหลายตระกูลกลายเป็นผู้มีฐานะมั่งคั่งในเวลาอันรวดเร็ว จนท าให้คนจ านวนหนึ่งเริ่มมองหา
ช่องทางในการกลายเป็นคนสองน้ า อย่างค ากล่าวที่ว่า  

“ลักษณะพิเศษของพ่อค้าที่น่ี ดูได้จากกรณีความสัมพันธ์เดิมของพ่อค้าพม่า บางรายต้องการมีภรรยา
เป็นคนที่นั่น เพราะท าให้ค้าขายสะดวกขึ้น เป็นความสัมพันธ์ในท้องถิ่น ที่ได้ประโยชน์จาก
ความสัมพันธ์ทางเครือญาติ” [12] 

 เมื่อเศรษฐกิจและการค้ามีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงข้อตกลงต่างๆที่เกิดขึ้นในเส้นทางการท าธุรกิจใน
ปัจจุบันของจังหวัดระนอง ส่งผลให้กลุ่มคนจ านวนหน่ึงเล็งเห็นถึงผลประโยชน์จากการเป็นคนสองน้ าและเริ่มหาช่องทาง 
วิธีการที่จะผันตัวเองให้เป็นคนสองน้ า เพื่อขยับขยายสร้างฐานะและโอกาสในการเข้าถึงแหล่งงาน ดังนั้นการเกิดขึ้นของ
กลุ่มคนสองน้ าในช่วง พ.ศ.2540 เป็นต้นมา จึงมีรูปแบบและวิธีการที่ซับซ้อน เริ่มมีการดัดแปลงไปจากการมีสายสัมพันธ์
ทางเครือญาติ ความผูกพันใกล้ชิดสนิทสนมหรือการเดินทางไปมาหาสู่กันเหมือนเดิม หากแต่เต็มไปด้วยเง่ือนไขเพื่อ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น ดังนั้นการได้มาซึ่ง 2 สัญชาติของคนสองน้ ารุ่นใหม่ๆ จึงผ่านวิธีการดัดแปลงอย่างผิด
ธรรมชาติ โดยเมื่อก้าวเข้าสู่พื้นที่ในจังหวัดระนอง กลุ่มของแรงงานข้ามชาติและคนไทยต่างถิ่น จึงสรรหาวิถีการต่อสู้ดิ้น
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รนในการก้าวเข้าสู่การเป็นคนสองน้ า เพราะการมี 2 สัญชาติถือได้ว่าเป็นช่องทางการเข้าถึงทรัพยากร และแสวงหาผล
ก าไรทางธุรกิจที่ได้เปรียบกว่าคนอื่น ซึ่งเป็นท่ีมาของการแต่งงานท่ีเอื้อประโยชน์ในการหางานท า 

อย่างเช่น กลุ่มผู้ที่แต่งงานกับคนไทย กลุ่มนี้จะ
มีสิทธิในการเช่าซื้อร้านค้าเพื่อท าการค้าขายใน
ตลาดระนองได้   

“เมื่อก่อนสินค้าจากทวาย มะริด ย่างกุ้ง จะส่ง
มาระนองก็ต้องผ่านเกาะสอง เกาะสองก็ส่ง
มายังระนอง เหมือนกันถ้าจะส่งอะไรจาก
ระนองไปทวาย มะริด ย่างกุ้ง ก็ต้องผ่านเกาะ
สอง เขาท าการค้ากันมานาน ส่วนใหญ่ก็เครือ
ญาติกัน รู้เรื่องเครดิตอะไรกันหมดแล้ว” [13] 

 

รูปแบบการค้าทีม่ีคนสองน้ าเป็นคนกลางมักได้รับความสะดวกมากกว่าคนกลุ่มอื่นจึงสามารถท าก าไรได้มากขึ้น 
จนเปลี่ยนสภาพเป็นการค้าชายแดนที่มีเครือข่ายและมีรูปแบบในที่สุด เช่นเดียวการใช้ชีวิตของ คุณหยวน ทองโจ ซึ่งเป็น
ชาวบ้านจากปกเปี้ยน ทางตอนใต้ของเขตตะนาวศรี ประเทศพม่า ซึ่งภายหลังได้แต่งงานกับสามีคนไทยที่อพยพมาจาก
จังหวัดชลบุรี ในช่วง พ.ศ. 2533 การที่ คุณหยวน ได้สามีเป็นคนไทยต่างถิ่นที่เข้ามาตั้งรกรากในจังหวัดระนอง ท าให้
สามารถมีหน้าร้านขายของโชว์ห่วย หอม กระเทียม อยู่ในตลาดล่าง ซอยภักดีได้ โดยใช้ช่ือสามีคนไทยเป็นคนจดทะเบียน
ร้านที่ถูกต้องตากกฎหมาย และรอดพ้นจากการถูกตรวจตราของทหารในทุกๆครั้ง  

“ร้านค้าหลังตลาดมีทหารลงมาตรวจบ่อยมาก จับจนชินหมดแล้ว ช่วงหลังๆ มานี้ ออกกฎหมายให้
เสียค่าปรับคนละ 150,000 บาท จากเมื่อก่อนร้านละ 2,000-3,000 บาท ตอนนี้ทุกครั้งท่ีทหารเข้า
มาตรวจ จะต้องมีเถ้าแก่ร้านคนไทยกับคนงานพม่าก็จะนั่งคู่กันตลอด ตอนนี้เขาต้องท าถูกกฎหมาย 
เมื่อก่อนเถ้าแก่สามารถไปท าอย่างอื่นได้ที่มีคนพม่าขายของ แต่ของพี่ดีหน่อย เพราะแฟนเป็นเจ้าของ 
อีกอย่างเราพูดภาษาไทยคล่อง เลยไม่มปีัญหาเรื่องนี้” [14] 

อีกทั้งการเกิด และเติบโตในฝั่งพม่าท าให้คุณหยวนสามารถพูดภาษาพม่าได้คล่องแคล่ว และการมีเครือญาติอยู่
ฝั่งพม่าและสามารถข้ามไปข้ามมาอยู่บ่อยครัง้ กลับกลายเป็นช่องทางในการเข้าถึงพื้นที่การค้า เพื่อสร้างผลก าไรให้กับคณุ
หยวนเพิ่มมากข้ึน อีกทั้งการท ากิจการการค้าในขณะนั้นไม่ได้ถูกตีกรอบจากภาครัฐมากนัก หลายคนใช้วิธีการหลีกเลี่ยง
โดยการน าสินค้าเข้ามาในจังหวัดระนองตอนกลางคืนหรือใช้พรมแดนธรรมชาติในการน าเข้าแทน  

“อย่างครอบครัวผมเนี่ย ก่อนจะมามีแผง มีหน้าร้านทุกวันนี้ ล าบาก แต่เพราะเมื่อก่อนครอบครัวทาง
เมียเคยท าการค้านะ ขายเกาะสอง เป็นแม่ค้าเกาะสอง หอมกระเทียม อะไรแบบเน่ียเอามาจากฝั่ง
โน้น แล้วมาขายก าไรดี แต่ตอนนี้กลายมาเป็นตัวแทน มาเป็นคนกลาง ช่วยซื้อของให้พม่าแล้วก็กินค่า
นายหน้า ช่วยติดต่อให้...คอยซื้อจ านวนเยอะๆแล้วเอาก าไรน้อยๆ อะไรแบบเนี่ย มันสะดวกกว่า ไม่
ต้องเหนื่อยขน” [15] 



1961
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
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“ตามที่ค าอธิบายของคนเก่าแก่ท่านหนึ่งในระนอง ได้กล่าวไว้ว่า คนที่อพยพเข้ามา ช่วง ปี 2530
ส่วนมากเข้ามาท าประมง มาตามๆกัน ก็มักจะเลือกที่อยู่แถวใกล้ทะเล แถวปากน้ า ท่าด่าน สะพาน
ปลานู้น” [10] 

จากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การเติบโตของธุรกิจประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ได้ท าให้จังหวัด
ระนองกลายเป็นแหล่งจ้างแรงงานไร้ฝีมือขนาดใหญ่ และกลายเป็นพื้นที่เป้าหมายของกลุ่มคนอพยพ จนก่อให้เกิดการ
ไหลบ่าของกลุ่มผู้ใช้แรงงานอพยพชาวพม่าแท้เข้าสู่เมืองระนอง ขณะเดียวกันผู้คนในท้องถิ่นส่วนหน่ึงก็เป็นผู้อพยพเข้ามา
ตั้งรกรากในเมืองระนองในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ได้เล็งเห็นจุดได้เปรียบในการท าธุรกิจของ “คนสองน้ า” จึงพยายาม
แสวงหาช่องทางความเป็น “คนสองน้ า” อันเป็นที่มาของการแต่งงานที่เอื้อประโยชน์ในการหางานท า และส่งผลให้เกิด
การขยายตัวของ “คนสองน้ า”   

โอกำส ช่องทำงกำรสร้ำงตัวตนทำงเศรษฐกิจของคนสองน ้ำกลุ่มที่ 3  

จากความได้เปรียบทางด้านภูมิศาสตร์ของจังหวัดระนองที่มีพื้นที่อยู่ใกล้กับปากแม่น้ ากระบุรีซึ่งเป็นพรมแดน
ธรรมชาติระหว่างไทย-พม่า และการมีท่าเทียบเรือตั้งอยู่ตรงข้ามกับจังหวัดเกาะสองที่เป็นพ้ืนที่ส่วนปลายสุดของประเทศ
พม่า ท าให้จังหวัดระนองสามารถติดต่อกับประเทศพม่าโดยผ่านชายแดนอย่างเป็นทางการ 2 จุด คือ จุดผ่อนปรน อ าเภอ
กระบุรี และจุดผ่านแดนถาวร อ าเภอเมืองระนอง [11] อีกทั้ง การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางเศรษฐกิจและการเมืองของ
รัฐบาลไทยและพม่า ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงและการด ารงอยู่ของระบบเศรษฐกิจในจังหวัดระนองอย่างต่อเนื่อง ซึ่ ง
สะท้อนการพัฒนาทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศที่สวนทางกัน และมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของการค้าชายแดน
ระนอง–เกาะสอง กล่าวคือจากเดิมที่ระนองเป็นฝ่ายน าเข้าสินค้าจากเกาะสอง กลับกลายเป็นฝ่ายส่งออกให้กับเกาะสอง
แทน ระนองจึงเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้า ประกอบกับการบังคับใช้กฎหมายที่เป็นระบบมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้การค้า
ชายแดนมีรูปแบบอย่างเป็นทางการมากยิ่งขึ้นแต่ยังด ารงอยู่ได้ด้วยความสัมพันธ์ส่วนตัวของคนบริเวณชายแดน  

จากการประกอบธุรกิจโดยการมี 2 สัญชาติและเครือญาติ 2 ฝั่ง ล้วนเป็นช่องทางของความได้เปรียบในเชิง
ธุรกิจ เพราะคนสองน้ าสามารถด าเนินธุรกิจและขยายขอบเขตของธุรกิจของตนเองได้อย่างกว้างขวางทั้งในฝั่งไทยและฝั่ง
พม่า กระทั่งหลายคนและหลายตระกูลกลายเป็นผู้มีฐานะมั่งคั่งในเวลาอันรวดเร็ว จนท าให้คนจ านวนหนึ่งเริ่มมองหา
ช่องทางในการกลายเป็นคนสองน้ า อย่างค ากล่าวที่ว่า  

“ลักษณะพิเศษของพ่อค้าที่น่ี ดูได้จากกรณีความสัมพันธ์เดิมของพ่อค้าพม่า บางรายต้องการมีภรรยา
เป็นคนที่นั่น เพราะท าให้ค้าขายสะดวกขึ้น เป็นความสัมพันธ์ในท้องถิ่น ที่ได้ประโยชน์จาก
ความสัมพันธ์ทางเครือญาติ” [12] 

 เมื่อเศรษฐกิจและการค้ามีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงข้อตกลงต่างๆที่เกิดขึ้นในเส้นทางการท าธุรกิจใน
ปัจจุบันของจังหวัดระนอง ส่งผลให้กลุ่มคนจ านวนหน่ึงเล็งเห็นถึงผลประโยชน์จากการเป็นคนสองน้ าและเริ่มหาช่องทาง 
วิธีการที่จะผันตัวเองให้เป็นคนสองน้ า เพื่อขยับขยายสร้างฐานะและโอกาสในการเข้าถึงแหล่งงาน ดังนั้นการเกิดขึ้นของ
กลุ่มคนสองน้ าในช่วง พ.ศ.2540 เป็นต้นมา จึงมีรูปแบบและวิธีการที่ซับซ้อน เริ่มมีการดัดแปลงไปจากการมีสายสัมพันธ์
ทางเครือญาติ ความผูกพันใกล้ชิดสนิทสนมหรือการเดินทางไปมาหาสู่กันเหมือนเดิม หากแต่เต็มไปด้วยเง่ือนไขเพื่อ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น ดังนั้นการได้มาซึ่ง 2 สัญชาติของคนสองน้ ารุ่นใหม่ๆ จึงผ่านวิธีการดัดแปลงอย่างผิด
ธรรมชาติ โดยเมื่อก้าวเข้าสู่พื้นที่ในจังหวัดระนอง กลุ่มของแรงงานข้ามชาติและคนไทยต่างถิ่น จึงสรรหาวิถีการต่อสู้ดิ้น
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รนในการก้าวเข้าสู่การเป็นคนสองน้ า เพราะการมี 2 สัญชาติถือได้ว่าเป็นช่องทางการเข้าถึงทรัพยากร และแสวงหาผล
ก าไรทางธุรกิจที่ได้เปรียบกว่าคนอื่น ซึ่งเป็นท่ีมาของการแต่งงานท่ีเอื้อประโยชน์ในการหางานท า 

อย่างเช่น กลุ่มผู้ที่แต่งงานกับคนไทย กลุ่มนี้จะ
มีสิทธิในการเช่าซื้อร้านค้าเพื่อท าการค้าขายใน
ตลาดระนองได้   

“เมื่อก่อนสินค้าจากทวาย มะริด ย่างกุ้ง จะส่ง
มาระนองก็ต้องผ่านเกาะสอง เกาะสองก็ส่ง
มายังระนอง เหมือนกันถ้าจะส่งอะไรจาก
ระนองไปทวาย มะริด ย่างกุ้ง ก็ต้องผ่านเกาะ
สอง เขาท าการค้ากันมานาน ส่วนใหญ่ก็เครือ
ญาติกัน รู้เรื่องเครดิตอะไรกันหมดแล้ว” [13] 

 

รูปแบบการค้าทีม่ีคนสองน้ าเป็นคนกลางมักได้รับความสะดวกมากกว่าคนกลุ่มอื่นจึงสามารถท าก าไรได้มากขึ้น 
จนเปลี่ยนสภาพเป็นการค้าชายแดนที่มีเครือข่ายและมีรูปแบบในที่สุด เช่นเดียวการใช้ชีวิตของ คุณหยวน ทองโจ ซึ่งเป็น
ชาวบ้านจากปกเปี้ยน ทางตอนใต้ของเขตตะนาวศรี ประเทศพม่า ซึ่งภายหลังได้แต่งงานกับสามีคนไทยที่อพยพมาจาก
จังหวัดชลบุรี ในช่วง พ.ศ. 2533 การที่ คุณหยวน ได้สามีเป็นคนไทยต่างถิ่นที่เข้ามาตั้งรกรากในจังหวัดระนอง ท าให้
สามารถมีหน้าร้านขายของโชว์ห่วย หอม กระเทียม อยู่ในตลาดล่าง ซอยภักดีได้ โดยใช้ช่ือสามีคนไทยเป็นคนจดทะเบียน
ร้านที่ถูกต้องตากกฎหมาย และรอดพ้นจากการถูกตรวจตราของทหารในทุกๆครั้ง  

“ร้านค้าหลังตลาดมีทหารลงมาตรวจบ่อยมาก จับจนชินหมดแล้ว ช่วงหลังๆ มานี้ ออกกฎหมายให้
เสียค่าปรับคนละ 150,000 บาท จากเมื่อก่อนร้านละ 2,000-3,000 บาท ตอนนี้ทุกครั้งท่ีทหารเข้า
มาตรวจ จะต้องมีเถ้าแก่ร้านคนไทยกับคนงานพม่าก็จะนั่งคู่กันตลอด ตอนนี้เขาต้องท าถูกกฎหมาย 
เมื่อก่อนเถ้าแก่สามารถไปท าอย่างอื่นได้ที่มีคนพม่าขายของ แต่ของพี่ดีหน่อย เพราะแฟนเป็นเจ้าของ 
อีกอย่างเราพูดภาษาไทยคล่อง เลยไม่มปีัญหาเรื่องนี้” [14] 

อีกทั้งการเกิด และเติบโตในฝั่งพม่าท าให้คุณหยวนสามารถพูดภาษาพม่าได้คล่องแคล่ว และการมีเครือญาติอยู่
ฝั่งพม่าและสามารถข้ามไปข้ามมาอยู่บ่อยครัง้ กลับกลายเป็นช่องทางในการเข้าถึงพื้นที่การค้า เพื่อสร้างผลก าไรให้กับคณุ
หยวนเพิ่มมากข้ึน อีกทั้งการท ากิจการการค้าในขณะนั้นไม่ได้ถูกตีกรอบจากภาครัฐมากนัก หลายคนใช้วิธีการหลีกเลี่ยง
โดยการน าสินค้าเข้ามาในจังหวัดระนองตอนกลางคืนหรือใช้พรมแดนธรรมชาติในการน าเข้าแทน  

“อย่างครอบครัวผมเนี่ย ก่อนจะมามีแผง มีหน้าร้านทุกวันนี้ ล าบาก แต่เพราะเมื่อก่อนครอบครัวทาง
เมียเคยท าการค้านะ ขายเกาะสอง เป็นแม่ค้าเกาะสอง หอมกระเทียม อะไรแบบเนี่ยเอามาจากฝั่ง
โน้น แล้วมาขายก าไรดี แต่ตอนนี้กลายมาเป็นตัวแทน มาเป็นคนกลาง ช่วยซื้อของให้พม่าแล้วก็กินค่า
นายหน้า ช่วยติดต่อให้...คอยซื้อจ านวนเยอะๆแล้วเอาก าไรน้อยๆ อะไรแบบเนี่ย มันสะดวกกว่า ไม่
ต้องเหนื่อยขน” [15] 
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ซึ่งในกรณีเช่นเดียวกับคุณหยวน ทองโจ และร้านค้าส่ง ในตลาดล่าง ซอยภักดี ยังสามารถพบได้อีกเป็นจ านวน
มากในพื้นที่ตลาดโดยทั่วไปของจังหวัดระนอง 

แต่อย่างไรก็ตาม ก็ยังคงมีกลุ่มแรงงานบางส่วนท่ีสามารถปรับตวั โดยเริ่มจากการเปน็แรงงานข้ามชาติ ซึ่งกลุ่มนี้
มักอาศัยความอดทน และขยันขันแข็ง โดยมักเริ่มต้นจากการเป็นแรงงานรับจ้าง พร้อมกันนั้นได้พยายามเก็บหอมรอมริบ
และแสวงหาช่องทางลงทุน อาทิ การเซ้งร้านต่อจากเจ้านายเดิมที่เป็นคนไทยแล้วท ากิจการต่อ จนสามารถขยับฐานะ
ขึ้นมาเป็นเจ้าของกิจการได้ อย่างกรณี ของมะเอ้ สาวน้อยจากเมืองทวาย  ประเทศพม่า ที่ได้เดินทางมุ่งหน้าสู่จังหวัด
ระนอง พร้อมพ่ีสาวเมื่อตอนอายุ 14 ปี ปัจจุบัน มะเอ้ อายุ 40 ปี โดยในระยะแรกมะเอ้เข้ามาเป็นแรงงานคัดแยกปลาใน
โรงงานปลาป่นกรุงเทพมหกิจ ซึ่งมีรายได้เดือนละไม่เกิน 3,000 บาท จนกระท้ังอายุ 20 ปี ก็พบกับสามีและได้ย้ายตาม
สามีมาอยู่แพลงของสุมาลี แถวสะพานปลา สามีท างานยกของในแพสุมาลี ส่วนมะเอ้ท าหน้าที่เป็นแม่บ้าน ก่อนที่จะไป
รู้จักเพื่อน และแนะน าเข้าสู่วงการเปียปลา (ประมูลราคาปลา) และสามารถเก็บหอมรอมริบจนสามารถมีแผงขายปลาที่
ตลาดล่าง ซอยภักดีได้ โดยอาศัยคนไทยเป็นผู้จดทะเบียนร้านค้าให้  นอกจากนั้นยังใช้ความเป็นพม่าของตนเองในการ
ติดต่อเปียปลา จากเรือที่มีไต๋ก๋งเป็นคนพม่าเช่นเดียวกัน เพื่อให้ได้ปลามาขายหน้าแผงในราคาที่ต่ ากว่าท่ัวไป 

 

                 
 

 

สรุปผลกำรวิจัย 

แม้การอพยพของกลุ่มคนต่างๆ ที่เข้าสู่พื้นที่จังหวัดระนองจะถูกดึงดูดเข้ามาด้วยความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรทางเศรษฐกิจ และความต้องการแรงงานแบบเข้มข้น หากแต่ผลกระทบทางการเมืองในประเทศพม่าก็ถือว่า
เป็นปัจจัยผลักดันที่ท าให้กลุ่มคนอพยพชาวพม่าต้องแสวงหาช่องทางความเติบโตทางเศรษฐกิจ จนเกิดการไหล่บ่าเข้าสู่
พื้นที่จังหวัดระนอง หากแต่การเข้ามาของคนกลุ่มนี้บางส่วนได้พยายามอิงตนเองเข้ากับความเป็นคนสองน้ า โดยใช้
ความสามารถในการปรับตัวและสร้างตัวตนทางเศรษฐกิจด้วยอาศัยช่องว่างทางกฎหมาย โดยเฉพาะเรื่องของการแต่งงาน 
หรือ ใช้ความมานะ บากบ่ันจนสามารถสะสมทุนเพื่อเป็นเจ้าของกิจการขนาดเล็ก และสามารถปรับตัวให้มีตัวตนอยู่ใน
สังคม อีกท้ังสามารถใช้ชีวิตให้กลมกลืนกับกลุ่มคนในพ้ืนท่ีจังหวัดระนอง แต่อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่ากลุ่มคนสองน้ าจะเป็น
ฟันเฟืองตัวส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนเมืองระนอง แต่คนสองน้ าในกลุ่มที่สาม ก็ยังไม่ประสบ
ความส าเร็จทางเศรษฐกิจมากนัก เพราะจากสถานะท่ีไม่มีทุนรอน มีการด ารงชีวิตอยู่อย่างยากล าบาก และต้องประกอบ
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อาชีพรับจ้างขายแรงงานท่ัวไป  การอ้างอิงการเป็น “คนสองน้ า”  ช่วยให้ได้ท างานและสามารถด ารงชีวิตในพื้นที่ระนอง
ได้อย่างสะดวกขึ้นเท่านั้น 
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ซึ่งในกรณีเช่นเดียวกับคุณหยวน ทองโจ และร้านค้าส่ง ในตลาดล่าง ซอยภักดี ยังสามารถพบได้อีกเป็นจ านวน
มากในพื้นที่ตลาดโดยทั่วไปของจังหวัดระนอง 

แต่อย่างไรก็ตาม ก็ยังคงมีกลุ่มแรงงานบางส่วนท่ีสามารถปรับตวั โดยเริ่มจากการเปน็แรงงานข้ามชาติ ซึ่งกลุ่มนี้
มักอาศัยความอดทน และขยันขันแข็ง โดยมักเริ่มต้นจากการเป็นแรงงานรับจ้าง พร้อมกันนั้นได้พยายามเก็บหอมรอมริบ
และแสวงหาช่องทางลงทุน อาทิ การเซ้งร้านต่อจากเจ้านายเดิมที่เป็นคนไทยแล้วท ากิจการต่อ จนสามารถขยับฐานะ
ขึ้นมาเป็นเจ้าของกิจการได้ อย่างกรณี ของมะเอ้ สาวน้อยจากเมืองทวาย  ประเทศพม่า ที่ได้เดินทางมุ่งหน้าสู่จังหวัด
ระนอง พร้อมพ่ีสาวเมื่อตอนอายุ 14 ปี ปัจจุบัน มะเอ้ อายุ 40 ปี โดยในระยะแรกมะเอ้เข้ามาเป็นแรงงานคัดแยกปลาใน
โรงงานปลาป่นกรุงเทพมหกิจ ซึ่งมีรายได้เดือนละไม่เกิน 3,000 บาท จนกระท้ังอายุ 20 ปี ก็พบกับสามีและได้ย้ายตาม
สามีมาอยู่แพลงของสุมาลี แถวสะพานปลา สามีท างานยกของในแพสุมาลี ส่วนมะเอ้ท าหน้าที่เป็นแม่บ้าน ก่อนที่จะไป
รู้จักเพื่อน และแนะน าเข้าสู่วงการเปียปลา (ประมูลราคาปลา) และสามารถเก็บหอมรอมริบจนสามารถมีแผงขายปลาที่
ตลาดล่าง ซอยภักดีได้ โดยอาศัยคนไทยเป็นผู้จดทะเบียนร้านค้าให้  นอกจากนั้นยังใช้ความเป็นพม่าของตนเองในการ
ติดต่อเปียปลา จากเรือที่มีไต๋ก๋งเป็นคนพม่าเช่นเดียวกัน เพื่อให้ได้ปลามาขายหน้าแผงในราคาที่ต่ ากว่าท่ัวไป 

 

                 
 

 

สรุปผลกำรวิจัย 

แม้การอพยพของกลุ่มคนต่างๆ ที่เข้าสู่พื้นที่จังหวัดระนองจะถูกดึงดูดเข้ามาด้วยความอุดมสมบูรณ์ของ
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Tharae Community, Sakon Nakhon Province 

 
Kantika Klomsuwan 

Abstract 

There is currently an issue related to the development role of the local Catholic organization as 

well as the Catholic community of Ban Tharae. However there is no research in training in Fatima Tharae 

Seminary. In spite of being the most important institutions in the training and equipping the Catholic 

youth, being diocesesan priest and having the great with high quality Catholic who works for the church. 

 

The purpose of this research is to study educational management and training in Fatima Tharae 

Seminary Sakon Nakhon Province Decade 1947-1967 where is a religious boarding school, managing all 

school curriculum by The missions étrangeres de Paris (M.E.P.). The aim is to make the high quality of the 

local pastor in order to inherit from missionary, to train by method in both academic and religious 

knowledge in foreign languages such as British, French and Latin, to select the western value systems for 

training the youth strictly, to practice strength in term of physical and mental discipline that is different 

from normal training of general Catholic course. This study reveals that although there is only 4 

percentages of all training persons becoming a diocesesan priest eventually. However those remaining 

trainees become a high quality of Catholic who has strong moral and ethical foundations to suit with that 

period of time and to help develop economic and society by establishment Catholic community 

according to a policy of the second vatican Council. 
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2 นักศึกษาปริญญาเอก สาขาประวัติศาสตร  คณะมนุษยศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

Fatima Tharae Seminary Decade 1947-1967 and establishment of Ban 

Tharae Community, Sakon Nakhon Province 

 
Kantika Klomsuwan 

Abstract 

There is currently an issue related to the development role of the local Catholic organization as 

well as the Catholic community of Ban Tharae. However there is no research in training in Fatima Tharae 

Seminary. In spite of being the most important institutions in the training and equipping the Catholic 

youth, being diocesesan priest and having the great with high quality Catholic who works for the church. 

 

The purpose of this research is to study educational management and training in Fatima Tharae 

Seminary Sakon Nakhon Province Decade 1947-1967 where is a religious boarding school, managing all 

school curriculum by The missions étrangeres de Paris (M.E.P.). The aim is to make the high quality of the 

local pastor in order to inherit from missionary, to train by method in both academic and religious 

knowledge in foreign languages such as British, French and Latin, to select the western value systems for 

training the youth strictly, to practice strength in term of physical and mental discipline that is different 

from normal training of general Catholic course. This study reveals that although there is only 4 

percentages of all training persons becoming a diocesesan priest eventually. However those remaining 

trainees become a high quality of Catholic who has strong moral and ethical foundations to suit with that 

period of time and to help develop economic and society by establishment Catholic community 

according to a policy of the second vatican Council. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1966
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

บทนํา 
 

ปจจุบันมีการศึกษาในประเด็นที่เก่ียวของกับบทบาทดานการพัฒนาขององคกรคาทอลิกในทองถ่ินตางๆ รวมถึง

ชุมชนคาทอลิกบานทาแรอยางกวางขวางแตยังไมมีงานศึกษาเก่ียวกับทรัพยากรบุคคลที่เปนกําลังหลักในการทํางานขับเคล่ือน

องคกรคาทอลิกซ่ึงจะมีบทบาทมากภายหลังการสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 ที่เนนการสราง “ชุมชนคาทอลิก” บนพ้ืนฐานของ

วัฒนธรรมทองถ่ิน  เนนการมีสวนรวมของบุคคลและชุมชนในทองถ่ิน  บานเณรฟาติมา ทาแร มีบทบาทสําคัญในการสรางกลุม

ชาวคาทอลิกที่กลายเปนกําลังสําคัญในการสราง “ชุมชนคาทอลิกบานทาแร” เพราะผูทีผ่านการฝกอบรมจากสามเณราลัยแหง

น้ีเปนคริสตชนท่ีมีความรูเร่ืองคริสตศาสนาเปนอยางดี  สามารถสอนคําสอนได  มีความรูทางวิชาการดี  มีอาชีพที่ม่ันคง มีวินัย

ที่มาจากการฝกฝนอยางเขมงวด จึงเปนกําลังสําคัญในการสนับสนุนพระศาสนจักรในดานตางๆ ตามที่ตองการ  กลุมคนเหลาน้ี

เปนเยาวชนที่พระศาสนจักรโรมันคาทอลิกเปนผูบมเพาะและใหการอบรมอยางเขมงวดตางจากคริสตชนทั่วไป 

“คําวา บานเณร  มาจากภาษาลาตินวา Seminarium ซ่ึงหมายถึงแหลงเพาะปลูกเมล็ดพันธุ (Semina)ไว  เล้ียง

ดูแลรักษาอยางใกลชิด ซ่ึงตนไมออนๆ ที่จะกลายเปนสวนผลไม หรือปาที่กวางขวางในวันพรุงน้ี  ปกปองมันอยาใหถูกพายุ ให

ไดรับอาหาร  ปุย  นํ้า และแสงแดดที่มันตองการ เพื่อจะกลายเปนตนที่แข็งแรงและอดทน” [1] ขอความน้ีเปนสวนหน่ึงใน

สาสนแสดงความยินดีของคุณพอแบรนารด  กิลแมง มิชชันนารีชาวฝร่ังเศส อดีตอธิการบานเณร ฟาติมา ทาแร องคที่ 4  

(พ.ศ.2508-2511) นอกจากน้ันในหนังสือหรือสิ่งพิมพที่ผลิตโดยองคกรคาทอลิกมักกลาวถึง “บานเณร”ในฐานะ “หัวใจของ

มิสซัง” ซ่ึงลวนแลวแตแสดงใหเห็นวาพระศาสนจักรคาทอลิกใหความสําคัญกับ “บานเณร” หรือ “สามเณราลัย” อยางย่ิง แต

ละสังฆมณฑลจะกอต้ังบานเณรในสังฆมณฑลของตนเองเม่ือมีความพรอมในทุกๆ ดานเทาน้ันและจะทุมเทงบประมาณและ

ทรัพยากรจํานวนมากเพ่ือฝกอบรมเยาวชนชายที่ผานการคัดเลือกอยางเขมงวด หากสามเณรที่ผานการฝกฝนมีความสามารถ

ทางวิชาการและมีความประพฤติดี  พระศาสนจักรคาทอลิกก็จะสนับสนุนใหไปศึกษาตอยังบานเณรใหญที่เมืองปนัง  ประเทศ

มาเลเซีย   กรุงโรม ประเทศอิตาลี หรือประเทศตางๆ ตามความเหมาะสม เพื่อเปาหมายสูงสุด คือ การสรางบาทหลวง

พื้นเมือง สรางพระศาสนจักรทองถ่ินใหมั่นคงและสามารถสืบทอดการทํางานของมิชชันนารีชาวฝรั่งเศสไดเปนอยางดี 

บานเณรฟาติมา ทาแร จังหวัดสกลนคร ทศวรรษ 2490-2510 ถือเปนชวงเวลาสําคัญอยางยิ่ง เน่ืองจากในขณะน้ัน

บานเณรฟาติมา ทาแร เปนบานเณรหลังแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความพรอมในการอบรมสามเณรจากทุกสังฆ

มณฑลทั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงสังฆมณฑลเชียงใหมดวย  สรางขึ้นหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 และการเบียดเบียน

ศาสนาท่ีมีผลใหมิชชันนารีชาวฝร่ังเศสหมดบทบาทในการปกครองชุมชน  คริสตชนถูกระแวงวาใหการสนับสนุนแกขบวนการกู

ชาติซึ่งนําโดยขบวนการเวียดมินห คริสตชนจํานวนหน่ึงเปล่ียนศาสนา  ในชวงเวลาดังกลาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือนับเปน

ภูมิภาคที่ยากจนที่สุดและมีเยาวชนขาดโอกาสทางการศึกษาเปนจํานวนมาก การที่มิชชันนารีชาวฝร่ังเศสคณะมิสซัง

ตางประเทศแหงกรุงปารีส ไดรับเชิญใหเปนผูบริหารจัดการเรียนการสอนและฝกอบรมสามเณรในชวงเวลาดังกลาวเปนการ

เปดโอกาสใหเยาวชนชายในชุมชนคาทอลิกบานทาแรไดรับการศึกษาที่มีมาตรฐานสูงแบบตะวันตก  ทําใหมีความไดเปรียบ

และสามารถเลื่อนสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมโดยอาศัยความรูเก่ียวกับภาษาและโลกทัศนแบบตะวันตกที่ไดจากการ

อบรมในบานเณรเปนฐาน 

การศึกษาในคร้ังน้ีชวยใหเขาใจกระบวนการอบรมทรัพยากรบุคคลตามแนวทางพระศาสนจักรคาทอลิกและทําให

เห็นการปรับเปล่ียนบทบาทของมิชชันนารีและพระศาสนจักรทองถิ่นจากเดิมที่ใหการปกปองคุมครองมาเปนการใหการศึกษา

ที่มีมาตรฐานสูงแบบตะวันตกเพ่ือรักษาความสําคัญตอชุมชนและสรางการยอมรับสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายหลังการ

ลมสลายของระบบอาณานิคมและกระแสความเกลียดชังฝร่ังเศส 

 

 

วิธีดําเนินงาน 
 

ใชวิธีวิทยาทางประวัติศาสตร (historical methodology) คือ การศึกษาหลักฐานช้ันตนจากบานเณรฟาติมา ทาแร  

การสัมภาษณเก็บขอมูลภาคสนามจากอดีตอธิการ อดีตอาจารยและศิษยเกาบานเณรฟาติมา ทาแรในยุค ทศวรรษ 2490-

2510  การตีความหลักฐานทางประวัติศาสตรเพ่ือคนหาความหมายของขอมูลและการใชจินตนาการในการตีความ

ประวัติศาสตร (historical interpretation) เพ่ือเขาใจความสัมพันธเช่ือมโยงอันซับซอน 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 

ในทศวรรษ 2420 มิชชันนารีชาวฝร่ังเศส คณะมิสซังตางประเทศแหงกรุงปารีสไดรับมอบหมายใหเผยแผศาสนาใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยรวบรวมชาวญวนเกาและทาสชาวลาวที่ถูกกดข่ีขมเหงในเมืองสกลนครออกมาตั้งชุมชนคาทอลิก

บานทาแร  โดยมีมิชชันนารีชาวฝร่ังเศสเปนผูปกครองชุมชนท้ังทางโลกและทางจิตวิญญาณ  ภายในชวงเวลากวาคร่ึงศตวรรษ 

บานทาแรไดกลายเปนชุมชนคาทอลิกขนาดใหญ 1 ใน 3 ศูนยของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ บานทาแร จังหวัดสกลนคร  

บานบุงกะแทว จังหวัดอุบลราชธานี บานหนองแสง จังหวัดนครพนม และเกิดชุมชนยอยรอบๆ ศูนยเหลาน้ีอีกหลายชุมชน  

จนกระทั่งเกิดสงครามโลกคร้ังที่ 2 และกรณีพิพาทอินโดจีน ศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิกไดรับผลกระทบอยางหนัก  

มิชชันนารีชาวฝร่ังเศสถูกเนรเทศออกจากประเทศไทย เกิดการเบียดเบียนศาสนาในทุกชุมชน ที่รุนแรงที่สุดคือชุมชนคาทอลิก

บานสองคอน จังหวัดมุกดาหารที่มีผูถูกสังหาร (มรณสักขี) จํานวน 7 คน  บาทหลวงชาวพ้ืนเมืองท่ีมีอยูจํานวนนอยไมสามารถ

ดูแลชุมชนไดอยางทั่ วถึง พระศาสนจักรคาทอลิกจึงตระหนักถึงปญหาและมีแนวคิดในการต้ังบ านเณรในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือข้ึน  

ในความเปนจริงแนวคิดเร่ืองการกอต้ังบานเณรเปนเร่ืองที่มิชชันนารีพยายามดําเนินการอยูเสมอต้ังแตเร่ิมเผยแผ

ศาสนาในภาคตะวันออกฉียงเหนือแตขาดแคลนบุคลากรและงบประมาณ จึงแกปญหาโดยการขอใหมิสซังสยามสงครูคําสอน

ซ่ึงสวนใหญเปนสามเณรฝกหัดจากภาคตะวันออกและภาคกลางมาชวยงานแตสามเณรเหลาน้ียังมีอายุนอย ไมเคยทํางานใน

ทองถิ่นทุรกันดาร เมื่อทํางานไดไมนานก็เจ็บปวยหรือไมก็ตองกลับไปศึกษาตอยังบานเณร ที่รายแรงที่สุดคือทอแทและไมกลับ

เขาบานเณรอีกเลย [2]   มิชชันนารีพยายามแกไขปญหาโดยกอตั้งบานเณรที่เกาะดอนโดน กลางแมนํ้าโขงและที่บานหนอง

แสง  จังหวัดนครพนม แตยังไมประสบความสําเร็จจึงใชวิธีการสงสามเณรจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปรับการฝกอบรม

รวมกับสามเณรของมิสซังสยามที่บานเณรบางชางแทน  อยางไรก็ตาม ภายหลังกรณีพิพาทอินโดจีนและการเบียดเบียนศาสนา

ผานพนไป มิชชันนารีไมมีอํานาจในการปกครองชุมชนคาทอลิกอีกตอไป พระศาสนจักรคาทอลิกตระหนักถึงปญหาดังกลาว

และมีแนวคิดในการกอต้ังบานเณรข้ึนอีกคร้ังที่บานบานทาแร  จังหวัดสกลนครซ่ึงอยูตอนในหางไกลจากพ้ืนที่ชายแดนริม

แมนํ้าโขง  ในขณะนั้นชุมชนคาทอลิกบานทาแรประกอบดวยคริสตชน 3 กลุม คือ ชาวญวนเกา (ชาวเวียดนามที่อพยพจาก

เวียดนามกอนสมัยสงครามโลกคร้ังที่ 1) ชาวลาว และชาวญวนใหม (ชาวเวียดนามที่อพยพมาหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2) ใน

เวลาน้ันคริสตชนชาวทาแรไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐานตามที่พระศาสนจักรคาทอลิกจัดใหเทาน้ัน  ยกเวนผูมีฐานะดี สามเณร

และบาทหลวงท่ีไดรับการศึกษาในระดับสูง 

ในป พ.ศ.2490 เม่ือมีการขออนุญาตเปดโรงเรียนเซนตยอแซฟ ทาแร คร้ังที่ 2 (โรงเรียนเซนตยอแซฟ ทาแรเปดรับ

นักเรียนไมจํากัดเชื้อชาติศาสนา) ก็ไดมีการเปดบานเณรชั่วคราวข้ึนดวย  โดยใหสามเณรพักอาศัยท่ีตึกของโรงเรียนเวลาน้ันมี

บาทหลวงคณะพื้นเมืองเปนอธิการ จนกระทั่งในป พ.ศ. 2491 ไดรับการสนับสนุนทุนจากสันตะสํานักผานทางองคการ

นักบุญเปโตรจึงไดมีการแยกบานเณรออกเปนเอกเทศจากโรงเรียน มีการกอต้ังโรงเรียนวรธรรมพิทยาคารขึ้นในบานเณร การ

กอสรางเสร็จส้ินสามารถยายสามเณรเขามาอบรมไดในป พ.ศ. 2497 โดยมีอธิการองคแรกเปนบาทหลวงคณะพื้นเมือง บาน



1967
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

บทนํา 
 

ปจจุบันมีการศึกษาในประเด็นที่เก่ียวของกับบทบาทดานการพัฒนาขององคกรคาทอลิกในทองถ่ินตางๆ รวมถึง

ชุมชนคาทอลิกบานทาแรอยางกวางขวางแตยังไมมีงานศึกษาเก่ียวกับทรัพยากรบุคคลที่เปนกําลังหลักในการทํางานขับเคล่ือน

องคกรคาทอลิกซ่ึงจะมีบทบาทมากภายหลังการสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 ที่เนนการสราง “ชุมชนคาทอลิก” บนพ้ืนฐานของ

วัฒนธรรมทองถ่ิน  เนนการมีสวนรวมของบุคคลและชุมชนในทองถ่ิน  บานเณรฟาติมา ทาแร มีบทบาทสําคัญในการสรางกลุม

ชาวคาทอลิกที่กลายเปนกําลังสําคัญในการสราง “ชุมชนคาทอลิกบานทาแร” เพราะผูทีผ่านการฝกอบรมจากสามเณราลัยแหง

น้ีเปนคริสตชนท่ีมีความรูเร่ืองคริสตศาสนาเปนอยางดี  สามารถสอนคําสอนได  มีความรูทางวิชาการดี  มีอาชีพที่ม่ันคง มีวินัย

ที่มาจากการฝกฝนอยางเขมงวด จึงเปนกําลังสําคัญในการสนับสนุนพระศาสนจักรในดานตางๆ ตามที่ตองการ  กลุมคนเหลาน้ี

เปนเยาวชนที่พระศาสนจักรโรมันคาทอลิกเปนผูบมเพาะและใหการอบรมอยางเขมงวดตางจากคริสตชนทั่วไป 

“คําวา บานเณร  มาจากภาษาลาตินวา Seminarium ซ่ึงหมายถึงแหลงเพาะปลูกเมล็ดพันธุ (Semina)ไว  เล้ียง

ดูแลรักษาอยางใกลชิด ซ่ึงตนไมออนๆ ที่จะกลายเปนสวนผลไม หรือปาที่กวางขวางในวันพรุงน้ี  ปกปองมันอยาใหถูกพายุ ให

ไดรับอาหาร  ปุย  นํ้า และแสงแดดที่มันตองการ เพื่อจะกลายเปนตนที่แข็งแรงและอดทน” [1] ขอความน้ีเปนสวนหน่ึงใน

สาสนแสดงความยินดีของคุณพอแบรนารด  กิลแมง มิชชันนารีชาวฝร่ังเศส อดีตอธิการบานเณร ฟาติมา ทาแร องคที่ 4  

(พ.ศ.2508-2511) นอกจากน้ันในหนังสือหรือสิ่งพิมพที่ผลิตโดยองคกรคาทอลิกมักกลาวถึง “บานเณร”ในฐานะ “หัวใจของ

มิสซัง” ซ่ึงลวนแลวแตแสดงใหเห็นวาพระศาสนจักรคาทอลิกใหความสําคัญกับ “บานเณร” หรือ “สามเณราลัย” อยางย่ิง แต

ละสังฆมณฑลจะกอต้ังบานเณรในสังฆมณฑลของตนเองเม่ือมีความพรอมในทุกๆ ดานเทาน้ันและจะทุมเทงบประมาณและ

ทรัพยากรจํานวนมากเพ่ือฝกอบรมเยาวชนชายที่ผานการคัดเลือกอยางเขมงวด หากสามเณรที่ผานการฝกฝนมีความสามารถ

ทางวิชาการและมีความประพฤติดี  พระศาสนจักรคาทอลิกก็จะสนับสนุนใหไปศึกษาตอยังบานเณรใหญที่เมืองปนัง  ประเทศ

มาเลเซีย   กรุงโรม ประเทศอิตาลี หรือประเทศตางๆ ตามความเหมาะสม เพื่อเปาหมายสูงสุด คือ การสรางบาทหลวง

พื้นเมือง สรางพระศาสนจักรทองถ่ินใหมั่นคงและสามารถสืบทอดการทํางานของมิชชันนารีชาวฝรั่งเศสไดเปนอยางดี 

บานเณรฟาติมา ทาแร จังหวัดสกลนคร ทศวรรษ 2490-2510 ถือเปนชวงเวลาสําคัญอยางยิ่ง เน่ืองจากในขณะน้ัน

บานเณรฟาติมา ทาแร เปนบานเณรหลังแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความพรอมในการอบรมสามเณรจากทุกสังฆ

มณฑลทั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงสังฆมณฑลเชียงใหมดวย  สรางขึ้นหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 และการเบียดเบียน

ศาสนาท่ีมีผลใหมิชชันนารีชาวฝร่ังเศสหมดบทบาทในการปกครองชุมชน  คริสตชนถูกระแวงวาใหการสนับสนุนแกขบวนการกู

ชาติซึ่งนําโดยขบวนการเวียดมินห คริสตชนจํานวนหน่ึงเปล่ียนศาสนา  ในชวงเวลาดังกลาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือนับเปน

ภูมิภาคที่ยากจนที่สุดและมีเยาวชนขาดโอกาสทางการศึกษาเปนจํานวนมาก การที่มิชชันนารีชาวฝร่ังเศสคณะมิสซัง

ตางประเทศแหงกรุงปารีส ไดรับเชิญใหเปนผูบริหารจัดการเรียนการสอนและฝกอบรมสามเณรในชวงเวลาดังกลาวเปนการ

เปดโอกาสใหเยาวชนชายในชุมชนคาทอลิกบานทาแรไดรับการศึกษาที่มีมาตรฐานสูงแบบตะวันตก  ทําใหมีความไดเปรียบ

และสามารถเลื่อนสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมโดยอาศัยความรูเก่ียวกับภาษาและโลกทัศนแบบตะวันตกที่ไดจากการ

อบรมในบานเณรเปนฐาน 

การศึกษาในคร้ังน้ีชวยใหเขาใจกระบวนการอบรมทรัพยากรบุคคลตามแนวทางพระศาสนจักรคาทอลิกและทําให

เห็นการปรับเปล่ียนบทบาทของมิชชันนารีและพระศาสนจักรทองถิ่นจากเดิมที่ใหการปกปองคุมครองมาเปนการใหการศึกษา

ที่มีมาตรฐานสูงแบบตะวันตกเพ่ือรักษาความสําคัญตอชุมชนและสรางการยอมรับสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายหลังการ

ลมสลายของระบบอาณานิคมและกระแสความเกลียดชังฝร่ังเศส 

 

 

วิธีดําเนินงาน 
 

ใชวิธีวิทยาทางประวัติศาสตร (historical methodology) คือ การศึกษาหลักฐานช้ันตนจากบานเณรฟาติมา ทาแร  

การสัมภาษณเก็บขอมูลภาคสนามจากอดีตอธิการ อดีตอาจารยและศิษยเกาบานเณรฟาติมา ทาแรในยุค ทศวรรษ 2490-

2510  การตีความหลักฐานทางประวัติศาสตรเพ่ือคนหาความหมายของขอมูลและการใชจินตนาการในการตีความ

ประวัติศาสตร (historical interpretation) เพ่ือเขาใจความสัมพันธเช่ือมโยงอันซับซอน 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 

ในทศวรรษ 2420 มิชชันนารีชาวฝร่ังเศส คณะมิสซังตางประเทศแหงกรุงปารีสไดรับมอบหมายใหเผยแผศาสนาใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยรวบรวมชาวญวนเกาและทาสชาวลาวที่ถูกกดข่ีขมเหงในเมืองสกลนครออกมาตั้งชุมชนคาทอลิก

บานทาแร  โดยมีมิชชันนารีชาวฝร่ังเศสเปนผูปกครองชุมชนท้ังทางโลกและทางจิตวิญญาณ  ภายในชวงเวลากวาคร่ึงศตวรรษ 

บานทาแรไดกลายเปนชุมชนคาทอลิกขนาดใหญ 1 ใน 3 ศูนยของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ บานทาแร จังหวัดสกลนคร  

บานบุงกะแทว จังหวัดอุบลราชธานี บานหนองแสง จังหวัดนครพนม และเกิดชุมชนยอยรอบๆ ศูนยเหลาน้ีอีกหลายชุมชน  

จนกระทั่งเกิดสงครามโลกคร้ังที่ 2 และกรณีพิพาทอินโดจีน ศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิกไดรับผลกระทบอยางหนัก  

มิชชันนารีชาวฝร่ังเศสถูกเนรเทศออกจากประเทศไทย เกิดการเบียดเบียนศาสนาในทุกชุมชน ที่รุนแรงที่สุดคือชุมชนคาทอลิก

บานสองคอน จังหวัดมุกดาหารที่มีผูถูกสังหาร (มรณสักขี) จํานวน 7 คน  บาทหลวงชาวพ้ืนเมืองท่ีมีอยูจํานวนนอยไมสามารถ

ดูแลชุมชนไดอยางทั่ วถึง พระศาสนจักรคาทอลิกจึงตระหนักถึงปญหาและมีแนวคิดในการต้ังบ านเณรในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือข้ึน  

ในความเปนจริงแนวคิดเร่ืองการกอต้ังบานเณรเปนเร่ืองที่มิชชันนารีพยายามดําเนินการอยูเสมอต้ังแตเร่ิมเผยแผ

ศาสนาในภาคตะวันออกฉียงเหนือแตขาดแคลนบุคลากรและงบประมาณ จึงแกปญหาโดยการขอใหมิสซังสยามสงครูคําสอน

ซ่ึงสวนใหญเปนสามเณรฝกหัดจากภาคตะวันออกและภาคกลางมาชวยงานแตสามเณรเหลาน้ียังมีอายุนอย ไมเคยทํางานใน

ทองถิ่นทุรกันดาร เมื่อทํางานไดไมนานก็เจ็บปวยหรือไมก็ตองกลับไปศึกษาตอยังบานเณร ที่รายแรงที่สุดคือทอแทและไมกลับ

เขาบานเณรอีกเลย [2]   มิชชันนารีพยายามแกไขปญหาโดยกอตั้งบานเณรที่เกาะดอนโดน กลางแมนํ้าโขงและที่บานหนอง

แสง  จังหวัดนครพนม แตยังไมประสบความสําเร็จจึงใชวิธีการสงสามเณรจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปรับการฝกอบรม

รวมกับสามเณรของมิสซังสยามที่บานเณรบางชางแทน  อยางไรก็ตาม ภายหลังกรณีพิพาทอินโดจีนและการเบียดเบียนศาสนา

ผานพนไป มิชชันนารีไมมีอํานาจในการปกครองชุมชนคาทอลิกอีกตอไป พระศาสนจักรคาทอลิกตระหนักถึงปญหาดังกลาว

และมีแนวคิดในการกอต้ังบานเณรข้ึนอีกคร้ังที่บานบานทาแร  จังหวัดสกลนครซ่ึงอยูตอนในหางไกลจากพ้ืนที่ชายแดนริม

แมนํ้าโขง  ในขณะนั้นชุมชนคาทอลิกบานทาแรประกอบดวยคริสตชน 3 กลุม คือ ชาวญวนเกา (ชาวเวียดนามที่อพยพจาก

เวียดนามกอนสมัยสงครามโลกคร้ังที่ 1) ชาวลาว และชาวญวนใหม (ชาวเวียดนามที่อพยพมาหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2) ใน

เวลาน้ันคริสตชนชาวทาแรไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐานตามที่พระศาสนจักรคาทอลิกจัดใหเทาน้ัน  ยกเวนผูมีฐานะดี สามเณร

และบาทหลวงท่ีไดรับการศึกษาในระดับสูง 

ในป พ.ศ.2490 เม่ือมีการขออนุญาตเปดโรงเรียนเซนตยอแซฟ ทาแร คร้ังที่ 2 (โรงเรียนเซนตยอแซฟ ทาแรเปดรับ

นักเรียนไมจํากัดเชื้อชาติศาสนา) ก็ไดมีการเปดบานเณรชั่วคราวข้ึนดวย  โดยใหสามเณรพักอาศัยท่ีตึกของโรงเรียนเวลาน้ันมี

บาทหลวงคณะพื้นเมืองเปนอธิการ จนกระทั่งในป พ.ศ. 2491 ไดรับการสนับสนุนทุนจากสันตะสํานักผานทางองคการ

นักบุญเปโตรจึงไดมีการแยกบานเณรออกเปนเอกเทศจากโรงเรียน มีการกอต้ังโรงเรียนวรธรรมพิทยาคารขึ้นในบานเณร การ

กอสรางเสร็จส้ินสามารถยายสามเณรเขามาอบรมไดในป พ.ศ. 2497 โดยมีอธิการองคแรกเปนบาทหลวงคณะพื้นเมือง บาน



1968
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

เณรนี้ไดรับการขนานนามวา บานเณรฟาติมา ทาแร ในปถัดมาจึงมอบใหมิชชันนารีคณะมิสซังตางประเทศแหงกรุงปารีสเปน

ผูบริหารทั้งหมด [3]  บานเณรฟาติมา ทาแรจึงเปนสถาบันการศึกษาและฝกอบรมที่สําคัญที่สุดเพียงแหงเดียวในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือที่เปดโอกาสใหเยาวชนชายคาทอลิกไมจํากัดฐานะไดรับการศึกษาที่มีมาตรฐานสูงแบบตะวันตกหากมี

คุณสมบัติตรงตามที่กําหนดไว  เปนโอกาสดีที่เยาวชนชายที่อยูในชุมชนคาทอลิกบานทาแรซึ่งเปนสถานที่ต้ังของบานเณร

สามารถรับคัดเลือกเขาศึกษาตอได   

นับต้ังแตกอต้ังชุมชน มิชชันนารีชาวฝร่ังเศสไดปลูกฝงความเช่ือวาการบวชเปนบาทหลวงเปนสิ่งพิเศษเฉพาะบุคคล

จะตองมี “กระแสเรียก”  มิชชันนารียังทําตัวเปนแบบอยางที่ดีในฐานะของ “พระ” ผูมีความรู สําหรับคริสตชน มิชชันนารีเปน

ผูนําที่มีความกลาหาญและยุติธรรม  มีบทบาทในการปกปองคุมครองคนในชุมชน   ยึดม่ันศรัทธาในศาสนา  เปนแบบอยางใน

การปฏิบัติศาสนกิจอยางเครงครัด เปนผูนําทางจิตวิญญาณ มีบทบาทในการใหความรู  ใหโอกาสในการประกอบอาชีพ ดูแล

ทุกขสุขของคริสตชนต้ังแตเกิดจนตาย  ทําใหคริสตชนรูสึกรัก  เคารพ  ศรัทธาและยําเกรงไปพรอมๆ กัน ในฐานะ “คุณพอ” 

ในสายตาคริสตชน “มิชชันนารี” หรือ “บาทหลวง” หรือ “คุณพอ” เปนผูเสียสละความสุขสวนตัวในฐานะฆราวาสมาถือเพศ

บรรพชิตเพื่อชวยเหลือเพ่ือนมนุษย เปนตัวแทนของพระคริสต เปนสถานะที่มีเกียรติ นาเคารพยกยอง ดังน้ันการมีลูกบวชเปน

บาทหลวงถือเปนความภาคภูมิใจของครอบครัวคริสตชนอยางยิ่ง 

เม่ือ “บานเณร” เปนหัวใจของมิสซัง  เปนจุดเร่ิมตนของการฝกอบรมเพ่ือจะไดบวชเปนบาทหลวง  การคัดเลือก

เยาวชนเพื่อเขารับการอบรมตั้งแตทศวรรษ 2490 เปนตนมาจึงเปนการทํางานรวมกันระหวางครอบครัวคริสตชน  มิชชันนารี

หรือบาทหลวงในชุมชนกับมิชชันนารีชาวฝร่ังเศสในบานเณรอยางใกลชิดและเปนระบบ กลาวคือ ครอบครัวที่ตองการใหลูก

เขาศึกษาอบรมในบานเณรน้ัน  บิดามารดาจะตองประพฤติตัวเปนครอบครัวคาทอลิกที่ดี (ครอบครัวอบอุน ไมมีการหยาราง) 

ม่ันคงในศาสนา รับศีลสมรสถูกตอง  ดูแลอบรมบุตรใหรับศีลศักดิ์สิทธิ์ตามชวงอายุ  เรียนคําสอนตามที่กําหนด เอาใจใสการ

เรียนและเขารวมปฏิบัติศาสนกิจอยูเสมอ สวนบาทหลวงประจําโบสถจะมีบทบาทคัดเลือกเด็กชายที่เปนสมาชิกในชุมชนใน

ข้ันตน ใหการรับรอง (ซ่ึงมีความสําคัญตอการพิจารณามาก) สงรายช่ือ หนังสือรับรองและเอกสารสําคัญตางๆ จากทางโบสถ

ใหกับอธิการบานเณรฟาติมา ทาแร   ผูที่ไดรับการคัดเลือกจะถูกสงเขาบานเณรเพื่อทําการอบรมตอไป ฐานะทางเศรษฐกิจ

ของครอบครัวไมมีผลตอการพิจารณาคัดเลือก 

 มิชชันนารีคณะมิสซังตางประเทศแหงกรุงปารีสเปนคณะบาทหลวงที่มีความเช่ียวชาญในดานการอบรมเพื่อทําหนาที่

พระธรรมทูต  ดานวิชาการ การจัดการเรียนการสอนและมีวัตรปฏิบัติที่เครงครัด  เนนการปฏิบัติตัวเปนแบบอยาง  ในยุคที่

ประเทศไทยกําลังเร่ิมมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 1 ในป พ.ศ.2504 พื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดเปนภูมิภาคที่มีความ

ยากจน ทุรกันดารที่สุดในประเทศไทย การศึกษาของประเทศไทยในสวนภูมิภาคอยูในชวงกําลังพัฒนาแตขณะน้ันบานเณรฟา

ติมา ทาแร และโรงเรียนวรธรรมพิทยาคารเปนสถานศึกษาที่เปนตึก 3 ชั้น สงางาม ทันสมัยที่สุดในเมืองสกลนคร มีหลักสูตร

การเรียนการสอนที่ดีเทียบเทามาตรฐานในประเทศฝร่ังเศสและสอนโดยชาวฝร่ังเศส 

1) การจัดการศึกษาในบานเณร มิชชันนารีชาวฝร่ังเศสใหความสําคัญกับการเรียนของสามเณรอยางย่ิง เน่ืองจาก

ตองการสรางบาทหลวงคณะพื้นเมืองที่จะรับชวงดูแลพระศาสนจักรทองถ่ินและเช่ือมโยงกับสันตสํานักจึงมีความเขมงวดทาง

วิชาการ  นอกจากสามเณรจะตองเรียนวิชาสามัญตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการอยางหนักในช้ันเรียนแลว  สามเณร

จะตองเรียนพิเศษในวิชาภาษาลาติน  ภาษาฝร่ังเศส และภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม  เน่ืองจากภาษาลาตินจะเปนภาษากลางที่ใชใน

การเรียนการสอนพระคัมภีรที่วาติกันและบานเณรใหญที่ปนัง   ภาษาฝร่ังเศสมีประโยชนในการศึกษาบทเทศนตางๆ ที่แตง

โดยบาทหลวงชาวฝร่ังเศส  ภาษาอังกฤษเปนภาษากลางใชสําหรับส่ือสารกับคนทั่วโลก  มิชชันนารีจะใหสามเณรอาน

วรรณกรรมคลาสสิคตางๆ นอกเวลาเรียนเรียงลําดับจากระดับตนไปถึงระดับสูงแลวตอบคําถาม  กิจกรรมตางๆ ภายในบาน

เณรมักใชภาษาตางประเทศ  สามเณรและมิชชันนารีใชภาษาลาตินในการทําพิธีกรรม  การเรียนภาษาฝร่ังเศสกับมิชชันนารี

ชาวฝร่ังเศส ทําใหสามเณรมีความสามารถดานภาษาและสามารถปรับตัวเขากับวัฒนธรรมตะวันตกไดไมยาก เปนการเตรียม

ความพรอมใหสามเณรเพื่อศึกษาตอในบานเณรกลางและตางประเทศตอไป 

การประเมินผลการเรียน มิชชันนารีจะใชเกณฑ คือ รอยละ 60 ถือวาผาน สามเณรจะมีการทดสอบเปนประจําทุก

เดือนและเม่ือปลายเทอมจะมีการประเมินผลอีกคร้ัง  หากสามเณรรูปใดสอบไมผานอาจจะไดรับการประเมินใหออก เปนที่

สังเกตวารายวิชาที่ทางบานเณรใหนํ้าหนักในการประเมินนอกจากวิชาสามัญแลว  ยังใหนํ้าหนักกับวิชาคําสอน ภาษาลาติน

และภาษาอังกฤษมากกวาภาษาฝร่ังเศส  เน่ืองจากมาตรฐานการศึกษาในบานเณรสูง สามเณรเปนผูถูกคาดหวังจากสังคม  

สามเณรสวนใหญจึงต้ังใจเรียนมาก  

2) การจัดการอบรมในบานเณร เพื่อใหไดผลผลิตเปนบาทหลวงคณะพ้ืนเมือง  การอบรมทุกดาน  กิจกรรมทุกอยาง

ลวนแลวแตมีเปาหมายทั้งส้ิน  อยางไรก็ตาม การอบรมในยุคท่ีมิชชันนารีคณะมิสซังตางประเทศแหงกรุงปารีสเปนผูบริหารงาน

ไมไดมีการเขียนคูมือตางๆ แกสามเณรเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติตัวอยางชัดเจน แตจะมีเพียงกฏระเบียบในการอยูรวมกัน

ในเบื้องตน  สวนการพิจารณาความประพฤติของสามเณรและตัดสินวาสามเณรมีหรือไมมี “กระแสเรียก” ที่จะไดอบรมตอไป

น้ันมิชชันนารีจะใชดุลยพินิจจากการดูแลและสังเกตอยางใกลชิดเปนรายบุคคล โดยใชผลการเรียนเปนเหตุผลประกอบในการ

พิจารณาดวย เม่ือบาทหลวงคณะพื้นเมืองรับมอบงานตอจึงมีการเขียนคูมือขึ้นในภายหลังเพื่อเปนแนวทางการอบรมสามเณรที่

ชัดเจน   

ในท่ีน้ีจะพิจารณาการอบรมสามเณรจากขอปฏิบัติ ขอหาม ในบานเณรซ่ึงยึดถือมาต้ังแตเร่ิมเปดบานเณรฟาติมา ทา

แร ซ่ึงมีมิชชันนารีชาวฝรั่งเศสเปนผูบริหารจนกระทั่งสงมอบงานการบริหารใหแกบาทหลวงคณะพื้นเมืองตอไป 

การอยูรวมกันในบานเณรฟาติมา ทาแร พบวาส่ิงที่มิชชันนารีเนนยํ้าอยูเสมอในขอปฏิบัติ คือ“การถือเงียบ”  ให

สามเณรดําเนินชีวิตตามพระวรสาร โดยยึดพระเยซูเปนแบบอยางในการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติตัว เนนความเช่ือความ

ศรัทธาไววางใจพระเปนเจาผานทางพิธีกรรมซ่ึงสามเณรจะตองปฏิบัติอยางเครงครัด  เห็นไดจากกิจวัตรประจําวันตางๆ ซึ่ง

จะตองมีการมิสซา รําพึง เฝาศีล เรียนคําสอนและปฏิบัติศาสนกิจอยางเครงครัด  

 

รูปที่ 1 ตารางเวลาประจําวันของสามเณร บานเณรฟาติมา ทาแร 
วันเรียน วันเสาร วันอาทิตย 

05.00   ตื่นนอน. 

05.30  ภาวนาเชา  มิสซา  รําพึง 

06.30  ทําความสะอาด 

07.00  อาหารเชา 

07.20  ไปโรงเรียน 

12.00  เฝาศีลมหาสนิท 

12.10  อาหารเที่ยง 

12.25  ไปโรงเรียน 

16.00 กีฬา/ทํางาน 

17.10  อาบนํ้า 

17.30  แถวเขาหองเรียน 

18.20  ภาวนาเย็น/อาหารค่ํา/หยอนใจ 

19.40  ภาวนาค่ํา/รําพึง 

20.05 เขาหองเรียน 

21.00 ม.1-2 เขานอน 

21.30 ม.3-6 เขานอน 

 

05.30  ตื่นนอน 

06.00  ภาวนาเชา  มิสซา  รําพึง 

07.00  ทําความสะอาด 

07.40  อาหารเชา  ซักผา 

09.30  แถวเขาหองเรียน 

10.30  พัก 

10.45  เขาหองเรียน 

12.00  อาหารเที่ยง/หยอนใจ/ดูทีวี 

14.00  ทํางาน 

15.30  กีฬา 

16.45  อาบนํ้า 

17.10  หัดขับรอง 

18.10  ภาวนาเย็นสวนตัว 

18.30  อาหารค่ํา/หยอนใจ 

19.30  นพวารแมพระ/แกบาป/เขาหองเรียน 

21.00  เขานอนทุกชั้นป 

05.30  ตื่นนอน 

06.00   ภาวนาเชา  มิสซา  รําพึง 

07.00  ทําความสะอาด 

07.40  ทําความสะอาด 

09.00  แถวเขาหองเรียน 

10.00  พัก 

10.30  เขาหองเรียน 

11.45  เฝาศีลมหาสนิท 

12.00  อาหารเที่ยง/หยอนใจ 

14.00  ทํากิจกรรมสวนตัว 

15.00  กีฬา 

16.30  อาบนํ้า 

17.00  อวยพรศีลมหาสนิท กิจกรรมกลุม 

18.10  ภาวนาเย็น 

18.30  อาหารค่ํา/หยอนใจ 

19.30  ภาวนาค่ํา/เขาหองเรียน 

21.00  ขึ้นนอนทุกชั้นป 

หมายเหตุ :  วันหยุดราชการใหถือตารางวันเสาร ยกเวนไมมีหัดขับรองและนพวารแมพระใหเขาหองเรียนและภาวนาค่ําแทน 



1969
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

เณรนี้ไดรับการขนานนามวา บานเณรฟาติมา ทาแร ในปถัดมาจึงมอบใหมิชชันนารีคณะมิสซังตางประเทศแหงกรุงปารีสเปน

ผูบริหารทั้งหมด [3]  บานเณรฟาติมา ทาแรจึงเปนสถาบันการศึกษาและฝกอบรมที่สําคัญที่สุดเพียงแหงเดียวในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือที่เปดโอกาสใหเยาวชนชายคาทอลิกไมจํากัดฐานะไดรับการศึกษาที่มีมาตรฐานสูงแบบตะวันตกหากมี

คุณสมบัติตรงตามที่กําหนดไว  เปนโอกาสดีที่เยาวชนชายที่อยูในชุมชนคาทอลิกบานทาแรซึ่งเปนสถานที่ต้ังของบานเณร

สามารถรับคัดเลือกเขาศึกษาตอได   

นับต้ังแตกอต้ังชุมชน มิชชันนารีชาวฝร่ังเศสไดปลูกฝงความเช่ือวาการบวชเปนบาทหลวงเปนสิ่งพิเศษเฉพาะบุคคล

จะตองมี “กระแสเรียก”  มิชชันนารียังทําตัวเปนแบบอยางที่ดีในฐานะของ “พระ” ผูมีความรู สําหรับคริสตชน มิชชันนารีเปน

ผูนําที่มีความกลาหาญและยุติธรรม  มีบทบาทในการปกปองคุมครองคนในชุมชน   ยึดม่ันศรัทธาในศาสนา  เปนแบบอยางใน

การปฏิบัติศาสนกิจอยางเครงครัด เปนผูนําทางจิตวิญญาณ มีบทบาทในการใหความรู  ใหโอกาสในการประกอบอาชีพ ดูแล

ทุกขสุขของคริสตชนต้ังแตเกิดจนตาย  ทําใหคริสตชนรูสึกรัก  เคารพ  ศรัทธาและยําเกรงไปพรอมๆ กัน ในฐานะ “คุณพอ” 

ในสายตาคริสตชน “มิชชันนารี” หรือ “บาทหลวง” หรือ “คุณพอ” เปนผูเสียสละความสุขสวนตัวในฐานะฆราวาสมาถือเพศ

บรรพชิตเพื่อชวยเหลือเพ่ือนมนุษย เปนตัวแทนของพระคริสต เปนสถานะที่มีเกียรติ นาเคารพยกยอง ดังน้ันการมีลูกบวชเปน

บาทหลวงถือเปนความภาคภูมิใจของครอบครัวคริสตชนอยางยิ่ง 

เม่ือ “บานเณร” เปนหัวใจของมิสซัง  เปนจุดเร่ิมตนของการฝกอบรมเพ่ือจะไดบวชเปนบาทหลวง  การคัดเลือก

เยาวชนเพื่อเขารับการอบรมตั้งแตทศวรรษ 2490 เปนตนมาจึงเปนการทํางานรวมกันระหวางครอบครัวคริสตชน  มิชชันนารี

หรือบาทหลวงในชุมชนกับมิชชันนารีชาวฝร่ังเศสในบานเณรอยางใกลชิดและเปนระบบ กลาวคือ ครอบครัวที่ตองการใหลูก

เขาศึกษาอบรมในบานเณรน้ัน  บิดามารดาจะตองประพฤติตัวเปนครอบครัวคาทอลิกที่ดี (ครอบครัวอบอุน ไมมีการหยาราง) 

ม่ันคงในศาสนา รับศีลสมรสถูกตอง  ดูแลอบรมบุตรใหรับศีลศักดิ์สิทธิ์ตามชวงอายุ  เรียนคําสอนตามที่กําหนด เอาใจใสการ

เรียนและเขารวมปฏิบัติศาสนกิจอยูเสมอ สวนบาทหลวงประจําโบสถจะมีบทบาทคัดเลือกเด็กชายที่เปนสมาชิกในชุมชนใน

ข้ันตน ใหการรับรอง (ซ่ึงมีความสําคัญตอการพิจารณามาก) สงรายช่ือ หนังสือรับรองและเอกสารสําคัญตางๆ จากทางโบสถ

ใหกับอธิการบานเณรฟาติมา ทาแร   ผูที่ไดรับการคัดเลือกจะถูกสงเขาบานเณรเพื่อทําการอบรมตอไป ฐานะทางเศรษฐกิจ

ของครอบครัวไมมีผลตอการพิจารณาคัดเลือก 

 มิชชันนารีคณะมิสซังตางประเทศแหงกรุงปารีสเปนคณะบาทหลวงที่มีความเช่ียวชาญในดานการอบรมเพื่อทําหนาที่

พระธรรมทูต  ดานวิชาการ การจัดการเรียนการสอนและมีวัตรปฏิบัติที่เครงครัด  เนนการปฏิบัติตัวเปนแบบอยาง  ในยุคที่

ประเทศไทยกําลังเร่ิมมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 1 ในป พ.ศ.2504 พื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดเปนภูมิภาคที่มีความ

ยากจน ทุรกันดารที่สุดในประเทศไทย การศึกษาของประเทศไทยในสวนภูมิภาคอยูในชวงกําลังพัฒนาแตขณะน้ันบานเณรฟา

ติมา ทาแร และโรงเรียนวรธรรมพิทยาคารเปนสถานศึกษาที่เปนตึก 3 ชั้น สงางาม ทันสมัยที่สุดในเมืองสกลนคร มีหลักสูตร

การเรียนการสอนที่ดีเทียบเทามาตรฐานในประเทศฝร่ังเศสและสอนโดยชาวฝร่ังเศส 

1) การจัดการศึกษาในบานเณร มิชชันนารีชาวฝร่ังเศสใหความสําคัญกับการเรียนของสามเณรอยางย่ิง เน่ืองจาก

ตองการสรางบาทหลวงคณะพื้นเมืองที่จะรับชวงดูแลพระศาสนจักรทองถ่ินและเช่ือมโยงกับสันตสํานักจึงมีความเขมงวดทาง

วิชาการ  นอกจากสามเณรจะตองเรียนวิชาสามัญตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการอยางหนักในช้ันเรียนแลว  สามเณร

จะตองเรียนพิเศษในวิชาภาษาลาติน  ภาษาฝร่ังเศส และภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม  เน่ืองจากภาษาลาตินจะเปนภาษากลางที่ใชใน

การเรียนการสอนพระคัมภีรที่วาติกันและบานเณรใหญที่ปนัง   ภาษาฝร่ังเศสมีประโยชนในการศึกษาบทเทศนตางๆ ที่แตง

โดยบาทหลวงชาวฝร่ังเศส  ภาษาอังกฤษเปนภาษากลางใชสําหรับส่ือสารกับคนทั่วโลก  มิชชันนารีจะใหสามเณรอาน

วรรณกรรมคลาสสิคตางๆ นอกเวลาเรียนเรียงลําดับจากระดับตนไปถึงระดับสูงแลวตอบคําถาม  กิจกรรมตางๆ ภายในบาน

เณรมักใชภาษาตางประเทศ  สามเณรและมิชชันนารีใชภาษาลาตินในการทําพิธีกรรม  การเรียนภาษาฝร่ังเศสกับมิชชันนารี

ชาวฝร่ังเศส ทําใหสามเณรมีความสามารถดานภาษาและสามารถปรับตัวเขากับวัฒนธรรมตะวันตกไดไมยาก เปนการเตรียม

ความพรอมใหสามเณรเพื่อศึกษาตอในบานเณรกลางและตางประเทศตอไป 

การประเมินผลการเรียน มิชชันนารีจะใชเกณฑ คือ รอยละ 60 ถือวาผาน สามเณรจะมีการทดสอบเปนประจําทุก

เดือนและเม่ือปลายเทอมจะมีการประเมินผลอีกคร้ัง  หากสามเณรรูปใดสอบไมผานอาจจะไดรับการประเมินใหออก เปนที่

สังเกตวารายวิชาที่ทางบานเณรใหนํ้าหนักในการประเมินนอกจากวิชาสามัญแลว  ยังใหนํ้าหนักกับวิชาคําสอน ภาษาลาติน

และภาษาอังกฤษมากกวาภาษาฝร่ังเศส  เน่ืองจากมาตรฐานการศึกษาในบานเณรสูง สามเณรเปนผูถูกคาดหวังจากสังคม  

สามเณรสวนใหญจึงต้ังใจเรียนมาก  

2) การจัดการอบรมในบานเณร เพื่อใหไดผลผลิตเปนบาทหลวงคณะพ้ืนเมือง  การอบรมทุกดาน  กิจกรรมทุกอยาง

ลวนแลวแตมีเปาหมายทั้งส้ิน  อยางไรก็ตาม การอบรมในยุคท่ีมิชชันนารีคณะมิสซังตางประเทศแหงกรุงปารีสเปนผูบริหารงาน

ไมไดมีการเขียนคูมือตางๆ แกสามเณรเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติตัวอยางชัดเจน แตจะมีเพียงกฏระเบียบในการอยูรวมกัน

ในเบื้องตน  สวนการพิจารณาความประพฤติของสามเณรและตัดสินวาสามเณรมีหรือไมมี “กระแสเรียก” ที่จะไดอบรมตอไป

น้ันมิชชันนารีจะใชดุลยพินิจจากการดูแลและสังเกตอยางใกลชิดเปนรายบุคคล โดยใชผลการเรียนเปนเหตุผลประกอบในการ

พิจารณาดวย เม่ือบาทหลวงคณะพื้นเมืองรับมอบงานตอจึงมีการเขียนคูมือขึ้นในภายหลังเพื่อเปนแนวทางการอบรมสามเณรที่

ชัดเจน   

ในท่ีน้ีจะพิจารณาการอบรมสามเณรจากขอปฏิบัติ ขอหาม ในบานเณรซ่ึงยึดถือมาต้ังแตเร่ิมเปดบานเณรฟาติมา ทา

แร ซ่ึงมีมิชชันนารีชาวฝรั่งเศสเปนผูบริหารจนกระทั่งสงมอบงานการบริหารใหแกบาทหลวงคณะพื้นเมืองตอไป 

การอยูรวมกันในบานเณรฟาติมา ทาแร พบวาส่ิงที่มิชชันนารีเนนยํ้าอยูเสมอในขอปฏิบัติ คือ“การถือเงียบ”  ให

สามเณรดําเนินชีวิตตามพระวรสาร โดยยึดพระเยซูเปนแบบอยางในการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติตัว เนนความเช่ือความ

ศรัทธาไววางใจพระเปนเจาผานทางพิธีกรรมซ่ึงสามเณรจะตองปฏิบัติอยางเครงครัด  เห็นไดจากกิจวัตรประจําวันตางๆ ซึ่ง

จะตองมีการมิสซา รําพึง เฝาศีล เรียนคําสอนและปฏิบัติศาสนกิจอยางเครงครัด  

 

รูปที่ 1 ตารางเวลาประจําวันของสามเณร บานเณรฟาติมา ทาแร 
วันเรียน วันเสาร วันอาทิตย 

05.00   ตื่นนอน. 

05.30  ภาวนาเชา  มิสซา  รําพึง 

06.30  ทําความสะอาด 

07.00  อาหารเชา 

07.20  ไปโรงเรียน 

12.00  เฝาศีลมหาสนิท 

12.10  อาหารเที่ยง 

12.25  ไปโรงเรียน 

16.00 กีฬา/ทํางาน 

17.10  อาบนํ้า 

17.30  แถวเขาหองเรียน 

18.20  ภาวนาเย็น/อาหารค่ํา/หยอนใจ 

19.40  ภาวนาค่ํา/รําพึง 

20.05 เขาหองเรียน 

21.00 ม.1-2 เขานอน 

21.30 ม.3-6 เขานอน 

 

05.30  ตื่นนอน 

06.00  ภาวนาเชา  มิสซา  รําพึง 

07.00  ทําความสะอาด 

07.40  อาหารเชา  ซักผา 

09.30  แถวเขาหองเรียน 

10.30  พัก 

10.45  เขาหองเรียน 

12.00  อาหารเที่ยง/หยอนใจ/ดูทีวี 

14.00  ทํางาน 

15.30  กีฬา 

16.45  อาบนํ้า 

17.10  หัดขับรอง 

18.10  ภาวนาเย็นสวนตัว 

18.30  อาหารค่ํา/หยอนใจ 

19.30  นพวารแมพระ/แกบาป/เขาหองเรียน 

21.00  เขานอนทุกชั้นป 

05.30  ตื่นนอน 

06.00   ภาวนาเชา  มิสซา  รําพึง 

07.00  ทําความสะอาด 

07.40  ทําความสะอาด 

09.00  แถวเขาหองเรียน 

10.00  พัก 

10.30  เขาหองเรียน 

11.45  เฝาศีลมหาสนิท 

12.00  อาหารเที่ยง/หยอนใจ 

14.00  ทํากิจกรรมสวนตัว 

15.00  กีฬา 

16.30  อาบนํ้า 

17.00  อวยพรศีลมหาสนิท กิจกรรมกลุม 

18.10  ภาวนาเย็น 

18.30  อาหารค่ํา/หยอนใจ 

19.30  ภาวนาค่ํา/เขาหองเรียน 

21.00  ขึ้นนอนทุกชั้นป 

หมายเหตุ :  วันหยุดราชการใหถือตารางวันเสาร ยกเวนไมมีหัดขับรองและนพวารแมพระใหเขาหองเรียนและภาวนาค่ําแทน 



1970
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

วันอังคาร  ภาวนาเย็นท่ีถ้ําแมพระ  วันพฤหัสบดี ภาวนาเย็นท่ีหนาตึกฟาติมา  วันอาทิตยภาวนาค่ําท่ีหนาตึกฟาติมา 

ดูทีวีเฉพาะวันศุกร-เสาร-อาทิตย ดูวีดีโอวันศุกร 

วันศุกรตนเดือน เดินรูป 14 ภาคแทนการภาวนา แทนการภาวนาเย็น 

วันเสารท่ีสองของเดือน  เขาเงียบประจําเดือน  ตั้งศีลมหาสนิทหลังเทศน  

 (พิธีเปดการเขาเงียบวันศุกร งดดูทีวีเปนการเตรียมจิตใจ) 

ซื้อของและหยอนใจนอกบานเณร (Free-outing) วันอาทิตยแรกของเดือน หลังอาหารเชาจนถึง 14.00 น. 

ท่ีมา : คูมือบานเณรเล็กฟาติมา ทาแร โดยบาทหลวงวีระเดช  ใจเสรี ป พ.ศ.2545 

*  เน่ืองจากไมพบหลักฐานท่ีแสดงเวลาทํากิจวัตรประจําวันของสามเณรในชวงทศวรรษ 2490-2510 แตจากการสัมภาษณศิษยเกาบานเณรฟาติมา

ทาแร พบวากิจวัตรประจําวันของสามเณรไมแตกตางไปจากเดิมมากนัก สวนท่ีปรับเปล่ียนมีเพียงท่ีจําเปนเทานั้นเพ่ือใหสอดคลองกับเวลาเรียนของ

โรงเรียนในปจจุบันท่ีเปลี่ยนไปเน่ืองจากสามเณรตองไปเรียนท่ีโรงเรียนเซนตยอแซฟ ทาแรแตสามเณรยังกลับมารับประทานอาหารท่ีบานเณร

เหมือนเดิม นอกจากน้ันมีเพียงบางกิจกรรมท่ีเพ่ิมขึ้น เชน การดูทีวี กิจกรรม Free-outing (ท่ีสามารถมีเงินติดตัวไปซ้ือของได 20 บาท) เปนตน 

 

จากรูปที่ 1 เห็นไดวาสามเณรมีกิจวัตรประจําวันตางๆ อยางเครงครัด จะตองทําทุกอยางตามเวลาที่กําหนด การ

ดําเนินชีวิตในบานเณรมีการลําดับช้ันอยางชัดเจน  สามเณรตองดําเนินชีวิตโดยมีพระเปนเจาเปนแบบอยาง  ยึดถือพระวรสาร

ในการแกปญหาและตัดสินใจท่ีจะกระทําหรือไมกระทําส่ิงใด  ตองยอมรับคําส่ังและการตัดสินใจของอธิการทุกกรณีอยางไมมี

ขอโตแยง  ตองเชื่อฟงสามเณรช้ันที่สูงกวา การติดตอกับภายนอกไมวาทางใดก็ตาม  เชน  การเขียนหรือรับจดหมายจะตอง

ผานการตรวจสอบของอธิการ  การมีแขกมาเย่ียมจะตองแจงใหทราบลวงหนาและพบไดเฉพาะที่หองรับแขกในบานเณรตาม

เวลานัดหมาย  สามเณรกลับไปเยี่ยมบานไดปละ 1 คร้ังเทาน้ันโดยจะตองไปพบบาทหลวงประจําโบสถในชุมชนผูใหการรับรอง

สามเณรเม่ือถึงบานและกอนจะกลับบานเณร เปนตน   

ในบานเณร พบวามีการแบงพื้นที่สําหรับกิจกรรมตางๆ อยางชัดเจน เปนระเบียบ ถูกตองตามวัตถุประสงค  ไมมี

พื้นที่ใชสอยเอนกประสงค มีการใชพ้ืนท่ีตางๆ ตามเวลาที่กําหนด สามารถคาดเดาเวลาลวงหนาได กลาวคือ บานเณรประกอบ

ไปดวย วัดนอย (โบสถเล็กๆ สําหรับประกอบพิธีกรรม) หองทํางานอธิการ รองอธิการ หองทํางานเหรัญญิก  หองรับแขก  

อาคารเรียน หองสมุด  เรือนนอน หองรับประทานอาหาร  หองดนตรี   หองพยาบาล  อาคารซักลาง อาบนํ้า หองสวม 

การอยูรวมกันในบานเณรจะเนนย้ําใหสามเณร “รักษาความเงียบอยางเครงครัด” การทํากิจวัตรประจําวันตางๆ 

ของสามเณรจะตองทําโดยรักษาความเงียบซ่ึงเปนส่ิงสําคัญที่ปรากฏอยูในขอปฏิบัติเก่ียวกับสถานที่ตางๆ ในบานเณร  

กิจกรรมทุกอยางจะตองดําเนินไปดวยความสงบ  ใชเสียงระฆังเปนสัญญาณเตือนใหรูเวลาแทนการดูนาฬิกาและการใช

เสียงพูด 

การรักษาความเงียบเปนสิ่งที่ มิชชันนารีถือปฏิบัติอยางเครงครัดในบานเณร  นักบวชในศาสนาคริสตนิกาย

โรมันคาทอลิกยึดถือความเงียบอยางเครงครัดในยุคกลาง  ความเงียบเปนการแสดงใหเห็นถึงความถอมตนและอดกลั้น ดังน้ัน

ความเงียบในศีลธรรมและวินัยการดํารงตนเพ่ือแสดงถึงความออนนอมถอมตน[3] ซ่ึงสัมพันธกับความ “นบนอบ”ซ่ึงเปน 1 ใน 

3 ศีลที่บาทหลวงคณะพื้นเมืองจะตองปฏิญาณเมื่อทําพิธีบวชอยางเครงครัด คือ ความยากจน ความบริสุทธ์ิ และความนบนอบ

เช่ือฟง ดังน้ันการรักษาความเงียบจึงมีความสําคัญอยางมากท่ีจะลดความขัดแยงภายในพระศาสนจักรเองและลดแรงเสียดทาน

จากภายนอกไดเปนอยางด ี

เน่ืองจากศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิกเปนศาสนาที่มีกําเนิดในประเทศตะวันตก มีประวัติศาสตรการเผยแผ

ศาสนาพรอมๆกับการคาและการลาอาณานิคมของฝร่ังเศส  มีความเก่ียวพันกับสถานการณทางการเมืองและประสบกับความ

รุนแรงตลอดมา  การมีศาสนิกชนจํานวนนอย คือ ประมาณ 300,000 คนเทาน้ัน ทามกลางพุทธศาสนิกชนซ่ึงนับถือศาสนา

หลักของประเทศไทย  การใชความเงียบในการแสดงออกถึงความอดทนอดกล้ัน และการออนนอมถือเปนคุณสมบัติที่จําเปน

และมีความสําคัญอยางย่ิงท่ีตองฝกฝน 

การใชจายในบานเณร  สามเณรทุกคนไมวาฐานะดีหรือยากจนจะไดรับการปฏิบัติที่เทาเทียมกัน  มีของใชที่จําเปน

ทุกอยางใกลเคียงกัน  ไมอนุญาตใหนําเงินหรือของมีคามาใชในบานเณร  สามเณรทุกคนจะมีบัญชีสวนตัวเก็บไวกับบาทหลวง

เหรัญญิกซ่ึงเปนเงินฝากที่บิดามารดาสงมาใหใช  หากสามเณรตองการอุปกรณการเรียนหรือเคร่ืองใชสวนตัวใหไปเบิกกับ

บาทหลวงเหรัญญิกแลวหักเงินจากบัญชี เปนการฝกใหสามเณรใชจายเทาท่ีจําเปนเทาน้ัน  

การกระทําที่ถือเปนความผิดรายแรง ไดแก  การลักขโมย ชูสาว  ความไมซ่ือสัตย  การชกตอยทะเลาะวิวาท  การ

หนีโดยไมไดรับอนุญาต  การสูบบุหร่ีหรือส่ิงเสพติดอื่นๆ  

สามเณรมีความเขมแข็งทางดานวิชาการ  ภาษาตางประเทศ ดานกิจกรรมกีฬาตางๆ เม่ือสอบวัดผลจากสวนกลาง

ปรากฏวาสามเณรมักสอบไดลําดับตนๆ ของจังหวัดเสมอ จนโรงเรียนวรธรรมพิทยาคารมีชื่อเสียงเปนที่รูจักจนศึกษาธิการ

จังหวัดสกลนครประสงคอยากจะฝากลูกเขาเรียน[4]  นอกจากจะไดทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพแลวความสําเร็จทางดาน

วิชาการทําใหสถานภาพของมิชชันนารีและพระศาสนจักรทองถิ่นเปนท่ียอมรับจากคริสตชนชาวบานทาแรและชาวพื้นเมืองใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แมจะไมมีอํานาจในการปกครองเหมือนชวงอาณานิคมและกอนสงครามโลกคร้ังที่ 2 แลวก็ตาม  

ในชวงทศวรรษ 2490 เปนตนมา บานเณรฟาติมา ทาแร โรงเรียนวรธรรมพิทยาคาร รวมถึงโรงเรียนเซนตยอแซฟ ทาแร ซึ่ง

เปนโรงเรียนคาทอลิกกลายเปนโรงเรียนเอกชนท่ีมีช่ือเสียงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จากหลักฐานท่ีเทาที่สามารถรวบรวมไดประกอบกับขอมูลสัมภาษณพบวา สามเณรที่เขารับการอบรมในบานเณรฟา

ติมา ทาแร  รุนท่ี 1- รุนท่ี 27 (ต้ังแตป พ.ศ.2490-2516) มีประมาณ 813 คน   มีผูผานการฝกอบรมและไดบวชเปนบาทหลวง

ประมาณ 39 คน คิดเปนรอยละ 4.7 ของจํานวนสามเณรทั้งหมด สามเณรที่ผานการอบรมจากบานเณรเปนฆราวาสทั้งหมด

ประมาณ 774 คน คิดเปนรอยละ 95.2 ของจํานวนสามเณรทั้งหมด และจากจํานวนสามเณรทั้งหมดที่เขารับการอบรมเปน

สามเณรจากบานทาแรจํานวน 183 คน คิดเปนรอยละ 22.5 ของสามเณรท้ังหมด [6] สามเณรจากชุมชนคาทอลิกบานทาแรที่

ไดบวชเปนบาทหลวงมีประมาณ  12 คน ที่ เหลือเปนฆราวาสที่ มีความ รูทางวิชาการ  ความรูทางดานศาสนา  

ภาษาตางประเทศและวัฒนธรรมตะวันตกเปนอยางดี มีความพรอมในการปรับตัวเขากับสังคมสมัยใหม  ตรงกับความตองการ

ของสังคมไทยในขณะน้ัน พบวาสามเณรจากบานบานทาแรแทบทั้งหมดเปนครูสอนในโรงเรียนคาทอลิกกอนที่จะสอบบรรจุ

เขารับราชการ  มีสวนหนึ่งที่สอบบรรจุเขารับราชการไดแตลาออกไปทํางานในฐานทัพสหรัฐอเมริกาที่นครพนมและอุดรธานี 

เม่ือกองทัพสหรัฐอเมริกาถอนทัพกลุมคนเหลาน้ีก็เดินทางไปทํางานในประเทศแถบตะวันออกกลางและกลับมาประกอบธุรกิจ 

มีฐานะที่ม่ันคง  กลุมคนเหลาน้ียังรูสึกมีพันธะตอพระศาสนจักรและเปนกําลังสําคัญในการชวยเหลืองานของพระศาสนจักร

คาทอลิกทั้งระดับทองถ่ินและระดับชาติทั้งในรูปแบบขององคกรและสมาคมตางๆ อาทิ สมาคมเซอรรา ทาแร  สมาคมนักบุญ

วินเซน เดอ ปอล ทาแร  คณะพลมารี ทาแร เครดิตยูเน่ียน ทาแร เปนตน 

 

สรุปผลการวิจัย 
 

กลาวไดวาการอบรมสามเณรในบานเณรฟาติมา ทาแร โดยมิชชันนารีคณะมิสซังตางประเทศแหงกรุงปารีสต้ังแต 

ทศวรรษ 2490-2510 มีเปาหมายหลัก คือ การสรางบาทหลวงคณะพื้นเมืองที่มีความสามารถเพื่อทํางานรับใชพระศาสนจักร

และสามารถเช่ือมโยงกับสันตสํานักที่กรุงโรม ประเทศอิตาลีซ่ึงเปนศูนยกลางได   สิ่งท่ีมุงเนนผานการอบรมที่เขมงวดแทที่จริง

แลว คือ การดําเนินชีวิตดวยความบริสุทธิ์  ความนบนอบ  และความยากจน  อันเปนศีล 3 ขอที่จะตองปฏิญาณในการรับศีล

บวชเปนบาทหลวงและตองรักษาอยางเครงครัดตลอดชีวิตการครองสมณเพศ แตการที่จะบวชเปนบาทหลวงในศาสนาคริสต

นิกายโรมันคาทอลิกตองผานขั้นตอนตางๆ อยางเขมงวดและใชระยะเวลาในการอบรมนานมาก ต้ังแตระดับมัธยมศึกษา จน

ศึกษาจบระดับอุดมศึกษาจึงมีผูผานการอบรมไปจนถึงข้ันบวชเปนบาทหลวงนอยมาก  อยางไรก็ตาม สามเณรที่เหลือก็เปนผูที่

ผานการคัดเลือกต้ังแตตนทางและไดรับการอบรมจากมิชชันนารีชาวฝร่ังเศสใหไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงเทียบเทากับ



1971
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

วันอังคาร  ภาวนาเย็นท่ีถ้ําแมพระ  วันพฤหัสบดี ภาวนาเย็นท่ีหนาตึกฟาติมา  วันอาทิตยภาวนาค่ําท่ีหนาตึกฟาติมา 

ดูทีวีเฉพาะวันศุกร-เสาร-อาทิตย ดูวีดีโอวันศุกร 

วันศุกรตนเดือน เดินรูป 14 ภาคแทนการภาวนา แทนการภาวนาเย็น 

วันเสารท่ีสองของเดือน  เขาเงียบประจําเดือน  ตั้งศีลมหาสนิทหลังเทศน  

 (พิธีเปดการเขาเงียบวันศุกร งดดูทีวีเปนการเตรียมจิตใจ) 

ซื้อของและหยอนใจนอกบานเณร (Free-outing) วันอาทิตยแรกของเดือน หลังอาหารเชาจนถึง 14.00 น. 

ท่ีมา : คูมือบานเณรเล็กฟาติมา ทาแร โดยบาทหลวงวีระเดช  ใจเสรี ป พ.ศ.2545 

*  เน่ืองจากไมพบหลักฐานท่ีแสดงเวลาทํากิจวัตรประจําวันของสามเณรในชวงทศวรรษ 2490-2510 แตจากการสัมภาษณศิษยเกาบานเณรฟาติมา

ทาแร พบวากิจวัตรประจําวันของสามเณรไมแตกตางไปจากเดิมมากนัก สวนท่ีปรับเปล่ียนมีเพียงท่ีจําเปนเทานั้นเพ่ือใหสอดคลองกับเวลาเรียนของ

โรงเรียนในปจจุบันท่ีเปลี่ยนไปเน่ืองจากสามเณรตองไปเรียนท่ีโรงเรียนเซนตยอแซฟ ทาแรแตสามเณรยังกลับมารับประทานอาหารท่ีบานเณร

เหมือนเดิม นอกจากน้ันมีเพียงบางกิจกรรมท่ีเพ่ิมขึ้น เชน การดูทีวี กิจกรรม Free-outing (ท่ีสามารถมีเงินติดตัวไปซ้ือของได 20 บาท) เปนตน 

 

จากรูปที่ 1 เห็นไดวาสามเณรมีกิจวัตรประจําวันตางๆ อยางเครงครัด จะตองทําทุกอยางตามเวลาที่กําหนด การ

ดําเนินชีวิตในบานเณรมีการลําดับช้ันอยางชัดเจน  สามเณรตองดําเนินชีวิตโดยมีพระเปนเจาเปนแบบอยาง  ยึดถือพระวรสาร

ในการแกปญหาและตัดสินใจท่ีจะกระทําหรือไมกระทําส่ิงใด  ตองยอมรับคําส่ังและการตัดสินใจของอธิการทุกกรณีอยางไมมี

ขอโตแยง  ตองเชื่อฟงสามเณรช้ันที่สูงกวา การติดตอกับภายนอกไมวาทางใดก็ตาม  เชน  การเขียนหรือรับจดหมายจะตอง

ผานการตรวจสอบของอธิการ  การมีแขกมาเย่ียมจะตองแจงใหทราบลวงหนาและพบไดเฉพาะที่หองรับแขกในบานเณรตาม

เวลานัดหมาย  สามเณรกลับไปเยี่ยมบานไดปละ 1 คร้ังเทาน้ันโดยจะตองไปพบบาทหลวงประจําโบสถในชุมชนผูใหการรับรอง

สามเณรเม่ือถึงบานและกอนจะกลับบานเณร เปนตน   

ในบานเณร พบวามีการแบงพื้นที่สําหรับกิจกรรมตางๆ อยางชัดเจน เปนระเบียบ ถูกตองตามวัตถุประสงค  ไมมี

พื้นที่ใชสอยเอนกประสงค มีการใชพ้ืนท่ีตางๆ ตามเวลาที่กําหนด สามารถคาดเดาเวลาลวงหนาได กลาวคือ บานเณรประกอบ

ไปดวย วัดนอย (โบสถเล็กๆ สําหรับประกอบพิธีกรรม) หองทํางานอธิการ รองอธิการ หองทํางานเหรัญญิก  หองรับแขก  

อาคารเรียน หองสมุด  เรือนนอน หองรับประทานอาหาร  หองดนตรี   หองพยาบาล  อาคารซักลาง อาบนํ้า หองสวม 

การอยูรวมกันในบานเณรจะเนนย้ําใหสามเณร “รักษาความเงียบอยางเครงครัด” การทํากิจวัตรประจําวันตางๆ 

ของสามเณรจะตองทําโดยรักษาความเงียบซ่ึงเปนส่ิงสําคัญที่ปรากฏอยูในขอปฏิบัติเก่ียวกับสถานที่ตางๆ ในบานเณร  

กิจกรรมทุกอยางจะตองดําเนินไปดวยความสงบ  ใชเสียงระฆังเปนสัญญาณเตือนใหรูเวลาแทนการดูนาฬิกาและการใช

เสียงพูด 

การรักษาความเงียบเปนสิ่งที่ มิชชันนารีถือปฏิบัติอยางเครงครัดในบานเณร  นักบวชในศาสนาคริสตนิกาย

โรมันคาทอลิกยึดถือความเงียบอยางเครงครัดในยุคกลาง  ความเงียบเปนการแสดงใหเห็นถึงความถอมตนและอดกลั้น ดังน้ัน

ความเงียบในศีลธรรมและวินัยการดํารงตนเพ่ือแสดงถึงความออนนอมถอมตน[3] ซ่ึงสัมพันธกับความ “นบนอบ”ซ่ึงเปน 1 ใน 

3 ศีลที่บาทหลวงคณะพื้นเมืองจะตองปฏิญาณเมื่อทําพิธีบวชอยางเครงครัด คือ ความยากจน ความบริสุทธ์ิ และความนบนอบ

เช่ือฟง ดังน้ันการรักษาความเงียบจึงมีความสําคัญอยางมากท่ีจะลดความขัดแยงภายในพระศาสนจักรเองและลดแรงเสียดทาน

จากภายนอกไดเปนอยางด ี

เน่ืองจากศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิกเปนศาสนาที่มีกําเนิดในประเทศตะวันตก มีประวัติศาสตรการเผยแผ

ศาสนาพรอมๆกับการคาและการลาอาณานิคมของฝร่ังเศส  มีความเก่ียวพันกับสถานการณทางการเมืองและประสบกับความ

รุนแรงตลอดมา  การมีศาสนิกชนจํานวนนอย คือ ประมาณ 300,000 คนเทาน้ัน ทามกลางพุทธศาสนิกชนซ่ึงนับถือศาสนา

หลักของประเทศไทย  การใชความเงียบในการแสดงออกถึงความอดทนอดกล้ัน และการออนนอมถือเปนคุณสมบัติที่จําเปน

และมีความสําคัญอยางย่ิงท่ีตองฝกฝน 

การใชจายในบานเณร  สามเณรทุกคนไมวาฐานะดีหรือยากจนจะไดรับการปฏิบัติที่เทาเทียมกัน  มีของใชที่จําเปน

ทุกอยางใกลเคียงกัน  ไมอนุญาตใหนําเงินหรือของมีคามาใชในบานเณร  สามเณรทุกคนจะมีบัญชีสวนตัวเก็บไวกับบาทหลวง

เหรัญญิกซ่ึงเปนเงินฝากที่บิดามารดาสงมาใหใช  หากสามเณรตองการอุปกรณการเรียนหรือเคร่ืองใชสวนตัวใหไปเบิกกับ

บาทหลวงเหรัญญิกแลวหักเงินจากบัญชี เปนการฝกใหสามเณรใชจายเทาท่ีจําเปนเทาน้ัน  

การกระทําที่ถือเปนความผิดรายแรง ไดแก  การลักขโมย ชูสาว  ความไมซ่ือสัตย  การชกตอยทะเลาะวิวาท  การ

หนีโดยไมไดรับอนุญาต  การสูบบุหร่ีหรือส่ิงเสพติดอื่นๆ  

สามเณรมีความเขมแข็งทางดานวิชาการ  ภาษาตางประเทศ ดานกิจกรรมกีฬาตางๆ เม่ือสอบวัดผลจากสวนกลาง

ปรากฏวาสามเณรมักสอบไดลําดับตนๆ ของจังหวัดเสมอ จนโรงเรียนวรธรรมพิทยาคารมีชื่อเสียงเปนที่รูจักจนศึกษาธิการ

จังหวัดสกลนครประสงคอยากจะฝากลูกเขาเรียน[4]  นอกจากจะไดทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพแลวความสําเร็จทางดาน

วิชาการทําใหสถานภาพของมิชชันนารีและพระศาสนจักรทองถิ่นเปนท่ียอมรับจากคริสตชนชาวบานทาแรและชาวพื้นเมืองใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แมจะไมมีอํานาจในการปกครองเหมือนชวงอาณานิคมและกอนสงครามโลกคร้ังที่ 2 แลวก็ตาม  

ในชวงทศวรรษ 2490 เปนตนมา บานเณรฟาติมา ทาแร โรงเรียนวรธรรมพิทยาคาร รวมถึงโรงเรียนเซนตยอแซฟ ทาแร ซึ่ง

เปนโรงเรียนคาทอลิกกลายเปนโรงเรียนเอกชนท่ีมีช่ือเสียงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จากหลักฐานท่ีเทาที่สามารถรวบรวมไดประกอบกับขอมูลสัมภาษณพบวา สามเณรที่เขารับการอบรมในบานเณรฟา

ติมา ทาแร  รุนท่ี 1- รุนท่ี 27 (ต้ังแตป พ.ศ.2490-2516) มีประมาณ 813 คน   มีผูผานการฝกอบรมและไดบวชเปนบาทหลวง

ประมาณ 39 คน คิดเปนรอยละ 4.7 ของจํานวนสามเณรทั้งหมด สามเณรที่ผานการอบรมจากบานเณรเปนฆราวาสทั้งหมด

ประมาณ 774 คน คิดเปนรอยละ 95.2 ของจํานวนสามเณรทั้งหมด และจากจํานวนสามเณรทั้งหมดที่เขารับการอบรมเปน

สามเณรจากบานทาแรจํานวน 183 คน คิดเปนรอยละ 22.5 ของสามเณรท้ังหมด [6] สามเณรจากชุมชนคาทอลิกบานทาแรที่

ไดบวชเปนบาทหลวงมีประมาณ  12 คน ที่ เหลือเปนฆราวาสที่ มีความ รูทางวิชาการ  ความรูทางดานศาสนา  

ภาษาตางประเทศและวัฒนธรรมตะวันตกเปนอยางดี มีความพรอมในการปรับตัวเขากับสังคมสมัยใหม  ตรงกับความตองการ

ของสังคมไทยในขณะน้ัน พบวาสามเณรจากบานบานทาแรแทบทั้งหมดเปนครูสอนในโรงเรียนคาทอลิกกอนที่จะสอบบรรจุ

เขารับราชการ  มีสวนหนึ่งที่สอบบรรจุเขารับราชการไดแตลาออกไปทํางานในฐานทัพสหรัฐอเมริกาที่นครพนมและอุดรธานี 

เม่ือกองทัพสหรัฐอเมริกาถอนทัพกลุมคนเหลาน้ีก็เดินทางไปทํางานในประเทศแถบตะวันออกกลางและกลับมาประกอบธุรกิจ 

มีฐานะที่ม่ันคง  กลุมคนเหลาน้ียังรูสึกมีพันธะตอพระศาสนจักรและเปนกําลังสําคัญในการชวยเหลืองานของพระศาสนจักร

คาทอลิกทั้งระดับทองถ่ินและระดับชาติทั้งในรูปแบบขององคกรและสมาคมตางๆ อาทิ สมาคมเซอรรา ทาแร  สมาคมนักบุญ

วินเซน เดอ ปอล ทาแร  คณะพลมารี ทาแร เครดิตยูเน่ียน ทาแร เปนตน 

 

สรุปผลการวิจัย 
 

กลาวไดวาการอบรมสามเณรในบานเณรฟาติมา ทาแร โดยมิชชันนารีคณะมิสซังตางประเทศแหงกรุงปารีสต้ังแต 

ทศวรรษ 2490-2510 มีเปาหมายหลัก คือ การสรางบาทหลวงคณะพื้นเมืองที่มีความสามารถเพื่อทํางานรับใชพระศาสนจักร

และสามารถเช่ือมโยงกับสันตสํานักที่กรุงโรม ประเทศอิตาลีซ่ึงเปนศูนยกลางได   สิ่งท่ีมุงเนนผานการอบรมที่เขมงวดแทที่จริง

แลว คือ การดําเนินชีวิตดวยความบริสุทธิ์  ความนบนอบ  และความยากจน  อันเปนศีล 3 ขอที่จะตองปฏิญาณในการรับศีล

บวชเปนบาทหลวงและตองรักษาอยางเครงครัดตลอดชีวิตการครองสมณเพศ แตการที่จะบวชเปนบาทหลวงในศาสนาคริสต

นิกายโรมันคาทอลิกตองผานขั้นตอนตางๆ อยางเขมงวดและใชระยะเวลาในการอบรมนานมาก ต้ังแตระดับมัธยมศึกษา จน

ศึกษาจบระดับอุดมศึกษาจึงมีผูผานการอบรมไปจนถึงข้ันบวชเปนบาทหลวงนอยมาก  อยางไรก็ตาม สามเณรที่เหลือก็เปนผูที่

ผานการคัดเลือกต้ังแตตนทางและไดรับการอบรมจากมิชชันนารีชาวฝร่ังเศสใหไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงเทียบเทากับ



1972
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

โรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศฝร่ังเศสเปนท่ียอมรับ มีทักษะดานภาษาตางประเทศ รูวัฒนธรรมและมารยาทแบบตะวันตก มี

คุณสมบัติครบถวนสามารถประกอบอาชีพใหมๆ ซึ่งสอดคลองกับความตองการของสังคมไทยในเวลาน้ัน เชน รับราชการ  

ทํางานในบริษัทเอกชนหรือบริษัทขามชาติ  สามเณรจากชุมชนคาทอลิกบานทาแร สวนใหญเปนครูสอนในโรงเรียนคาทอลิกใน

อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง กอนท่ีจะสอบบรรจุเขารับราชการ จนสามารถกลาวไดวาศิษยเกาบานเณรฟาติมา ทาแร ที่

ทํางานอยูในทองถิ่นบานทาแรสวนใหญรับราชการ  นอกจากน้ันยังมีบางสวนท่ีเขาทํางานในฐานทพัสหรัฐอเมริกาที่นครพนม  

อุดรธานี และเดินทางไปทํางานยังประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางภายหลังจากที่สหรัฐอเมริกาถอนทัพ  สามารถสะสมทุน

เพ่ือประกอบธุรกิจที่บานทาแรในเวลาตอมา  สามเณรที่ไมไดบวชหากฐานะดีก็มคีวามพรอมทางดานวิชาการสําหรับการเรียน

ตอในระดับอุดมศึกษาในกรุงเทพฯหรือตางประเทศและประกอบอาชีพเปน แพทย  วิศวกร เภสัชกร อาจารยใน

สถาบันการศึกษาระดับประเทศ ผูกํากับภาพยนต ฯลฯ เห็นไดวาการทํางานของมิชชันนารีทําใหไดผลผลิตเปน คริสตชนที่มี

คุณภาพ  มีงานที่ม่ันคง สามารถเลื่อนสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม มีรายไดมาชวยสนับสนุนกิจการของพระศาสนจักร

และชวยกิจการตางๆ ของชุมชนคาทอลิกบานทาแรในรูปแบบของหนวยงาน  สมาคม และองคกรฆราวาสตางๆที่เกิดข้ึน

จํานวนมากภายหลังการประชุมสังคายนาวาติกันคร้ังท่ี 2 ทําใหชุมชนคาทอลิกบานทาแรเปนชุมชนคาทอลิกที่มีความม่ันคงใน

ความเช่ือ และเปนชุมชนคาทอลิกที่ใหญที่สุดในประเทศไทยในปจจุบัน  

   

กิตติกรรมประกาศ 
 

 ขอกราบขอบพระคุณบาทหลวงอันตน วีระเดช  ใจเสรี อุปสังฆราชอัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง บาทหลวง

วิโรจน  โพธิ์สวาง อดีตอธิการบานเณร  บาทหลวงดาเนียล ขวัญ  ถ่ินวัลย นายอุทัย  สัตยารักษ ตลอดจนศิษยเกาบานเณรฟา

ติมา ทาแร (ลูกฟาติมา) ทุกทานที่อนุเคราะหขอมูลเอกสารและขอมูลสัมภาษณ บาทหลวงโรแบต  โกสเต มิชชันนารีชาว

ฝร่ังเศส คณะมิสซังตางประเทศแหงกรุงปารีส (อดีตอธิการบานเณรฟาติมา ทาแร พ.ศ.2511-2512) และนายสมบัติ  ถาวร 

ศิษยเกาบานเณรฟาติมา ทาแร ที่ใหคําช้ีแนะและแปลเอกสารภาษาลาตินบางสวนให ผูวิจัยระลึกถึงพระคุณทานเสมอแมทาน

ทั้งสองจะลวงลับไปแลว 
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โรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศฝร่ังเศสเปนท่ียอมรับ มีทักษะดานภาษาตางประเทศ รูวัฒนธรรมและมารยาทแบบตะวันตก มี

คุณสมบัติครบถวนสามารถประกอบอาชีพใหมๆ ซึ่งสอดคลองกับความตองการของสังคมไทยในเวลาน้ัน เชน รับราชการ  

ทํางานในบริษัทเอกชนหรือบริษัทขามชาติ  สามเณรจากชุมชนคาทอลิกบานทาแร สวนใหญเปนครูสอนในโรงเรียนคาทอลิกใน

อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง กอนท่ีจะสอบบรรจุเขารับราชการ จนสามารถกลาวไดวาศิษยเกาบานเณรฟาติมา ทาแร ที่

ทํางานอยูในทองถิ่นบานทาแรสวนใหญรับราชการ  นอกจากน้ันยังมีบางสวนท่ีเขาทํางานในฐานทพัสหรัฐอเมริกาที่นครพนม  

อุดรธานี และเดินทางไปทํางานยังประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางภายหลังจากที่สหรัฐอเมริกาถอนทัพ  สามารถสะสมทุน

เพ่ือประกอบธุรกิจที่บานทาแรในเวลาตอมา  สามเณรที่ไมไดบวชหากฐานะดีก็มคีวามพรอมทางดานวิชาการสําหรับการเรียน

ตอในระดับอุดมศึกษาในกรุงเทพฯหรือตางประเทศและประกอบอาชีพเปน แพทย  วิศวกร เภสัชกร อาจารยใน

สถาบันการศึกษาระดับประเทศ ผูกํากับภาพยนต ฯลฯ เห็นไดวาการทํางานของมิชชันนารีทําใหไดผลผลิตเปน คริสตชนที่มี

คุณภาพ  มีงานที่ม่ันคง สามารถเลื่อนสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม มีรายไดมาชวยสนับสนุนกิจการของพระศาสนจักร

และชวยกิจการตางๆ ของชุมชนคาทอลิกบานทาแรในรูปแบบของหนวยงาน  สมาคม และองคกรฆราวาสตางๆที่เกิดข้ึน

จํานวนมากภายหลังการประชุมสังคายนาวาติกันคร้ังท่ี 2 ทําใหชุมชนคาทอลิกบานทาแรเปนชุมชนคาทอลิกที่มีความม่ันคงใน

ความเช่ือ และเปนชุมชนคาทอลิกที่ใหญที่สุดในประเทศไทยในปจจุบัน  

   

กิตติกรรมประกาศ 
 

 ขอกราบขอบพระคุณบาทหลวงอันตน วีระเดช  ใจเสรี อุปสังฆราชอัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง บาทหลวง

วิโรจน  โพธิ์สวาง อดีตอธิการบานเณร  บาทหลวงดาเนียล ขวัญ  ถ่ินวัลย นายอุทัย  สัตยารักษ ตลอดจนศิษยเกาบานเณรฟา
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ทั้งสองจะลวงลับไปแลว 
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บทคัดย่อ
 การประกันภัยเป็นวิธีการอย่างหนึ่งในการบรรเทาเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งจากการเสียชีวิตของบุคคล หรือชดใช้

ความเสียหายจากการสูญเสียทรัพยส์ินจากสภาวะภัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตตามท่ีตกลงกันไว้ ด้วยเหตุนี้เอง ประชาชนซ่ึง

เป็นผู้บริโภคจึงได้เข้าท�าสัญญาประกันภัยกับผู้รับประกันภัยเอาไว้เป็นจ�านวนมาก จากการศึกษาพบว่า สัญญาประกันภัยที่ท�าได้ขึ้น

ระหว่างผูเ้อาประกนัภยัในฐานะผูบ้รโิภคกบัผูร้ับประกนัภยันัน้มกัอยูใ่นรปูแบบของสญัญาส�าเรจ็รปูอนัเป็นสญัญาทีฝ่่ายผูร้ับประกนั

ภัยเป็นผู้จัดท�าขึ้นเพื่อใช้บังคับแก่ผู้บริโภค ซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นและก่อให้เกิดข้อพิพาท เมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้นสู่

ศาลยุตธิรรม ศาลก็จะพจิารณาไปตามหลักความศักดิส์ทิธิใ์นการแสดงเจตนา เนือ่งจากสัญญาประกันภยัน้ันเป็นเอกเทศสัญญาอย่าง

หนึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยในฐานะผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรมตามเจตนารมณ์ของ

การประกันภยั ดงัน้ัน หากมีการก�าหนดให้สญัญาประกันภยัเป็นธรุกจิทีค่วบคุมสญัญาโดยมีส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

เป็นผูก้�ากบัดแูลตามพระราชบญัญัตคิุม้ครองผูบ้รโิภค พ.ศ. 2522 กจ็ะส่งผลให้สญัญาประกนัภัยเป็นสัญญาทีมุ่ง่คุ้มครองผู้เอาประกนั

ภัยในฐานะผู้บริโภคจากความวินาศภัยหรือเหตุอื่นใดตามที่ระบุเอาไว้ในสัญญามากที่สุด

ค�าส�าคัญ: สัญญาประกันภัย ผู้บริโภค ธุรกิจที่ควบคุมสัญญา
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Legal Measures For Consumer Protection : Study on Contract of Insurance

Teerayut Paksa1*

Abstract
 Insurance is deemed to be a mean to relieve for losses from death or to compensate for damages 

from property losses caused by any disaster which may occur in the future as the parties agreed. For this reason, 

this leads consumers enter into contract of insurances with many insurers. According to the study, it is found 

that a contract of insurance which made between insurer and assured is always used in form of adhesion 

contract and offered for the consumer. This contract is drafted by the insurer which could lead to the unfair 

terms and produce some problems. When a dispute occurs and be submitted to the Court of Justice, the Court 

will consider the case subject to the principle of Autonomy of Will because a contract of insurance is one of 

specific contracts of the Civil and Commercial Code. This could result that the assured who is a consumer 

cannot get a fairness as the intent of insurance. Thus, if the contract of insurance is defined as the controlled 

business with respect to contract under the control of the Consumer Protection Board according to the Consumer 

Protection Act B.E.2522 (1979), it could lead a contract of insurance to be a contract that aims to provide more 

protection for the assured against damages or other type of losses as defined in the contract.

Keywords: Contract of insurance, Consumer, Controlled business with respect to contract

บทน ำ 
การประกันภัยถือเป็นวิธีการอย่างหนึ่งในการบรรเทาเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งจากการเสียชีวิตของบุคคล 

หรือชดใช้ความเสียหายจากการสูญเสียทรัพย์สินจากสภาวะภัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตตามที่ตกลงกันไว้ ด้วยเหตุนี้เอง 
ประชาชนซึ่งเป็นผู้บริโภคจึงได้เข้าท าสัญญาประกันภัยกับผู้รับประกันภัยเอาไว้เป็นจ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นการประกันวินาศ
ภัยหรือการประกันชีวิต ซึ่งประโยชน์ของการประกันภัยได้แก่ การประกันภัยเป็นการแบ่งเบาความเสียหายจากภัยที่เกิดขึ้น 
เป็นการรวบรวมทุนจากคนส่วนมากเพื่อช่วยเหลือคนกลุ่มน้อยที่ต้องประสบความเสียหาย การประกันภัยเป็นการให้
หลักประกันสร้างความคุ้มครองความน่าเช่ือถือ และความแน่นอนแก่กิจการธุรกิจต่าง ๆ ของผู้ประกอบการค้าในสังคมธุรกิจ 
ลดความวิตกกังวลของผู้เอาประกันภัย การประกันภัยเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการป้องกันการเสี่ยงภัยเพื่อให้เกิดความ
เสถียรภาพในการด ารงชีพหรือการประกอบธุรกิจ เบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปช่วยน ามาหักค่าลดหย่อนในการเสียภาษี เป็นต้น 

 จากการศึกษาพบว่า สัญญาประกันภัยที่ท าได้ขึ้นระหว่างผู้เอาประกันภัยในฐานะผู้บริโภคกับผู้รับประกันภัยนั้นมัก
อยู่ในรูปแบบของสัญญาส าเร็จรูปอันเป็นสัญญาที่ฝ่ายผู้รับประกันภัยเป็นผู้จัดท าขึ้นเพื่อใช้แก่ผู้บริโภค ซึ่งอาจก่อให้เกิดความ
ไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นได้และก่อให้เกิดปัญหา เช่น ปัญหาเกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปัญหาอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน ปัญหา
การปฏิเสธความรับผิดตามข้อยกเว้น ปัญหาการประวิงการจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย เป็นต้น เมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้นสู่ศาล
ยุติธรรม ศาลก็จะพิจารณาไปตามหลักความศักดิ์สิทธิ์ในการแสดงเจตนา เนื่องจากการท าสัญญาประกันภัยนั้นเป็นเอกเทศ
สัญญาอย่างหนึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คู่สัญญาสามารถตกลงเกี่ยวกับสิทธิ หน้าท่ี ตลอดจนความรับผิดขึ้นมา
เพื่อให้เป็นที่พอใจระหว่างคู่สัญญา แต่หากวัตถุประสงค์ของสัญญาประกันภัยเป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย ขัดต่อ
ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองหรือศีลธรรมอันดี สัญญาดังกล่าวก็จะตกเป็นโมฆะ  เมื่อศาลพิจารณาไปตามหลักความ
ศักดิ์สิทธิ์ในการแสดงเจตนา ก็จะส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยในฐานะผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรมตามเจตนารมณ์ของการ
ประกันภัย  

 ดังนั้น หากมีการก าหนดให้สัญญาประกันภัย ไม่ว่าจะเป็นการประกันวินาศภัยหรือการประกันชีวิตเป็นธุรกิจที่
ควบคุมสัญญาโดยมีส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นผู้ก ากับดูแลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 
2522 ก็จะส่งผลให้สัญญาประกันภัยเป็นสัญญาที่มุ่งคุ้มครองผู้เอาประกันภัยในฐานะผู้บริโภคจากความวินาศภัยหรือเหตุอื่นใด
ตามที่ระบุเอาไว้ในสัญญามากที่สุด 

  

วิธีกำรวิจัย 
 งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยทางนิติศาสตร์ ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพด้วยวิธีการวิจัยเอกสาร โดยด าเนินการศึกษาค้นคว้าจาก
หนังสือ รายงานการวิจัย กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อน ามาศึกษาวิเคราะห์เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อสรุปและข้อเสนอแนะ 

ผลกำรวิจัยและอภิปรำยผลวิจัย 
 สัญญาประกันภัย หมายถึง ช่ือสัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่าผู้รับประกันภัยตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงิน
จ านวนหนึ่งให้ในกรณีที่หากมีวินาศภัยขึ้น หรือในเหตุอย่างอื่นในอนาคตดังได้ระบุไว้ในสัญญา และการนี้บุคคลอีกคนหนึ่ง
เรียกว่า ผู้เอาประกันชีวิตตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย เมื่อมีการท าสัญญาประกันภัยแล้วนั้น กฎหมายก าหนดให้
เป็นหน้าที่ของฝ่ายผู้รับประกันภัยที่จะต้องส่งมอบเอกสารอย่างหนึ่ง เรียกว่า กรมธรรม์ประกันภัย [1] สัญญาประกันภัยถือ
เป็นเอกเทศสัญญาอย่างหนึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เนื่องจากสัญญาประกันภัยนั้นเป็นสัญญาที่มีการบัญญัติ
เอาไว้ถึงค านิยาม สิทธิ หน้าที่ ความรับผิดของคู่สัญญาตลอดจนบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องในสัญญาประกันภัย เอาไว้แตกต่าง
จากเอกเทศสัญญาอื่นๆ สัญญาประกันภัยเป็นสัญญาซึ่งคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจ านวนหนึ่ง
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บทน ำ 
การประกันภัยถือเป็นวิธีการอย่างหนึ่งในการบรรเทาเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งจากการเสียชีวิตของบุคคล 

หรือชดใช้ความเสียหายจากการสูญเสียทรัพย์สินจากสภาวะภัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตตามที่ตกลงกันไว้ ด้วยเหตุนี้เอง 
ประชาชนซึ่งเป็นผู้บริโภคจึงได้เข้าท าสัญญาประกันภัยกับผู้รับประกันภัยเอาไว้เป็นจ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นการประกันวินาศ
ภัยหรือการประกันชีวิต ซึ่งประโยชน์ของการประกันภัยได้แก่ การประกันภัยเป็นการแบ่งเบาความเสียหายจากภัยที่เกิดขึ้น 
เป็นการรวบรวมทุนจากคนส่วนมากเพื่อช่วยเหลือคนกลุ่มน้อยที่ต้องประสบความเสียหาย การประกันภัยเป็นการให้
หลักประกันสร้างความคุ้มครองความน่าเช่ือถือ และความแน่นอนแก่กิจการธุรกิจต่าง ๆ ของผู้ประกอบการค้าในสังคมธุรกิจ 
ลดความวิตกกังวลของผู้เอาประกันภัย การประกันภัยเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการป้องกันการเสี่ยงภัยเพื่อให้เกิดความ
เสถียรภาพในการด ารงชีพหรือการประกอบธุรกิจ เบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปช่วยน ามาหักค่าลดหย่อนในการเสียภาษี เป็นต้น 

 จากการศึกษาพบว่า สัญญาประกันภัยที่ท าได้ขึ้นระหว่างผู้เอาประกันภัยในฐานะผู้บริโภคกับผู้รับประกันภัยนั้นมัก
อยู่ในรูปแบบของสัญญาส าเร็จรูปอันเป็นสัญญาที่ฝ่ายผู้รับประกันภัยเป็นผู้จัดท าขึ้นเพื่อใช้แก่ผู้บริโภค ซึ่งอาจก่อให้เกิดความ
ไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นได้และก่อให้เกิดปัญหา เช่น ปัญหาเกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปัญหาอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน ปัญหา
การปฏิเสธความรับผิดตามข้อยกเว้น ปัญหาการประวิงการจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย เป็นต้น เมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้นสู่ศาล
ยุติธรรม ศาลก็จะพิจารณาไปตามหลักความศักดิ์สิทธิ์ในการแสดงเจตนา เนื่องจากการท าสัญญาประกันภัยนั้นเป็นเอกเทศ
สัญญาอย่างหนึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คู่สัญญาสามารถตกลงเกี่ยวกับสิทธิ หน้าท่ี ตลอดจนความรับผิดขึ้นมา
เพื่อให้เป็นที่พอใจระหว่างคู่สัญญา แต่หากวัตถุประสงค์ของสัญญาประกันภัยเป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย ขัดต่อ
ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองหรือศีลธรรมอันดี สัญญาดังกล่าวก็จะตกเป็นโมฆะ  เมื่อศาลพิจารณาไปตามหลักความ
ศักดิ์สิทธิ์ในการแสดงเจตนา ก็จะส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยในฐานะผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรมตามเจตนารมณ์ของการ
ประกันภัย  

 ดังนั้น หากมีการก าหนดให้สัญญาประกันภัย ไม่ว่าจะเป็นการประกันวินาศภัยหรือการประกันชีวิตเป็นธุรกิจที่
ควบคุมสัญญาโดยมีส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นผู้ก ากับดูแลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 
2522 ก็จะส่งผลให้สัญญาประกันภัยเป็นสัญญาที่มุ่งคุ้มครองผู้เอาประกันภัยในฐานะผู้บริโภคจากความวินาศภัยหรือเหตุอื่นใด
ตามที่ระบุเอาไว้ในสัญญามากที่สุด 

  

วิธีกำรวิจัย 
 งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยทางนิติศาสตร์ ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพด้วยวิธีการวิจัยเอกสาร โดยด าเนินการศึกษาค้นคว้าจาก
หนังสือ รายงานการวิจัย กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อน ามาศึกษาวิเคราะห์เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อสรุปและข้อเสนอแนะ 

ผลกำรวิจัยและอภิปรำยผลวิจัย 
 สัญญาประกันภัย หมายถึง ช่ือสัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่าผู้รับประกันภัยตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงิน
จ านวนหนึ่งให้ในกรณีที่หากมีวินาศภัยขึ้น หรือในเหตุอย่างอื่นในอนาคตดังได้ระบุไว้ในสัญญา และการนี้บุคคลอีกคนหนึ่ง
เรียกว่า ผู้เอาประกันชีวิตตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย เมื่อมีการท าสัญญาประกันภัยแล้วนั้น กฎหมายก าหนดให้
เป็นหน้าที่ของฝ่ายผู้รับประกันภัยที่จะต้องส่งมอบเอกสารอย่างหนึ่ง เรียกว่า กรมธรรม์ประกันภัย [1] สัญญาประกันภัยถือ
เป็นเอกเทศสัญญาอย่างหนึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เนื่องจากสัญญาประกันภัยนั้นเป็นสัญญาที่มีการบัญญัติ
เอาไว้ถึงค านิยาม สิทธิ หน้าที่ ความรับผิดของคู่สัญญาตลอดจนบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องในสัญญาประกันภัย เอาไว้แตกต่าง
จากเอกเทศสัญญาอื่นๆ สัญญาประกันภัยเป็นสัญญาซึ่งคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจ านวนหนึ่ง
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ให้ โดยเป็นสัญญาโดยมีเง่ือนไขว่าขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ในอนาคต  ซึ่งอาจเป็นวินาศภัยหรือเหตุอย่างอื่นที่ระบุในสัญญา
ประกันภัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ [2] 

1. สัญญำประกันภัยเป็นสัญญำซ่ึงฝ่ำยหนึ่งตกลงจะใช้ค่ำสินไหมทดแทน หรือใช้เงินจ ำนวนหนึ่ง กล่าวคือ สัญญา
ประกันภัยเป็นนิติกรรมสัญญาอย่างหนึ่ง เกิดขึ้นจากการตกลงร่วมกันของสองฝ่าย คือ ผู้เอาประกันภัยฝ่ายหนึ่งกับผู้รับ
ประกันภัยฝ่ายหนึ่ง ที่มุ่งผูกนิติสัมพันธ์และก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวแห่งสิทธิ ดังนั้น สัญญาประกันภัยจึงเกิดขึ้นเมื่อมีการแสดง
เจตนาท าค าเสนอและค าสนองถูกต้องตรงกันในรายละเอียดระหว่างคู่สัญญา ทั้งนี้ คู่สัญญาจะต้องมีความสามารถตาม
กฎหมาย อีกทั้งคู่สัญญาจะต้องไม่มีความบกพร่องในการแสดงเจตนา โดยสัญญาประกันภัยมีวัตถุประสงค์ให้ฝ่ายหนึ่งใช้ค่า
สินไหมทดแทนหรือใช้เงินจ านวนหน่ึงให้ ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าเป็นสัญญาประกันวินาศภัยหรือสัญญาประกันชีวิต ซึ่งจะเห็นได้ว่ามี
ลักษณะเป็นการโอนความเสี่ยงภัยและมุ่งเยียวยาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 

อนึ่ง แม้สัญญาประกันภัยจะเป็นเอกเทศสัญญาอย่างหนึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่หากคู่สัญญา
ประสงค์ที่จะตกลงเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ตลอดจนความรับผิดขึ้นมาเพื่อให้เป็นที่พอใจระหว่างคู่สัญญา หากข้อตกลงนั้นไม่ขัด
ต่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 151 คู่สัญญาก็สามารถตกลงเปลี่ยนแปลงกันได้ แต่หากวัตถุประสงค์ของสัญญา
ประกันภัยเป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองหรือศีลธรรมอันดี ตลอดจนส าคัญผิด
ในสาระส าคัญของนิติกรรม สัญญาดังกล่าวก็จะตกเป็นโมฆะ  

 ส าหรับขั้นตอนของการท าสัญญาประกันภัย โดยเฉพาะสัญญาประกันชีวิตนั้น เริ่มตั้งแต่ผู้เสนอขอเอาประกันชีวิตได้
พิจารณากรอกแบบฟอร์มตามที่ตัวแทนบริษัทผู้รับประกันภัยเสนอมา เรียกว่า ใบค าขอเอาประกันชีวิต (Application Form) 
ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ เช่น ช่ือ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด อาชีพ รายได้ แบบและความคุ้มครอง จ านวนเงินที่เอาประกันชีวิต 
ประวตัิสุขภาพ เป็นต้น ซึ่งเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน ตัวแทนจะน าเอาแบบฟอร์มดังกล่าวนั้นไปยื่นต่อบริษัทผู้รับประกันภัยเพื่อ
พิจารณาว่าสมควรที่จะเข้ารับประกันภัยเอาไว้ตามที่เสนอหรือไม่ หากบริษัทผู้รับประกันภัยเห็นสมควรรับเสี่ยงภัย บริษัทผู้รับ
ประกันภัยก็จะตกลงเข้าท าสัญญาและออกกรมธรรม์ประกันชีวิตให้แก่ผู้เอาประกันภัยในภายหลังต่อไป ซึ่งกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตนั้นอาจมีความแตกต่างมากน้อยขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัท ซึ่งจะเห็นได้ว่าข้อมูลในใบค าขอเอาประกันชีวิตนี้มีความส าคัญเป็น
อันมากต่อการเกิดสัญญาประกันชีวิต  

 2. สัญญำประกันภัยเป็นสัญญำโดยมีเงื่อนไขว่ำขึ้นอยู่กับเหตุกำรณ์ในอนำคต ซ่ึงอำจเป็นวินำศภัยหรือเหตุอย่ำง
อื่นที่ระบุในสัญญำประกันภัย  

 สัญญาประกันภัยเป็นสัญญาที่มีเงื่อนไขเข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งต้องเป็นเหตุการณ์ในอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้น การประกันภัย
มุ่งหมายที่จะช่วยเหลือบรรเทาผลร้ายที่เกิดขึ้นแก่ผู้เอาประกันภัยเมื่อได้เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้น อย่างไรก็ดี ในส่วนของการ
ประกันวินาศภัยนั้น เหตุการณ์ในอนาคตอาจจะไม่เกิดขึ้นตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ก็ได้ เช่น รถที่เอาประกันไว้อาจจะไม่เกิด
อุบัติเหตุ บ้านที่เอาประกันภัยไว้นั้นอาจจะไม่เสียหายจากไฟไหม้ ซึ่งถือเป็นการเสี่ยงภัยหรือเป็นสัญญาที่อาจไม่มีผลบังคับ
แน่นอน เมื่อไม่มีความเสียหายหรือวินาศภัย ผู้รับประกันภัยจึงไม่จ าต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แต่ผู้เอาประกันภัยยังคง
ต้องรับผิดส่งใช้เบี้ยประกันภัย ทั้งนี้ ภัยที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นวินาศภัยหรือเหตุอย่างอื่นที่ระบุไว้ในสัญญาเท่านั้น ทั้งยังต้องเป็น
ผลโดยตรง (Direct Consequence) ที่เกิดจากภัยตามที่ผู้รับประกันภัยได้รับเสี่ยงภัยด้วย ทั้งนี้ การประกันภัยนั้นอาจแบ่งได้
เป็นแบบที่คุ้มครองความเสี่ยงภัยทุกรูปแบบหรือทุกชนิด (All risk) ซึ่งเป็นการคุ้มครองความเสี่ยงภัยที่ค่อนขว้างกว้าง มีความ
เสี่ยงภัยสูงกว่ากรณีอื่นทั่วไป แต่อย่างไรก็ดี ไม่ใช่หมายถึงหากเกิดความวินาศภัยใด ๆ ผู้รับประกันภัยก็จะชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนไปเสียทั้งหมด นอกจากนั้นอาจเป็นแบบความคุ้มครองที่ระบุภัยที่รับเสี่ยง (Name peril) เช่น อัคคีภัย อุทกภัย 
อุบัติเหตุ เป็นต้น ซึ่งหากวินาศภัยที่เกิดขึ้นไม่ใช่ภัยที่ระบุเอาไว้ว่ารับเสี่ยงและไม่ใช่ผลโดยตรงท่ีเป็นสาเหตุชิดใกล้กับภัยแล้วนั้น 
ผู้รับประกันภัยก็ไม่จ าต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน [3] 

 การคุ้มครองความเสี่ยงภัยทุกรูปแบบหรือทุกชนิด (All risk) นั้น จะต้องพิจารณาในเบื้องต้นว่า ความเสียหายที่เกิด
ขึ้นกับวัตถุที่เอาประกันภัยนั้นเข้าเหตุกรณีที่กรมธรรม์ประกันภัยระบุเอาไว้เป็นข้อยกเว้นหรือไม่ หากไม่มีการระบุข้อยกเว้นนั้น
เอาไว้ ผู้รับประกันภัยก็จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ตามสัญญา ส่วนจะรับผิดชอบทั้งหมดหรือบางส่ วนนั้นก็ขึ้นอยู่กับ
รายละเอียดในกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งมีความแตกต่างกันไป 

 ส่วนความคุ้มครองที่ระบุภัยที่รับเสี่ยง (Name peril) นั้น ก็จ าต้องพิจารณาว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นดังกล่าวนั้น 
เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยที่กรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครองหรือไม่ หากไม่ได้เกิดขึ้นจากภัยที่ระบุเอาไว้ ความ
เสียหายดังกล่าวนั้นก็จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยแต่อย่างใด  

อน่ึง แม้ว่าความเสียหายดังกล่าวนั้นจะเป็นความเสียหายที่ระบุเอาไว้ในกรมธรรม์ก็ตาม ในบางกรณีอาจมีการระบุ
ข้อยกเว้นความรับผิดของผู้รับประกันภัยเอาไว้ด้วย ซึ่งหากเข้ากรณีข้อยกเว้นความรับผิด ผู้รับประกันภัยย่อมไม่จ าต้องชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนแต่อย่างใด เช่น กรมธรรม์ประกันภัยมีเง่ือนไขแห่งความรับผิดว่า ผู้รับประกันภัยจะต้องรับผิดในทรัพย์สินที่
เอาประกันภัยในกรณีที่ทรัพย์สินสูญเสียหรือเสียหายเนื่องจากเหตุไฟไหม้หรือฟ้าผ่าหรือการระเบิดของแก๊สที่ใช้ส าหรับท าแสง
สว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น แต่ส าหรับความวินาศภัยที่เกิดขึ้นจากการระเบิดนั้นมีข้อยกเว้นว่าผู้รับประกันภัย
ไม่จ าต้องรับผิดในความเสียหายจากการระเบิดที่เกิดขึ้นจากเพลิงไหม้ เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าทรัพย์สินท่ีผู้เอาประกันภัยได้เอา
ประกันภัยเอาไว้ได้รับความเสียหายอันมีสาเหตุโดยตรงมาจากการระเบิดในถังรองรับไซโคลนซึ่งเป็นภัยที่เขา้ขอ้ยกเวน้ความรบั
ผิดตามกรมธรรม์ประกันภัย ดังนั้น ผู้รับประกันภัยจึงหลุดพ้นความรับผิดตามสัญญาประกันภัย  

3. สัญญำประกันภัยเป็นสัญญำทีคู่่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่งตกลงจะส่งเบี้ยประกันภัย 

ผู้เอาประกันเป็นฝ่ายที่ต้องส่งใช้เบี้ยประกันภัย (Premium) ให้แก่ผู้รับประกันภัยตามที่ได้ตกลงกันเอาไว้ตามสัญญา 
อันเป็นลักษณะของสัญญาต่างตอบแทนซึ่งมีลักษณะเป็นเจ้าหนี้และลูกหนี้ระหว่างกัน ทั้งนี้ การช าระเบี้ยประกันภัยจะต้อง
ช าระเป็น “เงินตรา” เท่านั้น จะช าระหรือตอบแทนกันด้วยสิ่งอื่นใดไม่ได้ ซึ่งเบี้ยประกันภัย หมายถึง จ านวนเงินที่ผู้เอา
ประกันภัยจะต้องช าระให้แก่ผู้รับประกันภัยตามสัญญาเพื่อที่จะได้รับเงินผลประโยชน์หรือค่าสินไหมทดแทนเมื่อตนเสียชี วิต
หรือเมื่อได้รับความเสียหายตามชนิดของภัยที่ได้เอาประกันภัยไว้ ทั้งนี้  การตกลงส่งเบี้ยประกันภัยนั้น จะตกลงส่งใช้กันเป็น
งวด ๆ ช าระเป็นรายเดือน ช าระเป็นราย 3 เดือน หรือ 6 เดือน หรือส่งใช้ครั้งเดียวก็ได้ ขึ้นอยู่กับประเภทของกรมธรรม์ที่
คุ้มครองและความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันภัย ซึ่งเบี้ยประกันภัยนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
นายทะเบียน ซึ่งถูกควบคุมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 
มาตรา 30   

 โดยสรุป สัญญาประกันภัย หมายถึง สัญญาที่ผู้รับประกันภัยตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้
ในกรณีที่หากมีวินาศภัยขึ้น หรือในเหตุอย่างอื่นในอนาคตดังได้ระบุไว้ในสัญญา และการนี้บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่า ผู้เอา
ประกันชีวิตตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย เมื่อมีการท าสัญญาประกันภัยแล้วนั้น กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ของ
ฝ่ายผู้รับประกันภัยที่จะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งกรมธรรม์ประกันภัย หมายถึง ตราสารที่มีลายมือช่ือของผู้รับ
ประกันภัยและมีรายการแสดงวัตถุที่เอาประกันภัย จ านวนเงินเอาประกันภัย ช่ือผู้ เอาประกันภัย ช่ือผู้รับประกันภัย วันที่
สัญญาเริ่มต้นและสิ้นสุด และอื่นๆ ตามที่กฎหมายบังคับ ตลอดจนเงื่อนไขเกี่ยวกับประโยชน์ สิทธิ หน้าที่ของผู้เอาประกันภัย 
และโดยที่กรมธรรม์ประกันภัยนั้นเป็นสัญญาส าเร็จรูป กล่าวคือ เป็นสัญญาที่มีรูปแบบ เนื้อความ เงื่อนไขข้อก าหนดต่าง ๆ ที่มี
การก าหนดเอาไว้แล้ว คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไม่มีโอกาสได้เลือกใช้ถ้อยค าในสัญญา ซึ่งสัญญาประกันภัยนั้นโดยส่วนใหญ่มักมีการ
ออกแบบฟอร์มมาตรฐานที่ผู้รับประกันภัยเป็นผู้ก าหนดเอง เช่น หนังสือแถลงเพิ่มเติมผู้ช าระเบี้ยประกันภัย หนังสือแถลง
สุขภาพของผู้เอาประกันภัย ค าร้องขอรับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย เป็นต้น 

 สัญญำส ำเร็จรูป 



1977
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

ให้ โดยเป็นสัญญาโดยมีเง่ือนไขว่าขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ในอนาคต  ซึ่งอาจเป็นวินาศภัยหรือเหตุอย่างอื่นที่ระบุในสัญญา
ประกันภัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ [2] 

1. สัญญำประกันภัยเป็นสัญญำซ่ึงฝ่ำยหนึ่งตกลงจะใช้ค่ำสินไหมทดแทน หรือใช้เงินจ ำนวนหนึ่ง กล่าวคือ สัญญา
ประกันภัยเป็นนิติกรรมสัญญาอย่างหนึ่ง เกิดขึ้นจากการตกลงร่วมกันของสองฝ่าย คือ ผู้เอาประกันภัยฝ่ายหนึ่งกับผู้รับ
ประกันภัยฝ่ายหนึ่ง ที่มุ่งผูกนิติสัมพันธ์และก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวแห่งสิทธิ ดังนั้น สัญญาประกันภัยจึงเกิดขึ้นเมื่อมีการแสดง
เจตนาท าค าเสนอและค าสนองถูกต้องตรงกันในรายละเอียดระหว่างคู่สัญญา ทั้งนี้ คู่สัญญาจะต้องมีความสามารถตาม
กฎหมาย อีกทั้งคู่สัญญาจะต้องไม่มีความบกพร่องในการแสดงเจตนา โดยสัญญาประกันภัยมีวัตถุประสงค์ให้ฝ่ายหนึ่งใช้ค่า
สินไหมทดแทนหรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้ ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าเป็นสัญญาประกันวินาศภัยหรือสัญญาประกันชีวิต ซึ่งจะเห็นได้ว่ามี
ลักษณะเป็นการโอนความเสี่ยงภัยและมุ่งเยียวยาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 

อนึ่ง แม้สัญญาประกันภัยจะเป็นเอกเทศสัญญาอย่างหนึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่หากคู่สัญญา
ประสงค์ที่จะตกลงเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ตลอดจนความรับผิดขึ้นมาเพื่อให้เป็นที่พอใจระหว่างคู่สัญญา หากข้อตกลงนั้นไม่ขัด
ต่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 151 คู่สัญญาก็สามารถตกลงเปลี่ยนแปลงกันได้ แต่หากวัตถุประสงค์ของสัญญา
ประกันภัยเป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองหรือศีลธรรมอันดี ตลอดจนส าคัญผิด
ในสาระส าคัญของนิติกรรม สัญญาดังกล่าวก็จะตกเป็นโมฆะ  

 ส าหรับขั้นตอนของการท าสัญญาประกันภัย โดยเฉพาะสัญญาประกันชีวิตนั้น เริ่มตั้งแต่ผู้เสนอขอเอาประกันชีวิตได้
พิจารณากรอกแบบฟอร์มตามที่ตัวแทนบริษัทผู้รับประกันภัยเสนอมา เรียกว่า ใบค าขอเอาประกันชีวิต (Application Form) 
ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ เช่น ช่ือ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด อาชีพ รายได้ แบบและความคุ้มครอง จ านวนเงินที่เอาประกันชีวิต 
ประวตัิสุขภาพ เป็นต้น ซึ่งเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน ตัวแทนจะน าเอาแบบฟอร์มดังกล่าวนั้นไปยื่นต่อบริษัทผู้รับประกันภัยเพื่อ
พิจารณาว่าสมควรที่จะเข้ารับประกันภัยเอาไว้ตามที่เสนอหรือไม่ หากบริษัทผู้รับประกันภัยเห็นสมควรรับเสี่ยงภัย บริษัทผู้รับ
ประกันภัยก็จะตกลงเข้าท าสัญญาและออกกรมธรรม์ประกันชีวิตให้แก่ผู้เอาประกันภัยในภายหลังต่อไป ซึ่งกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตนั้นอาจมีความแตกต่างมากน้อยขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัท ซึ่งจะเห็นได้ว่าข้อมูลในใบค าขอเอาประกันชีวิตนี้มีความส าคัญเป็น
อันมากต่อการเกิดสัญญาประกันชีวิต  

 2. สัญญำประกันภัยเป็นสัญญำโดยมีเงื่อนไขว่ำขึ้นอยู่กับเหตุกำรณ์ในอนำคต ซ่ึงอำจเป็นวินำศภัยหรือเหตุอย่ำง
อื่นที่ระบุในสัญญำประกันภัย  

 สัญญาประกันภัยเป็นสัญญาที่มีเงื่อนไขเข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งต้องเป็นเหตุการณ์ในอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้น การประกันภัย
มุ่งหมายที่จะช่วยเหลือบรรเทาผลร้ายที่เกิดขึ้นแก่ผู้เอาประกันภัยเมื่อได้เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้น อย่างไรก็ดี ในส่วนของการ
ประกันวินาศภัยนั้น เหตุการณ์ในอนาคตอาจจะไม่เกิดขึ้นตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ก็ได้ เช่น รถที่เอาประกันไว้อาจจะไม่เกิด
อุบัติเหตุ บ้านที่เอาประกันภัยไว้นั้นอาจจะไม่เสียหายจากไฟไหม้ ซึ่งถือเป็นการเสี่ยงภัยหรือเป็นสัญญาที่อาจไม่มีผลบังคับ
แน่นอน เมื่อไม่มีความเสียหายหรือวินาศภัย ผู้รับประกันภัยจึงไม่จ าต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แต่ผู้เอาประกันภัยยังคง
ต้องรับผิดส่งใช้เบี้ยประกันภัย ทั้งนี้ ภัยที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นวินาศภัยหรือเหตุอย่างอื่นที่ระบุไว้ในสัญญาเท่านั้น ทั้งยังต้องเป็น
ผลโดยตรง (Direct Consequence) ที่เกิดจากภัยตามที่ผู้รับประกันภัยได้รับเสี่ยงภัยด้วย ทั้งนี้ การประกันภัยนั้นอาจแบ่งได้
เป็นแบบที่คุ้มครองความเสี่ยงภัยทุกรูปแบบหรือทุกชนิด (All risk) ซึ่งเป็นการคุ้มครองความเสี่ยงภัยที่ค่อนขว้างกว้าง มีความ
เสี่ยงภัยสูงกว่ากรณีอื่นทั่วไป แต่อย่างไรก็ดี ไม่ใช่หมายถึงหากเกิดความวินาศภัยใด ๆ ผู้รับประกันภัยก็จะชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนไปเสียทั้งหมด นอกจากนั้นอาจเป็นแบบความคุ้มครองที่ระบุภัยที่รับเสี่ยง (Name peril) เช่น อัคคีภัย อุทกภัย 
อุบัติเหตุ เป็นต้น ซึ่งหากวินาศภัยที่เกิดขึ้นไม่ใช่ภัยที่ระบุเอาไว้ว่ารับเสี่ยงและไม่ใช่ผลโดยตรงท่ีเป็นสาเหตุชิดใกล้กับภัยแล้วนั้น 
ผู้รับประกันภัยก็ไม่จ าต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน [3] 

 การคุ้มครองความเสี่ยงภัยทุกรูปแบบหรือทุกชนิด (All risk) นั้น จะต้องพิจารณาในเบื้องต้นว่า ความเสียหายที่เกิด
ขึ้นกับวัตถุที่เอาประกันภัยนั้นเข้าเหตุกรณีที่กรมธรรม์ประกันภัยระบุเอาไว้เป็นข้อยกเว้นหรือไม่ หากไม่มีการระบุข้อยกเว้นนั้น
เอาไว้ ผู้รับประกันภัยก็จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ตามสัญญา ส่วนจะรับผิดชอบทั้งหมดหรือบางส่ วนนั้นก็ขึ้นอยู่กับ
รายละเอียดในกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งมีความแตกต่างกันไป 

 ส่วนความคุ้มครองที่ระบุภัยที่รับเสี่ยง (Name peril) นั้น ก็จ าต้องพิจารณาว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นดังกล่าวนั้น 
เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยที่กรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครองหรือไม่ หากไม่ได้เกิดขึ้นจากภัยที่ระบุเอาไว้ ความ
เสียหายดังกล่าวนั้นก็จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยแต่อย่างใด  

อน่ึง แม้ว่าความเสียหายดังกล่าวนั้นจะเป็นความเสียหายที่ระบุเอาไว้ในกรมธรรม์ก็ตาม ในบางกรณีอาจมีการระบุ
ข้อยกเว้นความรับผิดของผู้รับประกันภัยเอาไว้ด้วย ซึ่งหากเข้ากรณีข้อยกเว้นความรับผิด ผู้รับประกันภัยย่อมไม่จ าต้องชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนแต่อย่างใด เช่น กรมธรรม์ประกันภัยมีเง่ือนไขแห่งความรับผิดว่า ผู้รับประกันภัยจะต้องรับผิดในทรัพย์สินที่
เอาประกันภัยในกรณีที่ทรัพย์สินสูญเสียหรือเสียหายเนื่องจากเหตุไฟไหม้หรือฟ้าผ่าหรือการระเบิดของแก๊สที่ใช้ส าหรับท าแสง
สว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น แต่ส าหรับความวินาศภัยที่เกิดขึ้นจากการระเบิดนั้นมีข้อยกเว้นว่าผู้รับประกันภัย
ไม่จ าต้องรับผิดในความเสียหายจากการระเบิดที่เกิดขึ้นจากเพลิงไหม้ เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าทรัพย์สินท่ีผู้เอาประกันภัยได้เอา
ประกันภัยเอาไว้ได้รับความเสียหายอันมีสาเหตุโดยตรงมาจากการระเบิดในถังรองรับไซโคลนซึ่งเป็นภัยที่เขา้ขอ้ยกเวน้ความรบั
ผิดตามกรมธรรม์ประกันภัย ดังนั้น ผู้รับประกันภัยจึงหลุดพ้นความรับผิดตามสัญญาประกันภัย  

3. สัญญำประกันภัยเป็นสัญญำทีคู่่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่งตกลงจะส่งเบี้ยประกันภัย 

ผู้เอาประกันเป็นฝ่ายที่ต้องส่งใช้เบี้ยประกันภัย (Premium) ให้แก่ผู้รับประกันภัยตามที่ได้ตกลงกันเอาไว้ตามสัญญา 
อันเป็นลักษณะของสัญญาต่างตอบแทนซึ่งมีลักษณะเป็นเจ้าหนี้และลูกหนี้ระหว่างกัน ทั้งนี้ การช าระเบี้ยประกันภัยจะต้อง
ช าระเป็น “เงินตรา” เท่านั้น จะช าระหรือตอบแทนกันด้วยสิ่งอื่นใดไม่ได้ ซึ่งเบี้ยประกันภัย หมายถึง จ านวนเงินที่ผู้เอา
ประกันภัยจะต้องช าระให้แก่ผู้รับประกันภัยตามสัญญาเพื่อที่จะได้รับเงินผลประโยชน์หรือค่าสินไหมทดแทนเมื่อตนเสียชี วิต
หรือเมื่อได้รับความเสียหายตามชนิดของภัยที่ได้เอาประกันภัยไว้ ทั้งนี้  การตกลงส่งเบ้ียประกันภัยนั้น จะตกลงส่งใช้กันเป็น
งวด ๆ ช าระเป็นรายเดือน ช าระเป็นราย 3 เดือน หรือ 6 เดือน หรือส่งใช้ครั้งเดียวก็ได้ ขึ้นอยู่กับประเภทของกรมธรรม์ที่
คุ้มครองและความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันภัย ซึ่งเบี้ยประกันภัยนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
นายทะเบียน ซึ่งถูกควบคุมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 
มาตรา 30   

 โดยสรุป สัญญาประกันภัย หมายถึง สัญญาที่ผู้รับประกันภัยตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้
ในกรณีที่หากมีวินาศภัยขึ้น หรือในเหตุอย่างอื่นในอนาคตดังได้ระบุไว้ในสัญญา และการนี้บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่า ผู้เอา
ประกันชีวิตตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย เมื่อมีการท าสัญญาประกันภัยแล้วนั้น กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ของ
ฝ่ายผู้รับประกันภัยที่จะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งกรมธรรม์ประกันภัย หมายถึง ตราสารที่มีลายมือช่ือของผู้รับ
ประกันภัยและมีรายการแสดงวัตถุที่เอาประกันภัย จ านวนเงินเอาประกันภัย ช่ือผู้ เอาประกันภัย ช่ือผู้รับประกันภัย วันที่
สัญญาเริ่มต้นและสิ้นสุด และอื่นๆ ตามที่กฎหมายบังคับ ตลอดจนเงื่อนไขเกี่ยวกับประโยชน์ สิทธิ หน้าที่ของผู้เอาประกันภัย 
และโดยที่กรมธรรม์ประกันภัยนั้นเป็นสัญญาส าเร็จรูป กล่าวคือ เป็นสัญญาที่มีรูปแบบ เนื้อความ เงื่อนไขข้อก าหนดต่าง ๆ ที่มี
การก าหนดเอาไว้แล้ว คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไม่มีโอกาสได้เลือกใช้ถ้อยค าในสัญญา ซึ่งสัญญาประกันภัยนั้นโดยส่วนใหญ่มักมีการ
ออกแบบฟอร์มมาตรฐานที่ผู้รับประกันภัยเป็นผู้ก าหนดเอง เช่น หนังสือแถลงเพิ่มเติมผู้ช าระเบี้ยประกันภัย หนังสือแถลง
สุขภาพของผู้เอาประกันภัย ค าร้องขอรับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย เป็นต้น 

 สัญญำส ำเร็จรูป 



1978
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 สัญญาส าเร็จรูป หมายถึง สัญญาที่ได้มีการพิมพ์ข้อความตลอดจนรายละเอียดส่วนใหญ่เอาไว้เรียบร้อยแล้วเป็นลาย
ลักษณ์อักษร โดยมีเนื้อความส่วนใหญ่เหมือนกันหมดเพียงแต่ได้มีการเพิ่มเติมรายละเอียดไปเพียงเล็กน้อยในการท าสัญญาแต่
ละครั้งเพื่อท าให้สัญญาดังกล่าวนั้นเกิดความชัดเจนและสมบูรณ์มากขึ้น [4] ซึ่งพบว่า สัญญาประกันภัยที่ท าได้ขึ้นระหว่างผู้เอา
ประกันภัยในฐานะผู้บริโภคกับผู้รับประกันภัยนั้นมักอยู่ในรูปแบบของสัญญาส าเร็จรูปอันเป็นสัญญาที่ฝ่ายผู้รับประกันภัยเป็น
ผู้จัดท าขึ้นเพื่อใช้แก่ผู้บริโภค ซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นได้และก่อให้เกิดปัญหา เนื่องจากสัญญาส าเร็จรูปเป็น
สัญญาที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งมีอ านาจต่อรองทางเศรษฐกิจมากกว่าอีกฝ่าย มีการก าหนดข้อสัญญาต่างๆ เอาไว้โดยฝ่ายเดียวจากผู้
ทีม่ีความรู้ ความเชี่ยวชาญ อันส่งผลให้คู่สัญญาอีกฝ่ายนั้นจ าต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดดังกล่าวท่ีฝ่ายตนไม่สามารถต่อรองใดๆ 
ได้ 

 ทั้งนี้ สัญญาส าเร็จรูปนั้นถือเป็นสัญญาประเภทหนึ่งตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 
โดยมาตรา 4 ได้บัญญัติให้อ านาจศาลในการใช้อ านาจตรวจสอบข้อสัญญาดังกล่าวได้ นอกจากน้ันตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ได้มีการก าหนดสิทธิของ
ผู้บริโภคในด้านสัญญาเอาไว้ว่าการประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือการให้บริการใด ถ้าสัญญาซื้อขายหรือสัญญาให้บริการนั้นมี
กฎหมายก าหนดให้ต้องท าเป็นหนังสือหรือตามที่ปกติประเพณีท าเป็นหนังสือ ให้คณะกรรมการว่าด้วยสัญญามีอ านาจ
ก าหนดให้การประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการนั้นเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาได้ ทั้งนี้เนื่องจากตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
นั้น มีผู้บริโภคจ านวนมากได้มีการร้องเรียนไปยังส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการท า
สัญญาต่างๆ มากมาย [5] 

 ธุรกิจที่ควบคุมสัญญำ 

 คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาได้มีการจัดท าพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการก าหนดธุรกิจที่
ควบคุมสัญญาและลักษณะของสัญญา พ.ศ. 2542 เพื่อให้คณะกรรมการว่าด้วยสัญญายึดถือปฏิบัติในการที่จะได้พิจารณา
ก าหนดให้การประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือบริการใดเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา ซึ่งธุรกิจที่ควบคุมสัญญาจะต้องมีลักษณะ
ส าคัญตามมาตรา 3 และมาตรา 4 ในพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการก าหนดธุรกิจที่ควบคุมสัญญาและ
ลักษณะของสัญญา พ.ศ. 2542 อันได้แก่ จะต้องเป็นธุรกิจที่มีการใช้ข้อตกลงที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค เป็นธุรกิจที่มีการใช้
สัญญาส าเร็จรูปอย่างแพร่หลาย เป็นธุรกิจที่ผู้ประกอบธุรกิจมีอ านาจต่อรองเหนือกว่าผู้บริโภคโดยพิจารณาจากฐานะทาง
เศรษฐกิจ ความรู้ ความเข้าใจ ความสันทัดชัดเจน และหากคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาได้ก าหนดให้ธุรกิจใดเป็นธุรกิจที่
ควบคุมสัญญาแล้วนั้น กฎหมายได้ก าหนดให้สัญญาที่ควบคุมจะต้องให้ผู้บริโภคทราบถึงสิทธิและหน้าที่ของตนตลอดจนข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการโดยชัดเจนตามควรแก่กรณี สัญญานั้นจะต้องไม่เป็นการจ ากัดหรือยกเว้นความรับผิดของผู้
ประกอบธุรกิจในส่วนที่เป็นสาระส าคัญโดยไม่มีเหตุสมควรเพียงพอ นอกจากนั้นสัญญายังต้องค านึงถึงความสุจริตในการ
ประกอบธุรกิจ มีการเยียวยาความเสียหายในเวลาอันสมควรในกรณีที่มีการฝ่าฝืนสัญญา จัดให้มีหลักฐานที่ชัดเจนเกี่ยวกับการ
แสดงเจตนาของผู้ประกอบธุรกิจในเรื่องที่เป็นสาระส าคัญต่อการคุ้มครองผู้บริโภค 

 ในปัจจุบัน คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาได้ก าหนดให้ธุรกิจต่อไปนี้เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา เช่น ธุรกิจการขาย
รถยนต์ที่ใช้แล้ว ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัย ธุรกิจการให้เช่าซื้อรถยนต์และจักรยานยนต์ ธุรกิจการให้บริการเด็ก 
ผู้สูงอายุ คนทุพพลภาพและผู้ป่วยตามสถานที่อยู่อาศัย ธุรกิจการรับจ้างก่อสร้างอาคารเพื่อการอยู่อาศัย ธุรกิจการให้บริการ
จัดสรรเวลาเข้าใช้สถานท่ีพัก ธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจการให้บริการออกก าลังกาย ธุรกิจการขายรถยนต์ที่มีการจอง ธุรกิจให้เช่า
ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า ธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อผู้บริโภคของสถาบันการเงิน ซึ่งจะเห็นได้ว่าคณะกรรมการว่าด้วยสัญญายังไม่มีการ
ประกาศให้สัญญาประกันภัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาแต่อย่างใด 

 จากการศึกษาพบว่า สัญญาประกันภัยที่ท าได้ขึ้นระหว่างผู้เอาประกันภัยในฐานะผู้บริโภคกับผู้รับประกันภัยนั้นมัก
อยู่ในรูปแบบของสัญญาส าเร็จรูปอันเป็นสัญญาที่ฝ่ายผู้รับประกันภัยเป็นผู้จัดท าขึ้นเพื่อใช้แก่ผู้บริโภค ซึ่งอาจก่อให้เกิดความ

ไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นได้และก่อให้เกิดปัญหา เช่น ปัญหาเกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปัญหาอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน ปัญหา
การปฏิเสธความรับผิดตามข้อยกเว้น ปัญหาการประวิงการจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย เป็นต้น มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ปัญหำเกี่ยวกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

 สัญญาประกันภัยไม่ว่าจะเป็นสัญญาประกันวินาศภัยภัยหรือสัญญาประกันชีวิตล้วนอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่งมีอ านาจหน้าท่ีในการตรวจสอบและอนุมัติ
กรมธรรม์ประกันภัยเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเป็นธรรมของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนที่จะน าออกไปใช้แก่
ประชาชน ซึ่งในทางปฏิบัติ บริษัทผู้รับประกันภัยจะออกแบบข้อความของกรมธรรม์ประกันภัยขึ้นเอาเพียงฝ่ายเดียว กฎหมาย
จึงได้ก าหนดให้กรมธรรม์ประกันภัยตลอดจนเอกสารประกอบหรือเอกสารแนบท้ายนั้นจะต้องผ่านความเห็นชอบจากนาย
ทะเบียนก่อน อย่างไรก็ดี พบว่าผู้ที่ตรวจสอบก่อนให้นายทะเบียนอนุมัตินั้นมักเป็นหน้าที่ของกองนิติการในการตรวจสอบ
ข้อความตลอดจนเง่ือนไขต่างๆ ในกรมธรรม์ ซึ่งตรวจสอบได้เพียงถ้อยค าตัวอักษรและกรมธรรม์นั้นขัดต่อกฎหมายที่บัญญัติ
เอาไว้หรือไม่ 

 จากจ านวนสถิติคดีประกันภัยที่ผ่านมานั้นจะพบว่ามีข้อสัญญาที่เป็นการเอาเปรียบผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นผู้บริโภค
อยู่จ านวนมาก [6] และได้ปรากฏในค าพิพากษาศาลฎีกา เช่น ค ำพิพำกษำฎีกำที่ 3518/2532 ค ำพิพำกษำฎีกำที่ 
381/2524 ค ำพิพำกษำฎีกำที่ 857/2534 ค ำพิพำกษำฎีกำที่ 548/2535 ค ำพิพำกษำฎีกำที่ 5344/2540 ค ำพิพำกษำ
ฎีกำท่ี 598/2537 ซึ่งช้ีให้เห็นว่า แม้ข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยจะได้ผ่านการตรวจสอบและได้รับความเห็นชอบจากนาย
ทะเบียนแล้วก็ตาม แต่ก็จะเห็นได้ว่าในกรมธรรม์ประกันภัยมีข้อสัญญาและข้อยกเว้นที่เป็นการเอาเปรียบผู้เอาประกันภัยซึ่ง
เป็นผู้บริโภคอยู่จ านวนมาก ดังนั้น ข้อสัญญาและข้อยกเว้นต่างๆ ในสัญญาประกันภัยจึงเป็นสัญญาอันมีลักษณะไม่เป็นธรรม 
ซึ่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2541 ได้มีมาตรการในการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สัญญา โดยบัญญัติไว้ในมาตรา 35 ทวิ ซึ่งบัญญัติว่า “ในการประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการใด ถ้าสัญญาซื้อขายหรือ
สัญญาให้บริการนั้นมีกฎหมายก าหนดให้ต้องท าเป็นหนังสือ หรือที่ตามปกติประเพณีท าเป็นหนังสือ คณะกรรมการว่าด้วย
สัญญามีอ านาจก าหนดให้การประกอบธุรกิจขายสินค้า หรือให้บริหารนั้นเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาได้ 

 ในการประกอบธุรกิจที่ควบคุมสัญญา สัญญาที่ผู้ประกอบธุรกิจท ากับผู้บริโภคจะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

 1. ใช้ข้อสัญญาที่จ าเป็น ซึ่งหากมิได้ใช้ข้อสัญญาเช่นน้ันจะท าให้ผู้บริโภคเสียเปรียบผู้ประกอบธุรกิจเกินสมควร 

 2. ห้ามใช้ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค 

 ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดที่คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาก าหนดและเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค
เป็นส่วนรวม คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาจะให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดท าสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาก าหนดก็
ได้ 

 การก าหนดตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา”  

 เมื่อพิจารณาบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้นแล้วนั้น คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณา
เงื่อนไขตลอดจนข้อความของสัญญาได้โดยการก าหนดให้สัญญาประกันภัย ไม่ว่าจะเป็นการประกันวินาศภัยหรือการประกัน
ชีวิตเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาโดยมีส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นผู้ก ากับดูแลตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการตรวจสอบ พิจารณาเง่ือนไขข้อตกลงตามสัญญาว่ามีความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค
เพียงใด แต่อย่างไรก็ดี กลับพบว่ากฎหมายข้างต้นยังไม่มีการก าหนดให้ธุรกิจสัญญาประกันภั ยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาแต่
อย่างใด เมื่อเกิดข้อพิพาทในด้านสัญญาประกันภัย คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาหรือส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
จึงไม่มีอ านาจในการเข้าไปตรวจสอบข้อสัญญาดังกล่าว 



1979
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 สัญญาส าเร็จรูป หมายถึง สัญญาที่ได้มีการพิมพ์ข้อความตลอดจนรายละเอียดส่วนใหญ่เอาไว้เรียบร้อยแล้วเป็นลาย
ลักษณ์อักษร โดยมีเนื้อความส่วนใหญ่เหมือนกันหมดเพียงแต่ได้มีการเพิ่มเติมรายละเอียดไปเพียงเล็กน้อยในการท าสัญญาแต่
ละครั้งเพื่อท าให้สัญญาดังกล่าวนั้นเกิดความชัดเจนและสมบูรณ์มากขึ้น [4] ซึ่งพบว่า สัญญาประกันภัยที่ท าได้ขึ้นระหว่างผู้เอา
ประกันภัยในฐานะผู้บริโภคกับผู้รับประกันภัยนั้นมักอยู่ในรูปแบบของสัญญาส าเร็จรูปอันเป็นสัญญาที่ฝ่ายผู้รับประกันภัยเป็น
ผู้จัดท าขึ้นเพื่อใช้แก่ผู้บริโภค ซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นได้และก่อให้เกิดปัญหา เนื่องจากสัญญาส าเร็จรูปเป็น
สัญญาที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งมีอ านาจต่อรองทางเศรษฐกิจมากกว่าอีกฝ่าย มีการก าหนดข้อสัญญาต่างๆ เอาไว้โดยฝ่ายเดียวจากผู้
ทีม่ีความรู้ ความเชี่ยวชาญ อันส่งผลให้คู่สัญญาอีกฝ่ายนั้นจ าต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดดังกล่าวท่ีฝ่ายตนไม่สามารถต่อรองใดๆ 
ได้ 

 ทั้งนี้ สัญญาส าเร็จรูปนั้นถือเป็นสัญญาประเภทหนึ่งตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 
โดยมาตรา 4 ได้บัญญัติให้อ านาจศาลในการใช้อ านาจตรวจสอบข้อสัญญาดังกล่าวได้ นอกจากน้ันตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ได้มีการก าหนดสิทธิของ
ผู้บริโภคในด้านสัญญาเอาไว้ว่าการประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือการให้บริการใด ถ้าสัญญาซื้อขายหรือสัญญาให้บริการนั้นมี
กฎหมายก าหนดให้ต้องท าเป็นหนังสือหรือตามที่ปกติประเพณีท าเป็นหนังสือ ให้คณะกรรมการว่าด้วยสัญญามีอ านาจ
ก าหนดให้การประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการนั้นเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาได้ ทั้งนี้เนื่องจากตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
นั้น มีผู้บริโภคจ านวนมากได้มีการร้องเรียนไปยังส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการท า
สัญญาต่างๆ มากมาย [5] 

 ธุรกิจที่ควบคุมสัญญำ 

 คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาได้มีการจัดท าพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการก าหนดธุรกิจที่
ควบคุมสัญญาและลักษณะของสัญญา พ.ศ. 2542 เพื่อให้คณะกรรมการว่าด้วยสัญญายึดถือปฏิบัติในการที่จะได้พิจารณา
ก าหนดให้การประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือบริการใดเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา ซึ่งธุรกิจที่ควบคุมสัญญาจะต้องมีลักษณะ
ส าคัญตามมาตรา 3 และมาตรา 4 ในพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการก าหนดธุรกิจที่ควบคุมสัญญาและ
ลักษณะของสัญญา พ.ศ. 2542 อันได้แก่ จะต้องเป็นธุรกิจที่มีการใช้ข้อตกลงที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค เป็นธุรกิจที่มีการใช้
สัญญาส าเร็จรูปอย่างแพร่หลาย เป็นธุรกิจที่ผู้ประกอบธุรกิจมีอ านาจต่อรองเหนือกว่าผู้บริโภคโดยพิจารณาจากฐานะทาง
เศรษฐกิจ ความรู้ ความเข้าใจ ความสันทัดชัดเจน และหากคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาได้ก าหนดให้ธุรกิจใดเป็นธุรกิจที่
ควบคุมสัญญาแล้วนั้น กฎหมายได้ก าหนดให้สัญญาที่ควบคุมจะต้องให้ผู้บริโภคทราบถึงสิทธิและหน้าที่ของตนตลอดจนข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการโดยชัดเจนตามควรแก่กรณี สัญญานั้นจะต้องไม่เป็นการจ ากัดหรือยกเว้นความรับผิดของผู้
ประกอบธุรกิจในส่วนที่เป็นสาระส าคัญโดยไม่มีเหตุสมควรเพียงพอ นอกจากนั้นสัญญายังต้องค านึงถึงความสุจริตในการ
ประกอบธุรกิจ มีการเยียวยาความเสียหายในเวลาอันสมควรในกรณีที่มีการฝ่าฝืนสัญญา จัดให้มีหลักฐานที่ชัดเจนเกี่ยวกับการ
แสดงเจตนาของผู้ประกอบธุรกิจในเรื่องที่เป็นสาระส าคัญต่อการคุ้มครองผู้บริโภค 

 ในปัจจุบัน คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาได้ก าหนดให้ธุรกิจต่อไปนี้เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา เช่น ธุรกิจการขาย
รถยนต์ที่ใช้แล้ว ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัย ธุรกิจการให้เช่าซื้อรถยนต์และจักรยานยนต์ ธุรกิจการให้บริการเด็ก 
ผู้สูงอายุ คนทุพพลภาพและผู้ป่วยตามสถานที่อยู่อาศัย ธุรกิจการรับจ้างก่อสร้างอาคารเพื่อการอยู่อาศัย ธุรกิจการให้บริการ
จัดสรรเวลาเข้าใช้สถานท่ีพัก ธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจการให้บริการออกก าลังกาย ธุรกิจการขายรถยนต์ที่มีการจอง ธุรกิจให้เช่า
ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า ธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อผู้บริโภคของสถาบันการเงิน ซึ่งจะเห็นได้ว่าคณะกรรมการว่าด้วยสัญญายังไม่มีการ
ประกาศให้สัญญาประกันภัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาแต่อย่างใด 

 จากการศึกษาพบว่า สัญญาประกันภัยที่ท าได้ขึ้นระหว่างผู้เอาประกันภัยในฐานะผู้บริโภคกับผู้รับประกันภัยนั้นมัก
อยู่ในรูปแบบของสัญญาส าเร็จรูปอันเป็นสัญญาที่ฝ่ายผู้รับประกันภัยเป็นผู้จัดท าขึ้นเพื่อใช้แก่ผู้บริโภค ซึ่งอาจก่อให้เกิดความ

ไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นได้และก่อให้เกิดปัญหา เช่น ปัญหาเกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปัญหาอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน ปัญหา
การปฏิเสธความรับผิดตามข้อยกเว้น ปัญหาการประวิงการจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย เป็นต้น มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ปัญหำเกี่ยวกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

 สัญญาประกันภัยไม่ว่าจะเป็นสัญญาประกันวินาศภัยภัยหรือสัญญาประกันชีวิตล้วนอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่งมีอ านาจหน้าท่ีในการตรวจสอบและอนุมัติ
กรมธรรม์ประกันภัยเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเป็นธรรมของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนที่จะน าออกไปใช้แก่
ประชาชน ซึ่งในทางปฏิบัติ บริษัทผู้รับประกันภัยจะออกแบบข้อความของกรมธรรม์ประกันภัยขึ้นเอาเพียงฝ่ายเดียว กฎหมาย
จึงได้ก าหนดให้กรมธรรม์ประกันภัยตลอดจนเอกสารประกอบหรือเอกสารแนบท้ายนั้นจะต้องผ่านความเห็นชอบจากนาย
ทะเบียนก่อน อย่างไรก็ดี พบว่าผู้ที่ตรวจสอบก่อนให้นายทะเบียนอนุมัตินั้นมักเป็นหน้าที่ของกองนิติการในการตรวจสอบ
ข้อความตลอดจนเง่ือนไขต่างๆ ในกรมธรรม์ ซึ่งตรวจสอบได้เพียงถ้อยค าตัวอักษรและกรมธรรม์นั้นขัดต่อกฎหมายที่บัญญัติ
เอาไว้หรือไม่ 

 จากจ านวนสถิติคดีประกันภัยที่ผ่านมานั้นจะพบว่ามีข้อสัญญาที่เป็นการเอาเปรียบผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นผู้บริโภค
อยู่จ านวนมาก [6] และได้ปรากฏในค าพิพากษาศาลฎีกา เช่น ค ำพิพำกษำฎีกำที่ 3518/2532 ค ำพิพำกษำฎีกำที่ 
381/2524 ค ำพิพำกษำฎีกำที่ 857/2534 ค ำพิพำกษำฎีกำที่ 548/2535 ค ำพิพำกษำฎีกำที่ 5344/2540 ค ำพิพำกษำ
ฎีกำท่ี 598/2537 ซึ่งช้ีให้เห็นว่า แม้ข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยจะได้ผ่านการตรวจสอบและได้รับความเห็นชอบจากนาย
ทะเบียนแล้วก็ตาม แต่ก็จะเห็นได้ว่าในกรมธรรม์ประกันภัยมีข้อสัญญาและข้อยกเว้นที่เป็นการเอาเปรียบผู้เอาประกันภัยซึ่ง
เป็นผู้บริโภคอยู่จ านวนมาก ดังนั้น ข้อสัญญาและข้อยกเว้นต่างๆ ในสัญญาประกันภัยจึงเป็นสัญญาอันมีลักษณะไม่เป็นธรรม 
ซึ่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2541 ได้มีมาตรการในการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สัญญา โดยบัญญัติไว้ในมาตรา 35 ทวิ ซึ่งบัญญัติว่า “ในการประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการใด ถ้าสัญญาซื้อขายหรือ
สัญญาให้บริการนั้นมีกฎหมายก าหนดให้ต้องท าเป็นหนังสือ หรือที่ตามปกติประเพณีท าเป็นหนังสือ คณะกรรมการว่าด้วย
สัญญามีอ านาจก าหนดให้การประกอบธุรกิจขายสินค้า หรือให้บริหารนั้นเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาได้ 

 ในการประกอบธุรกิจที่ควบคุมสัญญา สัญญาที่ผู้ประกอบธุรกิจท ากับผู้บริโภคจะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

 1. ใช้ข้อสัญญาที่จ าเป็น ซึ่งหากมิได้ใช้ข้อสัญญาเช่นน้ันจะท าให้ผู้บริโภคเสียเปรียบผู้ประกอบธุรกิจเกินสมควร 

 2. ห้ามใช้ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค 

 ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดที่คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาก าหนดและเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค
เป็นส่วนรวม คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาจะให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดท าสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาก าหนดก็
ได้ 

 การก าหนดตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา”  

 เมื่อพิจารณาบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้นแล้วนั้น คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณา
เงื่อนไขตลอดจนข้อความของสัญญาได้โดยการก าหนดให้สัญญาประกันภัย ไม่ว่าจะเป็นการประกันวินาศภัยหรือการประกัน
ชีวิตเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาโดยมีส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นผู้ก ากับดูแลตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการตรวจสอบ พิจารณาเง่ือนไขข้อตกลงตามสัญญาว่ามีความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค
เพียงใด แต่อย่างไรก็ดี กลับพบว่ากฎหมายข้างต้นยังไม่มีการก าหนดให้ธุรกิจสัญญาประกันภั ยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาแต่
อย่างใด เมื่อเกิดข้อพิพาทในด้านสัญญาประกันภัย คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาหรือส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
จึงไม่มีอ านาจในการเข้าไปตรวจสอบข้อสัญญาดังกล่าว 



1980
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 ดังนั้น หากก าหนดให้สัญญาประกันภัย ไม่ว่าจะเป็นการประกันวินาศภัยหรือการประกันชีวิตเป็นธุรกิจที่ควบคุม
สัญญาโดยมีส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นผู้ก ากับดูแลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 แก้ไข
เพิ่มเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2541 ก็จะส่งผลให้สัญญาประกันภัยเป็นสัญญาที่มุ่งคุ้มครองผู้เอาประกันภัยในฐานะผู้บริโภคจากความ
วินาศภัยหรือเหตุอื่นใดตามที่ระบุเอาไว้ในสัญญามากท่ีสุด 

2. ปัญหำอ ำนำจหน้ำท่ีของหน่วยงำน 

 หากพิจารณาในด้านของการควบคุมก ากับดูการประกันภัยทั้งระบบในประเทศไทยนั้น จะเห็นได้ว่า ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในเรื่องนี้โดยพิจารณา
ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยและพระราชบัญญัติประกันชีวิต แต่หากเป็นการคุ้มครองหรือให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เอา
ประกันภัยในฐานะผู้บริโภคนั้นจะต้องพิจารณาไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติ มฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2541 โดยมีส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นผู้ก ากับดูแล ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นคนละหน่วยงานกัน ใช้
กฎหมายกันคนละฉบับ และแต่ละฉบับก็มีเจตนารมณ์ที่แตกต่างกันออกไป 

 กรณีสัญญาประกันภัยนั้นได้มีกฎหมายเฉพาะก ากับดูแลเอาไว้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นสัญญาประกันวินาศภัยหรือสัญญา
ประกันชีวิต และเมื่อการประกันภัยนั้นเป็นข้อสัญญาอย่างหนึ่ง สัญญาประกันภัยจึงอยู่ในขอบเขตของการตรวจสอบเรื่องความ
เป็นธรรมแห่งข้อสัญญาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคด้วย อันเป็นการตรวจสอบที่มีเจตนารมณ์แตกต่างกัน 
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัยและพระราชบัญญัติประกันชีวิตนั้นมุ่งคุ้มครองผู้เอาประกันภัยในด้านการเงินและความมั่นคง
ในภาพรวมด้านเศรษฐกิจมากกว่าเนื่องจากเป็นการระดมเงินออกจากประชาชน การมีบทบัญญัติให้อ านาจนายทะเบียนในการ
ตรวจสอบและให้ความเห็นชอบจึงยังไม่เพียงพอต่อการให้ความคุ้มครองด้านสัญญาอันเป็นธรรมแก่ประชาชน ส่วน
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคนั้น จะใช้บังคับได้เฉพาะตราบเท่าท่ีไม่ขัดต่อกฎหมายอื่น เว้นแต่กรณีจ าเป็นเพื่อประโยชน์แก่
ผู้บริโภคเป็นส่วนรวมและหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักไม่ได้ด าเนินการหรือด าเนินการแล้วแต่ไม่ครบถ้วนตามขั้นตอนของ
กฎหมาย คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็สามารถเสนอเรื่องต่อนายกรัฐมนตรีให้สั่งการได้ตามมาตรา 21 แห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2541 ดังนั้น กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคจึงเป็นเพียง
กฎหมายที่เข้ามาอุดช่องว่างของกฎหมายเฉพาะอื่นๆ ที่ใช้บังคับกับสัญญานั้นๆ อยู่แล้วซึ่งมีจ านวนมาก  

3. ปัญหำกำรปฏิเสธควำมรับผิดตำมข้อยกเว้น 

 โดยทั่วไปนั้น หากมีการก าหนดเง่ือนไขข้อยกเว้นเอาไว้ในสัญญาและเกิดกรณีใดๆ เข้าข้อยกเว้นนั้น ก็อาจส่งผลต่อ
สัญญาประกันภัยได้ โดยเฉพาะเง่ือนไขข้อยกเว้นความรับผิดนั้น ผู้ รับประกันภัยเป็นฝ่ายออกแบบหรือจัดท าขึ้น ดังนั้น 
ประเด็นที่มีความส าคัญอีกอย่างในสัญญาประกันภัย คือ ข้อยกเว้นความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งเง่ือนไขข้อยกเว้น
นั้นอาจแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ เงื่อนไขโดยชัดแจ้ง และเงื่อนไขโดยปริยาย 

 ส าหรับเงื่อนไขโดยชัดแจ้ง คือ เงื่อนไขที่ปรากฏเป็นตัวอักษรในกรมธรรม์ประกันภัย ไม่ว่าจะเป็นเง่ือนไขท่ัวๆ ไปที่ใช้
บังคับกับกรมธรรม์ทุกชนิดที่ออกให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือเง่ือนไขเฉพาะกรณีที่ใช้บังคับกับกรมธรรม์บางประเภท ส่วน
เง่ือนไขโดยปริยาย คือ เง่ือนไขที่อาจไม่ได้มีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแต่เป็นเง่ือนตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ก าหนดเอาไว้ เช่น หลักส่วนได้เสีย หลักสุจริตอย่างยิ่ง ข้อยกเว้นความรับผิดตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นต้น 

 ดังนั้น หากผู้รับประกันภัยได้มีการก าหนดเง่ือนไขข้อยกเว้นเอาไว้ถึงกรณีการหลุดพ้นความรับผิดของฝ่ายผู้รับ
ประกันภัย ศาลก็จะพิจารณาตีความไปเฉพาะกรณีที่ข้อยกเว้นนั้นไม่ชัดเจนหรือเคลือบคลุมเท่านั้น เช่น ค ำพิพำกษำฎีกำที่ 
5884/2533 และค ำพิพำกษำฎีกำที่ 2793/2534 ซึ่งก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้เอาประกันภัย 

 อีกทั้งในการเข้าท าสัญญาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยไม่ได้มีการตรวจสอบให้ถี่ถ้วนถึงเง่ือนไขข้อยกเว้นในกรมธรรม์ 
เนื่องจากกรมธรรม์ประกันภัยนั้นมีเอกสารจ านวนหลายหน้ากระดาษ ใช้ตัวอักษรขนาดเล็กใหญ่ปะปนกันไป ตลอดจนมีการใช้
ศัพท์เทคนิคเป็นจ านวนมาก เช่น ศัพท์เทคนิคด้นกฎหมาย ศัพท์เทคนิคด้านประกันภัย ศัพท์เทคนิคด้านการแพทย์และ

พยาบาล เป็นต้น อันก่อให้เกิดความไม่เข้าใจแก่ประชาชนท่ีไม่เกี่ยวข้องกับวงวิชาการดังกล่าว เมื่อผู้เอาประกันภัยไม่อ่านและ
พิจารณาเง่ือนไขดังกล่าวให้เกิดความเข้าใจแต่กลับลงลายมือช่ือรับรองว่าเข้าใจเนื้อหารายละเอียดตามที่ปรากฏในสัญญา
ประกันภัยอย่างดีแล้วนั้น ย่อมก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ฝ่ายผู้เอาประกันภัย 

 ดังนั้น ในทางปฏิบัติจึงอาจเกิดปัญหาขึ้นว่าเง่ือนไขใดเป็นเง่ือนไขข้อยกเว้นความรับผิด เง่ือนไขใดเป็นเง่ือนไขข้อ
สัญญาอันไม่มีผลที่จะเป็นเงื่อนไขที่จะปลดเปลื้องให้ผู้รับประกันภัยหลุดพ้นจากความรับผิดไปได้ โดยเฉพาะเง่ือนไขข้อยกเว้น
ความรับผิดนั้น ผู้รับประกันภัยแต่เพียงฝ่ายเดียวท่ีเป็นผู้ก าหนดขึ้นและเป็นฝ่ายได้เปรียบ ดังนั้น ข้อยกเว้นความรับผิดนี้ควรที่
จะมีการก าหนดเอาไว้เป็นแนวทางที่ชัดเจน หรือมิเช่นนั้นก็จะต้องตีความไปโดยการน าเอาหลักการแสดงเจตนา ตีความสัญญา
ไปในทางที่สุจริตประกอบกับแนวปฏิบัติในการด าเนินธุรกิจประกันภัยด้วย 

4. ปัญหำกำรประวิงกำรจ่ำยเงินตำมสัญญำประกันภัย 

 สัญญาประกันภัยเป็นสัญญาที่มุ่งชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ผู้รับประกันภัยจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงิน
จ านวนหนึ่งให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามสัญญาที่ได้ตกลงท ากันเอาไว้อันเป็นการบรรเทาหรือเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น เช่น 
การจ่ายเป็นเงินสด การซ่อมแซมให้เหมือนเดิม การหาของมาแทน การกลับคืนสภาพเดิม เป็นต้น การใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้น
จะต้องไม่เกินไปกว่าความเสียหายที่แท้จริงเพื่อป้องกันมิให้ผู้เอาประกันภัยแสวงหาก าไรอันมิควรได้  ซึ่งหลักการชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนหรือเงินจ านวนหนึ่งนั้นจะต้องแยกพิจารณาระหว่างสัญญาประกันวินาศภัยและสัญญาประกันชีวิตเนื่องจากมี
ข้อแตกต่างในบางประการ ทั้งนี้ พระราชบัญญัติประกันวินาศภัยและพระราชบัญญัติประกันชีวิตก็ได้มีการก าหนดมาตรการ
ไม่ให้ผู้รับประกันภัยประวิงการจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัยเอาไว้ เช่น 

 พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย มาตรา 36 บัญญัติว่า “ห้ามมิให้บริษัทประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือประวิง
การคืนเบี้ยประกันภัยที่ต้องจ่ายหรือคืนแก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์โดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือจ่ายหรือคืนไปโดยไม่
สุจริต” และพระราชบัญญัติประกันชีวิต มาตรา 37 บัญญัติว่า “ห้ามมิให้บริษัทประวิงการใช้เงินแก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับ
ประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือประวิงการคืนเบี้ยประกันภัยที่ต้องจ่าย หรือคืนโดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือจ่ายหรือคืน
ไปโดยไม่สุจริต” ซึ่งหากผู้รับประกันภัยประวิงการจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัยก็จะมีการลงโทษปรับไม่เกิน 500,000 บาท 
[7] 

 อย่างไรก็ดี พบว่ามีการร้องเรียนในเรื่องของการประวิงการจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัยต่อส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นจ านวนมาก ซึ่งจะเห็นได้ว่ามาตรการต่างๆ ตลอดจนบทลงโทษ
ต่างๆ น้ันอาจไม่มีผลบังคับต่อผู้รับประกันภัยอย่างเพียงพอ อีกทั้งยังเกิดความล่าช้า กล่าวคือ ผู้เอาประกันภัยจะต้องประสบ
ปัญหาการเรียกค่าสินไหมทดแทนก่อนแล้วจึงมีสิทธิน าเรื่องเข้าสู่ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) ซึ่งแตกต่างจากวิธีการด าเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคที่สามารถเข้าตรวจสอบสัญญาต่างๆ 
อันเป็นสัญญาที่ควบคุมก่อนน ามาใช้บังคับได้ [8] นอกจากนั้น ควรมีการแก้ไขบทบัญญัติในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย
และพระราชบัญญัติประกันชีวิตโดยให้บริษัทผู้รับประกันภัยช าระดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ผิดนัดหรือปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหม
ทดแทนหรือเงินจ านวนหนึ่งให้ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี อันเป็นการเพิ่มโทษแก่ผู้รับประกันภัย และอาจน าไปเป็นเหตุหนึ่งใน
การร้องขอให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยและประกันชีวิตด้วย 

สรุปผลกำรวิจัย 
 สัญญาประกันภัยที่ท าได้ขึ้นระหว่างผู้เอาประกันภัยในฐานะผู้บริโภคกับผู้รับประกันภัยนั้นมักอยู่ในรูปแบบของ
สัญญาส าเร็จรูปอันเป็นสัญญาที่ฝ่ายผู้รับประกันภัยเป็นผู้จัดท าข้ึนเพื่อใช้แก่ผู้บริโภค ซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้น
ได้และก่อให้เกิดปัญหา เมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้นสู่ศาลยุติธรรม ศาลก็จะพิจารณาไปตามหลักความศักดิ์สิทธิ์ในการแสดงเจตนา 
เนื่องจากการท าสัญญาประกันภัยนั้นเป็นเอกเทศสัญญาอย่างหนึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ส่งผลให้ผู้เอา
ประกันภัยในฐานะผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรมตามเจตนารมณ์ของการประกันภัย  ดังนั้น หากมีการก าหนดให้สัญญา



1981
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 ดังนั้น หากก าหนดให้สัญญาประกันภัย ไม่ว่าจะเป็นการประกันวินาศภัยหรือการประกันชีวิตเป็นธุรกิจที่ควบคุม
สัญญาโดยมีส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นผู้ก ากับดูแลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 แก้ไข
เพิ่มเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2541 ก็จะส่งผลให้สัญญาประกันภัยเป็นสัญญาที่มุ่งคุ้มครองผู้เอาประกันภัยในฐานะผู้บริโภคจากความ
วินาศภัยหรือเหตุอื่นใดตามที่ระบุเอาไว้ในสัญญามากท่ีสุด 

2. ปัญหำอ ำนำจหน้ำท่ีของหน่วยงำน 

 หากพิจารณาในด้านของการควบคุมก ากับดูการประกันภัยทั้งระบบในประเทศไทยนั้น จะเห็นได้ว่า ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในเรื่องนี้โดยพิจารณา
ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยและพระราชบัญญัติประกันชีวิต แต่หากเป็นการคุ้มครองหรือให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เอา
ประกันภัยในฐานะผู้บริโภคนั้นจะต้องพิจารณาไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติ มฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2541 โดยมีส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นผู้ก ากับดูแล ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นคนละหน่วยงานกัน ใช้
กฎหมายกันคนละฉบับ และแต่ละฉบับก็มีเจตนารมณ์ที่แตกต่างกันออกไป 

 กรณีสัญญาประกันภัยนั้นได้มีกฎหมายเฉพาะก ากับดูแลเอาไว้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นสัญญาประกันวินาศภัยหรือสัญญา
ประกันชีวิต และเมื่อการประกันภัยนั้นเป็นข้อสัญญาอย่างหนึ่ง สัญญาประกันภัยจึงอยู่ในขอบเขตของการตรวจสอบเรื่องความ
เป็นธรรมแห่งข้อสัญญาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคด้วย อันเป็นการตรวจสอบที่มีเจตนารมณ์แตกต่างกัน 
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัยและพระราชบัญญัติประกันชีวิตนั้นมุ่งคุ้มครองผู้เอาประกันภัยในด้านการเงินและความมั่นคง
ในภาพรวมด้านเศรษฐกิจมากกว่าเนื่องจากเป็นการระดมเงินออกจากประชาชน การมีบทบัญญัติให้อ านาจนายทะเบียนในการ
ตรวจสอบและให้ความเห็นชอบจึงยังไม่เพียงพอต่อการให้ความคุ้มครองด้านสัญญาอันเป็นธรรมแก่ประชาชน ส่วน
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคนั้น จะใช้บังคับได้เฉพาะตราบเท่าท่ีไม่ขัดต่อกฎหมายอื่น เว้นแต่กรณีจ าเป็นเพื่อประโยชน์แก่
ผู้บริโภคเป็นส่วนรวมและหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักไม่ได้ด าเนินการหรือด าเนินการแล้วแต่ไม่ครบถ้วนตามขั้นตอนของ
กฎหมาย คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็สามารถเสนอเรื่องต่อนายกรัฐมนตรีให้สั่งการได้ตามมาตรา 21 แห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2541 ดังนั้น กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคจึงเป็นเพียง
กฎหมายที่เข้ามาอุดช่องว่างของกฎหมายเฉพาะอื่นๆ ที่ใช้บังคับกับสัญญานั้นๆ อยู่แล้วซึ่งมีจ านวนมาก  

3. ปัญหำกำรปฏิเสธควำมรับผิดตำมข้อยกเว้น 

 โดยทั่วไปนั้น หากมีการก าหนดเง่ือนไขข้อยกเว้นเอาไว้ในสัญญาและเกิดกรณีใดๆ เข้าข้อยกเว้นนั้น ก็อาจส่งผลต่อ
สัญญาประกันภัยได้ โดยเฉพาะเง่ือนไขข้อยกเว้นความรับผิดนั้น ผู้ รับประกันภัยเป็นฝ่ายออกแบบหรือจัดท าขึ้น ดังนั้น 
ประเด็นที่มีความส าคัญอีกอย่างในสัญญาประกันภัย คือ ข้อยกเว้นความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งเง่ือนไขข้อยกเว้น
นั้นอาจแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ เงื่อนไขโดยชัดแจ้ง และเงื่อนไขโดยปริยาย 

 ส าหรับเงื่อนไขโดยชัดแจ้ง คือ เงื่อนไขที่ปรากฏเป็นตัวอักษรในกรมธรรม์ประกันภัย ไม่ว่าจะเป็นเง่ือนไขท่ัวๆ ไปที่ใช้
บังคับกับกรมธรรม์ทุกชนิดที่ออกให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือเง่ือนไขเฉพาะกรณีที่ใช้บังคับกับกรมธรรม์บางประเภท ส่วน
เง่ือนไขโดยปริยาย คือ เง่ือนไขที่อาจไม่ได้มีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแต่เป็นเง่ือนตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ก าหนดเอาไว้ เช่น หลักส่วนได้เสีย หลักสุจริตอย่างยิ่ง ข้อยกเว้นความรับผิดตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นต้น 

 ดังนั้น หากผู้รับประกันภัยได้มีการก าหนดเง่ือนไขข้อยกเว้นเอาไว้ถึงกรณีการหลุดพ้นความรับผิดของฝ่ายผู้รับ
ประกันภัย ศาลก็จะพิจารณาตีความไปเฉพาะกรณีที่ข้อยกเว้นนั้นไม่ชัดเจนหรือเคลือบคลุมเท่านั้น เช่น ค ำพิพำกษำฎีกำที่ 
5884/2533 และค ำพิพำกษำฎีกำที่ 2793/2534 ซึ่งก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้เอาประกันภัย 

 อีกทั้งในการเข้าท าสัญญาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยไม่ได้มีการตรวจสอบให้ถี่ถ้วนถึงเง่ือนไขข้อยกเว้นในกรมธรรม์ 
เนื่องจากกรมธรรม์ประกันภัยนั้นมีเอกสารจ านวนหลายหน้ากระดาษ ใช้ตัวอักษรขนาดเล็กใหญ่ปะปนกันไป ตลอดจนมีการใช้
ศัพท์เทคนิคเป็นจ านวนมาก เช่น ศัพท์เทคนิคด้นกฎหมาย ศัพท์เทคนิคด้านประกันภัย ศัพท์เทคนิคด้านการแพทย์และ

พยาบาล เป็นต้น อันก่อให้เกิดความไม่เข้าใจแก่ประชาชนท่ีไม่เกี่ยวข้องกับวงวิชาการดังกล่าว เมื่อผู้เอาประกันภัยไม่อ่านและ
พิจารณาเง่ือนไขดังกล่าวให้เกิดความเข้าใจแต่กลับลงลายมือช่ือรับรองว่าเข้าใจเนื้อหารายละเอียดตามที่ปรากฏในสัญญา
ประกันภัยอย่างดีแล้วนั้น ย่อมก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ฝ่ายผู้เอาประกันภัย 

 ดังนั้น ในทางปฏิบัติจึงอาจเกิดปัญหาขึ้นว่าเง่ือนไขใดเป็นเง่ือนไขข้อยกเว้นความรับผิด เง่ือนไขใดเป็นเง่ือนไขข้อ
สัญญาอันไม่มีผลที่จะเป็นเงื่อนไขที่จะปลดเปลื้องให้ผู้รับประกันภัยหลุดพ้นจากความรับผิดไปได้ โดยเฉพาะเง่ือนไขข้อยกเว้น
ความรับผิดนั้น ผู้รับประกันภัยแต่เพียงฝ่ายเดียวท่ีเป็นผู้ก าหนดขึ้นและเป็นฝ่ายได้เปรียบ ดังนั้น ข้อยกเว้นความรับผิดนี้ควรที่
จะมีการก าหนดเอาไว้เป็นแนวทางที่ชัดเจน หรือมิเช่นนั้นก็จะต้องตีความไปโดยการน าเอาหลักการแสดงเจตนา ตีความสัญญา
ไปในทางที่สุจริตประกอบกับแนวปฏิบัติในการด าเนินธุรกิจประกันภัยด้วย 

4. ปัญหำกำรประวิงกำรจ่ำยเงินตำมสัญญำประกันภัย 

 สัญญาประกันภัยเป็นสัญญาที่มุ่งชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ผู้รับประกันภัยจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงิน
จ านวนหนึ่งให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามสัญญาที่ได้ตกลงท ากันเอาไว้อันเป็นการบรรเทาหรือเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น เช่น 
การจ่ายเป็นเงินสด การซ่อมแซมให้เหมือนเดิม การหาของมาแทน การกลับคืนสภาพเดิม เป็นต้น การใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้น
จะต้องไม่เกินไปกว่าความเสียหายที่แท้จริงเพื่อป้องกันมิให้ผู้เอาประกันภัยแสวงหาก าไรอันมิควรได้  ซึ่งหลักการชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนหรือเงินจ านวนหนึ่งนั้นจะต้องแยกพิจารณาระหว่างสัญญาประกันวินาศภัยและสัญญาประกันชีวิตเนื่องจากมี
ข้อแตกต่างในบางประการ ทั้งนี้ พระราชบัญญัติประกันวินาศภัยและพระราชบัญญัติประกันชีวิตก็ได้มีการก าหนดมาตรการ
ไม่ให้ผู้รับประกันภัยประวิงการจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัยเอาไว้ เช่น 

 พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย มาตรา 36 บัญญัติว่า “ห้ามมิให้บริษัทประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือประวิง
การคืนเบี้ยประกันภัยที่ต้องจ่ายหรือคืนแก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์โดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือจ่ายหรือคืนไปโดยไม่
สุจริต” และพระราชบัญญัติประกันชีวิต มาตรา 37 บัญญัติว่า “ห้ามมิให้บริษัทประวิงการใช้เงินแก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับ
ประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือประวิงการคืนเบี้ยประกันภัยที่ต้องจ่าย หรือคืนโดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือจ่ายหรือคืน
ไปโดยไม่สุจริต” ซึ่งหากผู้รับประกันภัยประวิงการจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัยก็จะมีการลงโทษปรับไม่เกิน 500,000 บาท 
[7] 

 อย่างไรก็ดี พบว่ามีการร้องเรียนในเรื่องของการประวิงการจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัยต่อส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นจ านวนมาก ซึ่งจะเห็นได้ว่ามาตรการต่างๆ ตลอดจนบทลงโทษ
ต่างๆ น้ันอาจไม่มีผลบังคับต่อผู้รับประกันภัยอย่างเพียงพอ อีกทั้งยังเกิดความล่าช้า กล่าวคือ ผู้เอาประกันภัยจะต้องประสบ
ปัญหาการเรียกค่าสินไหมทดแทนก่อนแล้วจึงมีสิทธิน าเรื่องเข้าสู่ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) ซึ่งแตกต่างจากวิธีการด าเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคที่สามารถเข้าตรวจสอบสัญญาต่างๆ 
อันเป็นสัญญาที่ควบคุมก่อนน ามาใช้บังคับได้ [8] นอกจากนั้น ควรมีการแก้ไขบทบัญญัติในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย
และพระราชบัญญัติประกันชีวิตโดยให้บริษัทผู้รับประกันภัยช าระดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ผิดนัดหรือปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหม
ทดแทนหรือเงินจ านวนหนึ่งให้ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี อันเป็นการเพิ่มโทษแก่ผู้รับประกันภัย และอาจน าไปเป็นเหตุหนึ่งใน
การร้องขอให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยและประกันชีวิตด้วย 

สรุปผลกำรวิจัย 
 สัญญาประกันภัยที่ท าได้ขึ้นระหว่างผู้เอาประกันภัยในฐานะผู้บริโภคกับผู้รับประกันภัยนั้นมักอยู่ในรูปแบบของ
สัญญาส าเร็จรูปอันเป็นสัญญาที่ฝ่ายผู้รับประกันภัยเป็นผู้จัดท าข้ึนเพื่อใช้แก่ผู้บริโภค ซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้น
ได้และก่อให้เกิดปัญหา เมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้นสู่ศาลยุติธรรม ศาลก็จะพิจารณาไปตามหลักความศักดิ์สิทธิ์ในการแสดงเจตนา 
เนื่องจากการท าสัญญาประกันภัยนั้นเป็นเอกเทศสัญญาอย่างหนึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ส่งผลให้ผู้เอา
ประกันภัยในฐานะผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรมตามเจตนารมณ์ของการประกันภัย  ดังนั้น หากมีการก าหนดให้สัญญา



1982
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

ประกันภัย ไม่ว่าสัญญาประกันวินาศภัยหรือประกันชีวิตเป็นสัญญาที่ควบคุมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2541) โดยมีส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็น
ผู้ก ากับดูแล ก็จะส่งผลให้สัญญาประกันภัยเป็นสัญญาที่มุ่งคุ้มครองผู้เอาประกันภัยในฐานะผู้บริโภคจากความวินาศภัยหรือ
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วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านควนรู อ�าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 
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บทคัดย่อ
การวิจยัน้ีมวีตัถปุระสงค์ เพือ่สร้างข้อสรุปเชิงทฤษฎีของการประยุกต์ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความย่ังยนืของชุมชนบ้าน

ควนรู อ�าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา สามารถประยุกต์ใช้ในการด�ารงชีวิต และเห็นผลของการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง

เป็นรูปธรรม ทั้งในการแก้ปัญหาในการด�ารงชีวิตได้อย่างชัดเจน การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้

วิธีการสร้างทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory) ซึ่งเป็นวิธีเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews) 

โดยใช้ค�าถามการสมัภาษณ์แบบกึง่โครงสร้าง และวธิกีารสงัเกตแบบไม่มส่ีวนร่วม โดยมผีูใ้ห้ข้อมลูส�าคญั (Key Informants) คอื ผูค้น

ในชมุชนทีไ่ด้จากการใช้การสุม่แบบเจาะจง (Purposive Sampling) น�าข้อมลูทีไ่ด้มาท�าการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์

ผลการวจิยัปรากฏว่า ระดบัของการประยกุต์ใชป้รชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงทีแ่ตกต่างกนั ส่งผลต่อความยัง่ยนืของชมุชน ซึง่เป็นปัจจยั

มาจากชาวบ้านในชุมชน และปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืน คือ 1 หลักการ (หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง) 2 มิติ (ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของวิถีชีวิตชุมชน) 5 องค์ประกอบ (ลักษณะวิถีชีวิตของชุมชน นโยบาย
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The Lifestyle of Philosophy of Sufficiency Economy of Kuan-Roo Community, 

Rattaphum in Songkhla

Ammonrut Konggachod1* and Patcharin Bunnoon2

Abstract
The objective of this research was to understand a theoretical conclusion of the application of the 

sufficiency economy philosophy to the sustainability of the Kuan-Roo community, Rattaphum District, Songkhla 

Province to conform to the philosophy of sufficiency economy can be applied to solve the economic crisis and 

the problem of living. The researcher participated in the study and collected data through in-depth interviews, 

focus group discussion, documentary analysis, observations and field notes. The key informants were people 

in the community by purposive sampling. Data were analyzed by using translating and interpretive data. The 

data analysis system was organized by computer program. The results of this research found that the grounded 

theory of sufficiency economy philosophy application, the level of application of sufficiency economy philosophy 

is different effects the community sustainability cause from people in the community. The factors affect the 

success of the sufficiency economy philosophy are 1-principle (Philosophy of Sufficiency Economy), 2-Dimension 

(internal and external factors of community lifestyle), 5-components (lifestyle of the community, community 

policy, personnel, creating network collaboration and turning a crisis into an opportunity), and 2-accompanying 

conditions (the level of knowledge development and continuous transmission and Dharma practice).

Keywords: Sufficiency Economy, Lifestyle Community, Cultural Research

บทน า 
 หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง [1-2] เป็นแนวทำงกำรพัฒนำที่อยู่บนพื้นฐำนของกำรพึ่งตนเอง กำรรู้จักควำม
พอประมำณ มีเหตุผล เป็นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันท่ีดี และตั้งตนอยู่ในควำมไม่ประมำท โดยตระหนักถึงกำรพัฒนำตนเองตำมล ำดับ
ขั้นตอนท่ีถูกต้องตำมหลักวิชำกำร ตลอดจนมีคุณธรรมเป็นกรอบในกำรด ำรงชีวิต 
 Grounded Theory Method [3] เป็นวิธีกำรวิจัยเชิงคุณภำพที่ถูกพัฒนำขึ้นในสำขำสังคมวิทยำ โดย Barney 
Glaser กับ Anselm Strauss [4] เพื่อสร้ำงค ำอธิบำยเชิงทฤษฎีจำกข้อมูลโดยตรง วิธีวิทยำของกำรสร้ำงทฤษฎีฐำนรำก
พัฒนำขึ้นมำจำกควำมเช่ือพ้ืนฐำนที่ว่ำ กำรจะท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์และกำรอยู่รวมกันของมนุษย์ จ ำเป็นต้อง
เข้ำใจถึงกระบวนกำรที่บุคคลได้สร้ำงควำมหมำยให้กับสิ่งต่ำง  ๆ ที่อยู่รอบตัว เพรำะควำมคิดและกำรกระท ำของมนุษย์มี
พื้นฐำนที่ส ำคัญอยู่ที่ควำมหมำยที่ตนมีต่อสิ่งต่ำง ๆ วิธีวิทยำแบบนี้จึงเน้นที่กำรศึกษำปรำกฏกำรณ์ทำงสังคม โดยยึดหลักของ
กำรท ำควำมเข้ำใจสิ่งต่ำง ๆ จำกนั้นจึงน ำข้อมูลที่ได้มำสร้ำงมโนทัศน์ หำควำมเช่ือมโยงระหว่ำงมโนทัศน์ ต่ำง  ๆ เพื่อให้ได้
ข้อสรุปเชิงทฤษฎีของปรำกฏกำรณ์ทำงสังคมที่ต้องกำรหำค ำอธิบำย 
 ต ำบลควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลำ เป็นพื้นที่หนึ่งที่มีควำมโดดเด่นในเรื่องทุนชุมชนและควำมร่วมมือระหว่ำงองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สภำองค์กรชุมชนและก ำนันผู้ใหญ่บ้ำน เพื่อกำรพัฒนำต ำบลสู่ชุมชนพึ่งตนเองและกำรเมืองสมำนฉันท์ 
ประชำกรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรรมคือกำรท ำนำข้ำวและสวนยำง โดยยังมีพื้นที่เพื่อกำรท ำนำกว่ำ 4,000 ไร่ ยังมี
เกษตรชำวนำกว่ำ 400 ครัวเรือน และพื้นที่สวนยำงกว่ำ 7,000 ไร่ ต ำบลควนรู  อ ำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลำ มีทั้งหมด 9 
หมู่บ้ำน มีประชำกรจ ำนวน 6,072 คน ประชำกรร้อยละ 95 ประกอบอำชีพด้ำนเกษตรกรรม คือ ท ำสวนยำงพำรำ สวนผลไม้ 
รองลงมำคือ อำชีพด้ำนพำณิชยกรรม ธุรกิจบริกำร อุตสำหกรรม และอื่น ๆ โดยมีเกณฑ์เฉลี่ยรำยได้ของประชำกรในต ำบลควน
รู คิดเฉลี่ย 45,000 บำท/คน เนื่องจำกต ำบลดังกล่ำวมีประชำชนประกอบอำชีพทำงกำรเกษตรเป็นอำชีพดั้งเดิมตั้งแต่บรรพ
บุรุษจนถึงปัจจุบัน  

ดังนั้นกำรศึกษำครั้งนี้คณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษำเรื่อง วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงในภำคท้องถิ่น โดยกำรใช้แนว
ทำงกำรสร้ำงทฤษฎีจำกข้อมูลกับผู้น ำชุมชนในต ำบลควนรู อ ำเภอรัตภูมิ ซึ่งมีจ ำนวน 9 หมู่บ้ำน ที่ประสบควำมส ำเร็จในกำรท ำ
ธุรกิจทำงกำรเกษตรจำกภูมิปัญญำของคนในท้องถิ่นที่สืบทอดกันมำจำกรุ่นสู่รุ่น เพื่อสร้ำงทฤษฎีจำกข้อมูลออกมำเป็นมโนทัศน์
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บทน า 
 หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง [1-2] เป็นแนวทำงกำรพัฒนำที่อยู่บนพื้นฐำนของกำรพึ่งตนเอง กำรรู้จักควำม
พอประมำณ มีเหตุผล เป็นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันท่ีดี และตั้งตนอยู่ในควำมไม่ประมำท โดยตระหนักถึงกำรพัฒนำตนเองตำมล ำดับ
ขั้นตอนท่ีถูกต้องตำมหลักวิชำกำร ตลอดจนมีคุณธรรมเป็นกรอบในกำรด ำรงชีวิต 
 Grounded Theory Method [3] เป็นวิธีกำรวิจัยเชิงคุณภำพที่ถูกพัฒนำขึ้นในสำขำสังคมวิทยำ โดย Barney 
Glaser กับ Anselm Strauss [4] เพื่อสร้ำงค ำอธิบำยเชิงทฤษฎีจำกข้อมูลโดยตรง วิธีวิทยำของกำรสร้ำงทฤษฎีฐำนรำก
พัฒนำขึ้นมำจำกควำมเช่ือพ้ืนฐำนที่ว่ำ กำรจะท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์และกำรอยู่รวมกันของมนุษย์ จ ำเป็นต้อง
เข้ำใจถึงกระบวนกำรที่บุคคลได้สร้ำงควำมหมำยให้กับสิ่งต่ำง  ๆ ที่อยู่รอบตัว เพรำะควำมคิดและกำรกระท ำของมนุษย์มี
พื้นฐำนที่ส ำคัญอยู่ที่ควำมหมำยที่ตนมีต่อสิ่งต่ำง ๆ วิธีวิทยำแบบนี้จึงเน้นที่กำรศึกษำปรำกฏกำรณ์ทำงสังคม โดยยึดหลักของ
กำรท ำควำมเข้ำใจสิ่งต่ำง ๆ จำกนั้นจึงน ำข้อมูลที่ได้มำสร้ำงมโนทัศน์ หำควำมเช่ือมโยงระหว่ำงมโนทัศน์ ต่ำง  ๆ เพื่อให้ได้
ข้อสรุปเชิงทฤษฎีของปรำกฏกำรณ์ทำงสังคมที่ต้องกำรหำค ำอธิบำย 
 ต ำบลควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลำ เป็นพื้นที่หนึ่งที่มีควำมโดดเด่นในเรื่องทุนชุมชนและควำมร่วมมือระหว่ำงองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สภำองค์กรชุมชนและก ำนันผู้ใหญ่บ้ำน เพื่อกำรพัฒนำต ำบลสู่ชุมชนพึ่งตนเองและกำรเมืองสมำนฉันท์ 
ประชำกรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรรมคือกำรท ำนำข้ำวและสวนยำง โดยยังมีพื้นที่เพื่อกำรท ำนำกว่ำ 4,000 ไร่ ยังมี
เกษตรชำวนำกว่ำ 400 ครัวเรือน และพื้นที่สวนยำงกว่ำ 7,000 ไร่ ต ำบลควนรู  อ ำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลำ มีทั้งหมด 9 
หมู่บ้ำน มีประชำกรจ ำนวน 6,072 คน ประชำกรร้อยละ 95 ประกอบอำชีพด้ำนเกษตรกรรม คือ ท ำสวนยำงพำรำ สวนผลไม้ 
รองลงมำคือ อำชีพด้ำนพำณิชยกรรม ธุรกิจบริกำร อุตสำหกรรม และอื่น ๆ โดยมีเกณฑ์เฉลี่ยรำยได้ของประชำกรในต ำบลควน
รู คิดเฉลี่ย 45,000 บำท/คน เน่ืองจำกต ำบลดังกล่ำวมีประชำชนประกอบอำชีพทำงกำรเกษตรเป็นอำชีพด้ังเดิมต้ังแต่บรรพ
บุรุษจนถึงปัจจุบัน  
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ผู้วิจัยใช้กำรก ำหนดรหัสโดยใช้โปรแกรม Atlas.ti 7 โดยกำรป้อนข้อมูลภำษำไทยที่ได้มำจำกกำรถอดเทปกำร
สัมภำษณ์ชำวบ้ำน เครื่องมือในกำรจ ำแนกข้อมูล กำรก ำหนดรหัส คือ กำรแตกข้อมูล (เชิงคุณภำพ) ออกเป็นหน่วยย่อย     
หลำยๆ หน่วย เพื่อท่ีนักวิจัยสำมำรถจัดกำรกับข้อมูลได้สะดวก หน่วยย่อยโดยกระบวนกำรก ำหนดรหัสนั้น นักวิจัยจะต้องอ่ำน
ข้อมูลอย่ำงพินิจพิเครำะห์ เพื่อมองมโนทัศน์ (Concept) หรือแนวควำมคิดที่บ่งช้ีนัยส ำคัญที่อยู่ในข้อควำมนั้น แล้วผู้วิจัยจึงหำ
ค ำมำแทนเนื้อหำที่กล่ำวถึงในข้อมูลส่วนน้ันกำรวิเครำะห์เนื้อหำโดยละเอียด เพื่อให้เกิดผลที่ถูกต้องต่อกำรตีควำมของผู้วิจัย 

2. การเปรียบเทียบมโนทัศน์  
กำรเปรียบเทียบมโนทัศน์ ที่ปรำกฏอยู่ในข้อควำมหนึ่งกับมโนทัศน์ในข้อควำมอื่นที่เหลือ เพื่อให้สำมำรถบอกได้ว่ำสิ่ง

ที่บ่งบอกอยู่ในข้อควำมเหล่ำนั้นหมำยถึงสิ่งเดียวกัน เรื่องเดียวกัน หรือคนละเรื่องกัน ข้อควำมที่มีควำมหมำยเดียวกันจะถูก
ก ำหนดรหัสเป็นตัวเดียวกัน และที่มีควำมหมำยต่ำงกันก็จะให้รหัสต่ำงกัน กำรเปรียบเทียบดังกล่ำวเพื่อหำควำมคล้ำยและควำม
ห่ำง ซึ่งเป็นเทคนิคท่ีจะใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลของบุคคลที่กล่ำวถึงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงของผู้รับกำรสัมภำษณ์อย่ำงเป็น
อิสระตำมที่ปรำกฏในบันทึกและประเมินว่ำปัจจัยที่อธิบำยเป็นองค์ประกอบในกำรเรียนรู้เกี่ ยวกับปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
และวิธีกำรด ำเนินชีวิตว่ำ มีควำมแตกต่ำงกันและที่ไม่เกี่ยวกับกำรด ำเนินชีวิต ผู้วิจัยจะอ่ำนข้อมูลแต่ละบรรทัด จะถอดควำมว่ำ
บรรทัดนี้ให้อะไร มีควำมแตกต่ำงจำกบรรทัดที่ผ่ำนมำหรือไม่ หรือจะก ำหนดรหัสนี้เหมือนหรือแตกต่ำงจำกรหัสที่ก ำหนด
มำแล้วหรือไม่อย่ำงไร ซึ่งท ำให้สำมำรถก ำหนดใจควำมหรือแบ่งแยกประเภทได้ชัดเจนขึ้น ได้มีกำรตรวจสอบกำรวิเครำะห์
ข้อมูล โดยใช้ผู้วิจัย 2 คนในกำรอ่ำนข้อมูลและวิเครำะห์ผล ซึ่งระหว่ำงที่วิเครำะห์ข้อมูลผู้วิจัยใช้สมุดในกำรบันทึกข้อมูลเพื่อ
เทียบกับแนวคิดเดิมที่มีว่ำ มีควำมขัดแย้งหรือไม่ 

3. การตรวจสอบมโนทัศน์และการทฤษฎีที่สร้างขึ้นใหม่ 
ในกำรกระบวนกำรวิเครำะห์ของกำรวิจัย ผู้วิจัยได้ท ำกำรตรวจสอบแนวคิด และทฤษฎีที่สร้ำงขึ้นกับข้อมูลใหม่ซ้ ำแลว้

ซ้ ำอีกจนกระทั่งถึงจุดอิ่มตัว คือ จุดที่ข้อมูลใหม่ไม่ได้ให้แนวคิดในกำรอธิบำยใหม่อีกต่อไปแล้วโดยใช้เทคนิคของ Miles และ 
Huberman ในกำรปรับปรุงควำมตรงตำมเนื้อหำแล้วทดสอบอีกครั้งเพื่อให้มั่นใจว่ำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงที่ระบุไว้ใน
กำรศึกษำอธิบำยได้อย่ำงถูกต้องและสะท้อนสถำนกำรณ์แล้วน ำข้อสรุปที่ได้ส่งกลับให้ผู้ให้ข้อมูลหลักยอมรับในควำมหมำยของ
แต่ละองค์ประกอบของกำรประยุกต์ใช้ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงในภำคท้องถิ่น 
 หลังจำกกำรสัมภำษณ์เสร็จสิ้น ผู้วิจัยจะด ำเนินกำรถอดเทปบันทึกเสียง และเก็บรวบรวมข้อมูล และให้ผู้ถูกสัมภำษณ์
ตรวจสอบข้อมูลก่อนด ำเนินกำรวิเครำะห์ผลในกำรก ำหนดโครงสรำงของขอค ำถำม ส ำหรับน ำไปใชในกระบวนกำรสัมภำษณ
เจำะลึก (in-depth interview) นั้นประกอบไปดวยขอค ำถำมจ ำนวน 4 ตอน อันไดแก ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล  ส่วนที่ 2 
ข้อมูลเกี่ยวกับแนวควำมคิดของเศรษฐกิจพอเพียง  ส่วนท่ี 3 อธิบำยภูมิหลังของผู้ถูกสัมภำษณ์และลักษณะของผู้ถูกสัมภำษณ์ 
โดยมีสำระส ำคัญในกำรก ำหนดโครงสรำงของขอค ำถำม ส ำหรับน ำไปใชในกระบวนกำรสัมภำษณเจำะลึก  
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
จำกกำรเก็บข้อมูลภำคสนำมมำท ำกำรเปรียบเทียบมโนทัศน์ และด ำเนินกำรถอดรหัสรวมทั้งก ำหนดค ำนิยำมในวิถี

ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้ำนควนรู อ ำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลำ ได้ข้อสรุปข้อมูลระดับของกำรน ำหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมำประยุกต์ในกำรด ำเนินงำนประกอบด้วย 

1.  มีกรอบแนวคิดเป็นปรัชญำที่ช้ีแนะกำรด ำรงอยู่และปฏิบัติตนในทำงที่ควรจะเป็น โดยมีพื้นฐำนมำจกวิถีชีวิต
ดั้งเดิมของสังคมไทย สำมำรถน ำไปประยุกต์ได้ตลอดเวลำ มุ่งเน้นกำรรอดพ้นภัยและวิกฤติ เพื่อควำมมั่นคง โดยมีตัวช้ีวัด คือ 

  1. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 
  2. มีวิถีกำรด ำรงชีพท่ีสอดคล้องกับกรอบแนวคิดอย่ำงชัดเจน 
  3. มีกำรจัดท ำเศรษฐกิจแบบพอเพียงท่ีเป็นรูปธรรม 

  4. มุ่งเน้นกำรปฏิบัติเพื่อใช้ในกำรด ำรงชีพและเผยแพร่ควำมรู้ให้ผู้อื่น 
 2. คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสำมำรถน ำมำประยุกต์กับกำรปฏิบัติตนบนทำงสำยกลำง และกำรพัฒนำอย่ำง

ต่อเนื่อง เป็นข้ันตอนโดยมีตัวช้ีวัด คือ 
  1. มีกำรน ำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรแก้ไขปัญหำในกำรด ำเนินชีวิต 
  2. มีกำรแก้ไขปัญหำ โดยกำรใช้หลักเหตุผล และกำรพัฒนำองค์ควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม 
  3. มีควำมเช่ือมั่นและ ศรัทธำ ว่ำ หลักเศรษฐกิจพอเพียงน ำมำใช้ในกำรแก้ไขปัญหำกำรด ำเนินงำนสู่ควำม

ยั่งยืนในกำรด ำรงชีพได้จริง 
 3. ค ำนิยำมและองค์ประกอบ หลักควำมพอเพียง ซึ่งเป็นพื้นฐำนไปสู่ควำมพร้อมรับต่อกำรเปลี่ยนแปลง ซึ่งควำม

พร้อม หมำยถึง พฤติกรรมหรือกำรกระท ำ โดยมีองค์ประกอบ 3 คุณลักษณะ 1) ควำมพอประมำณ 2) ควำมมีเหตุผล และ 3)
กำรมีภูมิคุ้มกันท่ีดี โดยมีตัวช้ีวัด คือ 

  1. ควำมพอประมำณ คือ ควำมพอดี ในกำรด ำรงชีพ ไม่น้อยเกินไปและไม่มำกเกินไป เช่น ซื้อของเฉพำะที่
จ ำเป็น รวมถึงกำรพึ่งพำตนเองและมีชีวิตที่เรียบง่ำย 

  2. ควำมมีเหตุผล หมำยถึง กำรตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของควำมพอประมำณ จะต้องมีเหตุผล โดยพิจำรณำ
จำกเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนค ำนึงถึงผลที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกกำรกระท ำน้ัน ๆ อย่ำงรอบคอบ 

  3. กำรมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมำยถึง กำรเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนต่ำง ๆ 
ที่จะเกิดขึ้น โดยค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ของสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นในอนำคตทั้งใกล้และไกล ซึ่งมำจำกควำมมี
วินัยในตนเองและควำมสำมำรถในกำรพึ่งพำตนเอง 

 4. เง่ือนไข กำรตัดสินใจ กำรกระท ำและกำรใช้ชีวิต ต้องอำศัยควำมรอบรู้ รอบคอบ และควำมระมัดระวังอย่ำงยิ่งใน
กำรน ำวิชำกำรต่ำงๆ มำใช้ในกำวำงแผน ขณะเดียวกันต้องสร้ำงเสริมพื้นฐำนจิตใจของคนในชำติให้มีส ำนึกในคุณธรรม ควำม
ซื่อสัตย์สุจริต และให้มีควำมรู้ที่เหมำะสม ด ำเนินชีวิตด้วยควำมอดทน ควำมเพียรสติปัญญำ บนพื้นฐำนเง่ือนไข ควำมรู้ และ
คุณธรรม โดยมีตัวช้ีวัด คือ 

  1. เงื่อนไขควำมรู้ มีกำรอบรม พัฒนำควำมรู้ องค์ควำมรู้ ให้กับ ชุมชน ให้มีควำมเชี่ยวชำญ โดยเฉพำะกำร
ใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่น 

  2.เง่ือนไขคุณธรรม มีกำรใช้หลักธรรมะ เข้ำมำใช้ในกำรด ำรงชีพ สร้ำงควำมสำมัคคีในหมู่คณะ ท ำงำนด้วย
ควำมสุขและเป็นกลำง รวมถึงปฏิบัติตำมหลักธรรม 

 5. แนวทำงปฏิบัติและผลที่คำดว่ำจะได้รับ คือ กำรพัฒนำที่สมดุลและยั่งยืน พร้อมรับต่อกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำง
รวดเร็ว กว้ำงขวำงทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมควำมรู้ เทคโนโลยี วัฒนธรรมจำกโลกภำยนอกได้เป็นอย่ำงดี กำรน ำ
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ จะท ำให้เกิดทั้งวิถีกำรพัฒนำและผลของกำรพัฒนำที่สมดุลและพร้อมรับต่อกำร
เปลี่ยนแปลง โดยมีตัวช้ีวัด คือ 

  1. ควำมพอเพียง เป็นวิธีกำรที่ค ำนึงถึง ควำมสมดุล พอประมำณอย่ำงมีเหตุผล และกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันที่
เหมำะสม ก็น ำไปสู่กำรกระท ำท่ีก่อให้เกิดควำมสมดุลและพร้อมรับต่อกำรเปลี่ยนแปลง   

   1.1 มีควำมเข้ำใจและมีกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันอย่ำงเหมำะสมในกำรด ำรงชีพ 
   1.2 มีกำรน ำหลักดังกล่ำวมำปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม 
  2. ควำมสมดุลและควำมพร้อมรับต่อกำรเปลี่ยนแปลง หมำยถึง ควำมสมดุลในทุกด้ำน ทั้งด้ำนเศรษฐกิจ 

สังคม สิ่งแวดล้อม ควำมรู้และเทคโนโลยี 



1987
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

ผู้วิจัยใช้กำรก ำหนดรหัสโดยใช้โปรแกรม Atlas.ti 7 โดยกำรป้อนข้อมูลภำษำไทยที่ได้มำจำกกำรถอดเทปกำร
สัมภำษณ์ชำวบ้ำน เครื่องมือในกำรจ ำแนกข้อมูล กำรก ำหนดรหัส คือ กำรแตกข้อมูล (เชิงคุณภำพ) ออกเป็นหน่วยย่อย     
หลำยๆ หน่วย เพื่อท่ีนักวิจัยสำมำรถจัดกำรกับข้อมูลได้สะดวก หน่วยย่อยโดยกระบวนกำรก ำหนดรหัสนั้น นักวิจัยจะต้องอ่ำน
ข้อมูลอย่ำงพินิจพิเครำะห์ เพื่อมองมโนทัศน์ (Concept) หรือแนวควำมคิดที่บ่งช้ีนัยส ำคัญที่อยู่ในข้อควำมนั้น แล้วผู้วิจัยจึงหำ
ค ำมำแทนเนื้อหำที่กล่ำวถึงในข้อมูลส่วนน้ันกำรวิเครำะห์เนื้อหำโดยละเอียด เพื่อให้เกิดผลที่ถูกต้องต่อกำรตีควำมของผู้วิจัย 

2. การเปรียบเทียบมโนทัศน์  
กำรเปรียบเทียบมโนทัศน์ ที่ปรำกฏอยู่ในข้อควำมหนึ่งกับมโนทัศน์ในข้อควำมอื่นที่เหลือ เพื่อให้สำมำรถบอกได้ว่ำสิ่ง

ที่บ่งบอกอยู่ในข้อควำมเหล่ำนั้นหมำยถึงสิ่งเดียวกัน เรื่องเดียวกัน หรือคนละเรื่องกัน ข้อควำมที่มีควำมหมำยเดียวกันจะถูก
ก ำหนดรหัสเป็นตัวเดียวกัน และที่มีควำมหมำยต่ำงกันก็จะให้รหัสต่ำงกัน กำรเปรียบเทียบดังกล่ำวเพื่อหำควำมคล้ำยและควำม
ห่ำง ซึ่งเป็นเทคนิคท่ีจะใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลของบุคคลที่กล่ำวถึงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงของผู้รับกำรสัมภำษณ์อย่ำงเป็น
อิสระตำมที่ปรำกฏในบันทึกและประเมินว่ำปัจจัยที่อธิบำยเป็นองค์ประกอบในกำรเรียนรู้เกี่ ยวกับปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
และวิธีกำรด ำเนินชีวิตว่ำ มีควำมแตกต่ำงกันและที่ไม่เกี่ยวกับกำรด ำเนินชีวิต ผู้วิจัยจะอ่ำนข้อมูลแต่ละบรรทัด จะถอดควำมว่ำ
บรรทัดนี้ให้อะไร มีควำมแตกต่ำงจำกบรรทัดที่ผ่ำนมำหรือไม่ หรือจะก ำหนดรหัสนี้เหมือนหรือแตกต่ำงจำกรหัสที่ก ำหนด
มำแล้วหรือไม่อย่ำงไร ซึ่งท ำให้สำมำรถก ำหนดใจควำมหรือแบ่งแยกประเภทได้ชัดเจนขึ้น ได้มีกำรตรวจสอบกำรวิเครำะห์
ข้อมูล โดยใช้ผู้วิจัย 2 คนในกำรอ่ำนข้อมูลและวิเครำะห์ผล ซึ่งระหว่ำงที่วิเครำะห์ข้อมูลผู้วิจัยใช้สมุดในกำรบันทึกข้อมูลเพื่อ
เทียบกับแนวคิดเดิมที่มีว่ำ มีควำมขัดแย้งหรือไม่ 

3. การตรวจสอบมโนทัศน์และการทฤษฎีที่สร้างขึ้นใหม่ 
ในกำรกระบวนกำรวิเครำะห์ของกำรวิจัย ผู้วิจัยได้ท ำกำรตรวจสอบแนวคิด และทฤษฎีที่สร้ำงขึ้นกับข้อมูลใหม่ซ้ ำแลว้

ซ้ ำอีกจนกระทั่งถึงจุดอิ่มตัว คือ จุดที่ข้อมูลใหม่ไม่ได้ให้แนวคิดในกำรอธิบำยใหม่อีกต่อไปแล้วโดยใช้เทคนิคของ Miles และ 
Huberman ในกำรปรับปรุงควำมตรงตำมเนื้อหำแล้วทดสอบอีกครั้งเพื่อให้มั่นใจว่ำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงที่ระบุไว้ใน
กำรศึกษำอธิบำยได้อย่ำงถูกต้องและสะท้อนสถำนกำรณ์แล้วน ำข้อสรุปที่ได้ส่งกลับให้ผู้ให้ข้อมูลหลักยอมรับในควำมหมำยของ
แต่ละองค์ประกอบของกำรประยุกต์ใช้ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงในภำคท้องถิ่น 
 หลังจำกกำรสัมภำษณ์เสร็จสิ้น ผู้วิจัยจะด ำเนินกำรถอดเทปบันทึกเสียง และเก็บรวบรวมข้อมูล และให้ผู้ถูกสัมภำษณ์
ตรวจสอบข้อมูลก่อนด ำเนินกำรวิเครำะห์ผลในกำรก ำหนดโครงสรำงของขอค ำถำม ส ำหรับน ำไปใชในกระบวนกำรสัมภำษณ
เจำะลึก (in-depth interview) นั้นประกอบไปดวยขอค ำถำมจ ำนวน 4 ตอน อันไดแก ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล  ส่วนที่ 2 
ข้อมูลเกี่ยวกับแนวควำมคิดของเศรษฐกิจพอเพียง  ส่วนท่ี 3 อธิบำยภูมิหลังของผู้ถูกสัมภำษณ์และลักษณะของผู้ถูกสัมภำษณ์ 
โดยมีสำระส ำคัญในกำรก ำหนดโครงสรำงของขอค ำถำม ส ำหรับน ำไปใชในกระบวนกำรสัมภำษณเจำะลึก  
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
จำกกำรเก็บข้อมูลภำคสนำมมำท ำกำรเปรียบเทียบมโนทัศน์ และด ำเนินกำรถอดรหัสรวมทั้งก ำหนดค ำนิยำมในวิถี

ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้ำนควนรู อ ำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลำ ได้ข้อสรุปข้อมูลระดับของกำรน ำหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมำประยุกต์ในกำรด ำเนินงำนประกอบด้วย 

1.  มีกรอบแนวคิดเป็นปรัชญำที่ช้ีแนะกำรด ำรงอยู่และปฏิบัติตนในทำงที่ควรจะเป็น โดยมีพื้นฐำนมำจกวิถีชีวิต
ดั้งเดิมของสังคมไทย สำมำรถน ำไปประยุกต์ได้ตลอดเวลำ มุ่งเน้นกำรรอดพ้นภัยและวิกฤติ เพื่อควำมมั่นคง โดยมีตัวช้ีวัด คือ 

  1. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 
  2. มีวิถีกำรด ำรงชีพท่ีสอดคล้องกับกรอบแนวคิดอย่ำงชัดเจน 
  3. มีกำรจัดท ำเศรษฐกิจแบบพอเพียงท่ีเป็นรูปธรรม 

  4. มุ่งเน้นกำรปฏิบัติเพื่อใช้ในกำรด ำรงชีพและเผยแพร่ควำมรู้ให้ผู้อื่น 
 2. คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสำมำรถน ำมำประยุกต์กับกำรปฏิบัติตนบนทำงสำยกลำง และกำรพัฒนำอย่ำง

ต่อเนื่อง เป็นข้ันตอนโดยมีตัวช้ีวัด คือ 
  1. มีกำรน ำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรแก้ไขปัญหำในกำรด ำเนินชีวิต 
  2. มีกำรแก้ไขปัญหำ โดยกำรใช้หลักเหตุผล และกำรพัฒนำองค์ควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม 
  3. มีควำมเช่ือมั่นและ ศรัทธำ ว่ำ หลักเศรษฐกิจพอเพียงน ำมำใช้ในกำรแก้ไขปัญหำกำรด ำเนินงำนสู่ควำม

ยั่งยืนในกำรด ำรงชีพได้จริง 
 3. ค ำนิยำมและองค์ประกอบ หลักควำมพอเพียง ซึ่งเป็นพื้นฐำนไปสู่ควำมพร้อมรับต่อกำรเปลี่ยนแปลง ซึ่งควำม

พร้อม หมำยถึง พฤติกรรมหรือกำรกระท ำ โดยมีองค์ประกอบ 3 คุณลักษณะ 1) ควำมพอประมำณ 2) ควำมมีเหตุผล และ 3)
กำรมีภูมิคุ้มกันท่ีดี โดยมีตัวช้ีวัด คือ 

  1. ควำมพอประมำณ คือ ควำมพอดี ในกำรด ำรงชีพ ไม่น้อยเกินไปและไม่มำกเกินไป เช่น ซื้อของเฉพำะที่
จ ำเป็น รวมถึงกำรพึ่งพำตนเองและมีชีวิตที่เรียบง่ำย 

  2. ควำมมีเหตุผล หมำยถึง กำรตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของควำมพอประมำณ จะต้องมีเหตุผล โดยพิจำรณำ
จำกเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนค ำนึงถึงผลที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกกำรกระท ำน้ัน ๆ อย่ำงรอบคอบ 

  3. กำรมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมำยถึง กำรเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนต่ำง ๆ 
ที่จะเกิดขึ้น โดยค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ของสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นในอนำคตทั้งใกล้และไกล ซึ่งมำจำกควำมมี
วินัยในตนเองและควำมสำมำรถในกำรพึ่งพำตนเอง 

 4. เง่ือนไข กำรตัดสินใจ กำรกระท ำและกำรใช้ชีวิต ต้องอำศัยควำมรอบรู้ รอบคอบ และควำมระมัดระวังอย่ำงยิ่งใน
กำรน ำวิชำกำรต่ำงๆ มำใช้ในกำวำงแผน ขณะเดียวกันต้องสร้ำงเสริมพื้นฐำนจิตใจของคนในชำติให้มีส ำนึกในคุณธรรม ควำม
ซื่อสัตย์สุจริต และให้มีควำมรู้ที่เหมำะสม ด ำเนินชีวิตด้วยควำมอดทน ควำมเพียรสติปัญญำ บนพื้นฐำนเง่ือนไข ควำมรู้ และ
คุณธรรม โดยมีตัวช้ีวัด คือ 

  1. เงื่อนไขควำมรู้ มีกำรอบรม พัฒนำควำมรู้ องค์ควำมรู้ ให้กับ ชุมชน ให้มีควำมเชี่ยวชำญ โดยเฉพำะกำร
ใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่น 

  2.เง่ือนไขคุณธรรม มีกำรใช้หลักธรรมะ เข้ำมำใช้ในกำรด ำรงชีพ สร้ำงควำมสำมัคคีในหมู่คณะ ท ำงำนด้วย
ควำมสุขและเป็นกลำง รวมถึงปฏิบัติตำมหลักธรรม 

 5. แนวทำงปฏิบัติและผลที่คำดว่ำจะได้รับ คือ กำรพัฒนำที่สมดุลและยั่งยืน พร้อมรับต่อกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำง
รวดเร็ว กว้ำงขวำงทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมควำมรู้ เทคโนโลยี วัฒนธรรมจำกโลกภำยนอกได้เป็นอย่ำงดี กำรน ำ
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ จะท ำให้เกิดทั้งวิถีกำรพัฒนำและผลของกำรพัฒนำที่สมดุลและพร้อมรับต่อกำร
เปลี่ยนแปลง โดยมีตัวช้ีวัด คือ 

  1. ควำมพอเพียง เป็นวิธีกำรที่ค ำนึงถึง ควำมสมดุล พอประมำณอย่ำงมีเหตุผล และกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันที่
เหมำะสม ก็น ำไปสู่กำรกระท ำท่ีก่อให้เกิดควำมสมดุลและพร้อมรับต่อกำรเปลี่ยนแปลง   

   1.1 มีควำมเข้ำใจและมีกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันอย่ำงเหมำะสมในกำรด ำรงชีพ 
   1.2 มีกำรน ำหลักดังกล่ำวมำปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม 
  2. ควำมสมดุลและควำมพร้อมรับต่อกำรเปลี่ยนแปลง หมำยถึง ควำมสมดุลในทุกด้ำน ทั้งด้ำนเศรษฐกิจ 

สังคม สิ่งแวดล้อม ควำมรู้และเทคโนโลยี 



1988
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

จำกข้อมูลข้ำงต้นแสดงให้เห็นถึงควำมตั้งใจของชำวบ้ำนในกำรใช้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้ำนควนรู 
อ ำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลำ น้อมน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรด ำรงชีวิตสู่ควำมย่ังยืน จำกผลกำรสัมภำษณ์
ชำวบ้ำน พบว่ำ แนวทำงกำรด ำรงชีวิตของชำวบ้ำนควนรู สอดคล้องกับหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
 จำกกำรศึกษำวิจัยในกรณีนี้เป็นกำรศึกษำวิจัยที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสนอข้อสรุปเชิงทฤษฎีจำกแนวทำงกำรสร้ำง
ทฤษฎีฐำนรำกของวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงของประชำชนในชุมชนควนรู อ ำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลำ พบว่ำค ำตอบของค ำถำม
กำรวิจัยจำกกำรสัมภำษณ์เชิงลึกตำมแนวทำงกำรสร้ำงทฤษฎีฐำนรำก และสำมำรถสรุปปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรน ำปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงที่น ำไปสู่ควำมยั่งยืนของกำรด ำรงชีพในทำงปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังแสดงในรูปที่ 1 

จำกรูปที่ 1 หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และปัจจัยท่ีส่งผลต่อวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงของกำรประยุกต์ปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่ควำมยั่งยืน แบ่งออกเป็น 1 หลักกำร 2 มิติ 5 ปัจจัย และ 2 เง่ือนไข ดังนี้ 
 1 หลักการ คือ ควำมสอดคล้องกลมกลืนของกำรด ำเนินวิถีชีวิตชุมชน และหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้น
กำรปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่อง มีควำมมุ่งมั่นศรัทธำ 
 

 
รูปที่ 1 หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและปัจจัยทีส่่งผลต่อวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงต่อ 

กำรประยุกต์ใช้ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงสู่ควำมยั่งยืน 

 
สรุปผลการวิจัย 

 จำกกำรวิจัย สำมำรถน ำมำสรุปเป็นทฤษฎีจำกกำรใช้ข้อมูล (Grounded Theory) เกี่ยวกับ หลักกำรด ำรงชีวิตที่
สอดคล้องกับหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงอย่ำงเป็นรูปธรรม 10 ประกำร ที่ท ำให้ฝ่ำวิกฤติเศรษฐกิจและปัญหำกำรด ำรงชีพมำ
ได้ จำกกำรศึกษำแนวทำงในกำรประยุกต์ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง พบว่ำ ระดับของกำรประยุกต์ใช้ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
ที่แตกต่ำงกัน ส่งผลต่อควำมยั่งยืนของชุมชน ซึ่งเป็นปัจจัยมำจำกทรัพยำกร โดยเฉพำะชำวบ้ำนในชุมชน และปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ควำมส ำเร็จของปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงสู่ควำมยั่งยืน คือ 1 หลักกำร 2 มิติ 5 องค์ประกอบ และ 2 เง่ือนไข ดังนี้ 
 1. ควำมพอประมำณ  คือ กำรด ำรงชีวิตให้เหมำะสม ซึ่งเรำควรจะมีควำมพอประมำณท้ังกำรหำรำยได้ และ
พอประมำณในกำรใช้จ่ำย ควำมพอประมำณในกำรหำรำยได้ คือ ท ำงำนหำรำยได้ด้วยช่องทำงสุจริต ท ำงำนให้เต็ ม
ควำมสำมำรถ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ส่วนควำมพอประมำณในกำรใช้จ่ำย หมำยถึง กำรใช้จ่ำยให้เหมำะกับฐำนะควำมเป็นอยู่ ไม่
ใช้จ่ำยฟุ่มเฟือยหรือใช้จ่ำยเกินตัว และในขณะเดียวกัน ก็ใช้จ่ำยในกำรดูแลตนเอง และครอบครัวอย่ำงเหมำะสม ไม่อยู่อย่ำง
ล ำบำก และฝืดเคืองจนเกินไป 
 2. ควำมมีเหตุผล คือ กำรตัดสินใจด ำเนินกำรใดอย่ำงมีเหตุผล ค ำนึงถึงผลที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกกำรกระท ำอย่ำง
รอบคอบ ใช้หลักเหตุผลตำมควำมพอเพียง ตำมหลักวิชำกำร กฎหมำย ศีลธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงำม ซึ่งเป็นไปตำม
พุทธเศรษฐศำสตร์ ใช้ปัญญำในกำรพิจำรณำตัดสินใจใช้หลักเหตุผลมิใช่ค ำนึงถึงควำมอยำก ควำมโลภ หรือตัณหำ 
 3. มีภูมิคุ้มกัน คือ กำรเตรียมตัวพร้อมรับผลกระทบและกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและ
วัฒนธรรมเพื่อให้สำมำรถปรับตัวและรับมือได้อย่ำงทันท่วงที ซึ่งเป็นไปตำมพุทธเศรษฐศำสตร์ที่มีควำมไม่ประมำทต้อง
เตรียมพร้อมและเข้ำใจถึงกำรเปลี่ยนแปลงท่ีเป็นไปตำมธรรมชำติ 
 4. คุณธรรม คือ สภำพคุณงำมควำมดี เป็นสภำพคุณงำมควำมดีทำงควำม ประพฤติและจิตใจ ซึ่งสำมำรถแยก
ออกเป็น 2 ควำมหมำย ได้แก่ 1) ควำมประพฤติดีงำม เพื่อประโยชน์แก่ตนและสังคม ซึ่งมีพื้นฐำนมำจำกหลักศีลธรรมทำง
ศำสนำ ค่ำนิยมทำงวัฒนธรรม ประเพณี หลักกฎหมำย จรรยำบรรณวิชำชีพ  2) กำรรู้จักไตร่ตรองว่ำอะไรควรท ำไม่ควรท ำ และ
อำจกล่ำวได้ว่ำคุณธรรม คือ จริยธรรมที่น ำมำปฏิบัติจนเป็นนิสัย เช่น กำรเป็นคนซื่อสัตย์ เสียสละ และ มีควำมรับผิดชอบ 
 5. องค์ควำมรู้ คือ ควำมรู้ที่อยู่ในศำสตร์ ได้แก่ ควำมคิดรวบยอด หลักกำร วิธีกำร ท่ีอยู่ในต ำรำ อยู่ในห้องสมุด ซึ่งอยู่
ภำยนอกตัวบุคคล ที่สั่งสมกันมำเพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ โครงสร้ำงควำมรู้ หมำยถึง ควำมรู้ที่อยู่ภำยในตัวบุคคล ที่เกิดจำก
กำรเรียนรู้ของบุคคลนั้นๆ ซึ่งไม่ได้ลอกเลียนมำจำกองค์ควำมรู้ แต่ผู้ เรียนต้องสร้ำงขึ้นมำด้วยตนเอง เป็นควำมรู้ที่เกิดขึ้นใหม่ 
เมื่อพัฒนำโครงสร้ำงควำมรู้ต่อไปก็สำมำรถสร้ำงผลงำนเป็นองค์ควำมรู้ให้คนอ่ืนค้นคว้ำได้  องค์ควำมรู้ เป็นควำมรู้ที่เกิดขึ้นต่อ
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งอำจเกิดขึ้นจำกกำรถ่ำยทอดจำกประสบกำรณ์ หรือ จำกกำรวิ เครำะห์และสังเครำะห์ข้อมูล โดยควำมรู้
เกิดขึ้นนั้นผู้รับสำมำรถน ำไปใช้ได้โดยตรง หรือสำมำรถน ำมำปรับใช้ได้ เพื่อให้เหมำะกับสถำนกำรณ์หรืองำนที่กระท ำอยู่เป็น
ควำมรู้ที่เกิดขึ้นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยควำมรู้ที่เกิดขึ้นน้ันผู้รับสำมำรถน ำไปใช้ในลักษณะต่ำง ๆ ได้ 
 6. สำยกลำง ทำงสำยกลำงหรือควำมพอดีหรือควำมพอเพียง อันจะน ำไปสู่เศรษฐกิจพอเพียงที่ระดับบุคคล และสงัคม 
มีขอบเขตหลักในกำรปฏิบัติให้สำมำรถพ่ึงตนเองได้ 5 ประกำร คือ 
  1.ด้ำนจิตใจ 
   1.1  มีจิตใจเข้มแข็ง สำมำรถพ่ึงตนเองได้ 
   1.2  มีจิตส ำนึกท่ีดี 
   1.3  มีควำมคิดเชิงสร้ำงสรรค์แก่ตนเองและสังคม 
   1.4  มีจิตใจเอื้ออำทร ประนีประนอม 
   1.5  เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีตั้ง 



1989
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

จำกข้อมูลข้ำงต้นแสดงให้เห็นถึงควำมตั้งใจของชำวบ้ำนในกำรใช้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้ำนควนรู 
อ ำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลำ น้อมน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรด ำรงชีวิตสู่ควำมยั่งยืน จำกผลกำรสัมภำษณ์
ชำวบ้ำน พบว่ำ แนวทำงกำรด ำรงชีวิตของชำวบ้ำนควนรู สอดคล้องกับหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
 จำกกำรศึกษำวิจัยในกรณีนี้เป็นกำรศึกษำวิจัยที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสนอข้อสรุปเชิงทฤษฎีจำกแนวทำงกำรสร้ำง
ทฤษฎีฐำนรำกของวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงของประชำชนในชุมชนควนรู อ ำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลำ พบว่ำค ำตอบของค ำถำม
กำรวิจัยจำกกำรสัมภำษณ์เชิงลึกตำมแนวทำงกำรสร้ำงทฤษฎีฐำนรำก และสำมำรถสรุปปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรน ำปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงที่น ำไปสู่ควำมยั่งยืนของกำรด ำรงชีพในทำงปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังแสดงในรูปที่ 1 

จำกรูปที่ 1 หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และปัจจัยท่ีส่งผลต่อวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงของกำรประยุกต์ปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่ควำมยั่งยืน แบ่งออกเป็น 1 หลักกำร 2 มิติ 5 ปัจจัย และ 2 เง่ือนไข ดังนี้ 
 1 หลักการ คือ ควำมสอดคล้องกลมกลืนของกำรด ำเนินวิถีชีวิตชุมชน และหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้น
กำรปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่อง มีควำมมุ่งมั่นศรัทธำ 
 

 
รูปที่ 1 หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและปัจจัยทีส่่งผลต่อวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงต่อ 

กำรประยุกต์ใช้ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงสู่ควำมยั่งยืน 

 
สรุปผลการวิจัย 

 จำกกำรวิจัย สำมำรถน ำมำสรุปเป็นทฤษฎีจำกกำรใช้ข้อมูล (Grounded Theory) เกี่ยวกับ หลักกำรด ำรงชีวิตที่
สอดคล้องกับหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงอย่ำงเป็นรูปธรรม 10 ประกำร ที่ท ำให้ฝ่ำวิกฤติเศรษฐกิจและปัญหำกำรด ำรงชีพมำ
ได้ จำกกำรศึกษำแนวทำงในกำรประยุกต์ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง พบว่ำ ระดับของกำรประยุกต์ใช้ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
ที่แตกต่ำงกัน ส่งผลต่อควำมยั่งยืนของชุมชน ซึ่งเป็นปัจจัยมำจำกทรัพยำกร โดยเฉพำะชำวบ้ำนในชุมชน และปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ควำมส ำเร็จของปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงสู่ควำมยั่งยืน คือ 1 หลักกำร 2 มิติ 5 องค์ประกอบ และ 2 เง่ือนไข ดังนี้ 
 1. ควำมพอประมำณ  คือ กำรด ำรงชีวิตให้เหมำะสม ซึ่งเรำควรจะมีควำมพอประมำณทั้งกำรหำรำยได้ และ
พอประมำณในกำรใช้จ่ำย ควำมพอประมำณในกำรหำรำยได้ คือ ท ำงำนหำรำยได้ด้วยช่องทำงสุจริต ท ำงำนให้เต็ ม
ควำมสำมำรถ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ส่วนควำมพอประมำณในกำรใช้จ่ำย หมำยถึง กำรใช้จ่ำยให้เหมำะกับฐำนะควำมเป็นอยู่ ไม่
ใช้จ่ำยฟุ่มเฟือยหรือใช้จ่ำยเกินตัว และในขณะเดียวกัน ก็ใช้จ่ำยในกำรดูแลตนเอง และครอบครัวอย่ำงเหมำะสม ไม่อยู่อย่ำง
ล ำบำก และฝืดเคืองจนเกินไป 
 2. ควำมมีเหตุผล คือ กำรตัดสินใจด ำเนินกำรใดอย่ำงมีเหตุผล ค ำนึงถึงผลที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกกำรกระท ำอย่ำง
รอบคอบ ใช้หลักเหตุผลตำมควำมพอเพียง ตำมหลักวิชำกำร กฎหมำย ศีลธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงำม ซึ่งเป็นไปตำม
พุทธเศรษฐศำสตร์ ใช้ปัญญำในกำรพิจำรณำตัดสินใจใช้หลักเหตุผลมิใช่ค ำนึงถึงควำมอยำก ควำมโลภ หรือตัณหำ 
 3. มีภูมิคุ้มกัน คือ กำรเตรียมตัวพร้อมรับผลกระทบและกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและ
วัฒนธรรมเพื่อให้สำมำรถปรับตัวและรับมือได้อย่ำงทันท่วงที ซึ่งเป็นไปตำมพุทธเศรษฐศำสตร์ที่มีควำมไม่ประมำทต้อง
เตรียมพร้อมและเข้ำใจถึงกำรเปลี่ยนแปลงท่ีเป็นไปตำมธรรมชำติ 
 4. คุณธรรม คือ สภำพคุณงำมควำมดี เป็นสภำพคุณงำมควำมดีทำงควำม ประพฤติและจิตใจ ซึ่งสำมำรถแยก
ออกเป็น 2 ควำมหมำย ได้แก่ 1) ควำมประพฤติดีงำม เพื่อประโยชน์แก่ตนและสังคม ซึ่งมีพื้นฐำนมำจำกหลักศีลธรรมทำง
ศำสนำ ค่ำนิยมทำงวัฒนธรรม ประเพณี หลักกฎหมำย จรรยำบรรณวิชำชีพ  2) กำรรู้จักไตร่ตรองว่ำอะไรควรท ำไม่ควรท ำ และ
อำจกล่ำวได้ว่ำคุณธรรม คือ จริยธรรมที่น ำมำปฏิบัติจนเป็นนิสัย เช่น กำรเป็นคนซื่อสัตย์ เสียสละ และ มีควำมรับผิดชอบ 
 5. องค์ควำมรู้ คือ ควำมรู้ที่อยู่ในศำสตร์ ได้แก่ ควำมคิดรวบยอด หลักกำร วิธีกำร ท่ีอยู่ในต ำรำ อยู่ในห้องสมุด ซึ่งอยู่
ภำยนอกตัวบุคคล ที่สั่งสมกันมำเพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ โครงสร้ำงควำมรู้ หมำยถึง ควำมรู้ที่อยู่ภำยในตัวบุคคล ที่เกิดจำก
กำรเรียนรู้ของบุคคลนั้นๆ ซึ่งไม่ได้ลอกเลียนมำจำกองค์ควำมรู้ แต่ผู้ เรียนต้องสร้ำงขึ้นมำด้วยตนเอง เป็นควำมรู้ที่เกิดขึ้นใหม่ 
เมื่อพัฒนำโครงสร้ำงควำมรู้ต่อไปก็สำมำรถสร้ำงผลงำนเป็นองค์ควำมรู้ให้คนอ่ืนค้นคว้ำได้  องค์ควำมรู้ เป็นควำมรู้ที่เกิดขึ้นต่อ
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งอำจเกิดขึ้นจำกกำรถ่ำยทอดจำกประสบกำรณ์ หรือ จำกกำรวิ เครำะห์และสังเครำะห์ข้อมูล โดยควำมรู้
เกิดขึ้นนั้นผู้รับสำมำรถน ำไปใช้ได้โดยตรง หรือสำมำรถน ำมำปรับใช้ได้ เพื่อให้เหมำะกับสถำนกำรณ์หรืองำนที่กระท ำอยู่เป็น
ควำมรู้ที่เกิดขึ้นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยควำมรู้ที่เกิดขึ้นน้ันผู้รับสำมำรถน ำไปใช้ในลักษณะต่ำง ๆ ได้ 
 6. สำยกลำง ทำงสำยกลำงหรือควำมพอดีหรือควำมพอเพียง อันจะน ำไปสู่เศรษฐกิจพอเพียงที่ระดับบุคคล และสงัคม 
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Community Television Program Production Process, Case Study of Secure Andaman 

Community TV

Apinya	Chantrarakarn1 and Ausanee Sirisuntornpaiboon2*

Abstract
 Secure Andaman Community TV was established from the integration of non-governmental organizations, 

people organizations and educational institutions in Krabi, Phang-Nga, and Phuket. This community television 

station broadcasted varieties of programs involved with the Andaman community. And it was important as the 

media that changed the audience to broadcasters. Anyway, there is the question of whether people in the 

community can produce TV programs and how to adapt the television production process for the community. 

The purposes of this research were to explore (1) the community television station operating concept, (2) 

community television program production process, and (3) content that the audience was interested in. This 

research used mixed methods, including documentary analysis, semi-structured interviews, and Facebook insight 

data analysis. The results were as follows (1) Secure Andaman Community TV operating concept was community 

must be the media owner, operated by the community and for the audience in the community. The smartphone 

is the main device used for television program production. Secure Andaman Community TV did the live broadcast 

programs from 2 p.m. – 4 p.m. every Wednesday to Friday, on-air from Phuket, Phang-Nga, and Krabi station. 

(2) Television program production divided into 3 stages: pre-production which was the important stage, production, 

and post-production. (3) Content which the audience interested were knowledge and experience about 

community television operation, live broadcast about communities’ activities, and environment problem in 

Andaman’s area.

Keywords: Community	Television,	Television	program	production	process,	Secure	Andaman	Community	TV
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บทน า 
โทรทัศน์ชุมชนถือเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่ของสังคมไทย เนื่องจากที่ผ่านมาการด าเนินกิจการโทรทัศน์ในประเทศไทยส่วน

ใหญ่ด าเนินกิจการในลักษณะช่องรายการบริการธุรกิจ ประชาชนทั่วไปมีบทบาทเป็นผู้รับสาร  ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอล (2561) ได้นิยามว่าโทรทัศน์ชุมชน (Community Television) เป็นกิจการโทรทัศน์ท่ีกระจายสัญญาณครอบคลุมเฉพาะ
ท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่ง ไม่ครอบคลุมทั่วประเทศ ประชาชนจะมีบทบาทเป็นทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสาร โดยชุมชนเป็นเจ้าของสถานี 
ควบคุม และด าเนินการโดยชุมชนเอง เน้นการน าเสนอเนื้อหาสาระของชุมชนเอง ด าเนินการโดยไมมุงเนนผลก าไร และโดยทั่วไป
เป็นการด าเนินงานแบบสมัครใจ โดยมีอาสาสมัครจากชุมชนเป็นผูผลิตเนื้อหารายการ [1] ดังนั้นความโดดเด่นประการส าคัญของ
โทรทัศน์ชุมชนคือ การมีส่วนร่วมของประชาชน   

โทรทัศน์ชุมชนมีความส าคัญในฐานะเป็นพื้นที่หรือช่องทางในการสื่อสารของชุมชน ที่คนในชุมชนจะเข้าไปมีส่วนร่วมใน
ด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน การก าหนดนโยบาย ก าหนดเนื้อหาและรูปแบบรายการ การเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิต
รายการ เน้นการน าเสนอเรื่องราวในท้องถิ่นที่แตกต่างจากโทรทัศน์ส่วนกลาง เพื่อขับเคลื่อนประเด็นส าคัญของท้องถ่ินสู่การ
เปลี่ยนแปลง โดยใช้ภาษาและวัฒนธรรมของท้องถิ่นในศูนย์กลาง ซึ่งจะส่งผลต่อการสร้างจิตส านึกสาธารณะให้กับพลเมือง ภายใต้
สังคมแบบประชาธิปไตย (ภัทรา บุรารักษ์, 2555) [2] 

ทั้งนี้ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้เห็นว่า
การกระจายโอกาสให้ภาคประชาชนมีสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์คลื่นความถี่วิทยุโทรทัศน์มีความส าคัญ จึง ได้ก าหนดวางแผนให้มี
โทรทัศน์ชุมชนเป็นช่องรายการประเภทหนึ่งในโครงสร้างกิจการโทรทัศน์ดิจิทัลไทย  ซึ่ง โครงสร้างดังกล่าวก าหนดให้มีผู้ให้บริการ
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล 3 ประเภทหลัก และมีช่องรายการรวม 48 ช่อง แบ่งออกเป็นช่องรายการบริการสาธารณะ 
จ านวน 12 ช่อง  ช่องรายการบริการชุมชน จ านวน 12 ช่อง และช่องรายการบริการธุรกิจ จ านวน 24 ช่อง [1]  อย่างไรก็ตาม 
ในขณะนี้ ส านักงาน กสทช.ได้จัดสรรคลื่นความถี่ส าหรับช่องรายการบริการสาธารณะและบริการธุรกิจ ส่วนหนึ่ง ไปให้องค์กร
สาธารณะ ภาครัฐ และเอกชนต่างๆ แล้ว ยังเหลือเพียงช่องรายการบริการชุมชน ที่ยังไม่มีการจัดสรรคลื่นความถี่ให้แก่หน่วยงานใด  
การกระจายสิทธิ์ให้ประชาชนได้เป็นทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสารของสื่อโทรทัศน์ ซึ่งเป็นสื่อที่มีศักยภาพในการกระจายข่าวสารถึงคน
จ านวนมากได้อย่างรวดเร็ว เป็นเรื่องดี แต่ก็มีความซับซ้อนในการด าเนินการ  

เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ชุมชนได้ทดลองด าเนินการสถานีโทรทัศน์ชุมชน ในช่วงเดือนมีนาคม 2 560 – 
มีนาคม 2562  กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ 
(กทปส.) จึงไดจัดโครงการพัฒนาตนแบบสถานีโทรทัศนในระบบดิจิทัล ประเภทบริการชุมชนขึ้น  ซึ่งทีวีชุมชนอันดามันมั่นคง เป็น
สถานีโทรทัศน์ชุมชนหนึ่งที่ได้รับการสนับสนุน 

ทีวีชุมชนอันดามันมั่นคง เกิดขึ้นจากการรวมตัวขององค์กรพัฒนาเอกชน องค์ภาคประชาชน และสถาบันการศึกษาใน
จังหวัดกระบี่ พังงา และภูเก็ต เช่น มูลนิธิรักษ์ไทย ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านบางใหญ่  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต วิทยาลัยชุมชน
พังงา ด าเนินงานทดลองออกอากาศรายการโทรทัศน์ที่สนองตอบต่อความต้องการของชุมชนอันดามัน  โดยกลุ่มองค์กรเหล่านี้มี
จุดมุ่งหมายร่วมกันคือ ต้องการให้พื้นที่อันดามันมีสถานีโทรทัศน์ของตนเอง เนื่องจากพื้นที่มีภาษา ศิลปวัฒนธรรม ประเด็นปัญหา
สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเกิดภัยพิบัติต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ แต่สื่อส่วนกลางไม่ได้ให้ความส าคัญกับ
เรื่องเหล่านี้  

อย่างไรก็ตาม กลุ่มองค์กรที่จัดตั้งทีวีชุมชนอันดามันมั่นคงนี้ ไม่ใช่นักสื่อสารมวลชนมืออาชีพมาก่อน การทดลอง
ด าเนินงานสถานีโทรทัศน์ชุมชนในนามทีวีชุมชนอันดามันมั่นคง จึงมีความส าคัญในฐานะเป็นตัวแบบให้แก่ภาคประชาชนอื่นๆ ที่
สนใจงานโทรทัศน์ชุมชนศึกษาเรียนรู้การด าเนินงาน รวมถึงสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนด้านการสื่อสารในท้องถิ่น ซึ่ง
จะมีส่วนสนับสนุนนักศึกษาให้พ้ืนที่ของตนเองได้เข้าใจกระบวนการท างานโทรทัศน์ชุมชน 

ในการศึกษาครั้งนี้จึงมุ่งศึกษาแนวคิดการด าเนินงานของสถานีทีวีชุมชนอันดามันมั่นคง และศึกษากระบวนการผลิต
รายการโทรทัศน์ นอกจากนี้ยังได้ศึกษาเนื้อหารายการที่ผู้รับสารให้ความสนใจ ซึ่งผู้วิจัยมีค าถามว่าแนวคิดการด าเนินงานโทรทัศน์
ชุมชนของทีวีชุมชนอันดามันมั่นคงเป็นอย่างไร  กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ชุมชน ตั้งแต่ก่อนการผลิต ระหว่างผลิต และ
หลังการผลิต เป็นอย่างไร และเมื่อเผยแพร่รายการโทรทัศน์ท่ีผลิตโดยประชาชนออกไปแล้ว เน้ือหารายการแบบไหนท่ีประชาชน
ผู้รับสารของโทรทัศน์ชุมชนต้องการหรือให้ความสนใจ   
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

บทน า 
โทรทัศน์ชุมชนถือเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่ของสังคมไทย เนื่องจากที่ผ่านมาการด าเนินกิจการโทรทัศน์ในประเทศไทยส่วน

ใหญ่ด าเนินกิจการในลักษณะช่องรายการบริการธุรกิจ ประชาชนทั่วไปมีบทบาทเป็นผู้รับสาร  ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอล (2561) ได้นิยามว่าโทรทัศน์ชุมชน (Community Television) เป็นกิจการโทรทัศน์ท่ีกระจายสัญญาณครอบคลุมเฉพาะ
ท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่ง ไม่ครอบคลุมทั่วประเทศ ประชาชนจะมีบทบาทเป็นทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสาร โดยชุมชนเป็นเจ้าของสถานี 
ควบคุม และด าเนินการโดยชุมชนเอง เน้นการน าเสนอเนื้อหาสาระของชุมชนเอง ด าเนินการโดยไมมุงเนนผลก าไร และโดยทั่วไป
เป็นการด าเนินงานแบบสมัครใจ โดยมีอาสาสมัครจากชุมชนเป็นผูผลิตเนื้อหารายการ [1] ดังนั้นความโดดเด่นประการส าคัญของ
โทรทัศน์ชุมชนคือ การมีส่วนร่วมของประชาชน   

โทรทัศน์ชุมชนมีความส าคัญในฐานะเป็นพื้นที่หรือช่องทางในการสื่อสารของชุมชน ที่คนในชุมชนจะเข้าไปมีส่วนร่วมใน
ด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน การก าหนดนโยบาย ก าหนดเนื้อหาและรูปแบบรายการ การเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิต
รายการ เน้นการน าเสนอเรื่องราวในท้องถ่ินท่ีแตกต่างจากโทรทัศน์ส่วนกลาง เพื่อขับเคลื่อนประเด็นส าคัญของท้องถิ่นสู่การ
เปลี่ยนแปลง โดยใช้ภาษาและวัฒนธรรมของท้องถิ่นในศูนย์กลาง ซึ่งจะส่งผลต่อการสร้างจิตส านึกสาธารณะให้กับพลเมือง ภายใต้
สังคมแบบประชาธิปไตย (ภัทรา บุรารักษ์, 2555) [2] 

ทั้งนี้ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้เห็นว่า
การกระจายโอกาสให้ภาคประชาชนมีสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์คลื่นความถี่วิทยุโทรทัศน์มีความส าคัญ จึง ได้ก าหนดวางแผนให้มี
โทรทัศน์ชุมชนเป็นช่องรายการประเภทหน่ึงในโครงสร้างกิจการโทรทัศน์ดิจิทัลไทย  ซึ่ง โครงสร้างดังกล่าวก าหนดให้มีผู้ให้บริการ
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล 3 ประเภทหลัก และมีช่องรายการรวม 48 ช่อง แบ่งออกเป็นช่องรายการบริการสาธารณะ 
จ านวน 12 ช่อง  ช่องรายการบริการชุมชน จ านวน 12 ช่อง และช่องรายการบริการธุรกิจ จ านวน 24 ช่อง [1]  อย่างไรก็ตาม 
ในขณะนี้ ส านักงาน กสทช.ได้จัดสรรคลื่นความถี่ส าหรับช่องรายการบริการสาธารณะและบริการธุรกิจ ส่วนหนึ่ง ไปให้องค์กร
สาธารณะ ภาครัฐ และเอกชนต่างๆ แล้ว ยังเหลือเพียงช่องรายการบริการชุมชน ที่ยังไม่มีการจัดสรรคลื่นความถี่ให้แก่หน่วยงานใด  
การกระจายสิทธิ์ให้ประชาชนได้เป็นทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสารของสื่อโทรทัศน์ ซึ่งเป็นสื่อที่มีศักยภาพในการกระจายข่าวสารถึงคน
จ านวนมากได้อย่างรวดเร็ว เป็นเรื่องดี แต่ก็มีความซับซ้อนในการด าเนินการ  

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ชุมชนได้ทดลองด าเนินการสถานีโทรทัศน์ชุมชน ในช่วงเดือนมีนาคม 2 560 – 
มีนาคม 2562  กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ 
(กทปส.) จึงไดจัดโครงการพัฒนาตนแบบสถานีโทรทัศนในระบบดิจิทัล ประเภทบริการชุมชนขึ้น  ซึ่งทีวีชุมชนอันดามันมั่นคง เป็น
สถานีโทรทัศน์ชุมชนหนึ่งที่ได้รับการสนับสนุน 

ทีวีชุมชนอันดามันมั่นคง เกิดขึ้นจากการรวมตัวขององค์กรพัฒนาเอกชน องค์ภาคประชาชน และสถาบันการศึกษาใน
จังหวัดกระบี่ พังงา และภูเก็ต เช่น มูลนิธิรักษ์ไทย ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านบางใหญ่  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต วิทยาลัยชุมชน
พังงา ด าเนินงานทดลองออกอากาศรายการโทรทัศน์ที่สนองตอบต่อความต้องการของชุมชนอันดามัน  โดยกลุ่มองค์กรเหล่านี้มี
จุดมุ่งหมายร่วมกันคือ ต้องการให้พื้นที่อันดามันมีสถานีโทรทัศน์ของตนเอง เนื่องจากพื้นที่มีภาษา ศิลปวัฒนธรรม ประเด็นปัญหา
สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเกิดภัยพิบัติต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ แต่สื่อส่วนกลางไม่ได้ให้ความส าคัญกับ
เรื่องเหล่านี้  

อย่างไรก็ตาม กลุ่มองค์กรที่จัดตั้งทีวีชุมชนอันดามันมั่นคงนี้ ไม่ใช่นักสื่อสารมวลชนมืออาชีพมาก่อน การทดลอง
ด าเนินงานสถานีโทรทัศน์ชุมชนในนามทีวีชุมชนอันดามันมั่นคง จึงมีความส าคัญในฐานะเป็นตัวแบบให้แก่ภาคประชาชนอื่นๆ ที่
สนใจงานโทรทัศน์ชุมชนศึกษาเรียนรู้การด าเนินงาน รวมถึงสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนด้านการสื่อสารในท้องถิ่น ซึ่ง
จะมีส่วนสนับสนุนนักศึกษาให้พ้ืนที่ของตนเองได้เข้าใจกระบวนการท างานโทรทัศน์ชุมชน 

ในการศึกษาครั้งนี้จึงมุ่งศึกษาแนวคิดการด าเนินงานของสถานีทีวีชุมชนอันดามันมั่นคง และศึกษากระบวนการผลิต
รายการโทรทัศน์ นอกจากนี้ยังได้ศึกษาเนื้อหารายการที่ผู้รับสารให้ความสนใจ ซึ่งผู้วิจัยมีค าถามว่าแนวคิดการด าเนินงานโทรทัศน์
ชุมชนของทีวีชุมชนอันดามันมั่นคงเป็นอย่างไร  กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ชุมชน ต้ังแต่ก่อนการผลิต ระหว่างผลิต และ
หลังการผลิต เป็นอย่างไร และเม่ือเผยแพร่รายการโทรทัศน์ท่ีผลิตโดยประชาชนออกไปแล้ว เนื้อหารายการแบบไหนที่ประชาชน
ผู้รับสารของโทรทัศน์ชุมชนต้องการหรือให้ความสนใจ   

 
 
 

วิธีด าเนินการ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาแนวคิดการด าเนินงานของสถานีทีวีชุมชนอันดามันมั่นคง  (2) ศึกษา

กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ และ (3) ศึกษาเนื้อหาที่ผู้รับสารให้ความสนใจ โดยเป็นการศึกษาในช่วงพฤศจิกายน 2560- 
กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งเป็นช่วงที่ทีวีชุมชนอันดามันมั่นคงอยู่ในระหว่างได้รับการสนับสนุนจาก กองทุน กทปส.ให้ด าเนินงานจัดตั้ง
สถานีโทรทัศน์ชุมชน  เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) วิธีการศึกษาประกอบด้วย 3 วิธีการ ดงันี้ 

(1) การศึกษาเอกสาร รายงานการด าเนินงานโครงการ และคู่มือการปฏิบัติงานผลิตรายการของทีวีชุมชนอันดามันมั่นคง 
(2) การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้างเป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล เลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูล

หลักด้วยวิธีการการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกบุคลากรท่ีมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการด าเนินงาน
สถานีทีวีชุมชนอันดามันมั่นคง ศูนย์กระบี่ พังงา และภูเก็ต ได้แก่ หัวหน้าโครงการ คณะกรรมการ และผู้ด าเนินงานทีวีชุมชนอันดา
มันมั่นคงศูนย์กระบี่ ภูเก็ต และพังงา รวม 6 คน  

(3) การวิเคราะห์เนื้อหาของเพจเฟซบุ๊กทีวีชุมชนอันดามันมั่นคง เพื่อศึกษาประเภทเนื้อหาที่ผู้รับสารให้ความสนใจ  โดย
น าข้อมูลจากข้อมูลเชิงลึก (Insight Data) เพจเฟซบุ๊กทีวีชุมชนอันดามันมั่นคง ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 
2561 บันทึกหัวข้อโพสต์ที่มีจ านวนเวลาในการรับชมมากที่สุด 10 อันดับ แล้วศึกษาว่าเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับประเด็นอะไรที่ท าให้มี
ผู้สนใจติดตาม  

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาวิจัย ผู้วิจัยอธิบายผลการศึกษาแยกตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
1. แนวคิดการด าเนินงานทีวีชุมชนอันดามั่นคง  ทีวีชุมชนอันดามันมั่นคง เกิดขึ้นจากการรวมตัวขององค์กรพัฒนา

เอกชน องค์กรภาคประชาชน และสถาบันการศึกษาในจังหวัดกระบ่ี พังงา และภูเก็ต โดยมีองค์กรตั้งต้น ได้แก่ มูลนิธิรักษ์ไทย 
มูลนิธิอันดามัน จังหวัดกระบี่ ชมรมกู้ชีพกู้ภัย วิทยาลัยชุมชน จังหวัดพังงา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และไทยพีบี เอส ในฐานะ
องค์กรพี่เลี้ยง หลังจากด าเนินการไปได้ระยะหนึ่งมีองค์กรที่ร่วมด าเนินการเพิ่มเติมขึ้นอีก เช่น คาร์มินฟาร์มบ้านบางใหญ่ ศูนย์
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชุมชนเกาะคอเขา วัดสวนวาง จังหวัดพังงา   

หน่วยงานเหล่านี้มีความพยายามร่วมกันที่จะแสวงหารูปแบบและแนวทางในการด าเนินการทีวีชุมชนต้นแบบ เพื่อให้เกิด
การสื่อสารแนวระนาบระหว่างชุมชนต่างๆ ในพื้นที่อันดามัน เป็นการสื่อสารที่สอดคล้องกับบริบทหรือสภาพความเป็นจริงในพื้นที่ 
โดยประเด็นที่ให้ความสนใจ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อม การเกิดภัยพิบัติ ความหลากหลายทางเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และชาติพันธุ์ ซึ่งการด าเนินการนี้จะอยู่บนพื้นฐานเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน ประชาขนมีส่วนร่วมในฐานะ
เจ้าของสื่อ บริหารจัดการ ผลิตรายการ และเป็นผู้รับสาร [3] 

จากแนวคิดการด าเนินงานข้างต้น กลุ่มผู้ก่อตั้งทีวีชุมชนอันดามันมั่นคงได้สะท้อนสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวคิดที่
ออกแบบไว้ โดยเลือกใช้สมาร์ทโฟนเป็นเทคโนโลยีหลักในการผลิตรายการโทรทัศน์ ตั้งแต่ถ่ายท า ตัดต่อ และเผยแพร่เนื้อหา
รายการโทรทัศน์ เนื่องจากเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ประชาชนทั่วไปใช้กันอย่างแพร่หลาย  นอกจากน้ีผู้ผลิตบางรายที่มีทักษะและมี
กล้อง DSLR ก็ผลิตรายการด้วยการใช้อุปกรณ์ดังกล่าว ส่วนช่องทางการเผยแพร่รายการคือ เฟซบุ๊ก เพจทีวีชุมชนอันดามันมั่นคง 
เนื่องจากเป็นแพลตฟอร์มที่ประชาชนทั่วไปนิยมใช้ และไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้สื่อ ทั้งนี้ในช่วงที่ศึกษาวิจัย ทีวีชุมชนอันดามันมั่นคง 
ออกอากาศรายการสด (Live) เป็นประจ าทุกวันพุธ-วันศุกร์ ระหว่างเวลา 14.00-16.00 น. โดยประมาณ และหมุนเวียนการ
ออกอากาศจาก ศูนย์ภูเก็ต พังงา และกระบี่  

ในระยะเริ่มต้นทีวีชุมชนอันดามันมั่นคงได้ด าเนินการเผยแพร่แนวคิดโทรทัศน์ชุมชน พร้อมจัดฝึกอบรมทักษะการผลิต
รายการ ให้แก่ชุมชนที่เป็นเครือข่ายขององค์กรตั้งต้น เพื่อให้มีเนื้อหารายการจากประชาชนในพื้นที่ โดยการอบรมจะประกอบด้วย
การให้ผู้เข้าร่วมการอบรมวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนตนเองหาประเด็นที่น่าสนใจ การพัฒนาทักษะการผลิตวีดิทัศน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ 
และฝึกปฏิบัติน าเสนอประเด็นจากชุมชนเป็นคลิปวีดิทัศน์สั้น  

ส่วนรูปแบบการน าเสนอนั้น เพื่อให้มีการสื่อสารแบบแนวระนาบ จึงแบ่งศูนย์การออกอากาศรายการเป็น 3 ศูนย์ ได้แก่ 
ศูนย์ภูเก็ต พังงา และกระบี่ โดยแต่ละศูนย์ท าหน้าที่รวบรวมเนื้อหาจากเครือข่ายในพื้นที่มาออกอากาศในแต่ละสัปดาห์ รูปแบบ
รายการที่ผลิต เช่น การถ่ายทอดสดกิจกรรมส าคัญของชุมชน รายการรอบบ้านอันดามัน เป็นรายการปกิณกะ (Variety program) 
ที่เผยแพร่คลิปวีดิทัศน์สารคดีสั้นจากเครือข่าย รายการเพื่อนเตือนภัย รายการสนทนาเนื้อหาเกี่ยวกับการเตรียมรับมือภัยพิบัติ
ต่างๆ  รายการของหรอยคลองประสงค์ รายการสาธิตการท าอาหารจากทรัพยากรท้องถิ่น  รายการอันดาพาเท่ียว รายการ
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ท่องเที่ยวชุมชน ทั้งนี้รูปแบบและเนื้อหารายการเหล่านี้เกิดขึ้นจากการระดมความคิดเห็นของเครือข่ายในการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

 

2. กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์  การผลิตรายการโทรทัศน์ชุมชนของทีวีชุมชนอันดามันมั่นคง เป็นกระบวนการที่
มีความคล่องตัว ใช้บุคลากรน้อยกว่าการผลิตรายการของสถานีโทรทัศน์หลัก และใช้เครื่องมือผลิตรายการราคาประหยัด 

บุคลากรในการผลิตรายการตลอดทั้งกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ประกอบด้วย บุคลากรในการผลิตเนื้อหารายการ
จากแต่ละพื้นที่ ซึ่งมีเพียงคนเดียวก็สามารถถ่ายท าและตัดต่อเป็นวีดิทัศน์ได้  ส่วนการผลิตรายการจากศูนย์การผลิตแต่ละจังหวัด 
จะมีบุคลากรหลักประมาณ 2-3 คน ท าหน้าที่ผสมผสานกันหลายหน้าที่ เช่น ผู้ที่ควบคุมการผลิต ท าหน้าที่เขียนบท และเป็นผู้
ด าเนินรายการ  ผู้ที่ท าหน้าที่เป็นช่างภาพ ท าหน้าที่จัดสถานที่ จัดแสง ควบคุมเสียง และควบคุมเครื่องมือตัดเลือกภาพจากกล้อง
ต่างๆ (Switcher) พร้อมท้ังแพร่ภาพออกอากาศผา่นเฟซบุ๊ก  

ส าหรับเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตรายการ [3] แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ (1) ชุดเครื่องมือที่ประชาชนในแต่ละพื้นที่ใช้ผลิต 
วีดิทัศน์เพื่อส่งให้สถานีออกอากาศ ได้แก่ สมาร์ทโฟนใช้ส าหรับถ่ายวีดิทัศน์และตัดต่อ โดยใช้แอปพลิเคชัน Kinemaster หรือ 
Imovie ขาตั้งกล้องหรือไม้เซลฟี่ และหูฟังหรือสมอลทอล์กซึ่งสามารถใช้เป็นไมโครโฟนบันทึกเสียงให้มีความชัดเจน   (2) ชุด
เครื่องมือที่ใช้ผลิตรายการโทรทัศน์และออกอากาศของศูนย์การผลิต ประกอบด้วย สมาร์ทโฟน 2-3 เครื่อง เพื่อให้มีมุมกล้องที่
หลากหลาย ขาตั้งกล้อง ตัวยึดสมาร์ทโฟนส าหรับถ่ายวีดิทัศน์ ไมโครโฟนไร้สายและแบบมีสาย เลือกใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน  
ไอแพดและแอปพลิเคชั่น Switcher Studio ใช้เพื่อควบคุมเสียง ตัดสลับภาพจากมุมกล้องต่างๆ ใส่ตัวอักษร และส่งสัญญาณเพื่อ
ออกอากาศผ่านเพจเฟซบุ๊กทีวีชุมชนอันดามันมั่นคง หูฟังหรือสมอลทอล์กต่อเชื่อมกับไอแพด เพื่อตรวจสอบคุณภาพเสียงระหว่าง
การออกอากาศ  นอกจากนี้หากแสงไม่เพียงพอก็จะใช้ชุดไฟแอลอีดี พร้อมขาตั้งไฟ ทั้งนี้ชุดเครื่องมือดังกล่าวสามารถใช้ผลิต
รายการโทรทัศน์ได้ทั้งในสถานที่และนอกสถานที่  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 ซ้าย - การใช้สมาร์ทโฟนผลิตรายการทีวีชุมชน  ขวา- เพจเฟซบุ๊กทีวีชุมชนอันดามันมั่นคง 

 
โดยทั่วไปกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์จะแบ่งออกเป็น 3 ข้ัน ได้แก่ กระบวนการก่อนการผลิตรายการ 

(Preproduction or Planning and Preparation)  กระบวนการระหว่างการผลิตรายการ (Production)  และกระบวนการหลัง
การผลิตรายการ (Post production) [4]  ส าหรับกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ของทีวีชุมชนอันดามันมั่นคง แบ่งออกเป็น 3 
ขั้นตอนเช่นเดียวกัน แต่รายละเอียดการท างานแต่ละขั้นตอนมีความแตกต่าง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

2.1 กระบวนการก่อนการผลิตรายการ (Preproduction or Planning and Preparation) โดยทั่วไปในขั้นตอนนี้
จะประกอบด้วยการวางแผนการผลิตรายการ การค้นคว้าข้อมูล การเขียนบทรายการโทรทัศน์ การก าหนดทีมงาน สถานที่ถ่ายท า
รายการ ผู้แสดง และงบประมาณ หลังจากนั้นเป็นการติดต่อประสานงาน การซ้อมก่อนการผลิตจริง  

ส าหรับทีวีชุมชนอันดามันมั่นคงขั้นตอนนี้ถือเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญ เนื่องจากเป็นขั้นตอนที่จะท าให้ได้เนื้อหารายการ
จากชุมชนต่างๆ ส าหรับการวางแผนการผลิต คณะท างานทีวีชุมชนอันดามันมั่นคงจะมีการประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนการผลิต
รายการรายไตรมาส ก าหนดประเด็นที่จะออกอากาศไว้คร่าวๆ ประเด็นเหล่านี้ส่วนหนึ่งได้มาจากกลุ่มเครือข่ายของแต่ละศูนย์การ
ผลิตที่ผ่านการอบรมการผลิตสื่อทีวีชุมชน น าเนื้อหาจากการวิเคราะห์ชุมชนมาผลิตเป็นวีดิทัศน์สั้นๆ เช่น เรื่องการอนุรักษ์ปุาต้นน้ า
บริเวณบ้านบางใหญ่  การอนุรักษ์ปุาชายเลน บ้านคลองประสงค์  จังหวัดกระบี่  เรื่องอเวจีสีชมพู การใช้พื้นที่วัดพระนางสร้าง
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ท่องเที่ยวชุมชน ทั้งนี้รูปแบบและเนื้อหารายการเหล่านี้เกิดขึ้นจากการระดมความคิดเห็นของเครือข่ายในการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

 

2. กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์  การผลิตรายการโทรทัศน์ชุมชนของทีวีชุมชนอันดามันมั่นคง เป็นกระบวนการที่
มีความคล่องตัว ใช้บุคลากรน้อยกว่าการผลิตรายการของสถานีโทรทัศน์หลัก และใช้เครื่องมือผลิตรายการราคาประหยัด 

บุคลากรในการผลิตรายการตลอดทั้งกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ประกอบด้วย บุคลากรในการผลิตเนื้อหารายการ
จากแต่ละพื้นที่ ซึ่งมีเพียงคนเดียวก็สามารถถ่ายท าและตัดต่อเป็นวีดิทัศน์ได้  ส่วนการผลิตรายการจากศูนย์การผลิตแต่ละจังหวัด 
จะมีบุคลากรหลักประมาณ 2-3 คน ท าหน้าที่ผสมผสานกันหลายหน้าที่ เช่น ผู้ที่ควบคุมการผลิต ท าหน้าที่เขียนบท และเป็นผู้
ด าเนินรายการ  ผู้ที่ท าหน้าที่เป็นช่างภาพ ท าหน้าที่จัดสถานที่ จัดแสง ควบคุมเสียง และควบคุมเครื่องมือตัดเลือกภาพจากกล้อง
ต่างๆ (Switcher) พร้อมท้ังแพร่ภาพออกอากาศผา่นเฟซบุ๊ก  

ส าหรับเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตรายการ [3] แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ (1) ชุดเครื่องมือที่ประชาชนในแต่ละพื้นที่ใช้ผลิต 
วีดิทัศน์เพื่อส่งให้สถานีออกอากาศ ได้แก่ สมาร์ทโฟนใช้ส าหรับถ่ายวีดิทัศน์และตัดต่อ โดยใช้แอปพลิเคชัน Kinemaster หรือ 
Imovie ขาตั้งกล้องหรือไม้เซลฟี่ และหูฟังหรือสมอลทอล์กซึ่งสามารถใช้เป็นไมโครโฟนบันทึกเสียงให้มีความชัดเจน   (2) ชุด
เครื่องมือที่ใช้ผลิตรายการโทรทัศน์และออกอากาศของศูนย์การผลิต ประกอบด้วย สมาร์ทโฟน 2-3 เครื่อง เพื่อให้มีมุมกล้องที่
หลากหลาย ขาตั้งกล้อง ตัวยึดสมาร์ทโฟนส าหรับถ่ายวีดิทัศน์ ไมโครโฟนไร้สายและแบบมีสาย เลือกใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน  
ไอแพดและแอปพลิเคชั่น Switcher Studio ใช้เพื่อควบคุมเสียง ตัดสลับภาพจากมุมกล้องต่างๆ ใส่ตัวอักษร และส่งสัญญาณเพื่อ
ออกอากาศผ่านเพจเฟซบุ๊กทีวีชุมชนอันดามันมั่นคง หูฟังหรือสมอลทอล์กต่อเชื่อมกับไอแพด เพื่อตรวจสอบคุณภาพเสียงระหว่าง
การออกอากาศ  นอกจากนี้หากแสงไม่เพียงพอก็จะใช้ชุดไฟแอลอีดี พร้อมขาต้ังไฟ ทั้งนี้ชุดเครื่องมือดังกล่าวสามารถใช้ผลิต
รายการโทรทัศน์ได้ทั้งในสถานที่และนอกสถานที่  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 ซ้าย - การใช้สมาร์ทโฟนผลิตรายการทีวีชุมชน  ขวา- เพจเฟซบุ๊กทีวีชุมชนอันดามันมั่นคง 

 
โดยทั่วไปกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์จะแบ่งออกเป็น 3 ขั้น ได้แก่ กระบวนการก่อนการผลิตรายการ 

(Preproduction or Planning and Preparation)  กระบวนการระหว่างการผลิตรายการ (Production)  และกระบวนการหลัง
การผลิตรายการ (Post production) [4]  ส าหรับกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ของทีวีชุมชนอันดามันมั่นคง แบ่งออกเป็น 3 
ขั้นตอนเช่นเดียวกัน แต่รายละเอียดการท างานแต่ละขั้นตอนมีความแตกต่าง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

2.1 กระบวนการก่อนการผลิตรายการ (Preproduction or Planning and Preparation) โดยทั่วไปในขั้นตอนนี้
จะประกอบด้วยการวางแผนการผลิตรายการ การค้นคว้าข้อมูล การเขียนบทรายการโทรทัศน์ การก าหนดทีมงาน สถานที่ถ่ายท า
รายการ ผู้แสดง และงบประมาณ หลังจากนั้นเป็นการติดต่อประสานงาน การซ้อมก่อนการผลิตจริง  

ส าหรับทีวีชุมชนอันดามันมั่นคงขั้นตอนนี้ถือเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญ เนื่องจากเป็นขั้นตอนที่จะท าให้ได้เนื้อหารายการ
จากชุมชนต่างๆ ส าหรับการวางแผนการผลิต คณะท างานทีวีชุมชนอันดามันมั่นคงจะมีการประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนการผลิต
รายการรายไตรมาส ก าหนดประเด็นที่จะออกอากาศไว้คร่าวๆ ประเด็นเหล่านี้ส่วนหนึ่งได้มาจากกลุ่มเครือข่ายของแต่ละศูนย์การ
ผลิตที่ผ่านการอบรมการผลิตสื่อทีวีชุมชน น าเนื้อหาจากการวิเคราะห์ชุมชนมาผลิตเป็นวีดิทัศน์สั้นๆ เช่น เรื่องการอนุรักษ์ปุาต้นน้ า
บริเวณบ้านบางใหญ่  การอนุรักษ์ปุาชายเลน บ้านคลองประสงค์  จังหวัดกระบี่  เรื่องอเวจีสีชมพู การใช้พื้นที่วัดพระนางสร้าง

ในทางที่ไม่ถูกต้อง ของกลุ่มสตรีศรีถลาง   ส่วนหนึ่งมาจากการหาข้อมูลว่าในช่วงเวลานั้นๆ ในชุมชนจัดกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้าง 
ส่วนนี้จะผลิตในรูปแบบการถ่ายทอดเหตุการณ์ เช่น การถ่ายทอดสดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม ตะกั่วปุา จังหวัดพังงา และ
เนื้อหาอีกส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากคณะท างานพิจารณาเห็นว่าเป็นประเด็นส าคัญที่จะส่งผลกระทบต่อชุมชน จึงก าหนดออกมาเป็น
เนื้อหารายการ เช่น การสัมภาษณ์ คุณสมนึก กรดเสือ เครือข่ายปกปูองกระบี่จากถ่านหิน  

เมื่อมีแผนการผลิตรายการ แต่ละสัปดาห์ทีมงานของศูนย์การผลิตจะรวบรวมข้อมูลและเขียนบท ส าหรับบทรายการมี
การปรับให้เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน โดยเป็นเพียงการเขียนถึงประเด็นเนื้อหาที่จะใช้พูดคุยหรือเล่าเรื่องว่าประกอบด้วยเรื่องอะไรบ้าง 
ไม่เป็นบทรายการโทรทัศน์ที่มีการเขียนถึงบทภาพส าหรับการถ่ายท า และบทเสียงที่เขียนถึงค าบรรยาย เสียงเพลง เสียงประกอบ  
ทั้งนี้ทีมผลิตใช้วิธีการพูดคุยเพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันก่อนการผลิตเท่านั้น 

ขั้นตอนการก าหนดสถานที่การถ่ายท าและผู้ร่วมรายการ เป็นการก าหนดตามเรื่องราวท่ีน าเสนอในตอนน้ันๆ เนื่องจาก
เครื่องมือที่เลือกใช้ผลิตรายการเป็นชุดสมาร์ทโฟนท าให้มีความสะดวกในการเคลื่อนย้ายไปหาบุคคลหรือสถานที่ที่เกี่ยวข้องโดยใช้
ทีมผลิตรายการเพียง 1-2 คน ส่วนใหญ่แล้วเป็นจึงผลิตรายการในสถานที่จริง (On location) ตามชุมชนต่างๆ ที่เป็นเจ้าของเรื่อง 
หลังจากนั้นก็ติดต่อประสานงานตามที่วางแผนไว้ 

ส าหรับการก าหนดงบประมาณนั้น โดยหลักการแล้วการด าเนินงานโทรทัศน์ชุมชนเป็นการด าเนินงานแบบอาสาสมัคร 
และไม่มีโฆษณาในเชิงพาณิชย์ อย่างไรก็ตามในการผลิตรายการของทีวีชุมชนอันดามันมั่นคงมีค่าใช้จ่ายหลัก ได้แก่ ค่าอินเทอร์เน็ต
ที่ใช้ออกอากาศรายการ และค่าเดินทาง ในส่วนนี้ทีวีชุมชนอันดามันมั่นคงได้ให้งบประมาณสนับสนุนกับศูนย์ผลิตรายการแต่ละ
ศูนย์ในการผลิตแต่ละครั้ง 

2.2 กระบวนการระหว่างการผลิตรายการ (Production) เป็นข้ันตอนของการถ่ายท ารายการโทรทัศน์ ส าหรับทีวี
ชุมชนอันดามันมั่นคง มีการถ่ายท ารายการ 2 ลักษณะหลัก คือ  

 2.2.1 การถ่ายท ารายการโดยบันทึกภาพและเสียงไว้เพื่อการตัดต่อก่อนออกอากาศ ได้แก่ การถ่ายท าจากกลุ่ม
เครือข่ายจากพื้นที่ต่างๆ โดยใช้สมาร์ทโฟนเป็นกล้องและสมอลทอล์กเป็นไมโครโฟน  การถ่ายท ารายการโดยทีมผลิตจากศูนย์การ
ผลิตแต่ละจังหวัดจะถ่ายท าด้วยสมาร์ทโฟนเช่นเดียวกันหรือกล้อง DSLR แล้วแต่ความถนัดของทีมงาน การถ่ายท าในลักษณะนี้
เป็นการถ่ายท าเพื่อเก็บภาพ (Footage) เพื่อตัดต่อให้มีความสมบูรณ์ในภายหลัง  ทั้งนี้การถ่ายท ารายการส่วนใหญ่ของทีวีชุมชน
อันดามันมั่นคงจะผลิตรายการในลักษณะนี้ เพื่อให้ได้ภาพที่มีความสมบูรณ์ขึ้น 

 2.2.2 การถ่ายท ารายการและออกอากาศสด  การท างานลักษณะนี้จะใช้ในการถ่ายทอดสด (Live) กิจกรรมชุมชน 
การประชุมสัมมนาเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน  การถ่ายท ารายการจะใช้สมาร์ทโฟน เชื่อมสัญญาณเข้าไอแพด เพื่อตัดเลือกมุม
กล้อง และส่งออกอากาศผ่านเฟซบุ๊กทันที ซึ่งการท างานในลักษณะหลังนี้หากมีข้อผิดพลาดระหว่างการท างาน ทีมงานจะต้องมี
ทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ถึงแม้เครื่องมือจะมีความซับซ้อนน้อยกว่าการผลิตของสถานีโทรทัศน์หลัก แต่ต้องอาศัยความ
เชี่ยวชาญพอสมควร ผู้ด าเนินการหลักจึงยังเป็นทีมผลิตจากศูนย์ผลิตของแต่ละจังหวัด  

2.3 กระบวนการหลังการผลิตรายการ (Post production) ประกอบด้วยข้ันตอนการตัดต่อรายการ การส่งเสริม
รายการ และการประเมินผลรายการ   

ขั้นตอนนี้ เป็นการตัดต่อวีดิทัศน์ที่ได้ถ่ายท าไว้ หากเป็นกลุ่มเครือข่ายจะให้แอปพลิเคชันฟรีคือ Kinemaster ส าหรับ
โทรศัพท์ระบบแอนดรอย และ imovie ส าหรับระบบ ios  ส าหรับทีมผลิตรายการบางส่วนจะตัดต่อในคอมพิวเตอร์แล้วแต่ความ
สะดวกของแต่ละบุคคล รายการที่ตัดต่อเรียบร้อยจะน าไปออกอากาศตามผังเวลาที่ ก าหนดไว้ โดยศูนย์ภูเก็ตออกอากาศวันพุธ 
ศูนย์พังงาออกอากาศวันพฤหัสบดี และศูนย์กระบี่ออกอากาศวันศุกร์ เป็นการก าหนดวันออกอากาศให้สอดคล้องกับภารกิจการ
ด าเนินชีวิตของแต่ละพื้นที่ เช่น ช่วงบ่ายวันศุกร์เป็นวันที่กลุ่มมุสลิมต้องร่วมละหมาดในช่วงบ่าย จึงก าหนดออกอากาศจากศูนย์
พังงาเป็นวันพฤหัสบดี  

นอกจากนี้หลังรายการได้ออกอากาศสดตารางออกไปแล้ว มีการส่งเสริมรายการเพื่อเพิ่มจ านวนผู้รับชมแบบไม่ใช้เงิน 
(Organic) ผู้ผลิตได้แชร์ลิงก์รายการไปยังกลุ่มเฟซบุ๊กและไลน์ของเครือข่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่วนนี้การใช้เฟซบุ๊กเป็น
แพลตฟอร์มในการเผยแพร่รายการช่วยเปิดโอกาสให้ประชาชนในเครือข่ายสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นและแชร์รายการซึ่งเป็น
เรื่องราวของชุมชนตนให้กระจายออกสู่วงกว้างอีกทางหนึ่งด้วย  ส าหรับการประเมินผลรายการผู้ผลิตรายการพิจารณาจากจ านวน
ผู้กดไลค์ แชร์ การแสดงความคิดเห็น เป็นหลัก 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

3. เนื้อหาในเพจเฟซบุ๊กทีวีชุมชนอันดามันมั่นคงที่ผู้รับสารให้ความสนใจ  จากการศึกษาโพสต์ที่มียอดจ านวนเวลา
รับชมมากที่สุด 10 อันดับ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 สามารถจัดกลุ่มเนื้อหาได้ดังนี้  (1) โพสต์ที่มี
เนื้อหาเกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดความความรู้และประสบการณ์การด าเนินการทีวีชุมชน เช่น การถ่ายทอดสด “ทิศทางการท างาน
ในอนาคตของทีวีชุมชน" (7,039 นาที)  การเสริมศักยภาพการส่ือสารกลุ่มสตรีศรีถลาง จังหวัดภูเก็ต (1,688 นาที)  (2) การ
ถ่ายทอดสดกิจกรรมในชุมชน เช่น กิจกรรมฟื้นฟูปุาชายเลนเพื่อแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่บ้านคลองประสงค์ จังหวัดกระบี่ 
(3,241 นาที) กิจกรรมพิธีเปิดถนนวัฒนธรรมตะก่ัวปุา จังหวัดพังงา (2,905 นาที) และ (3) การน าเสนอประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่ เช่น การจัดการขยะในชุมชนเกาะกลาง จังหวัดกระบี่ (1,188 นาที)  การสัมภาษณ์คุณสมนึก กรดเสือ เครือข่ายปกปูอง
กระบี่จากถ่านหิน (815 นาที) และอัพเดทสถานการณ์การคัดค้าน พรบ.สิ่งแวดล้อม เครือข่ายประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(681 นาที)   

การอภิปรายผลการศึกษาวิจัย  จากการศึกษาผู้วิจัยพบว่า การเกิดขึ้นและการก าหนดแนวคิดของทีวีชุมชนอันดามัน
มั่นคง สอดคล้องกับแนวคิดโทรทัศน์ชุมชน ที่ส านักงานกสทช.ได้ก าหนดไว้ [1] กล่าวคือ เกิดขึ้นจากการรวมของกลุ่มองค์กรต่างๆ 
ในพื้นที่อันดามันเพื่อเป็นเจ้าของสื่อคือ เพจเฟซบุ๊กทีวีชุมชนอันดามั่นคงร่วมกัน ก าหนดแนวคิดในการผลิตรายการเพื่อตอบสนอง
ชุมชน โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ ต้ังแต่การก าหนดนโยบาย การก าหนดเน้ือหา การผลิตรายการ 
ด าเนินงานโดยไม่แสวงหาผลก าไร และผู้ท างานเป็นอาสาสมัคร  

ส าหรับกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ของทีวีชุมชนอันดามันมั่นคง มีขั้นตอนที่ใกล้เคียงกับการผลิตรายการโทรทัศน์
หลัก แต่การเลือกเครื่องมือผลิตรายการและช่องทางการเผยแพร่ ท าให้การผลิตรายการมีความซับซ้อนน้อยลง ทั้งนี้ประชาชนใน
กลุ่มเครือข่ายเข้าไปมีส่วนร่วมได้ในระดับที่แตกต่างกัน หากพิจารณาจาก กาญจนา แก้วเทพ (2546) ที่น าเสนอว่าระดับการมีส่วน
ร่วมของคนท้องถิ่นกับโทรทัศน์ชุมชนมีลักษณะเป็นภาพปิระมิด แบ่งออกเป็น 6 ระดับ ได้แก่ ขั้นต้นมีส่วนร่วมในการเป็นผู้รับสารที่
มีความกระตือรือร้นมีปฏิกิริยาตอบกลับ มีส่วนร่วมผลิตรายการ มีส่วนร่วมเป็นแหล่งข้อมูล มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เข้าใจ
โทรทัศน์ชุมชน และสูงสุดคือมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย  ทั้งนี้การมีส่วนร่วมในขั้นท้ายๆ ซึ่งอยู่ยอดปิระมิดจะมีจ านวนคน
เกี่ยวข้องลดลง [5] ส าหรับทีวีชุมชนอันดามันมั่นคง ประชาชนในพื้นที่ท างานของทีวีชุมชนอันดามันมั่นคงมีบทบาทเป็นทั้งผู้ส่งสาร
และผู้รับสาร และมีส่วนร่วมทั้ง 6 ระดับดังที่กล่าวมา  

หากพิจารณาตามกระบวนการผลิตรายการ (ดูภาพประกอบที่ 2) ขั้นตอนที่ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมได้มากที่สุด คือ 
ขั้นก่อนการผลิตรายการ มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม ตั้งแต่ร่วมก าหนดนโยบายของสถานีทีวีชุมชนอันดามันมั่นคง โดย
ผ่านตัวแทนองค์กรต่างๆ นอกจากนี้ยังเปิดให้ประชาชนในชุมชนร่วมก าหนดเนื้อหารายการ และเป็นผู้ให้ข้อมูลรายการ  ส่วนขั้น
การผลิตรายการ ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นผู้ผลิตรายการในส่วนการส่งวีดิทัศน์เรื่องราวจากพื้นท่ีไปออกอากาศ เป็นผู้ร่วมรายการ 
เป็นผู้ด าเนินรายการ และขั้นตอนหลังผลิตรายการ มีบทบาทในการตัดต่อวีดิทัศน์ของตนเอง และประชาชนในเครือข่ายยังสามารถ
มีส่วนร่วมในการส่งเสริมรายการผ่านการแชร์ เนื้อหาในเฟซบุ๊กไปเผยแพร่ต่อ หากเป็นการผลิตรายการแบบถ่ายทอดสดที่การ
ท างานมีความซับซ้อนการมีส่วนร่วมของประชาชนในสองข้ันตอนหลังจะลดน้อยลง  นอกจากน้ีในฐานะผู้รับสารประชาชนมีส่วน
ร่วมติดตามรับชม ร่วมกดไลค์และแสดงความคิดเห็น ผลการศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนกับทีวีอันดามันมั่นคงส่วนนี้ มี
ความใกล้เคียงกับ ชัยวัฒน์ จันธิมา และสหัทยา วิเศษ (2562) ท่ีศึกษาโทรทัศน์ชุมชนพะเยาทีวี แต่พะเยาทีวีประชาชนมีส่วนร่วมใน
การสนับสนุนเงินทุนและทรัพยากรเพื่อจัดกิจกรรมระดมในสถานีโทรทัศน์ด้วย [6]   
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1999
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

3. เนื้อหาในเพจเฟซบุ๊กทีวีชุมชนอันดามันมั่นคงที่ผู้รับสารให้ความสนใจ  จากการศึกษาโพสต์ที่มียอดจ านวนเวลา
รับชมมากที่สุด 10 อันดับ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 สามารถจัดกลุ่มเนื้อหาได้ดังนี้  (1) โพสต์ที่มี
เนื้อหาเกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดความความรู้และประสบการณ์การด าเนินการทีวีชุมชน เช่น การถ่ายทอดสด “ทิศทางการท างาน
ในอนาคตของทีวีชุมชน" (7,039 นาที)  การเสริมศักยภาพการส่ือสารกลุ่มสตรีศรีถลาง จังหวัดภูเก็ต (1,688 นาที)  (2) การ
ถ่ายทอดสดกิจกรรมในชุมชน เช่น กิจกรรมฟื้นฟูปุาชายเลนเพื่อแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่บ้านคลองประสงค์ จังหวัดกระบี่ 
(3,241 นาที) กิจกรรมพิธีเปิดถนนวัฒนธรรมตะกั่วปุา จังหวัดพังงา (2,905 นาที) และ (3) การน าเสนอประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่ เช่น การจัดการขยะในชุมชนเกาะกลาง จังหวัดกระบี่ (1,188 นาที)  การสัมภาษณ์คุณสมนึก กรดเสือ เครือข่ายปกปูอง
กระบี่จากถ่านหิน (815 นาที) และอัพเดทสถานการณ์การคัดค้าน พรบ.สิ่งแวดล้อม เครือข่ายประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(681 นาที)   

การอภิปรายผลการศึกษาวิจัย  จากการศึกษาผู้วิจัยพบว่า การเกิดขึ้นและการก าหนดแนวคิดของทีวีชุมชนอันดามัน
มั่นคง สอดคล้องกับแนวคิดโทรทัศน์ชุมชน ที่ส านักงานกสทช.ได้ก าหนดไว้ [1] กล่าวคือ เกิดขึ้นจากการรวมของกลุ่มองค์กรต่างๆ 
ในพื้นที่อันดามันเพื่อเป็นเจ้าของสื่อคือ เพจเฟซบุ๊กทีวีชุมชนอันดามั่นคงร่วมกัน ก าหนดแนวคิดในการผลิตรายการเพื่อตอบสนอง
ชุมชน โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ ต้ังแต่การก าหนดนโยบาย การก าหนดเนื้อหา การผลิตรายการ 
ด าเนินงานโดยไม่แสวงหาผลก าไร และผู้ท างานเป็นอาสาสมัคร  

ส าหรับกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ของทีวีชุมชนอันดามันมั่นคง มีขั้นตอนที่ใกล้เคียงกับการผลิตรายการโทรทัศน์
หลัก แต่การเลือกเครื่องมือผลิตรายการและช่องทางการเผยแพร่ ท าให้การผลิตรายการมีความซับซ้อนน้อยลง ทั้งนี้ประชาชนใน
กลุ่มเครือข่ายเข้าไปมีส่วนร่วมได้ในระดับที่แตกต่างกัน หากพิจารณาจาก กาญจนา แก้วเทพ (2546) ที่น าเสนอว่าระดับการมีส่วน
ร่วมของคนท้องถิ่นกับโทรทัศน์ชุมชนมีลักษณะเป็นภาพปิระมิด แบ่งออกเป็น 6 ระดับ ได้แก่ ขั้นต้นมีส่วนร่วมในการเป็นผู้รับสารที่
มีความกระตือรือร้นมีปฏิกิริยาตอบกลับ มีส่วนร่วมผลิตรายการ มีส่วนร่วมเป็นแหล่งข้อมูล มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เข้าใจ
โทรทัศน์ชุมชน และสูงสุดคือมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย  ทั้งนี้การมีส่วนร่วมในขั้นท้ายๆ ซึ่งอยู่ยอดปิระมิดจะมีจ านวนคน
เกี่ยวข้องลดลง [5] ส าหรับทีวีชุมชนอันดามันมั่นคง ประชาชนในพื้นที่ท างานของทีวีชุมชนอันดามันมั่นคงมีบทบาทเป็นทั้งผู้ส่งสาร
และผู้รับสาร และมีส่วนร่วมทั้ง 6 ระดับดังที่กล่าวมา  

หากพิจารณาตามกระบวนการผลิตรายการ (ดูภาพประกอบที่ 2) ขั้นตอนที่ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมได้มากที่สุด คือ 
ขั้นก่อนการผลิตรายการ มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม ตั้งแต่ร่วมก าหนดนโยบายของสถานีทีวีชุมชนอันดามันมั่นคง โดย
ผ่านตัวแทนองค์กรต่างๆ นอกจากนี้ยังเปิดให้ประชาชนในชุมชนร่วมก าหนดเนื้อหารายการ และเป็นผู้ให้ข้อมูลรายการ  ส่วนขั้น
การผลิตรายการ ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นผู้ผลิตรายการในส่วนการส่งวีดิทัศน์เรื่องราวจากพื้นที่ไปออกอากาศ เป็นผู้ร่วมรายการ 
เป็นผู้ด าเนินรายการ และขั้นตอนหลังผลิตรายการ มีบทบาทในการตัดต่อวีดิทัศน์ของตนเอง และประชาชนในเครือข่ายยังสามารถ
มีส่วนร่วมในการส่งเสริมรายการผ่านการแชร์ เนื้อหาในเฟซบุ๊กไปเผยแพร่ต่อ หากเป็นการผลิตรายการแบบถ่ายทอดสดที่การ
ท างานมีความซับซ้อนการมีส่วนร่วมของประชาชนในสองข้ันตอนหลังจะลดน้อยลง  นอกจากนี้ในฐานะผู้รับสารประชาชนมีส่วน
ร่วมติดตามรับชม ร่วมกดไลค์และแสดงความคิดเห็น ผลการศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนกับทีวีอันดามันมั่นคงส่วนนี้ มี
ความใกล้เคียงกับ ชัยวัฒน์ จันธิมา และสหัทยา วิเศษ (2562) ท่ีศึกษาโทรทัศน์ชุมชนพะเยาทีวี แต่พะเยาทีวีประชาชนมีส่วนร่วมใน
การสนับสนุนเงินทุนและทรัพยากรเพื่อจัดกิจกรรมระดมในสถานีโทรทัศน์ด้วย [6]   
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ด้านเนื้อหารายการที่ผู้รับชมให้ความสนใจ จากข้อค้นพบในการวิจัยท าให้เห็นว่า ถึงแม้จะเป็นการผลิตรายการจากผู้ผลิต
ที่ไม่ใช่นักสื่อสารมวลชนอาชีพ และไม่ได้ใช้เครื่องมือแบบสถานีโทรทัศน์หลัก แต่เนื้อหาเรื่องราวของชุมชนก็สามารถดึงดูดความ
สนใจผู้รับสารได้ ดังจะเห็นจากประเด็นที่มีผู้รับชมมาก คือ การถ่ายทอดความความรู้และประสบการณ์การด าเนินการทีวีชุมชน 
การถ่ายทอดสดกิจกรรมของชุมชน และการน าเสนอประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ แตกต่างจากสุภนันท์ ฤทธิ์มนตรี และ 
นิธิดา แสงสิงแก้ว (2558) ที่พบว่า เนื้อหาสารที่ประชาชนต้องการให้สถานีโทรทัศน์ชุมชนพะเยาทีวีน าเสนอ คือ ข่าวสารการ
ท างานของหน่วยงานท้องถิ่น เป็นข่าวสารเชิงตรวจสอบ ข้อมูลเชิงลึกเฉพาะท้องถิ่น [7] 

การที่ทีวีชุมชนอันดามันมั่นคง ผลิตรายการโดยใช้สมาร์ทโฟนและเผยแพร่รายการโทรทัศน์ผ่านแพลตฟอร์มเฟซบุ๊ก มี
ความสอดคล้องกับแนวคิดของโทรทัศน์ชุมชนเป็นอย่างยิ่ง เน่ืองจากเฟซบุ๊กเป็นช่องทางการส่ือสารท่ีเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถ
เข้าถึงได้ทั้งในฐานะผู้ส่งสารหรือการเป็นผู้ผลิตเนื้อหารายการ และการเป็นผู้รับสารที่ร่วมแสดงความคิดเห็ น ร่วมกระจายข่าวสาร 
นอกจากนี้เครื่องมือผลิตรายการที่ราคาไม่สูงนัก ท าให้สอดคล้องกับแนวคิดโทรทัศน์ชุมชนที่ต้องด าเนินการโดยไม่มุ่งเน้นแสวงหา
ก าไร และบุคลากรท างานในลักษณะอาสาสมัคร การด าเนินงานของทีวีชุมชนอันดามันมั่นคงจึงมีส่วนส าคัญในการท าให้ชุมชนได้
เข้าใจแนวคิดโทรทัศน์ชุมชนซึ่งดูเหมือนเป็นเรื่องไกลตัว ตระหนักถึงสิทธิในการสื่อสารของตนเอง และท าให้เกิดความเชื่อมั่นว่า
ประชาชนทั่วไปก็สามารถผลิตรายการโทรทัศน์ที่ตอบสนองความต้องการของท้องถ่ินตนเองได้  ดังนั้นในระหว่างที่รอการจัดสรร
คลื่นความถี่ภาคพื้นดิน ส าหรับโทรทัศน์ดิจิทัล แบบบริการชุมชน ควรมีการส่งเสริมให้ภาคประชาชนกลุ่มต่างๆ ทดลองด าเนินการ
โทรทัศน์ชุมชนโดยใช้เครื่องมือที่ประหยัดและเข้าถึงง่ายเช่นเดียวกับทีวีชุมชนอันดามันมั่นคง 

 
สรุปผลการวิจยั 

ทีวีชุมชนอันดามันมั่นคงได้ด าเนินงานตามแนวคิดโทรทัศน์ชุมชน ที่ชุมชนเป็นเจ้าของสื่อ ควบคุม และด าเนินการโดย
ชุมชนเอง ด าเนินงานในลักษณะอาสาสมัคร โดยตัวองค์กรประกอบข้ึนด้วยหลายภาคส่วนในจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่  โดย
กระบวนการผลิตรายการของทีวีชุมชนอันดามันมั่นคง ได้มีการปรับให้ง่าย ประหยัดงบประมาณ และเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้าไปมี
ส่วนร่วมได้ โดยเลือกใช้สมาร์ทโฟนเป็นเครื่องมือการผลิตรายการ และเผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊ก  ทั้งนี้กระบวนการก่อนการผลิตรายการ
เป็นขั้นตอนที่เปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่เข้าไปมีส่วนร่วมมากที่สุด และเนื้อหารายการที่เกี่ยวข้องกับชุมชนเอง เป็นเนื้อหาที่มี
ผู้รับสารให้ความสนใจติดตาม 
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บทนำ 

  บทความนี้ตองการศึกษาระบบความสัมพันธทางสังคมและเศรษฐกิจของชาวจีนฮกจิวในยุคการตั้งถิ่นฐานและ

บุกเบิกพื ้นที่การทำสวนยางพาราในชุมชนนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหวางพ.ศ.2468-25032 มีการใชระบบ

ความสัมพันธทางสังคมแบบจีน ผานรูปแบบ “ความสัมพันธของครอบครัวและเครือญาติ/ความสมัพันธแบบกงสี/ความสัมพันธ

แบบกวนซี” ในการผูกโยงสายสัมพันธกันในการบุกเบิกพื้นที่และขับเคลื่อนการทำสวนยางพาราในพื้นที่ศึกษา ทำใหในหวง

ระยะเวลาดังกลาวนี้การดำรงอยูของชาวจีนฮกจิวทามกลางความสัมพันธทางสังคมและเศรษฐกิจแฝงฝง(Embedded) เปน

สวนเดียวกัน  

ชาวจีนฮกจิวกับการบุกเบิกพ้ืนท่ีทำสวนยางพารา  

   ในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ชาวจีนฮกจิว3 (Hokchiu/Fuzhou : 福州人) เปนกลุมชาติพันธุจีนกลุมหนึ่งที่มี

บทบาทสำคัญในการบุกเบิกสวนยางพาราในภาคใต ชาวจีนฮกจิวเปนกลุมคนท่ีอพยพมาจากเมืองซีเทียวัน (Sitiawan) รัฐเประ 

(Perak) มลายา4 (Malaya) โดยเคยเปนแรงงานในสวนยางพาราของนายทุนจีนและนายทุนอังกฤษในมลายา เมื่อชาวจีนกลุมนี้

ทราบขาววารัฐบาลสยามเปดโอกาสใหมีการจับจองที่ดินเพื่อทำสวนยางพาราอยางเสรี ชาวจีนฮกจิวกลุมแรกจึงอพยพเขามา

ในสยามเมื่อพ.ศ.24685 เพื่อบุกเบิกสวนยางพาราบริเวณสองขางทางรถไฟในเขตพ้ืนที่ชุมชนนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

โดยนำประสบการณและทักษะในการทำสวนยางพาราจากดินแดนมลายามาประยุกตใชกับสวนยางพาราในสยาม โดยรัฐบาล

สยามไดอนุญาตใหชาวจีนโพนทะเลเหลานี้ที่ไมไดอางตัวเปนคนในบังคับตะวันตก สามารถจับจองที่ดนิสำหรับทำสวนยางพารา

ไดไมเกิน 100 ไรตอคน และหากใครตองการขยายพื้นที่ทำสวนยางพารามากกวาที่กำหนดก็สามารถทำเรื่องขออนุญาตในแต

ละทองท่ีได6 จากบริบทดังกลาวดึงดูดใหชาวจีนฮกจิวไดอพยพเขามาบุกเบิกพ้ืนที่ทำสวนยางพารา และตั้งถิ่นฐานอยางถาวรใน

ชุมชนนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช กระทั่งไดปรับตัวกลายเปนพอคายางพาราที่มีบทบาทสำคัญในวิถีการผลิตและการคา

ยางพาราของภาคใตจนถึงปจจุบัน 
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เรื่อง “พลวัตทางเศรษฐกิจและความสัมพันธทางสงัคมของชมุชนจีนฮกจิวในอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช” 
2 การศึกษาในหวงระยะเวลานี ้เริ ่มตนศึกษาตั ้งแตชาวจีนฮกจิวเขาตั ้งถิ ่นฐานและบุกเบิกพื ้นที ่ทำสวนยางพาราในชุมชนนาบอน จังหวัด

นครศรีธรรมราช ซึ่งเปนหวงระยะเวลาที่ชาวจีนฮกจิวมีวิถีการผลิตยางพาราแบบดั้งเดิม โดยระยะเวลาตั้งแตพ.ศ.2503 เปนตนไป วิถีการผลิต

ยางพาราของชาวจีนฮกจิวเขาสูกระบวนการผลิตภายใตระบบเศรษฐกิจยางพาราสมัยใหม ตามนโยบายของรัฐที่ตองการสงเสริมใหยางพาราเปนพืช

พาณิชย โดยมีการสงเสริมใหมีการปลูกยางพาราพันธุใหมแทนพันธุพื้นเมือง 
3ชาวจีนฮกจิวเปนกลุมชาติพันธุ จีนที่มีถิ่นฐานเดิมอยูในเมืองฝูโจว (Fuzhou : 福州市) มณฑลฝูเจี้ยน (Fujian : 福建省) ประเทศจีน ชาวจีน   

ฮกจิวจำนวนหนึ่งไดอพยพเขาไปตั้งถิ่นฐานในมลายา เพื่อเปนแรงงานในสวนยางพาราของนายทุนอังกฤษ กระทั่งตอมาชาวจีนฮกจิวจากรัฐเประ 

มลายา ไดอพยพเขามาตั้งถ่ินฐานและบุกเบิกพื้นที่สวนยางพาราในแผนดินสยาม 
4 มลายา เปนคำที่ใชเรยีกรฐับนคาบสมุทรมลายู ซึ่งอยูภายใตการปกครองของอาณานิคมอังกฤษ ปจจุบันหมายถึงประเทศมาเลเซยี 
5 สัมภาษณนายสวาง ตันติพิสิทธิ ์เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558. 
6 ภูวดล ทรงประเสริฐ.  (2535).  ทุนสิงคโปร : การผูกขาดตลาดยางพาราและดีบุกไทย. หนา 72-73. 
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ครอบครัวและเครือญาติ : ระบบความสัมพันธทางสังคมของชาวจีนฮกจิว  

   ชาวจีนโพนทะเลแมวาจะอพยพเขาตั้งถ่ินฐาน ณ ดินแดนใดในโลกนี้ก็ยังคงยึดมั่นและใหความสำคัญกับธรรมเนียม

ปฏิบัติของชาวจีน โดยเฉพาะอยางย่ิงสิ่งท่ีเรียกวา “สายสัมพันธ 5 ลักษณะ” ซึ่งหมายถึง ถิ่นกำเนิด สายเลือด บุญ อาชีพ และ

วัฒนธรรม สายสัมพันธ 5 ลักษณะนี้เปนองคประกอบสำคัญที่กำหนดความสมัพันธทางเศรษฐกิจและสงัคมของชาวจีน7 ภายใต

โครงสรางความสัมพันธทางสังคมของชาวจีนโพนทะเลดังกลาว ความสัมพันธดานถิ ่นกำเนิดและสายเลือด เปนระบบ

ความสัมพันธที่สำคัญที่สุดในสังคมจีน ซึ่งความสัมพันธแบบ “เครือญาติ” เปนความสัมพันธทางสังคมที่เกิดจากการแตงงาน

และการมีบุตรหลาน เครือขายที่ถักทอข้ึนจากการแตงงานและการมีบุตรหลานอาจขยายไปโอบรวมผูคนจำนวนนับไมถวนเขา

ไวดวยกัน และความสัมพันธแบบ “เครือญาติเสมือน/ความเปนจีนกลุมเดียวกัน” เปนความสัมพันธทางสังคมที่เกิดจากการที่

ผูคนมีถ่ินกำเนิดเดียวกัน ยอมมีความสัมพันธเกาะเกี่ยวกันลักษณะเสมือนเครอืญาติตน 

   ความสัมพันธทางสังคมของชาวจีนฮกจิวในระยะเริ่มแรกของการตั้งถิ่นฐานอาศัย “ความสัมพันธแบบจีน” อยาง

เหนียวแนน ความสัมพันธทางการผลิตวางอยูบนฐานการเกาะเก่ียวรอยรดัความสัมพันธทางสังคมและเศรษฐกิจอยางแนบแนน 

ในหวงเวลานี้ชีวิตทางสังคมและชีวิตทางเศรษฐกิจของชาวจีนฮกจิวแฝงฝง (Embedded) เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และเปน

รากฐานสำคัญในการหนุนนำใหชาวจีนฮกจิวสามารถใชเปนฐานในการตั้งถิ่นฐานและบุกเบิกสวนยางพาราในภาคใต โดยชาว

จีนฮกจิวยึดมั่นและใหความสำคัญกับธรรมเนียมปฏิบัติของชาวจีน โดยเฉพาะอยางยิ่งสิ่งที่เรียกวา “สายสัมพันธ 5 ลักษณะ” 

ในหวงระยะเวลาแรกของการตั้งถิ่นฐานในชุมชนนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราช ชาวจีนฮกจิวอาศัยการรักษาสายสัมพันธ

ระหวางบุคคลผานรูปแบบลักษณะสายสัมพันธที่กลาวถึงขางตน ทั้งความสัมพันธภายในครอบครัวและกับบุคคลอื่น โดย

ความสัมพันธภายในครอบครัวนั้น ดวยเหตุที่สังคมจีนเปนสังคมที่ยึดหลักการ “ชายเปนใหญ” ชาวจีนฮกจิวจึงตองเคารพเช่ือ

ฟงบิดาซึ่งถือเปนผูนำครอบครัวหรือผูมีอำนาจมากที่สุดในครอบครัว หากครอบครัวนั้นๆไมมีบิดา ก็จะเคารพเชื่อฟงผูนำฝาย

ชายของครอบครัว เชน ลุง อา หรือพี่ชาย เปนตน สวนความสัมพันธกับบุคคลอื่น ดวยเหตุที่สังคมจีนใหความสำคัญกับ 

“ลำดับชั้นทางสังคม” ชาวจีนฮกจิวจึงตองใหความสำคัญกับผูนำหรือผูอาวุโสในชุมชน เชน การยอมรบัในบทบาทของผูนำหรอื

ผูอาวุโสในการดำเนินกิจกรรมตางๆในชุมชน ผานการรวมกลุมหรือองคกรทางสังคม การยอมรับการเจรจาความไกลเกลี่ยขอ

พิพาทระหวางกัน การยอมรับความชวยเหลือเรื่องเอกสารสิทธิ์กับทางราชการไทย เปนตน โดยการดำเนินการดังกลาว ผูนำ

หรือผูอาวุโสในชุมชนจะเปนตัวกลางสำคัญในการแกไขปญหาหรือชวยเหลือชาวจีนฮกจิวดวยกัน8 

   ดวยเหตุดังนี้ชาวจีนฮกจิวซึ่งมีถิ่นฐานเดิมอยูที่เมืองฝูโจว มณฑลฝูเจี้ยน ประเทศจีน จึงถือวาพวกตนมีบรรพบรุุษ

รวมกัน และมีความเปน “เครือญาติ/เครือญาติเสมือน/ความเปนจีนฮกจิว” เมื่อครั้งอพยพมาตั้งถิ่นฐานยังเมืองซีเทียวัน รัฐ  

เประ มลายา ก็ไดเดินทางมาพรอมๆกัน กระทั่งตอมาไดอพยพเขาตั้งถิ่นฐานในชุมชนนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อ

บุกเบิกที่ดินในดินแดนแหงใหมที่สรางความหวังใหชาวจีนฮกจิวนี้ ตางก็ยึดหลักการที่วาพวกตนเปน “เครือญาติ/เครือญาติ

เสมือน/ความเปนจีนฮกจิว” ตองชวยเหลือเจือจุนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งดวยเงื่อนไขสำคัญในการบุกเบิกจับจองที่ดินเพื่อทำ

 
7ดูรายละเอียดเพิ่มใน หลินฟง. วาดวยเรื่อง “สายสัมพันธ 5 ลักษณะ” และสังคมชาวจีนโพนทะเล (กลุมชาวจีน) ในไทย.ในสุภางค จันทวานิช และ

คณะ. (2539). ชาวจนีแตจิ๋วในประเทศไทยและในภูมิลำเนาเดิมที่เฉาซนั : สมัยที่สอง ทาเรือซานโถว (2403-2492) หรือ (1860-1949). หนา 

95-98. 
8 สัมภาษณนายอุดม วัชรวิจิตร เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561. จากการสัมภาษณพบวา ชาวจีนฮกจิวในอดีตจะชวยเหลือกันภายในชุมชน โดยผูนำ

ชุมชนจะเปนผูมีบทบาททางสงัคมในการดำเนินการจัดการภายในชุมชน และปฏิสัมพันธกับรัฐในดานตางๆ    
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สวนยางพาราตองใชกำลังแรงงานจำนวนมากในการหักรางถางพง ชาวจีนฮกจิวที่อพยพเขามาระลอกเดียวกันไดใชความ

สามัคคีและความเอื้ออาทรตอกันในการจัดสรรที่ดินทำกินระหวางกัน และมีการพึ่งพิงสัมพันธกันภายใตความสัมพันธในการ

ผลิตของระบบ “กงสี” ที ่ม ี “การแชรทรัพยากรที ่ด ินและการผลิตในครัวเรือน” เพื ่อเปนกลไกสำคัญในการควบคุม

ความสัมพันธทางสังคมและเศรษฐกิจผานการผลิตในครัวเรือน 

  ดวยความยึดถือในขนบธรรมเนียมและระบบคุณคาความเปนจีนของชาวจีนฮกจิว ทำใหความสัมพันธทางสังคม

และความสัมพันธทางเศรษฐกิจของชาวจีนฮกจิวในชวงระยะเวลาเริ่มแรกของการตั้งถิ่นฐานและบุกเบิกพื้นที่เพื่อทำสวน

ยางพาราในชุมชนนาบอน จังหวัดนครศรธีรรมราช มีความเกาะเกี่ยวสัมพันธกันอยางแยกไมออก และดวยสำนึกของความเปน

จีนโพนทะเล ชาวจีนฮกจิวจึงมีการรวมกลุมและสรางเครือขายทางสังคมวัฒนธรรมขึ ้น เพื ่อเปนศูนยรวมของพลังทาง

วัฒนธรรมในการหลอหลอมอัตลักษณความเปนจีน โดยขับเคลื่อนผานศาลเจาและสมาคมจีน  

ระบบกงสี : วิถีและพลังทางสังคมและเศรษฐกิจของชาวจีนฮกจิว 

   “กงส”ี (Kongsi : 公司) เปนระบบความสัมพันธทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีความสำคัญตอวิถีชีวิตของชาวจีน ท้ัง

ในเรื่องการผลิต การกินอยู การรวมกลุมจัดตั้งองคกร และการปกครอง ระบบกงสีถือกำเนิดและขยายตัวไปตามความสัมพันธ

ทางการคาและการผลิตของดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใตกับดินแดนทางตอนใตของจีน ซึ่งเกิดขึ้นในคริสตศตวรรษที่ 18 

และ 19 เปนระบบที่ชาวจีนโพนทะเลใชในการจัดการผลิต จัดการธุรกิจ ทั้งทางดานการลงทุนและควบคุมแรงงาน อีกทั้งเพ่ือ

รวมตัวคนที่มาจากประเทศ หมูบาน และตระกูลเดียวกันที่มีความใกลชิดและผูกพันไวดวยกัน ภายใตระบบการผลิตในกงสี

หรือระบบหุนสวนในกงสีจึงเปนระบบความสัมพันธแนวราบที่ไดดึงดูดแรงงานใหเขารวมภายใตความสัมพันธแบบพ่ีนอง9 

   ระบบครอบครัวของชาวจีนฮกจิวมีลักษณะเปน “ระบบกงสี” ซึ ่งระบบกงสีในอดีตเปนระบบการผลิตในวิถี

ครัวเรือน โดยในกงสีจะประกอบดวย พอ แม ลูก ลูกสะใภ และหลาน สังคมชายเปนใหญของครอบครัวจีน พอจะเปนผูมี

บทบาทมากที่สุด มีหนาที่สำคัญคอืการทำมาหาเลี้ยงชีพเพ่ือหารายไดดูแลสมาชิกในกงสี โดยมีลูกชายเปนกำลังสำคัญ ขณะที่

แมจะเปนผูมีหนาที่ทำงานบานและดูแลความเรียบรอยภายในบาน ทุกคนในกงสีจะรวมแรงรวมใจกันทำงาน รายไดที่มาจาก

การทำงานตางๆของทุกคนถือเปนผลผลิตสวนรวมของกงสี และสมาชิกในครอบครัวจะไดรับการแบงสรรจากกงสี  

   การจัดความสัมพันธทางสังคมและเศรษฐกิจของชาวจีนฮกจิวเมื่อครั้งอพยพและตั้งถิ ่นฐานในชุมชนนาบอน

ขับเคลื่อนผาน “ระบบกงสี” ภายใตวิถีการบุกเบิกและครอบครองทรัพยากรที่ดินสำหรับทำสวนยางพาราของชาวจีนฮกจิวที่

พึ่งพิงความสัมพันธทางสังคมใน “ระบบความสัมพันธครอบครัวและเครือญาติ/เครือญาติเสมือน” นั้น อาจเรียกความสัมพันธ

ลักษณะดังกลาวเปนรูปแบบ “ความสัมพันธภายในระบบกงสี” ภายใตความสัมพันธทางสังคมในระบบกงสีนั้น “ที่ดินและ

แรงงานครัวเรือน” เปนกลไกสำคัญในการควบคุมความสัมพันธทางเศรษฐกิจผานการผลิตในครัวเรือน และใชความสัมพันธ 

“ระบบครอบครัวและเครือญาติ/เครือญาติเสมือน” ในการรวมแรงอยางแข็งขันในการหักรางถางพงพ้ืนที่เพ่ือทำสวนยางพารา 

เปนรากฐานสำคัญในการหนุนนำใหชาวจีนฮกจิวสามารถใชเปนฐานในการตั้งถิ่นฐานและบุกเบิกสวนยางพาราในพื้นท่ีดังกลาว 

โดยโครงสราง “ความสัมพันธภายในระบบกงสี” ประกอบดวย “ผูนำกงสี” อาจเปนพอหรือพี่ชายคนโต นำครอบครัวในกงสี 

ประกอบดวย แม พี่นอง ภรรยา หรือปูยา เดินทางเขาตั้งถิ่นฐานในชุมชนนาบอน และเมื่อมีการจับจองที่ดินหักรางถางพงทุก

คนในกงสีก็จะรวมแรงรวมใจกันในการบุกเบิกพื้นที่ทำสวนยางพารา ซึ่งพ้ืนที่ท่ีแตละกงสีสามารถจับจองไดประมาณ 100 ไร10 

 
9พรรณี บัวเล็ก.  (2549).  ระบบกงสี : กำเนิดและวิถีชีวิตของชนชั้นแรงงานรับจางในประเทศไทยในชวงปลายคริสตศตวรรษที่ 18 ถึง 

คริสตศตวรรษท่ี 19. หนา 37-38 และ 46-47. 
10เนื้อที่สวนยางพาราจำนวน 100 ไร เมื่อลูกหลานชาวจีนฮกจิวภายใต “ระบบความสัมพันธกงสี” ไดแตงงานออกเรือน สามารถแบงที่ดินเพื่อสืบ

ทอดมรดกแยกยอยออกเปนแปลงละ 12.5 ไร หรือ 25 ไร เทากับวา พื้นท่ี 100 ไร มีการแบงสรรกันภายในกลุมออกเปน 4 หรือ 8 สวน 

เมื่อตนยางพาราเติบโตกระทั่งเก็บเกี่ยวผลผลิตได สมาชิกในกงสีนี้ก็จะมี “การแชรแรงงาน” ภายในกงสีสำหรับการเก็บเกี่ยว

ผลผลิตและนำรายไดที่ไดรับมาจุนเจือทุกคนในกงสี  

    ภายใตโครงสรางครอบครัวในระบบกงสีของชาวจีนฮกจิวดังกลาว ความสัมพันธของสมาชิกในระบบกงสีเปน

ลักษณะความสัมพันธแนวระนาบ ทุกคนมีหนาที่ตองรับผิดชอบตอกันภายใตความสัมพันธในระบบครอบครัว แตมีลักษณะ

ลำดับชั้นทางสังคมเปนตัวกำหนดสถานะและบทบาทหนาที่ของแตละคน โดยพอหรือพี่ชายคนโตเปนผูนำกงสี และมีบทบาท

สูงสุด สวนแมจะมีบทบาทเรื่องการจัดการภายในบาน และลูกๆจะตองทำหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย โดยเฉพาะลูกชายจะตอง

รวมลงแรงในการบุกเบิกพื้นที่ทำสวนยางพารา และหารายไดชวยเหลือจุนเจือสมาชิกในครอบครัวทุกคน 

   ชาวจีนฮกจิวที่เขามาบุกเบิกและจับจองพื้นที่สำหรับทำสวนยางพาราในชุมชนนาบอนไดรวมลงแรงกันภายใต 

“ระบบครอบครัวและเครอืญาติ/เครอืญาตเิสมอืน” จะมีการแบงสรรท่ีดินท่ีบุกเบิกไดภายในครอบครวัหรือกลุมตน ยกตัวอยาง 

ชาวจีนฮกจิวหนึ่งกลุมรวมลงแรงกันบุกเบิกพื้นที่ปารกรางและปลูกยางพาราบนพื้นที่ 1 แปลง จำนวน 100 ไร สามารถแจก

แจงแบงพ้ืนที่ 100 ไร แยกยอยเปนพื้นที่ละ 12.5 ไร หรือ 25 ไร11 เทากับวา พื้นที่ 100 ไร มีการแบงสรรกันภายในกลุม เฉลี่ย

ชาวจีนฮกจิวที่รวมลงแรงและไดสิทธ์ิในการเปนเจาของที่ดินแปลงดังกลาวน้ีมีประมาณ 4-8 คน ดวยวิธีการดังกลาวนี้แสดงให

เห็นถึงการรวมลงแรงในการบุกเบิกและจับจองพื้นที่สำหรับทำสวนยางพาราดวยความซื่อสัตยและสามัคคีตอกันภายในกลุม 

“ครอบครัวและเครือญาติ/เครือญาติเสมือน” 

   สำหรับกงสีของชาวจีนฮกจิวที่อพยพเขามาบุกเบิกสวนยางพาราในระลอกแรกๆ ซึ่งสามารถครอบครองทรัพยากร

ที่ดินไดจำนวนมาก และสวนยางพาราสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไดกอนชาวจีนฮกจิวที่อพยพมาในระลอกหลัง ทำใหกงสีของ

ชาวจีนฮกจิวกลุมแรกๆนี้ สามารถมีชองทางในการขยับขยายพื้นที่ทำสวนยางพาราและมีความตองการกำลังแรงงานในการ

ผลิตมากขึ้นกวาการแชรแรงงานครัวเรือน ดังนั้นจึงมีการเกณฑชาวจีนฮกจิวจากมลายา ภายใต “ระบบความสัมพันธเครือ

ญาติ/เครือญาตเิสมือน/ความเปนจีนฮกจิว” ในการชักนำใหเขามาเปนแรงงานภายในกงสีของตน ทำใหกำลังการผลิตในการ

ทำสวนยางพาราของชาวจีนฮกจิวรุนแรกๆที่มาบุกเบิกพื้นที่มจีำนวนมากและตองการแรงงานในการผลิตมากข้ึน 

ระบบกวนซี : วิถีความสัมพันธของความเปนจีนฮกจิว 

   ระบบกวนซี (Guanxi : 关系) เปนเครือขายความสัมพันธทางสังคมของวัฒนธรรมจีน12 ซึ่งเปนวัฒนธรรมที่ไดรบั

อิทธิพลมาจากแนวคิดขงจ่ือ โดยใหความสำคัญกับความสัมพันธใน “ระบบเครอืญาติและเครือเพ่ือน” ถักถอเปนสายใยในการ

รวมประสานและแบงปนผลประโยชนภายในระบบเครือขายของตน 

   ชาวจีนฮกจิวที่เขามาตั้งถิ่นฐานและบุกเบิกพื้นที่ทำสวนยางพาราในชุมชนนาบอนในยุคแรกนั้น ตางยึดโยงกนัดวย 

“ระบบความสัมพันธภายใตวัฒนธรรมขงจ่ือ” ซึ่งใหความสำคัญกับ “ความสัมพันธในระบบครอบครัวและเครือญาต/ิเครือญาติ

เสมือน/ความเปนจีนฮกจิว” ในการเกาะเก่ียวและถักถอสายใยในการเก้ือหนุนกันในคราวอพยพและตั้งถ่ินฐานยังดินแดนโพน

ทะเล  

   นอกจากชาวจีนฮกจิวจะใชระบบ “ความสัมพันธเครือญาติ/เครือญาติเสมือน/ความเปนจีนฮกจิว” ในการอพยพ

เขาตั้งถิ่นฐานในแผนดินสยามดวยความเอื้ออาทรและสามัคคีของหมูคณะแลว “ความสัมพันธแบบกวนซี” หรือระบบสาย

สัมพันธระหวางบุคคล เปนระบบที่ฝงรากลึกกับชาวจีนเปนเวลายาวนาน ซึ่งเปนระบบที่ถูกปลูกฝงตามปรัชญาคำสอนของ 

“ขงจื่อ” ที่เนนวาบุคคลพึงมีหนาที่รับผิดชอบในความสัมพันธตางๆ 5 ประการ อันไดแก พอแมกับบุตร พี่กับนอง สามีกับ

ภรรยา นายกับลูกนอง และเพื่อนกับเพื่อน ดังนั้น การใหความสำคัญในสายสมัพันธดังกลาวก็คือ การเคารพ การใหเกียรติ การ

 
11สัมภาษณนายสวาง ตันติพิสิทธิ์ เม่ือวันที่ 22 มิถุนายนพ.ศ.2561. 
12Thomas Gold, Doug Guthrie, and David Wank.  (2004).  Social connections in China : Institutions, Culture, and the 

Changing Nature of Guanxi. p. 3. 



2005
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

สวนยางพาราตองใชกำลังแรงงานจำนวนมากในการหักรางถางพง ชาวจีนฮกจิวที่อพยพเขามาระลอกเดียวกันไดใชความ

สามัคคีและความเอื้ออาทรตอกันในการจัดสรรที่ดินทำกินระหวางกัน และมีการพึ่งพิงสัมพันธกันภายใตความสัมพันธในการ

ผลิตของระบบ “กงสี” ที ่ม ี “การแชรทรัพยากรที ่ด ินและการผลิตในครัวเรือน” เพื ่อเปนกลไกสำคัญในการควบคุม

ความสัมพันธทางสังคมและเศรษฐกิจผานการผลิตในครัวเรือน 

  ดวยความยึดถือในขนบธรรมเนียมและระบบคุณคาความเปนจีนของชาวจีนฮกจิว ทำใหความสัมพันธทางสังคม

และความสัมพันธทางเศรษฐกิจของชาวจีนฮกจิวในชวงระยะเวลาเริ่มแรกของการตั้งถ่ินฐานและบุกเบิกพื้นที่เพื่อทำสวน

ยางพาราในชุมชนนาบอน จังหวัดนครศรธีรรมราช มีความเกาะเกี่ยวสัมพันธกันอยางแยกไมออก และดวยสำนึกของความเปน

จีนโพนทะเล ชาวจีนฮกจิวจึงมีการรวมกลุมและสรางเครือขายทางสังคมวัฒนธรรมขึ ้น เพื ่อเปนศูนยรวมของพลังทาง

วัฒนธรรมในการหลอหลอมอัตลักษณความเปนจีน โดยขับเคลื่อนผานศาลเจาและสมาคมจีน  

ระบบกงสี : วิถีและพลังทางสังคมและเศรษฐกิจของชาวจีนฮกจิว 

   “กงส”ี (Kongsi : 公司) เปนระบบความสัมพันธทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีความสำคัญตอวิถีชีวิตของชาวจีน ท้ัง

ในเรื่องการผลิต การกินอยู การรวมกลุมจัดตั้งองคกร และการปกครอง ระบบกงสีถือกำเนิดและขยายตัวไปตามความสัมพันธ

ทางการคาและการผลิตของดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใตกับดินแดนทางตอนใตของจีน ซึ่งเกิดขึ้นในคริสตศตวรรษที่ 18 

และ 19 เปนระบบที่ชาวจีนโพนทะเลใชในการจัดการผลิต จัดการธุรกิจ ทั้งทางดานการลงทุนและควบคุมแรงงาน อีกทั้งเพ่ือ

รวมตัวคนที่มาจากประเทศ หมูบาน และตระกูลเดียวกันที่มีความใกลชิดและผูกพันไวดวยกัน ภายใตระบบการผลิตในกงสี

หรือระบบหุนสวนในกงสีจึงเปนระบบความสัมพันธแนวราบที่ไดดึงดูดแรงงานใหเขารวมภายใตความสัมพันธแบบพ่ีนอง9 

   ระบบครอบครัวของชาวจีนฮกจิวมีลักษณะเปน “ระบบกงสี” ซึ ่งระบบกงสีในอดีตเปนระบบการผลิตในวิถี

ครัวเรือน โดยในกงสีจะประกอบดวย พอ แม ลูก ลูกสะใภ และหลาน สังคมชายเปนใหญของครอบครัวจีน พอจะเปนผูมี

บทบาทมากที่สุด มีหนาที่สำคัญคอืการทำมาหาเลี้ยงชีพเพ่ือหารายไดดูแลสมาชิกในกงสี โดยมีลูกชายเปนกำลังสำคัญ ขณะที่

แมจะเปนผูมีหนาที่ทำงานบานและดูแลความเรียบรอยภายในบาน ทุกคนในกงสีจะรวมแรงรวมใจกันทำงาน รายไดที่มาจาก

การทำงานตางๆของทุกคนถือเปนผลผลิตสวนรวมของกงสี และสมาชิกในครอบครัวจะไดรับการแบงสรรจากกงสี  

   การจัดความสัมพันธทางสังคมและเศรษฐกิจของชาวจีนฮกจิวเมื่อครั้งอพยพและตั้งถิ ่นฐานในชุมชนนาบอน

ขับเคลื่อนผาน “ระบบกงสี” ภายใตวิถีการบุกเบิกและครอบครองทรัพยากรที่ดินสำหรับทำสวนยางพาราของชาวจีนฮกจิวที่

พึ่งพิงความสัมพันธทางสังคมใน “ระบบความสัมพันธครอบครัวและเครือญาติ/เครือญาติเสมือน” นั้น อาจเรียกความสัมพันธ

ลักษณะดังกลาวเปนรูปแบบ “ความสัมพันธภายในระบบกงสี” ภายใตความสัมพันธทางสังคมในระบบกงสีนั้น “ที่ดินและ

แรงงานครัวเรือน” เปนกลไกสำคัญในการควบคุมความสัมพันธทางเศรษฐกิจผานการผลิตในครัวเรือน และใชความสัมพันธ 

“ระบบครอบครัวและเครือญาติ/เครือญาติเสมือน” ในการรวมแรงอยางแข็งขันในการหักรางถางพงพ้ืนที่เพ่ือทำสวนยางพารา 

เปนรากฐานสำคัญในการหนุนนำใหชาวจีนฮกจิวสามารถใชเปนฐานในการตั้งถิ่นฐานและบุกเบิกสวนยางพาราในพื้นท่ีดังกลาว 

โดยโครงสราง “ความสัมพันธภายในระบบกงสี” ประกอบดวย “ผูนำกงสี” อาจเปนพอหรือพี่ชายคนโต นำครอบครัวในกงสี 

ประกอบดวย แม พี่นอง ภรรยา หรือปูยา เดินทางเขาตั้งถิ่นฐานในชุมชนนาบอน และเมื่อมีการจับจองที่ดินหักรางถางพงทุก

คนในกงสีก็จะรวมแรงรวมใจกันในการบุกเบิกพื้นที่ทำสวนยางพารา ซึ่งพ้ืนที่ท่ีแตละกงสีสามารถจับจองไดประมาณ 100 ไร10 

 
9พรรณี บัวเล็ก.  (2549).  ระบบกงสี : กำเนิดและวิถีชีวิตของชนชั้นแรงงานรับจางในประเทศไทยในชวงปลายคริสตศตวรรษที่ 18 ถึง 

คริสตศตวรรษท่ี 19. หนา 37-38 และ 46-47. 
10เนื้อที่สวนยางพาราจำนวน 100 ไร เมื่อลูกหลานชาวจีนฮกจิวภายใต “ระบบความสัมพันธกงสี” ไดแตงงานออกเรือน สามารถแบงที่ดินเพื่อสืบ

ทอดมรดกแยกยอยออกเปนแปลงละ 12.5 ไร หรือ 25 ไร เทากับวา พื้นท่ี 100 ไร มีการแบงสรรกันภายในกลุมออกเปน 4 หรือ 8 สวน 

เมื่อตนยางพาราเติบโตกระทั่งเก็บเกี่ยวผลผลิตได สมาชิกในกงสีนี้ก็จะมี “การแชรแรงงาน” ภายในกงสีสำหรับการเก็บเกี่ยว

ผลผลิตและนำรายไดที่ไดรับมาจุนเจือทุกคนในกงสี  

    ภายใตโครงสรางครอบครัวในระบบกงสีของชาวจีนฮกจิวดังกลาว ความสัมพันธของสมาชิกในระบบกงสีเปน

ลักษณะความสัมพันธแนวระนาบ ทุกคนมีหนาที่ตองรับผิดชอบตอกันภายใตความสัมพันธในระบบครอบครัว แตมีลักษณะ

ลำดับชั้นทางสังคมเปนตัวกำหนดสถานะและบทบาทหนาที่ของแตละคน โดยพอหรือพี่ชายคนโตเปนผูนำกงสี และมีบทบาท

สูงสุด สวนแมจะมีบทบาทเรื่องการจัดการภายในบาน และลูกๆจะตองทำหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย โดยเฉพาะลูกชายจะตอง

รวมลงแรงในการบุกเบิกพื้นที่ทำสวนยางพารา และหารายไดชวยเหลือจุนเจือสมาชิกในครอบครัวทุกคน 

   ชาวจีนฮกจิวที่เขามาบุกเบิกและจับจองพื้นที่สำหรับทำสวนยางพาราในชุมชนนาบอนไดรวมลงแรงกันภายใต 

“ระบบครอบครัวและเครอืญาติ/เครอืญาตเิสมอืน” จะมีการแบงสรรท่ีดินท่ีบุกเบิกไดภายในครอบครวัหรือกลุมตน ยกตัวอยาง 

ชาวจีนฮกจิวหนึ่งกลุมรวมลงแรงกันบุกเบิกพื้นที่ปารกรางและปลูกยางพาราบนพื้นที่ 1 แปลง จำนวน 100 ไร สามารถแจก

แจงแบงพ้ืนที่ 100 ไร แยกยอยเปนพื้นที่ละ 12.5 ไร หรือ 25 ไร11 เทากับวา พื้นที่ 100 ไร มีการแบงสรรกันภายในกลุม เฉลี่ย

ชาวจีนฮกจิวที่รวมลงแรงและไดสิทธ์ิในการเปนเจาของที่ดินแปลงดังกลาวน้ีมีประมาณ 4-8 คน ดวยวิธีการดังกลาวนี้แสดงให

เห็นถึงการรวมลงแรงในการบุกเบิกและจับจองพื้นที่สำหรับทำสวนยางพาราดวยความซื่อสัตยและสามัคคีตอกันภายในกลุม 

“ครอบครัวและเครือญาติ/เครือญาติเสมือน” 

   สำหรับกงสีของชาวจีนฮกจิวที่อพยพเขามาบุกเบิกสวนยางพาราในระลอกแรกๆ ซึ่งสามารถครอบครองทรัพยากร

ที่ดินไดจำนวนมาก และสวนยางพาราสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไดกอนชาวจีนฮกจิวที่อพยพมาในระลอกหลัง ทำใหกงสีของ

ชาวจีนฮกจิวกลุมแรกๆนี้ สามารถมีชองทางในการขยับขยายพื้นที่ทำสวนยางพาราและมีความตองการกำลังแรงงานในการ

ผลิตมากขึ้นกวาการแชรแรงงานครัวเรือน ดังนั้นจึงมีการเกณฑชาวจีนฮกจิวจากมลายา ภายใต “ระบบความสัมพันธเครือ

ญาติ/เครือญาตเิสมือน/ความเปนจีนฮกจิว” ในการชักนำใหเขามาเปนแรงงานภายในกงสีของตน ทำใหกำลังการผลิตในการ

ทำสวนยางพาราของชาวจีนฮกจิวรุนแรกๆที่มาบุกเบิกพื้นที่มจีำนวนมากและตองการแรงงานในการผลิตมากข้ึน 

ระบบกวนซี : วิถีความสัมพันธของความเปนจีนฮกจิว 

   ระบบกวนซี (Guanxi : 关系) เปนเครือขายความสัมพันธทางสังคมของวัฒนธรรมจีน12 ซึ่งเปนวัฒนธรรมที่ไดรบั

อิทธิพลมาจากแนวคิดขงจ่ือ โดยใหความสำคัญกับความสัมพันธใน “ระบบเครอืญาติและเครือเพ่ือน” ถักถอเปนสายใยในการ

รวมประสานและแบงปนผลประโยชนภายในระบบเครือขายของตน 

   ชาวจีนฮกจิวที่เขามาตั้งถิ่นฐานและบุกเบิกพื้นที่ทำสวนยางพาราในชุมชนนาบอนในยุคแรกนั้น ตางยึดโยงกนัดวย 

“ระบบความสัมพันธภายใตวัฒนธรรมขงจ่ือ” ซึ่งใหความสำคัญกับ “ความสัมพันธในระบบครอบครัวและเครือญาต/ิเครือญาติ

เสมือน/ความเปนจีนฮกจิว” ในการเกาะเก่ียวและถักถอสายใยในการเก้ือหนุนกันในคราวอพยพและตั้งถ่ินฐานยังดินแดนโพน

ทะเล  

   นอกจากชาวจีนฮกจิวจะใชระบบ “ความสัมพันธเครือญาติ/เครือญาติเสมือน/ความเปนจีนฮกจิว” ในการอพยพ

เขาตั้งถิ่นฐานในแผนดินสยามดวยความเอื้ออาทรและสามัคคีของหมูคณะแลว “ความสัมพันธแบบกวนซี” หรือระบบสาย

สัมพันธระหวางบุคคล เปนระบบที่ฝงรากลึกกับชาวจีนเปนเวลายาวนาน ซึ่งเปนระบบที่ถูกปลูกฝงตามปรัชญาคำสอนของ 

“ขงจื่อ” ที่เนนวาบุคคลพึงมีหนาที่รับผิดชอบในความสัมพันธตางๆ 5 ประการ อันไดแก พอแมกับบุตร พี่กับนอง สามีกับ

ภรรยา นายกับลูกนอง และเพื่อนกับเพื่อน ดังนั้น การใหความสำคัญในสายสมัพันธดังกลาวก็คือ การเคารพ การใหเกียรติ การ

 
11สัมภาษณนายสวาง ตันติพิสิทธิ์ เม่ือวันที่ 22 มิถุนายนพ.ศ.2561. 
12Thomas Gold, Doug Guthrie, and David Wank.  (2004).  Social connections in China : Institutions, Culture, and the 

Changing Nature of Guanxi. p. 3. 



2006
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

นับหนาถือตา การชวยเหลือเกื้อกูลกัน ความสัมพันธแบบกวนซีถือวาเปนวัฒนธรรมอยางหนึ่งของชาวจีนก็วาได โดยเรื่องของ

ระบบกวนซีมีมุมมองที่หลากหลาย เปนตัวสะทอนใหเห็นวา ความสัมพันธเปนสิ่งที่สำคัญเพราะเปนตัวสรางความเช่ือมั่น ความ

ไววางใจใหแกกันและกัน เปนเสมือนระบบชวยเหลือค้ำจุนมากกวาที่จะมุงเนนผลประโยชนระหวางกัน และถูกนำมาใชในการ

ทำธุรกิจการคาของชาวจีน 

   ชาวจีนฮกจิวที่เขามาตั้งถ่ินฐานยังชุมชนนาบอนใชความสัมพันธทางสังคมเกาะเก่ียวเปนเนื้อเดียวกับความสัมพันธ

ทางเศรษฐกิจ วิถีชีวิตของชาวจีนฮกจิวในชวงเริ่มตนของการบุกเบิกพื้นที่ทำสวนยางพารานอกจากจะอยูภายใตความสัมพันธ

ในระบบ “ครอบครัวและเครือญาติ” และความสัมพันธในระบบ “กงสี” ซึ่งเปนรูปแบบความสัมพันธทางสังคมและทาง

เศรษฐกิจท่ีแนบแนนกัน ชาวจีนฮกจิวยังมีรูปแบบความสัมพันธอีกแบบหนึ่งท่ีเรียกวาระบบ “กวนซี” ซึ่งเปนระบบสายสัมพันธ

ระหวางบุคคลกับครอบครัวและเครือญาติในกงสี บุคคลกับเครือญาติ/เครือญาติเสมือน และกงสีกับชุมชนจีนฮกจิว สามารถ

จำแนกความสัมพันธแบบกวนซีของชาวจีนฮกจิว ไดดังนี้ 

   ความสัมพันธระหวางบุคคลกับครอบครัวและเครือญาติในกงสี 

   ความสัมพันธระหวางบุคคลกับครอบครัวและเครือญาติในกงสี เปนความสัมพันธทางสังคมที่ถักถอยึดโยงความ

เปนครอบครัวและเครือญาติที่สืบถอดโดยสายเลือด เปนความสัมพันธแนวระนาบที่มีการกำหนดบทบาทหนาที่ของสมาชิกใน

ครอบครวัและเครือญาติภายใตระบบกงสี โดยพอเปนผูนำกงสีที่มีบทบาทสูงสุด เปนผูจัดสรรและแบงปนทรัพยากรท่ีสมาชิกใน

กงสีรวมลงแรงในการทำสวนยางพาราและหารายไดอื่นมาจุนเจือสมาชิกในกงสี โดยมีลูกชายเปนผูมีบทบาทรองลงมาในการ

ทำงานตางๆตามที่ไดรับมอบหมาย ขณะที่แมจะเปนผูจัดการความเรียบรอยภายในบาน แมวาความสัมพันธภายในกงสีนี้จะ

เปนความสัมพันธแนวระนาบ แตมีลำดับชั้นตามสถานะและบทบาทหนาที่ตามโครงสรางทางสังคมแบบจีน ซึ่งพอจะเปนผูมี

บทบาทและอำนาจสูงสุด 

 

 

แผนผังความสัมพนัธระหวางบุคคลกับครอบครัวและเครือญาติในกงส ี

 

   ความสัมพันธระหวางบุคคลกับเครือญาติ/เครือญาติเสมือน 

   โครงสรางความสัมพันธของสมาชิกในกงสีนั้น ลูกชายคนโตจะเปนผูสืบทอดมรดกจากพอแม ดังนั้นทรัพยากร

ตางๆ อาทิ สวนยางพารา หรอืสิ่งปลูกสรางตางๆ ผูเปนพอจะใหลูกชายคนโตสานตอกิจกรรมที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจเหลานั้น 

โดยลูกชายคนรองลงไปจะชวยเหลือการงานจากลูกชายคนโต และเมื่อลูกชายคนอื่นที่ไมใชคนโตแตงงานออกเรือนไปดำเนิน

กิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆนอกจากกงสีตน ผูเปนพอจะแบงมรดกใหตามสัดสวน อาจเปนที่ดินสวนยางพาราที่เคยรวมลงแรง

บุกเบิกดวยกัน หรืออื่นๆตามแตกำลังของแตละกงสีที่จะจัดสรรทรัพยากรให ขณะท่ีลูกสาวเมื่อแตงงานออกเรือนไปก็ถือวาเปน

ครอบครัวของคนตระกูลอื่น ไมเกี่ยวของกับทรัพยากรของกงสี ทวาเมื่อลูกชายและลูกสาวแตงงานออกเรือนไป สายปาน

ความสัมพันธทางสังคมของแตละกงสีกวางขวางขึ้นเปนสายตระกูล กอเกิดเปนระบบ “เครือญาติ/เครือญาติเสมือน” ที่สมาชิก

ในกงสีจะใหความชวยเหลือและพึ่งพิงกัน 

 

 

แผนผังความสัมพนัธระหวางบุคคลกับเครือญาติ/เครือญาติเสมือน 

 

   ความสัมพันธระหวางกงสีกับชุมชนจีนฮกจิว 

   ความสัมพันธแบบกวนซีของชาวจีนฮกจิวในยุคบุกเบิกยางพารานั้น ชาวจีนฮกจิวซึ่งเปนจีนอพยพเขามาพึ่งพระ

บรมโพธิสมภารยังแผนดินสยาม ไดมีความรูสึกสำนึกรวมในความเปนจีนโพนทะเลและความเปนจีนฮกจิว ดังนั้นสิ่งที่ยึดโยง

ชาวจีนฮกจิวในชุมชนนาบอนใหมีความเปนหนึ่งเดียวกันและดำรงอยูภายใตอัตลักษณ “ความเปนจีนฮกจิว” เดียวกัน คือการ

ยึดมัน่ใน “ระบบคุณคาและคติความเช่ือแบบขงจื่อ” โดยมีการถายทอดในรูปแบบคำสอนจากรุนพอแมไปยังรุนลูก ใหสำนึกใน

ความเปนคนจีนที่ตองมีความซื่อสัตย ขยัน ประหยัด อดทน ในการมุมานะบุกเบิกพื้นที่สวนยางพาราเพื่อการสรางฐานะทาง

เศรษฐกิจในภายภาคหนา และการธำรงรักษาความเปนจีนดวยการยึดมั่นในธรรมเนียมประเพณีแบบจีนที่สืบทอดมาจาก 

บรรพบุรุษ ดวยเหตุนี้ทำให “ศาลเจา”13 และ “สมาคมจีน”14 เปนพื้นที่ทางสังคมและวัฒนธรรมที่เปนตัวกลางในการยึดโยง

 
13 จากการสัมภาษณนายวิทวัส หวังธนานุรกัษ เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2561. ใหขอมูลเกี่ยวกับศาลเจาวา ในชวงเริ่มตนของการบุกเบิกที่ทำกินของ

ชาวจีนฮกจิวในชุมชนนาบอน จังหวัดนครศรธีรรมราช ไดมีการกอตั้ง “ศาลเจา” ประจำชุมชนชาวจีนฮกจิวขึ้นแหงแรก เรียกวา “ศาลเจาแปะกงใน

สวน” ชวงเริ่มแรกของการกอตั้งศาลเจาแวดลอมไปดวยที่อยูอาศยัและสวนยางพาราของชาวจีนฮกจิว กระท่ังตอมาเมื่อพื้นที่ทำกินของชาวจีนฮกจวิ

ขยายตัวมากขึ้น เกิดศูนยกลางของชุมชนขึ้นเปนยานรานตลาด จึงมีการกอตั้งศาลเจาแหงใหมบรเิวณตลาด เรยีกวา “ศาลเจาฮกฮั้วเก็ง” 
14 สำหรับ “สมาคมจีน” ซึ่งเปนศูนยรวมการดำเนินกิจกรรมทางสังคมวัฒนธรรมของชาวจีนฮกจิวน้ัน มีการกอตั้ง “สมาคมจุงซัน” เปนองคกร    

สาธารณกุศลแหงแรกในชุมชนนาบอน การกอตั้งสมาคมจีนแหงนี้เริ่มจากการรวมกลุมของชาวจีนฮกจิวกลุมแรกที่เขามาบุกเบิกพื้นที่ในชุมชน     

นาบอนราวทศวรรษ 2470 โดยการกอตั้งสมาคมจุงซันไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีนคณะชาติ สมาคมจีนแหงนี้สะทอนใหเห็นสำนึกความเปน

จีนของลูกหลานชาวจีนฮกจิวโพนทะเลที่ยังเกาะเกี่ยวความสมัพันธและผูกโยงตนเองกับจีนแผนดินใหญ  

 



2007
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

นับหนาถือตา การชวยเหลือเกื้อกูลกัน ความสัมพันธแบบกวนซีถือวาเปนวัฒนธรรมอยางหนึ่งของชาวจีนก็วาได โดยเรื่องของ

ระบบกวนซีมีมุมมองที่หลากหลาย เปนตัวสะทอนใหเห็นวา ความสัมพันธเปนสิ่งที่สำคัญเพราะเปนตัวสรางความเช่ือมั่น ความ

ไววางใจใหแกกันและกัน เปนเสมือนระบบชวยเหลือค้ำจุนมากกวาที่จะมุงเนนผลประโยชนระหวางกัน และถูกนำมาใชในการ

ทำธุรกิจการคาของชาวจีน 

   ชาวจีนฮกจิวที่เขามาตั้งถ่ินฐานยังชุมชนนาบอนใชความสัมพันธทางสังคมเกาะเก่ียวเปนเนื้อเดียวกับความสัมพันธ

ทางเศรษฐกิจ วิถีชีวิตของชาวจีนฮกจิวในชวงเริ่มตนของการบุกเบิกพื้นที่ทำสวนยางพารานอกจากจะอยูภายใตความสัมพันธ

ในระบบ “ครอบครัวและเครือญาติ” และความสัมพันธในระบบ “กงสี” ซึ่งเปนรูปแบบความสัมพันธทางสังคมและทาง

เศรษฐกิจท่ีแนบแนนกัน ชาวจีนฮกจิวยังมีรูปแบบความสัมพันธอีกแบบหนึ่งท่ีเรียกวาระบบ “กวนซี” ซึ่งเปนระบบสายสัมพันธ

ระหวางบุคคลกับครอบครัวและเครือญาติในกงสี บุคคลกับเครือญาติ/เครือญาติเสมือน และกงสีกับชุมชนจีนฮกจิว สามารถ

จำแนกความสัมพันธแบบกวนซีของชาวจีนฮกจิว ไดดังนี้ 

   ความสัมพันธระหวางบุคคลกับครอบครัวและเครือญาติในกงสี 

   ความสัมพันธระหวางบุคคลกับครอบครัวและเครือญาติในกงสี เปนความสัมพันธทางสังคมที่ถักถอยึดโยงความ

เปนครอบครัวและเครือญาติที่สืบถอดโดยสายเลือด เปนความสัมพันธแนวระนาบที่มีการกำหนดบทบาทหนาที่ของสมาชิกใน

ครอบครวัและเครือญาติภายใตระบบกงสี โดยพอเปนผูนำกงสีที่มีบทบาทสูงสุด เปนผูจัดสรรและแบงปนทรัพยากรท่ีสมาชิกใน

กงสีรวมลงแรงในการทำสวนยางพาราและหารายไดอื่นมาจุนเจือสมาชิกในกงสี โดยมีลูกชายเปนผูมีบทบาทรองลงมาในการ

ทำงานตางๆตามที่ไดรับมอบหมาย ขณะที่แมจะเปนผูจัดการความเรียบรอยภายในบาน แมวาความสัมพันธภายในกงสีนี้จะ

เปนความสัมพันธแนวระนาบ แตมีลำดับชั้นตามสถานะและบทบาทหนาที่ตามโครงสรางทางสังคมแบบจีน ซึ่งพอจะเปนผูมี

บทบาทและอำนาจสูงสุด 

 

 

แผนผังความสัมพนัธระหวางบุคคลกับครอบครัวและเครือญาติในกงส ี

 

   ความสัมพันธระหวางบุคคลกับเครือญาติ/เครือญาติเสมือน 

   โครงสรางความสัมพันธของสมาชิกในกงสีนั้น ลูกชายคนโตจะเปนผูสืบทอดมรดกจากพอแม ดังนั้นทรัพยากร

ตางๆ อาทิ สวนยางพารา หรอืสิ่งปลูกสรางตางๆ ผูเปนพอจะใหลูกชายคนโตสานตอกิจกรรมที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจเหลานั้น 

โดยลูกชายคนรองลงไปจะชวยเหลือการงานจากลูกชายคนโต และเมื่อลูกชายคนอื่นที่ไมใชคนโตแตงงานออกเรือนไปดำเนิน

กิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆนอกจากกงสีตน ผูเปนพอจะแบงมรดกใหตามสัดสวน อาจเปนที่ดินสวนยางพาราที่เคยรวมลงแรง

บุกเบิกดวยกัน หรืออื่นๆตามแตกำลังของแตละกงสีที่จะจัดสรรทรัพยากรให ขณะท่ีลูกสาวเมื่อแตงงานออกเรือนไปก็ถือวาเปน

ครอบครัวของคนตระกูลอื่น ไมเกี่ยวของกับทรัพยากรของกงสี ทวาเมื่อลูกชายและลูกสาวแตงงานออกเรือนไป สายปาน

ความสัมพันธทางสังคมของแตละกงสีกวางขวางขึ้นเปนสายตระกูล กอเกิดเปนระบบ “เครือญาติ/เครือญาติเสมือน” ที่สมาชิก

ในกงสีจะใหความชวยเหลือและพึ่งพิงกัน 

 

 

แผนผังความสัมพนัธระหวางบุคคลกับเครือญาติ/เครือญาติเสมือน 

 

   ความสัมพันธระหวางกงสีกับชุมชนจีนฮกจิว 

   ความสัมพันธแบบกวนซีของชาวจีนฮกจิวในยุคบุกเบิกยางพารานั้น ชาวจีนฮกจิวซึ่งเปนจีนอพยพเขามาพึ่งพระ

บรมโพธิสมภารยังแผนดินสยาม ไดมีความรูสึกสำนึกรวมในความเปนจีนโพนทะเลและความเปนจีนฮกจิว ดังนั้นสิ่งที่ยึดโยง

ชาวจีนฮกจิวในชุมชนนาบอนใหมีความเปนหนึ่งเดียวกันและดำรงอยูภายใตอัตลักษณ “ความเปนจีนฮกจิว” เดียวกัน คือการ

ยึดมัน่ใน “ระบบคุณคาและคติความเช่ือแบบขงจื่อ” โดยมีการถายทอดในรูปแบบคำสอนจากรุนพอแมไปยังรุนลูก ใหสำนึกใน

ความเปนคนจีนที่ตองมีความซื่อสัตย ขยัน ประหยัด อดทน ในการมุมานะบุกเบิกพื้นที่สวนยางพาราเพื่อการสรางฐานะทาง

เศรษฐกิจในภายภาคหนา และการธำรงรักษาความเปนจีนดวยการยึดมั่นในธรรมเนียมประเพณีแบบจีนที่สืบทอดมาจาก 

บรรพบุรุษ ดวยเหตุนี้ทำให “ศาลเจา”13 และ “สมาคมจีน”14 เปนพื้นที่ทางสังคมและวัฒนธรรมที่เปนตัวกลางในการยึดโยง

 
13 จากการสัมภาษณนายวิทวัส หวังธนานุรกัษ เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2561. ใหขอมูลเกี่ยวกับศาลเจาวา ในชวงเริ่มตนของการบุกเบิกที่ทำกินของ

ชาวจีนฮกจิวในชุมชนนาบอน จังหวัดนครศรธีรรมราช ไดมีการกอตั้ง “ศาลเจา” ประจำชุมชนชาวจีนฮกจิวขึ้นแหงแรก เรียกวา “ศาลเจาแปะกงใน

สวน” ชวงเริ่มแรกของการกอตั้งศาลเจาแวดลอมไปดวยที่อยูอาศยัและสวนยางพาราของชาวจีนฮกจิว กระท่ังตอมาเมื่อพื้นที่ทำกินของชาวจีนฮกจวิ

ขยายตัวมากขึ้น เกิดศูนยกลางของชุมชนขึ้นเปนยานรานตลาด จึงมีการกอตั้งศาลเจาแหงใหมบรเิวณตลาด เรยีกวา “ศาลเจาฮกฮั้วเก็ง” 
14 สำหรับ “สมาคมจีน” ซึ่งเปนศูนยรวมการดำเนินกิจกรรมทางสังคมวัฒนธรรมของชาวจีนฮกจิวนั้น มีการกอตั้ง “สมาคมจุงซัน” เปนองคกร    

สาธารณกุศลแหงแรกในชุมชนนาบอน การกอตั้งสมาคมจีนแหงนี้เริ่มจากการรวมกลุมของชาวจีนฮกจิวกลุมแรกที่เขามาบุกเบิกพื้นที่ในชุมชน     

นาบอนราวทศวรรษ 2470 โดยการกอตั้งสมาคมจุงซันไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีนคณะชาติ สมาคมจีนแหงนี้สะทอนใหเห็นสำนึกความเปน

จีนของลูกหลานชาวจีนฮกจิวโพนทะเลที่ยังเกาะเกี่ยวความสมัพันธและผูกโยงตนเองกับจีนแผนดินใหญ  

 



2008
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

ชาวจีนฮกจิวที่มีสำนึกความเปนจีนเขามารวมกิจกรรมตางๆของชุมชน การหลอหลอมความเปนจีนผานพื้นที่ทางวัฒนธรรม

ดังกลาวทำใหชาวจีนฮกจิวมีความสัมพันธแบบกวนซีตอกัน ทั้งดานการชวยเหลือเจือจุนกัน ถอยทีถอยอาศัย ความเปนน้ำหนึ่ง

ใจเดียวกัน ฯลฯ เห็นไดจากการชวยเหลือและเอื้ออาทรตอกันในพิธีกรรมเกิดแกเจ็บตายของชาวจีนฮกจิวในชุมชน  

   ความสัมพันธระหวางกงสีกับชุมชนจีนฮกจิวเปนความสัมพันธแนวระนาบที่สมาชิกแตละกงสีมีความสัมพันธทาง

สังคมแบบหลวมๆ หากแตมีการยอมรับ “ระบบผูอาวุโสชุมชน” ซึ่งเปนระบบความสัมพันธทางสังคมที่ชาวจีนฮกจิวยึดถือ     

ผูอาวุโสชุมชนซึ่งเปนผูนำชุมชนแบบไมเปนทางการ ในการจัดการชุมชนกันเอง เนื่องจากแตละกงสีไมสามารถดำรงอยูอยาง

เอกเทศ แตละกงสีลวนอยูภายใตโครงสรางความสัมพันธทางสังคมแบบจีน ท่ีเขาตั้งถ่ินฐานยังดินแดนโพนทะเลซึ่งเปนดินแดน

แหงความหวังและโอกาสใหมๆ ดังน้ันผูอาวุโสชุมชนจึงเปนผูมีบทบาทสำคัญในการดูแลชวยเหลือชาวจีนฮกจิวในชุมชนนาบอน

ภายใตโครงสรางระบบชุมชนจีนฮกจิว โดยมีนายกสมาคมจีนซึ่งเปนผูอาวุโสสูงสุดที่ชาวจีนฮกจิวในชุมชนนาบอนใหการยอมรบั 

และนายกสมาคมจีนจะมีบทบาทสำคัญในการเปนตัวกลางจัดการความขัดแยงในชุมชน ติดตอประสานงานกับรัฐในการ

ดำเนินการชวยเหลือสมาชิกในชุมชน และเปนผูนำการธำรงรกัษาวัฒนธรรมแบบจีนผานการดำเนินกิจกรรมตางๆในสมาคมจีน

และอ่ืนๆ 

   ความสัมพันธระหวางกงสีกับชุมชนจีนฮกจิวนั้น ยึดโยงดวย “วิถีวัฒนธรรมความเปนจีนฮกจิว” โดยมี “ผูอาวุโส

ชุมชน” เปนตัวกลางในการถักถอสายใยความเปนจีนผานพิธีกรรมความเชื่อตามจารีตประเพณีของชาวจีนฮกจิว และเปน

ตัวกลางในการประสานงานกับรัฐเพื่อใหความชวยเหลือสมาชิกในชุมชนจีนฮกจิวนาบอน 

 

 

แผนผงัความสัมพนัธระหวางกงสีกับชุมชนจนีฮกจิว 

 

บทสรุป  

   ความสัมพันธทางสังคมและเศรษฐกิจของชาวจีนฮกจิวภายใตระบบเศรษฐกิจยางพาราในยุคบุกเบ ิกน้ัน        

อาศัยความสัมพันธทางสังคมแบบจีนอยางเหนียวแนน ผานระบบความสัมพันธที่เรียกวา “ความสัมพันธของครอบครัวและ

เครือญาติ ความสัมพันธในการผลิตภายใตระบบกงสี และความสัมพันธแบบกวนซี” ในการเกาะเกี่ยวรอยรัดกับความสัมพันธ

ทางเศรษฐกิจ ทำใหชีวิตทางสังคมและชีวิตทางเศรษฐกิจของชาวจีนฮกจิวแฝงฝง (Embedded) เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 

โดยเฉพาะอยางยิ่งวิถีชีวิตที่สัมพันธกับการทำสวนยางพาราเปนฐานการดำเนินชีวิตสำคัญที่เปดโอกาสใหชาวจีนกลุมนี้ผัน

ตัวเองจาก “จีนจน” กลายเปน “พอคายางพารา” ที่มีเครือขายทางเศรษฐกิจที่กวางขวางและสัมพันธกับตลาดคายางพาราที่

กวางไกล กระทั่งกลายเปนกลุมคนที่เปนพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยางพาราในภาคใตจนถึงปจจุบัน 
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ชาวจีนฮกจิวที่มีสำนึกความเปนจีนเขามารวมกิจกรรมตางๆของชุมชน การหลอหลอมความเปนจีนผานพื้นที่ทางวัฒนธรรม

ดังกลาวทำใหชาวจีนฮกจิวมีความสัมพันธแบบกวนซีตอกัน ทั้งดานการชวยเหลือเจือจุนกัน ถอยทีถอยอาศัย ความเปนน้ำหนึ่ง

ใจเดียวกัน ฯลฯ เห็นไดจากการชวยเหลือและเอื้ออาทรตอกันในพิธีกรรมเกิดแกเจ็บตายของชาวจีนฮกจิวในชุมชน  

   ความสัมพันธระหวางกงสีกับชุมชนจีนฮกจิวเปนความสัมพันธแนวระนาบที่สมาชิกแตละกงสีมีความสัมพันธทาง

สังคมแบบหลวมๆ หากแตมีการยอมรับ “ระบบผูอาวุโสชุมชน” ซึ่งเปนระบบความสัมพันธทางสังคมที่ชาวจีนฮกจิวยึดถือ     

ผูอาวุโสชุมชนซึ่งเปนผูนำชุมชนแบบไมเปนทางการ ในการจัดการชุมชนกันเอง เนื่องจากแตละกงสีไมสามารถดำรงอยูอยาง

เอกเทศ แตละกงสีลวนอยูภายใตโครงสรางความสัมพันธทางสังคมแบบจีน ท่ีเขาตั้งถ่ินฐานยังดินแดนโพนทะเลซึ่งเปนดินแดน

แหงความหวังและโอกาสใหมๆ ดังน้ันผูอาวุโสชุมชนจึงเปนผูมีบทบาทสำคัญในการดูแลชวยเหลือชาวจีนฮกจิวในชุมชนนาบอน

ภายใตโครงสรางระบบชุมชนจีนฮกจิว โดยมีนายกสมาคมจีนซึ่งเปนผูอาวุโสสูงสุดที่ชาวจีนฮกจิวในชุมชนนาบอนใหการยอมรบั 

และนายกสมาคมจีนจะมีบทบาทสำคัญในการเปนตัวกลางจัดการความขัดแยงในชุมชน ติดตอประสานงานกับรัฐในการ

ดำเนินการชวยเหลือสมาชิกในชุมชน และเปนผูนำการธำรงรกัษาวัฒนธรรมแบบจีนผานการดำเนินกิจกรรมตางๆในสมาคมจีน

และอ่ืนๆ 

   ความสัมพันธระหวางกงสีกับชุมชนจีนฮกจิวนั้น ยึดโยงดวย “วิถีวัฒนธรรมความเปนจีนฮกจิว” โดยมี “ผูอาวุโส

ชุมชน” เปนตัวกลางในการถักถอสายใยความเปนจีนผานพิธีกรรมความเชื่อตามจารีตประเพณีของชาวจีนฮกจิว และเปน

ตัวกลางในการประสานงานกับรัฐเพื่อใหความชวยเหลือสมาชิกในชุมชนจีนฮกจิวนาบอน 

 

 

แผนผงัความสัมพนัธระหวางกงสีกับชุมชนจนีฮกจิว 

 

บทสรุป  

   ความสัมพันธทางสังคมและเศรษฐกิจของชาวจีนฮกจิวภายใตระบบเศรษฐกิจยางพาราในยุคบุกเบ ิกนั้น        

อาศัยความสัมพันธทางสังคมแบบจีนอยางเหนียวแนน ผานระบบความสัมพันธที่เรียกวา “ความสัมพันธของครอบครัวและ

เครือญาติ ความสัมพันธในการผลิตภายใตระบบกงสี และความสัมพันธแบบกวนซี” ในการเกาะเกี่ยวรอยรัดกับความสัมพันธ

ทางเศรษฐกิจ ทำใหชีวิตทางสังคมและชีวิตทางเศรษฐกิจของชาวจีนฮกจิวแฝงฝง (Embedded) เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 

โดยเฉพาะอยางยิ่งวิถีชีวิตที่สัมพันธกับการทำสวนยางพาราเปนฐานการดำเนินชีวิตสำคัญที่เปดโอกาสใหชาวจีนกลุมนี้ผัน

ตัวเองจาก “จีนจน” กลายเปน “พอคายางพารา” ที่มีเครือขายทางเศรษฐกิจที่กวางขวางและสัมพันธกับตลาดคายางพาราที่

กวางไกล กระทั่งกลายเปนกลุมคนที่เปนพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยางพาราในภาคใตจนถึงปจจุบัน 
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P8193

ศึกษาพฤติกรรมการฟังเพลงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

เมธิชา ฮวดเส็ง1 และสุรสิทธิ์ ศรีสมุทร 2

บทคัดย่อ
บทความวจิยัเรือ่ง “ศกึษาพฤตกิรรมการฟังเพลงผ่านเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็ของนสิติมหาวทิยาลยัทกัษณิ วทิยาเขตสงขลา” 

มีวัตถุประสงค์ 1). เพื่อศึกษาพฤติกรรมการรับฟังเพลง ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนิสิตและ 2) หาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล

ด้านประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการรับฟังเพลงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กลุ่มตัวอย่างเป็น นิสิตภาคปกติ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

วทิยาเขตสงขลา ปีการศกึษา 2561 จ�านวน 400 คน ใช้แบบสอบถามออนไลน์ผ่าน เวบไซต์ วเิคราะห์ผลทางสถติ ิหาค่าความสมัพนัธ์

ระหว่างตัวแปร 

ผลการวิจัยพบว่า นิสิต ฟังเพลงผ่านช่องทาง YouTube มากที่สุด ช่วงเวลาในการฟังไม่แน่นอน ฟังเพลงผ่านเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต ทุกวัน มีระยะเวลาในการฟังเพลง 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง ฟังผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่บ้านหรือหอพัก พฤติกรรมการ

ฟังขณะเดินทาง เป้าหมายการฟังเพื่อความบันเทิง ช้ันปีที่ศึกษา คณะที่ศึกษา ต่างกัน มีพฤติกรรมการรับฟังเพลงผ่านเครือข่าย
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To Study the behaviour of listening to music via the internet Of 

Thaksin University students, Songkhla Campus.

Mathicha Haud-Seng1 and Surasit Sreesamuth 2

Abstract
Research Article “Studying the behaviour of listening to music through the internet by Thaksin University 

students Songkla Campus “The objective is 1). To study music listening behaviour and 2) find the relationship 

between demographic data and music listening behaviour via the internet. The samples were regular students 

of Thaksin University. Songkhla Campus, the academic year 2018, 400 people were used to use online 

questionnaires via the website Statistical analysis Find the relationship between variables 

The results of the study revealed that most of the students listen to music via YouTube. The time for 

listening is uncertain. Listening to music via the internet every day, with the duration of listening to music 30 

minutes to 1 hour. Listening via the internet at home or dormitory Listening behaviour while travelling Listening 

goals for entertainment Year of study, faculty of study different, there is no difference in listening behaviour via 

the internet. Gender and expenses have been different. There are significant differences in the duration of 

listening to music at 0.05

 
บทนำ 

การฟังเพลงมีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์ในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาทางด้านอารมณ์  นักวิจัยได้ค้นพบ
ว่า สมองของมนุษย์สามารถตอบสนองและจำแนกอารมณ์ทางดนตรี (Musical Moods) ว่าเป็นความสุข ความเศร้า ความ
โกรธ ความกลัว และความรู้สึกอื่น ๆ โดยการตรวจสอบคลื่นไฟฟ้าในสมอง และยังพบว่า การตอบสนองเกิดขึ้นในระบบ
ประสาทอัตโนมัติด้วย เช่น ความเปลี่ยนแปลงอัตราการเต้นของหัวใจ อุณหภูมิในร่างกาย [1] 

นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่บ่งชี้ว่า ดนตรีมีส่วนสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษา คณิตศาสตร์ ฯลฯ และยังใช้
ดนตรีช่วยบำบัดได้อีกด้วย เสาวณีย์ สังฆโสภณ [2] กล่าวว่า “ดนตรีมีผลต่อการทำงานของระบบอัตโนมัติ ระบบกล้ามเนื้อ 
และสภาพจิตใจ ทำให้สมองหลั่งสารแห่งความสุข เพื่อบรรเทาความเจ็บปวด ทำให้เกิดสติ ความรู้สึกนึกคิดที่ดี และนำมาใช้
ได้ผลในเรื่องของการคลายเครียด ลดความวิตกกังวล ลดความกลัว บรรเทาอาการเจ็บปวด เพิ่มกำลังและการเคลื่อนไหวของ
ร่างกาย โดยนิยมใช้ในงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ผู้ป่วยโรคจิต และเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เป็นต้น”  

ในปัจจุบันโลกเข้าสู่ยุคดิจิทัล เทคโนโลยีเข้ามีบทบาทต่อชีวิตประจำวัน ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านธุรกิจ ด้านการ
เรียน ด้านสื่อบันเทิง อุตสาหกรรมเพลง และอื่น ๆ อีกมากมาย ผู้คนสามารถเข้าถึงข่าวสาร ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ โดยใช้
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เทคโนโลยีก้าวหน้ามีผลต่อการพัฒนาวงการเพลงเป็นอย่างมาก จากการฟังเพลงผ่านวิทยุเทป เปลี่ยน
มาฟังเพลงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือมิวสิกสตรีมมิ่งที่ผู้ฟังสามารถฟังเพลงออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือได้ทุกที่ทุกเวลา 
โดยผ่านเครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ต ทำให้การฟังเพลงเกิดการเปลี่ยนแปลง การฟังเพลงสามารถเข้าถึงง่ายและเป็นที่นิยม
มากขึ้น  

การผลิตและเผยแพร่ผลงานเพลงของผู้ผลิตเพลง โดยมีเป้าหมายสำหรับกลุ่มวัยรุ่นหรือกลุ่มนักศึกษา ผู้ผลิตเริ่ม หัน
มาตระหนักและให้ความสำคัญในการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์มากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการประชาสัมพันธ์ผลงานเพลง และ
การจำหน่ายผลงาน ผ่านการสตรีมมิ่ง ในสังคมออนไลน์ มากยิ่งขึ้น การศึกษาพฤติกรรมการรับฟังเพลงผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ทำให้รู้ถึงพฤติกรรมการฟังเพลงของนิสิต เป็นประโยชน์ในการ
เผยแพร่ผลงานเพลง และการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยทักษิณ และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้สำหรับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ หน่วยงานอื่นหรือค่ายเพลงอิสระ ที่มีเป้าหมายการเผยแพร่  ในกลุ่มนิสิต ได้อีกด้วย  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการฟังเพลงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
2. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการรับฟังเพลง 
ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตด้าน เวลา การจัดเก็บข้อมูลช่วง ปีพ.ศ. 2561 ถึง ปีพ.ศ. 2562 โดยใช้กลุ่มตัวอย่างที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัย

ทักษิณในช่วงปีการศึกษา 2561  
ประชากร นิสิตที่เรียนอยู่ ในปีการศึกษา 2561 ซึ่งใช้ข้อมูลจาก กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา 

มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยจัดเก็บเฉพาะนิสิตปริญญาตรีเท่านั้น  
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรีภาคปกติ ชั้นปีที่ 1  – ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 
2561 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา รวมทั้งสิ้นจำนวน 8,015 คน [3] ได้แก่  
  1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จำนวน 2,347 คน 
  2. คณะศึกษาศาสตร์    จำนวน 1,711 คน 
  3. คณะศิลปกรรมศาสตร์    จำนวน     497  คน 
  4. คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ   จำนวน 2,054 คน 
  5. คณะนิติศาสตร์     จำนวน 1,301  คน  
  6. คณะวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา จำนวน   105 คน  
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บทนำ 

การฟังเพลงมีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์ในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาทางด้านอารมณ์  นักวิจัยได้ค้นพบ
ว่า สมองของมนุษย์สามารถตอบสนองและจำแนกอารมณ์ทางดนตรี (Musical Moods) ว่าเป็นความสุข ความเศร้า ความ
โกรธ ความกลัว และความรู้สึกอื่น ๆ โดยการตรวจสอบคลื่นไฟฟ้าในสมอง และยังพบว่า การตอบสนองเกิดขึ้นในระบบ
ประสาทอัตโนมัติด้วย เช่น ความเปลี่ยนแปลงอัตราการเต้นของหัวใจ อุณหภูมิในร่างกาย [1] 

นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่บ่งชี้ว่า ดนตรีมีส่วนสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษา คณิตศาสตร์ ฯลฯ และยังใช้
ดนตรีช่วยบำบัดได้อีกด้วย เสาวณีย์ สังฆโสภณ [2] กล่าวว่า “ดนตรีมีผลต่อการทำงานของระบบอัตโนมัติ ระบบกล้ามเนื้อ 
และสภาพจิตใจ ทำให้สมองหลั่งสารแห่งความสุข เพื่อบรรเทาความเจ็บปวด ทำให้เกิดสติ ความรู้สึกนึกคิดที่ดี และนำมาใช้
ได้ผลในเรื่องของการคลายเครียด ลดความวิตกกังวล ลดความกลัว บรรเทาอาการเจ็บปวด เพิ่มกำลังและการเคลื่อนไหวของ
ร่างกาย โดยนิยมใช้ในงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ผู้ป่วยโรคจิต และเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เป็นต้น”  

ในปัจจุบันโลกเข้าสู่ยุคดิจิทัล เทคโนโลยีเข้ามีบทบาทต่อชีวิตประจำวัน ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านธุรกิจ ด้านการ
เรียน ด้านสื่อบันเทิง อุตสาหกรรมเพลง และอื่น ๆ อีกมากมาย ผู้คนสามารถเข้าถึงข่าวสาร ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ โดยใช้
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เทคโนโลยีก้าวหน้ามีผลต่อการพัฒนาวงการเพลงเป็นอย่างมาก จากการฟังเพลงผ่านวิทยุเทป เปลี่ยน
มาฟังเพลงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือมิวสิกสตรีมมิ่งที่ผู้ฟังสามารถฟังเพลงออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือได้ทุกที่ทุกเวลา 
โดยผ่านเครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ต ทำให้การฟังเพลงเกิดการเปลี่ยนแปลง การฟังเพลงสามารถเข้าถึงง่ายและเป็นที่นิยม
มากขึ้น  

การผลิตและเผยแพร่ผลงานเพลงของผู้ผลิตเพลง โดยมีเป้าหมายสำหรับกลุ่มวัยรุ่นหรือกลุ่มนักศึกษา ผู้ผลิตเริ่ม หัน
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การจำหน่ายผลงาน ผ่านการสตรีมมิ่ง ในสังคมออนไลน์ มากยิ่งขึ้น การศึกษาพฤติกรรมการรับฟังเพลงผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ทำให้รู้ถึงพฤติกรรมการฟังเพลงของนิสิต เป็นประโยชน์ในการ
เผยแพร่ผลงานเพลง และการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยทักษิณ และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้สำหรับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ หน่วยงานอื่นหรือค่ายเพลงอิสระ ที่มีเป้าหมายการเผยแพร่  ในกลุ่มนิสิต ได้อีกด้วย  
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1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการฟังเพลงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
2. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการรับฟังเพลง 
ขอบเขตของการวิจัย 
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ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรีภาคปกติ ชั้นปีที่ 1  – ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 
2561 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา รวมทั้งสิ้นจำนวน 8,015 คน [3] ได้แก่  
  1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จำนวน 2,347 คน 
  2. คณะศึกษาศาสตร์    จำนวน 1,711 คน 
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  4. คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ   จำนวน 2,054 คน 
  5. คณะนิติศาสตร์     จำนวน 1,301  คน  
  6. คณะวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา จำนวน   105 คน  



2016
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

2. เครื่องมือในการเก็บข้อมูล เป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ เป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist) ตอนที่ 2 พฤติกรรมการรับฟังเพลงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) และชนิดมาตราส่วนแบบประเมินค่าตามวิธีการของ Likert กำหนดมาตราส่วนไว้ 5 ระดับ [4] 
3. การแปรผล มาตราวัดประมาณค่าแบบ Rating Scale ใช้เกณฑ์มาตรฐานพิจารณาเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยที่คำนวณ โดย
อาศัยหลักของมิลเลอร์ (Miller) ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง  มากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง  มาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง  ปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง  น้อย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง  น้อยที่สุด 

4. การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไข ทดสอบหาความเชื่อมั่นกับประชากรที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 40 ชุด โดยเลือกนิสิตสาขาดุริยางคศาสตร์สากล   โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์ครอนแบ็ค อัลฟ่า (Cronbach’s 
Alpha Coefficient) ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

สถานที่ที่ใช้ในการรับฟังเพลงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ค่าอัลฟ่าแสดงความเชื่อมั่น  0.869 
พฤติกรรมที่ปฏิบัติขณะฟังเพลงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ค่าอัลฟ่าแสดงความเชื่อมั่น  0.882 
เหตุผลในการเลือกฟังเพลงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  ค่าอัลฟ่าแสดงความเชื่อมั่น  0.788 
ผลการตรวจสอบค่าความเชื่อมั่นได้ค่าความรวมคือ 0.846 โดยค่าความเชื่อมั่นของคำถามแต่ละประเด็นและค่าความ

เชื่อมั่นรวมอยู่ระหว่าง 0.7-1.00 
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Google form โดยสร้าง QR Code เชื่อมโยงกับลิงค์
แบบสอบถาม และนำแบบสอบถามที่ได้รับการตรวจสอบความสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วไปสอบถามนิสิตจากมหาวิทยาลัยทักษิณ 
วิทยาเขตสงขลา เลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรการคำนวณของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ได้กลุ่ม
ตัวอย่าง 400 คน เทียบอัตราส่วนของนิสิตในแต่ละคณะ สุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ โดยขอความร่วมมือกับอาจารย์ผู้สอนในการ
เก็บข้อมูลนิสิตในแต่ละคณะ โดยส่งลิ้ง QR Code ให้นิสิตช่วยทำในห้องเรียน นำข้อมูลมาประมวลผล ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางสถิติ  วิเคราะห์ข้อมูลหาค่าสถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และความสัมพันธ์โดยการทดสอบ ความ
แปรปวนระหว่างกลุ่ม 
 

ผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยนำเสนอผลการวิจัยตามวัตถุประสงดังนี้ 
1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการฟังเพลงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

1.1. ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์กลุ่มตัวอย่าง 
1.1.1 เพศ กลุ่มตัวอย่างที่เก็บข้อมูล เป็นเพศหญิงร้อยละ 62.5 เพศชายร้อยละ 37.5  
1.1.2 ชั้นปีการศึกษา เป็นนิสิตศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 ร้อยละ 30 ชั้นปีที่ 3 ร้อยละ 27 

นิสิตชั้นปีที่ 4 ร้อยละ 22.3 และนิสิตชั้นปีที่ 2 ร้อยละ 20.7 ตามลำดับ 
 

1.1.3 คณะที่ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มากที่สุด ร้อยละ 29.5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 25 คณะ
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ร้อยละ 23.3 คณะนิติศาสตร์ร้อยละ 12.5 คณะศิลปกรรมศาสตร์ร้อยละ 8.8 วิทยาลัยการ
จัดการเพื่อการพัฒนา ร้อยละ 3 ตามลำดับ 
 

1.1.4 ค่าใช้จ่ายรายเดือน นิสิตมีค่าใช้จ่าย 4,001 – 6,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 51.5 ค่าใช้จ่ายน้อยกว่า 4,000 
บาทต่อเดือน ร้อยละ 21.3 ค่าใช้จ่าย 6,001 – 8,000 บาทต่อเดือนร้อยละ 16.5 มีค่าใช้จ่าย 8,001 – 10,000 บาทต่อเดือน 
ร้อยละ 7.5 มีค่าใช้จ่ายมากกว่า 10,000 บาทต่อเดือนร้อยละ 3.2 ตามลำดับ 

1.2. พฤติกรรมการฟังเพลงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
  1.2.1 ช่องทางในการรับฟังเพลงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พบว่านิสิตฟังผ่านช่องทาง YouTube มากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 68.5 อันดับสองฟังผ่านช่องทาง Joox คิดเป็นร้อยละ 24.75 อันดับสามฟังผ่านช่องทาง Spotify คิดเป็นร้อยละ 4 ฟัง

ผ่านช่องทาง Apple music คิดเป็นร้อยละ 1.25 ฟังผ่านช่องทาง Sound cloud คิดเป็นร้อยละ 0.75 ฟังผ่านช่องทางline 
music คิดเป็นร้อยละ .50 ฟังผ่าน Fungjai คิดเป็นร้อยละ 0.25 ตามลำดับ 

 

 
 
1.2.2 อุปกรณ์ที่ใช้ฟังเพลงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ฟังผ่านโทรศัพท์มือถือระบบ Android มากที่สุด คิดเป็นร้อย

ละ 50 อันดับสอง ฟังผ่านโทรศัพท์มือถือระบบ IOS คิดเป็นร้อยละ 40.3 อันดับสาม ฟังผ่านคอมพิวเตอร์ระบบ Windows  
คิดเป็นร้อยละ 8 อันดับสี่ ฟังผ่านคอมพิวเตอร์ระบบ Mac OS คิดเป็นร้อยละ 0.5 

1.2.3 ระบบเครือข่ายที่ใช้ในการฟังเพลงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ฟังผ่านเครือข่าย Internet & Wifi  หอพักหรือ
สถาบัน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 36.3 อันดับสอง ฟังผ่านเครือข่าย AIS  คิดเป็นร้อยละ 28 อันดับสาม ฟังผ่านเครือข่าย True 
Move  คิดเป็นร้อยละ 17.8 อันดับสี่ ฟังผ่านเครือข่าย Dtac  คิดเป็นร้อยละ 16.8 อันดับห้า ฟังผ่านเครือข่าย  My By CAT 
คิดเป็นร้อยละ 1.2  

1.2.4 รูปแบบการฟังเพลงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เลือกฟังทีละเพลง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 45.5 อันดับสอง 
เลือกฟังโดยการสุ่มเพลง คิดเป็นร้อยละ 22 อันดับสาม เลือกฟังเพลงฮิตติดชาร์ตหรือยอดวิวสูง คิดเป็นร้อยละ 14.7 อันดับส่ี 
เลือกฟังจาก Playlist ของผู้อื่น คิดเป็นร้อยละ 13.5 อันดับห้า เลือกฟังจาก Playlist ของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 27 อันดับหก  
เลือกฟังโดยการดาวโหลดเก็บไว้ในเครื่อง คิดเป็นร้อยละ 1.5  

1.2.5. ช่วงเวลาที่ใช้ในการฟังเพลงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ไม่สามารถระบุช่วงเวลาในการฟังได้ หรือไม่มีช่วงเวลา
ที่แน่นอนในการฟังมากที่สุดร้อยละ 38.7 อันดับสอง ฟังเพลงในช่วงเวลา 20.00 – 00.00 น. ร้อยละ 34.5  อันดับสาม ฟัง
เพลงในช่วงเวลา 16.00 – 20.00 น. คิดเป็นร้อยละ 13 อันดับสี่ ฟังเพลงในช่วงเวลา 12.00 – 16.00 น. คิดเป็นร้อยละ 4.8  
อันดับ 5 ฟังเพลงในช่วงเวลา 00.00 – 05.00 น. คิดเป็นร้อยละ 3.7 อันดับหก ฟังเพลงในช่วงเวลา 05.00 – 09.00 น. คิด
เป็นร้อยละ 3 อันดับเจ็ด ฟังเพลงในช่วงเวลา 09.00 – 12.00 น. คิดเป็นร้อยละ 2.3  

1.2.6. ความถี่ในการฟังเพลงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ฟังทุกวัน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 65.3 อันดับสอง ฟัง 4-6 
ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 14 อันดับสาม ฟัง 1-3 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 10 อันดับสี่ ฟัง 7- 10 ครั้งต่อสัปดาห์ คิด
เป็นร้อยละ 7.5 อันดับห้า ฟังมากกว่า 10 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็น 3.2  

1.2.7. ระยะเวลาในการฟังเพลงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ฟัง 30 นาที – 1 ชั่วโมง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 39.5 
อันดับสอง ฟัง 1 ชั่วโมง – 2 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 24 อันดับสาม ฟังน้อยกว่า 30 นาที คิดเป็นร้อยละ 16.3 อันดับสี่ ฟัง 3 
ชั่วโมงขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 12.7 อันดับห้า ฟัง 2 ชั่วโมง – 3 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 7.5  
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2017
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

2. เครื่องมือในการเก็บข้อมูล เป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ เป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist) ตอนที่ 2 พฤติกรรมการรับฟังเพลงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) และชนิดมาตราส่วนแบบประเมินค่าตามวิธีการของ Likert กำหนดมาตราส่วนไว้ 5 ระดับ [4] 
3. การแปรผล มาตราวัดประมาณค่าแบบ Rating Scale ใช้เกณฑ์มาตรฐานพิจารณาเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยที่คำนวณ โดย
อาศัยหลักของมิลเลอร์ (Miller) ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง  มากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง  มาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง  ปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง  น้อย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง  น้อยที่สุด 

4. การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไข ทดสอบหาความเชื่อมั่นกับประชากรที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 40 ชุด โดยเลือกนิสิตสาขาดุริยางคศาสตร์สากล   โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์ครอนแบ็ค อัลฟ่า (Cronbach’s 
Alpha Coefficient) ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

สถานที่ที่ใช้ในการรับฟังเพลงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ค่าอัลฟ่าแสดงความเชื่อมั่น  0.869 
พฤติกรรมที่ปฏิบัติขณะฟังเพลงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ค่าอัลฟ่าแสดงความเชื่อมั่น  0.882 
เหตุผลในการเลือกฟังเพลงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  ค่าอัลฟ่าแสดงความเชื่อมั่น  0.788 
ผลการตรวจสอบค่าความเชื่อมั่นได้ค่าความรวมคือ 0.846 โดยค่าความเชื่อมั่นของคำถามแต่ละประเด็นและค่าความ

เชื่อมั่นรวมอยู่ระหว่าง 0.7-1.00 
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Google form โดยสร้าง QR Code เชื่อมโยงกับลิงค์
แบบสอบถาม และนำแบบสอบถามที่ได้รับการตรวจสอบความสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วไปสอบถามนิสิตจากมหาวิทยาลัยทักษิณ 
วิทยาเขตสงขลา เลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรการคำนวณของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ได้กลุ่ม
ตัวอย่าง 400 คน เทียบอัตราส่วนของนิสิตในแต่ละคณะ สุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ โดยขอความร่วมมือกับอาจารย์ผู้สอนในการ
เก็บข้อมูลนิสิตในแต่ละคณะ โดยส่งลิ้ง QR Code ให้นิสิตช่วยทำในห้องเรียน นำข้อมูลมาประมวลผล ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางสถิติ  วิเคราะห์ข้อมูลหาค่าสถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และความสัมพันธ์โดยการทดสอบ ความ
แปรปวนระหว่างกลุ่ม 
 

ผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยนำเสนอผลการวิจัยตามวัตถุประสงดังนี้ 
1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการฟังเพลงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

1.1. ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์กลุ่มตัวอย่าง 
1.1.1 เพศ กลุ่มตัวอย่างที่เก็บข้อมูล เป็นเพศหญิงร้อยละ 62.5 เพศชายร้อยละ 37.5  
1.1.2 ชั้นปีการศึกษา เป็นนิสิตศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 ร้อยละ 30 ชั้นปีที่ 3 ร้อยละ 27 

นิสิตชั้นปีที่ 4 ร้อยละ 22.3 และนิสิตชั้นปีที่ 2 ร้อยละ 20.7 ตามลำดับ 
 

1.1.3 คณะที่ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มากที่สุด ร้อยละ 29.5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 25 คณะ
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ร้อยละ 23.3 คณะนิติศาสตร์ร้อยละ 12.5 คณะศิลปกรรมศาสตร์ร้อยละ 8.8 วิทยาลัยการ
จัดการเพื่อการพัฒนา ร้อยละ 3 ตามลำดับ 
 

1.1.4 ค่าใช้จ่ายรายเดือน นิสิตมีค่าใช้จ่าย 4,001 – 6,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 51.5 ค่าใช้จ่ายน้อยกว่า 4,000 
บาทต่อเดือน ร้อยละ 21.3 ค่าใช้จ่าย 6,001 – 8,000 บาทต่อเดือนร้อยละ 16.5 มีค่าใช้จ่าย 8,001 – 10,000 บาทต่อเดือน 
ร้อยละ 7.5 มีค่าใช้จ่ายมากกว่า 10,000 บาทต่อเดือนร้อยละ 3.2 ตามลำดับ 

1.2. พฤติกรรมการฟังเพลงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
  1.2.1 ช่องทางในการรับฟังเพลงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พบว่านิสิตฟังผ่านช่องทาง YouTube มากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 68.5 อันดับสองฟังผ่านช่องทาง Joox คิดเป็นร้อยละ 24.75 อันดับสามฟังผ่านช่องทาง Spotify คิดเป็นร้อยละ 4 ฟัง

ผ่านช่องทาง Apple music คิดเป็นร้อยละ 1.25 ฟังผ่านช่องทาง Sound cloud คิดเป็นร้อยละ 0.75 ฟังผ่านช่องทางline 
music คิดเป็นร้อยละ .50 ฟังผ่าน Fungjai คิดเป็นร้อยละ 0.25 ตามลำดับ 

 

 
 
1.2.2 อุปกรณ์ที่ใช้ฟังเพลงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ฟังผ่านโทรศัพท์มือถือระบบ Android มากที่สุด คิดเป็นร้อย

ละ 50 อันดับสอง ฟังผ่านโทรศัพท์มือถือระบบ IOS คิดเป็นร้อยละ 40.3 อันดับสาม ฟังผ่านคอมพิวเตอร์ระบบ Windows  
คิดเป็นร้อยละ 8 อันดับสี่ ฟังผ่านคอมพิวเตอร์ระบบ Mac OS คิดเป็นร้อยละ 0.5 

1.2.3 ระบบเครือข่ายที่ใช้ในการฟังเพลงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ฟังผ่านเครือข่าย Internet & Wifi  หอพักหรือ
สถาบัน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 36.3 อันดับสอง ฟังผ่านเครือข่าย AIS  คิดเป็นร้อยละ 28 อันดับสาม ฟังผ่านเครือข่าย True 
Move  คิดเป็นร้อยละ 17.8 อันดับสี่ ฟังผ่านเครือข่าย Dtac  คิดเป็นร้อยละ 16.8 อันดับห้า ฟังผ่านเครือข่าย  My By CAT 
คิดเป็นร้อยละ 1.2  

1.2.4 รูปแบบการฟังเพลงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เลือกฟังทีละเพลง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 45.5 อันดับสอง 
เลือกฟังโดยการสุ่มเพลง คิดเป็นร้อยละ 22 อันดับสาม เลือกฟังเพลงฮิตติดชาร์ตหรือยอดวิวสูง คิดเป็นร้อยละ 14.7 อันดับสี่ 
เลือกฟังจาก Playlist ของผู้อื่น คิดเป็นร้อยละ 13.5 อันดับห้า เลือกฟังจาก Playlist ของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 27 อันดับหก  
เลือกฟังโดยการดาวโหลดเก็บไว้ในเครื่อง คิดเป็นร้อยละ 1.5  

1.2.5. ช่วงเวลาที่ใช้ในการฟังเพลงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ไม่สามารถระบุช่วงเวลาในการฟังได้ หรือไม่มีช่วงเวลา
ที่แน่นอนในการฟังมากที่สุดร้อยละ 38.7 อันดับสอง ฟังเพลงในช่วงเวลา 20.00 – 00.00 น. ร้อยละ 34.5  อันดับสาม ฟัง
เพลงในช่วงเวลา 16.00 – 20.00 น. คิดเป็นร้อยละ 13 อันดับสี่ ฟังเพลงในช่วงเวลา 12.00 – 16.00 น. คิดเป็นร้อยละ 4.8  
อันดับ 5 ฟังเพลงในช่วงเวลา 00.00 – 05.00 น. คิดเป็นร้อยละ 3.7 อันดับหก ฟังเพลงในช่วงเวลา 05.00 – 09.00 น. คิด
เป็นร้อยละ 3 อันดับเจ็ด ฟังเพลงในช่วงเวลา 09.00 – 12.00 น. คิดเป็นร้อยละ 2.3  

1.2.6. ความถี่ในการฟังเพลงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ฟังทุกวัน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 65.3 อันดับสอง ฟัง 4-6 
ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 14 อันดับสาม ฟัง 1-3 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 10 อันดับสี่ ฟัง 7- 10 ครั้งต่อสัปดาห์ คิด
เป็นร้อยละ 7.5 อันดับห้า ฟังมากกว่า 10 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็น 3.2  

1.2.7. ระยะเวลาในการฟังเพลงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ฟัง 30 นาที – 1 ชั่วโมง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 39.5 
อันดับสอง ฟัง 1 ชั่วโมง – 2 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 24 อันดับสาม ฟังน้อยกว่า 30 นาที คิดเป็นร้อยละ 16.3 อันดับสี่ ฟัง 3 
ชั่วโมงขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 12.7 อันดับห้า ฟัง 2 ชั่วโมง – 3 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 7.5  
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

1.2.8. จำนวนการฟังเพลงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตต่อครั้ง ฟัง 6 – 10 เพลง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 28.2 อันดับ
สอง ฟังมากกว่า 15 เพลง คิดเป็นร้อยละ 25.5 อันดับสาม ฟัง 3- 5 เพลง คิดเป็นร้อยละ 23.5 อันดับสี่ ฟัง 10 – 15 เพลง คิด
เป็นร้อยละ 19.3  อันดับห้า ฟังน้อยกว่า 3 เพลง คิดเป็นร้อยละ 3.5  

1.2.9. บุคคลที่ร่วมฟังเพลงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เลือกฟังคนเดียวมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 84.8 อันดับสอง 
เลือกฟังกับเพื่อน คิดเป็นร้อยละ 10.8 อันดับสามเลือกฟังกับคนรัก คิดเป็นร้อยละ 3.5 อันดับสี่ เลือกฟังกับครอบครัว คิดเป็น
ร้อยละ 1  

1.2.10. แนวเพลงที่ชื่นชอบ  ชื่นชอบแนวเพลง Pop มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 32 อันดับสอง ชื่นชอบแนวเพลง 
Rock คิดเป็นร้อยละ 13.7 อันดับสามชื่นชอบแนวเพลง R&B คิดเป็นร้อยละ 13.2 อันดับสี่ ชื่นชอบแนวเพลงเพื่อชีวิต คิดเป็น
ร้อยละ 11.4 อันดับห้า ชื่นชอบแนวเพลง Hiphop คิดเป็นร้อยละ 10.9 อันดับหก ชื่นชอบแนวเพลง Jazz และแนวเพลง
ลูกทุ่ง คิดเป็นร้อยละ 5.8 อันดับเจ็ด ชื่นชอบแนวเพลง SKA คิดเป็นร้อยละ 3.1 อันดับแปด ชื่นชอบแนวเพลง Blue คิดเป็น
ร้อยละ 2.4 อันดับเก้า ชื่นชอบแนวเพลง Funk คิดเป็นร้อยละ 1.8 

1.2.11. สถานที่ที่ใช้รับฟังเพลงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ฟังเพลงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่บ้านหรือหอพัก มี
ค่าเฉลี่ย 4.50 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด อันดับสอง ฟังบนรถโดยสารหรือรถส่วนตัว  มีค่าเฉลี่ย 3.57 ความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันดับสามรับฟังที่มหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ย 3.41 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง อันดับสี่ ฟัง
ที่สวนสาธารณะ มีค่าเฉลี่ย 2.59 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง อันดับห้า ฟังที่ร้านให้บริการอินเทอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ย 
2.38 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย อันดับหก ฟังท่ีสถานออกกำลังกาย มีค่าเฉลี่ย 2.35 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
น้อย  

1.2.12. พฤติกรรมขณะฟังเพลงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ฟังเพลงขณะเดินทางหรือโดยสารรถ มีค่าเฉลี่ย 3.95 
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันดับสอง ฟังขณะมีงานสังสรรค์ มีค่าเฉลี่ย 3.89 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
อันดับสาม ฟังขณะทำงาน ทำการบ้าน อ่านหนังสือ มีค่าเฉลี่ย 3.80 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันดับสี่ ฟังขณะ
ทำงานบ้าน เช่น ล้างจาน ทำความสะอาดบ้าน เป็นต้น มีค่าเฉลี่ย 3.75 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันดับห้า ฟังขณะ
ทำธุระส่วนตัว เช่น เข้าห้องน้ำ อาบน้ำ เป็นต้น มีค่าเฉลี่ย 3.36 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง อันดับหก ฟังขณะ
นอนหลับพักผ่อน มีค่าเฉลี่ย 3.35 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ ปานกลาง อันดับเจ็ด ฟังอย่างเดียวด้วยความตั้งใจ มีค่าเฉลี่ย 
3.17 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง อันดับแปด ฟังขณะออกกำลังกาย มีค่าเฉลี่ย 3.12 ระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับปานกลาง อันดับเก้า ฟังขณะรับประทานอาหาร มีค่าเฉลี่ย 2.83 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง อันดับสิบ ฟัง
ขณะพูดคุยสนทนา น้อยท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 2.48 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย  

1.2.13. เป้าหมายการเลือกรับฟังเพลงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ฟังเพื่อความบันเทิง มีค่าเฉลี่ย 4.45 ระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับ มาก อันดับสอง ฟังเพื่อคั่นเวลาหรือแก้เหงา มีค่าเฉลี่ย 4.13 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก อันดับ
สาม ฟังเพื่อติดตามศิลปินที่ชื่นชอบ  ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ ปานกลาง อันดับสี่ ฟังเพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียน มี
ค่าเฉลี่ย 3.03 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ ปานกลาง อันดับห้า ฟังเพื่อมีเรื่องไปสนทนากับกลุ่มเพื่อน  มีค่ าเฉลี่ย 2.84 
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ ปานกลาง 

 
2. ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลด้านประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการรับฟังเพลงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ผลการหาความสัมพันธ์โดยการหาความแปรปรวนได้ผลดังตาราง 

 
ความแปรปรวน Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

ช่องทางในการรับฟังเพลง      
ค่าใช้จ่ายรายเดือน 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

 
29.2879 
342.711 
372.000 

 
6 

393 
399 

 
4.882 
.872 

 
5.598 

 
.000 

ช่วงเวลาในการรับฟังเพลง      
เพศ      

ความแปรปรวน Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

4.608 
89.142 
93.750 

6 
393 
399 

.768 

.227 
3.386 .003 

ค่าใช้จ่ายรายเดือน 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

 
27.018 

344.982 
372.000 

 
6 

393 
399 

 
4.503 
.878 

 
5.130 

 
.000 

ความถี่ในการรับฟังเพลง      
ค่าใช้จ่ายรายเดือน 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

 
38.999 

333.001 
372.000 

 
4 

395 
399 

 
9.750 
.843 

 
11.565 

 
0.000 

ตารางแสดง ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์กับช่องทาง, ช่วงเวลาและความถี่ในการฟังเพลง 

จากตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลด้านประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการรับฟังเพลงผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตดังนี ้ 

2.1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์กับช่องทางการรับฟัง จำแนกตามชั้นปีที่ศึกษา นิสิตที่มีชั้นปีที่ศึกษาต่างกัน มี
ช่องทางการรับฟังเพลงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่แตกต่างกัน นิสิตที่ศึกษาในคณะต่างกัน มีช่องทางการรับฟังเพลงผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่แตกต่างกัน  

จำแนกตามค่าใช้จ่ายรายเดือน พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสำคัญที่ 0.05 แสดงว่า นิสิตที่มี
ค่าใช้จ่ายรายเดือนต่างกัน มีช่องทางการรับฟังเพลงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแตกต่างกัน  

2.2 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์กับช่วงเวลาการรับฟัง ผลของการหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทางด้าน
ประชากรศาสตร์กับช่วงเวลาในการรับฟังเพลงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพบว่าชั้นปีที่ศึกษา คณะที่ศึกษา ต่างกัน มีช่วงเวลา
ในการรับฟังเพลงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่แตกต่างกัน 

จำแนกตามเพศ พบว่าค่า Sig. เท่ากับ 0.003 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสำคัญที่ 0.05 แสดงว่า นิสิตที่มีเพศต่างกัน มี
ช่วงเวลาในการรับฟังเพลงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแตกต่างกัน  
 จำแนกตามค่าใช้จ่ายรายเดือน พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสำคัญที่ 0.05 แสดงว่า นิสิตที่มี
ค่าใช้จ่ายรายเดือนต่างกัน มีช่วงเวลาในการรับฟังเพลงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแตกต่างกัน  

สรุปผลและอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเรื่องพฤติกรรมการฟังเพลงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

พบว่า นิสิตเลือกรับฟังเพลงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อความบันเทิง คั่นเวลา และแก้เหงา อยู่ในระดับมาก และนิสิตฟัง
เพลงตามลำพัง มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พีระชัย ลี้สมบูรณ์ผล [5] ที่กล่าวว่า ขณะที่นิสิตอยู่ตามลำพัง มีความ
เหงา ความกังวล เหน็ดเหนื่อย หรือเคร่งเครียดจากการเรียน ก็จะเปิดเพลงฟังเป็นเพื่อนเพื่อนแก้เหงา หรือบางครั้งนิสิตต้อง
ทำงาน หรือ ทำการบ้าน อ่านหนังสือ ในเวลากลางคืน ก็จะเปิดเพลงเป็นเพื่อน เพื่อไม่ให้รู้สึกหวาดกลัว  

ด้านพฤติกรรมขณะฟัง นิสิตฟังเพลงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขณะทำงาน ทำการบ้าน อ่านหนังสือ และ นิสิตรับ
ฟังเพลงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขณะทำงานบ้าน เช่น ล้างจาน ทำความสะอาดบ้าน ซึ่งมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก และช่วงเวลาในการรับฟังเพลงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต นิสิตรับฟังเพลงผ่านช่วงเวลา 20.00 – 00.00 น. มากที่สุด ซ่ึง
เป็นช่วงเวลาที่นิสิตไม่มีเรียน และเป็นช่วงเวลาผ่อนคลายหรือพักผ่อน หรือขณะทำงาน ทำการบ้าน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด 
เรื่องอินเทอร์เน็ตของ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  (สพธอ) [6] ที่นิยมทำกิจกรรมต่างๆบนอินเทอร์เน็ตใน
ช่วงเวลานี้ เพื่อลดความเครียด และนิยมทำงานและทำการบ้านไปด้วย  
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

1.2.8. จำนวนการฟังเพลงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตต่อครั้ง ฟัง 6 – 10 เพลง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 28.2 อันดับ
สอง ฟังมากกว่า 15 เพลง คิดเป็นร้อยละ 25.5 อันดับสาม ฟัง 3- 5 เพลง คิดเป็นร้อยละ 23.5 อันดับสี่ ฟัง 10 – 15 เพลง คิด
เป็นร้อยละ 19.3  อันดับห้า ฟังน้อยกว่า 3 เพลง คิดเป็นร้อยละ 3.5  

1.2.9. บุคคลที่ร่วมฟังเพลงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เลือกฟังคนเดียวมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 84.8 อันดับสอง 
เลือกฟังกับเพื่อน คิดเป็นร้อยละ 10.8 อันดับสามเลือกฟังกับคนรัก คิดเป็นร้อยละ 3.5 อันดับสี่ เลือกฟังกับครอบครัว คิดเป็น
รอ้ยละ 1  

1.2.10. แนวเพลงที่ชื่นชอบ  ชื่นชอบแนวเพลง Pop มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 32 อันดับสอง ชื่นชอบแนวเพลง 
Rock คิดเป็นร้อยละ 13.7 อันดับสามชื่นชอบแนวเพลง R&B คิดเป็นร้อยละ 13.2 อันดับสี่ ชื่นชอบแนวเพลงเพื่อชีวิต คิดเป็น
ร้อยละ 11.4 อันดับห้า ชื่นชอบแนวเพลง Hiphop คิดเป็นร้อยละ 10.9 อันดับหก ชื่นชอบแนวเพลง Jazz และแนวเพลง
ลูกทุ่ง คิดเป็นร้อยละ 5.8 อันดับเจ็ด ชื่นชอบแนวเพลง SKA คิดเป็นร้อยละ 3.1 อันดับแปด ชื่นชอบแนวเพลง Blue คิดเป็น
รอ้ยละ 2.4 อันดับเก้า ชื่นชอบแนวเพลง Funk คิดเป็นร้อยละ 1.8 

1.2.11. สถานที่ที่ใช้รับฟังเพลงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ฟังเพลงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่บ้านหรือหอพัก มี
ค่าเฉลี่ย 4.50 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด อันดับสอง ฟังบนรถโดยสารหรือรถส่วนตัว  มีค่าเฉลี่ย 3.57 ความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันดับสามรับฟังที่มหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ย 3.41 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง อันดับสี่ ฟัง
ที่สวนสาธารณะ มีค่าเฉลี่ย 2.59 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง อันดับห้า ฟังที่ร้านให้บริการอินเทอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ย 
2.38 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย อันดับหก ฟังท่ีสถานออกกำลังกาย มีค่าเฉลี่ย 2.35 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
น้อย  

1.2.12. พฤติกรรมขณะฟังเพลงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ฟังเพลงขณะเดินทางหรือโดยสารรถ มีค่าเฉลี่ย 3.95 
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันดับสอง ฟังขณะมีงานสังสรรค์ มีค่าเฉลี่ย 3.89 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
อันดับสาม ฟังขณะทำงาน ทำการบ้าน อ่านหนังสือ มีค่าเฉลี่ย 3.80 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันดับสี่ ฟังขณะ
ทำงานบ้าน เช่น ล้างจาน ทำความสะอาดบ้าน เป็นต้น มีค่าเฉลี่ย 3.75 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันดับห้า ฟังขณะ
ทำธุระส่วนตัว เช่น เข้าห้องน้ำ อาบน้ำ เป็นต้น มีค่าเฉลี่ย 3.36 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง อันดับหก ฟังขณะ
นอนหลับพักผ่อน มีค่าเฉลี่ย 3.35 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ ปานกลาง อันดับเจ็ด ฟังอย่างเดียวด้วยความตั้งใจ มีค่าเฉลี่ย 
3.17 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง อันดับแปด ฟังขณะออกกำลังกาย มีค่าเฉลี่ย 3.12 ระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับปานกลาง อันดับเก้า ฟังขณะรับประทานอาหาร มีค่าเฉลี่ย 2.83 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง อันดับสิบ ฟัง
ขณะพูดคุยสนทนา น้อยท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 2.48 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย  

1.2.13. เป้าหมายการเลือกรับฟังเพลงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ฟังเพื่อความบันเทิง มีค่าเฉลี่ย 4.45 ระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับ มาก อันดับสอง ฟังเพื่อคั่นเวลาหรือแก้เหงา มีค่าเฉลี่ย 4.13 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก อันดับ
สาม ฟังเพื่อติดตามศิลปินที่ชื่นชอบ  ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ ปานกลาง อันดับสี่ ฟังเพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียน มี
ค่าเฉลี่ย 3.03 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ ปานกลาง อันดับห้า ฟังเพื่อมีเรื่องไปสนทนากับกลุ่มเพื่อน  มีค่ าเฉลี่ย 2.84 
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ ปานกลาง 

 
2. ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลด้านประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการรับฟังเพลงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ผลการหาความสัมพันธ์โดยการหาความแปรปรวนได้ผลดังตาราง 

 
ความแปรปรวน Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

ช่องทางในการรับฟังเพลง      
ค่าใช้จ่ายรายเดือน 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

 
29.2879 
342.711 
372.000 

 
6 

393 
399 

 
4.882 
.872 

 
5.598 

 
.000 

ช่วงเวลาในการรับฟังเพลง      
เพศ      

ความแปรปรวน Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

4.608 
89.142 
93.750 

6 
393 
399 

.768 

.227 
3.386 .003 

ค่าใช้จ่ายรายเดือน 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

 
27.018 

344.982 
372.000 

 
6 

393 
399 

 
4.503 
.878 

 
5.130 

 
.000 

ความถี่ในการรับฟังเพลง      
ค่าใช้จ่ายรายเดือน 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

 
38.999 

333.001 
372.000 

 
4 

395 
399 

 
9.750 
.843 

 
11.565 

 
0.000 

ตารางแสดง ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์กับช่องทาง, ช่วงเวลาและความถี่ในการฟังเพลง 

จากตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลด้านประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการรับฟังเพลงผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตดังนี ้ 

2.1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์กับช่องทางการรับฟัง จำแนกตามชั้นปีที่ศึกษา นิสิตที่มีชั้นปีที่ศึกษาต่างกัน มี
ช่องทางการรับฟังเพลงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่แตกต่างกัน นิสิตที่ศึกษาในคณะต่างกัน มีช่องทางการรับฟังเพลงผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่แตกต่างกัน  

จำแนกตามค่าใช้จ่ายรายเดือน พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสำคัญที่ 0.05 แสดงว่า นิสิตที่มี
ค่าใช้จ่ายรายเดือนต่างกัน มีช่องทางการรับฟังเพลงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแตกต่างกัน  

2.2 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์กับช่วงเวลาการรับฟัง ผลของการหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทางด้าน
ประชากรศาสตร์กับช่วงเวลาในการรับฟังเพลงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพบว่าชั้นปีที่ศึกษา คณะที่ศึกษา ต่างกัน มีช่วงเวลา
ในการรับฟังเพลงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่แตกต่างกัน 

จำแนกตามเพศ พบว่าค่า Sig. เท่ากับ 0.003 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสำคัญที่ 0.05 แสดงว่า นิสิตที่มีเพศต่างกัน มี
ช่วงเวลาในการรับฟังเพลงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแตกต่างกัน  
 จำแนกตามค่าใช้จ่ายรายเดือน พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสำคัญที่ 0.05 แสดงว่า นิสิตที่มี
ค่าใช้จ่ายรายเดือนต่างกัน มีช่วงเวลาในการรับฟังเพลงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแตกต่างกัน  

สรุปผลและอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเรื่องพฤติกรรมการฟังเพลงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

พบว่า นิสิตเลือกรับฟังเพลงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อความบันเทิง คั่นเวลา และแก้เหงา อยู่ในระดับมาก และนิสิตฟัง
เพลงตามลำพัง มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พีระชัย ลี้สมบูรณ์ผล [5] ที่กล่าวว่า ขณะที่นิสิตอยู่ตามลำพัง มีความ
เหงา ความกังวล เหน็ดเหนื่อย หรือเคร่งเครียดจากการเรียน ก็จะเปิดเพลงฟังเป็นเพื่อนเพื่อนแก้เหงา หรือบางครั้งนิสิตต้อง
ทำงาน หรือ ทำการบ้าน อ่านหนังสือ ในเวลากลางคืน ก็จะเปิดเพลงเป็นเพื่อน เพื่อไม่ให้รู้สึกหวาดกลัว  

ด้านพฤติกรรมขณะฟัง นิสิตฟังเพลงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขณะทำงาน ทำการบ้าน อ่านหนังสือ และ นิสิตรับ
ฟังเพลงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขณะทำงานบ้าน เช่น ล้างจาน ทำความสะอาดบ้าน ซึ่งมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก และช่วงเวลาในการรับฟังเพลงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต นิสิตรับฟังเพลงผ่านช่วงเวลา 20.00 – 00.00 น. มากที่สุด ซ่ึง
เป็นช่วงเวลาที่นิสิตไม่มีเรียน และเป็นช่วงเวลาผ่อนคลายหรือพักผ่อน หรือขณะทำงาน ทำการบ้าน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด 
เรื่องอินเทอร์เน็ตของ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  (สพธอ) [6] ที่นิยมทำกิจกรรมต่างๆบนอินเทอร์เน็ตใน
ช่วงเวลานี้ เพื่อลดความเครียด และนิยมทำงานและทำการบ้านไปด้วย  



2020
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

สถานที่ ที่ใช้รับฟังเพลงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ฟังเพลงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่บ้านหรือหอพัก มีค่าเฉลี่ย 
4.50 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด อันดับสอง ฟังบนรถโดยสารหรือรถส่วนตัว มีค่าเฉลี่ย 3.57 ความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก อันดับสามรับฟังที ่มหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี ่ย 3.41 ระดับความคิดเห็นอยู ่ในระดับปานกลาง อันดับสี ่ ฟังที่
สวนสาธารณะ มีค่าเฉลี่ย 2.59 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง อันดับห้า ฟังที่ร้ านให้บริการอินเทอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ย 
2.38 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย อันดับหก ฟังท่ีสถานออกกำลังกาย มีค่าเฉลี่ย 2.35 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
น้อย  การฟังเพลงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่บ้านหรือหอพักเพราะเป็นสถานที่ที่ให้ความสะดวกสบายและสามารถแสดง
ตวัตนได้มากที่สุดในการเปิดฟังเพลง 

สอดคล้องกับรายงาน ผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2560 ซึ่งเผยแพร่โดย สำนักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน) [7] โดยสรุปถึงสถานที่ ที่นิยมใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุด เป็นบ้านหรือที่พัก 
คิดเป็น 85.6% รองลงมาคือ ที่ทำงาน 52.4% ตามมาด้วยการใช้ระหว่าง เดินทาง 24% เพิ่มขึ้นจาก 14% ในปีก่อน ขณะที่
การใช้อินเทอร์เน็ตที่สถานศึกษาลดลง เป็น 17.5%  

ระยะเวลาและความยาวนานในการฟังเพลง 
จากการรายงานผลการสำรวจของ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน) [7] ระบุว่า กลุ่ม 

Gen Y ซึ่งมีอายุอยู่ระหว่าง 17 – 36 ปี ภาพรวมจากการสำรวจในปี พ.ศ. 2560 มีการใช้อินเทอร์เน็ตในวันทำงานเฉลี่ย 6 
ชั่วโมง 30 นาทีต่อวัน ซึ่งจากงานวิจัยเรื่องพฤติกรรมและความพึงพอใจการรับฟังเพลงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนิสิต
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลาพบว่านิสิตใช้ระยะเวลาในการฟังเพลงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประมาณ 30 นาที – 1 
ชั่วโมง และรองลงมาใช้เวลา 1 – 2 ชั่วโมง เห็นได้ว่า กลุ่มนิสิตร้อยละ 63.5 ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่ม Gen Y ดังกล่าวใช้เวลา ประมาณ 
30 นาที - 2 ชั่วโมง ในการฟังเพลง ส่วนเวลาที่เหลืออีก 4 - 5 ชั่วโมงในอินเทอร์เน็ต อาจจะเป็นการทำกิจกรรมอย่างอื่น  

ความถี่ในการฟังเพลงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา ฟังทุกวัน มากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 65.3 อันดับสอง ฟัง 4-6 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 14 อันดับสาม ฟัง 1-3 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 10 
อันดับสี่ ฟัง 7- 10 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 7.5 อันดับห้า ฟังมากกว่า 10 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็น 3.2  จากงานวิจัยเรื่อง 
THAI CONSUMER BEHAVIOR OF ONLINE MUSIC STREAMING SERVICES โดย MR. RATTAPON JANGWAN [8] ได้แบ่ง
ระดับความรุนแรงของการใช้บริการฟังเพลง เป็น 3 ระดับ ผู้ใช้บริการทุกวันเรียกว่า “ผู้ใช้หนัก” คนที่มีระดับความรุนแรงปาน
กลางใช้บริการสามถึงหกวันต่อสัปดาห์ เรียกว่า “ผู้ใช้ระดับกลาง” และผู้ที่ใช้งานต่ำกว่าสามวันต่อสัปดาห์ เรียกว่า “ผู้ใช้เบา” 
จากงานดังกล่าวเห็นได้ว่า นิสิตของมหาวิทยาลัยทักษิณ จัดอยู่ประเภทผู้ใช้หนักร้อยละ 65.3 ผู้ใช้ระดับปานกลางร้อยละ 24.7 
และผู้ใช้ ระดับเบา ร้อยละ 10  

ช่องทางที่นิสิตใช้ในการรับฟังเพลงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมากที่สุด คือฟังผ่านช่องทาง YouTube ซึ่ง YouTube 
เป็นช่องทางที่ได้รับความนิยมทั่วโลก และติดหนึ่งในเว็บไซต์ชั้นนำอันดับต้นๆ ของโลก ด้วยการเข้าถึงที่ง่าย และเป็นช่อง
ทางการรับฟังช่องทางเดียวที่สามารถเปิดดูภาพวีดิโอได้ โดยในเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้สามารถอัพโหลดภาพวิดีโอเข้าไป เปิดดูภาพวิดีโอ
ที่มีอยู่ และแบ่งภาพวิดีโอ เหล่านี้ให้คนอื่นดูได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ  YouTube เป็นแหล่งค้นหาเพลงหลายยุค หลาย
ประเภท จากรายงานผลจากการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2560 ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน) [7] พบว่า ประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ และ ชุมชนออนไลน์ของคนไทยในยุคนี้ที่มีผู้ใช้งาน
มากเป็น 3 อันดับแรก มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน ได้แก่ อันดับท่ี 1 YouTube (ร้อยละ 97.1) อันดับท่ี 2 ได้แก่ Facebook (ร้อย
ละ  96.6) และอ ั นด ั บที่  3 ได ้ แก่  Line (ร ้ อยละ  95.8) Instagram (56%), Pantip (54.7%), Twitter (27.6%) แ ล ะ 
WhatsApp (12.1%) 

ช่องทาง YouTube จึงเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่สังคมคนไทยนิยมใช้ ส่วนนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ใช้สื่อ Youtube 
เป็นช่องทางสำหรับการฟังเพลง มากที่สุด  นอกจากนี้ยังมี Jook และ Spotify ที่นิสิตเลือกรับฟังเช่นกัน อาจเพราะ Joox 
และ Spotify สามารถรับฟังเพลงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยการพักหน้าจอขณะฟังได้ มีแนวเพลงให้เลือกหลากหลาย และ
สามารถรับฟังโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมขณะฟัง นิสิตฟังเพลงขณะเดินทางหรือโดยสารรถ  ด้านแนวเพลงที่
ชื่นชอบ นิสิตชื่นชอบแนวเพลง Pop มากที่สุด เนื่องจากเป็นเพลงที่ได้รับความนิยมกันในหมู่วัยรุ่นซึ่งตรงกับวัย นิสิตนักศึกษา 
และมักจะแต่งเนื้อร้องโดยมีสาระเนื้อหาตรงกับชีวิตจริง ทำนองเพลงฟังง่าย สามารถร้องตามได้ง่าย 

ค่าใช้จ่ายรายเดือน มีผลต่อช่องทางการรับฟังเพลงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยนิสิตที่มีรายได้ต่ำ มีช่องทางการรับ
ฟังเพลงผ่านช่องทาง YouTube มากที่สุด เพราะเป็นเว็บไซต์ที่สามารถรับฟังได้ง่ายและให้บริการฟรี ส่วนนิสิตที่มีรายได้สูง มี

ช่องทางการรับฟังผ่าน Joox  Spotify  Sound Cloud และ Fungjai ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นที่ต้องทำการดาวโหลด และมี
ค่าใช้จ่ายสำหรับเพลงบางประเภท ความแตกต่างของรายได้ส่งผลให้การซื้อบริการเพลงออนไลน์แตกต่างกัน อาจรวมถึงความ
หลากหลายของแนวเพลง หรือลูกเล่นในแต่ละแอปพลิเคชั่น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ลัดดา ยวงใย [9] พบว่า ผู้ที่มีรายได้
สูงจะมีรสนิยมในการฟังเพลงประเภทอื่นๆ ที่จะสนองความบันเทิงให้ตนเองได้ ผู้ที่มีรายได้น้อยใช้สื่อสาธารณะที่มีอยู่ก็คือ ส่ือ
โทรทัศน์วิทยุ รับฟังได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพราะรายได้ที่แตกต่างกัน ทำให้คนมีรสนิยมที่และแนวทางการดำเนินชีวิตที่
แตกต่างกัน 

เพศ มีผลต่อช่วงเวลาการรับฟังเพลงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต พบว่านิสิตเพศหญิงมีช่วงเวลาการรับฟังเพลงผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตมากกว่านิสิตเพศชาย สอดคล้องกับแนวคิดทางด้านความแตกต่างของบุคคล ปรมะ สตะเวทิน [10] เชื่อ
ว่าคนที่มีลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันไป การศึกษาวิจัยพบว่า เพศ มีความแตกต่างกันอย่าง
มากในด้านความคิด ค่านิยม และทัศนคติ ทั้งนี้เพราะวัฒนธรรมและสังคมกำหนดบทบาทและกิจกกรมของคนสองเพศไว้
ต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัย อภิวัฒน์ น้ำทิพย์ [11] ได้อธิบายว่าเพศหญิงจะเปิดเผยตนเองต่อสิ่งที่ตัวเองรู้สึกชอบหรือให้
ความสนใจมากกว่าเพศชาย ซึ่งผลดังกล่าวขัดแย้งกับผลงานวิจัยของ กวิทธิ์ ศรีสัมฤทธิ [12] ศึกษาความพึงพอใจในการฟัง
เพลงอินดี ้ทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ซึ ่งผลวิจัยของ กวิทธิ ์ พบว่า 1. ลักษณะประชากรของผู ้ฟังเพลงอื ่นที ่ทาง
อินเทอร์เน็ตจำแนกตาม (1) อายุ (2) ระดับการศึกษา (3) อาชีพและ (4) รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ .05 ตรงตามสมมติฐาน ยกเว้น (1) เพศ (2) ศาสนา (3) สถานภาพสมรสและ (4) ภูมิลำเนา ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นยัสำคัญทางสถิติ  
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

สถานที่ ที่ใช้รับฟังเพลงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ฟังเพลงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่บ้านหรือหอพัก มีค่าเฉลี่ย 
4.50 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด อันดับสอง ฟังบนรถโดยสารหรือรถส่วนตัว มีค่าเฉลี่ย 3.57 ความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก อันดับสามรับฟังที ่มหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี ่ย 3.41 ระดับความคิดเห็นอยู ่ในระดับปานกลาง อันดับสี ่ ฟังที่
สวนสาธารณะ มีค่าเฉลี่ย 2.59 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง อันดับห้า ฟังที่ร้ านให้บริการอินเทอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ย 
2.38 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย อันดับหก ฟังท่ีสถานออกกำลังกาย มีค่าเฉลี่ย 2.35 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
น้อย  การฟังเพลงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่บ้านหรือหอพักเพราะเป็นสถานที่ที่ให้ความสะดวกสบายและสามารถแสดง
ตวัตนได้มากที่สุดในการเปิดฟังเพลง 

สอดคล้องกับรายงาน ผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2560 ซึ่งเผยแพร่โดย สำนักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน) [7] โดยสรุปถึงสถานที่ ที่นิยมใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุด เป็นบ้านหรือที่พัก 
คิดเป็น 85.6% รองลงมาคือ ที่ทำงาน 52.4% ตามมาด้วยการใช้ระหว่าง เดินทาง 24% เพิ่มขึ้นจาก 14% ในปีก่อน ขณะที่
การใช้อินเทอร์เน็ตที่สถานศึกษาลดลง เป็น 17.5%  

ระยะเวลาและความยาวนานในการฟังเพลง 
จากการรายงานผลการสำรวจของ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน) [7] ระบุว่า กลุ่ม 

Gen Y ซึ่งมีอายุอยู่ระหว่าง 17 – 36 ปี ภาพรวมจากการสำรวจในปี พ.ศ. 2560 มีการใช้อินเทอร์เน็ตในวันทำงานเฉลี่ย 6 
ชั่วโมง 30 นาทีต่อวัน ซึ่งจากงานวิจัยเรื่องพฤติกรรมและความพึงพอใจการรับฟังเพลงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนิสิต
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลาพบว่านิสิตใช้ระยะเวลาในการฟังเพลงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประมาณ 30 นาที – 1 
ชั่วโมง และรองลงมาใช้เวลา 1 – 2 ชั่วโมง เห็นได้ว่า กลุ่มนิสิตร้อยละ 63.5 ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่ม Gen Y ดังกล่าวใช้เวลา ประมาณ 
30 นาที - 2 ชั่วโมง ในการฟังเพลง ส่วนเวลาที่เหลืออีก 4 - 5 ชั่วโมงในอินเทอร์เน็ต อาจจะเป็นการทำกิจกรรมอย่างอื่น  

ความถี่ในการฟังเพลงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา ฟังทุกวัน มากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 65.3 อันดับสอง ฟัง 4-6 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 14 อันดับสาม ฟัง 1-3 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 10 
อันดับสี่ ฟัง 7- 10 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 7.5 อันดับห้า ฟังมากกว่า 10 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็น 3.2  จากงานวิจัยเรื่อง 
THAI CONSUMER BEHAVIOR OF ONLINE MUSIC STREAMING SERVICES โดย MR. RATTAPON JANGWAN [8] ได้แบ่ง
ระดับความรุนแรงของการใช้บริการฟังเพลง เป็น 3 ระดับ ผู้ใช้บริการทุกวันเรียกว่า “ผู้ใช้หนัก” คนที่มีระดับความรุนแรงปาน
กลางใช้บริการสามถึงหกวันต่อสัปดาห์ เรียกว่า “ผู้ใช้ระดับกลาง” และผู้ที่ใช้งานต่ำกว่าสามวันต่อสัปดาห์ เรียกว่า “ผู้ใช้เบา” 
จากงานดังกล่าวเห็นได้ว่า นิสิตของมหาวิทยาลัยทักษิณ จัดอยู่ประเภทผู้ใช้หนักร้อยละ 65.3 ผู้ใช้ระดับปานกลางร้อยละ 24.7 
และผู้ใช้ ระดับเบา ร้อยละ 10  

ช่องทางที่นิสิตใช้ในการรับฟังเพลงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมากที่สุด คือฟังผ่านช่องทาง YouTube ซึ่ง YouTube 
เป็นช่องทางที่ได้รับความนิยมทั่วโลก และติดหนึ่งในเว็บไซต์ชั้นนำอันดับต้นๆ ของโลก ด้วยการเข้าถึงที่ง่าย และเป็นช่อง
ทางการรับฟังช่องทางเดียวที่สามารถเปิดดูภาพวีดิโอได้ โดยในเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้สามารถอัพโหลดภาพวิดีโอเข้าไป เปิดดูภาพวิดีโอ
ที่มีอยู่ และแบ่งภาพวิดีโอ เหล่านี้ให้คนอื่นดูได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ  YouTube เป็นแหล่งค้นหาเพลงหลายยุค หลาย
ประเภท จากรายงานผลจากการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2560 ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน) [7] พบว่า ประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ และ ชุมชนออนไลน์ของคนไทยในยุคนี้ที่มีผู้ใช้งาน
มากเป็น 3 อันดับแรก มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน ได้แก่ อันดับท่ี 1 YouTube (ร้อยละ 97.1) อันดับที่ 2 ได้แก่ Facebook (ร้อย
ละ  96.6) และอ ั นด ั บที่  3 ได ้ แก่  Line (ร ้ อยละ  95.8) Instagram (56%), Pantip (54.7%), Twitter (27.6%) แ ล ะ 
WhatsApp (12.1%) 

ช่องทาง YouTube จึงเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่สังคมคนไทยนิยมใช้ ส่วนนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ใช้สื่อ Youtube 
เป็นช่องทางสำหรับการฟังเพลง มากที่สุด  นอกจากนี้ยังมี Jook และ Spotify ที่นิสิตเลือกรับฟังเช่นกัน อาจเพราะ Joox 
และ Spotify สามารถรับฟังเพลงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยการพักหน้าจอขณะฟังได้ มีแนวเพลงให้เลือกหลากหลาย และ
สามารถรับฟังโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมขณะฟัง นิสิตฟังเพลงขณะเดินทางหรือโดยสารรถ  ด้านแนวเพลงที่
ชื่นชอบ นิสิตชื่นชอบแนวเพลง Pop มากที่สุด เนื่องจากเป็นเพลงที่ได้รับความนิยมกันในหมู่วัยรุ่นซึ่งตรงกับวัย นิสิตนักศึกษา 
และมักจะแต่งเนื้อร้องโดยมีสาระเนื้อหาตรงกับชีวิตจริง ทำนองเพลงฟังง่าย สามารถร้องตามได้ง่าย 

ค่าใช้จ่ายรายเดือน มีผลต่อช่องทางการรับฟังเพลงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยนิสิตที่มีรายได้ต่ำ มีช่องทางการรับ
ฟังเพลงผ่านช่องทาง YouTube มากที่สุด เพราะเป็นเว็บไซต์ที่สามารถรับฟังได้ง่ายและให้บริการฟรี ส่วนนิสิตที่มีรายได้สูง มี

ช่องทางการรับฟังผ่าน Joox  Spotify  Sound Cloud และ Fungjai ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นที่ต้องทำการดาวโหลด และมี
ค่าใช้จ่ายสำหรับเพลงบางประเภท ความแตกต่างของรายได้ส่งผลให้การซื้อบริการเพลงออนไลน์แตกต่างกัน อาจรวมถึงความ
หลากหลายของแนวเพลง หรือลูกเล่นในแต่ละแอปพลิเคชั่น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ลัดดา ยวงใย [9] พบว่า ผู้ที่มีรายได้
สูงจะมีรสนิยมในการฟังเพลงประเภทอื่นๆ ที่จะสนองความบันเทิงให้ตนเองได้ ผู้ที่มีรายได้น้อยใช้สื่อสาธารณะที่มีอยู่ก็คือ สื่อ
โทรทัศน์วิทยุ รับฟังได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพราะรายได้ที่แตกต่างกัน ทำให้คนมีรสนิยมที่และแนวทางการดำเนินชีวิตที่
แตกต่างกัน 

เพศ มีผลต่อช่วงเวลาการรับฟังเพลงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต พบว่านิสิตเพศหญิงมีช่วงเวลาการรับฟังเพลงผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตมากกว่านิสิตเพศชาย สอดคล้องกับแนวคิดทางด้านความแตกต่างของบุคคล ปรมะ สตะเวทิน [10] เชื่อ
ว่าคนที่มีลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันไป การศึกษาวิจัยพบว่า เพศ มีความแตกต่างกันอย่าง
มากในด้านความคิด ค่านิยม และทัศนคติ ทั้งนี้เพราะวัฒนธรรมและสังคมกำหนดบทบาทและกิจกกรมของคนสองเพศไว้
ต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัย อภิวัฒน์ น้ำทิพย์ [11] ได้อธิบายว่าเพศหญิงจะเปิดเผยตนเองต่อสิ่งที่ตัวเองรู้สึกชอบหรือให้
ความสนใจมากกว่าเพศชาย ซึ่งผลดังกล่าวขัดแย้งกับผลงานวิจัยของ กวิทธิ์ ศรีสัมฤทธิ [12] ศึกษาความพึงพอใจในการฟัง
เพลงอินดี ้ทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ซึ ่งผลวิจัยของ กวิทธิ ์ พบว่า 1. ลักษณะประชากรของผู ้ฟังเพลงอื ่นที ่ทาง
อินเทอร์เน็ตจำแนกตาม (1) อายุ (2) ระดับการศึกษา (3) อาชีพและ (4) รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ .05 ตรงตามสมมติฐาน ยกเว้น (1) เพศ (2) ศาสนา (3) สถานภาพสมรสและ (4) ภูมิลำเนา ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ  
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การส�ารวจและศึกษาการตั้งชื่อร้านค้าภาษาจีนของชาวไทยเชื้อสายจีนใน

อ�าเภอเมือง จังหวัดยะลา

วราลี รุ่งบานจิต1* วรทา รุ่งบานจิต2 วรนาถ แซ่เซ่น3 วรากร แซ่พุ่น4 ภากร นพฤทธิ์5

บทคัดย่อ
วิจัยฉบับนี้ส�ารวจและศึกษาการตั้งชื่อร้านค้าภาษาจีนของชาวไทยเชื้อสายจีนในอ�าเภอเมือง จังหวัดยะลา มีวัตถุประสงค์

เพือ่ส�ารวจเกีย่วกบัคนไทยเชือ้สายจนีในเขตอ�าเภอเมอืง จังหวดัยะลา ศกึษาการตัง้ชือ่ร้านค้า วธิกีารเกบ็ข้อมลู คอืลงพืน้ทีสั่มภาษณ์

ทางร้านค้า ข้อมูลน�ามาวิเคราะห์ทางสถิติ ร้อยละ และข้อมูลส่วนของชื่อร้านค้าน�ามาวิเคราะห์ผลการศึกษาได้ดังนี้

1. การส�ารวจเก่ียวกับชาวไทยเช้ือสายจีนในอ�าเภอเมือง จังหวัดยะลา ผู้ที่เป็นเจ้าของร้านค้าอายุอยู่ที่ 40-70 ปีและมี

ภมูลิ�าเนาเป็นชาวยะลา ชาวไทยเชือ้สายจนีในยะลามปีระมาณ 5 เชือ้สาย ส่วนมากเป็นเชือ้สายแต้จิว๋ แคะ ไหหล�า ฮกเกีย้นและอ่ืนๆ 

ช่วงเวลาการก่อตั้งร้านค้าคือปี พ.ศ.2531-2540 กิจการสินค้าเบ็ดเตล็ดเปิดมากที่สุด 

2. การวเิคราะห์ชือ่ร้านค้าของชาวไทยเช้ือสายจนี ได้วเิคราะห์สองประเดน็ คอื โครงสร้างและความหมายของชือ่ร้าน ป้าย

ชื่อร้านภาษาจีนเป็นอักษรจีนตัวเต็ม（繁体）ตัวอักษรนิยมคือสีทอง สีขาวและแดงหมายถึงความเป็นสิริมงคล เจริญรุ่งเรือง 

โครงสร้างของชื่อร้านแบบที่นิยมมากที่สุด คือ โครงสร้างแบบมี ส่วนประกอบเดียว มีการใช้ชื่อบุคคล ค�ามงคล และสถานที่เป็นชื่อ

ร้านค้า ชื่อร้านภาษาจีนและภาษาไทยมีความสัมพันธ์กัน เป็นค�าที่แสดงถึงความมงคล โดยใช้กลวิธีการแปล การทับศัพท์ และการ

หาค�าที่มีเสียงคล้ายกัน 

การศกึษาสะท้อนให้เหน็ว่า ชาวไทยเช้ือสายจนีในจงัหวัดยะลายงัคงให้ความส�าคญักบัตัง้ชือ่ร้านค้า มกีารตัง้ชือ่ร้านค้าเป็น

ภาษาจีนและภาษาไทย สิ่งส�าคัญที่ปรากฏในชื่อร้านคือ ค�าที่มงคลต่อการค้าขาย ได้แก่ ความเจริญ ความสุข ความส�าเร็จ โชคลาภ 

รุ่งเรือง ร�่ารวย เป็นต้น

ค�าส�าคัญ : ชาวไทยเชื้อสายจีน ชื่อร้านค้าภาษาจีน การตั้งชื่อร้านค้า จังหวัดยะลา

1  อาจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 95000
2  อาจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 95000
3  อาจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 95000
4  อาจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 95000
5  ดร. , สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 95000

* Corresponding author: e-mail: waralee.r@yru.ac.th Tel. 08-7932-4686
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A survey and analysis of the tradename in Chinese Thais merchant shop and stores in 

Muang District, Yala Province

Waralee Rungbanjit1* Woratha Rungbanjit2 Woranat Saesen3 Warakorn Saepun4 Phakorn Noparit5

Abstract
This research study the strategies of naming stores in Chinese among Thai-Chinese people in Muang 

District, Yala Province. The objectives of this research were to survey Thai-Chinese people and to study the 

characteristics of store names. Data were collected by interviewing store owners. Demographic data were analyzed 

using statistics, including percentage. 

1. After analyzing the survey, the result shows that store owners are around 40-70 years old. There 

domicile is in Yala. They are Thai-Chinese people comprising of five ethnicities such as Teochew, Hakka, Hainan, 

Hokkien or Fujian, and so on. Their stores were commonly established between 1988 and 1997 and they sold 

miscellaneous goods.

2. Strategies to name Thai-Chinese people’s stores were analyzed mainly on the basis of its structure 

and meaning. The study of store signs shows that they are named using Chinese characters (繁体). The popular 

Chinese characters were characterized by golden, white and red colors representing prosperity and wealthiness. 

The most popular structure of store names is single component structure using personal names, auspicious 

words, and locations. It further showed that the meaning of store names in Chinese and Thai are interconnected 

with their business types and auspiciousness by means of translation, transliteration, and use of similar-sounding 

words.

Furthermore, the result reveals that Thai-Chinese people in Yala Province still pay their attention to 

name stores by naming stores in both Chinese and Thai. Most keywords found in store names are related to 

expressing trading auspiciousness, prosperity, happiness, success, fortune, wealthiness, richness, etc.

Keywords: Thai Chinese people, Chinese store name, Naming stores in Yala Province
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บทน า 
ในประเทศไทยมีชาวไทยเชื้อสายจีนอยู่เป็นจ านวนมาก ชาวไทยเชื้อสายจีน คือชาวไทยทีเ่ป็นเชื้อสายของผู้อพยพชาว

จีนหรือชาวจีนโพ้นทะเล ชาวจีนเริ่มอพยพมาประเทศไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเพื่อค้าขายมาจนกระทั่งสมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้น เนื่องจากช่วงสมัยนั้นประเทศจีนเกิดปัญหาความแห้งแล้งและอดอยาก ชาวจีนจึงอพยพเข้ามาประเทศไทยเพิ่มขึ้น
เร่ือยๆ โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลักๆ ได้แก่ แต้จ๋ิว แคะ ไหหล า ฮกเกี้ยน คนไทยเช้ือสายจีน มีประมาณ 10.4 ล้านคนใน
ประเทศไทย หรือร้อยละ 15 ของประชากรทั้งประเทศ และยังมีอีกจ านวนมากไม่สามารถนับได้ เพราะที่กลมกลืนกับคนไทยไป
แล้วโดยการแต่งงานข้ามเชื้อชาติ คนไทยเช้ือสายจีนมีหลายเช้ือสายเช่น แต้จิ๋ว แคะ ไหหล า กวางตุ้ง ฮกเกี้ยน และอื่นๆ 

จังหวัดยะลาประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเช้ือสายมลายู นอกจากนั้นก็จะมีชาวไทยพุทธ ชาวไทยเช้ือสายจีน และ
ชาวโอรัง อัสลี ชาวไทยเช้ือสายจีนในเทศบาลนครยะลาโดยมากเป็นชาวฮกเกี้ยน แต้จิ๋ว ปัจจุบันคนยุคหลังใช้ภาษาจีน
น้อยลง และลูกหลานจีนหลายคนนิยมใช้ภาษาไทยมาตรฐาน ชาวไทยเชื้อสายจีนในเทศบาลนครยะลาที่อายุต่ ากว่า 50 ปีจะพูด
จีนไม่ได้แต่พอฟังรู้ความ อย่างไรก็ตามยะลาถือเป็นจังหวัดที่ด ารงความเป็นพหุวัฒนธรรมได้อย่างชัดเจน เพราะมีความแตกต่าง
กันท้ังด้านเช้ือชาติ ภาษา และศาสนา แต่ชนทุกกลุ่มยังคงรักษาวิถีชีวิตและประเพณีของตนไว้อย่างเหนียวแน่น 

ดังนั้นผู้วิจัยพบว่าอ าเภอเมือง จังหวัดยะลามีชาวไทยเช้ือสายจีนอาศัยอยู่จ านวนไม่น้อย และสังเกตเห็นถึงป้ายช่ือ
ร้านค้าภาษาจีนซึ่งยังคงมีอยู่ ผู้วิจัยสนใจศึกษาการตั้งช่ือร้านค้าว่ามีความสอดคล้องในด้านภาษา วัฒนธรรมและเช้ือชาติที่มี
ความหลากหลาย ผู้วิจัยจึงศึกษาเกี่ยวกับประเด็นส าคัญ คือ  1. การส ารวจเกี่ยวกับชาวไทยเช้ือสายจีน 2. การวิเคราะห์ช่ือ
ร้านค้าของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดยะลา เพื่อศึกษาภาษาและวัฒนธรรมการใช้ภาษาและความหมายของค าที่ใช้ตั้งช่ือร้าน 

วิธีด าเนินการ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือ ผู้ประกอบการร้านค้าซึ่งตั้งช่ือร้านค้าเป็นภาษาจีนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ ช่ือร้านค้าภาษาจีนในอ าเภอเมือง จังหวัดยะลา จ านวน 57 ร้าน 
การด าเนินงานวิจัย 
การศึกษาครั้งน้ี ผู้วิจยัได้ใช้วิธีด าเนินการศึกษาค้นคว้าตามล าดับขั้นตอนดังน้ี 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการตั้งช่ือร้านค้า งานวิจัยการส ารวจและการวิเคราะห์ชื่อร้านค้าภาษาจีนของ
ชาวไทยเชื้อสายจีนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ของ เมชฌ สอดส่องกฤษ เป็นวิจัยที่น่าสนใจสะท้อนให้เห็นถึงภาษา 
วัฒนธรรมและมานุษยวิทยาที่ทรงคุณค่าท าให้ผู้วิจัยสนใจเกี่ยวกับการตั้งช่ือร้านค้าของชาวไทยเชื้อสายจีน ในอ าเภอเมืองยะลา 
เพื่อให้ทราบถึงหลักเกณฑ์การตั้งช่ือ 

2. ส ารวจข้อมูลชื่อรา้นค้าภาษาจนีในอ าเภอเมือง จังหวัดยะลา  
3. จัดท าแบบสอบถามเพื่อใหไ้ด้มาซึ่งข้อมูลที่จะน ามาวิจัย  
4. สัมภาษณ์เจ้าของร้านคา้ในอ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
5. น าข้อมูลช่ือร้านค้าของชาวไทยเชื้อสายจีนทีไ่ด้มาวเิคราะห์ มีเนือ้หาประกอบด้วย ภาพป้ายร้าน ช่ือภาษาไทยช่ือ

ภาษาจีน ช่ือเจ้าของร้าน ภูมลิ าเนา ประเภทสินคา้ ประวัติการก่อตั้งร้าน ธุรกิจในอดตีและปัจจุบัน และการแปลความหมายของ
ช่ือร้าน 

6. สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใช้และการสร้างเคร่ืองมือ 
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู คือ  

1. แบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามทีผู่้วิจัยสร้างขึ้นมาจากการศึกษา ประกอบกับแนวความคดิและผลงานวิจัยที่ 
เกี่ยวข้องซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ 
ส่วนท่ี 1 ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เช่น เพศ อายุ  เช้ือสาย ภูมิล าเนา 
ส่วนท่ี 2 ค าถามที่เกี่ยวข้องกับการตั้งช่ือร้าน 

1. ช่ือร้านค้าภาษาไทย 
2. ช่ือร้านค้าภาษาจีน 
3. ประเภทของร้านค้า 

4. สถานท่ีตั้งร้านค้า 
5. ร้านค้าก่อตั้งในปี พ.ศ. หรือช่วงเวลา 
6. บุคคลที่ตั้งช่ือร้านค้า 
7. เพราะเหตุใดบุคคลในข้อ 6 ถึงเป็นคนตั้งช่ือร้าน 
8. เพราะเหตุใดจึงตั้งช่ือร้านค้าเป็นช่ือน้ี 

2. อุปกรณ์ในการเก็บข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม ปากกา เครื่องบันทึกเสียง เครื่องบันทึกภาพ เพื่อช่วยใหผู้้เก็บ 
ข้อมูลเข้าใจและสามารถเก็บรายละเอียดได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1.  ผู้วิจัยและทีมงานส ารวจแหล่งข้อมูลและความรู้พื้นฐานทางการวิจัย ในการลงเก็บข้อมูลมีเอกสารแนะน าตัว โดย
จะสอบถามจากทางร้านค้าว่าสะดวกในการให้ข้อมูลหรือไม่หากทางร้านค้าสะดวกในการให้ข้อมูลก็พร้อมช้ีแจงวัตถุประสงค์
ของการวิจัยให้ชัดเจน หากทางร้านค้าไหนไม่สะดวกในการที่จะให้ข้อมูล หรือปฏิเสธการให้ข้อมูลผู้วิจัยก็พร้อมเข้าใจและ
ยอมรับต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในการเก็บข้อมูล  
  2. สัมภาษณ์เจ้าของธุรกิจการค้าที่มีชื่อป้ายร้านภาษาจีน โดยขออนุญาตถ่ายภาพและจดบันทึกข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้  
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการด าเนินการศึกษามาวิเคราะห์ ตามวัตถุประสงค์การศึกษา ดังนี้ 
1. คณะวิจัยน าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามวิเคราะห์หาค่าสถิติ 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติพื้นฐาน คือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ จากแบบสอบถาม โดยคัดเลือกจากแบบสอบถามที่มีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ 

การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น 2 หัวข้อ คือ  
  1. การส ารวจเกี่ยวกับชาวไทยเช้ือสายจีน รวบรวมข้อมูลช่ือร้านค้าภาษาจีน-ไทย โดยลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลช่ือ
ร้านค้าในพ้ืนท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
  2. การวิเคราะห์ช่ือร้านค้า ของชาวไทยเช้ือสายจีนในอ าเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยน าข้อมูลรายช่ือร้านค้าที่เก็บ
รวบรวมได้จากการลงพืน้ท่ีว่าได้ข้อมูลครบตามขอบเขตของผู้วิจัย หลังจากน้ันน าข้อมูลมาวิเคราะห์ เสนอผลการวิจัยและสรุป 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของงานวิจัยเรื่องการส ารวจและศึกษาการตั้งช่ือร้านค้าภาษาจีนของชาวไทยเช้ือสายจีนใน

อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา จากกลุ่มตัวอย่าง 57 ร้าน มาท าการวิเคราะห์ทางสถิติ  
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่รายละเอียดเรื่องเพศ อายุ มีเช้ือสายจีนหรือไม่ ความเกี่ยวข้องกับทาง
ร้านค้า ภูมิล าเนาของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยน าข้อมูลส่วนนี้มาแสดงเป็นจ านวน ร้อยละกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งข้อมูลโดยละเอียด
สามารถสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้ 
แผนภูมิที่ 1 จ านวนและเพศของผูต้อบแบบสอบถาม 

 
จากแผนภมูิที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 57 คน เป็นเพศหญิงจ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 50.88     

เพศชาย 28 คน คิดเป็นร้อยละ 49.12 
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แผนภูมิจ านวนและเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม



2025
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

บทน า 
ในประเทศไทยมีชาวไทยเชื้อสายจีนอยู่เป็นจ านวนมาก ชาวไทยเชื้อสายจีน คือชาวไทยทีเ่ป็นเชื้อสายของผู้อพยพชาว

จีนหรือชาวจีนโพ้นทะเล ชาวจีนเริ่มอพยพมาประเทศไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเพื่อค้าขายมาจนกระทั่งสมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้น เนื่องจากช่วงสมัยนั้นประเทศจีนเกิดปัญหาความแห้งแล้งและอดอยาก ชาวจีนจึงอพยพเข้ามาประเทศไทยเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลักๆ ได้แก่ แต้จิ๋ว แคะ ไหหล า ฮกเกี้ยน คนไทยเช้ือสายจีน มีประมาณ 10.4 ล้านคนใน
ประเทศไทย หรือร้อยละ 15 ของประชากรทั้งประเทศ และยังมีอีกจ านวนมากไม่สามารถนับได้ เพราะที่กลมกลืนกับคนไทยไป
แล้วโดยการแต่งงานข้ามเชื้อชาติ คนไทยเช้ือสายจีนมีหลายเช้ือสายเช่น แต้จิ๋ว แคะ ไหหล า กวางตุ้ง ฮกเกี้ยน และอื่นๆ 

จังหวัดยะลาประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเช้ือสายมลายู นอกจากนั้นก็จะมีชาวไทยพุทธ ชาวไทยเช้ือสายจีน และ
ชาวโอรัง อัสลี ชาวไทยเช้ือสายจีนในเทศบาลนครยะลาโดยมากเป็นชาวฮกเกี้ยน แต้จิ๋ว ปัจจุบันคนยุคหลังใช้ภาษาจีน
น้อยลง และลูกหลานจีนหลายคนนิยมใช้ภาษาไทยมาตรฐาน ชาวไทยเชื้อสายจีนในเทศบาลนครยะลาที่อายุต่ ากว่า 50 ปีจะพูด
จีนไม่ได้แต่พอฟังรู้ความ อย่างไรก็ตามยะลาถือเป็นจังหวัดที่ด ารงความเป็นพหุวัฒนธรรมได้อย่างชัดเจน เพราะมีความแตกต่าง
กันท้ังด้านเช้ือชาติ ภาษา และศาสนา แต่ชนทุกกลุ่มยังคงรักษาวิถีชีวิตและประเพณีของตนไว้อย่างเหนียวแน่น 

ดังนั้นผู้วิจัยพบว่าอ าเภอเมือง จังหวัดยะลามีชาวไทยเช้ือสายจีนอาศัยอยู่จ านวนไม่น้อย และสังเกตเห็นถึงป้ายช่ือ
ร้านค้าภาษาจีนซึ่งยังคงมีอยู่ ผู้วิจัยสนใจศึกษาการตั้งช่ือร้านค้าว่ามีความสอดคล้องในด้านภาษา วัฒนธรรมและเช้ือชาติที่มี
ความหลากหลาย ผู้วิจัยจึงศึกษาเกี่ยวกับประเด็นส าคัญ คือ  1. การส ารวจเกี่ยวกับชาวไทยเช้ือสายจีน 2. การวิเคราะห์ช่ือ
ร้านค้าของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดยะลา เพื่อศึกษาภาษาและวัฒนธรรมการใช้ภาษาและความหมายของค าที่ใช้ตั้งช่ือร้าน 

วิธีด าเนินการ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือ ผู้ประกอบการร้านค้าซึ่งตั้งช่ือร้านค้าเป็นภาษาจีนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ ช่ือร้านค้าภาษาจีนในอ าเภอเมือง จังหวัดยะลา จ านวน 57 ร้าน 
การด าเนินงานวิจัย 
การศึกษาครั้งน้ี ผู้วิจยัได้ใช้วิธีด าเนินการศึกษาค้นคว้าตามล าดับขั้นตอนดังน้ี 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการตั้งช่ือร้านค้า งานวิจัยการส ารวจและการวิเคราะห์ชื่อร้านค้าภาษาจีนของ
ชาวไทยเชื้อสายจีนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ของ เมชฌ สอดส่องกฤษ เป็นวิจัยที่น่าสนใจสะท้อนให้เห็นถึงภาษา 
วัฒนธรรมและมานุษยวิทยาที่ทรงคุณค่าท าให้ผู้วิจัยสนใจเกี่ยวกับการตั้งช่ือร้านค้าของชาวไทยเชื้อสายจีน ในอ าเภอเมืองยะลา 
เพื่อให้ทราบถึงหลักเกณฑ์การตั้งช่ือ 

2. ส ารวจข้อมูลชื่อรา้นค้าภาษาจนีในอ าเภอเมือง จังหวัดยะลา  
3. จัดท าแบบสอบถามเพื่อใหไ้ด้มาซึ่งข้อมูลที่จะน ามาวิจัย  
4. สัมภาษณ์เจ้าของร้านคา้ในอ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
5. น าข้อมูลช่ือร้านค้าของชาวไทยเชื้อสายจีนทีไ่ด้มาวเิคราะห์ มีเนือ้หาประกอบด้วย ภาพป้ายร้าน ช่ือภาษาไทยช่ือ

ภาษาจีน ช่ือเจ้าของร้าน ภูมลิ าเนา ประเภทสินคา้ ประวัติการก่อตั้งร้าน ธุรกิจในอดตีและปัจจุบัน และการแปลความหมายของ
ช่ือร้าน 

6. สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใช้และการสร้างเคร่ืองมือ 
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู คือ  

1. แบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามทีผู่้วิจัยสร้างขึ้นมาจากการศึกษา ประกอบกับแนวความคดิและผลงานวิจัยที่ 
เกี่ยวข้องซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ 
ส่วนท่ี 1 ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เช่น เพศ อายุ  เช้ือสาย ภูมิล าเนา 
ส่วนท่ี 2 ค าถามที่เกี่ยวข้องกับการตั้งช่ือร้าน 

1. ช่ือร้านค้าภาษาไทย 
2. ช่ือร้านค้าภาษาจีน 
3. ประเภทของร้านค้า 

4. สถานท่ีตั้งร้านค้า 
5. ร้านค้าก่อตั้งในปี พ.ศ. หรือช่วงเวลา 
6. บุคคลที่ตั้งช่ือร้านค้า 
7. เพราะเหตุใดบุคคลในข้อ 6 ถึงเป็นคนตั้งช่ือร้าน 
8. เพราะเหตุใดจึงตั้งช่ือร้านค้าเป็นช่ือน้ี 

2. อุปกรณ์ในการเก็บข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม ปากกา เครื่องบันทึกเสียง เครื่องบันทึกภาพ เพื่อช่วยใหผู้้เก็บ 
ข้อมูลเข้าใจและสามารถเก็บรายละเอียดได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1.  ผู้วิจัยและทีมงานส ารวจแหล่งข้อมูลและความรู้พื้นฐานทางการวิจัย ในการลงเก็บข้อมูลมีเอกสารแนะน าตัว โดย
จะสอบถามจากทางร้านค้าว่าสะดวกในการให้ข้อมูลหรือไม่หากทางร้านค้าสะดวกในการให้ข้อมูลก็พร้อมช้ีแจงวัตถุประสงค์
ของการวิจัยให้ชัดเจน หากทางร้านค้าไหนไม่สะดวกในการที่จะให้ข้อมูล หรือปฏิเสธการให้ข้อมูลผู้วิจัยก็พร้อมเข้าใจและ
ยอมรับต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในการเก็บข้อมูล  
  2. สัมภาษณ์เจ้าของธุรกิจการค้าที่มีชื่อป้ายร้านภาษาจีน โดยขออนุญาตถ่ายภาพและจดบันทึกข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้  
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการด าเนินการศึกษามาวิเคราะห์ ตามวัตถุประสงค์การศึกษา ดังนี้ 
1. คณะวิจัยน าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามวิเคราะห์หาค่าสถิติ 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติพื้นฐาน คือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ จากแบบสอบถาม โดยคัดเลือกจากแบบสอบถามที่มีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ 

การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น 2 หัวข้อ คือ  
  1. การส ารวจเกี่ยวกับชาวไทยเช้ือสายจีน รวบรวมข้อมูลช่ือร้านค้าภาษาจีน-ไทย โดยลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลช่ือ
ร้านค้าในพ้ืนท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
  2. การวิเคราะห์ช่ือร้านค้า ของชาวไทยเช้ือสายจีนในอ าเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยน าข้อมูลรายช่ือร้านค้าที่เก็บ
รวบรวมได้จากการลงพืน้ท่ีว่าได้ข้อมูลครบตามขอบเขตของผู้วิจัย หลังจากน้ันน าข้อมูลมาวิเคราะห์ เสนอผลการวิจัยและสรุป 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของงานวิจัยเรื่องการส ารวจและศึกษาการตั้งช่ือร้านค้าภาษาจีนของชาวไทยเช้ือสายจีนใน

อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา จากกลุ่มตัวอย่าง 57 ร้าน มาท าการวิเคราะห์ทางสถิติ  
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่รายละเอียดเรื่องเพศ อายุ มีเช้ือสายจีนหรือไม่ ความเกี่ยวข้องกับทาง
ร้านค้า ภูมิล าเนาของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยน าข้อมูลส่วนนี้มาแสดงเป็นจ านวน ร้อยละกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งข้อมูลโดยละเอียด
สามารถสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้ 
แผนภูมิที่ 1 จ านวนและเพศของผูต้อบแบบสอบถาม 

 
จากแผนภมูิที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 57 คน เป็นเพศหญิงจ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 50.88     

เพศชาย 28 คน คิดเป็นร้อยละ 49.12 
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แผนภูมิจ านวนและเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม



2026
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

แผนภูมิที่ 2 อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
จากแผนภูมิพบว่าที่ 2 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41-50 ปี จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ  33.33 

รองลงมาอายุระหว่าง 51-60 และ 61-70 ปี จ านวน 13 คนคิดเป็นร้อยละ 22.81 อายุระหว่าง 71-80 ปี 7 คน คิดเป็นร้อยละ 
12.28 อายุระหว่าง 31-40 ปี 3 คน คิดเป็นร้อยละ5.26 และอายุระหว่าง 81-90 ปี คิดเป็นร้อยละ 3.51 
แผนภูมิที่ 3 เชื้อสายจีนของผูต้อบแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากแผนภูมิที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะมีเชื้อสายจีนแต้จิ๋วเป็นจ านวนมากสุดถึง 25 คน คิดเป็นร้อย
ละ 43.86 รองลงมาคือจีนแคะ 15 คนคิดเป็นร้อยละ 26.31 จีนไหหล า 6 คน คิดเป็นร้อยละ 10.53 ฮกเกี้ยนหรือฝูเจี้ยน 4 คน 
คิดเป็นร้อยละ7.02 และอื่นๆ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 12.28 
แผนภูมิที่ 4 ความเกี่ยวข้องกับร้านค้า 

 
จากแผนภมูิที่ 4 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเจ้าของร้านเองจ านวน 48 ร้านคิดเป็นร้อยละ 84.21 ลูกจ้าง

ของร้านจ านวน 6 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 10.53 พนักงานขายจ านวน 2 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 3.51และเปน็พ่ีน้องจ านวน 1 ร้าน 
คิดเป็นร้อยละ 1.75  
แผนภูมิที่ 5 ภูมลิ าเนาของผูต้อบแบบสอบถาม 
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แคะ ไหหล า แต้จิ๋ว ฮกเกี้ยน กวางไส อื่นๆ

แผนภูมิชาวไทยเชื้อสายจีนในเขตอ.เมือง จ.ยะลา

จากแผนภูมิที่ 5 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีภูมิล าเนาอยู่ที่จังหวัดยะลา จ านวน 51 คนคิดเป็นร้อยละ 89.48 
รองลงมาคือจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.51 จังหวัดนราธิวาสและจังหวัด
ฉะเชิงเทรา จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.75  

ตอนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับร้านค้า เป็นข้อมูลช่ือร้านค้าทั้งภาษาไทยและภาษาจีน ประเภทของสินค้า ช่วงระยะเวลาในการ
ก่อตั้งร้านค้า เป็นต้น 
แผนภูมิที่ 6 ประเภทของร้านค้า 

 
จากแผนภูมิที่ 6 ประเภทของร้านค้าของชาวไทยเชื้อสายจีนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดยะลามีความหลากหลายมาก 

จากจ านวน 57 ร้านค้าจัดกลุ่มประเภทกิจการได้ 13 กลุ่มดังนี้ กิจการสินค้าเบ็ดเตล็ด จ าวนวน 11 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 19.3 
เครื่องแต่งกาย จ านวน 7 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 12.28 ร้านทอง 6 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 10.53 ยารักษาโรค ศิลปหัตถกรรม วัสดุ
ก่อสร้าง และอุปกรณ์การเกษตร จ านวนย่างละ 4 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 7.02 เครื่องจักรกล ของใช้ในบ้าน เครื่องเรือน จ านวน
อย่างละ 3ร้าน คิดเป็นร้อยละ 5.26 ที่พักอาศัย จ านวน 2 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 3.51 และเครื่องเรือน เครื่องใช้ส านักงานอย่าง
ละ 1 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 1.75 
แผนภูมิที่ 7 แสดงช่วงเวลาการก่อตั้งร้านค้า  

 
จากแผนภูมิที่ 7 แสดงถึงช่วงเวลาการก่อตั้งร้านค้า ช่วงเวลาที่ก่อตั้งร้านค้ามากที่สุดคือ ระหว่าง พ.ศ.2531-2540  

จ านวน 13 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 22.81 รองลงมาคือ พ.ศ. 2501-2510 จ านวน 11 ร้าน คิดเป็นร้อยละ19.29 พ.ศ.2521-2530 
จ านวน 9 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 15.79 พ.ศ.2511-2520 จ านวน 6 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 10.53 พ.ศ.2481-2490 และไม่แน่ชัด 
จ านวน 5 ร้านคิดเป็นร้อยละ 8.77 พ.ศ.2491-2500 และพ.ศ.2541-2550 จ านวน 4 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 7.02 

2. การศึกษาชื่อร้านค้าของชาวไทยเชื้อสายจีน 
ป้ายช่ือร้านค้าภาษาจีนถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของการค้า ซึ่งใช้เพื่อการค้าขายแล้ว ป้ายช่ือร้านค้าภาษาจีนยังสะท้อนให้ 

เห็นถึงความคิด สภาพสังคมได้อีกด้วย ส่วนใหญ่การตั้งช่ือร้านค้าจะตั้งโดยค านึกถึงสิ่งที่เป็นสิริมงคลกับกิจการ ตามแนวความ
เชื่อของชาวจีน เช่นค าที่เป็นมงคล สีมงคล ถิ่นที่อยู่อาศัยและกิจการร้านค้าจากการส ารวจและศึกษาช่ือร้านค้าภาษาจีนในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา พบว่า ช่ือร้านค้ามีลักษณะดังนี้ 
 2.1  ช่ือร้านค้าอนุรักษ์การใช้อักษรจีนตัวเต็ม （繁体） 
 อักษรจีนเป็นอักษรภาพมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงมาเป็นลายเขียน อักษรจีนจึงเป็นทั้งศิลปะและเป็นเครื่องมือ
การสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่โบราณ จากผลการวิจัยช่ือร้านค้าภาษาจีนได้พบว่า การใช้ภาษาจีนในป้ายช่ือร้านค้ามีแนว
นิยมใช้อักษรจีนตัวเต็ม (繁体)                                                                                                        

2.2  สีอักษรของช่ือร้านค้าภาษาจีนของชาวไทยเช้ือสายจีน ในอ าเภอเมือง จังหวัดยะลา มีทั้งหมด 3 สี คือ สีทอง
หรือสีเหลือง สีขาว สีแดง การใช้สีอักษรในช่ือร้านค้าภาษาจีน ชาวไทยเชื้อสายจีนจะค านึงถึงมากในความหมาย ของสี เพราะ 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

แผนภูมิที่ 2 อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
จากแผนภูมิพบว่าที่ 2 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41-50 ปี จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ  33.33 

รองลงมาอายุระหว่าง 51-60 และ 61-70 ปี จ านวน 13 คนคิดเป็นร้อยละ 22.81 อายุระหว่าง 71-80 ปี 7 คน คิดเป็นร้อยละ 
12.28 อายุระหว่าง 31-40 ปี 3 คน คิดเป็นร้อยละ5.26 และอายุระหว่าง 81-90 ปี คิดเป็นร้อยละ 3.51 
แผนภูมิที่ 3 เชื้อสายจีนของผูต้อบแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากแผนภูมิที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะมีเชื้อสายจีนแต้จิ๋วเป็นจ านวนมากสุดถึง 25 คน คิดเป็นร้อย
ละ 43.86 รองลงมาคือจีนแคะ 15 คนคิดเป็นร้อยละ 26.31 จีนไหหล า 6 คน คิดเป็นร้อยละ 10.53 ฮกเกี้ยนหรือฝูเจี้ยน 4 คน 
คิดเป็นร้อยละ7.02 และอื่นๆ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 12.28 
แผนภูมิที่ 4 ความเกี่ยวข้องกับร้านค้า 

 
จากแผนภมูิที่ 4 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเจ้าของร้านเองจ านวน 48 ร้านคิดเป็นร้อยละ 84.21 ลูกจ้าง

ของร้านจ านวน 6 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 10.53 พนักงานขายจ านวน 2 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 3.51และเปน็พ่ีน้องจ านวน 1 ร้าน 
คิดเป็นร้อยละ 1.75  
แผนภูมิที่ 5 ภูมลิ าเนาของผูต้อบแบบสอบถาม 
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แคะ ไหหล า แต้จิ๋ว ฮกเกี้ยน กวางไส อื่นๆ

แผนภูมิชาวไทยเชื้อสายจีนในเขตอ.เมือง จ.ยะลา

จากแผนภูมิที่ 5 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีภูมิล าเนาอยู่ที่จังหวัดยะลา จ านวน 51 คนคิดเป็นร้อยละ 89.48 
รองลงมาคือจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.51 จังหวัดนราธิวาสและจังหวัด
ฉะเชิงเทรา จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.75  

ตอนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับร้านค้า เป็นข้อมูลช่ือร้านค้าท้ังภาษาไทยและภาษาจีน ประเภทของสินค้า ช่วงระยะเวลาในการ
ก่อตั้งร้านค้า เป็นต้น 
แผนภูมิที่ 6 ประเภทของร้านค้า 

 
จากแผนภูมิที่ 6 ประเภทของร้านค้าของชาวไทยเชื้อสายจีนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดยะลามีความหลากหลายมาก 

จากจ านวน 57 ร้านค้าจัดกลุ่มประเภทกิจการได้ 13 กลุ่มดังนี้ กิจการสินค้าเบ็ดเตล็ด จ าวนวน 11 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 19.3 
เครื่องแต่งกาย จ านวน 7 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 12.28 ร้านทอง 6 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 10.53 ยารักษาโรค ศิลปหัตถกรรม วัสดุ
ก่อสร้าง และอุปกรณ์การเกษตร จ านวนย่างละ 4 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 7.02 เครื่องจักรกล ของใช้ในบ้าน เครื่องเรือน จ านวน
อย่างละ 3ร้าน คิดเป็นร้อยละ 5.26 ที่พักอาศัย จ านวน 2 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 3.51 และเครื่องเรือน เครื่องใช้ส านักงานอย่าง
ละ 1 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 1.75 
แผนภูมิที่ 7 แสดงช่วงเวลาการก่อตั้งร้านค้า  

 
จากแผนภูมิที่ 7 แสดงถึงช่วงเวลาการก่อตั้งร้านค้า ช่วงเวลาที่ก่อตั้งร้านค้ามากที่สุดคือ ระหว่าง พ.ศ.2531-2540  

จ านวน 13 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 22.81 รองลงมาคือ พ.ศ. 2501-2510 จ านวน 11 ร้าน คิดเป็นร้อยละ19.29 พ.ศ.2521-2530 
จ านวน 9 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 15.79 พ.ศ.2511-2520 จ านวน 6 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 10.53 พ.ศ.2481-2490 และไม่แน่ชัด 
จ านวน 5 ร้านคิดเป็นร้อยละ 8.77 พ.ศ.2491-2500 และพ.ศ.2541-2550 จ านวน 4 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 7.02 

2. การศึกษาชื่อร้านค้าของชาวไทยเชื้อสายจีน 
ป้ายช่ือร้านค้าภาษาจีนถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของการค้า ซึ่งใช้เพื่อการค้าขายแล้ว ป้ายช่ือร้านค้าภาษาจีนยังสะท้อนให้ 

เห็นถึงความคิด สภาพสังคมได้อีกด้วย ส่วนใหญ่การตั้งช่ือร้านค้าจะตั้งโดยค านึกถึงสิ่งที่เป็นสิริมงคลกับกิจการ ตามแนวความ
เชื่อของชาวจีน เช่นค าที่เป็นมงคล สีมงคล ถิ่นที่อยู่อาศัยและกิจการร้านค้าจากการส ารวจและศึกษาช่ือร้านค้าภาษาจีนในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา พบว่า ช่ือร้านค้ามีลักษณะดังนี้ 
 2.1  ช่ือร้านค้าอนุรักษ์การใช้อักษรจีนตัวเต็ม （繁体） 
 อักษรจีนเป็นอักษรภาพมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงมาเป็นลายเขียน อักษรจีนจึงเป็นทั้งศิลปะและเป็นเครื่องมือ
การสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่โบราณ จากผลการวิจัยช่ือร้านค้าภาษาจีนได้พบว่า การใช้ภาษาจีนในป้ายช่ือร้านค้ามีแนว
นิยมใช้อักษรจีนตัวเต็ม (繁体)                                                                                                        

2.2  สีอักษรของช่ือร้านค้าภาษาจีนของชาวไทยเช้ือสายจีน ในอ าเภอเมือง จังหวัดยะลา มีทั้งหมด 3 สี คือ สีทอง
หรือสีเหลือง สีขาว สีแดง การใช้สีอักษรในช่ือร้านค้าภาษาจีน ชาวไทยเชื้อสายจีนจะค านึงถึงมากในความหมาย ของสี เพราะ 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

การเลือกสีจะต้องให้เป็นมงคล ความหมายดังนี้  
สีเหลืองหรือสีทอง ซึ่งหมายถึง ความเป็นปึกแผ่นมั่นคงและชีวิตความเป็นอยู่ ความเจริญรุ่งเรือง 
สีขาว เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความสว่าง บริสุทธ์ิ และสมปรารถนา 
สีแดง หมายถึงแสงสว่าง ความอบอุ่น และความรุ่งโรจน์ สีแดงจึงเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีและสุขภาพ 

ภาพที่ 1 ป้ายช่ือร้านค้าอักษรจีนและสีตัวอักษร 
 
 

 
  
 การวิเคราะห์โครงสร้างของช่ือร้านค้า จากการวิเคราะห์พบว่า ช่ือร้านค้าที่ส ารวจในอ าเภอเมือง จังหวัดยะลา       
ช่ือร้านค้าเป็นค านามเฉพาะ ซึ่งเกิดจากค ามูลคือค าท่ีเกิดจากการประสมของโครงสร้างค าและมีความหมายค านั้นจะเป็นค าไทย 
หรือค าท่ีมาจากภาษาอ่ืนก็ได้ แต่ค ามูลแต่ละค าจะมีความหมาย จ าแนกได้ดังนี้คือ 

2.2.1 โครงสร้างเดี่ยว ช่ือร้านค้าประเภทน้ีมีส่วนประกอบเพียงอย่างเดียว ได้แก่  
 1) ค าบอกช่ืออย่างเดียว เป็นค าเฉพาะที่ตั้งข้ึนเพื่อใช้เรียก คน สัตว์ สิ่งของ หรือสถานท่ีช่ือร้านค้าชาวไทย 

เชื้อสายจีนที่ใช้ช่ือเป็นช่ือร้าน อาจจะประกอบด้วยแซ่และช่ือ  พบว่าช่ือร้านท่ีมีโครงสร้างเดียว ส่วนใหญ่มาจากช่ือบุคคล ค าที่
สร้างขึ้นใหม่ ค า และวลี  

2) ใช้ค าบอกสถานท่ีอย่างเดียว เช่นการบอกทิศทาง ถ่ินท่ีอยู่ วิธีการใช้ช่ือสถานท่ีอย่างเดียวตั้งช่ือร้านพบ 
เห็นได้บ้างในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดยะลา เท่าท่ีพบมีการใช้ช่ือจังหวัดยะลา ทิศใต้ของประเทศไทยเป็นต้น 

3) ใช้ค ามงคลอย่างเดียว ชาวจีนส่วนใหญ่โดยเฉพาะผู้ที่ท ากิจการค้าขายยึดถือความเป็นมงคล เพราะค า 
มงคลหมายถึงสิ่งที่แสดงถึงความรุ่งเรือง ความสว่างสุกใส ความงาม ความเจริญ เพราะชาวจีนมีเช่ือว่าถ้าใช้ค าที่เป็นมงคล
กิจการร้านค้าขายเจริญรุ่งเรือง ค ามงคลที่น ามาตั้งช่ือร้านมักสื่อถึงการอวยพรให้กิจการค้าขายเจริญรุ่งเรือง เช่น ความเจริญ 
ความสุข ความส าเร็จโชคลาภ รุ่งเรืองเฟื่องฟู ร่ ารวย มั่งมี  มั่นคง แข็งแรง ราบรื่น เป็นต้น  

4) ใช้วิธีการแปลอย่างเดียว การแปลในลักษณะนี้ ใช้วิธีการทับศัพท์ท้ังจากภาษาจีนเป็นภาษาไทยหรือจาก 
ภาษาไทยเป็นภาษาจีน เนื่องจากชาวจีนยุคแรกที่อพยพเข้ามาในประเทศไทย ไม่รู้อักษรไทยและไม่เข้าใจความหมายของค า
ไทย ต้องการตั้งช่ือร้านภาษาไทยจึงใช้วิธีการทับศัพท์แบบทับเสียง คือ การเลือกอักษรจีนที่มีเสียงอ่านคล้ายกับเสียงภาษาไทย
แต่ไม่มีความหมายใดๆ 
ตารางที่ 1 ช่ือร้านแบบค าบอกช่ือ ค ามงคลและแปลทับศัพท์ 

ชื่อร้านค้าภาษาไทย-ภาษาจีน รูปแบบค าบอก กิจการ 
ตงเอง    （中柯） ค าบอกช่ือคน ร้านกระจกอะลมูิเนียม 
เฮงกี ่    （記興） ค ามงคล ร้านขายอุปกรณ์เหล็กลวด 
แสงไทย （賸泰） การแปลทับศัพท์ ร้านขายเครื่องครัว 

ตารางที่ 2  ช่ือร้านค้าภาษาจีนแบบองค์ประกอบผสม 
ชื่อร้านค้าภาษาจีน 
และภาษาไทย 

จ าแนก 
 

โครงสร้างชื่อภาษา 

联财富两合公司

หจก.เหรยีญชัยวัฒนายะลา 
เหลียนฉาย+รวย+บริษัท ทับศัพท์เสียงภาษาไทย+ค ามงคล+รูปแบบของกิจการ  

 

金山金行 

ห้างทองภูทอง (หจก.) 
ภูเขาทอง+ทอง+ห้าง  แปลตาความหมาย+ช่ือสินค้า+ลักษณะของสถานท่ี

ประกอบกิจการ 
也拉冷气 

ยะลาเครื่องเย็น 
ยะลา+ เครื่องปรับอากาศ 
 

สถานท่ี+ลักษณะของสถานท่ีประกอบกิจการ 

科牙生德劉 
เต๊อะซินท าฟัน 

ทันตกรรม+เต๋อหลิว ลักษณะสถานประกอบการ+ช่ือคน 

สรุปผลการวิจัย 

1. การส ารวจเกี่ยวกับชาวไทยเชื้อสายจีนในอ าเภอเมือง จังหวัดยะลา จากการเก็บข้อมูลและน ามาวิเคราะห์ทางสถิติ
พบว่า ผู้ที่เป็นเจ้าของร้านค้าส่วนใหญ่อายุอยู่ที่ประมาณ 40-70 ปีและมีภูมิล าเนาเป็นชาวยะลา ชาวไทยเช้ือสายจีนในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลามีประมาณ 5 เช้ือสาย ส่วนมากเป็นเช้ือสายแต้จิ๋ว 25 ครัวเรือน ร้อยละ 43.86 รองลงมาได้แก่แคะ 
ไหหล า   ฮกเกี้ยน และอื่นๆ ช่วงเวลาการก่อตั้งร้านค้าที่มากที่สุดคือปี พ.ศ.2531-2540 จ านวน 13 ร้านค้า กิจการสินค้า
เบ็ดเตล็ดเปิดมากท่ีสุด จ านวน 11 ร้าน  

2. การวิเคราะห์ชื่อร้านค้าของชาวไทยเชื้อสายจีน ได้วิเคราะห์สองประเด็น คือ โครงสร้างและความหมายของช่ือร้าน 
ผลการศึกษา โครงสร้างของช่ือร้านแบบที่นิยมมากที่สุด คือ โครงสร้างแบบมี  ส่วนประกอบเดียว โดยมีการใช้ช่ือบุคคล ค า
มงคล และสถานที่เป็นช่ือร้านค้า ส่วนการวิเคราะห์ทางความหมายพบว่า ช่ือร้านภาษาจีนและภาษาไทยส่วนใหญ่มี
ความสัมพันธ์กัน มีความเกี่ยวของกับกิจการและเป็นค าท่ีแสดงถึงความมงคล โดยใช้กลวิธีการแปล การทับศัพท์ และการหาค า
ที่มีเสียงคล้ายกัน  

การศึกษาครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าชาวไทยเช้ือสายจีนให้ความส าคัญกับการใช้ภาษาในการตั้งช่ือร้านค้าทั้งช่ือร้าน
ภาษาจีนและภาษาไทย สิ่งส าคัญที่ปรากฏในช่ือร้านคือ ความเป็นมงคลต่อการค้าขาย ได้แก่ ความเจริญ ความสุข ความส าเร็จ
โชคลาภ รุ่งเรืองเฟื่องฟู เป็นต้น และจากการศึกษาท าให้ผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการเกิดความรัก ความภาคภูมิใจ ร่วมกันรักษาเพื่อ
เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของชุมชนและการเรียนการสอนภาษาจีนในพื้นทีด่้านตัวอักษรจนี ภาษาจีนถิ่นและวัฒนธรรมวิถีชีวิตของ
ชาวไทยเชื้อสายจีนต่อไป 
ข้อเสนอแนะ 

1. การศึกษาช่ือร้านค้าภาษาจีนในการวิจัยนี้จ ากัดเฉพาะพื้นทีเขตอ าเภอเมือง จังหวัดยะลาอนาคตควรมีการศึกษา
การตั้งช่ือร้านค้าเขตอื่นๆที่มีชาวไทยเชื้อสายจีนเพื่อที่จะได้ข้อมูลที่หลายหลาย 

2. การศึกษาช่ือร้านค้าภาษาจีนนีเ้ป็นการศึกษาช่ือร้านค้าภาษาจีนเป็นหลัก หากมีการศึกษาควบคู่กับช่ือภาษาไทย 
ภาษาจีนและภาษามลายคูวบคู่ อาจจะพบถึงการสะท้อนความเป็นอยู่และวัฒนธรรมในบริบทสามจังหวัดชายแดนใต้มากข้ึน 

 

 

กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยเรื่อง การส ารวจและศึกษาการตั้งช่ือร้านค้าภาษาจีนของชาวไทยเช้ือสายจีนในอ าเภอเมือง จังหวัดยะลา  

สามารถลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความอนุเคราะห์จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง คณะวิจัยขอขอบพระคุณคณะมนุษยศาสตร์  และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่ได้อนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยในครั้งนี้  

ขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูล โดยให้ข้อมูลใน แบบสอบถามเป็นอย่างดี 
รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการท าวิจัยครั้งนี้ท่ีท่านได้กรุณาให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน และให้ก าลังใจมาโดยตลอด  

คณะวิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์แก่บุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจ  ทั่วไป ตลอดจนจะ
เป็นประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้ทางด้านภาษาจีนต่อไป 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

การเลือกสีจะต้องให้เป็นมงคล ความหมายดังนี้  
สีเหลืองหรือสีทอง ซึ่งหมายถึง ความเป็นปึกแผ่นมั่นคงและชีวิตความเป็นอยู่ ความเจริญรุ่งเรือง 
สีขาว เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความสว่าง บริสุทธ์ิ และสมปรารถนา 
สีแดง หมายถึงแสงสว่าง ความอบอุ่น และความรุ่งโรจน์ สีแดงจึงเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีและสุขภาพ 

ภาพที่ 1 ป้ายช่ือร้านค้าอักษรจีนและสีตัวอักษร 
 
 

 
  
 การวิเคราะห์โครงสร้างของช่ือร้านค้า จากการวิเคราะห์พบว่า ช่ือร้านค้าที่ส ารวจในอ าเภอเมือง จังหวัดยะลา       
ช่ือร้านค้าเป็นค านามเฉพาะ ซึ่งเกิดจากค ามูลคือค าท่ีเกิดจากการประสมของโครงสร้างค าและมีความหมายค านั้นจะเป็นค าไทย 
หรือค าท่ีมาจากภาษาอ่ืนก็ได้ แต่ค ามูลแต่ละค าจะมีความหมาย จ าแนกได้ดังนี้คือ 

2.2.1 โครงสร้างเดี่ยว ช่ือร้านค้าประเภทน้ีมีส่วนประกอบเพียงอย่างเดียว ได้แก่  
 1) ค าบอกช่ืออย่างเดียว เป็นค าเฉพาะที่ตั้งข้ึนเพื่อใช้เรียก คน สัตว์ สิ่งของ หรือสถานท่ีช่ือร้านค้าชาวไทย 

เชื้อสายจีนที่ใช้ช่ือเป็นช่ือร้าน อาจจะประกอบด้วยแซ่และช่ือ  พบว่าช่ือร้านท่ีมีโครงสร้างเดียว ส่วนใหญ่มาจากช่ือบุคคล ค าที่
สร้างขึ้นใหม่ ค า และวลี  

2) ใช้ค าบอกสถานท่ีอย่างเดียว เช่นการบอกทิศทาง ถ่ินท่ีอยู่ วิธีการใช้ช่ือสถานท่ีอย่างเดียวตั้งช่ือร้านพบ 
เห็นได้บ้างในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดยะลา เท่าท่ีพบมีการใช้ช่ือจังหวัดยะลา ทิศใต้ของประเทศไทยเป็นต้น 

3) ใช้ค ามงคลอย่างเดียว ชาวจีนส่วนใหญ่โดยเฉพาะผู้ที่ท ากิจการค้าขายยึดถือความเป็นมงคล เพราะค า 
มงคลหมายถึงสิ่งที่แสดงถึงความรุ่งเรือง ความสว่างสุกใส ความงาม ความเจริญ เพราะชาวจีนมีเช่ือว่าถ้าใช้ค าที่เป็นมงคล
กิจการร้านค้าขายเจริญรุ่งเรือง ค ามงคลที่น ามาตั้งช่ือร้านมักสื่อถึงการอวยพรให้กิจการค้าขายเจริญรุ่งเรือง เช่น ความเจริญ 
ความสุข ความส าเร็จโชคลาภ รุ่งเรืองเฟื่องฟู ร่ ารวย มั่งมี  มั่นคง แข็งแรง ราบรื่น เป็นต้น  

4) ใช้วิธีการแปลอย่างเดียว การแปลในลักษณะนี้ ใช้วิธีการทับศัพท์ท้ังจากภาษาจีนเป็นภาษาไทยหรือจาก 
ภาษาไทยเป็นภาษาจีน เนื่องจากชาวจีนยุคแรกที่อพยพเข้ามาในประเทศไทย ไม่รู้อักษรไทยและไม่เข้าใจความหมายของค า
ไทย ต้องการตั้งช่ือร้านภาษาไทยจึงใช้วิธีการทับศัพท์แบบทับเสียง คือ การเลือกอักษรจีนที่มีเสียงอ่านคล้ายกับเสียงภาษาไทย
แต่ไม่มีความหมายใดๆ 
ตารางที่ 1 ช่ือร้านแบบค าบอกช่ือ ค ามงคลและแปลทับศัพท์ 

ชื่อร้านค้าภาษาไทย-ภาษาจีน รูปแบบค าบอก กิจการ 
ตงเอง    （中柯） ค าบอกช่ือคน ร้านกระจกอะลมูิเนียม 
เฮงกี ่    （記興） ค ามงคล ร้านขายอุปกรณ์เหล็กลวด 
แสงไทย （賸泰） การแปลทับศัพท์ ร้านขายเครื่องครัว 

ตารางที่ 2  ช่ือร้านค้าภาษาจีนแบบองค์ประกอบผสม 
ชื่อร้านค้าภาษาจีน 
และภาษาไทย 

จ าแนก 
 

โครงสร้างชื่อภาษา 

联财富两合公司

หจก.เหรยีญชัยวัฒนายะลา 
เหลียนฉาย+รวย+บริษัท ทับศัพท์เสียงภาษาไทย+ค ามงคล+รูปแบบของกิจการ  

 

金山金行 

ห้างทองภูทอง (หจก.) 
ภูเขาทอง+ทอง+ห้าง  แปลตาความหมาย+ช่ือสินค้า+ลักษณะของสถานที่

ประกอบกิจการ 
也拉冷气 

ยะลาเครื่องเย็น 
ยะลา+ เครื่องปรับอากาศ 
 

สถานท่ี+ลักษณะของสถานท่ีประกอบกิจการ 

科牙生德劉 
เต๊อะซินท าฟัน 

ทันตกรรม+เต๋อหลิว ลักษณะสถานประกอบการ+ช่ือคน 

สรุปผลการวิจัย 

1. การส ารวจเกี่ยวกับชาวไทยเชื้อสายจีนในอ าเภอเมือง จังหวัดยะลา จากการเก็บข้อมูลและน ามาวิเคราะห์ทางสถิติ
พบว่า ผู้ที่เป็นเจ้าของร้านค้าส่วนใหญ่อายุอยู่ที่ประมาณ 40-70 ปีและมีภูมิล าเนาเป็นชาวยะลา ชาวไทยเช้ือสายจีนในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลามีประมาณ 5 เช้ือสาย ส่วนมากเป็นเช้ือสายแต้จิ๋ว 25 ครัวเรือน ร้อยละ 43.86 รองลงมาได้แก่แคะ 
ไหหล า   ฮกเกี้ยน และอื่นๆ ช่วงเวลาการก่อตั้งร้านค้าที่มากที่สุดคือปี พ.ศ.2531-2540 จ านวน 13 ร้านค้า กิจการสินค้า
เบ็ดเตล็ดเปิดมากท่ีสุด จ านวน 11 ร้าน  

2. การวิเคราะห์ชื่อร้านค้าของชาวไทยเชื้อสายจีน ได้วิเคราะห์สองประเด็น คือ โครงสร้างและความหมายของช่ือร้าน 
ผลการศึกษา โครงสร้างของช่ือร้านแบบที่นิยมมากที่สุด คือ โครงสร้างแบบมี  ส่วนประกอบเดียว โดยมีการใช้ช่ือบุคคล ค า
มงคล และสถานที่เป็นช่ือร้านค้า ส่วนการวิเคราะห์ทางความหมายพบว่า ช่ือร้านภาษาจีนและภาษาไทยส่วนใหญ่มี
ความสัมพันธ์กัน มีความเกี่ยวของกับกิจการและเป็นค าท่ีแสดงถึงความมงคล โดยใช้กลวิธีการแปล การทับศัพท์ และการหาค า
ที่มีเสียงคล้ายกัน  

การศึกษาครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าชาวไทยเช้ือสายจีนให้ความส าคัญกับการใช้ภาษาในการตั้งช่ือร้านค้าทั้งช่ือร้าน
ภาษาจีนและภาษาไทย สิ่งส าคัญที่ปรากฏในช่ือร้านคือ ความเป็นมงคลต่อการค้าขาย ได้แก่ ความเจริญ ความสุข ความส าเร็จ
โชคลาภ รุ่งเรืองเฟื่องฟู เป็นต้น และจากการศึกษาท าให้ผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการเกิดความรัก ความภาคภูมิใจ ร่วมกันรักษาเพื่อ
เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของชุมชนและการเรียนการสอนภาษาจีนในพื้นทีด่้านตัวอักษรจนี ภาษาจีนถิ่นและวัฒนธรรมวิถีชีวิตของ
ชาวไทยเชื้อสายจีนต่อไป 
ข้อเสนอแนะ 

1. การศึกษาช่ือร้านค้าภาษาจีนในการวิจัยนี้จ ากัดเฉพาะพื้นทีเขตอ าเภอเมือง จังหวัดยะลาอนาคตควรมีการศึกษา
การตั้งช่ือร้านค้าเขตอื่นๆที่มีชาวไทยเชื้อสายจีนเพื่อที่จะได้ข้อมูลที่หลายหลาย 

2. การศึกษาช่ือร้านค้าภาษาจีนนีเ้ป็นการศึกษาช่ือร้านค้าภาษาจีนเป็นหลัก หากมีการศึกษาควบคู่กับช่ือภาษาไทย 
ภาษาจีนและภาษามลายคูวบคู่ อาจจะพบถึงการสะท้อนความเป็นอยู่และวัฒนธรรมในบริบทสามจังหวัดชายแดนใต้มากข้ึน 

 

 

กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยเรื่อง การส ารวจและศึกษาการตั้งช่ือร้านค้าภาษาจีนของชาวไทยเช้ือสายจีนในอ าเภอเมือง จังหวัดยะลา  

สามารถลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความอนุเคราะห์จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง คณะวิจัยขอขอบพระคุณคณะมนุษยศาสตร์  และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่ได้อนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยในครั้งนี้  

ขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูล โดยให้ข้อมูลใน แบบสอบถามเป็นอย่างดี 
รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการท าวิจัยครั้งนี้ท่ีท่านได้กรุณาให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน และให้ก าลังใจมาโดยตลอด  

คณะวิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์แก่บุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจ  ทั่วไป ตลอดจนจะ
เป็นประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้ทางด้านภาษาจีนต่อไป 
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P8195

การศึกษานิทานพื้นบ้านของชาวไทยมุสลิมในอ�าเภอยะรังจังหวัดปัตตานี

ซูไรดา เจะนิ1* ปองทิพย์ หนูหอม2 สวพร จันทรสกุล3 ขวัญตา ทวีสุข4 และโสภณ พฤกษวานิช5 

บทคัดย่อ
นิทานพื้นบ้านเป็นเรื่องราวที่มนุษย์ผูกเรื่องขึ้นมาเพื่อรับใช้จิตใจของตน โดยอาจมีวัตถุประสงค์แตกต่างกันออก

ไป เช่น เพื่อความบันเทิงใจ เพื่ออธิบายเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อกล่อมเกลาจิตใจโดยสอดแทรกคติธรรมและความ

เชื่อต่าง ๆ  เป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่มีคุณค่าต่อชีวิตของผู ้คนในแต่ละสังคมเป็นอย่างมาก แต่ปัจจุบันนิทานพื้นบ้านได้รับ

การสืบทอดน้อยลง เนื่องจากความนิยมเปลี่ยนไปตามความเปลี่ยนแปลงของสังคม จนท�าให้นิทานพื้นบ้านของไทยนับวันแต่

จะสูญหายไป การรวบรวมและการศึกษานิทานพื้นบ้านจึงมีความส�าคัญและจ�าเป็นอย่างยิ่ง ผู ้วิจัยจึงเลือกศึกษานิทานพื้นบ้าน

ของชาวไทยมุสลิมในอ�าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เพื่อศึกษารวบรวมนิทานพื้นบ้าน และวิเคราะห์ประเภทนิทานพื้นบ้าน

ของชาวไทยมุสลิมในอ�าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานีตามรูปแบบของเรื่อง โดยเก็บข้อมูลภาคสนามจากการบันทึกเสียงและจด

บันทึกนิทานพื้นบ้านในแบบสัมภาษณ์นิทานพ้ืนบ้านจากผู ้บอกข้อมูลท้ัง 12 ต�าบล ซึ่งเป็นผู ้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป จ�านวน 

16 คน ได้นิทานที่สมบูรณ์จ�านวน 40 เรื่อง

ผลการศึกษาพบว่า ประเภทของนิทานพ้ืนบ้านของชาวไทยมุสลิมในอ�าเภอยะรังจังหวัดปัตตานีจ�าแนกตามรูป

แบบของเรื่อง สามารถจ�าแนกได้ 6 ประเภท ประเภทของนิทานที่พบมากท่ีสุดคือนิทานเรื่องสัตว์ 12 เรื่อง รองลงมานิทาน

คติ 10 เรื่อง นิทานปรัมปรา 8 เรื่อง นิทานมุขตลก 6 เรื่อง นิทานต�านาน3 เรื่อง และนิทานเข้าแบบนั้นมีเพียง 1 เรื่อง จะ

เห็นได้ว่าจุดมุ ่งหมายของการเล่านิทานพื้นบ้านในท้องถิ่นนั้นนอกจากเพื่อความสนุกสนานบันเทิงใจ นิทานแต่ละประเภท

ยังสอดแทรกความรู ้ คติสอนใจ และประสบการณ์แก่ผู ้ฟัง ถือเป็นเคร่ืองมือในการอบรมสั่งสอนลูกหลาน ทั้งยังสะท้อนให้

เห็นวิถีการด�าเนินชีวิตของชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ได้อย่างชัดเจน

ค�าส�าคัญ : นิทานพื้นบ้าน ชาวไทยมุสลิม อ�าเภอยะรัง

1 อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 95000
2 ผศ., สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 95000
3 อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 95000
4 อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 95000
5 อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 95000
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A Study of Thai-Muslims’ Folktales in of Yarang District, Pattani Province

Suraida Jehni1*, Pongtip Noohom2, Sawaporn Jantarasakul3, Kwanta Thaweesuk4, 

and Sopon Preksawanit5

ABSTRACT
Folktales regard as a man-made story to serve one’s mind with various purposes: to entertain, to describe 

situations, or to instruct individuals by adding morals and beliefs. Moreover, the folktales refer to intellectual 

heritage that has substantially valued to human lives in societies, but nowadays few stories are remained to 

pass on due to unpopularity and changes in society. These circumstances cause majorly to lose folktales, yet 

the collection and the study of folktales are significantly-essential. Thus, the researcher take this into 

consideration to examine Thai-muslims’ folktales in Yarang district, Pattani province to collect, classify and 

analyze Thai-Muslims’ folktales in Tambon Yarang, Pattani province according to the genre of the tales. Data 

collection was administered through fieldwork, voice record, and interview note from 16 informants, aged over 

40 years old and covered 12 Tambon with complete 40 folktales.

Findings revealed that Thai Muslims’ folktales in TambonYarang, Pattani province can be classified into 

6 categories. Animal Tales are on the top list of 12 stories while the following fable tales 10 stories, myths of 

8 stories. Of 6 folktales were classified as Jest tale and 3 folktales were as Legend classification respectively. 

Formula tales was the only one found in this study. This can be seen that the purpose of telling folktales in 

the local community not only does for leisure and pleasure but each folktaleis interfered with knowledge, 

moral lessons and experiences to the listeners. These folktales can be regarded as a tool of nurturing the 

children in society and explicitly reflecting way of living of Thai-Muslim.

Keywords : Folktales, Thai-Muslims, Yarang District
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บทน า 
การเล่านิทานเป็น “วัฒนธรรม” อย่างหนึ่งของมนุษย์ ดังที่พรศักดิ์  พรหมแก้ว (2529 : 1776) ได้กล่าวไว้ว่า 

“นิทานเป็นเรื่องราวท่ีเกิดจากปัญญาและจินตนาการของมนุษย์ มนุษย์ในแต่ละสังคมรู้จักผู้เรื่องขึ้นเป็นนิทานเล่าสู่กันฟังมา
ช้านานแล้ว แม้ในปัจจุบันจะมีสิ่งที่ให้ความบันเทิงหลากหลายขึ้นก็ตาม แต่นิทานก็ยังเป็นที่นิยมของคนท่ัวไป จึงกล่าวได้ว่า 
การเล่านิทานเป็น ‘วัฒนธรรมร่วม’ อย่างหนึ่งของสังคมมนุษย์ เพียงแต่อาจมีเนื้อหานิทานตลอดจนวัฒนธรรมอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการเล่านิทานแตกต่างไปบ้างในแต่ละสังคมเท่านั้น นิทานที่ชาวบ้านในแต่ละสังคมเล่าสู่กันฟังมาแต่เดิมนั้น
เรียกว่า ‘นิทานพ้ืนบ้าน’ (Folktale) ซึ่งถือเป็นข้อมูลประเภทมุขปาฐะที่ส าคัญแขนงหนึ่งของวิชาวัฒนธรรมพื้นบ้านหรือคติ
ชนวิทยา” 

การศึกษานิทานพื้นบ้านของชาวไทยมุสลิมในอ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานีครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษารวบรวมนิทาน
พื้นบ้านและวิเคราะห์ประเภทของนิทานพื้นบ้านของชาวไทยมุสลิมในอ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานีอย่างเป็นระบบ โดย
พบว่า อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี มี  12 ต าบล 70 หมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านแต่ละท้องถิ่นมีประวัติความมาเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะถิ่น ประกอบกับเป็นพื้นที่ส าคัญในภาคใต้ตอนล่าง ท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองทางประวัติศาสตร์มาช้านาน ประชากรส่วน
ใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ใช้ภาษามลายูถิ่นสื่อสารในชีวิตประจ าวัน จึงมีขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่
แตกต่างไปจากประชาชนในภูมิภาคอื่น ๆ ของประเทศไทย  

วิธีด าเนินการวิจัย 
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษานิทานพื้นบ้านของชาวไทยมุสลิมในอ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  เพื่อศึกษารวบรวม

นิทานพื้นบ้าน และวิเคราะห์ประเภทนิทานพื้นบ้านของชาวไทยมุสลิมในอ าเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานีตามรูปแบบ
ของเรื่อง โดยมีวิธีการวิจัยดังนี้ 

1.  ขั้นส ารวจ ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยส ารวจและศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับอ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี รวมทั้ง
ติดต่อกับบุคคลในท้องถิ่นเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับพ้ืนท่ีศึกษาและเพื่อขอความอนุเคราะห์เรื่องข้อมูล  

2.  ก าหนดพื้นที่เก็บข้อมูล และด าเนินการเก็บข้อมูลภาคสนามนิทานพื้นบ้านจากผู้บอกข้อมูลทั้ง 12 ต าบล 
ของอ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ได้แก่  ต าบลยะรัง ต าบลสะดาวา ต าบลประจัน ต าบลสะนอ ต าบลระแว้ง ต าบล 
ปิตูมุดี ต าบลวัด ต าบลกระโด ต าบลคลองใหม่ ต าบลเมาะมาวี ต าบลกอล า และต าบลเขาตูม  ซึ่งผู้บอกข้อมูลเป็น
ผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป เป็นชาวไทยมุสลิมที่เกิดและเติบโตในหมู่บ้านไม่เคยอพยพย้ายถิ่นฐาน และต้องเป็นผู้ที ่มี
ความรู้ในเรื่องของนิทานพื้นบ้าน โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลนิทานพื้นบ้าน แถบบันทึกเสียง และด าเนินการสัมภาษณ์ผู้
บอกข้อมูลพร้อมท้ังการสังเกตแบบมีส่วนร่วม  
 3.  น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้บอกข้อมูล มาตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ของเนื้อหาและวิเคราะห์ตาม
วัตถุประสงค์ที่ศึกษาคือการจ าแนกประเภทนิทานพื้นบ้าน ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลกับผู้บอกข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง
ตามแต่กรณี และเสนอผลการวิจัยและสรุปผลการศึกษาด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
งานวิจัยเรื่อง การศึกษานิทานพ้ืนบ้านของชาวไทยมุสลิมในอ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ผู้วิจัยมุ่งจ าแนกประเภท

ของนิทานโดยพิจารณาจากรูปแบบของนิทานเป็นหลัก เนื่องจากรูปแบบของนิทานนั้นเป็นสิ่งเปลี่ยนแปลงได้ค่อนข้างยาก
กว่าสิ่งอื่น เมื่อผู้วิจัยได้วิเคราะห์รูปแบบของนิทาน พบว่านิทานพื้นบ้านของชาวไทยมุสลิมในอ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 
สามารถจ าแนกได้ 6 ประเภท โดยมีรายละเอียดดังนี ้

นิทานเร่ืองสัตว ์
นิทานเรื่องสัตว์ ในนิทานพ้ืนบ้านของชาวไทยมุสลิมในอ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี มีทั้งหมด 12 เรื่อง เช่น 
นิทานเรื่องคางคก เสือ ใครจะอยู่ใครจะไป 
 มีคางคกตัวหนึ่งนอนหมอบอยู่ใต้ต้นซุง และมีเสือเดินผ่านมาเจอ เสือเลยถามคางคกว่าท าอะไรอยู่ 

คางคกตอบกลับไปว่า “อากาศแบบนี้ ข้าเลยออกก าลังกายด้วยการแบกซุงเล่น”เสือได้ยินดังน้ันเลยออกปากชวนคางคกว่า
ถ้าเจ้าแน่จริงก็แข่งกระโดดข้ามแม่น้ ากัน คางคกตกลง หลังจากนั้นท้ังสองก็เตรียมตัวเพื่อลงแข่ง  

 ในขณะที่เสือกระโดดข้ามแม่น้ าคางคกก็กัดหางเสือ เสือก็เหวี่ยงหางจนคางคกที่กัดอยู่นั้นไปตกอีกฝั่ง
หนึ่งของแม่น้ า เสือว่ายน้ าข้ามไป พอขึ้นฝั่งมาก็พบว่าคางคกรออยู่แล้ว คางคกอยู่ในสภาพเลือดเต็มปาก เพราะตอนที่เสือ

เหวี่ยงหางของมัน เจ้าคางคกดันมาตกลงบนก้อนหินจนท าให้มันบาดเจ็บ เมื่อเสือขึ้นมาเจอสภาพนั้นก็ตกใจ พลางถามไถ่
เจ้าคางคกว่าท าไมถึงมาถึงก่อนตนได้ ด้วยความเจ้าเล่ห์ของคางคกมันจึงตอบเสือไปว่า “ข้ารอเจ้ามา จนกินแพะหมดไป
สองตัวแล้ว เจ้าก็เพิ่งมาถึง” ด้วยความสงสัยเสือเลยถามคางคกกลับไปว่า “เจ้าเป็นคางคก แล้วท าไมถึงจับแพะมากินได้
ล่ะ” คางคกรีบตอบกลับไปทันทีว่า “อย่าว่าแต่แพะเลย เสืออย่างเจ้าข้าก็กินได้ เดี๋ยวข้าจะกินให้ดู” เสือได้ยินก็ตกใจวิ่งหนี 
จนไปพบกับลิงและเล่าเรื่องทั้งหมดให้ลิงฟัง ลิงเลยพูดกับเสือว่า “เจ้าถูกคางคกมันหลอกแล้วล่ะเจ้าเสือ” ลิงจึงคิดแผนการ
ขึ้นแต่เจ้าเสือก็ยังกลัวคางคกจะจับตนเองไปกินเป็นอาหาร ลิงจึงอธิบายเรื่องราวท้ังหมดและตกลงกับเสือให้เอาหางของตน
ผูกติดกับหางของเสือ แล้วลิงก็ข้ึนนั่งบนหลังเสือเพื่อเดินทางไปหาเจ้าคางคก  

 คางคกยังคงนอนอยู่ที่เดิมเพราะจุกจากบาดแผลที่ตกลงมาบนก้อนหิน เมื่อเห็นว่าเสือกลับมาพร้อมกับ
ลิงจึงรู้ทันทีว่าลิงต้องเล่าความจริงให้เสือฟัง มันจึงรีบพูดดักลิงเสียก่อนว่า “อ้าว เจ้าลิง พ่อของแกติดพนันฉันด้วยแพะสิบ
ตัวนี่ แต่เจ้าหลอกข้าด้วยการเอาเสือมาแทนเพียงแค่ตัวเดียวเนี่ยนะ” เมื่อเสือได้ยินเข้าก็ยิ่งตกใจกลัว ว่ิงหนีไปอย่างรวดเร็ว
ท าให้ลิงที่นั่งอยูบนหลังและผูกหางอยู่กับตนนั้นตกลงไป เสือลากร่างของเจ้าลิงฟาดไปฟาดมากับพ้ืนดินจนหัวลิงหลุด เมื่อ
วิ่งหนีมาไกลพอสมควรเจ้าเสือก็หันไปดูเจ้าลิง ก็ยิ่งตกใจเพราะพบว่าลิงไม่มีหัว จึงอุทานออกมาว่า “นี่ข้าวิ่งหนีไวถึงขนาดนี้ 
เจ้าคางคกมันยังเอาหัวลิงไปกินได้” 

นิทานเรื่อง กระจงกับเสือ(แนปลาโนะกับแนรีมา) 
 กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีกระจงกับเสือ ท้ังสองชวนกันท่องเที่ยวในป่าใหญ่ ในขณะที่ก าลังเดินทาง

กระจงไปเจอกองขี้วัวอยู่หนึ่งกอง ด้วยเจ้าเล่ห์จึงคิดแกล้งเจ้าเสือ กระจงจึงเรียกให้เจ้าเสือเข้ามาดูใกล้ แล้วก็โกหกเจ้าเสือ
ว่ากองขี้วัวนี้คือกะละแม (ดอดอ เป็นอาหารหวานพื้นบ้านของชาวไทยมุสลิม มีลักษณะเป็นแป้งเหนียวสีด าหรือน้ าตาลเข้ม 
รสชาติหวานมันด้วยกะทิ) ซึ่งเป็นขนมหวานที่มีรสชาติอร่อย พลางช้ีชวนให้เจ้าเสือนั้นลองชิมดู เจ้าเสือจึงตอบกลับมาว่า 
“เจ้าก็กินก่อนซิ เจ้ากระจง” กระจงรีบตอบกลับไปว่า “เจ้าต้องกินก่อน เพราะเจ้าตัวใหญ่กว่าข้า ถ้ากินก่อน เจ้ากินทีหลัง
อาจจะไม่อิ่มเอาได้” เจ้าเสือหลงกลเลยตอบตกลง แต่เจ้ากระจงก็ยังกลัวเจ้าเสือ จึงรีบพูดออกไปว่า “เดี๋ยวก่อนเจ้าเสือ 
หากเจ้าจะกิน เจ้าต้องให้ข้าไปอยู่ไกล ๆ เจ้าก่อน เจ้าจะได้กินอย่างสะดวก และเอร็ดอร่อยได้เต็มที่” เจ้าเสือก็ตกลงโดยไม่
คิดอะไร  

กระจงจึงรีบวิ่ง จนแน่ใจว่าไกลพอแล้ว ก็ส่งสัญญาณให้เจ้าลงมือกินกะละแมได้เลย เมื่อเจ้าเสือกินข้ีวัว
เข้าไป กระจงก็ตะโกนบอกเจ้าเสือว่า “เจ้าเสือหน้าโง่ มันกินขี้วัว เจ้าเสือคนโง่ กินขี้วัวเสียแล้ว” เสือเทื่อรู้ว่าตนถูกกระจง
หลอกก็โกรธและเจ็บแค้นกระจงมาก จึงว่ิงไล่อย่างเต็มฝีเท้าหมายจะจับกระจงมาขย้ าคอและกินเป็นอาหาร  กระจงเองก็ว่ิง
หนีอย่างไม่คิดชีวิต จนได้มาเจอกับช้างตัวหนึ่ง ช้างเองเมื่อได้ยินเสียงกวดไล่ระหว่างเสือกับกระจงก็ตกใจและรีบแกล้งตาย
ด้วยการนอนหงายเท้าทั้งสี่ช้ีฟ้า กระจงวิ่งขึ้นไปบนท้องช้างแต่ไม่รู้ว่านั่นคือท้องช้าง มันเข้าใจว่าเป็นกระท่อม กระจงเกิด
ความสงสัยว่ากระท่อมที่มันเข้ามาหลาบเจ้าเสือ เหตุใดจึงมีแต่เสาสี่ต้น หลังคาก็ไม่มี 

 ฝ่ายเจ้าเสือเมื่อวิ่งมาก็เห็นว่ากระจงนั้นอยู่บนท้องช้าง จึงตะโกนถามกระจงว่า “กระจงเจ้าโง่ เจ้าขึ้นไป
ท าอะไรบนท้องช้าง เจ้าไม่กลัวช้างเหยียบตายหรอื” กระจงได้ยินดังนั้นรีบกระโดดลงจากท้องช้าง และวิ่งหนีอย่างเร็วจนไป
เจอกับกอไผ่ข้างทางที่โอนเอนไปตามแรงลมพัด ก้านใบเสียดสีกันฟังไพเราะเหมือนเสียงปี่ กระจงได้ที คิดแกล้งเจ้าเสืออีก 
จึงร้องเรียกให้เจ้าเสือหยุดโกรธและเจ็บแค้นตนก่อน มาฟังเสียงดนตรีไพเราะจากกอไผ่กอนี้ก่อนเถิด  

เจ้าเสือเดินมาหา กระจงจึงบอกว่า “เจ้าเสือ เจ้าต้องเข้าไปฟังใกล้ ๆ เจ้าถึงจะได้ยินเสียงดนตรีอัน
ไพเราะ เหมือนท่ีได้ยิน” เจ้าเสือหลงกลเจ้ากระจง จึงเอาหูไปอิงแอบใกล้ ๆ ต้นไผ่เพื่อฟังเสียง ไม่ไผ่ที่ลู่ลมจึงหนีบหูของเจ้า
เสือจนร้องลั่นไปทั้งป่า มันยิ่งอับอายและเจ็บปวดที่โดนกระจงหลอกซ้ า ๆ จึงว่ิงไล่ล่าเจ้ากระจงอย่างหมายเอาชีวิต แต่ด้วย
ความว่องไว เจ้าเล่ห์ และเฉลียวฉลาดของเจ้ากระจงก็ท าให้มันเอาชีวิตรอดมาได้ 

นิทานต านาน 
นิทานต านาน ในนิทานพ้ืนบ้านของชาวไทยมุสลิมในอ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี มีทั้งหมด 3 เรื่อง เช่น 
นิทานเรื่องซีละโตะฮาลอ 
 กาลครั้งหนึ่ง มีชายหนุ่มสามพี่น้อง วันหนึ่งทั้งสามคนได้เข้าไปในป่า แล้วคนหน่ึงเกิดหลงทางท าให้พลัด

พรากจากพ่ีน้องอีกสองคน ต่างฝ่ายต่างก็เที่ยวตามหาจนพลบค่ าก็ไม่พบ ชายหนุ่มที่หลงทางเหน็ดเหนื่อยและปวดเมื่อยจึง
ได้นั่งพักใต้ต้นไม่ใหญ่ต้นหนึ่ง เมื่อถึงเวลานอนเขาได้ปีนขึ้นไปนอนบนต้นไม้ ตกกลางดึกมีเสือฝูงหน่ึงออกหากินโดยมจี่าฝูงที่
มีช่ือว่า “ฮาลอ” เป็นผู้น าฝูง ฝูงเสือได้พูดคุยถึงวิธีการหาอาหาร ฮาลอจึงสาธิตและสอนวิธีการล่าเหยื่อให้ลูกฝูงได้ดู เมื่อ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

บทน า 
การเล่านิทานเป็น “วัฒนธรรม” อย่างหนึ่งของมนุษย์ ดังที่พรศักดิ์  พรหมแก้ว (2529 : 1776) ได้กล่าวไว้ว่า 

“นิทานเป็นเรื่องราวท่ีเกิดจากปัญญาและจินตนาการของมนุษย์ มนุษย์ในแต่ละสังคมรู้จักผู้เรื่องขึ้นเป็นนิทานเล่าสู่กันฟังมา
ช้านานแล้ว แม้ในปัจจุบันจะมีสิ่งที่ให้ความบันเทิงหลากหลายขึ้นก็ตาม แต่นิทานก็ยังเป็นที่นิยมของคนท่ัวไป จึงกล่าวได้ว่า 
การเล่านิทานเป็น ‘วัฒนธรรมร่วม’ อย่างหนึ่งของสังคมมนุษย์ เพียงแต่อาจมีเนื้อหานิทานตลอดจนวัฒนธรรมอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการเล่านิทานแตกต่างไปบ้างในแต่ละสังคมเท่านั้น นิทานที่ชาวบ้านในแต่ละสังคมเล่าสู่กันฟังมาแต่เดิมนั้น
เรียกว่า ‘นิทานพ้ืนบ้าน’ (Folktale) ซึ่งถือเป็นข้อมูลประเภทมุขปาฐะที่ส าคัญแขนงหนึ่งของวิชาวัฒนธรรมพื้นบ้านหรือคติ
ชนวิทยา” 

การศึกษานิทานพื้นบ้านของชาวไทยมุสลิมในอ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานีครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษารวบรวมนิทาน
พื้นบ้านและวิเคราะห์ประเภทของนิทานพื้นบ้านของชาวไทยมุสลิมในอ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานีอย่างเป็นระบบ โดย
พบว่า อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี มี  12 ต าบล 70 หมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านแต่ละท้องถิ่นมีประวัติความมาเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะถิ่น ประกอบกับเป็นพื้นที่ส าคัญในภาคใต้ตอนล่าง ท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองทางประวัติศาสตร์มาช้านาน ประชากรส่วน
ใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ใช้ภาษามลายูถิ่นสื่อสารในชีวิตประจ าวัน จึงมีขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่
แตกต่างไปจากประชาชนในภูมิภาคอื่น ๆ ของประเทศไทย  

วิธีด าเนินการวิจัย 
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษานิทานพื้นบ้านของชาวไทยมุสลิมในอ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  เพื่อศึกษารวบรวม

นิทานพื้นบ้าน และวิเคราะห์ประเภทนิทานพื้นบ้านของชาวไทยมุสลิมในอ าเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานีตามรูปแบบ
ของเรื่อง โดยมีวิธีการวิจัยดังนี้ 

1.  ขั้นส ารวจ ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยส ารวจและศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับอ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี รวมทั้ง
ติดต่อกับบุคคลในท้องถิ่นเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับพ้ืนท่ีศึกษาและเพื่อขอความอนุเคราะห์เรื่องข้อมูล  

2.  ก าหนดพื้นที่เก็บข้อมูล และด าเนินการเก็บข้อมูลภาคสนามนิทานพื้นบ้านจากผู้บอกข้อมูลทั้ง 12 ต าบล 
ของอ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ได้แก่  ต าบลยะรัง ต าบลสะดาวา ต าบลประจัน ต าบลสะนอ ต าบลระแว้ง ต าบล 
ปิตูมุดี ต าบลวัด ต าบลกระโด ต าบลคลองใหม่ ต าบลเมาะมาวี ต าบลกอล า และต าบลเขาตูม  ซึ่งผู้บอกข้อมูลเป็น
ผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป เป็นชาวไทยมุสลิมที่เกิดและเติบโตในหมู่บ้านไม่เคยอพยพย้ายถิ่นฐาน และต้องเป็นผู้ที ่มี
ความรู้ในเรื่องของนิทานพื้นบ้าน โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลนิทานพื้นบ้าน แถบบันทึกเสียง และด าเนินการสัมภาษณ์ผู้
บอกข้อมูลพร้อมท้ังการสังเกตแบบมีส่วนร่วม  
 3.  น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้บอกข้อมูล มาตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ของเนื้อหาและวิเคราะห์ตาม
วัตถุประสงค์ที่ศึกษาคือการจ าแนกประเภทนิทานพื้นบ้าน ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลกับผู้บอกข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง
ตามแต่กรณี และเสนอผลการวิจัยและสรุปผลการศึกษาด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
งานวิจัยเรื่อง การศึกษานิทานพ้ืนบ้านของชาวไทยมุสลิมในอ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ผู้วิจัยมุ่งจ าแนกประเภท

ของนิทานโดยพิจารณาจากรูปแบบของนิทานเป็นหลัก เนื่องจากรูปแบบของนิทานนั้นเป็นสิ่งเปลี่ยนแปลงได้ค่อนข้างยาก
กว่าสิ่งอื่น เมื่อผู้วิจัยได้วิเคราะห์รูปแบบของนิทาน พบว่านิทานพื้นบ้านของชาวไทยมุสลิมในอ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 
สามารถจ าแนกได้ 6 ประเภท โดยมีรายละเอียดดังนี ้

นิทานเร่ืองสัตว ์
นิทานเรื่องสัตว์ ในนิทานพ้ืนบ้านของชาวไทยมุสลิมในอ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี มีทั้งหมด 12 เรื่อง เช่น 
นิทานเรื่องคางคก เสือ ใครจะอยู่ใครจะไป 
 มีคางคกตัวหนึ่งนอนหมอบอยู่ใต้ต้นซุง และมีเสือเดินผ่านมาเจอ เสือเลยถามคางคกว่าท าอะไรอยู่ 

คางคกตอบกลับไปว่า “อากาศแบบนี้ ข้าเลยออกก าลังกายด้วยการแบกซุงเล่น”เสือได้ยินดังน้ันเลยออกปากชวนคางคกว่า
ถ้าเจ้าแน่จริงก็แข่งกระโดดข้ามแม่น้ ากัน คางคกตกลง หลังจากนั้นท้ังสองก็เตรียมตัวเพื่อลงแข่ง  

 ในขณะที่เสือกระโดดข้ามแม่น้ าคางคกก็กัดหางเสือ เสือก็เหวี่ยงหางจนคางคกที่กัดอยู่นั้นไปตกอีกฝั่ง
หนึ่งของแม่น้ า เสือว่ายน้ าข้ามไป พอขึ้นฝั่งมาก็พบว่าคางคกรออยู่แล้ว คางคกอยู่ในสภาพเลือดเต็มปาก เพราะตอนที่เสือ

เหวี่ยงหางของมัน เจ้าคางคกดันมาตกลงบนก้อนหินจนท าให้มันบาดเจ็บ เมื่อเสือขึ้นมาเจอสภาพนั้นก็ตกใจ พลางถามไถ่
เจ้าคางคกว่าท าไมถึงมาถึงก่อนตนได้ ด้วยความเจ้าเล่ห์ของคางคกมันจึงตอบเสือไปว่า “ข้ารอเจ้ามา จนกินแพะหมดไป
สองตัวแล้ว เจ้าก็เพิ่งมาถึง” ด้วยความสงสัยเสือเลยถามคางคกกลับไปว่า “เจ้าเป็นคางคก แล้วท าไมถึงจับแพะมากินได้
ล่ะ” คางคกรีบตอบกลับไปทันทีว่า “อย่าว่าแต่แพะเลย เสืออย่างเจ้าข้าก็กินได้ เดี๋ยวข้าจะกินให้ดู” เสือได้ยินก็ตกใจวิ่งหนี 
จนไปพบกับลิงและเล่าเรื่องทั้งหมดให้ลิงฟัง ลิงเลยพูดกับเสือว่า “เจ้าถูกคางคกมันหลอกแล้วล่ะเจ้าเสือ” ลิงจึงคิดแผนการ
ขึ้นแต่เจ้าเสือก็ยังกลัวคางคกจะจับตนเองไปกินเป็นอาหาร ลิงจึงอธิบายเรื่องราวท้ังหมดและตกลงกับเสือให้เอาหางของตน
ผูกติดกับหางของเสือ แล้วลิงก็ข้ึนนั่งบนหลังเสือเพื่อเดินทางไปหาเจ้าคางคก  

 คางคกยังคงนอนอยู่ที่เดิมเพราะจุกจากบาดแผลที่ตกลงมาบนก้อนหิน เมื่อเห็นว่าเสือกลับมาพร้อมกับ
ลิงจึงรู้ทันทีว่าลิงต้องเล่าความจริงให้เสือฟัง มันจึงรีบพูดดักลิงเสียก่อนว่า “อ้าว เจ้าลิง พ่อของแกติดพนันฉันด้วยแพะสิบ
ตัวนี่ แต่เจ้าหลอกข้าด้วยการเอาเสือมาแทนเพียงแค่ตัวเดียวเนี่ยนะ” เมื่อเสือได้ยินเข้าก็ยิ่งตกใจกลัว ว่ิงหนีไปอย่างรวดเร็ว
ท าให้ลิงที่นั่งอยูบนหลังและผูกหางอยู่กับตนนั้นตกลงไป เสือลากร่างของเจ้าลิงฟาดไปฟาดมากับพ้ืนดินจนหัวลิงหลุด เมื่อ
วิ่งหนีมาไกลพอสมควรเจ้าเสือก็หันไปดูเจ้าลิง ก็ยิ่งตกใจเพราะพบว่าลิงไม่มีหัว จึงอุทานออกมาว่า “นี่ข้าวิ่งหนีไวถึงขนาดนี้ 
เจ้าคางคกมันยังเอาหัวลิงไปกินได้” 

นิทานเรื่อง กระจงกับเสือ(แนปลาโนะกับแนรีมา) 
 กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีกระจงกับเสือ ท้ังสองชวนกันท่องเที่ยวในป่าใหญ่ ในขณะที่ก าลังเดินทาง

กระจงไปเจอกองขี้วัวอยู่หนึ่งกอง ด้วยเจ้าเล่ห์จึงคิดแกล้งเจ้าเสือ กระจงจึงเรียกให้เจ้าเสือเข้ามาดูใกล้ แล้วก็โกหกเจ้าเสือ
ว่ากองขี้วัวนี้คือกะละแม (ดอดอ เป็นอาหารหวานพื้นบ้านของชาวไทยมุสลิม มีลักษณะเป็นแป้งเหนียวสีด าหรือน้ าตาลเข้ม 
รสชาติหวานมันด้วยกะทิ) ซึ่งเป็นขนมหวานที่มีรสชาติอร่อย พลางช้ีชวนให้เจ้าเสือนั้นลองชิมดู เจ้าเสือจึงตอบกลับมาว่า 
“เจ้าก็กินก่อนซิ เจ้ากระจง” กระจงรีบตอบกลับไปว่า “เจ้าต้องกินก่อน เพราะเจ้าตัวใหญ่กว่าข้า ถ้ากินก่อน เจ้ากินทีหลัง
อาจจะไม่อิ่มเอาได้” เจ้าเสือหลงกลเลยตอบตกลง แต่เจ้ากระจงก็ยังกลัวเจ้าเสือ จึงรีบพูดออกไปว่า “เดี๋ยวก่อนเจ้าเสือ 
หากเจ้าจะกิน เจ้าต้องให้ข้าไปอยู่ไกล ๆ เจ้าก่อน เจ้าจะได้กินอย่างสะดวก และเอร็ดอร่อยได้เต็มที่” เจ้าเสือก็ตกลงโดยไม่
คิดอะไร  

กระจงจึงรีบวิ่ง จนแน่ใจว่าไกลพอแล้ว ก็ส่งสัญญาณให้เจ้าลงมือกินกะละแมได้เลย เมื่อเจ้าเสือกินข้ีวัว
เข้าไป กระจงก็ตะโกนบอกเจ้าเสือว่า “เจ้าเสือหน้าโง่ มันกินขี้วัว เจ้าเสือคนโง่ กินขี้วัวเสียแล้ว” เสือเทื่อรู้ว่าตนถูกกระจง
หลอกก็โกรธและเจ็บแค้นกระจงมาก จึงว่ิงไล่อย่างเต็มฝีเท้าหมายจะจับกระจงมาขย้ าคอและกินเป็นอาหาร  กระจงเองก็ว่ิง
หนีอย่างไม่คิดชีวิต จนได้มาเจอกับช้างตัวหนึ่ง ช้างเองเมื่อได้ยินเสียงกวดไล่ระหว่างเสือกับกระจงก็ตกใจและรีบแกล้งตาย
ด้วยการนอนหงายเท้าทั้งสี่ช้ีฟ้า กระจงวิ่งขึ้นไปบนท้องช้างแต่ไม่รู้ว่านั่นคือท้องช้าง มันเข้าใจว่าเป็นกระท่อม กระจงเกิด
ความสงสัยว่ากระท่อมที่มันเข้ามาหลาบเจ้าเสือ เหตุใดจึงมีแต่เสาสี่ต้น หลังคาก็ไม่มี 

 ฝ่ายเจ้าเสือเมื่อวิ่งมาก็เห็นว่ากระจงนั้นอยู่บนท้องช้าง จึงตะโกนถามกระจงว่า “กระจงเจ้าโง่ เจ้าขึ้นไป
ท าอะไรบนท้องช้าง เจ้าไม่กลัวช้างเหยียบตายหรอื” กระจงได้ยินดังนั้นรีบกระโดดลงจากท้องช้าง และวิ่งหนีอย่างเร็วจนไป
เจอกับกอไผ่ข้างทางที่โอนเอนไปตามแรงลมพัด ก้านใบเสียดสีกันฟังไพเราะเหมือนเสียงปี่ กระจงได้ที คิดแกล้งเจ้าเสืออีก 
จึงร้องเรียกให้เจ้าเสือหยุดโกรธและเจ็บแค้นตนก่อน มาฟังเสียงดนตรีไพเราะจากกอไผ่กอนี้ก่อนเถิด  

เจ้าเสือเดินมาหา กระจงจึงบอกว่า “เจ้าเสือ เจ้าต้องเข้าไปฟังใกล้ ๆ เจ้าถึงจะได้ยินเสียงดนตรีอัน
ไพเราะ เหมือนท่ีได้ยิน” เจ้าเสือหลงกลเจ้ากระจง จึงเอาหูไปอิงแอบใกล้ ๆ ต้นไผ่เพื่อฟังเสียง ไม่ไผ่ที่ลู่ลมจึงหนีบหูของเจ้า
เสือจนร้องลั่นไปทั้งป่า มันยิ่งอับอายและเจ็บปวดที่โดนกระจงหลอกซ้ า ๆ จึงว่ิงไล่ล่าเจ้ากระจงอย่างหมายเอาชีวิต แต่ด้วย
ความว่องไว เจ้าเล่ห์ และเฉลียวฉลาดของเจ้ากระจงก็ท าให้มันเอาชีวิตรอดมาได้ 

นิทานต านาน 
นิทานต านาน ในนิทานพ้ืนบ้านของชาวไทยมุสลิมในอ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี มีทั้งหมด 3 เรื่อง เช่น 
นิทานเรื่องซีละโตะฮาลอ 
 กาลครั้งหนึ่ง มีชายหนุ่มสามพี่น้อง วันหนึ่งทั้งสามคนได้เข้าไปในป่า แล้วคนหน่ึงเกิดหลงทางท าให้พลัด

พรากจากพ่ีน้องอีกสองคน ต่างฝ่ายต่างก็เที่ยวตามหาจนพลบค่ าก็ไม่พบ ชายหนุ่มที่หลงทางเหน็ดเหนื่อยและปวดเมื่อยจึง
ได้นั่งพักใต้ต้นไม่ใหญ่ต้นหนึ่ง เมื่อถึงเวลานอนเขาได้ปีนขึ้นไปนอนบนต้นไม้ ตกกลางดึกมีเสือฝูงหน่ึงออกหากินโดยมจี่าฝูงที่
มีช่ือว่า “ฮาลอ” เป็นผู้น าฝูง ฝูงเสือได้พูดคุยถึงวิธีการหาอาหาร ฮาลอจึงสาธิตและสอนวิธีการล่าเหยื่อให้ลูกฝูงได้ดู เมื่อ
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เสือทุกตัวเข้าใจวิธีการหาอาหาร สุดท้ายฮาลอจึงเตือนให้เสือทุกตัวระวังอันตรายจากเครื่องดักสัตว์จากฝีมือมนุษย์สอง
อย่างคือ บ่วง และหลุมพราง 

 ฝ่ายชายที่นอนอยู่บนต้นไม่ใหญ่ ก็รู้เห็นวิธีการต่าง ๆ ท่ีฮาลอได้สอนลูกฝูงของตัวเอง จึงพยายามจดจ า
และท าความเข้าใจ พอถึงรุ่งเช้าชายผู้นั้นได้เนทางกลับบ้าน เมื่อถึงบ้านพ่ีน้องอีกสองคนก็ถามว่า “ท าไมเพิ่งกลับบ้าน” ชาย
คนนนั้นจึงเล่าถึงเหตุการณ์ที่ตนเองได้เจอมา และชวนพ่ีน้องอีกสองคนเปิดส านักฝึกหัดซีละ โดยน าท่าทางที่ตนได้เห็นจาก
การสาธิตวิธีการล่าเหยื่อท่ีเสือ “ฮาลอ” ได้สอนฝูงเสือมาประยุกต์ใช้เป็นท่าร่ายร า ซีละจึงถือก าเนิดมาตั้งแต่บัดนั้น 

นิทานปรัมปรา 
นิทานปรัมปรา ในนิทานพ้ืนบ้านของชาวไทยมุสลิมในอ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี มีทั้งหมด 8 เรื่อง เช่น 
นิทานเรื่องนางกระเทียมขาวกับนางหอมแดง(บาแวปูเตะ บาแวแมเราะ) 
 ชายคนหนึ่งมีเมียสองคน เมียหลวงมีลูกสาวช่ือหอมแดง เมียน้อยมีลูกสาวช่ือกระเทียมขาว วันหน่ึงชาย

คนนี้พาเมียทั้งสองไปหาปลา เมียน้อยได้ผลักเมียหลวงตกน้ าจนตายไปและได้กลายเป็นปลา เมื่อมาถึงบ้านหอมแดงไม่เห็น
แม่ของตนก็สงสัยเมื่อถามใครก็ไม่มีค าตอบให้ แม่เลี้ยงก็ใช้หอมแดงให้ท างานต่าง ๆ อย่างหนัก วันหนึ่งหอมแดงไปอาบน้ าที่
ริมคลองก็มองเห็นปลาตัวหนึ่งว่ายมาหา ปลาตัวนั้นเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ให้หอมแดงฟัง จนหอมแดงรู้ว่าเป็นแม่ของตนที่ตาย
ไป นางจึงเอาข้าวมาให้ปลาตัวนั้นทุกวัน เมื่อกระเทียมขาวน้องสาวต่างแม่รู้เรื่องเข้าก็ไปฟ้องแม่ของตน แม่เลี้ยงจึงจับปลา
ตัวนั้นแล้วให้หอมแดงเอาไปท าแกงเป็นอาหาร หอมแดงไม่ยอมท าเพราะสงสารแม่ แม่เลี้ยงจึงเป็นฝ่ายลงมือขอดเกล็ดปลา
แล้วเอามาท าแกงกิน หอมแดงไม่ยอมกิน และลงไปพูดกับเป็ดน้อยว่า ถ้ามีก้างปลาให้เป็ดเอาก้างปลามาให้นาง เป็นก็เก็บ
ก้างปลาไว้ให้ หอมแดงเอาก้างปลาไปฝังดินและเติบโตเป็นต้นมะเขือ นางเฝ้ารดน้ าและพูดคุยกับต้นมะเขือทุกวัน จนต้น
มะเขือให้ผลมะเขือผลใหญ่  ฝ่ายแม่เลี้ยงสงสัยว่าท าไมหอมแดงหายไปไหนนาน ๆ ทุกวัน เมื่อรู้เรื่องเข้าก็ไปถอนต้นมะเขือ 
หอมแดงสั่งเป็ดให้เก็บลูกมะเขือให้นางอีก เป็ดก็เก็บไว้ให้ นางจึงน าเมล็ดมะเขือไปปลูกจนกลายเป็นต้นโพธ์เงินโพธ์ิทอง 

 วันหนึ่งมีพระราชาเสด็จผ่านมาเห็น ก็อยากได้ไปปลูกไว้ในวัง แต่ถอนเท่าไหร่ก็ถอนไม่ได้ จึงสืบหา
เจ้าของ เมื่อรู้ว่าหอมแดงเป็นเจ้าของก็ให้นางหอมแดงถอนให้ และน าไปปลูกไว้ในวัง หลังจากนั้นจัดพิธีอภิเษกสมรส
ระหว่างพระราชากับนางหอมแดงอย่างใหญ่โต นางหอมแดงจึงใช้ชีวิตอยู่ในวังกับพระราชาอย่างมีความสุขตั้งแต่นั้นมา 
ส่วนแม่เลี้ยงกับนางกระเทียมขาวก็กลายเป็นข้ารับใช้ของนางหอมแดงและทุกคน 

นิทานเรื่องไอ้หนูนิ้วก้อย(อาแวบือซากือลีกิง) 
 กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีกระท่อมอยู่หลังหนึ่งมีตากับหลานอาศัยอยู่สองคน หลานชายนั้นมีช่ือว่า 

“อาแวบือซากือลีกิง” ซึ่งเป็นคนที่มีรูปร่างเล็กเท่านิ้วก้อย อยู่มาวันหนึ่งตาของเขได้น าวัวไปผูกไว้ในทุ่งนา และเอ่ยปากกับ
หลานชายว่า “อาแวบือซากือลีกิง ตาจะกลับไปเอาหัวมันต้มที่กระท่อมบ้านเรา ฝากเจ้าคอยเฝ้าดูวัวของเราให้ดี ๆ นะ
หลาน ตากลัวหัวขโมยมันจะมาขโมยวัวของเราไป” อาแวบือซากือลีกิงรับปากตา ตาก็ได้เดินกลับไปยังกระท่อม ส่วน
อาแวบือซากือลีกิงก็ท าหน้าท่ีของตนตามที่รับปากไว้กับตา  

 จนเวลาผ่านไป ก็มีโจรสองคนก าลังจะเข้ามาขโมยวัวของเขา เพราะมันมองไม่เห็นอาแวบือซากือลีกิง 
มันหันซ้ายหันขวาเห็นว่าไม่มี เจ้าของเฝ้าอยู่  เจ้าโจรจึงรีบคว้าเชือกจูงวัว แต่ก็มี เสียงร้องดังขึ้น ซึ่งเป็นเสียงของ
อาแวบือซากือลีกิงที่ยืนอยู่บนหมุดปักวัว “เฮ้ย! น่ันมันวัวของข้า” เจ้าโจรสองคนเมื่อได้ยินเสียงก็รีบมองซ้ายมองขวาเพื่อ
หาที่มาของเสียง แต่ก็ไม่พบใคร จึงคิดว่าตัวเองหูฟาด แล้วโจรทั้งสองก็ขโมยวัวไป  

 ฝ่ายอาแวบือซากือลีกิงจึงรีบไปวางแผนกับปลาดุก เสือ และแม่ไก่ เพื่อเอาวัวกลับคืนมา โดยให้ปลาดุก
ไปรออยู่ในโอ่งน้ าหน้าบา้น ส่วนแม่ไก่ให้ไปรอบนข้ีเถ้าในบ้าน และบอกเจ้าเสือให้ไปรอหลังพุ่มไม้หน้าบ้าน  

 พอโจรมาถึงบ้าน เจ้าโจรทั้งสองก็ตักน้ ามาล้างเท้าก็โดนปลาดุกกัดเข้า เจ้าโจรที่ถูกปลาดุกกัดรีบวิ่งขึ้น
ไปบนบ้านเพื่อจะเอาขี้เถ้ามาจับปลาดุกแต่ไม่ทันสังเกตว่ามีแม่ไก่ยืนรออยู่ แม่ไก่จึงสะบัดปีกใส่โจร จนทั้งสองตกใจวิ่งลง
จากบ้านก็เข้าทางเจ้าเสือท่ีหลบอยู่หลังพุ่มไม้ เสือตะครุบโจรทั้งสองจนตาย อาแวบือซากือลีกิงจึงพาวัวของตนเองกลับไป
หาตาได้อย่างปลอดภัย 

 
 
 
 
 

นิทานมุขตลก 
นิทานมุขตลก ในนิทานพ้ืนบ้านของชาวไทยมุสลิมในอ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี มีทั้งหมด 6 เรื่อง เช่น 
นิทานเรื่อง เปาะเนกับเมาะเน 
 ตอนเปาะเนไปหาปลา 
 เปาะเนกับเมาะเนเป็นสามีภรรยา ท้ังสองอยู่ด้วยกันในบ้านหลังหนึ่ง เมื่อถึงเวลาหิวท้ังสองไม่มีข้าวให้

กิน น้ันเปาะเนกับเมาะเนจึงช่วยกันคิดว่าจะหาอาหารมาจากที่ไหนได้ เมาะเนซึ่งเป็นภรรยาได้บอกเปาะเนผู้เป็นสามีว่าให้
ไปหาปลาที่หนองน้ า  เปาะเนเลยรีบออกไปจับปลาเปาะเนจับปลาได้มากมาย จับจนหมดเกือบทุกหลุมทุกบ่อ จนเหลือ
หลุมสุดท้ายที่มีปลาอยู่หลายตัวมาก เปาะเนเลยเอามือไปล้วงเข้าในหลุมนั้นเพื่อจับปลาใส่ตะกร้า  ในขณะที่ก้มจับปลา ก็มี
เสือตัวหนึ่งก็โผล่เข้ามาเปาะเนหันมาเห็นเสือเข้าพอดี เขาตกใจมากและกระวนกระวาย แต่พอเปาะเนตั้งสติได้เปาะเนเลย
นั่งนิ่ง ๆ ไม่ขยับเขยื่อนโดยที่มือยังล้วงเข้าไปหลุมดินเพื่อจับปลา ขณะเดียวกันเมื่อเสือเห็นเปาะเน ก็จ้องเปาะเนอย่างไม่ละ
สายตา มันเดินตรงเข้ามาที่เปาะเนก าลังนั่งอยู่ เดินวนไปวนมา ดมและท าจมูกฟุดฟิด ๆ ยังไม่ทันที่เปาะเนจะคิดอะไรต่อ 
เจ้าเสือใช้มือตะครุบเข้าไปที่เป้าของเปาะเน เพราะมันเข้าใจว่าตัวเปาะเนนั้นเป็นต้นไม้ที่ให้ผล และคิดว่าลูกอัณฑะของ
เปาะเนคือผลไม้ และเสือใช้มือเขี่ยไปเขี่ยมาอยู่สักพักใหญ่กเจ้าผลไม้ก็ไม่มีทีท่าว่าจะหลุดจากขั่ ว มันจึงคิดกับตัวเองว่า 
ผลไม้ยังคงดิบอยู่ ไว้รอใหสุกเต็มที่ก่อน คงจะหลุดจากขั่วได้ง่าย เมื่อคิดได้ดังนั้นเจ้าเสือก็หันหลังกลับเข้าป่าไป ข้างฝ่าย
เปาะเนเมื่อเห็นว่าเสือเดินหายไปในป่า ก็รีบจัดแจงเอาปลาที่จับได้กลับไปหาเมาะเนท่ีบ้านทันที 

 เมื่อกลับมาถึงบ้าน เมาะเนเห็นปลามากมายก็ช่ืนชมเปาะเนเปาะเนบอกเมาะเนว่าปลาในหนองน้ านั้นมี
เยอะมาก จับยังไงก็ไม่หมด เมาะเนได้ยินเข้าก็อยากไปเห็นกับตาว่าปลามีจ านวนมากมายอย่างที่เปาะเนอวดอ้างหรือเปล่า 
จึงบอกกับเปาะเนว่าตนจะเป็นฝ่ายออกไปหาปลาเองในวันพรุ่งนี้ 

 วันรุ่งขึ้นเมาะเนจัดแจงเตรียมภาชนะและเครื่องมือเพื่อจับปลา และออกเดินทางไปยังหนองน้ า เมื่อไป
ถึงก็เห็นว่าในหนองน้ านั้นมีปลามากมายเหลือเกิน เมาะเนจึงลงมือถกแขนเสื้อและผ้าโสร่งจนเลยเข่าข้ึนมามาก และโก้งโค้ง
จับปลาอย่างรวดเร็ว ทันใดนั้นเองเจ้าเสือตัวเดิมก็เข้ามาในหนองน้ าพอดี และตรงเข้ามาหาเมาะเนอย่างไม่รอช้า เมาะเน
เมื่อเห็นว่าเสือก าลังเดินมาที่ตนก็ตกใจจนนั่งตัวแข็งทื่อ ท าอะไรไม่ถูกเลยได้แต่นั่งนิ่ง เจ้าเสือใช้มือตะครุบมาที่เป้าของ
เมาะเน เหมือนท่ีเคยท ากับเปาะเน แต่คราวนี้ผลไม้สองผลที่มันสัมผัสได้เมื่อวานนั้นไม่มีอยู่ มันจึงใช้มือจับและควานหาอยู่
สักพักใหญ่ จนเมาะเนที่ยืนตั่วนิ่งนั้นเกิดอาการหวาดเสียวเลยปัสสาวะออกมา ในขณะที่ยังตัวแข็งทื่อ เจ้าเสือเมื่อเห็น
ปัสสาวะของเมาะเนที่ถ่ายออกมาก็เข้าใจว่าเป็นน้ ายางของผลไม้ที่ถูกคนมือดีเด็ดกินเป็นแน่แท้ มันจึงร าพึงร าพันกับตัวเอง
ว่าไม่พลาดเลย ผลไม้สองผลที่ตั้งใจจะมาเก็บกินวันนี้ ถูกใครเด็ดกินตัดหน้าไปเสยีแลว้ คิดได้ดังนั้นเจ้าเสือก็เดินจากไปอย่าง
สิ้นหวังเมาะเนเมื่อเห็นว่าเสือเดินหายไปในป่า ก็รีบวิ่งกลับบ้านอย่างสุดชีวิต และเล่าเรื่อราวท่ีเจอให้เปาะเนฟัง เปาะเนเลย
เล่าเองที่ตนได้เจอให้เมาะเนฟังด้วย เมาะเนจึงกล่าวต่อว่าต่อขานเปาะเนที่ไม่ยอมเล่าเรื่องราวให้ตนฟัง  

นิทานเข้าแบบ 
นิทานเข้าแบบ ในนิทานพ้ืนบ้านของชาวไทยมุสลิมในอ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานีมีปรากฏเพียง 1 เรื่อง คือนิทาน

เรื่อง นกกระยางขาว (เมาะบางา) 
นิทานเรื่อง นกกระยางขาว (เมาะบางา) 

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว นกกระยางขาวออกหากินในหนองนา มันใช้ปากที่ยื่นยาวลงไปจิกคาบปลาตัว
น้อยขึ้นมาเพื่อกลืนกิน แต่เจ้าปลาตัวน้อยก็รีบร้องขอเจ้านกกระยางให้หยุดกินตนก่อน แล้วโน้มน้าวให้เจ้านกกระยางฟัง
นิทานท่ีตนจะเล่าเพื่อเป็นการยื้อชีวิตของตนไว้ นกกระยางจึงหยุดฟังนิทาน เจ้าปลาจึงเล่าว่า 

 นกเอ๋ยนกกระยาง ท าไมเจ้าดูเศร้าสร้อย  ที่ข้าต้องเศร้าสร้อยก็เพราะปลานั้นไม่โผล่ 
ปลาเอ๋ยปลาท าไมเจ้าถึงไม่โผล่  ที่ข้าไม่โผล่ ก็เพราะหญ้ามันยาว 
หญ้าเอ่ยหญ้าท าไมเจ้าขึ้นมาเสียยาว  ที่ข้าขึ้นมายาวก็เพราะควายมันไม่กินข้า 
ควายเอ๋ยควายท าไมเจ้าไม่กินหญ้า  ที่ข้าไม่กินหญ้าก็เพราะข้านั้นท้องอืด 
ท้องเอ๋ยท้องท าไมเจ้าถึงได้อืด   ที่ข้าท้องอืดเพราะข้าวมันดิบ 
ข้าวเอ๋ยข้าวท าไมเจ้าถึงดิบ   ที่ข้ามันดิบเพราะไฟน้ันไม่ติด 
ไฟเอ๋ยไฟท าไมเจ้าถึงไม่ติด   ที่ข้าไม่ติดก็เพราะไม้มันเปียก 
ไม้เอ๋ยท าไมเจ้าถึงเปียก   ที่ข้าต้องเปียกก็เพราะฝนมันตก 
ฝนเอ๋ยฝนท าไมเจ้าถึงตก   ที่ข้าต้องตกก็เพราะกบน้ันร้องเรียก 
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นิทานมุขตลก 
นิทานมุขตลก ในนิทานพ้ืนบ้านของชาวไทยมุสลิมในอ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี มีทั้งหมด 6 เรื่อง เช่น 
นิทานเรื่อง เปาะเนกับเมาะเน 
 ตอนเปาะเนไปหาปลา 
 เปาะเนกับเมาะเนเป็นสามีภรรยา ท้ังสองอยู่ด้วยกันในบ้านหลังหนึ่ง เมื่อถึงเวลาหิวท้ังสองไม่มีข้าวให้

กิน น้ันเปาะเนกับเมาะเนจึงช่วยกันคิดว่าจะหาอาหารมาจากที่ไหนได้ เมาะเนซึ่งเป็นภรรยาได้บอกเปาะเนผู้เป็นสามีว่าให้
ไปหาปลาที่หนองน้ า  เปาะเนเลยรีบออกไปจับปลาเปาะเนจับปลาได้มากมาย จับจนหมดเกือบทุกหลุมทุกบ่อ จนเหลือ
หลุมสุดท้ายที่มีปลาอยู่หลายตัวมาก เปาะเนเลยเอามือไปล้วงเข้าในหลุมนั้นเพื่อจับปลาใส่ตะกร้า  ในขณะที่ก้มจับปลา ก็มี
เสือตัวหนึ่งก็โผล่เข้ามาเปาะเนหันมาเห็นเสือเข้าพอดี เขาตกใจมากและกระวนกระวาย แต่พอเปาะเนตั้งสติได้เปาะเนเลย
นั่งนิ่ง ๆ ไม่ขยับเขยื่อนโดยที่มือยังล้วงเข้าไปหลุมดินเพื่อจับปลา ขณะเดียวกันเมื่อเสือเห็นเปาะเน ก็จ้องเปาะเนอย่างไม่ละ
สายตา มันเดินตรงเข้ามาที่เปาะเนก าลังนั่งอยู่ เดินวนไปวนมา ดมและท าจมูกฟุดฟิด ๆ ยังไม่ทันที่เปาะเนจะคิดอะไรต่อ 
เจ้าเสือใช้มือตะครุบเข้าไปที่เป้าของเปาะเน เพราะมันเข้าใจว่าตัวเปาะเนนั้นเป็นต้นไม้ที่ให้ผล และคิดว่าลูกอัณฑะของ
เปาะเนคือผลไม้ และเสือใช้มือเขี่ยไปเขี่ยมาอยู่สักพักใหญ่กเจ้าผลไม้ก็ไม่มีทีท่าว่าจะหลุดจากขั่ ว มันจึงคิดกับตัวเองว่า 
ผลไม้ยังคงดิบอยู่ ไว้รอใหสุกเต็มที่ก่อน คงจะหลุดจากขั่วได้ง่าย เมื่อคิดได้ดังนั้นเจ้าเสือก็หันหลังกลับเข้าป่าไป ข้างฝ่าย
เปาะเนเมื่อเห็นว่าเสือเดินหายไปในป่า ก็รีบจัดแจงเอาปลาที่จับได้กลับไปหาเมาะเนท่ีบ้านทันที 

 เมื่อกลับมาถึงบ้าน เมาะเนเห็นปลามากมายก็ช่ืนชมเปาะเนเปาะเนบอกเมาะเนว่าปลาในหนองน้ านั้นมี
เยอะมาก จับยังไงก็ไม่หมด เมาะเนได้ยินเข้าก็อยากไปเห็นกับตาว่าปลามีจ านวนมากมายอย่างที่เปาะเนอวดอ้างหรือเปล่า 
จึงบอกกับเปาะเนว่าตนจะเป็นฝ่ายออกไปหาปลาเองในวันพรุ่งนี้ 

 วันรุ่งขึ้นเมาะเนจัดแจงเตรียมภาชนะและเครื่องมือเพื่อจับปลา และออกเดินทางไปยังหนองน้ า เมื่อไป
ถึงก็เห็นว่าในหนองน้ านั้นมีปลามากมายเหลือเกิน เมาะเนจึงลงมือถกแขนเสื้อและผ้าโสร่งจนเลยเข่าข้ึนมามาก และโก้งโค้ง
จับปลาอย่างรวดเร็ว ทันใดนั้นเองเจ้าเสือตัวเดิมก็เข้ามาในหนองน้ าพอดี และตรงเ ข้ามาหาเมาะเนอย่างไม่รอช้า เมาะเน
เมื่อเห็นว่าเสือก าลังเดินมาที่ตนก็ตกใจจนนั่งตัวแข็งทื่อ ท าอะไรไม่ถูกเลยได้แต่นั่งนิ่ง เจ้าเสือใช้มือตะครุบมาที่เป้าของ
เมาะเน เหมือนท่ีเคยท ากับเปาะเน แต่คราวนี้ผลไม้สองผลที่มันสัมผัสได้เมื่อวานนั้นไม่มีอยู่ มันจึงใช้มือจับและควานหาอยู่
สักพักใหญ่ จนเมาะเนที่ยืนตั่วนิ่งนั้นเกิดอาการหวาดเสียวเลยปัสสาวะออกมา ในขณะที่ยังตัวแข็งทื่อ เจ้าเสือเมื่อเห็น
ปัสสาวะของเมาะเนที่ถ่ายออกมาก็เข้าใจว่าเป็นน้ ายางของผลไม้ที่ถูกคนมือดีเด็ดกินเป็นแน่แท้ มันจึงร าพึงร าพันกับตัวเอง
ว่าไม่พลาดเลย ผลไม้สองผลที่ตั้งใจจะมาเก็บกินวันนี้ ถูกใครเด็ดกินตัดหน้าไปเสยีแลว้ คิดได้ดังนั้นเจ้าเสือก็เดินจากไปอย่าง
สิ้นหวังเมาะเนเมื่อเห็นว่าเสือเดินหายไปในป่า ก็รีบวิ่งกลับบ้านอย่างสุดชีวิต และเล่าเรื่อราวท่ีเจอให้เปาะเนฟัง เปาะเนเลย
เล่าเองที่ตนได้เจอให้เมาะเนฟังด้วย เมาะเนจึงกล่าวต่อว่าต่อขานเปาะเนที่ไม่ยอมเล่าเรื่องราวให้ตนฟัง  

นิทานเข้าแบบ 
นิทานเข้าแบบ ในนิทานพ้ืนบ้านของชาวไทยมุสลิมในอ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานีมีปรากฏเพียง 1 เรื่อง คือนิทาน

เรื่อง นกกระยางขาว (เมาะบางา) 
นิทานเรื่อง นกกระยางขาว (เมาะบางา) 

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว นกกระยางขาวออกหากินในหนองนา มันใช้ปากที่ยื่นยาวลงไปจิกคาบปลาตัว
น้อยขึ้นมาเพื่อกลืนกิน แต่เจ้าปลาตัวน้อยก็รีบร้องขอเจ้านกกระยางให้หยุดกินตนก่อน แล้วโน้มน้าวให้เจ้านกกระยางฟัง
นิทานท่ีตนจะเล่าเพื่อเป็นการยื้อชีวิตของตนไว้ นกกระยางจึงหยุดฟังนิทาน เจ้าปลาจึงเล่าว่า 

 นกเอ๋ยนกกระยาง ท าไมเจ้าดูเศร้าสร้อย  ที่ข้าต้องเศร้าสร้อยก็เพราะปลานั้นไม่โผล่ 
ปลาเอ๋ยปลาท าไมเจ้าถึงไม่โผล่  ที่ข้าไม่โผล่ ก็เพราะหญ้ามันยาว 
หญ้าเอ่ยหญ้าท าไมเจ้าขึ้นมาเสียยาว  ที่ข้าขึ้นมายาวก็เพราะควายมันไม่กินข้า 
ควายเอ๋ยควายท าไมเจ้าไม่กินหญ้า  ที่ข้าไม่กินหญ้าก็เพราะข้านั้นท้องอืด 
ท้องเอ๋ยท้องท าไมเจ้าถึงได้อืด   ที่ข้าท้องอืดเพราะข้าวมันดิบ 
ข้าวเอ๋ยข้าวท าไมเจ้าถึงดิบ   ที่ข้ามันดิบเพราะไฟน้ันไม่ติด 
ไฟเอ๋ยไฟท าไมเจ้าถึงไม่ติด   ที่ข้าไม่ติดก็เพราะไม้มันเปียก 
ไม้เอ๋ยท าไมเจ้าถึงเปียก   ที่ข้าต้องเปียกก็เพราะฝนมันตก 
ฝนเอ๋ยฝนท าไมเจ้าถึงตก   ที่ข้าต้องตกก็เพราะกบน้ันร้องเรียก 
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กบเอ๋ยกบท าไมเจ้าถึงเรียกฝน   ที่ข้าเรียกฝนก็เพราะงูมันจะกินข้า 
 งูเอ๋ยงูท าไมเจ้าถึงต้องกินกบ   ที่ข้าต้องกินกบก็เพราะมันเป็นอาหารของข้า 

ด้วยเล่ห์เหลี่ยมของปลาตวัน้อย ที่หวังจะเล่านิทานเพื่อหลอกให้นกกระยางขาวตายใจ เมื่อมันเล่านิทาน
ให้ฟังจนจบและเห็นว่าเจ้านกกระยางขาวก าลังเคลิบเคลิ้มกับนิทานที่มันเล่าอยู่นั้น เจ้าปลากัดน้อยได้โอกาสตวัดตัวอย่าง
สุดแรงเพื่อให้พ้นจากปากของนกกระยางขาว จนตัวมันลอยตกลงไปในหนองน้ า และรีบว่ายหนีไปอย่างรวดเร็ว 

 ข้างฝ่ายนกกระยางขาวหรือเมาะบางาก็รู้สึกตัว และรีบก้มหาปลาอีกครั้งด้วยความโกรธ ในท้ายที่สุดก็
ไม่สามารถจับปลามากินได้ มันจึงรู้ตัวว่ามันถูกเจ้าปลาตัวนั้นหลอกเข้าเสียแล้ว 

นิทานคติ 
นิทานคติ ในนิทานพ้ืนบ้านของชาวไทยมุสลิมในอ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี มีทั้งหมด 10 เรื่อง เช่น 
นิทานเรื่อง เมาะตือโลรตือบาโก(แม่ไข่ตะพาบ) 
 ครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งช่ือ ตือบากง มีลูก 2 คน ลูกคนโตเป็นผู้หญิงช่ือ กูตือมือลอ คนที่

สองเป็นลูกชายช่ือ กูตือมือแก ตือบากงผู้เป็นแม่ได้เตรียมอาหารให้ลูกทั้งสองได้ทานประจ า วันหนึ่งนางไปหาปลาที่ล า
คลองแห่งหนึ่ง นางเจอไข่ 3 ฟอง นางจึงน ากลับมาบ้านให้ลูก ๆ ได้ต้มกิน และก าชับให้เหลือไว้ให้นาง 1 ฟอง ลูกทั้งสองกิน
ไข่ต้มจนหมด แต่น้องชาย กูตือมือแกยังไม่อิ่มจึงขอไข้ต้มของแม่ พ่ีสาวห้ามปรามก็ไม่ฟัง น้องชายได้กินไข่จนหมด เมื่อแม่
กลับก็ถามหาไข่ต้มส่วนของนาง กูตือมือลอจึงตอบกลับไปว่า น้องชายได้กินไปหมดแล้ว แม่รู้สึกเสียใจจึงได้เดินออกจาก
บ้านไป และได้ไปหยุดอยู่ที่เชิงเขา และร้องเรียกให้งูใหญ่ที่อยู่บนเขามากลืนกินร่างของตน เพราะลูก ๆ ของตนไม่รักและไม่
นึกถึงแม่ “ท่านงูใหญ่ ท่านจงเลื้อยลงมาเถิด มากลืนกินข้า ให้ข้าได้เป็นอาหารของท่าน ข้านั้นไม่มีความหมายอะไร ลูกข้า
ทั้งสองไม่มีใครรักและนึกถึงข้าแล้ว ข้าก็ไม่มีความจ าเป็นจะต้องมีชีวิตอยู่อีก มาเถิดท่าน มากินข้าไป”สิ้นเสียงของนาง งู
ใหญ่เลื้อยลงมาจากเขาอย่างรวดเร็ว และกลืนกินร่างของนางทันที โดยเริ่มจากเท้าก่อน 

 ทางฝ่ายสองคนพ่ีน้องก็เร่งรีบตามผู้เป็นแม่ แต่ก็ไม่ทันการเพราะร่างของแม่ถูกงูใหญ่กลืนกินเข้าไป ทัน
คว้ามาได้เพียงแค่ปอยผมมวยของแม่ ท้ังสองคนร้องให้ คร่ าครวญ และเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น จนเวลาผ่านไปกูตือมือลอได้
น าเส้นผมของแม่แบ่งกันกับน้องชายคนละเส้น และทั้งสองพี่น้องก็ได้ออกเดินทาง ระหว่างทางได้เจอไข่ 1 ฟอง กูตือมือลอ
ให้น้องเป็นคนถือไข่ ด้วยระยะทางที่ไกล จึงท าให้ไข่ที่ถืออยู่ในก ามือนั้นฟักออกมาเป็นลูกไก่ และทั้งสองพี่น้องได้น าไก่ไป
เลี้ยงจนเติบใหญ่ กลายเป็นไก่ชนที่เก่งและแข็งแรง กูตือมือแกจึงได้น าไก่ไปแข่งชนไก่ จนชนะและเป็นที่ร่ าลือกันหนาหู จน
ไปถึงหูของพระราชาผู้ครองเมือง ทุกครั้งที่ชนะจากการชนไก่ มีชาวบ้านให้ของรางวัลกลับมามากมายแต่กูตือมือแกก็
ปฏิเสธ ไม่ขอรับรางวัลเหล่านั้น ตนอยากได้เพียงแค่ข้าวกืองูกู กับแกงกะทิใบบอน (นาซิกืองูกู ซาโยกลาดี) ก็เพียงพอ 

วันหน่ึงพระราชาผู้ครองเมือง อยากจะแข่งชนไก่กับไก่ชนของกูตือมือแก จึงเกิดการประลองกัน และไก่
ของกูตือมือแกเป็นฝ่ายชนะ พระราชาก็ทรงสนใจมากเลยตามกูตือมือแกกลับไปที่บ้าน จึงได้เห็นว่ากูตือมือแกไม่ได้อยู่บ้าน
เพียงคนเดียว หากแต่อยู่กับหญิงสาวคนหนึ่งที่มีใบหน้างดงามมาก พระราชาเห็นดังนั้นก็ถูกใจ วันรุ่งขึ้นเมื่อกูตือมือแกออก
จากบ้าน พระราชาก็รีบขึ้นไปบนบ้านของกูตือมือแกทันที พระราชาร้องเรียกและเคาะประตูอยู่เสียนานแต่กูตือมือลอก้ไม่
เปิดประตูให้ จนใกล้เวลาที่ กูตือมือแกกลับมา พระราชาจึงไปซ่อนตัวอยู่ในพงหญ้าข้างบ้าน ก็ได้ยินเสียงที่กูตือมือแกร้อง
เรียกพี่สาวของตน จึงพยายามจดจ าค าพูดเหล่านั้น 

วันถัดมา กูตือมือแกออกจากบ้านเพื่อไปชนไก่เช่นทุกวัน ก่อนออกจากบ้านก็หันไปก าชับพ่ีสาวของตน
ว่า หากมีใครมาเคาะประตู อย่าเปิดให้เด็ดขาดจนกว่าพี่สาวจะได้ยินเสียงเรียกของตน ถึงจะเปิดได้ กูตือมือแกลงจากบ้าน
ได้ไม่นาน พระราชาก็รอเวลาจนได้เวลาที่พอเหมาะก็ข้ึนไปบนบ้าน พร้อมเอ่ยเสียงเรียกท่ีกูตือมือแกพูดอยู่ทุกครั้งท่ีกลับมา 
ฝ่ายกูตือมือลอได้ยินถ้อยค าที่เป็นค าพูดของน้องชายก็เข้าใจว่าเป็นกูตือมือแก จึงเปิดประตูให้ เมื่อพระราชาเข้ามาในบ้านก็
โอบกอดกูตือมือลอไว้แน่น พร้อมพันธนาการด้วยสายสังวาลน้อยใหญ่ 

เมื่อได้เวลาที่กูตือมือแกกลับมาถึงบ้าน ก็ร้องเรียกให้พี่สาวนั้นเปิดประตูให้ แต่พี่สาวก็มาเปิดให้ไม่ได้ 
เพราะพระราชากักตัวนางไว้ กูตือมือแกร้องเรียกพี่สาวอย่างไม่หยุดยั้ง ทางฝั่งพี่สาวก็ตอบกลับไปตลอดว่า “พี่น้ันถูกงูใหญ่
พันธนาการร่างกายไว้แน่นหนา ไม่อาจขยับเขยื้อนไปเปิดประตูให้น้องได้” ทั้งสองร้องเรียกหากัน จนในท่ีสุดต่างก็ร้องให้จน
น้ าตาที่ไหลรินนั้นเพิ่มปริมาณมาก ๆ ข้ึนจนกลายเป็นแอ่งน้ าขนาดใหญ่ จนในที่สุดสองพี่น้องก็จมน้ าตาเสียชีวิต กลายเป็น
ดอกบัวสองดอกอยู่ 

 

 จากผลงานวิจัยเรื่อง “การศึกษานิทานพื้นบ้านของชาวไทยมุสลิมในอ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี” ข้างต้น 
สามารถน ามาอภิปรายผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 

นิทานพื้นบ้านของชาวไทยมุสลิมในอ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  นอกจากมีจุดมุ่งหมายของการเล่านิทานเพื่อ
ความสนุกสนานบันเทิงใจแล้ว นิทานแต่ละประเภทยังสอดแทรกความรู้ คติสอนใจ และประสบการณ์แก่ผู้ฟังได้เป็นอย่างดี 
สอดคล้องกับที่นุชนาถ  เหละดุวี (2537) ได้อภิปรายผลว่านิทานพื้นบ้านไทยมุสลิมจังหวัดปัตตานี เป็นเรื่องที่เล่าสืบต่อกัน
มาจากจินตนาการของชาวไทยมุสลิมที่สะท้อนให้เห็นสภาพสังคมและวิถีการด าเนินชีวิตของชาวไทยมุสลิมจังหวัดปัตตานีไว้
อย่างชัดเจน สมควรได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมสืบไป   

นิทานพื้นบ้านของชาวไทยมุสลิมในอ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ส่วนใหญ่ตั้งช่ือนิทานจากตัวละครเอกของเรื่อง 
เช่น เปาะเนเมาะเนบอยอปูเต๊ะ กระจงกับเสือ เป็นต้น ทั้งนี้เพราะจดจ าได้ง่าย และเป็นการให้ความส าคัญกับตัวละครเอก
ของเรื่องด้วย เรื่องราวในนิทานสะท้อนให้เห็นว่าชาวไทยมุสลิมในอ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ให้ความส าคัญต่อหลักธรรม
ทางศาสนา และเคร่งครัด ยึดมั่นในขนบธรรมเนียม ซึ่งเป็นแนวทางส าคัญในการประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน จึงน ามา
ผูกเป็นเรื่องราวที่ให้คติและข้อคิดในด้านต่าง ๆ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สุทธาทร  พูลสวัสดิ์ (2539) ได้ศึกษานิทาน
พื้นบ้านชาวไทยมุสลิมที่ต าบลโมคลาน อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการวิจัยพบว่าสารัตถะของนิทาน
พื้นบ้านมีลักษณะที่ส าคัญ 3 ลักษณะ คือ สารัตถะเกี่ยวกับเรื่องที่ส่วนปัจเจกชน ได้แก่ การท าตนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม 
การวางตัวให้เหมาะสม การเข้าใจต่อวิสัยมนุษย์และวิสัยโลก สารัตถะที่เกี่ยวกับสถาบันครอบครัว ได้แก่ศิลปะในการครอง
รักครองเรือน ปัญหาในครอบครัวอันเกิดจากเครือญาติ  สารัตถะที่เกิดจากสถาบันทางสังคม ได้แก่การอนุรักษ์วัฒนธรรม 
การปกป้องสิทธิอันพึงมีพึงได้โดยชอบธรรม  ปัญหาเกี่ยวกับฐานะทางเศรษฐกิจ  ปัญหาเกี่ยวกับการปกครอง และปัญหา
อื่นๆ นอกจากน้ีเรื่องราวในนิทานยังสะท้อนให้เห็นว่าชาวไทยมุสลมิ ยกย่องและให้ความเคารพแก่ผู้น าศาสนาและบุคคลทีม่ี
ความรู้ทางศาสนาไม่ว่าจะเป็นโต๊ะอีหม่ามโต๊ะครู เช่นในนิทานพื้นบ้านเรื่องเปาะเนเมาะเน ในตอนท าบุญขึ้นบ้านใหม่และ
ตอนงานศพลูกท่ีมีการเชื้อเชิญบุคคลดังกล่าวมาท าพิธีทางศาสนา เนื่องจากบุคคลเหล่านี้มีคุณธรรม ประพฤติตนเป็นคนดี 
และอยู่ในแนวทางของศาสนา สามารถสั่งสอนและคอยช้ีแนะตักเตือนหรือเป็นที่ปรึกษาของคนในชุมชนหรือท้องถิ่นได้ 
ขณะเดียวกันก็รังเกียจผู้ที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ เช่น คนเกียจคร้าน คนอกตัญญู คนท่ีละเลยต่อบัญญัติของศาสนา  

สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยการศึกษานิทานพื้นบ้านของชาวไทยมุสลิมในอ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พบว่าประเภทของนิทาน

พื ้นบ้านของชาวไทยมุสลิมในอ าเภอยะรังจังหวัดปัตตานีจ าแนกตามรูปแบบของเรื ่อง สามารถจ าแนกได้ 6 
ประเภท ประเภทของนิทานที ่พบมากที ่สุดคือนิทานเรื ่องสัตว์ 12 เรื ่อง รองลงมานิทานคติ 10 เรื ่อง นิทาน
ปรัมปรา 8 เรื่อง นิทานมุขตลก 6 เรื่อง นิทานต านาน 3 เรื่อง และนิทานเข้าแบบนั้นมีเพียง 1 เรื่อง  
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

กบเอ๋ยกบท าไมเจ้าถึงเรียกฝน   ที่ข้าเรียกฝนก็เพราะงูมันจะกินข้า 
 งูเอ๋ยงูท าไมเจ้าถึงต้องกินกบ   ที่ข้าต้องกินกบก็เพราะมันเป็นอาหารของข้า 

ด้วยเล่ห์เหลี่ยมของปลาตวัน้อย ที่หวังจะเล่านิทานเพื่อหลอกให้นกกระยางขาวตายใจ เมื่อมันเล่านิทาน
ให้ฟังจนจบและเห็นว่าเจ้านกกระยางขาวก าลังเคลิบเคลิ้มกับนิทานที่มันเล่าอยู่นั้น เจ้าปลากัดน้อยได้โอกาสตวัดตัวอย่าง
สุดแรงเพื่อให้พ้นจากปากของนกกระยางขาว จนตัวมันลอยตกลงไปในหนองน้ า และรีบว่ายหนีไปอย่างรวดเร็ว 

 ข้างฝ่ายนกกระยางขาวหรือเมาะบางาก็รู้สึกตัว และรีบก้มหาปลาอีกครั้งด้วยความโกรธ ในท้ายที่สุดก็
ไม่สามารถจับปลามากินได้ มันจึงรู้ตัวว่ามันถูกเจ้าปลาตัวนั้นหลอกเข้าเสียแล้ว 

นิทานคติ 
นิทานคติ ในนิทานพ้ืนบ้านของชาวไทยมุสลิมในอ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี มีทั้งหมด 10 เรื่อง เช่น 
นิทานเรื่อง เมาะตือโลรตือบาโก(แม่ไข่ตะพาบ) 
 ครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งช่ือ ตือบากง มีลูก 2 คน ลูกคนโตเป็นผู้หญิงช่ือ กูตือมือลอ คนที่

สองเป็นลูกชายช่ือ กูตือมือแก ตือบากงผู้เป็นแม่ได้เตรียมอาหารให้ลูกทั้งสองได้ทานประจ า วันหนึ่งนางไปหาปลาที่ล า
คลองแห่งหนึ่ง นางเจอไข่ 3 ฟอง นางจึงน ากลับมาบ้านให้ลูก ๆ ได้ต้มกิน และก าชับให้เหลือไว้ให้นาง 1 ฟอง ลูกทั้งสองกิน
ไข่ต้มจนหมด แต่น้องชาย กูตือมือแกยังไม่อิ่มจึงขอไข้ต้มของแม่ พ่ีสาวห้ามปรามก็ไม่ฟัง น้องชายได้กินไข่จนหมด เมื่อแม่
กลับก็ถามหาไข่ต้มส่วนของนาง กูตือมือลอจึงตอบกลับไปว่า น้องชายได้กินไปหมดแล้ว แม่รู้สึกเสียใจจึงได้เดินออกจาก
บ้านไป และได้ไปหยุดอยู่ที่เชิงเขา และร้องเรียกให้งูใหญ่ที่อยู่บนเขามากลืนกินร่างของตน เพราะลูก ๆ ของตนไม่รักและไม่
นึกถึงแม่ “ท่านงูใหญ่ ท่านจงเลื้อยลงมาเถิด มากลืนกินข้า ให้ข้าได้เป็นอาหารของท่าน ข้านั้นไม่มีความหมายอะไร ลูกข้า
ทั้งสองไม่มีใครรักและนึกถึงข้าแล้ว ข้าก็ไม่มีความจ าเป็นจะต้องมีชีวิตอยู่อีก มาเถิดท่าน มากินข้าไป”สิ้นเสียงของนาง งู
ใหญ่เลื้อยลงมาจากเขาอย่างรวดเร็ว และกลืนกินร่างของนางทันที โดยเริ่มจากเท้าก่อน 

 ทางฝ่ายสองคนพ่ีน้องก็เร่งรีบตามผู้เป็นแม่ แต่ก็ไม่ทันการเพราะร่างของแม่ถูกงูใหญ่กลืนกินเข้าไป ทัน
คว้ามาได้เพียงแค่ปอยผมมวยของแม่ ท้ังสองคนร้องให้ คร่ าครวญ และเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น จนเวลาผ่านไปกูตือมือลอได้
น าเส้นผมของแม่แบ่งกันกับน้องชายคนละเส้น และทั้งสองพี่น้องก็ได้ออกเดินทาง ระหว่างทางได้เจอไข่ 1 ฟอง กูตือมือลอ
ให้น้องเป็นคนถือไข่ ด้วยระยะทางที่ไกล จึงท าให้ไข่ที่ถืออยู่ในก ามือนั้นฟักออกมาเป็นลูกไก่ และทั้งสองพี่น้องได้น าไก่ไป
เลี้ยงจนเติบใหญ่ กลายเป็นไก่ชนที่เก่งและแข็งแรง กูตือมือแกจึงได้น าไก่ไปแข่งชนไก่ จนชนะและเป็นที่ร่ าลือกันหนาหู จน
ไปถึงหูของพระราชาผู้ครองเมือง ทุกครั้งที่ชนะจากการชนไก่ มีชาวบ้านให้ของรางวัลกลับมามากมายแต่กูตือมือแกก็
ปฏิเสธ ไม่ขอรับรางวัลเหล่านั้น ตนอยากได้เพียงแค่ข้าวกืองูกู กับแกงกะทิใบบอน (นาซิกืองูกู ซาโยกลาดี) ก็เพียงพอ 

วันหน่ึงพระราชาผู้ครองเมือง อยากจะแข่งชนไก่กับไก่ชนของกูตือมือแก จึงเกิดการประลองกัน และไก่
ของกูตือมือแกเป็นฝ่ายชนะ พระราชาก็ทรงสนใจมากเลยตามกูตือมือแกกลับไปที่บ้าน จึงได้เห็นว่ากูตือมือแกไม่ได้อยู่บ้าน
เพียงคนเดียว หากแต่อยู่กับหญิงสาวคนหนึ่งที่มีใบหน้างดงามมาก พระราชาเห็นดังนั้นก็ถูกใจ วันรุ่งขึ้นเมื่อกูตือมือแกออก
จากบ้าน พระราชาก็รีบขึ้นไปบนบ้านของกูตือมือแกทันที พระราชาร้องเรียกและเคาะประตูอยู่เสียนานแต่กูตือมือลอก้ไม่
เปิดประตูให้ จนใกล้เวลาที่ กูตือมือแกกลับมา พระราชาจึงไปซ่อนตัวอยู่ในพงหญ้าข้างบ้าน ก็ได้ยินเสียงที่กูตือมือแกร้อง
เรียกพี่สาวของตน จึงพยายามจดจ าค าพูดเหล่านั้น 

วันถัดมา กูตือมือแกออกจากบ้านเพื่อไปชนไก่เช่นทุกวัน ก่อนออกจากบ้านก็หันไปก าชับพ่ีสาวของตน
ว่า หากมีใครมาเคาะประตู อย่าเปิดให้เด็ดขาดจนกว่าพี่สาวจะได้ยินเสียงเรียกของตน ถึงจะเปิดได้ กูตือมือแกลงจากบ้าน
ได้ไม่นาน พระราชาก็รอเวลาจนได้เวลาที่พอเหมาะก็ข้ึนไปบนบ้าน พร้อมเอ่ยเสียงเรียกท่ีกูตือมือแกพูดอยู่ทุกครั้งท่ีกลับมา 
ฝ่ายกูตือมือลอได้ยินถ้อยค าที่เป็นค าพูดของน้องชายก็เข้าใจว่าเป็นกูตือมือแก จึงเปิดประตูให้ เมื่อพระราชาเข้ามาในบ้านก็
โอบกอดกูตือมือลอไว้แน่น พร้อมพันธนาการด้วยสายสังวาลน้อยใหญ่ 

เมื่อได้เวลาที่กูตือมือแกกลับมาถึงบ้าน ก็ร้องเรียกให้พี่สาวนั้นเปิดประตูให้ แต่พี่สาวก็มาเปิดให้ไม่ได้ 
เพราะพระราชากักตัวนางไว้ กูตือมือแกร้องเรียกพี่สาวอย่างไม่หยุดยั้ง ทางฝั่งพี่สาวก็ตอบกลับไปตลอดว่า “พี่น้ันถูกงูใหญ่
พันธนาการร่างกายไว้แน่นหนา ไม่อาจขยับเขยื้อนไปเปิดประตูให้น้องได้” ทั้งสองร้องเรียกหากัน จนในท่ีสุดต่างก็ร้องให้จน
น้ าตาที่ไหลรินนั้นเพิ่มปริมาณมาก ๆ ข้ึนจนกลายเป็นแอ่งน้ าขนาดใหญ่ จนในที่สุดสองพี่น้องก็จมน้ าตาเสียชีวิต กลายเป็น
ดอกบัวสองดอกอยู่ 

 

 จากผลงานวิจัยเรื่อง “การศึกษานิทานพื้นบ้านของชาวไทยมุสลิมในอ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี” ข้างต้น 
สามารถน ามาอภิปรายผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 

นิทานพื้นบ้านของชาวไทยมุสลิมในอ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  นอกจากมีจุดมุ่งหมายของการเล่านิทานเพื่อ
ความสนุกสนานบันเทิงใจแล้ว นิทานแต่ละประเภทยังสอดแทรกความรู้ คติสอนใจ และประสบการณ์แก่ผู้ฟังได้เป็นอย่างดี 
สอดคล้องกับที่นุชนาถ  เหละดุวี (2537) ได้อภิปรายผลว่านิทานพื้นบ้านไทยมุสลิมจังหวัดปัตตานี เป็นเรื่องที่เล่าสืบต่อกัน
มาจากจินตนาการของชาวไทยมุสลิมที่สะท้อนให้เห็นสภาพสังคมและวิถีการด าเนินชีวิตของชาวไทยมุสลิมจังหวัดปัตตานีไว้
อย่างชัดเจน สมควรได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมสืบไป   

นิทานพื้นบ้านของชาวไทยมุสลิมในอ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ส่วนใหญ่ตั้งช่ือนิทานจากตัวละครเอกของเรื่อง 
เช่น เปาะเนเมาะเนบอยอปูเต๊ะ กระจงกับเสือ เป็นต้น ทั้งนี้เพราะจดจ าได้ง่าย และเป็นการให้ความส าคัญกับตัวละครเอก
ของเรื่องด้วย เรื่องราวในนิทานสะท้อนให้เห็นว่าชาวไทยมุสลิมในอ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ให้ความส าคัญต่อหลักธรรม
ทางศาสนา และเคร่งครัด ยึดมั่นในขนบธรรมเนียม ซึ่งเป็นแนวทางส าคัญในการประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน จึงน ามา
ผูกเป็นเรื่องราวที่ให้คติและข้อคิดในด้านต่าง ๆ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สุทธาทร  พูลสวัสดิ์ (2539) ได้ศึกษานิทาน
พื้นบ้านชาวไทยมุสลิมที่ต าบลโมคลาน อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการวิจัยพบว่าสารัตถะของนิทาน
พื้นบ้านมีลักษณะที่ส าคัญ 3 ลักษณะ คือ สารัตถะเกี่ยวกับเรื่องที่ส่วนปัจเจกชน ได้แก่ การท าตนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม 
การวางตัวให้เหมาะสม การเข้าใจต่อวิสัยมนุษย์และวิสัยโลก สารัตถะที่เกี่ยวกับสถาบันครอบครัว ได้แก่ศิลปะในการครอง
รักครองเรือน ปัญหาในครอบครัวอันเกิดจากเครือญาติ  สารัตถะที่เกิดจากสถาบันทางสังคม ได้แก่การอนุรักษ์วัฒนธรรม 
การปกป้องสิทธิอันพึงมีพึงได้โดยชอบธรรม  ปัญหาเกี่ยวกับฐานะทางเศรษฐกิจ  ปัญหาเกี่ยวกับการปกครอง และปัญหา
อื่นๆ นอกจากน้ีเรื่องราวในนิทานยังสะท้อนให้เห็นว่าชาวไทยมุสลมิ ยกย่องและให้ความเคารพแก่ผู้น าศาสนาและบุคคลทีม่ี
ความรู้ทางศาสนาไม่ว่าจะเป็นโต๊ะอีหม่ามโต๊ะครู เช่นในนิทานพื้นบ้านเรื่องเปาะเนเมาะเน ในตอนท าบุญขึ้นบ้านใหม่และ
ตอนงานศพลูกท่ีมีการเชื้อเชิญบุคคลดังกล่าวมาท าพิธีทางศาสนา เนื่องจากบุคคลเหล่านี้มีคุณธรรม ประพฤติตนเป็นคนดี 
และอยู่ในแนวทางของศาสนา สามารถสั่งสอนและคอยช้ีแนะตักเตือนหรือเป็นที่ปรึกษาของคนในชุมชนหรือท้องถิ่นได้ 
ขณะเดียวกันก็รังเกียจผู้ที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ เช่น คนเกียจคร้าน คนอกตัญญู คนท่ีละเลยต่อบัญญัติของศาสนา  

สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยการศึกษานิทานพื้นบ้านของชาวไทยมุสลิมในอ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พบว่าประเภทของนิทาน

พื ้นบ้านของชาวไทยมุสลิมในอ าเภอยะรังจังหวัดปัตตานีจ าแนกตามรูปแบบของเรื ่อง สามารถจ าแนกได้ 6 
ประเภท ประเภทของนิทานที ่พบมากที่สุดคือนิทานเรื ่องสัตว์ 12 เรื ่อง รองลงมานิทานคติ 10 เรื ่อง นิทาน
ปรัมปรา 8 เรื่อง นิทานมุขตลก 6 เรื่อง นิทานต านาน 3 เรื่อง และนิทานเข้าแบบนั้นมีเพียง 1 เรื่อง  
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การวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่กับการพัฒนาที่ยั่งยืน

ศดานนท์ วัตตธรรม1* และครองชัย หัตถา2

บทคัดย่อ
บทความวิชาการฉบับน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายความส�าคัญของการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพ้ืนที่ท่ีส่งผลต่อการพัฒนา 

ที่ยั่งยืน โดยการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นวิธีการวิจัยที่ได้รับการยอมรับในทางสังคมศาสตร์ และมีการขยายต่อยอดรูปแบบการวิจัยให้มี

ความเหมาะสมในเชงิพฒันามาอย่างต่อเนือ่ง ทัง้การวจัิยเชิงปฏิบตักิาร การวจิยัเชิงปฏิบตักิารแบบมส่ีวนร่วม และทีส่�าคัญในปัจจบุนั 

คือ การวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ซึ่งนักวิจัยต้องสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่ท�าการศึกษาวิจัย ตั้งแต่ การค้นหาโจทย์

วิจัยที่เกิดจากคนในพื้นที่ การสร้างระบบและกลไกความร่วมมือกับคนในพื้นที่ การร่วมท�ากิจกรรมเพื่อค้นหาค�าตอบ และน�ามา

สังเคราะห์ผล เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนและคืนข้อมูลให้กับพื้นที่

การวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่เป็นการวิจัยท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน เน่ืองจากมีเป้าหมายในทิศทางเดียวกัน 

คือ มุ่งสร้างการพัฒนาจากการวิจัยในทางเศรษฐกิจ เช่น การสร้างรายได้ การสร้างระบบเศรษฐกิจพอเพียง ด้านสังคม เช่น การยกระดับ

คุณภาพชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น และด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการมลพิษและสิ่งปฏิกูล การวิจัยเพื่อพัฒนาเชิง

พื้นที่ จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่มีความเหมาะสมต่อการได้มาซึ่งค�าตอบและแนวทางของการยกระดับสิ่งที่เป็นอยู่ทั้งในระดับชุมชน สังคม 

และประเทศ ให้ดีขึ้น ซึ่งเป็นประเด็นส�าคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง
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Area Based Collaborative Research and Sustainable Development

Sadanon Wattatham1* and Krongchai Hattha2

Abstract
This academic article aims to explain the importance of area based development research that affects 

to sustainable development. The qualitative research is a research method that has been accepted in social 

sciences, and continually further develop the appropriate methodology in aspect of Action Research, 

Participatory Action Research (PAR), and the most important is Area Based Collaborative Research (ABC). 

Researchers have to create involvement with participants in the research area, find research problems caused 

by people in the area, create a system and mechanism for cooperation with people in the area. Synthesize 

results derived from participating in activities. Publish results, and return information to the area.

ABC Research is accord with the sustainable development. They both are focused on the same goal 

in terms of the development based on research. In economy aspects, they look for increasing income, 

sufficiency economy system. In society aspects, they target enhancing the quality of life, and local wisdom. In 

environmental aspects, they focus on natural resource preservation, pollution and sewage management. ABC 

Research, therefore, it is one of the methods that is suitable for acquiring the answers to enhance the community, 

society and country, which is an important issue of truly sustainable development.

Keywords : Area Based Collaborative Research, Sustainable Development

  

บทนำ 
ทิศทางของการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ค่อนข้างมีบทบาทในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์เป็นอย่าง

มาก เนื่องจาก ลักษณะของการดำเนินงานวิจัยเชิงคุณภาพ ได้มุ่งเน้นการศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมตามความเป็นจริง  
ในทุกมิติ เป็นการแสวงหาความรู้โดยเน้นความสำคัญของข้อมูล ด้านความรู้สึกนึกคิด ค่านิยม อุดมการณ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับปรากฏการณ์นั้น ๆ [1] โดยการวิจัยเชิงคุณภาพสามารถใช้ระเบียบวิธีการวิจัยที่ค่อนข้างหลากหลาย เพื่อให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายของการวิจัย ทีมุ่่งเน้นเป้าหมายเพื่อการทำความเข้าใจ และการตีความปรากฏการณ์ทางสังคม ผ่านเครื่องมือที่ได้รับ
ความนิยม เช่น การศึกษาเอกสาร (documentation) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการสนทนากลุ่ม 
(focus group) เป็นต้น จนกระแสของการวิจัยเชิงคุณภาพ เริ่มที่จะมุ่งสู่การปฏิบัติจริงในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบัน รปูแบบ
หนึ่งที่มีความน่าสนใจในทางการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีช่ือเรียกเป็นที่รู้จักหลายช่ือ เช่น Participatory Research, Collaborative Inquiry, 
Emancipatory Research, Action Learning, Contextual Action Research, Conscientizing Research โดยแต่ละช่ือ
ได้รับการให้น้ำหนักและความสำคัญแตกต่างกันออกไป แต่ทั้งนี้ได้มีทิศทางเดียวกัน คือ เป็นการวิจัยที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้จาก
การปฏิบัติของกลุ่มคนที่ร่วมกันอธิบายปัญหา แก้ไขปัญหา และตรวจสอบความสำเร็จจากการแก้ไขปัญหา มีการทดลอง
ปรับปรุงแก้ไขปัญหาใหม่ในครั้งต่อ ๆ มาจนกว่าจะถึงจุดที่พอใจ [2] ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของการพัฒนาเชิงพื้นที่ภายใต้
ความยั่งยืน ที่ต้องการให้พ้ืนท่ีได้รับการแก้ไขปัญหาโดยใช้กระบวนการวิจัย และให้ประชาชนในพ้ืนท่ีได้เข้ามามีส่วนร่วม 

การวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นท่ี (Area Based Collaborative Research : ABC) เป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการอีกหนึ่งรูปแบบ
ที่นักวิจัยเริ่มให้ความสนใจ ซึ่งเป็นวิธีการวิจัยที่เน้นการพัฒนาในเชิงพื้นที่และสร้างกลไกในการทำงานร่วมกันระหว่างนักวิจัย
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ ถือเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ของการวิจัยในปัจจุบัน และถือเป็นความท้าทายในการทำวิจัยที่มุ่งสู่การ
จัดการเชิงพื้นที่มากกว่าเพียงแค่ได้ผลการวิจัยตามที่นักวิจัยต้องการทราบเพียงฝ่ายเดียว เนื้อหาในบทความฉบับนี้ ได้มุ่งเน้น
นำเสนอแนวทางการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ หรือการวิจัยแบบ ABC บนพื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้เห็นถึง
กระบวนการดำเนินการวิจัยและทิศทางของการวิจัยที่เกิดผลต่อพื้นที่ท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นสำคัญ 
 

การวิจัยเชิงคุณภาพสู่การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
ในเบื้องต้น หากศึกษาคำนิยามของการวิจัยโดยทั่ว ๆ ไป นักวิชาการจำนวนหลายท่านได้ให้ความหมายของการวิจัย 

ที่แตกต่างกันออกไป อย่างเช่น ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์ [3] กล่าวว่า การวิจัย หมายถึง กระบวนการศึกษาค้นคว้าความจริง 
ความรู้ที่เราสงสัยเพื่อหาคำตอบหรือข้อเท็จจริงที่ดำเนินไปอย่างมีระเบียบ และเป็นที่ยอมรับกันในทางวิชาการด้วยวิธีการที่
เชื่อถือได้ เพื่อให้ได้มาซึ่งคำตอบที่ถูกต้องตามปัญหาที่ตั้งไว้ ในขณะที่ ทิพย์สิริ กาญจนวาสี และศิริชัย กาญจนวาสี [4] กล่าวว่า 
การวิจัย เป็นกระบวนการที่ใช้ทั้งประสบการณ์ แหล่งความรู้ และการใช้เหตุผลร่วมกัน เพื่อแสวงหาความรู้ ความจริง ห รือ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยเน้นการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งต้องอาศัยข้อมูลเชิงประจักษ์ และหลักฐานตรวจสอบยืนยัน
ความถูกต้อง ดังนั้น การวิจัย จึงเป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นวิธีที่ใช้แสวงหาความรู้ความจริง หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้
อย่างเป็นระบบดีที่สุด   จากข้างต้น อาจสรุปได้ว่า การวิจัย เป็นกระบวนการหนึ่งที่ใช้ในการศึกษา ค้นคว้า หรือหาคำตอบใน
ข้อคำถามที่สร้างความสงสัย โดยมีขั้นตอนการศึกษาอย่างเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่ข้อค้นพบใหม่ หรือเพื่อยืนยันในผลคำตอบเดิม 
หรือเพื่อนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในวงกว้าง 

Adam and Lawrence [5] ได้กล่าวถึง กระบวนการของการวิจัย ซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนที่สำคัญ ดังนี้  
1. กำหนดหัวข้อท่ีมีความเฉพาะตัว (identify a topic) เป็นการเลือกหัวข้อท่ีมีความสนใจและพยายามหลีกเลี่ยงงาน

ที่ซ้ำกับของคนอ่ืน 
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บทนำ 
ทิศทางของการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ค่อนข้างมีบทบาทในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์เป็นอย่าง

มาก เนื่องจาก ลักษณะของการดำเนินงานวิจัยเชิงคุณภาพ ได้มุ่งเน้นการศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมตามความเป็นจริง  
ในทุกมิติ เป็นการแสวงหาความรู้โดยเน้นความสำคัญของข้อมูล ด้านความรู้สึกนึกคิด ค่านิยม อุดมการณ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับปรากฏการณ์น้ัน ๆ [1] โดยการวิจัยเชิงคุณภาพสามารถใช้ระเบียบวิธีการวิจัยที่ค่อนข้างหลากหลาย เพื่อให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายของการวิจัย ทีมุ่่งเน้นเป้าหมายเพื่อการทำความเข้าใจ และการตีความปรากฏการณ์ทางสังคม ผ่านเครื่องมือที่ได้รับ
ความนิยม เช่น การศึกษาเอกสาร (documentation) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการสนทนากลุ่ม 
(focus group) เป็นต้น จนกระแสของการวิจัยเชิงคุณภาพ เริ่มที่จะมุ่งสู่การปฏิบัติจริงในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบัน รูปแบบ
หนึ่งที่มีความน่าสนใจในทางการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีช่ือเรียกเป็นที่รู้จักหลายช่ือ เช่น Participatory Research, Collaborative Inquiry, 
Emancipatory Research, Action Learning, Contextual Action Research, Conscientizing Research โดยแต่ละช่ือ
ได้รับการให้น้ำหนักและความสำคัญแตกต่างกันออกไป แต่ทั้งนี้ได้มีทิศทางเดียวกัน คือ เป็นการวิจัยที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้จาก
การปฏิบัติของกลุ่มคนที่ร่วมกันอธิบายปัญหา แก้ไขปัญหา และตรวจสอบความสำเร็จจากการแก้ไขปัญหา มีการทดลอง
ปรับปรุงแก้ไขปัญหาใหม่ในครั้งต่อ ๆ มาจนกว่าจะถึงจุดที่พอใจ [2] ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของการพัฒนาเชิงพื้นที่ภายใต้
ความยั่งยืน ที่ต้องการให้พ้ืนท่ีได้รับการแก้ไขปัญหาโดยใช้กระบวนการวิจัย และให้ประชาชนในพ้ืนท่ีได้เข้ามามีส่วนร่วม 

การวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นท่ี (Area Based Collaborative Research : ABC) เป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการอีกหนึ่งรูปแบบ
ที่นักวิจัยเริ่มให้ความสนใจ ซึ่งเป็นวิธีการวิจัยที่เน้นการพัฒนาในเชิงพื้นที่และสร้างกลไกในการทำงานร่วมกันระหว่างนักวิจัย
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ ถือเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ของการวิจัยในปัจจุบัน และถือเป็นความท้าทายในการทำวิจัยที่มุ่งสู่การ
จัดการเชิงพื้นที่มากกว่าเพียงแค่ได้ผลการวิจัยตามที่นักวิจัยต้องการทราบเพียงฝ่ายเดียว เนื้อหาในบทความฉบับนี้ ได้มุ่งเน้น
นำเสนอแนวทางการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ หรือการวิจัยแบบ ABC บนพื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้เห็นถึง
กระบวนการดำเนินการวิจัยและทิศทางของการวิจัยที่เกิดผลต่อพื้นที่ท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นสำคัญ 
 

การวิจัยเชิงคุณภาพสู่การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
ในเบื้องต้น หากศึกษาคำนิยามของการวิจัยโดยทั่ว ๆ ไป นักวิชาการจำนวนหลายท่านได้ให้ความหมายของการวิจัย 

ที่แตกต่างกันออกไป อย่างเช่น ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์ [3] กล่าวว่า การวิจัย หมายถึง กระบวนการศึกษาค้นคว้าความจริง 
ความรู้ที่เราสงสัยเพื่อหาคำตอบหรือข้อเท็จจริงที่ดำเนินไปอย่างมีระเบียบ และเป็นที่ยอมรับกันในทางวิชาการด้วยวิธีการที่
เชื่อถือได้ เพื่อให้ได้มาซึ่งคำตอบที่ถูกต้องตามปัญหาที่ตั้งไว้ ในขณะที่ ทิพย์สิริ กาญจนวาสี และศิริชัย กาญจนวาสี [4] กล่าวว่า 
การวิจัย เป็นกระบวนการที่ใช้ทั้งประสบการณ์ แหล่งความรู้ และการใช้เหตุผลร่วมกัน เพื่อแสวงหาความรู้ ความจริง ห รือ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยเน้นการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งต้องอาศัยข้อมูลเชิงประจักษ์ และหลักฐานตรวจสอบยืนยัน
ความถูกต้อง ดังนั้น การวิจัย จึงเป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นวิธีที่ใช้แสวงหาความรู้ความจริง หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้
อย่างเป็นระบบดีที่สุด   จากข้างต้น อาจสรุปได้ว่า การวิจัย เป็นกระบวนการหนึ่งที่ใช้ในการศึกษา ค้นคว้า หรือหาคำตอบใน
ข้อคำถามที่สร้างความสงสัย โดยมีขั้นตอนการศึกษาอย่างเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่ข้อค้นพบใหม่ หรือเพื่อยืนยันในผลคำตอบเดิม 
หรือเพื่อนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในวงกว้าง 

Adam and Lawrence [5] ได้กล่าวถึง กระบวนการของการวิจัย ซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนที่สำคัญ ดังนี้  
1. กำหนดหัวข้อท่ีมีความเฉพาะตัว (identify a topic) เป็นการเลือกหัวข้อท่ีมีความสนใจและพยายามหลีกเลี่ยงงาน

ที่ซ้ำกับของคนอ่ืน 
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2. ค้นหา ค้นคว้า และประเมินคุณค่ าของงานวิจัยในอดีต (find, read, and evaluation past research)  
เป็นการศึกษาค้นคว้างานท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยท่ีเราจะวิจัย 

3. ปรับหัวข้อและกำหนดสมมติฐานการวิจัย (refine topic and develop a hypothesis) เป็นการปรับหัวข้อ
งานวิจัยให้มีความเหมาะสมหลังจากท่ีได้มีการศึกษางานวิจัยในอดีต รวมทั้งการตั้งสมมติฐานถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหลังที่ได้มี
การทดลองเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการศึกษาวิจัย 

4. ออกแบบการวิจัย (design the study) เป็นการออกแบบวิธีการศึกษาซึ่งอาจจะเป็นการทดลอง หรือกึ่งทดลอง 
ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมตามที่กำหนดสมมติฐานการวิจัยเอาไว้ 

5. ดำเนินการศึกษา (carry out the study) เป็นการดำเนินการวิจัยตามที่ได้ออกแบบเอาไว้ ทั้งการวิ เคราะห์
รายละเอียดของเนื้อหา การศึกษารวบรวมข้อมูล และการปฏิบัติจริง 

6. วิเคราะห์ข้อมูล (analyze the data) เป็นการนำข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลมาหาค่าคำตอบตาม
แนวทางที่ได้ออกแบบการวิจัยเอาไว้ เพื่อเป็นการทดสอบสมมติฐานการวิจัยว่าผลที่เกิดขึ้นนั้น ยอมรับหรือปฏิเสธในสมมติฐาน
ที่ได้กำหนดไว้ 

7. นำเสนอผล (communicate results) เป็นการนำเสนอผลที่ได้จากการวิจัยเพื่อเผยแพร่ให้ผู้อื่นที่สนใจได้ทราบ 
ซึ่งอาจจะมีผลสะท้อนกลับซึ่งเราสามารถนำไปปรับปรุงงานวิจัยของเราในครั้งต่อไปได้ 

จากกระบวนการทั้ง 7 ขั้นตอนที่กล่าวมานี้ จะเห็นได้ถึงระบบของการศึกษาวิจัยตั้งแต่เริ่มค้นหาในสิงท่ีต้องการศึกษา 
การกำหนดแนวทางและวิธีการศึกษา ไปจนถึงการเผยแพร่ผลที่ได้จากการศึกษาให้แก่สาธารณชนได้รับทราบ 

หากมีการลงรายละเอียดเฉพาะในส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) นั้น ถือได้ว่าเป็นการวิจัย 
ที่มุ่งทำความเข้าใจเหตุการณ์ตามธรรมชาติที่เป็นจริง และให้ความหมายในปรากฏการณ์ทางธรรมชาติสังคมที่เกี่ยวข้องกับ
ความรู้สึกนึกคิด ความเช่ือ เจตคติ พฤติกรรม และวัฒนธรรมของมนุษย์ โดยวิธีการเก็บข้อมูลหลาย ๆ วิธีในทุกเหตุก ารณ์ 
จากเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม การสังเกตแบบมีส่วนร่วมหรือไม่มีส่วนร่วม โดยนักวิจัยต้องแฝงตัวเข้าไป
เก็บข้อมูล อยู่กับประชาชนในชุมชนท่ีศึกษาให้ความสำคัญกับการตีความและวิเคราะห์บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง แล้วนำเสนอ
ข้อค้นพบในรูปแบบของการบรรยายหรือสร้างเป็นทฤษฎี ที่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ได้ [6] การวิจัยเชิงคุณภาพ  
จึงเป็นการวิจัยที่มีความเป็นระบบ (systematic) ซึ่งแสดงถึงการสื่อความหมาย องค์ความรู้โดยรวม สภาพแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้อง 
และข้อวิพากษ์ต่าง ๆ ท้ังนี้ เนื่องจากนักวิจัยมีความมุ่งมั่น และกระบวนการตัดสินใจอย่างรอบคอบเพื่ออธิบายให้ผู้อื่นเกิดความ
เข้าใจถึงกระบวนการศึกษาวิจัย เข้าถึงความพอดี เป็นที่ไว้วางใจ และยอมรับในคำติชม อีกทั้ง กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ 
จะนำไปสู่สารสนเทศใหม่ ที่สามารถนำไปใช้เพื่อปรับปรุงการทำงาน จนเกิดเป็นองค์ความรู้ขึ้น [7] 

นอกจากน้ี การวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นลักษณะของการผสมผสานของข้อมูลทั้งที่เป็นข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) 
ที่ถูกเก็บรวบรวมเอาไว้แล้วในรูปแบบต่าง ๆ เช่น หนังสือ บทความ รายงานการประชุม รายงานการวิจัย วีดีทัศน์ เป็นต้น และ
ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) ที่นักวิจัยเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลในระหว่างทำการศึกษาวิจัย ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น  
การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกต และการสนทนากลุ่ม เป็นต้น เพื่อให้ได้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหรือวิธีการที่แตกต่า งกันในลักษณะสามเส้า 
(triangulation) เพื่อยืนยันความถูกต้อง ชัดเจน และสร้างน้ำหนักความน่าเชื่อถือในการวิเคราะห์ข้อมูล 

จากข้างต้น จะเห็นได้ว่า การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วรวมเข้ากับข้อมูลที่ต้อง
ศึกษาเพิ่มเติม จากแนวคิดที่มีลักษณะเป็นข้อความเชิงบรรยายลักษณะ เหตุการณ์ หรืออธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ว่าเป็น
อย่างไรตามสภาพแวดล้อม ทำให้ผลสรุปที่เกิดขึ้นจึงค่อนข้างลึก และซับซ้อน โดยผ่านมุมมองหรือประสบการณ์ส่วนตัวของ
นักวิจัย [8] อันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางในการศึกษาที่หลากหลาย แต่ต้องให้เกิดคำตอบที่สามารถอธิบายในสิ่งที่เกิดขึ้น
ทางด้านสังคมศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน 

  

ในส่วนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) เป็นการวิจัยรูปแบบหนึ่งคือที่มุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
ปัญหาเป็นสำคัญ ซึ่งในทางการวิจัยเชิงคุณภาพนั้น การวิจัยเชิงปฏิบัติการไม่เพียงแต่ให้นักวิจัยทำหน้าที่เพียงผู้เก็บรวบรวม
ข้อมูลเดียว แต่ต้องให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมดำเนินการด้วย โดยเฉพาะการวิจัยเกี่ยวกับพ้ืนท่ีหรือชุมชน ซึ่งมักจะใช้เมื่ออยู่ใน
เหตุการณ์หรือสถานการณ์จริงมากกว่าท่ีคิดประดิษฐ์ทดลอง เนื่องจากมุ่งเน้นไปยังการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง [9] โดยมี
นักวิจัยที่สำคัญอย่าง Lewin ซึ่งถือเป็นนักวิจัยและผู้ออกแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ และเป็นผู้ที่มีช่ือเสียงในการสร้างความ
เปลี่ยนแปลงในองค์การ งานวิจัยของ Lewin เป็นงานวิจัยมีชีวิต โดยมีความหมายต่อการนำความรู้จากการศึกษาปัญหาด้วย
การวิจัยไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งแตกต่างจากการวิจัยในกระบวนทัศน์เดิมที่รอการนำผลการศึกษาปัญหาไปใช้ภายหลังการวิจัยเสร็จ
สิ้นลง ซึ่งการนำผลการวิจัยไปสู่ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาทางสังคมด้วยกระบวนการเกลียว (spiral) อย่างเป็นข้ันเป็นตอน ตั้งแต่ 
การวางแผน การปฏิบัติตามแผน และการค้นพบความจริงจากผลของการปฏิบัติ [10] โดยที่ Lewin [11] สรุปหลักความคิด
เกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการไว้ 3 ประการ ดังนี้   

1. การวิจัย มุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิมที่เป็นอยู่ไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิมหรือการสร้างทางเลือกที่ดีกว่าเดิม 
โดยการสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นกับคนในสังคม 

2. เป็นกระบวนการวิจัยที่เป็นไปตามธรรมชาติของการค้นหาความจริงและสะท้อนผลที่ได้กลับไปยังสิ่งที่ค้นหาเพื่อ
นำไปสู่การวางแนวทางของการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นพลวัต 

3. เป็นการวิจัยที่สร้างความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และภาคีต่าง ๆ ท้ังที่เป็นคนนอกและ
คนใน  

จากข้างต้น นำไปสู่การวิจัยเชิงปฏิบัติการรูปแบบหนึ่งที่ปัจจุบันได้รบัความสนใจจากนักวิจัยสายสงัคมศาสตรท์ี่มุ่งเนน้
ศึกษาวิจัยประเภทการวิจัยและพัฒนา (research and development) คือ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Action Research : PAR) เป็นวิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
กับการวิจัย ตั้งแต่ การระบุปัญหา การดำเนินงาน การติดตามผล และการประเมินผล ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเป็นสิ่งท่ีชุมชน
และประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องรับรู้และใช้ประโยชน์ร่วมกัน จึงเห็นได้ว่า นักวิจัยจะต้องมองผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ที่มีความรู้
เทียบเท่ากับนักวิจัย ปัญหาการวิจัยจึงเริ่มจากผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ท่ีจะศึกษา ไม่ใช่มาจากนักวิจัยเพียงฝ่ายเดียว จึงถือได้ว่าเป็น
วิธีการวิจัยแบบผสมผสานระหว่างความรู้เชิงทฤษฏีและระเบียบวิธีของนกัวิจัย และความต้องการของพื้นที่ [12] 
 

การวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่กับการพัฒนาที่ย่ังยืน 
การวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Based Collaborative Research : ABC) เป็นวิธีวิจัยที่พัฒนาจากการวิจัย 

เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยในประเทศไทย ได้เริ่มต้นขึ้นช่วงปี พ.ศ. 2550 จากการที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) ได้ทดลองศึกษาวิจัยเชิงพื้นที่ เพื่อศึกษาความต้องการที่หลากหลาย นำไปสู่การถอดบทเรียน และสังเคราะห์ออกมาให้
เป็นแนวทางในการจัดการพื้นที่เป็นสำคัญ สำหรับแนวทางการวิจัยที่สำคัญของงานวิจัยแบบ ABC นั้น เป็นงานที่มีเป้าหมาย
เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ตั้งแต่ระดับจังหวัดไปจนถึงระดับชุมชนและครัวเรือน ซึ่งลักษณะสำคัญเป็นการหาโจทย์  
ในพื้นที่ และใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ เพื่อสกัดข้อมูลออกมาเป็นองค์ความรู้ จนนำไปสู่  
การต่อยอดหรือปรับเปลี่ยนแนวคิดและแนวทางในการทำงาน ซึ่งหลักที่สำคัญของงานวิจัยแบบ ABC ประกอบไปด้วย ดังนี้ 
[13] 

1. แนวคิดการเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง (area-based approach) เน้นการสร้างโจทย์วิจัยจากปัญหาความต้องการที่แท้จริง  
2. แนวคิดความร่วมมือ (collaboration) เน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างภาคีต่าง ๆ ที่เป็นหุ้นส่วน 

ในการพัฒนาพ้ืนท่ี เพื่อใช้จุดแข็งที่แตกต่างกันเป็นพลังในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
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2. ค้นหา ค้นคว้า และประเมินคุณค่ าของงานวิจัยในอดีต (find, read, and evaluation past research)  
เป็นการศึกษาค้นคว้างานท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยท่ีเราจะวิจัย 

3. ปรับหัวข้อและกำหนดสมมติฐานการวิจัย (refine topic and develop a hypothesis) เป็นการปรับหัวข้อ
งานวิจัยให้มีความเหมาะสมหลังจากท่ีได้มีการศึกษางานวิจัยในอดีต รวมทั้งการตั้งสมมติฐานถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหลังที่ได้มี
การทดลองเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการศึกษาวิจัย 

4. ออกแบบการวิจัย (design the study) เป็นการออกแบบวิธีการศึกษาซึ่งอาจจะเป็นการทดลอง หรือกึ่งทดลอง 
ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมตามที่กำหนดสมมติฐานการวิจัยเอาไว้ 

5. ดำเนินการศึกษา (carry out the study) เป็นการดำเนินการวิจัยตามที่ได้ออกแบบเอาไว้ ทั้งการวิ เคราะห์
รายละเอียดของเนื้อหา การศึกษารวบรวมข้อมูล และการปฏิบัติจริง 

6. วิเคราะห์ข้อมูล (analyze the data) เป็นการนำข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลมาหาค่าคำตอบตาม
แนวทางที่ได้ออกแบบการวิจัยเอาไว้ เพื่อเป็นการทดสอบสมมติฐานการวิจัยว่าผลที่เกิดขึ้นนั้น ยอมรับหรือปฏิเสธในสมมติฐาน
ที่ได้กำหนดไว้ 

7. นำเสนอผล (communicate results) เป็นการนำเสนอผลที่ได้จากการวิจัยเพื่อเผยแพร่ให้ผู้อื่นที่สนใจได้ทราบ 
ซึ่งอาจจะมีผลสะท้อนกลับซึ่งเราสามารถนำไปปรับปรุงงานวิจัยของเราในครั้งต่อไปได้ 

จากกระบวนการทั้ง 7 ขั้นตอนที่กล่าวมานี้ จะเห็นได้ถึงระบบของการศึกษาวิจัยตั้งแต่เริ่มค้นหาในสิงท่ีต้องการศึกษา 
การกำหนดแนวทางและวิธีการศึกษา ไปจนถึงการเผยแพร่ผลที่ได้จากการศึกษาให้แก่สาธารณชนได้รับทราบ 

หากมีการลงรายละเอียดเฉพาะในส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) นั้น ถือได้ว่าเป็นการวิจัย 
ที่มุ่งทำความเข้าใจเหตุการณ์ตามธรรมชาติที่เป็นจริง และให้ความหมายในปรากฏการณ์ทางธรรมชาติสังคมที่เกี่ยวข้องกับ
ความรู้สึกนึกคิด ความเช่ือ เจตคติ พฤติกรรม และวัฒนธรรมของมนุษย์ โดยวิธีการเก็บข้อมูลหลาย ๆ วิธีในทุกเหตุก ารณ์ 
จากเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม การสังเกตแบบมีส่วนร่วมหรือไม่มีส่วนร่วม โดยนักวิจัยต้องแฝงตัวเข้าไป
เก็บข้อมูล อยู่กับประชาชนในชุมชนท่ีศึกษาให้ความสำคัญกับการตีความและวิเคราะห์บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง แล้วนำเสนอ
ข้อค้นพบในรูปแบบของการบรรยายหรือสร้างเป็นทฤษฎี ที่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ได้ [6] การวิจัยเชิงคุณภาพ  
จึงเป็นการวิจัยที่มีความเป็นระบบ (systematic) ซึ่งแสดงถึงการสื่อความหมาย องค์ความรู้โดยรวม สภาพแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้อง 
และข้อวิพากษ์ต่าง ๆ ท้ังนี้ เนื่องจากนักวิจัยมีความมุ่งมั่น และกระบวนการตัดสินใจอย่างรอบคอบเพื่ออธิบายให้ผู้อื่นเกิดความ
เข้าใจถึงกระบวนการศึกษาวิจัย เข้าถึงความพอดี เป็นที่ไว้วางใจ และยอมรับในคำติชม อีกทั้ง กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ 
จะนำไปสู่สารสนเทศใหม่ ที่สามารถนำไปใช้เพื่อปรับปรุงการทำงาน จนเกิดเป็นองค์ความรู้ขึ้น [7] 

นอกจากน้ี การวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นลักษณะของการผสมผสานของข้อมูลทั้งที่เป็นข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) 
ที่ถูกเก็บรวบรวมเอาไว้แล้วในรูปแบบต่าง ๆ เช่น หนังสือ บทความ รายงานการประชุม รายงานการวิจัย วีดีทัศน์ เป็นต้น และ
ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) ที่นักวิจัยเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลในระหว่างทำการศึกษาวิจัย ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น  
การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกต และการสนทนากลุ่ม เป็นต้น เพื่อให้ได้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหรือวิธีการที่แตกต่า งกันในลักษณะสามเส้า 
(triangulation) เพื่อยืนยันความถูกต้อง ชัดเจน และสร้างน้ำหนักความน่าเชื่อถือในการวิเคราะห์ข้อมูล 

จากข้างต้น จะเห็นได้ว่า การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วรวมเข้ากับข้อมูลที่ต้อง
ศึกษาเพิ่มเติม จากแนวคิดที่มีลักษณะเป็นข้อความเชิงบรรยายลักษณะ เหตุการณ์ หรืออธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ว่าเป็น
อย่างไรตามสภาพแวดล้อม ทำให้ผลสรุปที่เกิดขึ้นจึงค่อนข้างลึก และซับซ้อน โดยผ่านมุมมองหรือประสบการณ์ส่วนตัวของ
นักวิจัย [8] อันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางในการศึกษาที่หลากหลาย แต่ต้องให้เกิดคำตอบที่สามารถอธิบายในสิ่งที่เกิดขึ้น
ทางด้านสังคมศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน 

  

ในส่วนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) เป็นการวิจัยรูปแบบหนึ่งคือที่มุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
ปัญหาเป็นสำคัญ ซึ่งในทางการวิจัยเชิงคุณภาพนั้น การวิจัยเชิงปฏิบัติการไม่เพียงแต่ให้นักวิจัยทำหน้าที่เพียงผู้เก็บรวบรวม
ข้อมูลเดียว แต่ต้องให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมดำเนินการด้วย โดยเฉพาะการวิจัยเกี่ยวกับพ้ืนท่ีหรือชุมชน ซึ่งมักจะใช้เมื่ออยู่ใน
เหตุการณ์หรือสถานการณ์จริงมากกว่าท่ีคิดประดิษฐ์ทดลอง เนื่องจากมุ่งเน้นไปยังการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง [9] โดยมี
นักวิจัยที่สำคัญอย่าง Lewin ซึ่งถือเป็นนักวิจัยและผู้ออกแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ และเป็นผู้ที่มีช่ือเสียงในการสร้างความ
เปลี่ยนแปลงในองค์การ งานวิจัยของ Lewin เป็นงานวิจัยมีชีวิต โดยมีความหมายต่อการนำความรู้จากการศึกษาปัญหาด้วย
การวิจัยไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งแตกต่างจากการวิจัยในกระบวนทัศน์เดิมที่รอการนำผลการศึกษาปัญหาไปใช้ภายหลังการวิจัยเสร็จ
สิ้นลง ซึ่งการนำผลการวิจัยไปสู่ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาทางสังคมด้วยกระบวนการเกลียว (spiral) อย่างเป็นข้ันเป็นตอน ตั้งแต่ 
การวางแผน การปฏิบัติตามแผน และการค้นพบความจริงจากผลของการปฏิบัติ [10] โดยที่ Lewin [11] สรุปหลักความคิด
เกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการไว้ 3 ประการ ดังนี้   

1. การวิจัย มุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิมที่เป็นอยู่ไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิมหรือการสร้างทางเลือกที่ดีกว่าเดิม 
โดยการสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นกับคนในสังคม 

2. เป็นกระบวนการวิจัยที่เป็นไปตามธรรมชาติของการค้นหาความจริงและสะท้อนผลที่ได้กลับไปยังสิ่งที่ค้นหาเพื่อ
นำไปสู่การวางแนวทางของการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นพลวัต 

3. เป็นการวิจัยที่สร้างความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และภาคีต่าง ๆ ท้ังที่เป็นคนนอกและ
คนใน  

จากข้างต้น นำไปสู่การวิจัยเชิงปฏิบัติการรูปแบบหนึ่งที่ปัจจุบันได้รบัความสนใจจากนักวิจัยสายสงัคมศาสตรท์ี่มุ่งเนน้
ศึกษาวิจัยประเภทการวิจัยและพัฒนา (research and development) คือ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Action Research : PAR) เป็นวิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
กับการวิจัย ตั้งแต่ การระบุปัญหา การดำเนินงาน การติดตามผล และการประเมินผล ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเป็นสิ่งท่ีชุมชน
และประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องรับรู้และใช้ประโยชน์ร่วมกัน จึงเห็นได้ว่า นักวิจัยจะต้องมองผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ที่มีความรู้
เทียบเท่ากับนักวิจัย ปัญหาการวิจัยจึงเริ่มจากผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ท่ีจะศึกษา ไม่ใช่มาจากนักวิจัยเพียงฝ่ายเดียว จึงถือได้ว่าเป็น
วิธีการวิจัยแบบผสมผสานระหว่างความรู้เชิงทฤษฏีและระเบียบวิธีของนกัวิจัย และความต้องการของพื้นที่ [12] 
 

การวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่กับการพัฒนาที่ย่ังยืน 
การวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Based Collaborative Research : ABC) เป็นวิธีวิจัยที่พัฒนาจากการวิจัย 

เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยในประเทศไทย ได้เริ่มต้นขึ้นช่วงปี พ.ศ. 2550 จากการที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) ได้ทดลองศึกษาวิจัยเชิงพื้นที่ เพื่อศึกษาความต้องการที่หลากหลาย นำไปสู่การถอดบทเรียน และสังเคราะห์ออกมาให้
เป็นแนวทางในการจัดการพื้นที่เป็นสำคัญ สำหรับแนวทางการวิจัยที่สำคัญของงานวิจัยแบบ ABC นั้น เป็นงานที่มีเป้าหมาย
เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ตั้งแต่ระดับจังหวัดไปจนถึงระดับชุมชนและครัวเรือน ซึ่งลักษณะสำคัญเป็นการหาโจทย์  
ในพื้นที่ และใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ เพื่อสกัดข้อมูลออกมาเป็นองค์ความรู้ จนนำไปสู่  
การต่อยอดหรือปรับเปลี่ยนแนวคิดและแนวทางในการทำงาน ซึ่งหลักที่สำคัญของงานวิจัยแบบ ABC ประกอบไปด้วย ดังนี้ 
[13] 

1. แนวคิดการเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง (area-based approach) เน้นการสร้างโจทย์วิจัยจากปัญหาความต้องการที่แท้จริง  
2. แนวคิดความร่วมมือ (collaboration) เน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างภาคีต่าง ๆ ที่เป็นหุ้นส่วน 

ในการพัฒนาพ้ืนท่ี เพื่อใช้จุดแข็งที่แตกต่างกันเป็นพลังในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
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สำหรับ โจทย์ที่ได้จากการวิจัยแบบ ABC จะเป็นโจทย์วิจัยสำคัญในระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่มีผลกระทบต่อ 
คนจำนวนมาก เพื่อที่จะตอบโจทย์การยกระดับความเป็นอยู่ของคน หรือการจัดการปัญหาในพื้นที่ได้ในวงกว้าง  [14]  
ซึ่งประการสำคัญอันดับแรกในการดำเนินการวิจัย คือ การค้นหาตัวจริง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ( stakeholder) มาสู่
กระบวนการร่วมเรียนรู้ บ่มเพาะทัศนคติ และสร้างประสบการณ์ให้เช่ือมสัมพันธ์กัน เพื่อนำไปสู่การสร้างวิสัยทัศน์ร่วม และ 
ลงมือสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทิศทางเดียวกัน [15] 

ในส่วนของเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ การสร้างโอกาสของการพัฒนาให้เกิดขึ้น ด้านสังคมและ
วัฒนธรรมต้องได้รับความสนใจเท่าเทียมกับด้านเศรษฐกิจ คุณภาพต้องเท่าเทียมกับปริมาณ ซึ่งหัวใจสำคัญ อยู่ที่คุณภาพชีวิต
ของคนต้องดีขึ้น จึงจะเป็นปลายทางของการพัฒนาที่ยั่งยืน [16] ดังนั้น การวิจัยในเชิงการพัฒนาท่ียั่งยืนนั้นจึงต้องมุ่งเน้นไปยัง
การพัฒนา 3 ด้านที่สำคัญอันถือเป็นหัวใจของการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม โดยทั้ง 
3 ด้านจะต้องเกิดความเท่าเทียมกัน [17] ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ [18] ได้ให้แนวทาง 
ในการพัฒนาท่ียั่งยืนไว้ ดังนี้  

1. ด้านนิเวศวิทยา หรือด้านสิ่งแวดล้อม เป็นการให้ความสำคัญกับคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ โดยเน้นเรื่องของ
ความยั่งยืนของการทำงานและประสิทธิภาพของระบบนิเวศ เพื่อสร้างความยั่งยืนและส่งมอบทนุทางธรรมชาติ และทุนท่ีมนุษย์
สร้างขึ้นให้คนในรุ่นอนาคตได้ใช้ประโยชน์ 

2. ด้านสังคม เป็นแนวทางในการตอบสนองความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ได้อย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงความเป็น
ธรรมทางสังคมและกลุ่มชนในระดับต่าง ๆ เพื่อการรักษาคุณภาพชีวิตให้มีระดับที่สูงขึ้น 

3. ด้านเศรษฐกิจ เป็นการขยายตัวทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานการสงวนรักษาทุนธรรมชาติไว้ใช้ประโยชน์ให้กับคน  
ในปัจจุบันและอนาคต ทั้งนี้ จำเป็นต้องปรับปรุงโครงสร้างการผลิตและการบริโภค และการพัฒนาเทคโนโลยีที่ไม่เป็นอันตราย
ต่อสิ่งแวดล้อม 

จากที่กล่าวมาในข้างต้น จึงเป็นการบูรณาการการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่กับการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งสามารถสรุป
สาระสำคัญได้ดังนี ้

1. นักวิจัยต้องรู้จักและเข้าใจสภาพแวดล้อม (context) ของพื้นที่ที่ศึกษา ทั้งในส่วนของที่ตั้ง สภาพทางกายภาพ 
ลักษณะประชากร การประกอบอาชีพ วัฒนธรรมความเป็นอยู่ สภาพสังคม และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ตลอดจน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ี อันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างโจทย์หรือค้นหาปัญหาที่ต้องดำเนินการ 

2. นักวิจัยต้องสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับคนในชุมชน เป็นกลาง และยอมรับในความคิดทั้งที่เห็นด้วยและแตกต่าง เพื่อ
นำไปสู่การไว้วางใจของคนในพ้ืนท่ี อันจะนำไปสู่การยอมรับและสร้างกลไกความร่วมมือ (mechanism) ในการดำเนินการวิจัย 

3. นักวิจัยต้องสร้างระเบียบวิธีวิจัย (research methodology) ที่ชัดเจน ตั้งแต่การกำหนดวัตถุประสงค์และกรอบ
แนวคิดในการวิจัย กำหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก เครื่องมือและวิธีการที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือ และการกำหนดวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่สอดคล้องกับเครื่องมือและวิธีการที่ใช้ 

4. นักวิจัยต้องเก็บรวบรวมข้อมูลหรือลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน ต้องนำองค์ความรู้ตามหลักวิชาการ  
ไปแบ่งปันประสบการณ์ (experience sharing) หรือผสมผสานแนวคิด (concept integrating) เข้ากับความรู้ดั้งเดิมในพื้นที่
หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น เกิดการตั้งประเด็นเพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมดำเนินการวิจัยเกิดการใช้ความคิด เกิดแนวทางหรือวิธีการ
ใหม่ ๆ และคอยเสริมแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าร่วมตั้งตารอในถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นจากการที่ตนได้ร่วมลงมือทำ  

5. นักวิจัยต้องสังเคราะห์ข้อมูล (data synthesis) ที่ ได้จากการดำเนินการ และยกระดับเป็นสารสนเทศ 
(information) ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง เช่น แนวทาง รูปแบบ แนวปฏิบัติ ธรรมนูญ และแผนกลยุทธ์  
เป็นต้น ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะของงานท่ีต้องการให้เกิดผลออกมาในเชิงรูปธรรมในลักษณะใด 

  

6. นักวิจัยต้องคืนสารสนเทศให้พื้นที่ เพื่อให้ชุมชนเกิดการนำไปใช้หรือปฏิบัติได้จริงในพื้นที่ด้วยตนเอง และนักวิจัย
จะคอยทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง (coach) คอยเติมเต็มความรู้ ให้คำปรึกษา และสร้างประเด็นใหม่ ๆ ท่ีคนในพื้นที่ต้องดำเนินการ
ต่อไป 

จากแนวทางทั้ง 6 ข้ันตอนข้างต้น ผู้เขียนได้สรุปเป็นกรอบการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่สู่ความยั่งยืนดังรูปที่ 1 ดังนี้ 
 

 
 

รูปที่ 1 กรอบการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ 
 

บทสรุป 
ผลที่เกิดขึ้นจากการวิจัยแบบ ABC สามารถนำไปสู่การพัฒนาในมิติต่าง ๆ เช่น เกิดรูปแบบการทำงานที่เป็นการ

ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีส่วนสำคัญในการสร้าง
ประโยชน์ และลดความแตกต่าง ความขัดแย้ง และมีความมุ่งมั่นท่ีจะเห็นผลที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจากการที่ได้มีส่วนร่วม
ในการกำหนด ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ ท่ีให้ความสำคัญในเรื่องของรายได้ การมีงานทำ และการจ้างงาน ทางด้านสังคม 
นำไปสู่ความร่วมมือ การสร้างความเป็นอยู่ร่วมกัน การเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน และทางด้านสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดความ
ตระหนัก สนใจ และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมต่อการพัฒนาในพื้นที่ จากท่ีกล่าวมาทั้งหมด การวิจัยแบบ ABC จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่มี

ขั้นเตรียมการ 

ข้อมูล 
รู้จักและเข้าใจสภาพ 
แวดล้อมของพื้นทีก่าร
สร้างโจทยห์รือประเด็น

การวิจัย 

กลไกความร่วมมือ 

การสร้างความร่วมมือ
ในพื้นที่ 

- ภาครัฐ 
- ภาคเอกชน 
- ภาคประชาชน 
- ภาควิชาการ 
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

ขั้นดำเนินการ 

การจัดกิจกรรม 
- แบ่ งปั น ป ระสบ การณ์
ค ว า ม รู้ แ ล ะ บู ร ณ า ก า ร
ความคิด ผ่านการประชุม
กลุ่มย่อย ร่วมปฏิบัติการ 
สัมภาษณ์เชิงลึก หรือสังเกต
เหตุการณ์ 
 

สังเคราะห์ข้อมูล 
- ส ร้ า งส ารส น เท ศ  เช่ น 
แนวทาง รูปแบบ แนวปฏิบัติ 
ธรรมนูญ และแผนกลยุทธ์ 
เป็นต้น 
 

คืนสารสนเทศในพ้ืนที ่
- ชุมชนจัดการตนเอง 
- การเป็นพ่ีเลี้ยง 
 

 
 

 
 

ขั้นผลที่เกิดในเชิงการพัฒนาที่ย่ังยนื 

มิติทางด้านเศรษฐกิจ 
- การสร้างรายได้ 
- การสร้างมูลค่าเพิ่มและต่อยอด 
- การสร้างระบบเศรษฐกิจพอเพียง 
 

มิติทางด้านสังคม 
- ก ารย ก ระ ดั บ คุ ณ ภ าพ ชี วิ ต  เช่ น 
การศึกษา สุขภาพ สวัสดิการ 
- การธำรงรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
- การสร้างระบบการปกครองและการ
จัดการตนเอง 
 

มิติทางด้านสิ่งแวดล้อม 
- การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
- การจัดการมลพิษ และสิ่งปฏิกูล 
 
 
 

 
 



2045
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

  

สำหรับ โจทย์ที่ได้จากการวิจัยแบบ ABC จะเป็นโจทย์วิจัยสำคัญในระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่มีผลกระทบต่อ 
คนจำนวนมาก เพื่อที่จะตอบโจทย์การยกระดับความเป็นอยู่ของคน หรือการจัดการปัญหาในพื้นที่ได้ในวงกว้าง  [14]  
ซึ่งประการสำคัญอันดับแรกในการดำเนินการวิจัย คือ การค้นหาตัวจริง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ( stakeholder) มาสู่
กระบวนการร่วมเรียนรู้ บ่มเพาะทัศนคติ และสร้างประสบการณ์ให้เช่ือมสัมพันธ์กัน เพื่อนำไปสู่การสร้างวิสัยทัศน์ร่วม และ 
ลงมือสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทิศทางเดียวกัน [15] 

ในส่วนของเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ การสร้างโอกาสของการพัฒนาให้เกิดขึ้น ด้านสังคมและ
วัฒนธรรมต้องได้รับความสนใจเท่าเทียมกับด้านเศรษฐกิจ คุณภาพต้องเท่าเทียมกับปริมาณ ซึ่งหัวใจสำคัญ อยู่ที่คุณภาพชีวิต
ของคนต้องดีขึ้น จึงจะเป็นปลายทางของการพัฒนาที่ยั่งยืน [16] ดังนั้น การวิจัยในเชิงการพัฒนาท่ียั่งยืนนั้นจึงต้องมุ่งเน้นไปยัง
การพัฒนา 3 ด้านที่สำคัญอันถือเป็นหัวใจของการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม โดยทั้ง 
3 ด้านจะต้องเกิดความเท่าเทียมกัน [17] ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ [18] ได้ให้แนวทาง 
ในการพัฒนาท่ียั่งยืนไว้ ดังนี้  

1. ด้านนิเวศวิทยา หรือด้านสิ่งแวดล้อม เป็นการให้ความสำคัญกับคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ โดยเน้นเรื่องของ
ความยั่งยืนของการทำงานและประสิทธิภาพของระบบนิเวศ เพื่อสร้างความยั่งยืนและส่งมอบทนุทางธรรมชาติ และทุนท่ีมนุษย์
สร้างขึ้นให้คนในรุ่นอนาคตได้ใช้ประโยชน์ 

2. ด้านสังคม เป็นแนวทางในการตอบสนองความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ได้อย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงความเป็น
ธรรมทางสังคมและกลุ่มชนในระดับต่าง ๆ เพื่อการรักษาคุณภาพชีวิตให้มีระดับที่สูงขึ้น 

3. ด้านเศรษฐกิจ เป็นการขยายตัวทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานการสงวนรักษาทุนธรรมชาติไว้ใช้ประโยชน์ให้กับคน  
ในปัจจุบันและอนาคต ทั้งนี้ จำเป็นต้องปรับปรุงโครงสร้างการผลิตและการบริโภค และการพัฒนาเทคโนโลยีที่ไม่เป็นอันตราย
ต่อสิ่งแวดล้อม 

จากที่กล่าวมาในข้างต้น จึงเป็นการบูรณาการการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่กับการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งสามารถสรุป
สาระสำคัญได้ดังนี ้

1. นักวิจัยต้องรู้จักและเข้าใจสภาพแวดล้อม (context) ของพื้นที่ที่ศึกษา ทั้งในส่วนของที่ตั้ง สภาพทางกายภาพ 
ลักษณะประชากร การประกอบอาชีพ วัฒนธรรมความเป็นอยู่ สภาพสังคม และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ตลอดจน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ี อันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างโจทย์หรือค้นหาปัญหาที่ต้องดำเนินการ 

2. นักวิจัยต้องสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับคนในชุมชน เป็นกลาง และยอมรับในความคิดทั้งที่เห็นด้วยและแตกต่าง เพื่อ
นำไปสู่การไว้วางใจของคนในพ้ืนท่ี อันจะนำไปสู่การยอมรับและสร้างกลไกความร่วมมือ (mechanism) ในการดำเนินการวิจัย 

3. นักวิจัยต้องสร้างระเบียบวิธีวิจัย (research methodology) ที่ชัดเจน ตั้งแต่การกำหนดวัตถุประสงค์และกรอบ
แนวคิดในการวิจัย กำหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก เครื่องมือและวิธีการที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือ และการกำหนดวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่สอดคล้องกับเครื่องมือและวิธีการที่ใช้ 

4. นักวิจัยต้องเก็บรวบรวมข้อมูลหรือลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน ต้องนำองค์ความรู้ตามหลักวิชาการ  
ไปแบ่งปันประสบการณ์ (experience sharing) หรือผสมผสานแนวคิด (concept integrating) เข้ากับความรู้ดั้งเดิมในพื้นที่
หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น เกิดการตั้งประเด็นเพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมดำเนินการวิจัยเกิดการใช้ความคิด เกิดแนวทางหรือวิธีการ
ใหม่ ๆ และคอยเสริมแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าร่วมตั้งตารอในถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นจากการที่ตนได้ร่วมลงมือทำ  

5. นักวิจัยต้องสังเคราะห์ข้อมูล (data synthesis) ที่ ได้จากการดำเนินการ และยกระดับเป็นสารสนเทศ 
(information) ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง เช่น แนวทาง รูปแบบ แนวปฏิบัติ ธรรมนูญ และแผนกลยุทธ์  
เป็นต้น ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะของงานท่ีต้องการให้เกิดผลออกมาในเชิงรูปธรรมในลักษณะใด 

  

6. นักวิจัยต้องคืนสารสนเทศให้พื้นที่ เพื่อให้ชุมชนเกิดการนำไปใช้หรือปฏิบัติได้จริงในพื้นที่ด้วยตนเอง และนักวิจัย
จะคอยทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง (coach) คอยเติมเต็มความรู้ ให้คำปรึกษา และสร้างประเด็นใหม่ ๆ ท่ีคนในพื้นที่ต้องดำเนินการ
ต่อไป 

จากแนวทางทั้ง 6 ข้ันตอนข้างต้น ผู้เขียนได้สรุปเป็นกรอบการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่สู่ความยั่งยืนดังรูปที่ 1 ดังนี้ 
 

 
 

รูปที่ 1 กรอบการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ 
 

บทสรุป 
ผลที่เกิดขึ้นจากการวิจัยแบบ ABC สามารถนำไปสู่การพัฒนาในมิติต่าง ๆ เช่น เกิดรูปแบบการทำงานที่เป็นการ

ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีส่วนสำคัญในการสร้าง
ประโยชน์ และลดความแตกต่าง ความขัดแย้ง และมีความมุ่งมั่นท่ีจะเห็นผลที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจากการที่ได้มีส่วนร่วม
ในการกำหนด ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ ท่ีให้ความสำคัญในเรื่องของรายได้ การมีงานทำ และการจ้างงาน ทางด้านสังคม 
นำไปสู่ความร่วมมือ การสร้างความเป็นอยู่ร่วมกัน การเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน และทางด้านสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดความ
ตระหนัก สนใจ และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมต่อการพัฒนาในพื้นที่ จากท่ีกล่าวมาทั้งหมด การวิจัยแบบ ABC จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่มี

ขั้นเตรียมการ 

ข้อมูล 
รู้จักและเข้าใจสภาพ 
แวดล้อมของพื้นทีก่าร
สร้างโจทยห์รือประเด็น

การวิจัย 

กลไกความร่วมมือ 

การสร้างความร่วมมือ
ในพื้นที่ 

- ภาครัฐ 
- ภาคเอกชน 
- ภาคประชาชน 
- ภาควิชาการ 
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

ขั้นดำเนินการ 

การจัดกิจกรรม 
- แบ่ ง ปั น ป ระสบ การณ์
ค ว า ม รู้ แ ล ะ บู ร ณ า ก า ร
ความคิด ผ่านการประชุม
กลุ่มย่อย ร่วมปฏิบัติการ 
สัมภาษณ์เชิงลึก หรือสังเกต
เหตุการณ์ 
 

สังเคราะห์ข้อมูล 
- ส ร้ า งส ารส น เท ศ  เช่ น 
แนวทาง รูปแบบ แนวปฏิบัติ 
ธรรมนูญ และแผนกลยุทธ์ 
เป็นต้น 
 

คืนสารสนเทศในพ้ืนที ่
- ชุมชนจัดการตนเอง 
- การเป็นพ่ีเลี้ยง 
 

 
 

 
 

ขั้นผลที่เกิดในเชิงการพัฒนาที่ย่ังยนื 

มิติทางด้านเศรษฐกิจ 
- การสร้างรายได้ 
- การสร้างมูลค่าเพิ่มและต่อยอด 
- การสร้างระบบเศรษฐกิจพอเพียง 
 

มิติทางด้านสังคม 
- ก ารย ก ระ ดั บ คุ ณ ภ าพ ชี วิ ต  เช่ น 
การศึกษา สุขภาพ สวัสดิการ 
- การธำรงรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
- การสร้างระบบการปกครองและการ
จัดการตนเอง 
 

มิติทางด้านสิ่งแวดล้อม 
- การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
- การจัดการมลพิษ และสิ่งปฏิกูล 
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พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ปลามะลิแห้งของผู้บริโภคที่ท่องเที่ยว

ในอ�าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

วิจิตรา อมรวิริยะชัย1* พรพิมล มะยะเฉียว2 และเตือนตา ร่าหมาน3

บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ปลามะลิแห้งของผู้บริโภคที่มาท่องเท่ียวในอ�าเภอ

ควนขนุน จังหวัดพัทลุง เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ปลามะลิแห้ง เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมการ

ขายผลิตภัณฑ์ปลามะลิแห้ง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริโภคกลุ่มที่มาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวอ�าเภอควนขนุน จังหวัด

พัทลุง จ�านวน 208 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพื้นฐาน ผลการวิจัยพบ

ว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพรับราชการ/พนักงาน พฤติกรรมผู้บริโภคความถี่ใน

การบริโภคผลิตภัณฑ์ปลามะลิแห้ง เดือนละ 1 ครั้ง เหตุผลที่บริโภค ด้วยรสชาติอร่อย เมนูอาหารปลามะลิแห้งที่นิยมบริโภคมาก

ที่สุดปลามะลิทอดขมิ้น จ�านวนเงินที่ใช้ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ 51-100 บาท แหล่งซื้อผลิตภัณฑ์ ร้านค้าในตลาดมากที่สุด ปัจจัย

ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ พบว่า ตัวเองมีอิทธิพลการตัดสินใจมากที่สุด แหล่งรับทราบข้อมูลได้รับการแนะน�าจากคน

รูจ้กั แนวทางการส่งเสรมิการขายผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญกบัรสชาตขิองผลิตภัณฑ์การส่งเสรมิการขายแบบใช้ผลิตภัณฑ์เป็น

แรงจูงใจ คือ การแจกผลิตภัณฑ์ตัวอย่างและการให้ของแถมแก่ผู้บริโภค 
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Consuming Behaviors for Dried Indian Anchovy Products of Tourist Consumers Visiting 

Khuan Khanun District, Phatthalung Province

Wijittra Amornwiriyachai1* Pornpimon Mayachiew2 and Tueanta Ramarn3

Abstract
This research was aimed at studying consuming behaviors for dried Indian anchovy products of tourist 

consumers who visited Khuan Khanun district in Phatthalung province, studying factors influencing decision 

making in purchasing dried Indian anchovy products, and studying ways to enhance sale promotion of dried 

Indian anchovy products. The sample group consisted of 208 tourist consumers visiting the tourist destinations 

in Khuan Khanun district in Phatthalung province. Questionnaires were employed to collect data which were 

then analyzed by using statistic for basic data analysis. The study results revealed that: most of the consumers 

were female, having bachelor degrees, and worked as government officers/employees. The frequency of dried 

Indian anchovy consuming was once a month, the main reason for consuming the fish was because of its taste, 

the favorite menu was fried dried Indian anchovy with turmeric, the spending for each purchase was 51-100 

baht, and most of the consumers bought dried Indian anchovy products from shops located in the market. As 

for factors most influencing decision making was the consumers themselves, and the most important source 

of information concerning the fish products was the recommendation from acquaintances. Concerning ways to 

enhance sale promotion, they were to pay close attention to the taste of the products, and using the products 

themselves as motivations such as sample distribution, and giving the products as bonuses. 

Keywords : Consuming Behaviors, Products, Dried Indian Anchovy (Pla Luk Brey)

บทน า 
 ปลามะลิ ช่ือวิทยาศาสตร์   :  Corica soborna Hamilton.1822 ช่ือท้องถิ่น : ปลามะลิ  ลักษณะล าตัวเรียว 
ด้านข้างแบน ท้องเป็นสัน จะงอยปากสั้นมีฟันขนาดเล็กที่ขากรรไกร ครีบหางลึกเป็นแฉก ครีบหูและครีบท้องมีขนาดเล็ก        
มีแถบสีขาวคาดที่ด้านข้างล าตัว ปลามะลิเป็นปลาที่อาศัยเป็นฝูงแบบถาวรตลอดชีพอายุไขของมันไม่มีการแยกออกเป็นอิสระ  
แม้จะมีการแยกออกจากฝูงบ้างแต่ช่ัวเวลาไม่กี่วินาทีก็จะกลับมารวมฝูงตามผิวน้ า อาศัยในน้ าจืด และน้ ากร่อยบริเวณปาก
แม่น้ าพบมากบริเวณทะเลาสาบสงขลาตอนบนโดยเฉพาะในพื้นที่ปากประซึ่งเป็นแหล่งที่มีการท าการประมงโดยการหาปลา
มะลิได้ตลอดปีจะมีมากในช่วงฤดูฝนเดือน พฤศจิกายน-มกราคม เฉลี่ยวันประมาณ 300 กิโลกรัม ราคาปลามะลิสดกิโลกรัมละ 
70บาท กลุ่มสตรีบ้านชายคลองซึ่งเป็นกลุ่มชุมชน หมู่ที่ 11 บ้านชายคลอง ต าบลล าป า อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุงมีการ
รวมกลุ่มสมาชิก จ านวน 50 คน ในการพัฒนาอาชีพและแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน มีการแปรรูปปลามะลิเป็นผลิตภัณฑ์ปลามะลิ
แห้ง ซึ่งมีข้ันตอนการผลิตไม่ซับซ้อน การน าปลามะลิสดท าความสะอาดและน ามาคลกุเกลือป่นปรมิาณปลาสด 3 กิโลกรัมเกลือ
ป่น 3 ช้อนโต๊ะ น ามาตากแดดจนแห้งในช่วงเช้าประมาณ 3-4 ช่ัวโมง ปลามะลิสด 3 กิโลกรัมได้ปลามะลิแห้ง จ านวน 1 
กิโลกรัม ราคากิโลกรัมขายปลกี 300 บาท ขายแม่ค้าในชุมชน ราคา 250-280บาท การจ าหน่ายโดยส่วนใหญ่กลุ่มสตรีบ้านชาย
คลองมีการขายหน้าร้านในชุมชนด้วยชุมชนบ้านชายคลองอยู่ในพื้นที่ปากประแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ส าคัญของพัทลุงและ
บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงโดยเฉพาะในพ้ืนที่อ าเภอควนขนุนมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่ส าคัญได้แก่ ตลาดป่า
ไผ่สร้างสุข เปิดทุกวันเสาร์ ตลาดใต้โหนด เปิดทุกวันอาทิตย์ซึ่งเป็นตลาดจ าหน่ายของพื้นบ้านของกินพื้นถิ่นหลากหลายจาก
พื้นที่เขา ป่า นา เลในจังหวัดพัทลุงโดยผู้จ าหน่ายจากผู้ผลิตในพ้ืนท่ีนั้นท าให้นักท่องเที่ยวไม่พลาด อีกสถานท่ีท่องเที่ยวนาโปแก
แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้วิถีนาซึ่งทุกวัน มีฐานเรียนรู้ต่างๆ เช่น พันธุ์ข้าวพื้นบ้าน การด านา และการเลี้ยงควายพร้อม
การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของกินของฝากในจังหวัดพัทลุง และสถานที่ที่นักท่องเที่ยวที่ช่ืนชอบธรรมชาติไม่พลาดเมื่อมาเที่ยว
พัทลุงต้องมาล่องเรือ ชมนกนานาชนิด บัวล้านดอก ควายทะเลน้อยและการซื้อผลติภณัฑป์ลาท้องถิ่น ได้แก่  ปลาแห้ง ปลาเค็ม 
ปลาส้ม ปลาร้า ท่ีทะเลน้อย จ านวนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในจังหวัดพัทลุงในปี 2561 มีจ านวนนักท่องเที่ยวจ านวน 1,684,560 
คน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 7.34 และในปี 2561มีรายได้จากการท่องเที่ยว 3,489.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 
10.56 ในปี 2561 [1] และข้อมูลจาก Thailand Tourism Intelligence Center พบว่าในช่วงเดือนมกราคม – สิงหาคม 
2561 จังหวัดพัทลุงเป็นจังหวัดที่มีการขยายตัวด้านรายได้จากการท่องเที่ยวสูงที่สุดในประเทศ โดยขยายตัวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 
13.90 นอกจากนี้การขยายตัวด้านจ านวนนักท่องเที่ยวก็เป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ มีการขยายตัวของจ านวนนักท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.25 ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลให้การท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุงเติบโตอย่างก้าวกระโดดและเมื่อพิจารณาข้อมูลยอ้นหลงั
เกี่ยวกับจ านวนผู้เข้าพัก  จ านวนนักท่องเที่ยว และจ านวนรายได้จากการท่องเที่ยว  ย้อนหลังไปตั้งแต่ปี 2560  ซึ่งเป็นปีแรกที่
รัฐบาลเริ่มผลักดันนโยบายการท่องเที่ยวเมืองรองก็พบว่าจังหวัดพัทลุงก็มีทิศทางการท่องเที่ยวเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น 
เมื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุงเติบโตส่งผลให้การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยเฉพาะปลามะลิแห้งเป็นที่รู้จักของผู้บริโภค
กลุ่มนักท่องเที่ยวมากขึ้น แต่พบว่าจะเป็นเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เคยบริโภคหรือมาเที่ยวจังหวัดพัทลุง ส่งผลท าให้การ
ตัดสินใจซื้อปลามะลิแห้งของนักท่องเที่ยวในครั้งแรกมีน้อย แต่อย่างไรก็ตามถือเป็นโอกาสส าคัญที่จะมีการหาแนวทางการ
ส่งเสริมการขายปลามะลิแห้ง ให้เหมาะสมตรงความต้องการของผู้บริโภคอีกประการก็จะต้องมีการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม
ของผู้บริโภคปลามะลิแห้งมีพฤติกรรมการบริโภคอย่างไรเพื่อเป็นข้อมูลในการขยายตลาดผลิตภัณฑ์ปลามะลิใหม่ต่อไป 

 
วิธีการด าเนินการ 

 1. ประชากร นักท่องเที่ยวท่ีมาเที่ยวในอ าเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง ในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2562 
 2. เครื่องมือการวิจัย การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) กลุ่มตัวอย่างในประชากรที่เป็น
นักท่องเที่ยวที่เป็นผู้บริโภคที่บริโภคผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาแห้งมาเที่ยวในอ าเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง ท่ีมาจากจังหวัด
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บทน า 
 ปลามะลิ ช่ือวิทยาศาสตร์   :  Corica soborna Hamilton.1822 ช่ือท้องถิ่น : ปลามะลิ  ลักษณะล าตัวเรียว 
ด้านข้างแบน ท้องเป็นสัน จะงอยปากสั้นมีฟันขนาดเล็กที่ขากรรไกร ครีบหางลึกเป็นแฉก ครีบหูและครีบท้องมีขนาดเล็ก        
มีแถบสีขาวคาดที่ด้านข้างล าตัว ปลามะลิเป็นปลาที่อาศัยเป็นฝูงแบบถาวรตลอดชีพอายุไขของมันไม่มีการแยกออกเป็นอิสระ  
แม้จะมีการแยกออกจากฝูงบ้างแต่ช่ัวเวลาไม่กี่วินาทีก็จะกลับมารวมฝูงตามผิวน้ า อาศัยในน้ าจืด และน้ ากร่อยบริเวณปาก
แม่น้ าพบมากบริเวณทะเลาสาบสงขลาตอนบนโดยเฉพาะในพื้นที่ปากประซึ่งเป็นแหล่งที่มีการท าการประมงโดยการหาปลา
มะลิได้ตลอดปีจะมีมากในช่วงฤดูฝนเดือน พฤศจิกายน-มกราคม เฉลี่ยวันประมาณ 300 กิโลกรัม ราคาปลามะลิสดกิโลกรัมละ 
70บาท กลุ่มสตรีบ้านชายคลองซึ่งเป็นกลุ่มชุมชน หมู่ที่ 11 บ้านชายคลอง ต าบลล าป า อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุงมีการ
รวมกลุ่มสมาชิก จ านวน 50 คน ในการพัฒนาอาชีพและแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน มีการแปรรูปปลามะลิเป็นผลิตภัณฑ์ปลามะลิ
แห้ง ซึ่งมีข้ันตอนการผลิตไม่ซับซ้อน การน าปลามะลิสดท าความสะอาดและน ามาคลกุเกลือป่นปรมิาณปลาสด 3 กิโลกรัมเกลือ
ป่น 3 ช้อนโต๊ะ น ามาตากแดดจนแห้งในช่วงเช้าประมาณ 3-4 ช่ัวโมง ปลามะลิสด 3 กิโลกรัมได้ปลามะลิแห้ง จ านวน 1 
กิโลกรัม ราคากิโลกรัมขายปลกี 300 บาท ขายแม่ค้าในชุมชน ราคา 250-280บาท การจ าหน่ายโดยส่วนใหญ่กลุ่มสตรีบ้านชาย
คลองมีการขายหน้าร้านในชุมชนด้วยชุมชนบ้านชายคลองอยู่ในพื้นที่ปากประแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ส าคัญของพัทลุงและ
บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงโดยเฉพาะในพ้ืนที่อ าเภอควนขนุนมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่ส าคัญได้แก่ ตลาดป่า
ไผ่สร้างสุข เปิดทุกวันเสาร์ ตลาดใต้โหนด เปิดทุกวันอาทิตย์ซึ่งเป็นตลาดจ าหน่ายของพื้นบ้านของกินพื้นถิ่นหลากหลายจาก
พื้นที่เขา ป่า นา เลในจังหวัดพัทลุงโดยผู้จ าหน่ายจากผู้ผลิตในพ้ืนท่ีนั้นท าให้นักท่องเที่ยวไม่พลาด อีกสถานท่ีท่องเที่ยวนาโปแก
แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้วิถีนาซึ่งทุกวัน มีฐานเรียนรู้ต่างๆ เช่น พันธุ์ข้าวพื้นบ้าน การด านา และการเลี้ยงควายพร้อม
การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของกินของฝากในจังหวัดพัทลุง และสถานที่ที่นักท่องเที่ยวที่ช่ืนชอบธรรมชาติไม่พลาดเมื่อมาเที่ยว
พัทลุงต้องมาล่องเรือ ชมนกนานาชนิด บัวล้านดอก ควายทะเลน้อยและการซื้อผลติภณัฑป์ลาท้องถิ่น ได้แก่  ปลาแห้ง ปลาเค็ม 
ปลาส้ม ปลาร้า ท่ีทะเลน้อย จ านวนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในจังหวัดพัทลุงในปี 2561 มีจ านวนนักท่องเที่ยวจ านวน 1,684,560 
คน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 7.34 และในปี 2561มีรายได้จากการท่องเที่ยว 3,489.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 
10.56 ในปี 2561 [1] และข้อมูลจาก Thailand Tourism Intelligence Center พบว่าในช่วงเดือนมกราคม – สิงหาคม 
2561 จังหวัดพัทลุงเป็นจังหวัดที่มีการขยายตัวด้านรายได้จากการท่องเที่ยวสูงที่สุดในประเทศ โดยขยายตัวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 
13.90 นอกจากนี้การขยายตัวด้านจ านวนนักท่องเที่ยวก็เป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ มีการขยายตัวของจ านวนนักท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.25 ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลให้การท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุงเติบโตอย่างก้าวกระโดดและเมื่อพิจารณาข้อมูลยอ้นหลงั
เกี่ยวกับจ านวนผู้เข้าพัก  จ านวนนักท่องเที่ยว และจ านวนรายได้จากการท่องเที่ยว  ย้อนหลังไปตั้งแต่ปี 2560  ซึ่งเป็นปีแรกที่
รัฐบาลเริ่มผลักดันนโยบายการท่องเที่ยวเมืองรองก็พบว่าจังหวัดพัทลุงก็มีทิศทางการท่องเที่ยวเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น 
เมื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุงเติบโตส่งผลให้การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยเฉพาะปลามะลิแห้งเป็นที่รู้จักของผู้บริโภค
กลุ่มนักท่องเที่ยวมากขึ้น แต่พบว่าจะเป็นเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เคยบริโภคหรือมาเที่ยวจังหวัดพัทลุง ส่งผลท าให้การ
ตัดสินใจซื้อปลามะลิแห้งของนักท่องเที่ยวในครั้งแรกมีน้อย แต่อย่างไรก็ตามถือเป็นโอกาสส าคัญที่จะมีการหาแนวทางการ
ส่งเสริมการขายปลามะลิแห้ง ให้เหมาะสมตรงความต้องการของผู้บริโภคอีกประการก็จะต้องมีการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม
ของผู้บริโภคปลามะลิแห้งมีพฤติกรรมการบริโภคอย่างไรเพื่อเป็นข้อมูลในการขยายตลาดผลิตภัณฑ์ปลามะลิใหม่ต่อไป 

 
วิธีการด าเนินการ 

 1. ประชากร นักท่องเที่ยวท่ีมาเที่ยวในอ าเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง ในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2562 
 2. เครื่องมือการวิจัย การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) กลุ่มตัวอย่างในประชากรที่เป็น
นักท่องเที่ยวที่เป็นผู้บริโภคที่บริโภคผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาแห้งมาเที่ยวในอ าเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง ท่ีมาจากจังหวัด



2050
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

พัทลุง ตรัง นครศรีธรรมราช สงขลา และจังหวัดอื่นๆจ านวน 208 คน ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นค าถามปลายปิด
และค าถามปลายเปิด มีประเด็น ดังนี้ 
 ส่วนที่หนึ่ง สถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน ได้แก่ เพศ  อายุ อาชีพ  การศึกษา  รายได้ในรอบ 1 เดือน เฉลี่ย 
(บาท/คน)  และภูมิล าเนา 
  ส่วนท่ีสอง ค่าจ านวนและร้อยละพฤติกรรมในการบริโภคผลิตภัณฑ์ปลามะลิแห้ง  
 ส่วนที่สาม ค่าจ านวนและร้อยละปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ปลามะลิแห้ง  
 การทดสอบเครื่องมือน าแบบสอบถามเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 คน ท่ีมีความเชี่ยวชาญด้านสถิติ ด้านอาหาร 
และด้านการตลาด เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ความตรงของเนื้อหา โดยประเมินเนื้อหาเป็นรายข้อ และจากนั้นน าข้อมูลมา
ปรับปรุงแก้ไขตามทีผู่้เชี่ยวชาญแนะน า และให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบอีกครั้งเพื่อความถูกต้องก่อนน าไปใช้ 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยน าขอ้มูลที่ไดจ้ากแบบสอบถามน ามาตรวจสอบความครบถ้วนและน าข้อมูลประมวลผล
โดยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเชงิพรรณนา(Descriptive) ส าหรับอธิบายข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใช้
สถิติน ามาแจกแจงความถี่(Frequency) ค านวณค่าร้อยละ(Percentage) 
 4. การวิเคราะห์แนวทางการส่งเสริมการขายผลิตภณัฑ์ปลามะลิแห้งจากโดยใช้หลักเทคนิคการส่งเสริมการขาย
มุ่งเน้นผู้บรโิภค [2]   
   

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาพฤติกรรมในการบริโภคปลามะลิแห้ง การส ารวจข้อมูลความต้องการของผู้บริโภคเกี่ยวกับปลามะลิแห้ง 
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป้าหมายประชากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้  คือ 
นักท่องเที่ยวท่ีเป็นผู้บริโภคที่บริโภคปลามะลิแห้ง ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สงขลา และจังหวัดอื่นๆ จ านวน 
208 คน ในช่วงเดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม 2562  ดังนี ้
 1. ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามพบว่าส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง คิดเป็นร้อยละ 71.63 และเป็นผู้ชายร้อยละ 28.37 อายุ
ในช่วงต่ ากว่าหรือเท่ากับ 20 ปีมากท่ีสุด รองลงมาอายุ 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.13 มีอาชีพรับราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 33.17 รองลงมาประกอบอาชีพส่วนตัว ร้อยละ 29.81 ระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด ร้อยละ 56.25 
รองลงมาระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 26.44 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท มากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 28.37 รองลงมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาท ร้อยละ 24.04 ภูมิล าเนาจังหวัดพัทลุงมากที่สุด  
คิดเป็นร้อยละ 29.33 รองลงมามีภูมิล าเนาจังหวัดอื่นๆที่ไม่ใช่จังหวัดพัทลุง จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา และจังหวัด
ตรัง ร้อยละ 24.04  
 2. พฤติกรรมในการบริโภคปลามะลิแห้ง พบว่าความถี่ในการบริโภคปลามะลิเดือนละครั้งมากที่สุด ร้อยละ 25.96 
รองลงมา 1 ครั้งต่อสัปดาห์ ร้อยละ 23.08 เหตุผลที่บริโภคปลามะลิเพราะรสชาติอร่อย มากที่สุด ร้อยละ 78.85 รองลงมามี
ประโยชน์ต่อสุขภาพ ร้อยละ 16.83 เมนูอาหารปลามะลทิี่นิยมบรโิภคมากท่ีสุดปลามะลทิอดขมิ้น ร้อยละ 46.15 รองลงมาปลา
มะลิแห้งทอด ร้อยละ 28.85 จ านวนเงินที่ใช้ในการเลือกซื้อปลามะลิแห้งส่วนใหญ่ประมาณ 51-100 บาทมากที่สุด ร้อยละ
46.15 รองลงมาต่ ากว่าหรือเท่ากับ 50 บาท ร้อยละ 26.92 แหล่งซื้อปลามะลิแห้งส่วนใหญ่ร้านค้าในตลาดมากที่สุด ร้อยละ 
39.42 รองลงมาซื้อในร้านค้าชุมชน ร้อยละ 38.46  
 3. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อปลามะลิแห้ง พบว่าบุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดต่อการเลือกซื้อส่วนใหญ่ตัว
ผู้บริโภคเองมากที่สุด ร้อยละ 75.48 รองลงมาบุคคลในครอบครัว ร้อยละ 15.87 และเพื่อนน้อยที่สุด ร้อยละ 8.68  
 ดังนั้น จะเห็นได้ว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคมาก
ที่สุดคือรสชาติของเนื้อปลามะลิที่มีความเป็นเอกลักษณ์เมนูที่นิยมรับประทานปลามะลิแห้งทอดขมิ้นทีม่ีกลิ่นหอมกรอบและมัน
อร่อย โดยการซื้อปลามะลิแห้งส่วนใหญ่จะซื้อจากร้านค้าในชุมชนที่แหล่งท่องเที่ยวของอ าเภอควนขนุน ด้วยนักท่องเที่ยว

สามารถสอบถามข้อมูลหรือรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชุมชนและข้อมูลเกี่ยวกับปลามะลิแห้งได้โดยตรง สรุปได้ว่าปัจจัย
ความสัมพันธ์ของเพศ อายุ การศึกษา ภูมิล าเนา และรายได้  มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการบริโภคปลามะลิแห้งของผู้บรโิภค
ที่เป็นนักท่องเที่ยวได้  
 4. แนวทางการส่งเสริมการขาย จากข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคและปัจจัยที่มีอิทธิพลของผู้บริโภคจะให้ความส าคัญ
เกี่ยวกับคุณภาพของปลามะลิแห้ง คือ รสชาติของเน้นปลาที่ไม่มีการผสมส่วนผสมอื่นและประโยชน์ด้านคุณค่าทางอาหาร
ประเภทโปรตีนและแคลเซียมที่มีประโยชน์ต่อกระดูก ดังนั้น แนวทางการส่งเสริมการขายแบบใช้คุณภาพปลามะลิแห้งเป็น
แรงจูงใจ คือ การแจกปลามะลิแห้งแบบทอดขมิ้นหรือเป็นปลาทอดกรอบแก่กลุ่มผู้บริโภคโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีเวลา
จ ากัดการได้ชิมก่อนจะส่งผลให้โอกาสในการตัดสินใจซื้อมีมากขึ้น ซึ่งมีสอดคล้องกับข้อมูลเมนูท่ีผู้บริโภคนิยม และมีโปรโมช่ัน
การให้ของแถมแก่ผู้บริโภค เช่น ซื้อครบ 200บาท แถมปลามะลิแห้ง เพราะด้วยพฤติกรรมส่วนใหญ่ผู้บริโภคจะซื้อเพียงครั้งละ 
51-100 บาท เป็นการกระตุ้นการซื้อของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 
 อภิปรายผล 
 1.พฤติกรรมในการบริโภคปลามะลิแห้งของกลุ่มนักท่องเที่ยวในอ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงให้ความส าคัญกับ
รสชาติและประโยชน์ของปลามะลิ ความถี่ในการบริโภค 1 ครั้งต่อเดือนซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ พุทธชาติ ตัณฑิกุล 
(2552) [3] ได้ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคโยเกิร์ตแบบถ้วย กลุ่มผู้บริโภคหญิงวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครชอบบริโภคโยเกิร์ต
รสชาติธรรมชาติ ด้วยเหตุผลเกี่ยวกับประโยชน์ต้องการให้ระบบขับถ่ายเป็นปกติ และนอกจากนั้นพฤติกรรมเกี่ยวกับความถี่ใน
การบริโภคก็มีความส าคัญเห็นได้จากข้อมูลผู้บริโภคนิยมบริโภคปลามะลิแห้งในทุกเดือนๆละ 1 ครั้งถือว่าบริโภคระดับมาก 
สอดคล่องกับงานวิจัยของ พงศ์ศิริ  แซ่ตัน (2558) [4] ได้ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ : กรณีศึกษาร้านไฮศกรีม Swensen,s สาขา Big C สตูล ผลการวิจัยพบว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคมีความพึง
พอใจในผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมาก ความถี่ในการบริโภค 1-2 ครั้งต่อเดือน 
 2.แนวทางการส่งเสริมการขายปลามะลิแห้งแก่ผู้บรโิภคกลุ่มนักท่องเที่ยวเป็นการส่งเสริมการขายแบบใช้ปลามะลิ
แห้งเป็นแรงจูงใจ คือ การแจกและแถมเพื่อเป็นการกระตุ้นการตัดสนิใจในการซื้อปลามะลิแห้งซึ่งมคีวามสอดคล้องกับงานของ 
พุทธชาติ ตัณฑิกุล (2552) ได้ศึกษาพฤติกรรมการบรโิภคโยเกริ์ตแบบถ้วยพบว่าแนวทางการส่งเสริมการขายโดยการใช้สินคา้
เป็นแรงจูงใจสามารถเพิ่มจ านวนผูบ้ริโภคของหญิงวันรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครได้ 
 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาพบว่าผู้บริโภคกลุ่มนักท่องเที่ยวท่ีมาเที่ยวในอ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง มีพฤติกรรมการบริโภคปลา
มะลิแห้งด้วยเหตุผลความส าคัญในคุณภาพเกี่ยวกับรสชาติของปลามะลิที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติ และ
ประโยชน์ทางคุณค่าอาหารของปลามะลิมีปริมาณโปรตีนและแคลเซียมที่สูงรับประทานแล้วมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ตัวผู้บริโภค
มีอ านาจในการตัดสินใจซื้อมากที่สุด กลุ่มที่ซื้อพบว่าเป็นผู้หญิงส่วนใหญ่ ดังนั้นแนวทางการส่งเสริมการขายปลามะลิแห้งใช้
เทคนิคที่มุ่งเน้นกลุ่มผู้บริโภคเป็นส าคัญโดยการสร้างแรงจูงใจจากการแจกและแถมปลามะลิแห้งแก่ผู้บริโภคเพื่อเพิ่มจ านวนผู้
ซื้อและปริมาณการขายมากขึ้นโดยมีโปรโมช่ันซื้อจ านวนมากมีการแถม นอกจากนั้นผลการศึกษาครั้งนี้ถือเป็นประโยชน์อย่าง
ยิ่งส าหรับกลุ่มผู้ประกอบการชุมชนในการน าข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคและความต้องการปลามะลิแห้งสู่การพัฒนา
ต่อยอดผลิตภัณฑ์ เช่นการต่อทอดปลามะลิแห้งทอดขมิ้นรสชาติต่างๆ หรือปลามะลิแห้งแบบอบกรอบท่ีเหมาะสมตรงกับความ
ต้องการของตลาด เป็นการสร้างมูลค่าให้ผู้ประกอบการชุมชนและรองรับการท่องเที่ยวเมืองรองของจังหวัดพัทลุงต่อไป  

 
 
 



2051
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

พัทลุง ตรัง นครศรีธรรมราช สงขลา และจังหวัดอื่นๆจ านวน 208 คน ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นค าถามปลายปิด
และค าถามปลายเปิด มีประเด็น ดังนี ้
 ส่วนที่หนึ่ง สถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน ได้แก่ เพศ  อายุ อาชีพ  การศึกษา  รายได้ในรอบ 1 เดือน เฉลี่ย 
(บาท/คน)  และภูมิล าเนา 
  ส่วนท่ีสอง ค่าจ านวนและร้อยละพฤติกรรมในการบริโภคผลิตภัณฑ์ปลามะลิแห้ง  
 ส่วนที่สาม ค่าจ านวนและร้อยละปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ปลามะลิแห้ง  
 การทดสอบเครื่องมือน าแบบสอบถามเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 คน ท่ีมีความเชี่ยวชาญด้านสถิติ ด้านอาหาร 
และด้านการตลาด เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ความตรงของเนื้อหา โดยประเมินเนื้อหาเป็นรายข้อ และจากนั้นน าข้อมูลมา
ปรับปรุงแก้ไขตามทีผู่้เชี่ยวชาญแนะน า และให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบอีกครั้งเพื่อความถูกต้องก่อนน าไปใช้ 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยน าขอ้มูลที่ไดจ้ากแบบสอบถามน ามาตรวจสอบความครบถ้วนและน าข้อมูลประมวลผล
โดยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเชงิพรรณนา(Descriptive) ส าหรับอธิบายข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใช้
สถิติน ามาแจกแจงความถี่(Frequency) ค านวณค่าร้อยละ(Percentage) 
 4. การวิเคราะห์แนวทางการส่งเสริมการขายผลิตภณัฑ์ปลามะลิแห้งจากโดยใช้หลักเทคนิคการส่งเสริมการขาย
มุ่งเน้นผู้บรโิภค [2]   
   

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาพฤติกรรมในการบริโภคปลามะลิแห้ง การส ารวจข้อมูลความต้องการของผู้บริโภคเกี่ยวกับปลามะลิแห้ง 
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป้าหมายประชากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้  คือ 
นักท่องเที่ยวท่ีเป็นผู้บริโภคที่บริโภคปลามะลิแห้ง ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สงขลา และจังหวัดอื่นๆ จ านวน 
208 คน ในช่วงเดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม 2562  ดังนี ้
 1. ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามพบว่าส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง คิดเป็นร้อยละ 71.63 และเป็นผู้ชายร้อยละ 28.37 อายุ
ในช่วงต่ ากว่าหรือเท่ากับ 20 ปีมากท่ีสุด รองลงมาอายุ 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.13 มีอาชีพรับราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 33.17 รองลงมาประกอบอาชีพส่วนตัว ร้อยละ 29.81 ระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด ร้อยละ 56.25 
รองลงมาระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 26.44 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท มากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 28.37 รองลงมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาท ร้อยละ 24.04 ภูมิล าเนาจังหวัดพัทลุงมากที่สุด  
คิดเป็นร้อยละ 29.33 รองลงมามีภูมิล าเนาจังหวัดอื่นๆที่ไม่ใช่จังหวัดพัทลุง จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา และจังหวัด
ตรัง ร้อยละ 24.04  
 2. พฤติกรรมในการบริโภคปลามะลิแห้ง พบว่าความถี่ในการบริโภคปลามะลิเดือนละครั้งมากที่สุด ร้อยละ 25.96 
รองลงมา 1 ครั้งต่อสัปดาห์ ร้อยละ 23.08 เหตุผลที่บริโภคปลามะลิเพราะรสชาติอร่อย มากที่สุด ร้อยละ 78.85 รองลงมามี
ประโยชน์ต่อสุขภาพ ร้อยละ 16.83 เมนูอาหารปลามะลทิี่นิยมบรโิภคมากท่ีสุดปลามะลทิอดขมิ้น ร้อยละ 46.15 รองลงมาปลา
มะลิแห้งทอด ร้อยละ 28.85 จ านวนเงินที่ใช้ในการเลือกซื้อปลามะลิแห้งส่วนใหญ่ประมาณ 51-100 บาทมากที่สุด ร้อยละ
46.15 รองลงมาต่ ากว่าหรือเท่ากับ 50 บาท ร้อยละ 26.92 แหล่งซื้อปลามะลิแห้งส่วนใหญ่ร้านค้าในตลาดมากที่สุด ร้อยละ 
39.42 รองลงมาซื้อในร้านค้าชุมชน ร้อยละ 38.46  
 3. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อปลามะลิแห้ง พบว่าบุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดต่อการเลือกซื้อส่วนใหญ่ตัว
ผู้บริโภคเองมากที่สุด ร้อยละ 75.48 รองลงมาบุคคลในครอบครัว ร้อยละ 15.87 และเพื่อนน้อยที่สุด ร้อยละ 8.68  
 ดังนั้น จะเห็นได้ว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคมาก
ที่สุดคือรสชาติของเนื้อปลามะลิที่มีความเป็นเอกลักษณ์เมนูที่นิยมรับประทานปลามะลิแห้งทอดขมิ้นทีม่ีกลิ่นหอมกรอบและมัน
อร่อย โดยการซื้อปลามะลิแห้งส่วนใหญ่จะซื้อจากร้านค้าในชุมชนที่แหล่งท่องเที่ยวของอ าเภอควนขนุน ด้วยนักท่องเที่ยว

สามารถสอบถามข้อมูลหรือรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชุมชนและข้อมูลเกี่ยวกับปลามะลิแห้งได้โดยตรง สรุปได้ว่าปัจจัย
ความสัมพันธ์ของเพศ อายุ การศึกษา ภูมิล าเนา และรายได้  มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการบริโภคปลามะลิแห้งของผู้บรโิภค
ที่เป็นนักท่องเที่ยวได้  
 4. แนวทางการส่งเสริมการขาย จากข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคและปัจจัยที่มีอิทธิพลของผู้บริโภคจะให้ความส าคัญ
เกี่ยวกับคุณภาพของปลามะลิแห้ง คือ รสชาติของเน้นปลาที่ไม่มีการผสมส่วนผสมอื่นและประโยชน์ด้านคุณค่าทางอาหาร
ประเภทโปรตีนและแคลเซียมที่มีประโยชน์ต่อกระดูก ดังนั้น แนวทางการส่งเสริมการขายแบบใช้คุณภาพปลามะลิแห้งเป็น
แรงจูงใจ คือ การแจกปลามะลิแห้งแบบทอดขมิ้นหรือเป็นปลาทอดกรอบแก่กลุ่มผู้บริโภคโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีเวลา
จ ากัดการได้ชิมก่อนจะส่งผลให้โอกาสในการตัดสินใจซื้อมีมากขึ้น ซึ่งมีสอดคล้องกับข้อมูลเมนูท่ีผู้บริโภคนิยม และมีโปรโมช่ัน
การให้ของแถมแก่ผู้บริโภค เช่น ซื้อครบ 200บาท แถมปลามะลิแห้ง เพราะด้วยพฤติกรรมส่วนใหญ่ผู้บริโภคจะซื้อเพียงครั้งละ 
51-100 บาท เป็นการกระตุ้นการซื้อของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 
 อภิปรายผล 
 1.พฤติกรรมในการบริโภคปลามะลิแห้งของกลุ่มนักท่องเที่ยวในอ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงให้ความส าคัญกับ
รสชาติและประโยชน์ของปลามะลิ ความถี่ในการบริโภค 1 ครั้งต่อเดือนซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ พุทธชาติ ตัณฑิกุล 
(2552) [3] ได้ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคโยเกิร์ตแบบถ้วย กลุ่มผู้บริโภคหญิงวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครชอบบริโภคโยเกิร์ต
รสชาติธรรมชาติ ด้วยเหตุผลเกี่ยวกับประโยชน์ต้องการให้ระบบขับถ่ายเป็นปกติ และนอกจากนั้นพฤติกรรมเกี่ยวกับความถี่ใน
การบริโภคก็มีความส าคัญเห็นได้จากข้อมูลผู้บริโภคนิยมบริโภคปลามะลิแห้งในทุกเดือนๆละ 1 ครั้งถือว่าบริโภคระดับมาก 
สอดคล่องกับงานวิจัยของ พงศ์ศิริ  แซ่ตัน (2558) [4] ได้ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ : กรณีศึกษาร้านไฮศกรีม Swensen,s สาขา Big C สตูล ผลการวิจัยพบว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคมีความพึง
พอใจในผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมาก ความถี่ในการบริโภค 1-2 ครั้งต่อเดือน 
 2.แนวทางการส่งเสริมการขายปลามะลิแห้งแก่ผู้บรโิภคกลุ่มนักท่องเที่ยวเป็นการส่งเสริมการขายแบบใช้ปลามะลิ
แห้งเป็นแรงจูงใจ คือ การแจกและแถมเพื่อเป็นการกระตุ้นการตัดสนิใจในการซื้อปลามะลิแห้งซึ่งมคีวามสอดคล้องกับงานของ 
พุทธชาติ ตัณฑิกุล (2552) ได้ศึกษาพฤติกรรมการบรโิภคโยเกริ์ตแบบถ้วยพบว่าแนวทางการส่งเสริมการขายโดยการใช้สินคา้
เป็นแรงจูงใจสามารถเพิ่มจ านวนผูบ้ริโภคของหญิงวันรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครได้ 
 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาพบว่าผู้บริโภคกลุ่มนักท่องเที่ยวท่ีมาเที่ยวในอ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง มีพฤติกรรมการบริโภคปลา
มะลิแห้งด้วยเหตุผลความส าคัญในคุณภาพเกี่ยวกับรสชาติของปลามะลิที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติ และ
ประโยชน์ทางคุณค่าอาหารของปลามะลิมีปริมาณโปรตีนและแคลเซียมที่สูงรับประทานแล้วมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ตัวผู้บริโภค
มีอ านาจในการตัดสินใจซื้อมากที่สุด กลุ่มที่ซื้อพบว่าเป็นผู้หญิงส่วนใหญ่ ดังนั้นแนวทางการส่งเสริมการขายปลามะลิแห้งใช้
เทคนิคที่มุ่งเน้นกลุ่มผู้บริโภคเป็นส าคัญโดยการสร้างแรงจูงใจจากการแจกและแถมปลามะลิแห้งแก่ผู้บริโภคเพื่อเพิ่มจ านวนผู้
ซื้อและปริมาณการขายมากขึ้นโดยมีโปรโมช่ันซื้อจ านวนมากมีการแถม นอกจากนั้นผลการศึกษาครั้งนี้ถือเป็นประโยชน์อย่าง
ยิ่งส าหรับกลุ่มผู้ประกอบการชุมชนในการน าข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคและความต้องการปลามะลิแห้งสู่การพัฒนา
ต่อยอดผลิตภัณฑ์ เช่นการต่อทอดปลามะลิแห้งทอดขมิ้นรสชาติต่างๆ หรือปลามะลิแห้งแบบอบกรอบท่ีเหมาะสมตรงกับความ
ต้องการของตลาด เป็นการสร้างมูลค่าให้ผู้ประกอบการชุมชนและรองรับการท่องเที่ยวเมืองรองของจังหวัดพัทลุงต่อไป  
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ปัญหาการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยประชาชนในกระบวนการนิติบัญญัติของประเทศไทย

สุเมฆ จีรชัยสิริ1∗ สุรีรัตน์ ประจนปัจจนึก2 และชนินาฏ ลีดส์3

บทคัดย่อ
บทน�า : กระบวนการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยประชาชนเป็นกระบวนการท่ีมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มาจากหลักการ

ประชาธิปไตยทางตรงซึ่งได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในต่างประเทศและปรากฏหลักการน้ีเป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เพื่อรองรับสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามระบอบ

ประชาธิปไตย

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาถึงแนวความคิด ทฤษฎี การปกครองระบอบประชาธิปไตยกับการเสนอกฎหมายและพัฒนาการ 

ในการมส่ีวนร่วมทางการเมืองของประชาชนทัง้ประเทศไทยและต่างประเทศ ตลอดจนวเิคราะห์ปัญหาและอปุสรรคเพือ่เสนอแนะแนว

ทางการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายของประเทศไทย

วิธีการศึกษา : งานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยทางนิติศาสตร์ โดยเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ด�าเนินการวิจัยเอกสาร (Documentary 

Research) มุง่ศกึษาวิเคราะห์จากเอกสารเป็นส�าคัญ ค้นควา้ขอ้มลูจากบทบัญญัตขิองกฎหมาย ต�ารา บทความทางวิชาการ วารสาร

ทางกฎหมาย ข ้อมูลทางอินเทอร ์ เน็ต เอกสารวิจัยที่ เกี่ ยวข ้องทั้ งของประเทศไทยและต ่างประเทศ น�าข ้อมูล 

มาวิเคราะห์ เปรียบเทียบหาข้อดี ข้อเสียและข้อสรุปเพื่อหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงกฎหมายต่อไป

ผลการศึกษา : กระบวนการเข้าช่ือเสนอกฎหมายโดยประชาชนในประเทศไทยพบปัญหาความไม่สอดคล้องของพระราชบัญญัติ 

ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2556 กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ปัญหาก่อนเข้าสู่กระบวนการ

พิจารณาร ่ า งกฎหมายของรั ฐสภา ป ัญหาระหว ่ างการพิจารณาร ่ า งกฎหมายของรั ฐสภาและป ัญหาภายหลั ง 

การพิจารณาร่างกฎหมายของรัฐสภา 

วิจารณ์และสรุป : หากประเทศไทยมีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้เป็นปัจจุบัน มีบทบัญญัติที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ส่งเสริมและให้ความส�าคัญกับประชาธิปไตยทางตรงมากยิ่งขึ้นก็จะส่งผลให้กระบวนการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยประชาชน 

ในกระบวนการนิติบัญญัติของประเทศไทยประสบผลส�าเร็จตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

ค�าส�าคัญ : การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย, การมีส่วนร่วม, สิทธิเสนอกฎหมาย, ประชาธิปไตยทางตรง, รัฐธรรมนูญ, อ�านาจอธิปไตย
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Problems with Drafting the Initiative Proposal by citizens in Thai legislative process.

Sumek Jeerachaisiri1* Sureerat Prachonpachanuk2 and Chaninat Leeds3

Abstract

Introduction: Drafting the initiative proposal process by citizens emphasizes the public participation as well as 

direct democracy that is widely popular in international countries and this principle first appeared in the con-

stitution of the Kingdom of Thailand in 1997 

Objective: To study the concepts and theories of democracy with the proposal of laws and political participa-

tion of the people both in Thailand and abroad, as well as analyzing problems and obstacles in order to make 

suggestions for solutions to improve the laws of Thailand.

Method: This research is a legal research, which is a qualitative study conducting on documentary research, 

mainly focusing on document analysis. The data will be analyzed and compared to find the pros, cons, and 

conclusion to find solutions to improve the law.

Results: The process of initiative proposal drafting by citizens in Thailand was found to have problems on the 

inconsistency between the Initiative Process Act B.E. 2556 and the constitution of the Kingdom of Thailand  

B.E. 2560, problems before entering the consideration of the legislative drafting process of the parliament, 

problems during consideration of the legislative drafting process of the parliament, and later problems  

from the consideration of the legislative drafting process of the parliament.

Discussion and Conclusions: If Thailand has amended the law to be up to date with provisions focus on pub-

lic initiative proposal, which will result in the successful process of drafting the initiative proposal by citizens  

in accordance with the intention of the Constitution of the Kingdom of Thailand.

Keywords: Initiative Proposal, Participation, Legislative rights, Direct democracy, Constitution, Sovereignty

บทนำ 
              การปกครองในระบอบประชาธิปไตย (Democracy) มีหลักการสำคัญคือประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย 
และมีอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ (สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร , 2561) มีบุคคลสำคัญได้ให้ความหมาย 
ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เช่น อับราฮัม ลินคอล์น (Abraham Lincoln) ประธานาธิบดีคนที่ 16 ของประเทศ
สหรัฐอเมริกาได้กล่าวสุนทรพจน์เพื ่อเชิดชูเกียรติทหารที ่พลีชีพในเหตุการณ์สงครามกลางเมือง  ณ เมืองเกตติสเบอร์ก  
ในมลรัฐเพนซิลวาเนีย เมื่อวันที่19 พฤศจิกายน ค.ศ. 1863 ความตอนหนึ่งว่า “Government of the people, by the people 
and for the people, shall not perish from the Earth.” แปลว่า “รัฐบาลของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน  
จะไม่มีวันสูญสลายไปจากผืนพิภพนี้”  ในขณะที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล อาจารย์ประจำภาควิชา
กฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กล่าวถึงความหมายของประชาธิปไตยว่า “ประชาชนจะเป็นผู้ริเริ่ม
และจะเป็นผู้ตัดสินใจครั้งสุดท้ายเป็นองค์ประกอบสําคัญที่สุด” (ปริญญา เทวานฤมิตรกุล, 2544) จึงกล่าวได้ว่าระบอบ
ประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองที่ประชาชนสามารถใช้สิทธิอำนาจและหน้าที่ของตนได้ด้วยตนเอง เรียกว่า ประชาธิปไตย
ทางตรง (Direct Democracy) อาทิ การถอดถอนผู้ได้รับการเลือกตั้งออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ (Recall) การออกเสียง
ประชามติ (Referendum)  และการริเริ ่มเสนอกฎหมายโดยประชาชน  (Initiative process) เป็นต้น นอกจากนี ้ประชาชน 
ยังสามารถใช้อำนาจผ่านผู้แทนของตน เรียกว่า ประชาธิปไตยแบบมีผู้แทน (Representative Democracy) ซึ่งมีที่มาโดยยึดโยง
จากประชาชนผ่านกระบวนการเลือกตั้ง  
             จะเห็นได้ว่าการริเริ่มเสนอกฎหมายโดยประชาชน ( Initiative Process) เป็นสิทธิของประชาชนที่จะเข้ามามีส่วนร่วม
ทางการเมืองตามหลักการของประชาธิปไตยโดยไม่จำเป็นต้องมีการเสนอกฎหมายผ่านผู้แทนของประชาชนสอดคล้องกับ 
หลักประชาธิปไตยทางตรง ซึ ่งบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้บัญญัติร ับรอง 
สิทธิของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญและเสนอกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติที่จะต้องดำเนินการ 
ตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้อง รวมถึงพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อ 
เสนอกฎหมาย พุทธศักราช 2556 ดว้ย 
ตารางที ่ 1 ผลการดำเนินงานการเข้าชื ่อเสนอกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (สำนักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร, 2563) 

 
 
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักร

ไทย 

จำนวนร่างกฎหมาย (ฉบับ) 

มีการริเริ่มโดย
ประชาชนเสนอต่อ

รัฐสภา 

มีการริเริ่มโดย
ประชาชนเสนอ

ต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ (สนช.) 

ไม่เป็นไปตามหลักการหมวด 3 
หรือหมวด 5 ของรัฐธรรมนูญ, 
จำนวนผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมาย 

ไม่ครบ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการใน
ขั้นตอนต่าง ๆ 

ตกไปในระหว่างอยู่ข้ันตอนต่าง ๆ 
(สภาไม่รับหลักการ, นายกรัฐมนตรีไม่รับรองกรณี 
เป็นร่างเกี่ยวด้วยการเงิน, ครม.ชุดใหม่ไม่ร้องขอให้

พิจารณาภายหลังอายุของสภาสิ้นสุดหรือมีการยุบสภา, 
ประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญ) 

ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา

บังคับใช้เป็นกฎหมาย 

1. รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 

16 - 8 - 7 1 

2. รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 

51 - 7 - 36 8 

3. รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 

- 17 - 10 6 1 

19 - 1 18 - - 

รวม 103 16 28 49 10 

 

             จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่า ผลการดำเนินงานการเข้าชื ่อเสนอกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
ตั้งแต่มีกระบวนการริเริ่มเสนอกฎหมายโดยประชาชนมีกฎหมายที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาในกระบวนการนิติบัญญัติในประเทศไทย
ตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เรื่อยมาจนถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
จำนวนทั้งสิ ้น 103 ฉบับ สามารถประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายได้เพียง 10 ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ 9.71 เท่านั ้น นอกจากนี้ 
ยังพบปัญหาและอุปสรรคที่ประชาชนจะร่วมกันเข้าชื่อเสนอกฎหมายหลายประการ ดงัต่อไปนี ้ 



2055
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

บทนำ 
              การปกครองในระบอบประชาธิปไตย (Democracy) มีหลักการสำคัญคือประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย 
และมีอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ (สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร , 2561) มีบุคคลสำคัญได้ให้ความหมาย 
ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เช่น อับราฮัม ลินคอล์น (Abraham Lincoln) ประธานาธิบดีคนที่ 16 ของประเทศ
สหรัฐอเมริกาได้กล่าวสุนทรพจน์เพื ่อเชิดชูเกียรติทหารที ่พลีชีพในเหตุการณ์สงครามกลางเมือง  ณ เมืองเกตติสเบอร์ก  
ในมลรัฐเพนซิลวาเนีย เมื่อวันที่19 พฤศจิกายน ค.ศ. 1863 ความตอนหนึ่งว่า “Government of the people, by the people 
and for the people, shall not perish from the Earth.” แปลว่า “รัฐบาลของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน  
จะไม่มีวันสูญสลายไปจากผืนพิภพนี้”  ในขณะที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล อาจารย์ประจำภาควิชา
กฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กล่าวถึงความหมายของประชาธิปไตยว่า “ประชาชนจะเป็นผู้ริเริ่ม
และจะเป็นผู้ตัดสินใจครั้งสุดท้ายเป็นองค์ประกอบสําคัญที่สุด” (ปริญญา เทวานฤมิตรกุล, 2544) จึงกล่าวได้ว่าระบอบ
ประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองที่ประชาชนสามารถใช้สิทธิอำนาจและหน้าที่ของตนได้ด้วยตนเอง เรียกว่า ประชาธิปไตย
ทางตรง (Direct Democracy) อาทิ การถอดถอนผู้ได้รับการเลือกตั้งออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ (Recall) การออกเสียง
ประชามติ (Referendum)  และการริเริ ่มเสนอกฎหมายโดยประชาชน  (Initiative process) เป็นต้น นอกจากนี ้ประชาชน 
ยังสามารถใช้อำนาจผ่านผู้แทนของตน เรียกว่า ประชาธิปไตยแบบมีผู้แทน (Representative Democracy) ซึ่งมีที่มาโดยยึดโยง
จากประชาชนผ่านกระบวนการเลือกตั้ง  
             จะเห็นได้ว่าการริเริ่มเสนอกฎหมายโดยประชาชน ( Initiative Process) เป็นสิทธิของประชาชนที่จะเข้ามามีส่วนร่วม
ทางการเมืองตามหลักการของประชาธิปไตยโดยไม่จำเป็นต้องมีการเสนอกฎหมายผ่านผู้แทนของประชาชนสอดคล้องกับ 
หลักประชาธิปไตยทางตรง ซึ ่งบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้บัญญัติร ับรอง 
สิทธิของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญและเสนอกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติที่จะต้องดำเนินการ 
ตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้อง รวมถึงพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อ 
เสนอกฎหมาย พุทธศักราช 2556 ดว้ย 
ตารางที ่ 1 ผลการดำเนินงานการเข้าชื ่อเสนอกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (สำนักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร, 2563) 
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(สภาไม่รับหลักการ, นายกรัฐมนตรีไม่รับรองกรณี 
เป็นร่างเกี่ยวด้วยการเงิน, ครม.ชุดใหม่ไม่ร้องขอให้

พิจารณาภายหลังอายุของสภาสิ้นสุดหรือมีการยุบสภา, 
ประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญ) 

ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา

บังคับใช้เป็นกฎหมาย 

1. รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 

16 - 8 - 7 1 

2. รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 

51 - 7 - 36 8 

3. รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 

- 17 - 10 6 1 

19 - 1 18 - - 

รวม 103 16 28 49 10 

 

             จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่า ผลการดำเนินงานการเข้าชื ่อเสนอกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
ตั้งแต่มีกระบวนการริเริ่มเสนอกฎหมายโดยประชาชนมีกฎหมายที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาในกระบวนการนิติบัญญัติในประเทศไทย
ตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เรื่อยมาจนถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
จำนวนทั้งสิ ้น 103 ฉบับ สามารถประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายได้เพียง 10 ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ 9.71 เท่านั ้น นอกจากนี้ 
ยังพบปัญหาและอุปสรรคที่ประชาชนจะร่วมกันเข้าชื่อเสนอกฎหมายหลายประการ ดงัต่อไปนี ้ 



2056
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

             1. ปัญหาความไม่สอดคล้องของพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2556 กับรัฐธรรมนูญ  
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กล่าวคือ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2556 มาตรา 8 
กำหนดให้ร่างกฎหมายที่ประชาชนเสนอให้รัฐสภาพิจารณาได้นั้นต้องเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ  
ของชนชาวไทยตามหมวด 3 หรือแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามหมวด 5 แต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
ได้บัญญัติหมวด 5 เป็น “หน้าที่ของรัฐ” แล้ว จึงไม่สอดคล้องกัน ประกอบกับมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้บัญญัติ
สาระสำคัญเป็นหลักการที่ปรากฏเป็นครั้งแรก โดยกำหนดให้รัฐพึงมีกฎหมายเท่าที่จำเป็น ดำเนินการให้ประชาชนเข้าถึง  
ตัวบทกฎหมายได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่าย จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและการวิเคราะห์ผล 
ที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย (Checklist) ก่อนการตรากฎหมายและจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายหลังมีการบังคับใช้
กฎหมายอีกทั้งกำหนดควบคุมเนื้อหาของกฎหมาย (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย, 2560) โดยยังไม่ปรากฏว่ามีบทบัญญัติ 
แห่งกฎหมายใดที่กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินการตามมาตรา 77 เพื่ออำนวย 
ความสะดวกในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน 
             2. ปัญหาก่อนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายของรัฐสภา กล่าวคือ ประชาชนมีสิทธิที่จะเสนอร่างกฎหมาย
ตามรัฐธรรมนูญได้เฉพาะหมวด 3 ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย และ หมวด 5 หน้าที่ของรัฐเท่านั้น ทั้งไม่มีหน่วยงาน
เข้ามาช่วยดำเนินการในขั ้นตอนของการรวบรวมรายชื่อตามที ่ประชาชนร้องขอเหมือนกรณีของพระราชบัญญัติว่าด้วย 
การเข้าชื ่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2542 ที่บัญญัติให้คณะกรรมการการเลือกตั้งช่วยเหลือในการรวบรวมรายชื่อให้ครบถ้วน 
นอกจากนั้นยังขาดหน่วยงานที่เชี่ยวชาญในการทำหน้าที่ยกร่างกฎหมายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ไม่มีบทบัญญัติของกฎหมาย 
ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าชื่อกันเสนอร่างกฎหมายในรูปแบบของ “ข้อเสนอทั่วไป” ประกอบกับเกิดความยุ่งยากในการเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย หน่วยงานที่รับผิดชอบในการรวบรวมรายชื่อของประชาชนไม่มีการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ทะเบียนประวัติราษฎร (Online) หรือการใช้โปรแกรมสำหรับการอ่านบัตรประจำตัวประชาชน (Smart Card ID Reader) ยังคงใช้
รูปแบบการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลเป็นสำเนาเอกสาร ไม่มีการกำหนดระยะเวลาในการรวบรวมลายมือชื่อของประชาชนไว้ 
เป็นระยะเวลาที่ชัดเจนแน่นอนและพบว่าพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2556 มีบทลงโทษสูงเกินไป 
             3. ปัญหาระหว่างการพิจารณาร่างกฎหมายของรัฐสภา กล่าวคือ ฝ่ายนิติบัญญัติมักจะใช้อำนาจของตนในการ 
แก้ไขเปลี่ยนแปลงเนื้อความในร่างกฎหมายของประชาชนอันทำให้เนื้อหาสาระของร่างกฎหมายที่เสนอต่อรัฐสภาเปลี่ยนแปลงไป  
ไม่ตรงตามความต้องการที่แท้จริงของประชาชน นอกจากนั้นประชาชนที่ร่วมเข้าชื่อเสนอกฎหมายมักไม่ค่อยมีส่วนร่วมในขั้นตอน
ต่าง ๆ ของรัฐสภา เกิดปัญหาฝ่ายนิติบัญญัติไม่เห็นด้วยกับกฎหมายที่ประชาชนเข้าชื่อเสนอ ขาดระบบการจัดการฐานข้อมูล  
(Data Base) เพื่อจัดการปัญหาการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและจำนวนรายชื่อของประชาชนที่ร่วมเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับเอกสารจำนวนมากและไม่มีหลักการคงร่างกฎหมายของประชาชนที่ได้ร่วมกันเข้าชื่อเสนอให้ได้รับการพิจารณา 
อย่างต่อเนื่องภายหลังมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร  
              4. ปัญหาภายหลังการพิจารณาร่างกฎหมายของรัฐสภา กล่าวคือ เมื่อร่างกฎหมายที่ประชาชนได้ร่วมกันเข้าชื่อเสนอ
ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาบังคับใช้แล้ว เมื่อถึงคราวจะต้องชำระกฎหมาย รวมตลอดถึงปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัติใด ๆ  
ของกฎหมายดังกล่าว ไม่พบว่ามีหลักการหรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดให้สิทธิประชาชนที่ได้เคยเข้าชื ่อเสนอกฎหมายนั้น 
เข้ามามีส่วนร่วมในการชำระหรือปรับปรุงแก้ไขไว้เป็นการเฉพาะ  
 

วิธีดำเนินการ 
              งานวิจัยนี ้เป็นงานวิจัยทางนิติศาสตร์ โดยเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ดำเนินการวิจัยเอกสาร (Documentary 
Research) มุ ่งศึกษาวิเคราะห์จากเอกสารเป็นสำคัญ ค้นคว้าข้อมูลจากบทบัญญัติของกฎหมาย ประกอบตำรา บทความ 
ทางวิชาการ วารสารทางกฎหมาย ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เอกสารวิจัยที่ เกี ่ยวข้องทั ้งของประเทศไทยและต่างประเทศ  
ได้แก่ สหรัฐอเมริกา (มลรัฐแคลิฟอร์เนีย) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สมาพันธรัฐสวิส และสาธารณรัฐอิตาลี นำข้อมูลมาวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบหาข้อดี ข้อเสียและข้อสรุปเพื่อหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงกฎหมายต่อไป 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
                การปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มักกล่าวกันว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนนั้น หากพิจารณาจาก  
สิ่งที่เป็นอยู่ในสังคมปัจจุบันจะพบว่าไม่ได้เป็นไปตามหลักการดังกล่าวเสียทั้งหมด กล่าวคือ ระบอบประชาธิปไตยทางผู้แทน 
(Representative Democracy) อาจมีการบิดเบือนเจตนารมณ์ของประชาชนได้ โดยมุ่งแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่า
ประโยชน์ที่สังคมหรือประเทศชาติและประชาชนจะได้รับ ทำให้การทำหน้าที่ ของผู้แทนราษฎรไม่เกิดผลสัมฤทธิ์เท่าที่ควรจะเป็น 
ด้วยเหตุนี้การให้ประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยได้เข้ามาใช้สิทธิของตนเพื่อตัดสินใจต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง หรือที่เรียกว่า 
ระบอบประชาธิปไตยทางตรง (Direct Democracy) ผสมผสานกับระบอบประชาธิปไตยแบบมีผู้แทนเพื่อเสริมความบกพร่อง  
ซึ่งจะทำให้มีความสอดคล้องและเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่แท้จริงของประชาชนมากยิ่งขึ้น เรียกระบอบประชาธิปไตยลักษณะนี้ว่า 
เป็นประชาธิปไตยรูปแบบผสม (Mixed Democracy)   
              กระบวนการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยประชาชนนั้น นับเป็นกระบวนการที่มุ่งเน้ นการมีส่วนร่วมและการตัดสินใจ 
ของประชาชนได้เป็นอย่างดีและเป็นประชาธิปไตยทางตรงที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในต่างประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา  
(มลรัฐแคลิฟอร์เนีย) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สมาพันธรัฐสวิส และสาธารณรัฐอิตาลี เป็นต้น  
ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบการเขา้ชื่อเสนอกฎหมายของประเทศไทยและต่างประเทศ (สิทธิกร ศักดิ์แสง, 2559) 

 
ประเทศ 

เรื่อง 

ผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ประเภทกฎหมายที่ประชาชนสามารถ
เสนอได้ 

รูปแบบการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย กระบวนการเข้าชื่อเสนอกฎหมายและผลทางกฎหมาย 

สหรัฐอเมริกา 
(มลรัฐ

แคลิฟอร์เนีย) 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนไว้แล้วร้อยละ 5 
ของผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งหลังสุดสำหรับ
การเสนอกฎหมาย หรือ ร้อยละ 8 ของผู้ไป
ใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งหลังสุดสำหรับการเสนอ
แก้ไขรัฐธรรมนูญ 

รัฐธรรมนูญและรัฐบัญญัติ ทำเป็นคำขอพร้อมทัง้แนบร่างกฎหมาย ผู ้ร ิเร ิ ่มเสนอร่างกฎหมายให้อัยการสูงสุดของรัฐโดย
อัยการรัฐจะเตรียมช ื ่อกฎหมายและบทย่อของร ่าง
กฎหมายเสนอเลขาธิการรัฐ และผู้ริเริ่มมีเวลา 150 วันที่
จะรวบรวมลายมือชื่อ จากนั้นยื่นคำร้องไปยังสำนักงาน
เลือกตั้งเพ่ือพิสูจน์ลายมือชื่อ หากได้ลายมือชื่อครบตามที่
กฎหมายกำหนดก็จะนำร่างกฎหมายออกให้ประชาชน
ออกเสียงรับหรือปฏิเสธร่างกฎหมายนั้นในการเลือกตั้ง 

สหพันธ์
สาธารณรัฐ
เยอรมนี 

ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งโดยมีรูปแบบและ
จำนวนคนแตกต่างกันไปในแต่ละมลรัฐ 

รัฐธรรมนูญและรัฐบัญญัติ ต้องจัดทำเป็นร่างกฎหมายพร้อมเหตุผล มี 3 ขั้นตอนคือ 
1. เมื่อประชาชนจัดทำร่างกฎหมายเสนอต่อผู้แทนมลรัฐ
แล้ว หากตรวจสอบความถูกต้องแล้วชอบด้วยกฎหมายก็
ให้สภาพิจารณาต่อไป โดยประชาชนผู้ริเริ่มมีสิทธิเข้า
ชี้แจงต่อรัฐสภา หากเห็นชอบก็ประกาศใช้เป็นกฎหมาย
ต่อไป 
2. การเรียกร้องของประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง 
ลงนามสนับสนุนตามจำนวนและระยะเวลาที่กฎหมาย
กำหนดและส่งให้สภาผู้แทนราษฎรตราเป็นกฎหมาย
ต่อไป 
3. หากสภาผู้แทนราษฎรไม่เห็นชอบให้จัดให้มีการออก
เสียงประชามติ 

สมาพันธรัฐสวิส 1. กฎหมายระดับสหพันธรัฐเสนอโดยฝ่าย
บริหาร 
2. กฎหมายระดับมลรัฐเสนอโดยฝ่าย
ประชาชนได้ 
   ไม่มีข้อมูลว่าประชาชนมีสิทธิเสนอหรือ
แก้ไขร่างกฎหมายทั่วไป ยกเว้น 
   1) ประชาชน 100,000 คน เสนอแก้ไข
รัฐธรรมนูญสหพันธรัฐ 
   2) การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญของแต่ละ
มลรัฐ ประชาชนมีสิทธิเสนอแก้ไขตาม
จำนวนที่รัฐธรรมนูญแต่ละมลรัฐนั้นกำหนด 
เช่น 6,000 หรือ 10,000 คน เป็นต้น 

1. เสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญสหพันธรัฐ 
2. แก้ไขรัฐธรรมนูญของแต่ละมลรัฐ 
   การออกเสียงแสดงประชามติท่ี
กฎหมายบังคับให้ต้องทำมีอยู่ 3 
ประการ คือ 
   1) การออกเสียงแสดงประชามติต่อ
ร่างรัฐธรรมนูญ 
   2) การออกเสียงแสดงประชามติต่อ
กฎหมายของประเทศ ประเภท “รัฐ
กำหนด” 
   3) การออกเสียงแสดงประชามติต่อ
สนธิสัญญาบางประเภท 

1. ประชาชนสามารถเสนอแก้ไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญสหพันธรัฐ 
2. ประชาชนสามารถแก้ไขได้ทั้ง
รัฐธรรมนูญของแต่ละมลรัฐและกฎหมาย
ในระดับมลรัฐ แต่ไม่สามารถแก้ไข
กฎหมายสหพันธรัฐได้ 

1. แก้ไขรัฐธรรมนูญสหพันธรัฐ มลรัฐทั้งฉบับ 
2. แก้ไขรัฐธรรมนูญบางส่วน 
   มี 2 ขั้นตอน คือ 
   1) ร่างรัฐธรรมนูญส่วนที่ตนจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
   2) รัฐบาลจะต้องนำมาให้ประชาชนทั้งประเทศออก
เสียงแสดงประชามติว่าสมควรทำตามหรือไม่ หากผลการ
แสดงประชามติปรากฏออกมาว่าประชาชนเห็นด้วย 
รัฐบาลก็ต้องดำเนินการแก้ไขต่อไป 

สาธารณรัฐ
อิตาลี 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งอย่างน้อย 50,000 คน - ผู้ริเริ่มเสนอร่างกฎหมายจัดทำร่างกฎหมาย
โดยเรียงเป็นรายมาตรา 

1. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมาย 
2. นำร่างกฎหมายยื่นต่อรัฐสภาโดยแนบใบรับรองการ
เลือกตั้งของผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายมาให้ครบทุกคน 
3. รัฐสภาโดยสภาผู ้แทนราษฎรและวุฒิสภาจะเป็นผู้
พิจารณาร่างกฎหมายที่เข้าชื่อเสนอโดยประชาชน 

ประเทศไทย 1. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่า 
10,000 คน เข้าชื่อเสนอกฎหมายตามหมวด 
3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย หรือ
หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ ตามกฎหมายว่าด้วย
การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 

กฎหมายตามที ่กำหนดไว้ในหมวด 3 
สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย และ
หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ 

1. จัดทำในรูปแบบของร่างพระราชบัญญัติ 
2. มีบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบใน
การเสนอกฎหมาย 
3. มีบทบัญญัติแบ่งเป็นมาตราที่ชัดเจน 

1. ผู้ริเริ่มเสนอร่างพระราชบัญญัติ 
2. ประธานรัฐสภาวินิจฉัยหลกัการ 
3. ผู้ริเริ่มเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 
4. การประกาศรายชื่อผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมาย 
5. การวินิจฉัยร่างเกี่ยวด้วยการเงิน 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

             1. ปัญหาความไม่สอดคล้องของพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2556 กับรัฐธรรมนูญ  
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กล่าวคือ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2556 มาตรา 8 
กำหนดให้ร่างกฎหมายที่ประชาชนเสนอให้รัฐสภาพิจารณาได้นั้นต้องเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ  
ของชนชาวไทยตามหมวด 3 หรือแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามหมวด 5 แต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
ได้บัญญัติหมวด 5 เป็น “หน้าที่ของรัฐ” แล้ว จึงไม่สอดคล้องกัน ประกอบกับมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้บัญญัติ
สาระสำคัญเป็นหลักการที่ปรากฏเป็นครั้งแรก โดยกำหนดให้รัฐพึงมีกฎหมายเท่าที่จำเป็น ดำเนินการให้ประชาชนเข้าถึง  
ตัวบทกฎหมายได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่าย จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและการวิเคราะห์ผล 
ที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย (Checklist) ก่อนการตรากฎหมายและจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายหลังมีการบังคับใช้
กฎหมายอีกทั้งกำหนดควบคุมเนื้อหาของกฎหมาย (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย, 2560) โดยยังไม่ปรากฏว่ามีบทบัญญัติ 
แห่งกฎหมายใดที่กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินการตามมาตรา 77 เพื่ออำนวย 
ความสะดวกในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน 
             2. ปัญหาก่อนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายของรัฐสภา กล่าวคือ ประชาชนมีสิทธิที่จะเสนอร่างกฎหมาย
ตามรัฐธรรมนูญได้เฉพาะหมวด 3 ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย และ หมวด 5 หน้าที่ของรัฐเท่านั้น ทั้งไม่มีหน่วยงาน
เข้ามาช่วยดำเนินการในขั ้นตอนของการรวบรวมรายช่ือตามที ่ประชาชนร้องขอเหมือนกรณีของพระราชบัญญัติว่าด้วย 
การเข้าชื ่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2542 ที่บัญญัติให้คณะกรรมการการเลือกตั้งช่วยเหลือในการรวบรวมรายชื่อให้ครบถ้วน 
นอกจากนั้นยังขาดหน่วยงานที่เชี่ยวชาญในการทำหน้าที่ยกร่างกฎหมายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ไม่มีบทบัญญัติของกฎหมาย 
ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าชื่อกันเสนอร่างกฎหมายในรูปแบบของ “ข้อเสนอทั่วไป” ประกอบกับเกิดความยุ่งยากในการเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย หน่วยงานที่รับผิดชอบในการรวบรวมรายชื่อของประชาชนไม่มีการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ทะเบียนประวัติราษฎร (Online) หรือการใช้โปรแกรมสำหรับการอ่านบัตรประจำตัวประชาชน (Smart Card ID Reader) ยังคงใช้
รูปแบบการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลเป็นสำเนาเอกสาร ไม่มีการกำหนดระยะเวลาในการรวบรวมลายมือชื่อของประชาชนไว้ 
เป็นระยะเวลาที่ชัดเจนแน่นอนและพบว่าพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2556 มีบทลงโทษสงูเกินไป 
             3. ปัญหาระหว่างการพิจารณาร่างกฎหมายของรัฐสภา กล่าวคือ ฝ่ายนิติบัญญัติมักจะใช้อำนาจของตนในการ 
แก้ไขเปลี่ยนแปลงเนื้อความในร่างกฎหมายของประชาชนอันทำให้เนื้อหาสาระของร่างกฎหมายที่เสนอต่อรัฐสภาเปลี่ยนแปลงไป  
ไม่ตรงตามความต้องการที่แท้จริงของประชาชน นอกจากนั้นประชาชนที่ร่วมเข้าชื่อเสนอกฎหมายมักไม่ค่อยมีส่วนร่วมในขั้นตอน
ต่าง ๆ ของรัฐสภา เกิดปัญหาฝ่ายนิติบัญญัติไม่เห็นด้วยกับกฎหมายที่ประชาชนเข้าชื่อเสนอ ขาดระบบการจัดการฐานข้อมูล  
(Data Base) เพื่อจัดการปัญหาการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและจำนวนรายชื่อของประชาชนที่ร่วมเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับเอกสารจำนวนมากและไม่มีหลักการคงร่างกฎหมายของประชาชนที่ได้ร่วมกันเข้าชื่อเสนอให้ได้รับการพิจารณา 
อย่างต่อเนื่องภายหลังมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร  
              4. ปัญหาภายหลังการพิจารณาร่างกฎหมายของรัฐสภา กล่าวคือ เมื่อร่างกฎหมายที่ประชาชนได้ร่วมกันเข้าชื่อเสนอ
ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาบังคับใช้แล้ว เมื่อถึงคราวจะต้องชำระกฎหมาย รวมตลอดถึงปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัติใด ๆ  
ของกฎหมายดังกล่าว ไม่พบว่ามีหลักการหรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดให้สิทธิประชาชนที่ได้เคยเข้าชื ่อเสนอกฎหมายนั้น 
เข้ามามีส่วนร่วมในการชำระหรือปรับปรุงแก้ไขไว้เป็นการเฉพาะ  
 

วิธีดำเนินการ 
              งานวิจัยนี ้เป็นงานวิจัยทางนิติศาสตร์ โดยเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ดำเนินการวิจัยเอกสาร (Documentary 
Research) มุ ่งศึกษาวิเคราะห์จากเอกสารเป็นสำคัญ ค้นคว้าข้อมูลจากบทบัญญัติของกฎหมาย ประกอบตำรา บทความ 
ทางวิชาการ วารสารทางกฎหมาย ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เอกสารวิจัยที่ เกี ่ยวข้องทั ้งของประเทศไทยและต่างประเทศ  
ได้แก่ สหรัฐอเมริกา (มลรัฐแคลิฟอร์เนีย) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สมาพันธรัฐสวิส และสาธารณรัฐอิตาลี นำข้อมูลมาวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบหาข้อดี ข้อเสียและข้อสรุปเพื่อหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงกฎหมายต่อไป 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
                การปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มักกล่าวกันว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนนั้น หากพิจารณาจาก  
สิ่งที่เป็นอยู่ในสังคมปัจจุบันจะพบว่าไม่ได้เป็นไปตามหลักการดังกล่าวเสียทั้งหมด กล่าวคือ ระบอบประชาธิปไตยทางผู้แทน 
(Representative Democracy) อาจมีการบิดเบือนเจตนารมณ์ของประชาชนได้ โดยมุ่งแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่า
ประโยชน์ที่สังคมหรือประเทศชาติและประชาชนจะได้รับ ทำให้การทำหน้าท่ีของผู้แทนราษฎรไม่เกิดผลสัมฤทธิ์เท่าที่ควรจะเป็น 
ด้วยเหตุนี้การให้ประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยได้เข้ามาใช้สิทธิของตนเพื่อตัดสินใจต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง หรือที่เรียกว่า 
ระบอบประชาธิปไตยทางตรง (Direct Democracy) ผสมผสานกับระบอบประชาธิปไตยแบบมีผู้แทนเพื่อเสริมความบกพร่อง  
ซึ่งจะทำให้มีความสอดคล้องและเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่แท้จริงของประชาชนมากยิ่งขึ้น เรียกระบอบประชาธิปไตยลักษณะนี้ว่า 
เป็นประชาธิปไตยรูปแบบผสม (Mixed Democracy)   
              กระบวนการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยประชาชนนั้น นับเป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและการตัดสินใจ 
ของประชาชนได้เป็นอย่างดีและเป็นประชาธิปไตยทางตรงที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในต่างประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา  
(มลรัฐแคลิฟอร์เนีย) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สมาพันธรัฐสวิส และสาธารณรัฐอิตาลี เป็นต้น  
ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบการเขา้ชื่อเสนอกฎหมายของประเทศไทยและต่างประเทศ (สิทธิกร ศักดิ์แสง, 2559) 

 
ประเทศ 

เรื่อง 

ผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ประเภทกฎหมายที่ประชาชนสามารถ
เสนอได้ 

รูปแบบการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย กระบวนการเข้าชื่อเสนอกฎหมายและผลทางกฎหมาย 

สหรัฐอเมริกา 
(มลรัฐ

แคลิฟอร์เนีย) 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนไว้แล้วร้อยละ 5 
ของผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งหลังสุดสำหรับ
การเสนอกฎหมาย หรือ ร้อยละ 8 ของผู้ไป
ใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งหลังสุดสำหรับการเสนอ
แก้ไขรัฐธรรมนูญ 

รัฐธรรมนูญและรัฐบัญญัติ ทำเป็นคำขอพร้อมทัง้แนบร่างกฎหมาย ผู ้ร ิเร ิ ่มเสนอร่างกฎหมายให้อัยการสูงสุดของรัฐโดย
อัยการรัฐจะเตรียมช ื ่อกฎหมายและบทย่อของร ่าง
กฎหมายเสนอเลขาธิการรัฐ และผู้ริเริ่มมีเวลา 150 วันที่
จะรวบรวมลายมือชื่อ จากนั้นยื่นคำร้องไปยังสำนักงาน
เลือกตั้งเพ่ือพิสูจน์ลายมือชื่อ หากได้ลายมือชื่อครบตามที่
กฎหมายกำหนดก็จะนำร่างกฎหมายออกให้ประชาชน
ออกเสียงรับหรือปฏิเสธร่างกฎหมายนั้นในการเลือกตั้ง 

สหพันธ์
สาธารณรัฐ
เยอรมนี 

ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งโดยมีรูปแบบและ
จำนวนคนแตกต่างกันไปในแต่ละมลรัฐ 

รัฐธรรมนูญและรัฐบัญญัติ ต้องจัดทำเป็นร่างกฎหมายพร้อมเหตุผล มี 3 ขั้นตอนคือ 
1. เมื่อประชาชนจัดทำร่างกฎหมายเสนอต่อผู้แทนมลรัฐ
แล้ว หากตรวจสอบความถูกต้องแล้วชอบด้วยกฎหมายก็
ให้สภาพิจารณาต่อไป โดยประชาชนผู้ริเริ่มมีสิทธิเข้า
ชี้แจงต่อรัฐสภา หากเห็นชอบก็ประกาศใช้เป็นกฎหมาย
ต่อไป 
2. การเรียกร้องของประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง 
ลงนามสนับสนุนตามจำนวนและระยะเวลาที่กฎหมาย
กำหนดและส่งให้สภาผู้แทนราษฎรตราเป็นกฎหมาย
ต่อไป 
3. หากสภาผู้แทนราษฎรไม่เห็นชอบให้จัดให้มีการออก
เสียงประชามติ 

สมาพันธรัฐสวิส 1. กฎหมายระดับสหพันธรัฐเสนอโดยฝ่าย
บริหาร 
2. กฎหมายระดับมลรัฐเสนอโดยฝ่าย
ประชาชนได้ 
   ไม่มีข้อมูลว่าประชาชนมีสิทธิเสนอหรือ
แก้ไขร่างกฎหมายทั่วไป ยกเว้น 
   1) ประชาชน 100,000 คน เสนอแก้ไข
รัฐธรรมนูญสหพันธรัฐ 
   2) การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญของแต่ละ
มลรัฐ ประชาชนมีสิทธิเสนอแก้ไขตาม
จำนวนที่รัฐธรรมนูญแต่ละมลรัฐนั้นกำหนด 
เช่น 6,000 หรือ 10,000 คน เป็นต้น 

1. เสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญสหพันธรัฐ 
2. แก้ไขรัฐธรรมนูญของแต่ละมลรัฐ 
   การออกเสียงแสดงประชามติท่ี
กฎหมายบังคับให้ต้องทำมีอยู่ 3 
ประการ คือ 
   1) การออกเสียงแสดงประชามติต่อ
ร่างรัฐธรรมนูญ 
   2) การออกเสียงแสดงประชามติต่อ
กฎหมายของประเทศ ประเภท “รัฐ
กำหนด” 
   3) การออกเสียงแสดงประชามติต่อ
สนธิสัญญาบางประเภท 

1. ประชาชนสามารถเสนอแก้ไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญสหพันธรัฐ 
2. ประชาชนสามารถแก้ไขได้ทั้ง
รัฐธรรมนูญของแต่ละมลรัฐและกฎหมาย
ในระดับมลรัฐ แต่ไม่สามารถแก้ไข
กฎหมายสหพันธรัฐได้ 

1. แก้ไขรัฐธรรมนูญสหพันธรัฐ มลรัฐทั้งฉบับ 
2. แก้ไขรัฐธรรมนูญบางส่วน 
   มี 2 ขั้นตอน คือ 
   1) ร่างรัฐธรรมนูญส่วนที่ตนจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
   2) รัฐบาลจะต้องนำมาให้ประชาชนทั้งประเทศออก
เสียงแสดงประชามติว่าสมควรทำตามหรือไม่ หากผลการ
แสดงประชามติปรากฏออกมาว่าประชาชนเห็นด้วย 
รัฐบาลก็ต้องดำเนินการแก้ไขต่อไป 

สาธารณรัฐ
อิตาลี 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งอย่างน้อย 50,000 คน - ผู้ริเริ่มเสนอร่างกฎหมายจัดทำร่างกฎหมาย
โดยเรียงเป็นรายมาตรา 

1. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมาย 
2. นำร่างกฎหมายยื่นต่อรัฐสภาโดยแนบใบรับรองการ
เลือกตั้งของผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายมาให้ครบทุกคน 
3. รัฐสภาโดยสภาผู ้แทนราษฎรและวุฒิสภาจะเป็นผู้
พิจารณาร่างกฎหมายที่เข้าชื่อเสนอโดยประชาชน 

ประเทศไทย 1. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่า 
10,000 คน เข้าชื่อเสนอกฎหมายตามหมวด 
3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย หรือ
หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ ตามกฎหมายว่าด้วย
การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 

กฎหมายตามที ่กำหนดไว้ในหมวด 3 
สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย และ
หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ 

1. จัดทำในรูปแบบของร่างพระราชบัญญัติ 
2. มีบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบใน
การเสนอกฎหมาย 
3. มีบทบัญญัติแบ่งเป็นมาตราที่ชัดเจน 

1. ผู้ริเริ่มเสนอร่างพระราชบัญญัติ 
2. ประธานรัฐสภาวินิจฉัยหลกัการ 
3. ผู้ริเริ่มเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 
4. การประกาศรายชื่อผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมาย 
5. การวินิจฉัยร่างเกี่ยวด้วยการเงิน 
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2. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่า 
50,000 คน เสนอญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญ ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย 

เข้าใจได้ว่ามีความประสงค์จะตรากฎหมาย
ในเรื่องใด 
4. ระบุหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติ
ว่าให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างไร 
5. จัดทำบันทึกสรุปสาระสำคัญและคำ
ชี้แจงความมุง่หมาย 

6. การจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 77 
7. ประธานรัฐสภาบรรจุระเบียบวาระให้รัฐสภาพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัตินั้นต่อไป 

             

              จากตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่า ประเทศไทยมีกระบวนการในการเข้าชื ่อเสนอกฎหมายของประชาชน  เช่นเดียวกับ
สหรัฐอเมริกา (มลรัฐแคลิฟอร์เนีย) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สมาพันธรัฐสวิส และสาธารณรัฐอิตาลี แต่การดำเนินการ 
บางประการนั้นแตกต่างกัน กล่าวคือ ประเทศไทยกำหนดผู้ร่วมกันเข้าชื่อเสนอกฎหมายที่มีความแน่นอนว่าต้องมีจำนวนเท่าใด
เช่นเดียวกันกับสาธารณรัฐอิตาลี (สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร , 2549) ในขณะที่สหรัฐอเมริกา (มลรัฐแคลิฟอร์เนีย) 
กำหนดเป็นอัตราร้อยละ ซึ่งจำนวนของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะมากหรือน้อยในการเข้าชื ่อเสนอกฎหมายจึงขึ ้นอยู่กับ  
จำนวนของผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งหลังสุด ประการต่อมาประเทศไทยจำกัดกฎหมายที่ประชาชนสามารถเสนอได้ตามที่กำหนดไว้ 
ในหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย และหมวด 5 หน้าที่ของรัฐเท่านั้น ซึ่งแตกต่างจากสหรัฐอเมริกา (มลรัฐแคลิฟอร์เนีย) 
และ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีที่เปิดกว้างให้ประชาชนสามารถเข้าชื่อเสนอกฎหมายทั้งรัฐธรรมนูญและรัฐบัญญัติ ส่วนรูปแบบ
ของการเข้าชื่อเสนอกฎหมายนั้นมีลักษณะคล้ายคลึงกันในหลายประเทศที่กำหนดให้ผู้ริเริ่มจัดทำเป็นร่างกฎหมายพร้อมเหตุผล
ประกอบและในกรณีของกระบวนการเข้าชื่อเสนอกฎหมายนั้นประเทศไทยกำหนดให้ผู้ริเริ ่มจะต้องเสนอร่างพระราชบัญญัติ 
ให้ประธานรัฐสภาวินิจฉัยหลักการก่อนที่จะนำไปให้ประชาชนร่วมกันเข้าชื่อ ประกอบกับอำนาจในการตัดสินใจขั้นสุดท้ายมักขั้นอยู่
กับฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร เช่น การวินิจฉัยร่างกฎหมายเกี่ยวด้วยการเงิน ในขณะที่สหรัฐอเมริกา (มลรัฐแคลิฟอร์เนีย) 
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและสมาพันธรัฐสวิสกำหนดให้อำนาจในการตัดสินใจขั้นสุดท้ายขึ้นอยู่กับประชาชน โดยใช้วิธีการ 
จัดให้มีการออกเสียงประชามติ  
              อย่างไรก็ตามประเทศไทยมีลักษณะที่คุ ้นชินกับประชาธิปไตยทางผู้แทนเป็นอย่างมาก ทำให้กลไกการมีส่วนร่วม 
ทางการเมืองของประชาชนของประเทศไทยยังไม่ประสบความสำเร็จและไม่สมบูรณ์เหมือนต่างประเทศ ซึ่งผลการศึกษาวิจัยพบว่า 
             1. กรณีปัญหาความไม่สอดคล้องของพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2556 กับรัฐธรรมนูญ  
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พบว่า พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2556  มีข้อความ 
หรือมาตราที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งมีศักดิ์ทางกฎหมายสูงกว่า จึงส่งผลให้เฉพาะข้อความ
หรือมาตราที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญนั้นใช้บังคับมิได้ ดังนั้นจึงควรดำเนินการยกร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 
ฉบับใหม่โดยมีหลักการสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันและกำหนดให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบในการดำเนินการตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มีหน้าที่จัดให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและการวิเคราะห์ผลที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย (Checklist) ก่อนการตรากฎหมายและดำเนินการ 
จัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายภายหลังมีการบังคับใช้กฎหมายในกรณีที่ประชาชนเข้าชื่อเสนอกฎหมายต่อรัฐสภาดว้ย 
             2. กรณีปัญหาก่อนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายของรัฐสภา พบว่า การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิ 
ในการเสนอร่างกฎหมายได้ทุกหมวดของรัฐธรรมนูญจะเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและให้ความสำคัญกับ
ประชาธิปไตยทางตรงมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้หากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เข้ามาช่วยดำเนินการในขั้นตอนของการรวบรวม
รายชื่อของประชาชนก็จะเป็นการอำนวยความสะดวกได้เป็นอย่างดี ส่วนปัญหาการยกร่างกฎหมายที่ประชาชนไม่สามารถ
ดำเนินการได้เองหรือดำเนินการแล้วไม่ครบถ้วนถูกต้องเพราะเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้น ควรจัดตั้ง
หน่วยงานหรือคณะกรรมการเพื่อรองรับภารกิจยกร่างกฎหมายให้กับประชาชนเป็นการเฉพาะ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชน 
เข้าชื ่อกันเสนอร่างกฎหมายในรูปแบบของ “ข้อเสนอทั่วไป” ได้ด้วย (วนิดา แสงสารพันธุ์, 2543) มีการลดความยุ ่งยาก 
ของการเข้าชื่อเสนอกฎหมายด้วยการใช้การเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร (Online) หรือ
การใช้โปรแกรมสำหรับการอ่านบัตรประจำตัวประชาชน (Smart Card ID Reader) เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 
และการก้าวเข้าสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) นอกจากนั้นการไม่กำหนดระยะเวลาในการรวบรวมลายมือชื่อ 
ของประชาชนอาจส่งผลให้ร่างกฎหมายที่ริเริ่มบางฉบับถูกเพิกเฉย ไม่ได้รับความสนใจเป็นผลใหม้ีการรวบรวมรายชื่อของประชาชน
เป็นไปอย่างล่าช้าจึงควรกำหนดกรอบระยะเวลาในการรวบรวมลายมือชื่อของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกับความต้องการ

ของประชาชนที่จะเข้าชื่อเสนอกฎหมายนั้นใหม่ในอนาคตและการที่พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2556 
กำหนดให้ผู ้ที ่ปลอมลายมือชื ่อ ใช้หรืออ้างลายมือชื ่อปลอมในการเข้าชื ่อเสนอกฎหมายต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี  
หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย , 2556) เห็นว่ามีอัตราโทษสูง
และอาจส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมลงชื ่อของประชาชน เป็นผลเสียกับประชาชนที่ขาดความรู ้ความเข้าใจกฎหมายได้  
(อานันท์ เกียรติสารพิภพ, 2560) จึงสมควรยกเลิกหรือปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมาย เนื่องจากพบว่าประมวลกฎหมาย
อาญาลักษณะความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง หมวดความผิดเกี่ยวกับเอกสาร มาตรา 264 ถึง มาตรา 268 ได้บัญญัติ
โทษความผิดฐานปลอมลายมือชื่อรวมถึงการใช้หรืออ้างเอกสารที่ลงลายมือชื่อปลอมไว้อยู่แล้ว จึงเห็นว่าไม่จำเป็นต้องกำหนด 
ให้มีโทษทางอาญาไว้เป็นการเฉพาะอีก นอกจากนั้นควรกำหนดให้มีโทษอุปกรณ์เพิ่มเติมในบทบัญญัติของพระราชบัญญัติว่าด้วย
การเข้าชื ่อเสนอกฎหมาย ได้แก่ การเพิกถอนสิทธิการเลือกตั ้งเป็นเวลา 5 ปี เมื ่อมีผู ้กระทำความผิดฐานปลอมลายมือชื่อ 
ในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายและต่อมาศาลได้พิจารณาลงโทษผู้กระทำความผิดตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญาแล้ว 
ให้ศาลเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งของผู้กระทำความผิดเป็นเวลา 5 ปี อันเป็นโทษอุปกรณ์ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยการเข้าชื ่อเสนอกฎหมายด้วย ทั้งนี ้เพราะเห็นว่าการเข้าชื ่อเสนอกฎหมายโดยประชาชนมีความสัมพันธ์โดยตรงกับ 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง กล่าวคือผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถใช้สิทธิของตนในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายได้ แต่หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งรายใด 
กระทำความผิดฐานปลอมรายมือชื่อในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายนับว่าเป็นการกระทำที่เป็นอันตรายต่อระบอบประชาธิปไตย 
สมควรใช้มาตรการเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งควบคู่กับโทษจำคุกและโทษปรับในทางอาญา อันเป็นลักษณะโต้ตอบต่อการกระทำ
ความผิดที ่เกิดขึ ้น จึงสมควรถูกตัดสิทธิขั ้นพื ้นฐานมิให้มีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้ ง ทั ้งยังสอดคล้องกับวัตุประสงค์ 
ในการลงโทษทางอาญาเพื่อข่มขู่และตัดโอกาสมิให้กระทำความผิดอีกด้วย 
             3. กรณีปัญหาระหว่างการพิจารณาร่างกฎหมายของรัฐสภา พบว่า การที่ฝ่ายนิติบัญญัติมักจะใช้อำนาจในการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงเนื้อความในร่างกฎหมายของประชาชนอันทำให้เนื้อหาสาระของร่างกฎหมายเปลี่ยนแปลงไป ไม่ตรงตามความ
ต้องการที่แท้จริงของประชาชนนั้น เห็นว่าควรเปิดโอกาสให้ประชาชนที่ร่วมเข้าชื่อเสนอกฎหมายมีส่วนร่วมในกระบวนการ
พิจารณาในขั้นตอนต่าง ๆ ของรัฐสภาด้วย โดยเฉพาะในชั้นวาระรับหลักการควรมีตัวแทนของประชาชนเข้าร่วมชี้แจงแสดงเหตุผล 
และหลักการของกฎหมายที่ตนได้เสนอต่อที่ประชุมสภา รวมถึงควรเพิ่มสัดส่วนของประชาชนในการเป็นกรรมาธิการวิสามัญ 
ให้มีจำนวนกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมาธิการวิสามัญทั้งหมด ทั้งนี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 128 
กำหนดให้การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าชื่อเสนอ ต้องกำหนดให้ผู้แทนของผู้มีสิ ทธิเลือกตั้งซึ่งเข้าชื่อเสนอ
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวร่วมเป็นกรรมาธิการวิสามัญด้วยไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมาธิการวิสามัญทั้งหมด   
เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าสัดส่วนผู้แทนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งเข้าชื่อเสนอกฎหมายที่ร่วมเป็นกรรมาธิการวิสามัญมีสัดส่วนน้อย 
เมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กล่าวคือมีจำนวนไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมาธิการวิสามัญทั้งหมด  
เห็นว่าไม่มีความเหมาะสมเพราะจะมีผลต่อการพิจารณาร่างกฎหมายที่ประชาชนเข้าชื ่อเสนอได้ โดยเฉพาะร่างกฎหมาย 
อาจไม่ผ่านการพิจารณาของรัฐสภาเนื่องจากเสียงข้างมากคือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอาจไม่เห็นด้วยกับการเสนอกฎหมาย 
ของประชาชน จึงสมควรแก้ไขเพิ ่มเติมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 128  
และข้อบังคับการประชุมสภาผู ้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 122 ให้เพิ ่มเติมสัดส่วนผู ้แทนของผู ้มีสิทธิเลือกตั ้งซึ ่งเข้าชื่อ 
เสนอร่างกฎหมายเพื่อร่วมเป็นกรรมาธิการวิสามัญให้มีจำนวนกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมาธิการวิสามัญทั้งหมด โดยมติของที่ประชุม
จะต้องถือเสียงข้างมากตัดสินชี้ขาดจากสัดส่วนระหว่างผู้แทนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจำนวนเท่า ๆ กัน 
นอกจากนี้เมื่อพิจารณาข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 121 ถึง ข้อ 124 ได้กำหนดให้การตั้งผู ้แทน 
ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามเป็นกรรมาธิการวิสามัญให้ใช้วิธีการคัดเลือกโดยคณะรัฐมนตรีเสนอชื่อไม่เกิน 
หนึ ่งในหกของจำนวนกรรมาธิการวิสามัญทั ้งหมดและจำนวนกรรมาธิการวิสามัญที ่เหลือให้ที ่ประชุมเลือกจากรายชื่อ 
ที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอ โดยมีจำนวนตามหรือใกล้เคียงกับอัตราส่วนของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของแต่ละพรรค
การเมืองที่มีอยู่ในสภา ซึ่งเห็นว่าการเสนอแต่งตั้งกรรมาธิการวิสามัญในสัดส่วนผู้แทนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้นจะต้องได้รับการเสนอ
ชื ่อจากคณะรัฐมนตรีหรือมีที่มาจากรายชื ่อที ่สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรเสนอตามสัดส่วนของพรรคการเมือง พิจารณาแล้ว 
ไม่มีความเหมาะสม เนื่องจากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะรัฐมนตรีหรือมีที่มาจากรายชื่อที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอ
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2. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่า 
50,000 คน เสนอญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญ ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย 

เข้าใจได้ว่ามีความประสงค์จะตรากฎหมาย
ในเรื่องใด 
4. ระบุหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติ
ว่าให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างไร 
5. จัดทำบันทึกสรุปสาระสำคัญและคำ
ชี้แจงความมุง่หมาย 

6. การจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 77 
7. ประธานรัฐสภาบรรจุระเบียบวาระให้รัฐสภาพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัตินั้นต่อไป 

             

              จากตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่า ประเทศไทยมีกระบวนการในการเข้าชื ่อเสนอกฎหมายของประชาชน  เช่นเดียวกับ
สหรัฐอเมริกา (มลรัฐแคลิฟอร์เนีย) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สมาพันธรัฐสวิส และสาธารณรัฐอิตาลี แต่การดำเนินการ 
บางประการนั้นแตกต่างกัน กล่าวคือ ประเทศไทยกำหนดผู้ร่วมกันเข้าชื่อเสนอกฎหมายที่มีความแน่นอนว่าต้องมีจำนวนเท่าใด
เช่นเดียวกันกับสาธารณรัฐอิตาลี (สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร , 2549) ในขณะที่สหรัฐอเมริกา (มลรัฐแคลิฟอร์เนีย) 
กำหนดเป็นอัตราร้อยละ ซึ่งจำนวนของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะมากหรือน้อยในการเข้าชื ่อเสนอกฎหมายจึงขึ ้นอยู่กับ  
จำนวนของผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งหลังสุด ประการต่อมาประเทศไทยจำกัดกฎหมายที่ประชาชนสามารถเสนอได้ตามที่กำหนดไว้ 
ในหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย และหมวด 5 หน้าที่ของรัฐเท่านั้น ซึ่งแตกต่างจากสหรัฐอเมริกา (มลรัฐแคลิฟอร์เนีย) 
และ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีท่ีเปิดกว้างให้ประชาชนสามารถเข้าชื่อเสนอกฎหมายทั้งรัฐธรรมนูญและรัฐบัญญัติ ส่วนรูปแบบ
ของการเข้าชื่อเสนอกฎหมายนั้นมีลักษณะคล้ายคลึงกันในหลายประเทศที่กำหนดให้ผู้ริเริ่มจัดทำเป็นร่างกฎหมายพร้อมเหตุผล
ประกอบและในกรณีของกระบวนการเข้าชื่อเสนอกฎหมายนั้นประเทศไทยกำหนดให้ผู้ริเริ ่มจะต้องเสนอร่างพระราชบัญญัติ 
ให้ประธานรัฐสภาวินิจฉัยหลักการก่อนที่จะนำไปให้ประชาชนร่วมกันเข้าชื่อ ประกอบกับอำนาจในการตัดสินใจขั้นสุดท้ายมักขั้นอยู่
กับฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร เช่น การวินิจฉัยร่างกฎหมายเกี่ยวด้วยการเงิน ในขณะที่สหรัฐอเมริกา (มลรัฐแคลิฟอร์เนีย) 
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและสมาพันธรัฐสวิสกำหนดให้อำนาจในการตัดสินใจขั้นสุดท้ายขึ้นอยู่กับประชาชน โดยใช้วิธีการ 
จัดให้มีการออกเสียงประชามติ  
              อย่างไรก็ตามประเทศไทยมีลักษณะที่คุ ้นชินกับประชาธิปไตยทางผู้แทนเป็นอย่างมาก ทำให้กลไกการมีส่วนร่วม 
ทางการเมืองของประชาชนของประเทศไทยยังไม่ประสบความสำเร็จและไม่สมบูรณ์เหมือนต่างประเทศ ซึ่งผลการศึกษาวิจัยพบว่า 
             1. กรณีปัญหาความไม่สอดคล้องของพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2556 กับรัฐธรรมนูญ  
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พบว่า พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2556  มีข้อความ 
หรือมาตราที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งมีศักดิ์ทางกฎหมายสูงกว่า จึงส่งผลให้เฉพาะข้อความ
หรือมาตราที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญนั้นใช้บังคับมิได้ ดังนั้นจึงควรดำเนินการยกร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 
ฉบับใหม่โดยมีหลักการสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันและกำหนดให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบในการดำเนินการตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มีหน้าที่จัดให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและการวิเคราะห์ผลที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย (Checklist) ก่อนการตรากฎหมายและดำเนินการ 
จัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายภายหลังมีการบังคับใช้กฎหมายในกรณีที่ประชาชนเข้าชื่อเสนอกฎหมายต่อรัฐสภาดว้ย 
             2. กรณีปัญหาก่อนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายของรัฐสภา พบว่า การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิ 
ในการเสนอร่างกฎหมายได้ทุกหมวดของรัฐธรรมนูญจะเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและให้ความสำคัญกับ
ประชาธิปไตยทางตรงมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้หากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เข้ามาช่วยดำเนินการในขั้นตอนของการรวบรวม
รายชื่อของประชาชนก็จะเป็นการอำนวยความสะดวกได้เป็นอย่างดี ส่วนปัญหาการยกร่างกฎหมายที่ประชาชนไม่สามารถ
ดำเนินการได้เองหรือดำเนินการแล้วไม่ครบถ้วนถูกต้องเพราะเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้น ควรจัดตั้ง
หน่วยงานหรือคณะกรรมการเพื่อรองรับภารกิจยกร่างกฎหมายให้กับประชาชนเป็นการเฉพาะ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชน 
เข้าชื ่อกันเสนอร่างกฎหมายในรูปแบบของ “ข้อเสนอทั่วไป” ได้ด้วย (วนิดา แสงสารพันธ์ุ, 2543) มีการลดความยุ ่งยาก 
ของการเข้าชื่อเสนอกฎหมายด้วยการใช้การเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร (Online) หรือ
การใช้โปรแกรมสำหรับการอ่านบัตรประจำตัวประชาชน (Smart Card ID Reader) เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 
และการก้าวเข้าสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) นอกจากนั้นการไม่กำหนดระยะเวลาในการรวบรวมลายมือชื่อ 
ของประชาชนอาจส่งผลให้ร่างกฎหมายที่ริเริ่มบางฉบับถูกเพิกเฉย ไม่ได้รับความสนใจเป็นผลใหม้ีการรวบรวมรายชื่อของประชาชน
เป็นไปอย่างล่าช้าจึงควรกำหนดกรอบระยะเวลาในการรวบรวมลายมือชื่อของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกับความต้องการ

ของประชาชนที่จะเข้าชื่อเสนอกฎหมายนั้นใหม่ในอนาคตและการที่พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2556 
กำหนดให้ผู ้ที ่ปลอมลายมือชื ่อ ใช้หรืออ้างลายมือชื ่อปลอมในการเข้าชื ่อเสนอกฎหมายต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี  
หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย , 2556) เห็นว่ามีอัตราโทษสูง
และอาจส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมลงชื ่อของประชาชน เป็นผลเสียกับประชาชนที่ขาดความรู ้ความเข้าใจกฎหมายได้  
(อานันท์ เกียรติสารพิภพ, 2560) จึงสมควรยกเลิกหรือปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมาย เนื่องจากพบว่าประมวลกฎหมาย
อาญาลักษณะความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง หมวดความผิดเกี่ยวกับเอกสาร มาตรา 264 ถึง มาตรา 268 ได้บัญญัติ
โทษความผิดฐานปลอมลายมือชื่อรวมถึงการใช้หรืออ้างเอกสารที่ลงลายมือชื่อปลอมไว้อยู่แล้ว จึงเห็นว่าไม่จำเป็นต้องกำหนด 
ให้มีโทษทางอาญาไว้เป็นการเฉพาะอีก นอกจากนั้นควรกำหนดให้มีโทษอุปกรณ์เพิ่มเติมในบทบัญญัติของพระราชบัญญัติว่าด้วย
การเข้าชื ่อเสนอกฎหมาย ได้แก่ การเพิกถอนสิทธิการเลือกตั ้งเป็นเวลา 5 ปี เมื ่อมีผู ้กระทำความผิดฐานปลอมลายมือชื่อ 
ในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายและต่อมาศาลได้พิจารณาลงโทษผู้กระทำความผิดตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญาแล้ว 
ให้ศาลเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งของผู้กระทำความผิดเป็นเวลา 5 ปี อันเป็นโทษอุปกรณ์ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยการเข้าชื ่อเสนอกฎหมายด้วย ทั้งนี ้เพราะเห็นว่าการเข้าชื ่อเสนอกฎหมายโดยประชาชนมีความสัมพันธ์โดยตรงกับ 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง กล่าวคือผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถใช้สิทธิของตนในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายได้ แต่หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งรายใด 
กระทำความผิดฐานปลอมรายมือชื่อในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายนับว่าเป็นการกระทำที่เป็นอันตรายต่อระบอบประชาธิปไตย 
สมควรใช้มาตรการเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งควบคู่กับโทษจำคุกและโทษปรับในทางอาญา อันเป็นลักษณะโต้ตอบต่อการกระทำ
ความผิดที ่เกิดขึ ้น จึงสมควรถูกตัดสิทธิขั ้นพื ้นฐานมิให้มีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้ ง ทั ้งยังสอดคล้องกับวัตุประสงค์ 
ในการลงโทษทางอาญาเพื่อข่มขู่และตัดโอกาสมิให้กระทำความผิดอีกด้วย 
             3. กรณีปัญหาระหว่างการพิจารณาร่างกฎหมายของรัฐสภา พบว่า การที่ฝ่ายนิติบัญญัติมักจะใช้อำนาจในการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงเนื้อความในร่างกฎหมายของประชาชนอันทำให้เนื้อหาสาระของร่างกฎหมายเปลี่ยนแปลงไป ไม่ตรงตามความ
ต้องการที่แท้จริงของประชาชนนั้น เห็นว่าควรเปิดโอกาสให้ประชาชนที่ร่วมเข้าชื่อเสนอกฎหมายมีส่วนร่วมในกระบวนการ
พิจารณาในขั้นตอนต่าง ๆ ของรัฐสภาด้วย โดยเฉพาะในชั้นวาระรับหลักการควรมีตัวแทนของประชาชนเข้าร่วมชี้แจงแสดงเหตุผล 
และหลักการของกฎหมายที่ตนได้เสนอต่อที่ประชุมสภา รวมถึงควรเพิ่มสัดส่วนของประชาชนในการเป็นกรรมาธิการวิสามัญ 
ให้มีจำนวนกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมาธิการวิสามัญทั้งหมด ทั้งนี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 128 
กำหนดให้การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าชื่อเสนอ ต้องกำหนดให้ผู้แทนของผู้มีสิ ทธิเลือกตั้งซึ่งเข้าชื่อเสนอ
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวร่วมเป็นกรรมาธิการวิสามัญด้วยไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมาธิการวิสามัญทั้งหมด   
เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าสัดส่วนผู้แทนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งเข้าชื่อเสนอกฎหมายที่ร่วมเป็นกรรมาธิการวิสามัญมีสัดส่วนน้อย 
เมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กล่าวคือมีจำนวนไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมาธิการวิสามัญทั้งหมด  
เห็นว่าไม่มีความเหมาะสมเพราะจะมีผลต่อการพิจารณาร่างกฎหมายที่ประชาชนเข้าชื ่อเสนอได้ โดยเฉพาะร่างกฎหมาย 
อาจไม่ผ่านการพิจารณาของรัฐสภาเนื่องจากเสียงข้างมากคือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอาจไม่เห็นด้วยกับการเสนอกฎหมาย 
ของประชาชน จึงสมควรแก้ไขเพิ ่มเติมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 128  
และข้อบังคับการประชุมสภาผู ้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 122 ให้เพิ ่มเติมสัดส่วนผู ้แทนของผู ้มีสิทธิเลือกตั ้งซึ ่งเข้าชื่อ 
เสนอร่างกฎหมายเพื่อร่วมเป็นกรรมาธิการวิสามัญให้มีจำนวนกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมาธิการวิสามัญทั้งหมด โดยมติของที่ประชุม
จะต้องถือเสียงข้างมากตัดสินชี้ขาดจากสัดส่วนระหว่างผู้แทนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจำนวนเท่า ๆ กัน 
นอกจากนี้เมื่อพิจารณาข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 121 ถึง ข้อ 124 ได้กำหนดให้การตั้งผู ้แทน 
ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามเป็นกรรมาธิการวิสามัญให้ใช้วิธีการคัดเลือกโดยคณะรัฐมนตรีเสนอชื่อไม่เกิน 
หนึ ่งในหกของจำนวนกรรมาธิการวิสามัญทั ้งหมดและจำนวนกรรมาธิการวิสามัญที ่เหลือให้ที ่ประชุมเลือกจากรายชื่อ 
ที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอ โดยมีจำนวนตามหรือใกล้เคียงกับอัตราส่วนของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของแต่ละพรรค
การเมืองที่มีอยู่ในสภา ซึ่งเห็นว่าการเสนอแต่งตั้งกรรมาธิการวิสามัญในสัดส่วนผู้แทนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้นจะต้องได้รับการเสนอ
ชื ่อจากคณะรัฐมนตรีหรือมีที่มาจากรายชื ่อที ่สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรเสนอตามสัดส่วนของพรรคการเมือง พิจารณาแล้ว 
ไม่มีความเหมาะสม เนื่องจากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะรัฐมนตรีหรือมีที่มาจากรายชื่อที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอ
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ตามสัดส่วนของพรรคการเมืองอาจไม่ได้เป็นผู้แทนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมายและอาจไม่มีเจตนารมณ์มุ่งมั่น 
ที่จะเสนอกฎหมายนั้นอย่างแท้จริง กล่าวคือ ได้รับการแต่งตั้งโดยมีจุดมุ่งหมายทางการเมืองบางประการเท่านั้นและเมื่อได้รับ 
การแต่งตั้งจากฝ่ายการเมืองก็ย่อมจะเกิดคำถามจากประชาชนได้ว่าการทำหน้าที่ของผู้ได้รับการแต่งตั้งนั้นจะเป็นไปเพื่อสนองตอบ
ทางการเมืองและผลประโยชน์ต่างตอบแทนเป็นสำคัญหรือไม่ โดยที่ประชาชนไม่ได้รับประโยชน์จากการแต่งตั้งดังกล่าว ดังนั้น 
จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้การตั้งผู้แทนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมายต้องมีที่มาประชาชนที่เข้าชื่อ
เสนอกฎหมายนั้น ๆ และกำหนดให้ผู ้ที ่ประสงค์จะเป็นผู ้แทนของผู ้มีสิทธิเลือกตั ้งซึ ่งเข้าชื ่อเสนอร่างกฎหมายในชั ้นของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญต้องมีที่มาจากบัญชีรายชื่อที่แนบมาพร้อมกับร่างกฎหมายที่ประชาชนได้เข้าชื่อเสนอ อันจะทำให้การ
ดำเนินการต่าง ๆ ของผู้แทนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งเข้าชื่อเสนอกฎหมายในชั้นกรรมาธิการวิสามัญเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่แท้จริง
ของประชาชนที่เข้าชื่อเสนอกฎหมาย ทั้งนี้เพราะมีที่มาจากประชาชนผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายนั้น ๆ โดยตรง กรณีปัญหาสมาชิก
รัฐสภาไม่เห็นพ้องด้วยกับร่างกฎหมายที่ประชาชนเข้าชื่อเสนอควรกำหนดให้อำนาจในการตัดสินใจขั้นสุดท้ายขึ้นอยู่กับประชาชน
ด้วยการจัดให้มีการออกเสียงประชามติ เมื่อผลการแสดงประชามติปรากฏออกมาว่าประชาชนเห็นด้วยให้มีการตรากฎหมายใด 
รัฐสภารวมถึงรัฐบาลต้องดำเนินการตราเป็นกฎหมายต่อไปดังเช่นกรณีของสหรัฐอเมริกา (มลรัฐแคลิฟอร์เนีย) สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนีและสมาพันธรัฐสวิส ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นการเฉพาะหรือดำเนินการไปพร้อมกับการเลือกตั้งทั่วไปก็ย่อมทำได้เพื่อ เป็นการ
ประหยัดงบประมาณและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน นอกจากนี้การนำเอาระบบการจัดการฐานข้อมูล (Data Base)  
มาใช้ จะช่วยแก้ไขปัญหาการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารจำนวนมากได้ และเพื่อให้ร่างกฎหมายของประชาชนที่ได้ร่วมกัน
เข้าชื่อเสนอให้ได้รับการพิจารณาอย่างต่อเนื่องภายหลังมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรจึงควรมีหลักการคงร่างกฎหมาย
ของประชาชนไว้ด้วย เพื่อที่จะสามารถดำเนินการต่อได้ทันทีเมื ่อมีสภาผู้แทนราษฎรชุดใหม่เข้าทำหน้าที่และไม่ต้องเริ ่มต้น
กระบวนการเขา้ชื่อเสนอกฎหมายใหมอ่ีกครั้งอันอาจทำให้เกิดความล่าช้าและขาดความต่อเนื่อง  
              4. กรณีปัญหาภายหลังการพิจารณาร่างกฎหมายของรัฐสภา พบว่าร่างกฎหมายท่ีประชาชนได้ร่วมกันเข้าชื่อเสนอได้
ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาบังคับใช้แล้ว เมื ่อถึงคราวจะต้องมีการชำระกฎหมายหรือปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัติใด ๆ  
ของกฎหมายดังกล่าว สมควรมีหลักการหรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายให้สิทธิแก่ประชาชนที่ได้เคยเข้าชื ่อเสนอกฎหมายนั้น 
เข้ามามีส่วนร่วมในการชำระหรือปรับปรุงแก้ไขไว้เป็นการเฉพาะ เพื ่อให้การชำระหรือปรับปรุงแก้ไข กฎหมายต้องตรง 
ตามเจตนารมณ์และความมุ่งหมายที่แท้จริงของประชาชนซึ่งได้ร่วมกันเข้าชื่อเสนออยู่แต่เดิม 
 

สรุปผลการวิจยั 
               เมื่อพิจารณาถึงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จะเห็นว่า มีบทบัญญัติที่มุ่งเน้น
การมีส่วนร่วมของประชาชนโดยเฉพาะการที่ประชาชนมีสิทธิเข้าชื่อเสนอกฎหมายได้ แต่ก็พบปัญหาและอุปสรรคที่ประชาชน 
จะร่วมกันเข้าชื่อเสนอกฎหมายทั้งปัญหาข้อกฎหมายและปัญหาในทางปฏิบัติหลัก ๆ อยู่ 4 ประการ ได้แก่ ประการแรกคือ  
ปัญหาความไม่สอดคล้องของพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2556 กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 ซึ่งเป็นปัญหาเรื่องลำดับศักดิ์ของกฎหมาย อันเนื่องมาจากกฎหมายลำดับศักดิ์ต่ำกว่าขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย 
ที ่มีลำดับศักดิ ์สูงกว่า ส่งผลให้เฉพาะข้อความหรือมาตราที ่ขัดต่อรัฐธรรมนูญนั ้นใช้บังคับมิได้ จึงควรดำเนินการยกร่าง
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมายฉบับใหม่และกำหนดให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบในการดำเนินการตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  ประการที่สองคือ  
ปัญหาก่อนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายของรัฐสภา เห็นควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิในการเสนอร่างกฎหมายได้
ทุกหมวดของรัฐธรรมนูญ กำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เข้ามาช่วยดำเนินการในขั้นตอนของการรวบรวมรายชื่อ 
ของประชาชน มีการจัดตั้งหน่วยงานหรือคณะกรรมการเพื ่อรองรับภารกิจยกร่างกฎหมายให้กับประชาชนเป็นการเฉพาะ  
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าชื่อกันเสนอร่างกฎหมายในรูปแบบของ “ข้อเสนอทั่วไป” ลดความยุ่งยากของการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
ด้วยการใช้การเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ มีการกำหนดกรอบระยะเวลาในการรวบรวมลายมือชื่อของประชาชน ไม่จำเป็นต้องกำหนด 
ให้มีโทษทางอาญาฐานปลอมลายมือชื่อไว้เป็นการเฉพาะในพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมายอีก ให้ใช้บทบัญญัติ 
ที่มีอยู่แล้วในประมวลกฎหมายอาญามาพิจารณาลงโทษผู้กระทำความผิดและกำหนดให้มีโทษอุปกรณ์เพิ่มเติมในบทบัญญัติ 

ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมายเพื่อเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งของผู้กระทำผิดฐานปลอมลายมือชื่อในการเข้าชื่อ
เสนอกฎหมายเป็นเวลา 5 ปี ประการที ่สามคือ ปัญหาระหว่างการพิจารณาร่างกฎหมายของรัฐสภา เห็นควรเปิดโอกาส 
ให้ประชาชนที่ร่วมเข้าชื่อเสนอกฎหมายมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาในขั้นตอนต่าง ๆ ของรัฐสภา ในชั้นวาระรับหลักการ 
ควรมีตัวแทนของประชาชนเข้าร่วมชี้แจงแสดงเหตุผลและหลักการของกฎหมายที่ตนได้เสนอต่อที่ประชุมสภา สมควรแก้ไขเพิ่มเติม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 128 และ ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
พ.ศ. 2562 ข้อ 122 ให้เพิ่มเติมสัดส่วนผู้แทนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งเข้าชื่อเสนอกฎหมายเพื่อร่วมเป็นกรรมาธิการวิสามัญ 
ให้มีจำนวนกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมาธิการวิสามัญทั้งหมด สมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้ผู้ที ่ประสงค์จะเป็นผู้แทน 
ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ ่งเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมายเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญต้องมีที่มาจากบัญชีรายชื่อที่แนบมาพร้อมกับ 
ร่างกฎหมายที่ประชาชนได้เข้าชื่อเสนอ ควรจัดให้มีการออกเสียงประชามติเพื่อตัดสินใจในขั้นสุดท้ายในการดำเนินการเกี่ยวกับ 
ร่างกฎหมายที่ประชาชนได้เข้าชื่อเสนอดังเช่นกรณีของสหรัฐอเมริกา (มลรัฐแคลิฟอร์เนีย) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและ
สมาพันธรัฐสวิส ทั ้งนำเอาระบบการจัดการฐานข้อมูล (Data Base) มาใช้แก้ไขปัญหาการตรวจสอบเอกสารจำนวนมาก  
และปัญหาประการสุดท้ายคือ ปัญหาภายหลังการพิจารณาร่างกฎหมายของรัฐสภา เห็นควรมีหลักการหรือบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
ให้สิทธิแก่ประชาชนที่ได้เคยเข้าชื่อเสนอกฎหมายนั้นเข้ามามีส่วนร่วมในการชำระหรือปรับปรุงแก้ไขไว้เป็นการเฉพาะ  ด้วยเหตุนี้ 
จึงจำเป็นที่จะต้องมีการแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติของกฎหมายให้มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมและให้ความสำคัญ 
กับประชาธิปไตยทางตรงมากยิ่งขึ้น นำหลักการให้สิทธิประชาชนเข้าชื่อเสนอกฎหมายของสหรัฐอเมริกา (มลรัฐแคลิฟอร์เนีย) 
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สมาพันธรัฐสวิสและสาธารณรัฐอิตาลีมาปรับใช้กับประเทศไทย เชื่อว่าจะส่งผลให้กระบวนการเข้าชื่อ
เสนอกฎหมายโดยประชาชนในกระบวนการนิติบัญญัติของประเทศไทยประสบผลสำเร็จตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยที่ต้องการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดับให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง  
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ตามสัดส่วนของพรรคการเมืองอาจไม่ได้เป็นผู้แทนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมายและอาจไม่มีเจตนารมณ์มุ่งม่ัน 
ที่จะเสนอกฎหมายนั้นอย่างแท้จริง กล่าวคือ ได้รับการแต่งตั้งโดยมีจุดมุ่งหมายทางการเมืองบางประการเท่านั้นและเมื่อได้รับ 
การแต่งตั้งจากฝ่ายการเมืองก็ย่อมจะเกิดคำถามจากประชาชนได้ว่าการทำหน้าที่ของผู้ได้รับการแต่งตั้งนั้นจะเป็นไปเพื่อสนองตอบ
ทางการเมืองและผลประโยชน์ต่างตอบแทนเป็นสำคัญหรือไม่ โดยที่ประชาชนไม่ได้รับประโยชน์จากการแต่งตั้งดังกล่าว ดังนั้น 
จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้การตั้งผู้แทนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมายต้องมีที่มาประชาชนที่เข้าชื่อ
เสนอกฎหมายนั้น ๆ และกำหนดให้ผู ้ที ่ประสงค์จะเป็นผู ้แทนของผู ้มีสิทธิเลือกตั ้งซึ ่งเข้าชื ่อเสนอร่างกฎหมายในชั ้นของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญต้องมีที่มาจากบัญชีรายชื่อที่แนบมาพร้อมกับร่างกฎหมายที่ประชาชนได้เข้าชื่อเสนอ อันจะทำให้การ
ดำเนินการต่าง ๆ ของผู้แทนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งเข้าชื่อเสนอกฎหมายในชั้นกรรมาธิการวิสามัญเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่แท้จริง
ของประชาชนที่เข้าชื่อเสนอกฎหมาย ทั้งนี้เพราะมีที่มาจากประชาชนผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายนั้น ๆ โดยตรง กรณีปัญหาสมาชิก
รัฐสภาไม่เห็นพ้องด้วยกับร่างกฎหมายที่ประชาชนเข้าชื่อเสนอควรกำหนดให้อำนาจในการตัดสินใจขั้นสุดท้ายขึ้นอยู่กับประชาชน
ด้วยการจัดให้มีการออกเสียงประชามติ เมื่อผลการแสดงประชามติปรากฏออกมาว่าประชาชนเห็นด้วยให้มีการตรากฎหมายใด 
รัฐสภารวมถึงรัฐบาลต้องดำเนินการตราเป็นกฎหมายต่อไปดังเช่นกรณีของสหรัฐอเมริกา (มลรัฐแคลิฟอร์เนีย) สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนีและสมาพันธรัฐสวิส ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นการเฉพาะหรือดำเนินการไปพร้อมกับการเลือกตั้งทั่วไปก็ย่อมทำได้เพื่อ เป็นการ
ประหยัดงบประมาณและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน นอกจากนี้การนำเอาระบบการจัดการฐานข้อมูล (Data Base)  
มาใช้ จะช่วยแก้ไขปัญหาการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารจำนวนมากได้ และเพื่อให้ร่างกฎหมายของประชาชนที่ได้ร่วมกัน
เข้าชื่อเสนอให้ได้รับการพิจารณาอย่างต่อเนื่องภายหลังมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรจึงควรมีหลักการคงร่างกฎหมาย
ของประชาชนไว้ด้วย เพื่อที่จะสามารถดำเนินการต่อได้ทันทีเมื ่อมีสภาผู้แทนราษฎรชุดใหม่เข้าทำหน้าที่และไม่ต้องเริ ่มต้น
กระบวนการเขา้ชื่อเสนอกฎหมายใหมอ่ีกครั้งอันอาจทำให้เกิดความล่าช้าและขาดความต่อเนื่อง  
              4. กรณีปัญหาภายหลังการพิจารณาร่างกฎหมายของรัฐสภา พบว่าร่างกฎหมายท่ีประชาชนได้ร่วมกันเข้าชื่อเสนอได้
ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาบังคับใช้แล้ว เมื ่อถึงคราวจะต้องมีการชำระกฎหมายหรือปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัติใด ๆ  
ของกฎหมายดังกล่าว สมควรมีหลักการหรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายให้สิทธิแก่ประชาชนที่ได้เคยเข้าชื ่อเสนอกฎหมายนั้น 
เข้ามามีส่วนร่วมในการชำระหรือปรับปรุงแก้ไขไว้เป็นการเฉพาะ เพื ่อให้การชำระหรือปรับปรุงแก้ไข กฎหมายต้องตรง 
ตามเจตนารมณ์และความมุ่งหมายที่แท้จริงของประชาชนซึ่งได้ร่วมกันเข้าชื่อเสนออยู่แต่เดิม 
 

สรุปผลการวิจยั 
               เมื่อพิจารณาถึงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จะเห็นว่า มีบทบัญญัติที่มุ่งเน้น
การมีส่วนร่วมของประชาชนโดยเฉพาะการที่ประชาชนมีสิทธิเข้าชื่อเสนอกฎหมายได้ แต่ก็พบปัญหาและอุปสรรคที่ประชาชน 
จะร่วมกันเข้าชื่อเสนอกฎหมายท้ังปัญหาข้อกฎหมายและปัญหาในทางปฏิบัติหลัก ๆ อยู่ 4 ประการ ได้แก่ ประการแรกคือ  
ปัญหาความไม่สอดคล้องของพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2556 กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 ซึ่งเป็นปัญหาเรื่องลำดับศักดิ์ของกฎหมาย อันเนื่องมาจากกฎหมายลำดับศักด์ิต่ำกว่าขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย 
ที ่มีลำดับศักดิ ์สูงกว่า ส่งผลให้เฉพาะข้อความหรือมาตราที ่ขัดต่อรัฐธรรมนูญนั ้นใช้บังคับมิได้ จึงควรดำเนินการยกร่าง
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมายฉบับใหม่และกำหนดให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบในการดำเนินการตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  ประการที่สองคือ  
ปัญหาก่อนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายของรัฐสภา เห็นควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิในการเสนอร่างกฎหมายได้
ทุกหมวดของรัฐธรรมนูญ กำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เข้ามาช่วยดำเนินการในขั้นตอนของการรวบรวมรายช่ือ 
ของประชาชน มีการจัดตั้งหน่วยงานหรือคณะกรรมการเพื ่อรองรับภารกิจยกร่างกฎหมายให้กับประชาชนเป็นการเฉพาะ  
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าชื่อกันเสนอร่างกฎหมายในรูปแบบของ “ข้อเสนอทั่วไป” ลดความยุ่งยากของการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
ด้วยการใช้การเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ มีการกำหนดกรอบระยะเวลาในการรวบรวมลายมือชื่อของประชาชน ไม่จำเป็นต้องกำหนด 
ให้มีโทษทางอาญาฐานปลอมลายมือชื่อไว้เป็นการเฉพาะในพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมายอีก ให้ใช้บทบัญญัติ 
ที่มีอยู่แล้วในประมวลกฎหมายอาญามาพิจารณาลงโทษผู้กระทำความผิดและกำหนดให้มีโทษอุปกรณ์เพิ่มเติมในบทบัญญัติ 

ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมายเพื่อเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งของผู้กระทำผิดฐานปลอมลายมือชื่อในการเข้าชื่อ
เสนอกฎหมายเป็นเวลา 5 ปี ประการที ่สามคือ ปัญหาระหว่างการพิจารณาร่างกฎหมายของรัฐสภา เห็นควรเปิดโอกาส 
ให้ประชาชนที่ร่วมเข้าชื่อเสนอกฎหมายมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาในขั้นตอนต่าง ๆ ของรัฐสภา ในชั้นวาระรับหลักการ 
ควรมีตัวแทนของประชาชนเข้าร่วมชี้แจงแสดงเหตุผลและหลักการของกฎหมายที่ตนได้เสนอต่อที่ประชุมสภา สมควรแก้ไขเพิ่มเติม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 128 และ ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
พ.ศ. 2562 ข้อ 122 ให้เพิ่มเติมสัดส่วนผู้แทนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งเข้าชื่อเสนอกฎหมายเพื่อร่วมเป็นกรรมาธิการวิสามัญ 
ให้มีจำนวนกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมาธิการวิสามัญทั้งหมด สมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้ผู้ที ่ประสงค์จะเป็นผู้แทน 
ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ ่งเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมายเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญต้องมีที่มาจากบัญชีรายชื่อที่แนบมาพร้อมกับ 
ร่างกฎหมายที่ประชาชนได้เข้าชื่อเสนอ ควรจัดให้มีการออกเสียงประชามติเพื่อตัดสินใจในขั้นสุดท้ายในการดำเนินการเกี่ยวกับ 
ร่างกฎหมายที่ประชาชนได้เข้าชื่อเสนอดังเช่นกรณีของสหรัฐอเมริกา (มลรัฐแคลิฟอร์เนีย) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและ
สมาพันธรัฐสวิส ทั ้งนำเอาระบบการจัดการฐานข้อมูล (Data Base) มาใช้แก้ไขปัญหาการตรวจสอบเอกสารจำนวนมาก  
และปัญหาประการสุดท้ายคือ ปัญหาภายหลังการพิจารณาร่างกฎหมายของรัฐสภา เห็นควรมีหลักการหรือบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
ให้สิทธิแก่ประชาชนที่ได้เคยเข้าชื่อเสนอกฎหมายนั้นเข้ามามีส่วนร่วมในการชำระหรือปรับปรุงแก้ไขไว้เป็นการเฉพาะ  ด้วยเหตุนี้ 
จึงจำเป็นที่จะต้องมีการแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติของกฎหมายให้มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมและให้ความสำคัญ 
กับประชาธิปไตยทางตรงมากยิ่งขึ้น นำหลักการให้สิทธิประชาชนเข้าชื่อเสนอกฎหมายของสหรัฐอเมริกา (มลรัฐแคลิฟอร์เนีย) 
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สมาพันธรัฐสวิสและสาธารณรัฐอิตาลีมาปรับใช้กับประเทศไทย เชื่อว่าจะส่งผลให้กระบวนการเข้าชื่อ
เสนอกฎหมายโดยประชาชนในกระบวนการนิติบัญญัติของประเทศไทยประสบผลสำเร็จตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยที่ต้องการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดับให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง  
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The Methods for Marketing development of Banpangmu Community Enterprise, 

Pangmu sub-district, Mueang District, Maehongsorn province.

Supasek Anuwat Ratchadaporn Hualarom Patcharasalid Kanittasen

Abstract
Introduction: Banpangmu Community Enterprise produces the fermented beans with the participation of the 

villager’s groups through the procession. The income and the profit those they have gained are the important 

parts of the community’s economy. However, there are some problems in Banpangmu Community Enterprise 

especially for the marketing and the products distribution. 

Objectives: To study the problems and the obstacles and find the methods for development of the fermented 

beans productions in Banpangmu village, Pangmu sub-district, Maehongsorn province

Methods: In this research, the researchers specified the research process by using the research methodology 

as a qualitative research. The unit of analysis is the Banpangmu Community Enterprise who produces the fermented 

beans and analyze the data by using content analysis. 

Results: It was found that the operations of the community enterprise have some problems from lacking 

knowledges and abilities in marketing and information’s technology those cause to the inefficiency of products 

distribution. The market’s advertisement and the public relation of the market have not been made. Moreover, 

there are some problems in the products quality and products design the methods for the development of 

marketing in community enterprise need to improving the products quality and the products design, especially the 

development of knowledges and information technology’s using skills for create new method of products 

distribution and marketing. 

Conclusion: The methods for the development of marketing in community enterprise need the integration of 

various government sectors for changing the traditional marketing to digital marketing.

Keywords: Community Enterprise, The fermented beans, Marketing development
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บทนำ 

 วิสาหกิจชุมชนเป็นองค์กรภาคประชาชน ซึ่งเกิดจากการที่ชุมชนมีการรวมตัวกัน ประกอบธุรกิจในระดับรากหญ้าการ
พัฒนาวิสาหกิจชุมชนเป็นแนวทางหน่ึงที่จะช่วยแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนและเป็นแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม และชุมชนให้มีความย่ังยืน เพราะเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนรู้จักใช้ทรัพยากรท้องถ่ิน ทำให้พวกเขาสามารถพ่ึงพาตนเองใน
ระยะยาวได้อย่างมั่นคง (เอกวิทย์ ณ ถลาง 2543, หน้า 126)  การที่วิสาหกิจชุมชนเข้ามาเป็นผู้รับช่วงการผลิต นอกจากจะ
ส่งผลทางเศรษฐกิจแล้ว ยังส่งผลทางสังคม คือ การมีงานทำของคนในชุมชนทำให้ไม่ต้องมีการย้ายถิ่นฐาน ครอบครัวได้อยู่
ร่วมกัน ส่งผลให้ครอบครัวอบอุ่น (Promsaka Na Sakolnakorn, T., Aim-Im-Tham, S. and Khamanarong, S, 2009) 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที ่ 12 (2560 – 2564) ที่มี
จุดมุ่งหมายในการแก้ปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนส่วนใหญ่ของประเทศเพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ย่ังยืน
และความอยู่ดีมีสุขของคนไทยภายใต้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเน้นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสังคมให้เป็น
รากฐานการพัฒนาที่สำคัญของประเทศ โดยให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนด้วยการบูรณาการ
กระบวนการผลิตบนฐานศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนอย่างสมดุล  เน้นการผลิตเพื่อการบริโภคอย่างพอเพียงภายใน
ชุมชนรวมทั้งพัฒนาระบบการบ่มเพาะวิสาหกิจชุมชนควบคู่ไปกับการสร้างผู้ประกอบการใหม่ ด้วยการพัฒนาความรู้ด้านการ
จัดการ พัฒนามาตรฐานสินค้า การสร้างตราสินค้า การจัดการเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา  และการพัฒนาทักษะในการประกอบ
อาชีพของกลุ่มต่างๆ ให้สอดคล้องกับความหลากหลายของชุมชน เพ่ือลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ 

 บ้านปางหมู ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยใหญ่  และชาวพื้นเมอืง  
กระเหรี่ยงแดง  กระเหรี่ยงขาว  และกระเหรี่ยงคอยาว ผลผลิตสำคัญในชุมชนได้แก่ ข้าว ถ่ัวหลือง กระเทียม วิสาหกิจชุมชน
บ้านปางหมู จึงก่อต้ังข้ึนเพ่ือดำเนินการแปรรูปถ่ัวเหลือง ซึ่งเป็นหน่ึงในผลผลิตหลักภายในชุมชน นำมาผ่านกระบวนการ เพ่ือ
ผลิตเป็นถ่ัวเน่า โดยชาวบ้านในชุมชนหมู่บ้านปางหมู มีส่วนร่วม ทั้งกระบวนการผลิต การบริหารจัดการ และการจัดจำหน่าย 
รายได้และผลกำไรของวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็กของหมู่บ้านปางหมู จึงเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในชุมชน 

  อย่างไรก็ตามวิสาหกิจชุมชนบ้านปางหมูยังประสบปัญหาในการดำเนินการสำคัญหลายประการ เช่น ประชาชนใน
หมู่บ้านมีฐานะยากจน สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ไม่มีความรู้เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ ขาดความรู้การบริหารจัดการ แรงงาน
ไม่มีคุณภาพ ขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การจัดการด้านการตลาด การผลิต และรูปแบบผลิตภีณฑ์ไม่มีประสิทธิภาพ ด้วย
เหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง แนวทางพัฒนาการตลาดของวิสาหกิจชุมชนบ้านปางหมู  หมู่บ้านปางหมู 
ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยใช้แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)  ประกอบ
ไปด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด และมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปน้ี 1. เพ่ือศึกษา
บริบทของวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ถ่ัวเน่า หมู่บ้านปางหมู ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2. เพ่ือ
ศึกษาปัญหาและอุปสรรคด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ถั ่วเน่า หมู่บ้านปางหมู ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 3.เพื่อแสวงหาแนวทางพัฒนาด้านการตลาดของวิสาหกิจชุมชนถั่วเน่า อันจะส่งผลให้วิสาหกิจชุมชนบ้านปางหมู
สามารถพัฒนาศักยภาพจนเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนได้อย่างย่ังยืน 
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วิธีการดำเนินการ 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดกระบวนวิธีการวิจัยเพื่อให้การศึกษาวิจัยบรรลุวัตถุประสงค์ โดยใช้ระเบียบวิธี
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือแสวงหาแนวทางพัฒนาการตลาดของวิสาหกิจชุมชนบ้านปางหมู ตำบลปางหมู 
อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ทั้งนี้ หน่วยที่ในการวิเคราะห์ข้อมูล (Unit of Analysis) คือ วิสาหกิจชุมชน
หมู่บ้านปางหมู กลุ่มถ่ัวเน่า เลือกผู้ให้ข้อมูลสำคัญด้วยการสุ่มแบบเจาะจง โดยผู้ให้ข้อมูลสำคัญ(Key Informant) ในการศึกษา
วิจัยครั้งน้ี คือ ประธานกลุ่มถ่ัวเน่า และสมาชิกภายในกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนหมู่บ้านปางหมู จำนวน 10 คน  และกำหนดข้ันตอน
ในการดำเนินการวิจัยเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์  ดังน้ี 

 ขั้นตอนที่ 1 การออกแบบการวิจัยเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 คือ เพ่ือศึกษาบริบทของวิสาหกิจชุมชนหมู่บ้านปาง
หมู ผลิตภัณฑ์ถ่ัวเน่า มีวิธีการวิจัย ดังน้ี 

1. ศึกษาข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structure-Interview) โดยทำการศึกษา ข้อมูลทุติยภูมิ 
เพ่ือเป็นการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของวิสาหกิจชุมชนบ้านปางหมู 

 2. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ถั่วเน่า โดยใช้ข้อมูลจากแหล่งต่ างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ข้อมูลวิธีการทำถ่ัวเหลืองหมัก สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานเกษตรจังหวัด
แม่ฮ่องสอน รายงานผลการศึกษาวิจัยอื่นๆ เป็นต้น 

ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบการวิจัยเพ่ือวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 คือ เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคการตลาดผลิตภัณฑ์ถ่ัว
เน่า หมู่บ้านปางหมู ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีวิธีการวิจัย ดังน้ี 

 ศึกษาข้อมูลเชิงลึกโดยการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structure-Interview) เพ่ือศึกษาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ
แนวทางพัฒนาการตลาดของวิสาหกิจชุมชนบ้านปางหมูจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก สมาชิกกลุ่มถ่ัวเน่าบ้าน
ปางหมู ซึ่งผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informant) ประกอบด้วย ประธานกลุ่มถ่ัวเน่า สมาชิกกลุ่มถ่ัวเน่า จำนวน 10 ราย  

 ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบการวิจัยเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 คือ เพ่ือศึกษาแนวทางพัฒนาการตลาดผลิตภัณฑ์ถ่ัว
เน่า หมู่บ้านปางหมู ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีวิธีการวิจัย ดังน้ี  

 หลังจากดำเนินการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structure-Interview) มีข้อมูลทุติยภูมิ และดำเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูล แล้วนั้น ผู้วิจัยจะนำข้อมูลที่ได้จากทั้ง 2 ส่วน มาวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ว่า
โครงสร้างแนวทางการตลาดของวิสาหกิจชุมชนบ้านปางหมูกลุ่มถั่วเน่ามีลักษณะเป็นอย่างไร ปัญหาและอุปสรรคแนวทาง
พัฒนาการตลาดของวิสาหกิจชุมชนบ้านปางหมูเป็นอย่างไร ผู้วิจัยก็นำข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการศึกษาข้างต้น มาจัดทำ
รวบรวม เพื่อหาแนวทางพัฒนาการตลาดของวิสาหกิจชุมชนบ้านปางหมู จังหวัดแม่ฮ่องสอน แล้วทำการลงภาคสนามศึกษา
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บทนำ 

 วิสาหกิจชุมชนเป็นองค์กรภาคประชาชน ซึ่งเกิดจากการที่ชุมชนมีการรวมตัวกัน ประกอบธุรกิจในระดับรากหญ้าการ
พัฒนาวิสาหกิจชุมชนเป็นแนวทางหน่ึงที่จะช่วยแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนและเป็นแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม และชุมชนให้มีความย่ังยืน เพราะเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนรู้จักใช้ทรัพยากรท้องถ่ิน ทำให้พวกเขาสามารถพ่ึงพาตนเองใน
ระยะยาวได้อย่างมั่นคง (เอกวิทย์ ณ ถลาง 2543, หน้า 126)  การที่วิสาหกิจชุมชนเข้ามาเป็นผู้รับช่วงการผลิต นอกจากจะ
ส่งผลทางเศรษฐกิจแล้ว ยังส่งผลทางสังคม คือ การมีงานทำของคนในชุมชนทำให้ไม่ต้องมีการย้ายถิ่นฐาน ครอบครัวได้อยู่
ร่วมกัน ส่งผลให้ครอบครัวอบอุ่น (Promsaka Na Sakolnakorn, T., Aim-Im-Tham, S. and Khamanarong, S, 2009) 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที ่ 12 (2560 – 2564) ที่มี
จุดมุ่งหมายในการแก้ปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนส่วนใหญ่ของประเทศเพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ย่ังยืน
และความอยู่ดีมีสุขของคนไทยภายใต้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเน้นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสังคมให้เป็น
รากฐานการพัฒนาที่สำคัญของประเทศ โดยให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนด้วยการบูรณาการ
กระบวนการผลิตบนฐานศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนอย่างสมดุล  เน้นการผลิตเพื่อการบริโภคอย่างพอเพียงภายใน
ชุมชนรวมทั้งพัฒนาระบบการบ่มเพาะวิสาหกิจชุมชนควบคู่ไปกับการสร้างผู้ประกอบการใหม่ ด้วยการพัฒนาความรู้ด้านการ
จัดการ พัฒนามาตรฐานสินค้า การสร้างตราสินค้า การจัดการเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา  และการพัฒนาทักษะในการประกอบ
อาชีพของกลุ่มต่างๆ ให้สอดคล้องกับความหลากหลายของชุมชน เพ่ือลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ 

 บ้านปางหมู ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยใหญ่  และชาวพื้นเมอืง  
กระเหรี่ยงแดง  กระเหรี่ยงขาว  และกระเหรี่ยงคอยาว ผลผลิตสำคัญในชุมชนได้แก่ ข้าว ถ่ัวหลือง กระเทียม วิสาหกิจชุมชน
บ้านปางหมู จึงก่อต้ังข้ึนเพ่ือดำเนินการแปรรูปถ่ัวเหลือง ซึ่งเป็นหน่ึงในผลผลิตหลักภายในชุมชน นำมาผ่านกระบวนการ เพ่ือ
ผลิตเป็นถ่ัวเน่า โดยชาวบ้านในชมุชนหมู่บ้านปางหมู มีส่วนร่วม ทั้งกระบวนการผลิต การบริหารจัดการ และการจัดจำหน่าย 
รายได้และผลกำไรของวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็กของหมู่บ้านปางหมู จึงเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในชุมชน 

  อย่างไรก็ตามวิสาหกิจชุมชนบ้านปางหมูยังประสบปัญหาในการดำเนินการสำคัญหลายประการ เช่น ประชาชนใน
หมู่บ้านมีฐานะยากจน สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ไม่มีความรู้เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ ขาดความรู้การบริหารจัดการ แรงงาน
ไม่มีคุณภาพ ขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การจัดการด้านการตลาด การผลิต และรูปแบบผลิตภีณฑ์ไม่มีประสิทธิภาพ ด้วย
เหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง แนวทางพัฒนาการตลาดของวิสาหกิจชุมชนบ้านปางหมู  หมู่บ้านปางหมู 
ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยใช้แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)  ประกอบ
ไปด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด และมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปน้ี 1. เพ่ือศึกษา
บริบทของวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ถ่ัวเน่า หมู่บ้านปางหมู ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2. เพ่ือ
ศึกษาปัญหาและอุปสรรคด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ถั ่วเน่า หมู่บ้านปางหมู ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 3.เพื่อแสวงหาแนวทางพัฒนาด้านการตลาดของวิสาหกิจชุมชนถั่วเน่า อันจะส่งผลให้วิสาหกิจชุมชนบ้านปางหมู
สามารถพัฒนาศักยภาพจนเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนได้อย่างย่ังยืน 
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วิธีการดำเนินการ 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดกระบวนวิธีการวิจัยเพื่อให้การศึกษาวิจัยบรรลุวัตถุประสงค์ โดยใช้ระเบียบวิธี
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือแสวงหาแนวทางพัฒนาการตลาดของวิสาหกิจชุมชนบ้านปางหมู ตำบลปางหมู 
อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ทั้งนี้ หน่วยที่ในการวิเคราะห์ข้อมูล (Unit of Analysis) คือ วิสาหกิจชุมชน
หมู่บ้านปางหมู กลุ่มถ่ัวเน่า เลือกผู้ให้ข้อมูลสำคัญด้วยการสุ่มแบบเจาะจง โดยผู้ให้ข้อมูลสำคัญ(Key Informant) ในการศึกษา
วิจัยครั้งน้ี คือ ประธานกลุ่มถ่ัวเน่า และสมาชิกภายในกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนหมู่บ้านปางหมู จำนวน 10 คน  และกำหนดข้ันตอน
ในการดำเนินการวิจัยเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์  ดังน้ี 

 ขั้นตอนที่ 1 การออกแบบการวิจัยเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 คือ เพ่ือศึกษาบริบทของวิสาหกิจชุมชนหมู่บ้านปาง
หมู ผลิตภัณฑ์ถ่ัวเน่า มีวิธีการวิจัย ดังน้ี 

1. ศึกษาข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structure-Interview) โดยทำการศึกษา ข้อมูลทุติยภูมิ 
เพ่ือเป็นการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของวิสาหกิจชุมชนบ้านปางหมู 

 2. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ถั่วเน่า โดยใช้ข้อมูลจากแหล่งต่ างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ข้อมูลวิธีการทำถ่ัวเหลืองหมัก สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานเกษตรจังหวัด
แม่ฮ่องสอน รายงานผลการศึกษาวิจัยอื่นๆ เป็นต้น 

ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบการวิจัยเพ่ือวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 คือ เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคการตลาดผลิตภัณฑ์ถ่ัว
เน่า หมู่บ้านปางหมู ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีวิธีการวิจัย ดังน้ี 

 ศึกษาข้อมูลเชิงลึกโดยการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structure-Interview) เพ่ือศึกษาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ
แนวทางพัฒนาการตลาดของวิสาหกิจชุมชนบ้านปางหมูจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก สมาชิกกลุ่มถ่ัวเน่าบ้าน
ปางหมู ซึ่งผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informant) ประกอบด้วย ประธานกลุ่มถ่ัวเน่า สมาชิกกลุ่มถ่ัวเน่า จำนวน 10 ราย  

 ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบการวิจัยเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 คือ เพ่ือศึกษาแนวทางพัฒนาการตลาดผลิตภัณฑ์ถ่ัว
เน่า หมู่บ้านปางหมู ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีวิธีการวิจัย ดังน้ี  

 หลังจากดำเนินการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structure-Interview) มีข้อมูลทุติยภูมิ และดำเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูล แล้วนั้น ผู้วิจัยจะนำข้อมูลที่ได้จากทั้ง 2 ส่วน มาวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ว่า
โครงสร้างแนวทางการตลาดของวิสาหกิจชุมชนบ้านปางหมูกลุ่มถั่วเน่ามีลักษณะเป็นอย่างไร ปัญหาและอุปสรรคแนวทาง
พัฒนาการตลาดของวิสาหกิจชุมชนบ้านปางหมูเป็นอย่างไร ผู้วิจัยก็นำข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการศึกษาข้างต้น มาจัดทำ
รวบรวม เพื่อหาแนวทางพัฒนาการตลาดของวิสาหกิจชุมชนบ้านปางหมู จังหวัดแม่ฮ่องสอน แล้วทำการลงภาคสนามศึกษา
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ด้วยการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured-Interview) เพื่อนำข้อเสนอแนะไปตรวจสอบและปรับปรุง แนวทาง
พัฒนาการตลาดของวิสาหกิจชุมชนบ้านปางหมู จังหวัดแม่ฮ่องสอนต่อไป 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

 จากการศึกษาบริบทของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มถ่ัวเน่าหมู่บ้านปางหมู พบว่า วิสาหกิจชุมชนบ้านปางหมู เป็นส่วนสำคัญ
ของการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในชุมชนเน่ืองจาก ก่อต้ังข้ึนเพ่ือดำเนินการแปรรูปถ่ัวเหลือง ซึ่งเป็นหน่ึงในผลผลิตหลักภายใน
ชุมชน นำมาผ่านกระบวนการ เพ่ือผลิตเป็นถ่ัวเน่า โดยชาวบ้านในชุมชนหมู่บ้านปางหมู มีส่วนร่วม ทั้งกระบวนการผลิต การ
บริหารจัดการ และการจัดจำหน่าย รายได้และผลกำไรของวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็กของหมู่บ้านปางหมู จึงเป็นส่วนสำคัญในต่อ
วิธีชีวิตในชุมชน รูปแบบการตลาดของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มถั่วเน่า ยังคงเป็นการตลาดแบบให้ความสำคัญกับสินค้า และอาศัย
ช่องทางการจัดจำหน่ายแบบด้ังเดิม โดยการรูปแบบการดำเนินกการ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มถ่ัวเน่าหมู่บ้านปางหมู ดำเนินกิจการ
โดยสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น อาศัยฐานลูกค้าที่มีรองรับอยู่เดิม ยังคงกำหนดราคา ส่งสินค้าจำหน่ายตามตลาด ผลิตตามคำสั่ง
สินค้าจากพ่อค้าแม่ค้าในจังหวัดใกล้เคียง ยังไม่มีการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย การทำการตลาด หรือประชาสัมพันธ์ในวง
กว้าง เหตุที่เป็นเช่นน้ัน เพราะผลิตภัณฑ์ถ่ัวเน่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเฉพาะตัว นิยมใช้ในการประกอบอาหารพ้ืนเมืองของชาว
ไทยใหญ่ ล้านนา ทำให้ตลาดมีความเฉพาะกลุ่ม ปัจจุบันมีความพยายามในการขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังกลุ่มผู้บริโภคที่รัก
สุขภาพ ต้องการบริโภคถั่วเหลืองแทนเนื้อสัตว์ ซึ่งถั่วเน่าแผ่นมีคุณค่าทางอาหารสูง มีประโยชน์ต่อผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มถ่ัวเน่า ยังไม่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รูปแบบการแปรรูป หรือแนวทางในการขยายกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มใหม่ๆ 

 นอกจากนั้นจากการศึกษาปัญหาและอุปสรรค ตามแนวคิดประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 4 ประการ 
(Kotler, 2006) ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดจำหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) น้ันพบว่าในการดำเนินการหลายประการ ประการแรก ปัญหาด้านผลิตภัณฑ์ (Product) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มถ่ัว
เน่าหมู่บ้านปางหมู ยังคงประสบปัญหาด้านการผลิต เน่ืองจากการผลิตถ่ัวเน่ายังคงใช้กระบวนการผลิตแบบด้ังเดิม ไม่ได้มีการ
ปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิต อาทิ ใช้ฟืนในการก่อไฟให้ความร้อน ทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ และวัตถุดิบมีราคาสูง 
นอกจากน้ันยังมีปัญหาด้านมาตรฐานคุณภาพของสินค้าท่ีแตกต่างกัน อันเป็นจากทักษะฝีมือของสมาชิกในกลุ่ม ทำให้คุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ทีไ่ม่สม่ำเสมอ ตลอดจนการขาดพัฒนาช่องทางการใช้ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่   

 ปัญหาด้านการผลิตดังกล่าว ส่งผลต่อปัญหาด้านราคา (Price) กล่าวคือ เมื่อไม่สามารถขยายปริมาณความต้องการ
บริโภคผลิตภัณฑ์ได้ จึงเป็นต้องตรึงราคาสินค้าไว้ในระดับเดิม แม้ว่าต้นทุนการผลิตจะมีการเปลี ่ยนแปลงไปก็ตาม อีกทั้ง
ผู้ประกอบการในกลุ่มจำนวนมาก ไม่สามารถคำนวณต้นทุนการผลิตที่แท้จริงได้ เนื่องจากไม่มีการทำบัญชี ทำให้บางราย
กำหนดราคาตามความจำเป็นทางการเงินของตนเอง  เช่น ลดราคา หรือ ขายสินค้าแบบเงินเชื่อ เพราะขาดกระแสเงินสด การ
ทีวิ่สาหกิจชุมชนกลุ่มถ่ัวเน่าไม่สามารถเข้าถึงเงินทุนจากสถาบันทางการเงิน ทำให้การพัฒนากระบวนการผลิตเป็นไปด้วยความ
ยากลำบาก 

 ปัญหาสำคัญสองประการสุดท้ายของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มถั ่วเน่าหมู่บ้านปางหมู คือ ปัญหาด้านการจัดจำหน่าย 
(Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ที่ยังใช้ช่องทางการจัดจำหน่ายแบบเดิม ไม่มชี่องทางการจัดจำหน่ายที่ชัดเจน 
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และสะดวกสำหรับผู้บริโภครายย่อย ขาดการพัฒนาการออกแบบและบรรจุภัณฑ์ และการพัฒนาแนวทางการประยุกต์ใช้
ผลิตภัณฑ์ถ่ัวเน่าในรูปแบบใหม่ๆ ขาดความรู้ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาเป็นเครื่องมือในการช่วยเพ่ิมช่องทางจำหน่าย 
หรือส่งเสริมการตลาดของตนเอง นอกจากน้ันกลุ่มวิสาหกิจชุมชนถ่ัวเน่า ยังขาดความรู้ ความสามารถในด้านการตลาด รวมทั้ง
ความรู้และทักษะในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการสื่อสารการตลาด และขยายผลิตภัณฑ์ของชุมชนจึงขาดการโฆษณา 
ประชาสัมพันธ์ หรือการทำการตลาดออนไลน์ ส่งผลให้ช่องทางการจัดจำหน่ายแคบ และไม่สามารถขยายกลุ่มผู ้บริโภค
ผลิตภัณฑ์ได้ 

 แนวทางพัฒนาการตลาดของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มถ่ัวเน่า จำเป็นต้องมีผู้สนับสนุนสำคัญที่จะทำให้เกิดการพัฒนา คือ 
หน่วยงานภาครัฐต่างๆ ทั้งรัฐบาลส่วนกลาง เช่น กระทรวง กรม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยทุกหน่วยงานภาครัฐ
จะต้องให้ความร่วมมือกันทำงานเชิงบูรณาการ กล่าวคือ ทำงานร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูล นอกจากน้ันวิสาหกิจชุมชนจะต้องมี
การพัฒนาตนเองในด้านการเรียนรู้ การจัดการความรู้ในองค์กรของตน การจัดการความรู้เป็นส่วนที่สำคัญเป็นอย่างย่ิงต่อการ
พัฒนาองค์กร (Wasko, M. and Faraj, S, 2000) การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นวิถีทางที่จะช่วย
ให้องค์การประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน นอกจากนั้นการนำการตลาดแบบดิจิตอลมาใช้ เพื่อส่งเสริมการตลาดและการจัด
จำหน่ายผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งจำเป็นอย่างย่ิง ผู้วิจัยสามารถสรุปแนวทางพัฒนาการตลาดของวิสาหกิจชุมชนบ้านปางหมูกลุ่มถ่ัวเน่า 
ได้ดังต่อไปน้ี 

 ประการแรก แนวทางการพัฒนาด้านการตลาด ผู้ประกอบการควรเปลี่ยนแนวคิดจากการผลิตนำการตลาด เปลี่ยน
มาเป็นการตลาดนำการผลิต สถาบันการศึกษาควรเข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการให้ความรู้และช่วยพัฒนาทักษะในการทำ
การตลาดแบบใหม่ โดยเฉพาะการตลาดแบบดิจิตอล หน่วยงานภาครัฐควรช่วยจัดหาสถานที่แสดงสินค้าสำหรับวิสาหกิจชุมชน
ประจำจังหวัด รวมทั้งให้การสนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชนมีโอกาสแสดงผลิตภัณฑ์ในงานแสดงสินค้า  

 ประการที่สอง การพัฒนาการผลิต รัฐจะต้องสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนเพื่อเพิ่มพื้นที่การปลูกถั่วให้มากขึ้นหรือหา
แหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพนอกจากน้ันจะต้องพัฒนาความเข้าใจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต รัฐ
จะต้องสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนให้พัฒนาตนเองไปสู่การได้มาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

 ประการที่สาม การลดต้นทุนการผลิต ผู้ประกอบการจะต้องเน้นการใช้วัตถุดิบที่ปลูกเองในท้องถิ่นมากกว่าที่จะ
นำเข้า หรือใช้วัตถุดิบที่มีต้นทุนต่ำแต่ยังคงคุณภาพที่ดีของวัตถุดิบ ปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและคุณภาพของ
สินค้าและบริการที่ดีขึ้น (Yang, C., and Huang, J.B, 2000)  และ ผู้บริหารวิสาหกิจชุมชนควรเปลี่ยนการจ่ายค่าแรงสมาชิก
ผู้ผลิตสินค้าจากการจ่ายเป็นรายวัน มาเป็นการจ่ายค่าแรงเป็นรายชิ้น หรือใช้วิธีการจ้างเหมา เพ่ือให้ต้นทุนการผลิตสอดคล้อง
กับผลิตภาพ 

 ประการที่สี่ การพัฒนาด้านระบบบัญชีและการเงิน หน่วยงานภาครัฐผู้รับจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนควรจะออก
ระเบียบเรื่องการทำบัญชีของวิสาหกิจชุมชน และมีการตรวจบัญชีอย่างสม่ำเสมอ เพ่ือให้วิสาหกิจชุมชนทุกแห่งได้จัดทำรายรับ 
– รายจ่าย สามารถคำนวณรายรับ – รายจ่าย สามารถบริหารงานการเงิน และต้นทุนการผลิตที่แท้จริง  
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ด้วยการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured-Interview) เพื่อนำข้อเสนอแนะไปตรวจสอบและปรับปรุง แนวทาง
พัฒนาการตลาดของวิสาหกิจชุมชนบ้านปางหมู จังหวัดแม่ฮ่องสอนต่อไป 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

 จากการศึกษาบริบทของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มถ่ัวเน่าหมู่บ้านปางหมู พบว่า วิสาหกิจชุมชนบ้านปางหมู เป็นส่วนสำคัญ
ของการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในชุมชนเน่ืองจาก ก่อต้ังข้ึนเพ่ือดำเนินการแปรรูปถ่ัวเหลือง ซึ่งเป็นหน่ึงในผลผลิตหลักภายใน
ชุมชน นำมาผ่านกระบวนการ เพ่ือผลิตเป็นถ่ัวเน่า โดยชาวบ้านในชุมชนหมู่บ้านปางหมู มีส่วนร่วม ทั้งกระบวนการผลิต การ
บริหารจัดการ และการจัดจำหน่าย รายได้และผลกำไรของวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็กของหมู่บ้านปางหมู จึงเป็นส่วนสำคัญในต่อ
วิธีชีวิตในชุมชน รูปแบบการตลาดของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มถั่วเน่า ยังคงเป็นการตลาดแบบให้ความสำคัญกับสินค้า และอาศัย
ช่องทางการจัดจำหน่ายแบบด้ังเดิม โดยการรูปแบบการดำเนินกการ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มถ่ัวเน่าหมู่บ้านปางหมู ดำเนินกิจการ
โดยสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น อาศัยฐานลูกค้าที่มีรองรับอยู่เดิม ยังคงกำหนดราคา ส่งสินค้าจำหน่ายตามตลาด ผลิตตามคำสั่ง
สินค้าจากพ่อค้าแม่ค้าในจังหวัดใกล้เคียง ยังไม่มีการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย การทำการตลาด หรือประชาสัมพันธ์ในวง
กว้าง เหตุที่เป็นเช่นน้ัน เพราะผลิตภัณฑ์ถ่ัวเน่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเฉพาะตัว นิยมใช้ในการประกอบอาหารพ้ืนเมืองของชาว
ไทยใหญ่ ล้านนา ทำให้ตลาดมีความเฉพาะกลุ่ม ปัจจุบันมีความพยายามในการขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังกลุ่มผู้บริโภคที่รัก
สุขภาพ ต้องการบริโภคถั่วเหลืองแทนเนื้อสัตว์ ซึ่งถั่วเน่าแผ่นมีคุณค่าทางอาหารสูง มีประโยชน์ต่อผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มถ่ัวเน่า ยังไม่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รูปแบบการแปรรูป หรือแนวทางในการขยายกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มใหม่ๆ 

 นอกจากนั้นจากการศึกษาปัญหาและอุปสรรค ตามแนวคิดประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 4 ประการ 
(Kotler, 2006) ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดจำหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) น้ันพบว่าในการดำเนินการหลายประการ ประการแรก ปัญหาด้านผลิตภัณฑ์ (Product) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มถ่ัว
เน่าหมู่บ้านปางหมู ยังคงประสบปัญหาด้านการผลิต เน่ืองจากการผลิตถ่ัวเน่ายังคงใช้กระบวนการผลิตแบบด้ังเดิม ไม่ได้มีการ
ปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิต อาทิ ใช้ฟืนในการก่อไฟให้ความร้อน ทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ และวัตถุดิบมีราคาสูง 
นอกจากน้ันยังมีปัญหาด้านมาตรฐานคุณภาพของสินค้าท่ีแตกต่างกัน อันเป็นจากทักษะฝีมือของสมาชิกในกลุ่ม ทำให้คุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ทีไ่ม่สม่ำเสมอ ตลอดจนการขาดพัฒนาช่องทางการใช้ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่   

 ปัญหาด้านการผลิตดังกล่าว ส่งผลต่อปัญหาด้านราคา (Price) กล่าวคือ เมื่อไม่สามารถขยายปริมาณความต้องการ
บริโภคผลิตภัณฑ์ได้ จึงเป็นต้องตรึงราคาสินค้าไว้ในระดับเดิม แม้ว่าต้นทุนการผลิตจะมีการเปลี ่ยนแปลงไปก็ตาม อีกทั้ง
ผู้ประกอบการในกลุ่มจำนวนมาก ไม่สามารถคำนวณต้นทุนการผลิตที่แท้จริงได้ เนื่องจากไม่มีการทำบัญชี ทำให้บางราย
กำหนดราคาตามความจำเป็นทางการเงินของตนเอง  เช่น ลดราคา หรือ ขายสินค้าแบบเงินเชื่อ เพราะขาดกระแสเงินสด การ
ทีวิ่สาหกิจชุมชนกลุ่มถ่ัวเน่าไม่สามารถเข้าถึงเงินทุนจากสถาบันทางการเงิน ทำให้การพัฒนากระบวนการผลิตเป็นไปด้วยความ
ยากลำบาก 

 ปัญหาสำคัญสองประการสุดท้ายของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มถั ่วเน่าหมู่บ้านปางหมู คือ ปัญหาด้านการจัดจำหน่าย 
(Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ที่ยังใช้ช่องทางการจัดจำหน่ายแบบเดิม ไม่มชี่องทางการจัดจำหน่ายที่ชัดเจน 
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และสะดวกสำหรับผู้บริโภครายย่อย ขาดการพัฒนาการออกแบบและบรรจุภัณฑ์ และการพัฒนาแนวทางการประยุกต์ใช้
ผลิตภัณฑ์ถ่ัวเน่าในรูปแบบใหม่ๆ ขาดความรู้ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาเป็นเครื่องมือในการช่วยเพ่ิมช่องทางจำหน่าย 
หรือส่งเสริมการตลาดของตนเอง นอกจากน้ันกลุ่มวิสาหกิจชุมชนถ่ัวเน่า ยังขาดความรู้ ความสามารถในด้านการตลาด รวมทั้ง
ความรู้และทักษะในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการสื่อสารการตลาด และขยายผลิตภัณฑ์ของชุมชนจึงขาดการโฆษณา 
ประชาสัมพันธ์ หรือการทำการตลาดออนไลน์ ส่งผลให้ช่องทางการจัดจำหน่ายแคบ และไม่สามารถขยายกลุ่มผู ้บริโภค
ผลิตภัณฑ์ได้ 

 แนวทางพัฒนาการตลาดของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มถ่ัวเน่า จำเป็นต้องมีผู้สนับสนุนสำคัญที่จะทำให้เกิดการพัฒนา คือ 
หน่วยงานภาครัฐต่างๆ ทั้งรัฐบาลส่วนกลาง เช่น กระทรวง กรม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยทุกหน่วยงานภาครัฐ
จะต้องให้ความร่วมมือกันทำงานเชิงบูรณาการ กล่าวคือ ทำงานร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูล นอกจากน้ันวิสาหกิจชุมชนจะต้องมี
การพัฒนาตนเองในด้านการเรียนรู้ การจัดการความรู้ในองค์กรของตน การจัดการความรู้เป็นส่วนที่สำคัญเป็นอย่างย่ิงต่อการ
พัฒนาองค์กร (Wasko, M. and Faraj, S, 2000) การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นวิถีทางที่จะช่วย
ให้องค์การประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน นอกจากนั้นการนำการตลาดแบบดิจิตอลมาใช้ เพื่อส่งเสริมการตลาดและการจัด
จำหน่ายผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งจำเป็นอย่างย่ิง ผู้วิจัยสามารถสรุปแนวทางพัฒนาการตลาดของวิสาหกิจชุมชนบ้านปางหมูกลุ่มถ่ัวเน่า 
ได้ดังต่อไปน้ี 

 ประการแรก แนวทางการพัฒนาด้านการตลาด ผู้ประกอบการควรเปลี่ยนแนวคิดจากการผลิตนำการตลาด เปลี่ยน
มาเป็นการตลาดนำการผลิต สถาบันการศึกษาควรเข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการให้ความรู้และช่วยพัฒนาทักษะในการทำ
การตลาดแบบใหม่ โดยเฉพาะการตลาดแบบดิจิตอล หน่วยงานภาครัฐควรช่วยจัดหาสถานที่แสดงสินค้าสำหรับวิสาหกิจชุมชน
ประจำจังหวัด รวมทั้งให้การสนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชนมีโอกาสแสดงผลิตภัณฑ์ในงานแสดงสินค้า  

 ประการที่สอง การพัฒนาการผลิต รัฐจะต้องสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนเพื่อเพิ่มพื้นที่การปลูกถั่วให้มากขึ้นหรือหา
แหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพนอกจากน้ันจะต้องพัฒนาความเข้าใจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต รัฐ
จะต้องสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนให้พัฒนาตนเองไปสู่การได้มาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

 ประการที่สาม การลดต้นทุนการผลิต ผู้ประกอบการจะต้องเน้นการใช้วัตถุดิบที่ปลูกเองในท้องถิ่นมากกว่าที่จะ
นำเข้า หรือใช้วัตถุดิบที่มีต้นทุนต่ำแต่ยังคงคุณภาพที่ดีของวัตถุดิบ ปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและคุณภาพของ
สินค้าและบริการที่ดีขึ้น (Yang, C., and Huang, J.B, 2000)  และ ผู้บริหารวิสาหกิจชุมชนควรเปลี่ยนการจ่ายค่าแรงสมาชิก
ผู้ผลิตสินค้าจากการจ่ายเป็นรายวัน มาเป็นการจ่ายค่าแรงเป็นรายชิ้น หรือใช้วิธีการจ้างเหมา เพ่ือให้ต้นทุนการผลิตสอดคล้อง
กับผลิตภาพ 

 ประการที่สี่ การพัฒนาด้านระบบบัญชีและการเงิน หน่วยงานภาครัฐผู้รับจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนควรจะออก
ระเบียบเรื่องการทำบัญชีของวิสาหกิจชุมชน และมีการตรวจบัญชีอย่างสม่ำเสมอ เพ่ือให้วิสาหกิจชุมชนทุกแห่งได้จัดทำรายรับ 
– รายจ่าย สามารถคำนวณรายรับ – รายจ่าย สามารถบริหารงานการเงิน และต้นทุนการผลิตที่แท้จริง  
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 แนวทางการพัฒนาท้ังสี่ประการข้างต้น เป็นแนวทางในการพัฒนาพ้ืนฐานทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน ใน
ขณะเดียวกัน การจะพัฒนาด้านการตลาดของวิสาหกิจชุมชนบ้านปางหมู มีความจำเป็นต้องใช้การตลาดแบบดิจิตอล เข้ามา
เป็นส่วนสำคัญ เพราะผลิตภัณฑ์ถ่ัวเน่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเฉพาะตัว จำเป็นต้องอาศัยการสื่อสารการตลาดเพ่ือขยายกลุ่ม
ผู้สนใจผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ (ตารางที่1) ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อเทียบกับการตลาดแบบดั้งเดิมแล้ว สภาพแวดล้อมของตลาดดิจิตอล มี
ปฏิสัมพันธ์มากกว่า เพราะไม่เพียงจะเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคเป็นผู้รับสื่อเท่านั้น ยังเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคเข้าไปมีบทบาทกับ
ตลาด อันจะนำไปสู่นวัตกรรม การเสริมพลังให้ผู้บริโภคและ การสร้างสรรค์ (Muller et. al, 2011) 

ตารางที่ 1 แสดงผลการศึกษา แนวทางพัฒนาการตลาดของวิสาหกิจชุมชนบ้านปางหมู ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  

จังหวัดแม่ฮ่องสอน   

ประเด็นปัญหา สภาพปัญหา แนวทางการพัฒนา แนวทางการใช้การตลาดแบบ
ดิจิตอล 

ปัญหาด้านการตลาด ขาดความรู ้ในการจัดการด้าน
การตลาด 
 
 
ขาดการขยายช่องทางการจัด
จำหน่ายใหม่ๆ 

สถาบ ันการศ ึกษาเสร ิมสร้าง
ความรู้ และทักษะด้านการตลาด
แบบดิจิตอล 
ใช้แนวคิดการตลาดนำการผลิต 
ภาครัฐสนับสนุนในการแสดง
สินค้า 

พัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย
และช่องทางการสื่อสารการตลาด
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 3 ประการ
คือ Line Facebook page และ
ร้านค้าออนไลน์ 

ปัญหาด้านการผลิต ขาดแคลนวัตถุดิบ วัตถุดิบมีราคา
ไม่คงที่ 
ต้นทุนแรงงานสูง 
ค ุณภาพสินค ้าม ีมาตรฐานไม่
สม่ำเสมอ 
ขาดการจัดการด้านบัญชี 
ไม ่สามารถเข ้าถ ึงเง ินทุนจาก
สถาบันทางการเงิน 

ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น 
 
จ่ายค่าแรงเป็นรายชิ้น 
พัฒนากระบวนการผลิต 
 
พัฒนาระบบบัญชี 
และพัฒนามาตรฐานการบริหาร
จัดการของวิสาหกิจชุมชน 

 
 
 
 
 
ใช้ระบบร้านค้าออนไลน์ เพื่อช่วย
ให้การจัดระบบข้อมูลการซื้อขาย
สะดวกกและชัดเจนยิ่งขึ้น 

ปัญหาด้านราคา ไม่สามารถปรับเปลี่ยนราคาตาม
ต้นทุนการผลิต 

 พ ัฒนาเร ื ่ อ ง ราว  เพ ื ่ อสร ้ า ง
มูลค่าเพิ ่มของผลิตภัณฑ์ ผ่าน 
Facebook page 

ปัญหาด้านการส่งเสริมการตลาด ขาดการส่งเสริมการตลาด  
ขาดการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ 
ขาดการสร ้างการยอมร ับ ใน
ผลิตภัณฑ์ของคนกลุ่มใหม่ๆ 

 
 

 
พัฒนารูปแบบ การใช้งานของ
ผลิตภ ัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เพื่อสุขภาพ และเผยแพร่ผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ 

 

 สาเหตุที่ผู้วิจัยเห็นว่าการตลาดแบบดิจิตอล (Digital Marketing) เป็นเครื่องมือสำคัญประการหนึ่งที่จะช่วยในการ
พัฒนาด้านการตลาด นั่นเพราะการตลาดแบบดิจิตอล ช่วยในการเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มใหม่ที่มีพฤติกรรมการบริโภคแบบใหม่ 
และสามารถเลือกกลุ ่มเฉพาะเจาะในการทำการตลาด (Niche Market) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสื่อสารการตลาดของ
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ผลิตภัณฑ์ถั่วเน่า นอกจากนั้นต้นทุนในการทำการตลาดแบบดิจิตอลยังสามารถควบคุมได้ตามความเหมาะสม อีกทั้งกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน สามารถดำเนินการเองได้ หากมีพัฒนาความรู้ ทักษะ และความเข้มแข็งของสมาชิกเพียงพอ  

 แนวทางในการพัฒนาด้านการตลาดแบบดิจิตอล ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มถ่ัวเน่าหมู่บ้านปางหมู  ผู้วิจัยอาศัยแนวคิด 
Social Media Sales Funnel (Periman, 2013) ซึ่งชี้ให้เห็นว่า กลยุทธ์ทางการตลาดโดยเฉพาะกลยุทธ์การขาย ควรเลือกสื่อ
สังคมออนไลน์อย่างไร ในการทำการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค เพ่ือประกอบในการวิเคราะห์เลือกวิธีการ
ทางการตลาด โดยงานชิ้นนี้ได้แบ่ง Social Media Sales Funnel เป็นส่วนตามวัตถุประสงค์ของกลยุทธ์ กล่าวคือ การสร้าง
การชี้นำ (Generate Leads) การสร้างความเชื่อถือ (Build Credibility)  อยู่ในใจ (Stay top of Mind) ขับเคลื่อนไปสู่การ
จำหน่าย (Drive to Sweet Spot) สร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ง (Strengthen Relationship) และ ได้รับการกล่าวขวัญ 
(Earn Referral) ซึ่งจะเห็นได้ว่า  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มถ่ัวเน่าหมู่บ้านปางหมู จำเป็นต้องใช้กลยุทธ์ เพ่ือสร้างการชี้นำ สร้างความ
เชื่อถือ และขับเคลื่อนไปสู่การจำหน่าย เพ่ือพัฒนาด้านการตลาด โดยควรมีการดำเนินการตามแนวทางดังต่อไปน้ี 

 ประการแรก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มถ่ัวเน่าหมู่บ้านปางหมูควรพัฒนาเรื่องราว เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์ ผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ Facebook page เพ่ือสร้างการชี้นำ และสร้างความเชื่อถือ จุดเด่นสำคัญประการหน่ึงคือ ผลิตภัณฑ์ถ่ัวเน่าเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ก่อเกิดจากวิถีชีวิต วัฒนธรรมของชุมชน การสร้างเรื่องราวเชิงวัฒนธรรม กระบวนการผลิตตามประเพณี ประโยชน์
ที่จะเกิดกับชุมชนจากผลิตภัณฑ์ถ่ัวเน่า จึงจะช่วยสื่อสารให้ผู้สนใจเห็นคุณค่าของผลิตภัณฑ์ 

 ประการที่สอง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มถ่ัวเน่าหมู่บ้านปางหมูควรพัฒนารูปแบบการใช้งานของผลิตภัณฑ์ เพราะโดยทั่วไป
แล้วผลิตภัณฑ์ถ่ัวเน่า ถูกใช้เฉพาะการประกอบอาหารพ้ืนเมือง ไม่ได้ถูกบริโภคในวงกว้าง อย่างไรก็ตามด้วยกระแสรักสุขภาพ
ในหมู่ผู้บริโภคในระยะที่ผ่านมา ผลิตถ่ัวเน่าจึงได้รับความสนใจ ในฐานะผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ  ดังน้ันจึงเป็นโอกาสสำคัญที่จะ
พัฒนารูปแบบผลิตใหม่ถ่ัวเน่า วิธีการประกอบอาหาร และวิธีการใช้งานใหม่ๆ โดยมีเป้าหมายเพ่ือสุขภาพ และเผยแพร่ข้อมูล
ต่างๆผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Facebook page เพื่อสร้างการชี้นำ (Generate Leads) ให้ผู้บริโภคสนใจ และเป็นการสร้าง
คุณค่าและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้สูงข้ึน 

 ประการต่อมา คือ ควรพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายและช่องทางการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ คือ 
Line Facebook page และร้านค้าออนไลน์ เนื่องจากในปัจจุบันช่องทางการจัดจำหน่ายของผลิตวิสาหกิจชุมชนกลุ่มถั่วเน่า
หมู่บ้านปางหมูใช้วิธีการจัดจำหน่ายแบบดั้งเดิม คือจำหน่ายผ่านพ่อค้า และส่งให้ร้านค้าตามตลาดเท่านั้น การเปิดร้านค้า
ออนไลน์ จึงเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ที่จำเป็น นอกจากน้ันการใช้ Line และ Facebook page อย่างเหมาะสมยังเป็น
ส่วนสำคัญในการสื่อสารสองทางกับผู้บริโภค ช่วยในการโปรโมตสินค้า จัดกิจกรรม หรือส่วนลด ขับเคลื่อนไปสู่การจำหนา่ย 
(Drive to Sweet Spot) ได้ในที่สุด  อีกท้ังการใช้ระบบร้านค้าออนไลน์ ยังมีส่วนช่วยให้การจัดระบบข้อมูลการซื้อขายสะดวก
และชัดเจนย่ิงข้ึน เพ่ือเป็นแก้ปัญหาในการจัดการวิสาหกิจชุมชนได้อีกทางหน่ึงด้วย 

สรุป 

 การดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มถั่วเน่าหมู่บ้านปางหมู มีปัญหาด้านการตลาดทั้ง ผู้ประกอบการขาดความรู้ 
ความสามารถในด้านการตลาด และความรู้ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินงาน ส่งผลให้ช่องทางการจัดจำหน่ายไม่
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 แนวทางการพัฒนาท้ังสี่ประการข้างต้น เป็นแนวทางในการพัฒนาพ้ืนฐานทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน ใน
ขณะเดียวกัน การจะพัฒนาด้านการตลาดของวิสาหกิจชุมชนบ้านปางหมู มีความจำเป็นต้องใช้การตลาดแบบดิจิตอล เข้ามา
เป็นส่วนสำคัญ เพราะผลิตภัณฑ์ถ่ัวเน่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเฉพาะตัว จำเป็นต้องอาศัยการสื่อสารการตลาดเพ่ือขยายกลุ่ม
ผู้สนใจผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ (ตารางที่1) ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อเทียบกับการตลาดแบบดั้งเดิมแล้ว สภาพแวดล้อมของตลาดดิจิตอล มี
ปฏิสัมพันธ์มากกว่า เพราะไม่เพียงจะเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคเป็นผู้รับสื่อเท่านั้น ยังเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคเข้าไปมีบทบาทกับ
ตลาด อันจะนำไปสู่นวัตกรรม การเสริมพลังให้ผู้บริโภคและ การสร้างสรรค์ (Muller et. al, 2011) 

ตารางที่ 1 แสดงผลการศึกษา แนวทางพัฒนาการตลาดของวิสาหกิจชุมชนบ้านปางหมู ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  

จังหวัดแม่ฮ่องสอน   

ประเด็นปัญหา สภาพปัญหา แนวทางการพัฒนา แนวทางการใช้การตลาดแบบ
ดิจิตอล 

ปัญหาด้านการตลาด ขาดความรู ้ในการจัดการด้าน
การตลาด 
 
 
ขาดการขยายช่องทางการจัด
จำหน่ายใหม่ๆ 

สถาบ ันการศ ึกษาเสร ิมสร้าง
ความรู้ และทักษะด้านการตลาด
แบบดิจิตอล 
ใช้แนวคิดการตลาดนำการผลิต 
ภาครัฐสนับสนุนในการแสดง
สินค้า 

พัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย
และช่องทางการสื่อสารการตลาด
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 3 ประการ
คือ Line Facebook page และ
ร้านค้าออนไลน์ 

ปัญหาด้านการผลิต ขาดแคลนวัตถุดิบ วัตถุดิบมีราคา
ไม่คงที่ 
ต้นทุนแรงงานสูง 
ค ุณภาพสินค ้าม ีมาตรฐานไม่
สม่ำเสมอ 
ขาดการจัดการด้านบัญชี 
ไม ่สามารถเข ้าถ ึงเง ินทุนจาก
สถาบันทางการเงิน 

ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น 
 
จ่ายค่าแรงเป็นรายชิ้น 
พัฒนากระบวนการผลิต 
 
พัฒนาระบบบัญชี 
และพัฒนามาตรฐานการบริหาร
จัดการของวิสาหกิจชุมชน 

 
 
 
 
 
ใช้ระบบร้านค้าออนไลน์ เพื่อช่วย
ให้การจัดระบบข้อมูลการซื้อขาย
สะดวกกและชัดเจนยิ่งขึ้น 

ปัญหาด้านราคา ไม่สามารถปรับเปลี่ยนราคาตาม
ต้นทุนการผลิต 

 พ ัฒนาเร ื ่ อ ง ราว  เพ ื ่ อสร ้ า ง
มูลค่าเพิ ่มของผลิตภัณฑ์ ผ่าน 
Facebook page 

ปัญหาด้านการส่งเสริมการตลาด ขาดการส่งเสริมการตลาด  
ขาดการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ 
ขาดการสร ้างการยอมร ับ ใน
ผลิตภัณฑ์ของคนกลุ่มใหม่ๆ 

 
 

 
พัฒนารูปแบบ การใช้งานของ
ผลิตภ ัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เพื่อสุขภาพ และเผยแพร่ผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ 

 

 สาเหตุที่ผู้วิจัยเห็นว่าการตลาดแบบดิจิตอล (Digital Marketing) เป็นเครื่องมือสำคัญประการหนึ่งที่จะช่วยในการ
พัฒนาด้านการตลาด นั่นเพราะการตลาดแบบดิจิตอล ช่วยในการเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มใหม่ที่มีพฤติกรรมการบริโภคแบบใหม่ 
และสามารถเลือกกลุ ่มเฉพาะเจาะในการทำการตลาด (Niche Market) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสื่อสารการตลาดของ
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ผลิตภัณฑ์ถั่วเน่า นอกจากนั้นต้นทุนในการทำการตลาดแบบดิจิตอลยังสามารถควบคุมได้ตามความเหมาะสม อีกทั้งกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน สามารถดำเนินการเองได้ หากมีพัฒนาความรู้ ทักษะ และความเข้มแข็งของสมาชิกเพียงพอ  

 แนวทางในการพัฒนาด้านการตลาดแบบดิจิตอล ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มถ่ัวเน่าหมู่บ้านปางหมู  ผู้วิจัยอาศัยแนวคิด 
Social Media Sales Funnel (Periman, 2013) ซึ่งชี้ให้เห็นว่า กลยุทธ์ทางการตลาดโดยเฉพาะกลยุทธ์การขาย ควรเลือกสื่อ
สังคมออนไลน์อย่างไร ในการทำการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค เพ่ือประกอบในการวิเคราะห์เลือกวิธีการ
ทางการตลาด โดยงานชิ้นนี้ได้แบ่ง Social Media Sales Funnel เป็นส่วนตามวัตถุประสงค์ของกลยุทธ์ กล่าวคือ การสร้าง
การชี้นำ (Generate Leads) การสร้างความเชื่อถือ (Build Credibility)  อยู่ในใจ (Stay top of Mind) ขับเคลื่อนไปสู่การ
จำหน่าย (Drive to Sweet Spot) สร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ง (Strengthen Relationship) และ ได้รับการกล่าวขวัญ 
(Earn Referral) ซึ่งจะเห็นได้ว่า  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มถ่ัวเน่าหมู่บ้านปางหมู จำเป็นต้องใช้กลยุทธ์ เพ่ือสร้างการชี้นำ สร้างความ
เชื่อถือ และขับเคลื่อนไปสู่การจำหน่าย เพ่ือพัฒนาด้านการตลาด โดยควรมีการดำเนินการตามแนวทางดังต่อไปน้ี 

 ประการแรก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มถ่ัวเน่าหมู่บ้านปางหมูควรพัฒนาเรื่องราว เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์ ผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ Facebook page เพ่ือสร้างการชี้นำ และสร้างความเชื่อถือ จุดเด่นสำคัญประการหน่ึงคือ ผลิตภัณฑ์ถ่ัวเน่าเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ก่อเกิดจากวิถีชีวิต วัฒนธรรมของชุมชน การสร้างเรื่องราวเชิงวัฒนธรรม กระบวนการผลิตตามประเพณี ประโยชน์
ที่จะเกิดกับชุมชนจากผลิตภัณฑ์ถ่ัวเน่า จึงจะช่วยสื่อสารให้ผู้สนใจเห็นคุณค่าของผลิตภัณฑ์ 

 ประการที่สอง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มถ่ัวเน่าหมู่บ้านปางหมูควรพัฒนารูปแบบการใช้งานของผลิตภัณฑ์ เพราะโดยทั่วไป
แล้วผลิตภัณฑ์ถ่ัวเน่า ถูกใช้เฉพาะการประกอบอาหารพ้ืนเมือง ไม่ได้ถูกบริโภคในวงกว้าง อย่างไรก็ตามด้วยกระแสรักสุขภาพ
ในหมู่ผู้บริโภคในระยะที่ผ่านมา ผลิตถ่ัวเน่าจึงได้รับความสนใจ ในฐานะผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ  ดังน้ันจึงเป็นโอกาสสำคัญที่จะ
พัฒนารูปแบบผลิตใหม่ถ่ัวเน่า วิธีการประกอบอาหาร และวิธีการใช้งานใหม่ๆ โดยมีเป้าหมายเพ่ือสุขภาพ และเผยแพร่ข้อมูล
ต่างๆผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Facebook page เพื่อสร้างการชี้นำ (Generate Leads) ให้ผู้บริโภคสนใจ และเป็นการสร้าง
คุณค่าและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้สูงข้ึน 

 ประการต่อมา คือ ควรพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายและช่องทางการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ คือ 
Line Facebook page และร้านค้าออนไลน์ เนื่องจากในปัจจุบันช่องทางการจัดจำหน่ายของผลิตวิสาหกิจชุมชนกลุ่มถั่วเน่า
หมู่บ้านปางหมูใช้วิธีการจัดจำหน่ายแบบดั้งเดิม คือจำหน่ายผ่านพ่อค้า และส่งให้ร้านค้าตามตลาดเท่านั้น การเปิดร้านค้า
ออนไลน์ จึงเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ที่จำเป็น นอกจากน้ันการใช้ Line และ Facebook page อย่างเหมาะสมยังเป็น
ส่วนสำคัญในการสื่อสารสองทางกับผู้บริโภค ช่วยในการโปรโมตสินค้า จัดกิจกรรม หรือส่วนลด ขับเคลื่อนไปสู่การจำหนา่ย 
(Drive to Sweet Spot) ได้ในที่สุด  อีกท้ังการใช้ระบบร้านค้าออนไลน์ ยังมีส่วนช่วยให้การจัดระบบข้อมูลการซื้อขายสะดวก
และชัดเจนย่ิงข้ึน เพ่ือเป็นแก้ปัญหาในการจัดการวิสาหกิจชุมชนได้อีกทางหน่ึงด้วย 

สรุป 

 การดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มถั่วเน่าหมู่บ้านปางหมู มีปัญหาด้านการตลาดทั้ง ผู้ประกอบการขาดความรู้ 
ความสามารถในด้านการตลาด และความรู้ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินงาน ส่งผลให้ช่องทางการจัดจำหน่ายไม่



2070
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

9 
 

มากพอ รวมถึงปัญหาด้านผลิตภัณฑ์ การพัฒนาการตลาดของวิสาหกิจชุมชน กล่าวได้ว่าการพัฒนาการตลาดของวิสาหกิจ
ชุมชน จำเป็นต้องอาศัยบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น และสถาบันการศึกษา เพ่ือ
สนับสนุนในการสร้างองค์ความรู้เก่ียวกับการบริหารจัดการ แนวทางพัฒนาการตลาดให้กับวิสาหกิจ ชุมชนแบบครบวงจร 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงการปรับเปลี่ยนกระบวนการด้านการตลาดแบบด้ังเดิม สู่การตลาดแบบดิจิตอล โดยใช้กลยุทธ์ เพ่ือสร้างการ
ชี้นำ สร้างความเชื่อถือ และขับเคลื่อนไปสู่การจำหน่าย  ผ่านการสร้างคุณค่าเพ่ิม การพัฒนารูปแบบผลิตผลิตภัณฑ์ พัฒนาช่อง
ทางการจัดจำหน่ายและช่องทางการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์และร้านค้าออนไลน์  
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การศึกษาความแตกต่างของปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีทัศนคติต่อคุณลักษณะความเป็นผู้น�ากลุ่มเล็ก ในการแก้ไข

ปัญหาการใช้สมาร์ทโฟนภายในกลุ่มของนิสิต/นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร

กาญจนาพร แคนทอง1 ณัฐณัฐ นิธิรัตน์วณิช2 ตระกูลวงษ์ วงษ์ทองดี3 ปณิชยา เริ่มพิทักษ์ถาวร4

บทคัดย่อ
บทน�า : การใช้สมาร์ทโฟนในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันของคนในสังคมเป็นอย่างมาก ซึ่งการอยู่รวมกันเป็นก

ลุ่มเล็กในสังคมมักจะมีผู้น�าอย่างไม่เป็นทางการแฝงอยู่ โดยจะ มีคุณลักษณะบางประการที่สามารถธ�ารงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่าง

กันของสมาชิกของกลุ่มได้

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟน ที่ส่งผลต่อทัศนคติ

ที่มีต่อคุณลักษณะความเป็นผู้น�ากลุ่มเล็ก

วิธีการศึกษา : กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ นิสิต/นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร จ�านวน 430 คน เครื่องมือ

ที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบส�ารวจรายการ และมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยน�าข้อมูลใน

แบบสอบถามมาทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากรที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม โดย

ทดสอบด้วยค่า One-way ANOVA 

ผลการศึกษา : พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระยะเวลาที่ใช้สมาร์ทโฟนต่อวันอยู่ที่ 4-6 ชั่วโมง จ�านวน 149 คน และมีความถี่ของการใช้สมา

ร์ทโฟนภายในกลุม่ คอื ใช้บางครัง้ (ทกุ ๆ  ครึง่ชัว่โมง) จ�านวน 261 คน เมือ่พจิารณาทศันคตต่ิอความเป็นผู้น�ากลุ่มเล็กรายด้านทัง้หมด 

30 ปัจจัย พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.07 หรือเห็นด้วยมาก และปัจจัยอิสระที่มีค่าเฉลี่ยระดับความเห็นสูงสุด 7 อันดับ

วิจารณ์และสรุป : จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลให้มีพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนแตกต่างกัน คือ ปัจจัยด้าน

เพศ ในขณะทีปั่จจยัส่วนบคุคลทีส่่งผลให้มทีศันคตทิีม่ต่ีอคุณลักษณะความเป็นผูน้�ากลุ่มเล็กแตกต่างกนั คือ ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดอืน

และจ�านวนสมาชิกภายในกลุ่ม

ค�าส�าคัญ : คุณลักษณะความเป็นผู้น�า ผู้น�ากลุ่มเล็ก พฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟน ปฏิสัมพันธ์
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A study of the differences in factors affecting the attitude towards leadership qualities of 

small groups in solving smart phone usage problems within a group of university students 

in Bangkok.

Kanjanaporn Kanthong1, Natthanat Nitiratvanich2, Trakulwong Wongthongdee3, 

Panitchaya Roempitakthaworn4

Abstract
Introduction: The use of smartphones today has a profound impact on the interaction of people in society. In 

which there are small groups in society often have informal leaders hidden. There are some characteristics that 

can maintain the relationships among members of the group.

Objective: To study and compare different personal factors and smartphone usage behaviors that affect the 

attitude towards leadership qualities of small groups.

Methods: The sample group of this study is 430 university students in Bangkok. The research instrument was 

a questionnaire with a survey form and the 5 level estimation scale by using data in the questionnaire to test 

the statistical hypothesis to compare the difference between the average of population with more than 2 groups 

by testing with One-way ANOVA using the confidence level at 95%

Results: Found that the average of the sample groups spend on smartphone is 4-6 hours per day, 149 people 

and the frequency of smartphone usage within the group is sometimes used (every half hour) of 261 people. 

When considering the attitude towards leadership in small groups in all 30 factors, it was found that there is 

an average of 4.07 or very agreed. And independent factors with an average of 7 highest opinion levels.

Conclusion: From this study, it’s found that the personal factors which cause different behavior of using smart-

phones are gender factor. For the personal factors which cause the attitude towards the leadership character-

istics of small groups differently is the average monthly income and the number of members in the group

Keywords: Smartphone, Interaction, Small group leader, Small group communication, Traits
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บทน า 

 สมาร์ทโฟนเข้ามามีบทบาทส าคัญในชีวิตประจ าวันของเราทุกคน เปรียบเสมือนปัจจัยที่ 5 ของชีวิต เนื่องจาก
สามารถตอบสนองความต้องการของเราได้แทบจะทุกด้านเพียงแค่เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต แต่การเข้ามาของสมาร์ทโฟนท าให้วิถี
ชีวิตของมนุษย์เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง จุดนี้เองก็ท าให้มนุษย์เกิดพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนที่มากเกินความจ าเป็น ส่งผลให้เกิด
ปัญหาด้านความสัมพันธ์และการมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง โดยกลุ่มผู้ใช้ Social Network ในไทย กลุ่มใหญ่คือ อายุ 18 – 
24 ปี และ 25 – 34 ปี (marketingoops.  2562: ออนไลน์) ซึ่งกลุ่มที่มีพฤติกกรรมการใช้สมาร์ทโฟนที่เห็นชัดที่สุด คือ กลุ่ม
นิสิต/นักศึกษา เนื่องมาจากเป็นวัยที่ใช้สมาร์ทโฟนตอบสนองการชีวิตในหลากหลายด้านท้ังเรื่องการเรียน การท างาน หรือชีวิต
ส่วนตัว ท าให้เกิดพฤติกรรมการการติดสมาร์ทโฟนส่งผลให้เกิดปัญหาต่อการด าเนินชีวิต คือ เรื่องการมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบ
ข้างที่ลดน้อยลง, ความพึงพอใจในความสัมพันธ์, และคุณภาพของการสนทนาลดลง ซึ่งนิสิต/นักศึกษามักมีพฤติกรรมการ
รวมกลุ่มและเกิดสถานการณก์ารสื่อสารในกลุ่มเล็กอยู่เสมอ แต่การใช้สมาร์ทโฟนระหว่างการอยู่ร่วมกันในกลุ่มกับเพื่อนนั้น จะ
ท าให้เกิดการละเลยคนรอบข้าง ส่งผลร้ายต่อการสนทนาหรือการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนในกลุ่ม ท าลายความรู้สึกต่อการ
รวมกลุ่ม ท าลายความเช่ือมั่นในตนเอง ท าลายคุณค่าของการมีตัวตน และท าให้รู้สึกว่าเราไร้พลังที่จะควบคุมสิ่งต่าง ๆ รอบตัว 
โดยปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ผู้น าการสื่อสาภายในกลุ่ม ซึ่งผู้น าการสื่อสารดังกล่าวจะมีคุณลักษณะบางประการที่สามารถ
แก้ไขปัญหาการใช้สมาร์ทโฟนเกินความจ าเป็นของสมาชิกภายในกลุ่มได้ ดังนั้น วัตถุประสงค์ ในการศึกษาครั้งนี้คือ คือ 1) เพื่อ
ศึกษาองค์ประกอบคุณลักษณะ (Traits) ความเป็นผู้น าการสื่อสารกลุ่มเล็ก และ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรม
การใช้สมาร์ทโฟน ที่ส่งผลต่อทัศนคติที่มีต่อคุณลักษณะความเป็นผู้น ากลุ่มเล็ก ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ คือ สามารถหา
คุณลักษณะที่จ าเป็นน ามาปรับใช้เพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาภาวะความเป็นผู้น าของแต่ละบุคคลได้ 

วิธีด าเนินการ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร ได้แก่ นิสิต/นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัย จ านวน 17 แห่ง ในกรุงเทพมหานคร รวม 
250,759 คน  

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นิสิต/นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร ที่มีการรวมกลุ่มเพื่อพูดคุยสื่อสารหรือท า
กิจกรรมร่วมกันภายในกลุ่มเพื่อน และใช้สมาร์ทโฟนในชีวิตประจ าวัน จ านวน 430 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย 
(Sample random sampling) ตามสูตรของทาโร ยามาเน่ ที่ระดับความเช่ือมั่น 0.95 และความคลาดเคลื่อนในการสุ่ม
ตัวอย่างที่ระดับ 0.05 จากนั้นน าจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ได้มาเฉลี่ยกับจ านวนมหาวิทยาลัยของกลุ่มประชากร โดยได้เป็น
มหาวิทยาลัย 17 แห่ง แห่งละ 25-26 คน 

เครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยนี้ ได้แก่ แบบสอบถามส ารวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนภายในกลุ่ม และทัศนคติต่อ
คุณลักษณะความเป็นผูน้ าในกลุ่มเล็ก มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Checklist) และแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดับ (likert scale) โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี ้



2073
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

3 
 

บทน า 

 สมาร์ทโฟนเข้ามามีบทบาทส าคัญในชีวิตประจ าวันของเราทุกคน เปรียบเสมือนปัจจัยที่ 5 ของชีวิต เนื่องจาก
สามารถตอบสนองความต้องการของเราได้แทบจะทุกด้านเพียงแค่เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต แต่การเข้ามาของสมาร์ทโฟนท าให้วิถี
ชีวิตของมนุษย์เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง จุดนี้เองก็ท าให้มนุษย์เกิดพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนที่มากเกินความจ าเป็น ส่งผลให้เกิด
ปัญหาด้านความสัมพันธ์และการมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง โดยกลุ่มผู้ใช้ Social Network ในไทย กลุ่มใหญ่คือ อายุ 18 – 
24 ปี และ 25 – 34 ปี (marketingoops.  2562: ออนไลน์) ซึ่งกลุ่มที่มีพฤติกกรรมการใช้สมาร์ทโฟนที่เห็นชัดที่สุด คือ กลุ่ม
นิสิต/นักศึกษา เนื่องมาจากเป็นวัยที่ใช้สมาร์ทโฟนตอบสนองการชีวิตในหลากหลายด้านท้ังเรื่องการเรียน การท างาน หรือชีวิต
ส่วนตัว ท าให้เกิดพฤติกรรมการการติดสมาร์ทโฟนส่งผลให้เกิดปัญหาต่อการด าเนินชีวิต คือ เรื่องการมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบ
ข้างที่ลดน้อยลง, ความพึงพอใจในความสัมพันธ์, และคุณภาพของการสนทนาลดลง ซึ่งนิสิต/นักศึกษามักมีพฤติกรรมการ
รวมกลุ่มและเกิดสถานการณก์ารสื่อสารในกลุ่มเล็กอยู่เสมอ แต่การใช้สมาร์ทโฟนระหว่างการอยู่ร่วมกันในกลุ่มกับเพื่อนนั้น จะ
ท าให้เกิดการละเลยคนรอบข้าง ส่งผลร้ายต่อการสนทนาหรือการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนในกลุ่ม ท าลายความรู้สึกต่อการ
รวมกลุ่ม ท าลายความเช่ือมั่นในตนเอง ท าลายคุณค่าของการมีตัวตน และท าให้รู้สึกว่าเราไร้พลังที่จะควบคุมสิ่งต่าง ๆ รอบตัว 
โดยปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ผู้น าการสื่อสาภายในกลุ่ม ซึ่งผู้น าการสื่อสารดังกล่าวจะมีคุณลักษณะบางประการท่ีสามารถ
แก้ไขปัญหาการใช้สมาร์ทโฟนเกินความจ าเป็นของสมาชิกภายในกลุ่มได้ ดังนั้น วัตถุประสงค์ ในการศึกษาครั้งนี้คือ คือ 1) เพื่อ
ศึกษาองค์ประกอบคุณลักษณะ (Traits) ความเป็นผู้น าการสื่อสารกลุ่มเล็ก และ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรม
การใช้สมาร์ทโฟน ที่ส่งผลต่อทัศนคติที่มีต่อคุณลักษณะความเป็นผู้น ากลุ่มเล็ก ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ คือ สามารถหา
คุณลักษณะที่จ าเป็นน ามาปรับใช้เพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาภาวะความเป็นผู้น าของแต่ละบุคคลได้ 

วิธีด าเนินการ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร ได้แก่ นิสิต/นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัย จ านวน 17 แห่ง ในกรุงเทพมหานคร รวม 
250,759 คน  

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นิสิต/นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร ที่มีการรวมกลุ่มเพื่อพูดคุยสื่อสารหรือท า
กิจกรรมร่วมกันภายในกลุ่มเพื่อน และใช้สมาร์ทโฟนในชีวิตประจ าวัน จ านวน 430 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย 
(Sample random sampling) ตามสูตรของทาโร ยามาเน่ ที่ระดับความเช่ือมั่น 0.95 และความคลาดเคลื่อนในการสุ่ม
ตัวอย่างที่ระดับ 0.05 จากนั้นน าจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ได้มาเฉลี่ยกับจ านวนมหาวิทยาลัยของกลุ่มประชากร โดยได้เป็น
มหาวิทยาลัย 17 แห่ง แห่งละ 25-26 คน 

เครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยนี้ ได้แก่ แบบสอบถามส ารวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนภายในกลุ่ม และทัศนคติต่อ
คุณลักษณะความเป็นผูน้ าในกลุ่มเล็ก มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Checklist) และแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดับ (likert scale) โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี ้
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- ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป 
- ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนภายในกลุ่ม 
- ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนภายในกลุ่ม 
- ส่วนท่ี 4 ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อคุณลักษณะความเป็นผู้น ากลุ่มเล็ก 

วิธีการสร้างเครื่องมือ 

1. ศึกษาเปรียบเทียบแนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับคุณลักษณะความเป็นผู้น า พฤติกรรมการใช้
สมาร์ทโฟน และกระบวนการสื่อสารกลุ่ม เพื่อน ามาวิเคราะห์เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์งานวิจัย 

2. จัดท าร่างแบบสอบถาม และเสนอร่างแบบสอบถามเพื่อขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ เพื่อน ามา
ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือฉบับร่าง 

3. น าแบบสอบถามที่พัฒนาแก้ไขจากอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญไปท าการสอบถามแก่กลุ่มประชากรที่ก าหนดไว้ 

การหาคุณภาพเครื่องมือ 

- น าแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่านตรวจหัวข้อและเนื้อหาต่างๆ รวมถึงความเหมาะสมของภาษา เพื่อหา
ความสอดคล้องของข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (Index of congruence IOC) มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.1 

- ปรับปรุงแบบสอบถามก่อนน าไปใช้จริงโดยน าผลจากการประเมินแบบสอบถามของผู้เช่ียวชาญมาเป็นหลักเกณฑ์ใน
การปรับปรุง 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถี่ ค่าเฉลีย่ ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อสรุป

ข้อมูลขั้นต้นจากแบบสอบถามที่เกบ็ได ้
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยการน าข้อมลูในแบบสอบถามมาทดสอบสมมติฐานทางสถิติ ดังนี้ 

2.1 เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากรทีม่ีมากกว่า 2 กลุ่ม โดยทดสอบด้วยค่า (One-way 
ANOVA) โดยใช้ระดับความเช่ือมัน่ท่ี 95% หากพบความแตกต่างจะใช้วิธีทดสอบแบบ Least Significant Different (LSD) 
เพื่อหาค่าเฉลีย่คู่ใดบ้างท่ีแตกตา่งกัน 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยในเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ได้แก่ การเก็บแบบสอบถามทั้งแบบออฟไลน์
และออนไลน์จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 430 คน โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบคุณลักษณะ (Traits) ความ
เป็นผู้น าการสื่อสารกลุ่มเล็ก และ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟน ที่ส่งผลต่อทัศนคติที่มีต่อ
คุณลักษณะความเป็นผู้น ากลุ่มเล็ก มีสมมติฐานการวิจัย 2 ข้อ ได้แก่  

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลส่งผลต่อทัศนคติที่มีต่อคุณลักษณะความเป็นผู้น ากลุ่มเล็ก 

สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนส่งผลต่อทัศนคติที่มีต่อคุณลักษณะความเป็นผู้น ากลุ่มเล็ก 
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ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป 
ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างมีรายละเอียด ดังนี้ กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง จ านวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 

56.3 เพศชาย จ านวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 38.4 และเพศทางเลือก จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.3 ส่วนใหญ่จะศึกษา
อยู่ระดับชั้นปีท่ี4 จ านวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 44.9 รองลงมา ศึกษาอยู่ระดับช้ันปีที่3 จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ21.9 
ศึกษาอยู่ในคณะกลุ่มภาษาศาสตร์และการสื่อสาร : คณะศิลปศาสตร์ , คณะมนุษยศาสตร์, คณะอักษรศาสตร์, คณะนิเทศ
ศาสตร์ จ านวน 182 คน คิดเป็น ร้อยละ 42.3 และคณะกลุ่มวิทยาศาสตร์ : คณะวิทยาศาสตร์ , คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะ
เกษตรศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, คณะจิตวิทยา จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 15.3 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่ ากว่า 
9,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 42.3 รองลงมา มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ 9,000 – 15,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 37.4 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนภายในกลุ่ม  
ปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของกลุ่มตัวอย่างมีรายละเอียด ดังน้ี กลุ่มตัวอย่างมีระยะเวลาที่ใช้สมาร์ทโฟน 

4-6 ช่ัวโมง จ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 34.7 รองลงมา มีระยะเวลาที่ใช้สมาร์ทโฟน 7-9 คน จ านวน 130 คน คิดเป็นร้อย
ละ 30.2 โดยกิจกรรมเมื่อใช้สมาร์ทโฟน ได้แก่ เล่นสื่อสังคมออนไลน์  คิดเป็นร้อยละ 24.0 รองลงมา ได้แก่ อ่านเรื่องสั้น/
บทความ/การ์ตูน/นิยาย คิดเป็นร้อยละ 18.1 ช่วงเวลาที่ใช้สมาร์ทโฟนของกลุ่มตัวอย่างได้แก่ 18.01 – 22.00 น. จ านวน 213 
คน คิดเป็นร้อยละ 49.5 รองลงมา 22.01 – 02.00 น. จ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0  สถานท่ีที่ใช้สมาร์ทโฟน คือ บ้าน
ตนเอง/บ้านเพื่อน คิดเป็นร้อยละ 21.0 และรองลงมา คือ มหาวิทยาลัย/ท่ีท างาน  คิดเป็นร้อยละ 20.2 ความถี่ของการใช้
สมาร์ทโฟนภายในกลุ่ม ได้แก่ ใช้บางครั้ง (ทุก ๆ ครึ่งช่ัวโมง) จ านวน 261 คน คิดเป็นร้อยละ 60.7 รองลงมาได้แก่ ใช้เป็น
ประจ า (ทุก ๆ 15 นาที) จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 29.3 

ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนภายในกลุ่ม 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนภายในกลุ่ม โดยรวมมีความเห็นอยู่ในระดับ

ปานกลาง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.07 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า สาเหตุของการใช้สมาร์ทโฟน คือ ไม่มีอะไรท าจึงหยิบ
สมาร์ทโฟนขึ้นมาเล่น และมีธุระที่จ าเป็นต้องใช้ (เช็คเมล/ตอบข้อความ) เป็นที่เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 
และ 3.74 ตามล าดับ รองลงมา  ใช้ค้นหาข่าว/เรื่องราวท่ีน่าสนใจ เพื่อน ามาคุยกับเพื่อน เป็นที่เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.22 

ส่วนท่ี 4 ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อคุณลักษณะความเป็นผู้น ากลุ่มเล็ก 
คุณลักษณะ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลค่า 

ผู้น ากลุม่เล็กควรประสานคนในกลุม่ได ้ 4.33 .792 เห็นด้วยมากทีสุ่ด 
ผู้น ากลุม่เล็กควรให้เกียรตผิู้อื่น 4.31 .828 เห็นด้วยมากทีสุ่ด 
ผู้น ากลุม่เล็กควรเป็นผู้ฟังที่ด ี 4.30 .802 เห็นด้วยมากทีสุ่ด 
ผู้น ากลุม่เล็กควรควบคุมอารมณ์ได้ 4.28 .819 เห็นด้วยมากทีสุ่ด 
ผู้น ากลุม่เล็กควรมีทัศนคติที่ด ี 4.28 .795 เห็นด้วยมากทีสุ่ด 
ผู้น ากลุม่เล็กไม่ควรถือตัว / ไม่วางอ านาจ 4.23 .851 เห็นด้วยมากทีสุ่ด 
ผู้น ากลุม่เล็กควรมมีนุษยสมัพันธ์ที่ดี 4.21 .833 เห็นด้วยมากทีสุ่ด 
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- ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป 
- ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนภายในกลุ่ม 
- ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนภายในกลุ่ม 
- ส่วนท่ี 4 ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อคุณลักษณะความเป็นผู้น ากลุ่มเล็ก 

วิธีการสร้างเครื่องมือ 

1. ศึกษาเปรียบเทียบแนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับคุณลักษณะความเป็นผู้น า พฤติกรรมการใช้
สมาร์ทโฟน และกระบวนการสื่อสารกลุ่ม เพื่อน ามาวิเคราะห์เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์งานวิจัย 

2. จัดท าร่างแบบสอบถาม และเสนอร่างแบบสอบถามเพื่อขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ เพื่อน ามา
ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือฉบับร่าง 

3. น าแบบสอบถามที่พัฒนาแก้ไขจากอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญไปท าการสอบถามแก่กลุ่มประชากรที่ก าหนดไว้ 

การหาคุณภาพเครื่องมือ 

- น าแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่านตรวจหัวข้อและเนื้อหาต่างๆ รวมถึงความเหมาะสมของภาษา เพื่อหา
ความสอดคล้องของข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (Index of congruence IOC) มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.1 

- ปรับปรุงแบบสอบถามก่อนน าไปใช้จริงโดยน าผลจากการประเมินแบบสอบถามของผู้เช่ียวชาญมาเป็นหลักเกณฑ์ใน
การปรับปรุง 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถี่ ค่าเฉลีย่ ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อสรุป

ข้อมูลขั้นต้นจากแบบสอบถามที่เกบ็ได ้
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยการน าข้อมลูในแบบสอบถามมาทดสอบสมมติฐานทางสถิติ ดังนี้ 

2.1 เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากรทีม่ีมากกว่า 2 กลุ่ม โดยทดสอบด้วยค่า (One-way 
ANOVA) โดยใช้ระดับความเช่ือมัน่ท่ี 95% หากพบความแตกต่างจะใช้วิธีทดสอบแบบ Least Significant Different (LSD) 
เพื่อหาค่าเฉลีย่คู่ใดบ้างท่ีแตกตา่งกัน 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยในเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ได้แก่ การเก็บแบบสอบถามทั้งแบบออฟไลน์
และออนไลน์จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 430 คน โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบคุณลักษณะ (Traits) ความ
เป็นผู้น าการสื่อสารกลุ่มเล็ก และ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟน ที่ส่งผลต่อทัศนคติที่มีต่อ
คุณลักษณะความเป็นผู้น ากลุ่มเล็ก มีสมมติฐานการวิจัย 2 ข้อ ได้แก่  

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลส่งผลต่อทัศนคติที่มีต่อคุณลักษณะความเป็นผู้น ากลุ่มเล็ก 

สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนส่งผลต่อทัศนคติที่มีต่อคุณลักษณะความเป็นผู้น ากลุ่มเล็ก 
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ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป 
ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างมีรายละเอียด ดังนี้ กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง จ านวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 

56.3 เพศชาย จ านวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 38.4 และเพศทางเลือก จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.3 ส่วนใหญ่จะศึกษา
อยู่ระดับชั้นปีท่ี4 จ านวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 44.9 รองลงมา ศึกษาอยู่ระดับช้ันปีที่3 จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ21.9 
ศึกษาอยู่ในคณะกลุ่มภาษาศาสตร์และการสื่อสาร : คณะศิลปศาสตร์ , คณะมนุษยศาสตร์, คณะอักษรศาสตร์, คณะนิเทศ
ศาสตร์ จ านวน 182 คน คิดเป็น ร้อยละ 42.3 และคณะกลุ่มวิทยาศาสตร์ : คณะวิทยาศาสตร์ , คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะ
เกษตรศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, คณะจิตวิทยา จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 15.3 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่ ากว่า 
9,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 42.3 รองลงมา มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ 9,000 – 15,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 37.4 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนภายในกลุ่ม  
ปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของกลุ่มตัวอย่างมีรายละเอียด ดังน้ี กลุ่มตัวอย่างมีระยะเวลาที่ใช้สมาร์ทโฟน 

4-6 ช่ัวโมง จ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 34.7 รองลงมา มีระยะเวลาที่ใช้สมาร์ทโฟน 7-9 คน จ านวน 130 คน คิดเป็นร้อย
ละ 30.2 โดยกิจกรรมเมื่อใช้สมาร์ทโฟน ได้แก่ เล่นสื่อสังคมออนไลน์  คิดเป็นร้อยละ 24.0 รองลงมา ได้แก่ อ่านเรื่องสั้น/
บทความ/การ์ตูน/นิยาย คิดเป็นร้อยละ 18.1 ช่วงเวลาที่ใช้สมาร์ทโฟนของกลุ่มตัวอย่างได้แก่ 18.01 – 22.00 น. จ านวน 213 
คน คิดเป็นร้อยละ 49.5 รองลงมา 22.01 – 02.00 น. จ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0  สถานท่ีที่ใช้สมาร์ทโฟน คือ บ้าน
ตนเอง/บ้านเพื่อน คิดเป็นร้อยละ 21.0 และรองลงมา คือ มหาวิทยาลัย/ที่ท างาน  คิดเป็นร้อยละ 20.2 ความถี่ของการใช้
สมาร์ทโฟนภายในกลุ่ม ได้แก่ ใช้บางครั้ง (ทุก ๆ ครึ่งช่ัวโมง) จ านวน 261 คน คิดเป็นร้อยละ 60.7 รองลงมาได้แก่ ใช้เป็น
ประจ า (ทุก ๆ 15 นาที) จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 29.3 

ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนภายในกลุ่ม 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนภายในกลุ่ม โดยรวมมีความเห็นอยู่ในระดับ

ปานกลาง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.07 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า สาเหตุของการใช้สมาร์ทโฟน คือ ไม่มีอะไรท าจึงหยิบ
สมาร์ทโฟนขึ้นมาเล่น และมีธุระที่จ าเป็นต้องใช้ (เช็คเมล/ตอบข้อความ) เป็นที่เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 
และ 3.74 ตามล าดับ รองลงมา  ใช้ค้นหาข่าว/เรื่องราวท่ีน่าสนใจ เพื่อน ามาคุยกับเพื่อน เป็นที่เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.22 

ส่วนท่ี 4 ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อคุณลักษณะความเป็นผู้น ากลุ่มเล็ก 
คุณลักษณะ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลค่า 

ผู้น ากลุม่เล็กควรประสานคนในกลุม่ได้ 4.33 .792 เห็นด้วยมากทีสุ่ด 
ผู้น ากลุม่เล็กควรให้เกียรตผิู้อื่น 4.31 .828 เห็นด้วยมากทีสุ่ด 
ผู้น ากลุม่เล็กควรเป็นผู้ฟังที่ด ี 4.30 .802 เห็นด้วยมากทีสุ่ด 
ผู้น ากลุม่เล็กควรควบคุมอารมณ์ได้ 4.28 .819 เห็นด้วยมากทีสุ่ด 
ผู้น ากลุม่เล็กควรมีทัศนคติที่ด ี 4.28 .795 เห็นด้วยมากทีสุ่ด 
ผู้น ากลุม่เล็กไม่ควรถือตัว / ไม่วางอ านาจ 4.23 .851 เห็นด้วยมากทีสุ่ด 
ผู้น ากลุม่เล็กควรมมีนุษยสมัพันธ์ที่ดี 4.21 .833 เห็นด้วยมากทีสุ่ด 
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

6 
 

เมื่อพิจารณาปัจจัยย่อยทั้งหมด 30 ปัจจัย พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.07 หรือเห็นด้วยมาก และปัจจัยอิสระที่มีค่าเฉลี่ย
ระดับความเห็นสูงสุด 7 อันดับแรก โดยเรียงล าดับจากมากท่ีสุดไปน้อย ดังน้ี 

1. ผู้น ากลุ่มเล็กควรประสานคนในกลุ่มได้ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.33 หรือเห็นด้วยมากที่สุด 
2. ผู้น ากลุ่มเล็กควรให้เกียรติผู้อื่น โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.31 หรือเห็นด้วยมากที่สุด 
3. ผู้น ากลุ่มเล็กควรเป็นผู้ฟังที่ดี โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.30 หรือเห็นด้วยมากที่สุด 
4. ผู้น ากลุ่มเล็กควรควบคุมอารมณ์ได้ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.28 หรือเห็นด้วยมากที่สุด 
5. ผู้น ากลุ่มเล็กควรมีทัศนคติที่ดี โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.28 หรือเห็นด้วยมากที่สุด 
6. ผู้น ากลุ่มเล็กไม่ควรถือตัว / ไม่วางอ านาจ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.23 หรือเห็นด้วยมากที่สุด 
7. ผู้น ากลุ่มเล็กควรมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.21 หรือเห็นด้วยมากที่สุด 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลส่งผลต่อทัศนคติท่ีมีต่อคุณลักษณะความเป็นผู้น ากลุ่มเล็ก 

ตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนของปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศกับทัศนคติที่มตี่อคุณลักษณะความเป็นผู้น า
กลุ่มเล็ก 

เพศ จ านวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน F Sig. 

ชาย 242 4.0977 .62291 
2.642 0.072 หญิง 165 4.0077 .65594 

เพศทางเลือก 23 4.3058 .49540 

จากการทดสอบปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศกับทัศนคติที่มีต่อคุณลักษณะความเป็นผู้น ากลุ่มเล็ก ด้วยการวิเคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) พบว่าค่า F = 2.642 และค่า Sig. คือ 0.072 ซึ่งมากกว่าค่า α 0.05 ที่ได้ตั้งไว้ 
จึงสรุปผลการวิเคราะห์ได้ว่า เพศที่แตกต่างกันมีทัศนคติที่มีต่อคุณลักษณะความเป็นผู้น ากลุ่มเล็กไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนของปัจจัยส่วนบุคคลด้านช้ันปกีับทัศนคติที่มีต่อคณุลักษณะความเป็นผู้น า
กลุ่มเล็ก 

ชั้นป ี จ านวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน F Sig. 

ปี1 64 4.1307 .75678 

1.614 0.170 
ปี2 55 4.1388 .54813 
ปี3 94 4.1606 .52793 
ปี4 193 4.0181 .64506 
อื่นๆ 24 3.8889 .68804 

7 
 

จากการทดสอบปัจจัยส่วนบุคคลด้านช้ันปีกับทัศนคติที่มีต่อคุณลักษณะความเป็นผู้น ากลุ่มเล็ก ด้วยการวิเคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) พบว่าค่า F = 1.614 และค่า Sig. คือ 0.170 ซึ่งมากกว่าค่า α 0.05 ที่ได้ตั้งไว้ 
จึงสรุปผลการวิเคราะห์ได้ว่า ช้ันปีที่แตกต่างกันมีทัศนคติที่มีต่อคุณลักษณะความเป็นผู้น ากลุ่มเล็กไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ตารางที่ 3 แสดงผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนของปัจจัยส่วนบุคคลด้านคณะกบัทัศนคติที่มตี่อคณุลักษณะความเป็นผู้น า
กลุ่มเล็ก 

คณะ จ านวน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

F Sig. 

กลุ่มวิทยาศาสตร ์ 66 3.9687 .74805 

0.703 0.669 

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 16 4.0667 .66277 
กลุ่มบรหิาร 62 4.0946 .69217 

กลุ่มมนุษย์และสังคม 182 4.1060 .57373 
กลุ่มสังคมศาสตร ์ 30 4.0344 .55173 
กลุ่มการศึกษา 12 4.0222 .79026 

กลุ่มศลิปะ 36 4.2065 .54188 
อื่นๆ 26 3.9628 .68853 

จากการทดสอบปัจจัยส่วนบุคคลด้านคณะกับทัศนคติที่มีต่อคุณลักษณะความเป็นผู้น ากลุ่มเล็ก ด้วยการวิเคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) พบว่าค่า F = 0.703 และค่า Sig. คือ 0.669 ซึ่งมากกว่าค่า α 0.05 ที่ได้ตั้งไว้ 
จึงสรุปผลการวิเคราะห์ได้ว่าคณะที่แตกต่างกันมีทัศนคติที่มีต่อคุณลักษณะความเป็นผู้น ากลุ่มเล็กไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ตารางที่ 4 แสดงผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนของปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้กับทัศนคติที่มีต่อคุณลักษณะความเป็นผู้น า
กลุ่มเล็ก 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

F Sig. 

ต่ ากว่า 9,000 บาท 182 4.0921 .66351 

2.994 .011 

9,000 – 15,000 บาท 161 4.1238 .52629 
15,001 – 30,000 บาท 73 3.9635 .64500 
30,001 - 45,000 บาท 7 4.3429 .93526 
45,001 – 60,000 บาท 2 3.7333 .09428 
มากกว่า 60,000 บาท 5 3.2067 1.27550 
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

6 
 

เมื่อพิจารณาปัจจัยย่อยทั้งหมด 30 ปัจจัย พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.07 หรือเห็นด้วยมาก และปัจจัยอิสระที่มีค่าเฉลี่ย
ระดับความเห็นสูงสุด 7 อันดับแรก โดยเรียงล าดับจากมากท่ีสุดไปน้อย ดังน้ี 

1. ผู้น ากลุ่มเล็กควรประสานคนในกลุ่มได้ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.33 หรือเห็นด้วยมากที่สุด 
2. ผู้น ากลุ่มเล็กควรให้เกียรติผู้อื่น โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.31 หรือเห็นด้วยมากที่สุด 
3. ผู้น ากลุ่มเล็กควรเป็นผู้ฟังที่ดี โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.30 หรือเห็นด้วยมากที่สุด 
4. ผู้น ากลุ่มเล็กควรควบคุมอารมณ์ได้ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.28 หรือเห็นด้วยมากที่สุด 
5. ผู้น ากลุ่มเล็กควรมีทัศนคติที่ดี โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.28 หรือเห็นด้วยมากที่สุด 
6. ผู้น ากลุ่มเล็กไม่ควรถือตัว / ไม่วางอ านาจ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.23 หรือเห็นด้วยมากที่สุด 
7. ผู้น ากลุ่มเล็กควรมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.21 หรือเห็นด้วยมากที่สุด 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลส่งผลต่อทัศนคติท่ีมีต่อคุณลักษณะความเป็นผู้น ากลุ่มเล็ก 

ตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนของปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศกับทัศนคติที่มตี่อคุณลักษณะความเป็นผู้น า
กลุ่มเล็ก 

เพศ จ านวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน F Sig. 

ชาย 242 4.0977 .62291 
2.642 0.072 หญิง 165 4.0077 .65594 

เพศทางเลือก 23 4.3058 .49540 

จากการทดสอบปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศกับทัศนคติที่มีต่อคุณลักษณะความเป็นผู้น ากลุ่มเล็ก ด้วยการวิเคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) พบว่าค่า F = 2.642 และค่า Sig. คือ 0.072 ซึ่งมากกว่าค่า α 0.05 ที่ได้ตั้งไว้ 
จึงสรุปผลการวิเคราะห์ได้ว่า เพศที่แตกต่างกันมีทัศนคติที่มีต่อคุณลักษณะความเป็นผู้น ากลุ่มเล็กไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนของปัจจัยส่วนบุคคลด้านช้ันปกีับทัศนคติที่มีต่อคณุลักษณะความเป็นผู้น า
กลุ่มเล็ก 

ชั้นป ี จ านวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน F Sig. 

ปี1 64 4.1307 .75678 

1.614 0.170 
ปี2 55 4.1388 .54813 
ปี3 94 4.1606 .52793 
ปี4 193 4.0181 .64506 
อื่นๆ 24 3.8889 .68804 
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จากการทดสอบปัจจัยส่วนบุคคลด้านช้ันปีกับทัศนคติที่มีต่อคุณลักษณะความเป็นผู้น ากลุ่มเล็ก ด้วยการวิเคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) พบว่าค่า F = 1.614 และค่า Sig. คือ 0.170 ซึ่งมากกว่าค่า α 0.05 ที่ได้ตั้งไว้ 
จึงสรุปผลการวิเคราะห์ได้ว่า ช้ันปีที่แตกต่างกันมีทัศนคติที่มีต่อคุณลักษณะความเป็นผู้น ากลุ่มเล็กไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ตารางที่ 3 แสดงผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนของปัจจัยส่วนบุคคลด้านคณะกบัทัศนคติที่มตี่อคณุลักษณะความเป็นผู้น า
กลุ่มเล็ก 

คณะ จ านวน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

F Sig. 

กลุ่มวิทยาศาสตร ์ 66 3.9687 .74805 

0.703 0.669 

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 16 4.0667 .66277 
กลุ่มบรหิาร 62 4.0946 .69217 

กลุ่มมนุษย์และสังคม 182 4.1060 .57373 
กลุ่มสังคมศาสตร ์ 30 4.0344 .55173 
กลุ่มการศึกษา 12 4.0222 .79026 

กลุ่มศลิปะ 36 4.2065 .54188 
อื่นๆ 26 3.9628 .68853 

จากการทดสอบปัจจัยส่วนบุคคลด้านคณะกับทัศนคติที่มีต่อคุณลักษณะความเป็นผู้น ากลุ่มเล็ก ด้วยการวิเคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) พบว่าค่า F = 0.703 และค่า Sig. คือ 0.669 ซึ่งมากกว่าค่า α 0.05 ที่ได้ตั้งไว้ 
จึงสรุปผลการวิเคราะห์ได้ว่าคณะที่แตกต่างกันมีทัศนคติที่มีต่อคุณลักษณะความเป็นผู้น ากลุ่มเล็กไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ตารางที่ 4 แสดงผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนของปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้กับทัศนคติที่มีต่อคุณลักษณะความเป็นผู้น า
กลุ่มเล็ก 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

F Sig. 

ต่ ากว่า 9,000 บาท 182 4.0921 .66351 

2.994 .011 

9,000 – 15,000 บาท 161 4.1238 .52629 
15,001 – 30,000 บาท 73 3.9635 .64500 
30,001 - 45,000 บาท 7 4.3429 .93526 
45,001 – 60,000 บาท 2 3.7333 .09428 
มากกว่า 60,000 บาท 5 3.2067 1.27550 
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จากการทดสอบปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับทัศนคติที่มีต่อคุณลักษณะความเป็นผู้น ากลุ่มเล็ก ด้วย

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) พบว่าค่า F = 2.994 และค่า Sig. คือ 0.011 ซึ่งน้อยกว่าค่า α 
0.05 ท่ีได้ตั้งไว้ จึงสรุปผลการวิเคราะห์ได้ว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีทัศนคติที่มีต่อคุณลักษณะความเป็นผู้น ากลุ่ม
เล็กแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยจุฑามาศ กลมรัตน์ (2550) ได้ศึกษาเรื่อง
ภาวะผู้น าของผู้บริหารที่พึงประสงค์: กรณีศึกษา กรมสารบรรณทหารบก จากการศึกษาวิจัยดังกล่าว พบว่า ภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารที่ อยู่ในระดับสูงสุดคือ คุณธรรมและจริยธรรม และปัจจัยสวนบุคคล เช่น เพศ อายุ ประเภทของข้าราชการ 
แหล่งก าเนิด คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน เงินเดือนรายได้ ยังเป็นปัจจัยที่ท าให้มีความคิดเห็นท  ี่  แตกต่างกัน
ของภาวะความเป็นผู้น าของผู้บริหารที่พึงประสงค์และภาวะผู้น าของผู้บริหารท่ีเป็นจริงในปัจจุบัน ของข้าราชการในกรมสาร
บรรณทหารบกอีกเช่นกัน เนื่องจาก รายได้ที่มากกว่าอาจมีความมั่นคงในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันในองค์กร ส่วนรายได้ที่
น้อยกว่าอาจส่งผลเรื่องความเชื่อมั่นและความั่นคงทางรายได้ซึ่งอาจน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางอื่นได้ง่าย (นางสาวลลิ
ตา จันทร์งาม.  2559) 

ตารางที่ 5 แสดงผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนของปัจจัยส่วนบุคคลด้านจ านวนสมาชิกกับทัศนคติที่มีต่อคณุลักษณะความ
เป็นผู้น ากลุ่มเล็ก 

จ านวนสมาชกิใน
กลุ่ม 

จ านวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน F Sig. 

3-5 คน 240 4.0100 .65324 
3.409 .034 6-8 คน 125 4.1907 .55179 

มากกว่า 8 คนขึ้นไป 65 4.0877 .67468 

จากการทดสอบปัจจัยส่วนบุคคลด้านจ านวนสมาชิกภายในกลุ่มกับทัศนคติที่มีต่อคุณลักษณะความเป็นผู้น ากลุ่มเล็ก 
ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) พบว่าค่า F = 3.409 และค่า Sig. คือ 0.034 ซึ่งน้อยกว่ากว่า

ค่า α 0.05 ท่ีได้ตั้งไว้ จึงสรุปผลการวิเคราะห์ได้ว่า จ านวนสมาชิกภายในกลุ่มที่แตกต่างกันมีทัศนคติที่มีต่อคุณลักษณะความ
เป็นผู้น ากลุ่มเล็กแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจาก การแสดงภาวะผู้น าและผู้ตามจะยังดูไม่ชัดเจน
นัก ถ้ากลุ่มมีสมาชิกน้อยเพียง 2 - 3 คน สถานภาพของกลุ่มจะมีลักษณะเป็นแบบง่าย ๆ อย่างไม่เป็นทางการ แต่เมื่อใดก็ตามที่
คนท างานท่ีมีภาวะผู้น าได้ท างานเป็นทีมหรืออยู่ในกลุ่มคนจ านวนมาก จึงเป็นโอกาสที่จะได้แสดงความสามารถและศักยภาพ
ออกมาได้เต็มที่ ผลลัพท์ที่ได้ คือ เกิดการตัดสินใจร่วมกัน มากกว่าที่จะยึดเอาการตัดสินใจของตัวเองเป็นหลัก (vimonmass.  
2557: ออนไลน์)  ซึ่งไม่พบการสอดคล้องกับงานวิจัยใดๆ 

ตารางที่ 6 แสดงผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนของปัจจัยส่วนบุคคลด้านระยะเวลาที่ใช้ร่วมกันในกลุ่มกับทัศนคติทีม่ีต่อ
คุณลักษณะความเป็นผู้น ากลุม่เลก็ 

ระยะเวลาที่ใช้ร่วมกัน 
ในกลุ่มเพ่ือน 

จ านวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน F Sig. 

น้อยกว่า 30 นาที 8 3.8833 .55891 
1.487 .205 

30 นาที – 60 นาที 37 4.0550 .64766 
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60 นาที – 90 นาที 57 3.9123 .65349 
90 นาที – 120 นาที 61 4.0623 .60887 
มากกว่า 120 นาที 267 4.1200 .63054 

จากการทดสอบปัจจัยส่วนบุคคลด้านระยะเวลาที่ใช้ร่วมกันในกลุ่มเพื่อนกับทัศนคติที่มีต่อคุณลักษณะความเป็นผู้น า
กลุ่มเล็ก ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) พบว่าค่า F = 1.487 และค่า Sig. คือ 0.205 ซึ่ง

มากกว่ากว่าค่า α 0.05 ที่ได้ตั้งไว้ จึงสรุปผลการวิเคราะห์ได้ว่า ระยะเวลาที่ใช้ร่วมกันในกลุ่มเพื่อนที่แตกต่างกันมีทัศนคติที่มี
ต่อคุณลักษณะความเป็นผู้น ากลุ่มเล็กไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ตารางที่ 7 แสดงผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนของพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนกับทัศนคติที่มตี่อคุณลักษณะความเป็นผู้น า
กลุ่มเล็ก 

ระยะเวลาที่ใช ้
สมาร์ทโฟนต่อวัน 

จ านวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน F Sig. 

น้อยกว่า 1 ช่ัวโมง 1 5.0000 .00000 

2.692 .031 
1–3 ช่ัวโมง 37 3.8730 .72311 
4-6 ช่ัวโมง 149 4.0063 .68328 
7-9 ช่ัวโมง 130 4.1290 .56238 

มากกว่า 9 ช่ัวโมง 113 4.1587 .58715 

จากการทดสอบปัจจัยส่วนบุคคลด้านระยะเวลาที่ใช้สมาร์ทโฟนต่อวันกับทัศนคติที่มีต่อคุณลักษณะความเป็นผู้น า
กลุ่มเล็ก ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) พบว่าค่า F = 2.692 และค่า Sig. คือ 0.031 ซึ่ง

น้อยกว่าค่า α 0.05 ที่ได้ตั้งไว้ จึงสรุปผลการวิเคราะห์ได้ว่า ระยะเวลาที่ใช้สมาร์ทโฟนต่อวันที่แตกต่างกันมีทัศนคติที่มีต่อ
คุณลักษณะความเป็นผู้น ากลุ่มเล็กแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจาก การใช้สมาร์ทโฟนใน
ระยะเวลาที่มากจนเกินไป ส่งผลกระทบให้ไม่ใส่ใจคนรอบข้างและขาดการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันภายใน เพราะให้ความส าคัญกับ
สมาร์ทโฟนมากเกินไป อาจส่งอิทธิพลเชิงลบต่อคนรอบตัว ซึ่งมาจากการขาดปฏิสัมพันธ์กับคนในชีวิตจริง ซึ่งระยะเวลาของ
การใช้สมาร์ทโฟนต่อวันที่มากเกินไป จะส่งผลให้การมีปฏิสัมพันธ์ต่อคนรอบข้างลดลง (Nardpradabt. 2561: ออนไลน์)  ซึ่งไม่
พบการสอดคล้องกับงานวิจัยใดๆ 

ตารางที่ 8 แสดงผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนของพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนกับทัศนคติที่มตี่อคุณลักษณะความเป็นผู้น า
กลุ่มเล็ก 

ความถี่ของการใช ้
สมาร์ทโฟนภายในกลุ่ม 

จ านวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน F Sig. 

ไม่ใช้เลย 12 4.2972 .69985 

.870 .457 
ใช้บางครั้ง (ทุก ๆ ครึ่งช่ัวโมง) 261 4.0438 .62330 
ใช้เป็นประจ า (ทุก ๆ 15 นาที) 126 4.1146 .59510 
ใช้ตลอดเวลา (ทุก ๆ 5 นาที) 31 4.0806 .81367 
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จากการทดสอบปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับทัศนคติที่มีต่อคุณลักษณะความเป็นผู้น ากลุ่มเล็ก ด้วย

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) พบว่าค่า F = 2.994 และค่า Sig. คือ 0.011 ซึ่งน้อยกว่าค่า α 
0.05 ท่ีได้ตั้งไว้ จึงสรุปผลการวิเคราะห์ได้ว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีทัศนคติที่มีต่อคุณลักษณะความเป็นผู้น ากลุ่ม
เล็กแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยจุฑามาศ กลมรัตน์ (2550) ได้ศึกษาเรื่อง
ภาวะผู้น าของผู้บริหารที่พึงประสงค์: กรณีศึกษา กรมสารบรรณทหารบก จากการศึกษาวิจัยดังกล่าว พบว่า ภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารที่ อยู่ในระดับสูงสุดคือ คุณธรรมและจริยธรรม และปัจจัยสวนบุคคล เช่น เพศ อายุ ประเภทของข้าราชการ 
แหล่งก าเนิด คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน เงินเดือนรายได้ ยังเป็นปัจจัยที่ท าให้มีความคิดเห็นท  ี่  แตกต่างกัน
ของภาวะความเป็นผู้น าของผู้บริหารท่ีพึงประสงค์และภาวะผู้น าของผู้บริหารที่เป็นจริงในปัจจุบัน ของข้าราชการในกรมสาร
บรรณทหารบกอีกเช่นกัน เนื่องจาก รายได้ที่มากกว่าอาจมีความมั่นคงในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันในองค์กร ส่วนรายได้ที่
น้อยกว่าอาจส่งผลเรื่องความเชื่อมั่นและความั่นคงทางรายได้ซึ่งอาจน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางอื่นได้ง่าย (นางสาวลลิ
ตา จันทร์งาม.  2559) 

ตารางที่ 5 แสดงผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนของปัจจัยส่วนบุคคลด้านจ านวนสมาชิกกับทัศนคติที่มีต่อคณุลักษณะความ
เป็นผู้น ากลุ่มเล็ก 

จ านวนสมาชกิใน
กลุ่ม 

จ านวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน F Sig. 

3-5 คน 240 4.0100 .65324 
3.409 .034 6-8 คน 125 4.1907 .55179 

มากกว่า 8 คนขึ้นไป 65 4.0877 .67468 

จากการทดสอบปัจจัยส่วนบุคคลด้านจ านวนสมาชิกภายในกลุ่มกับทัศนคติที่มีต่อคุณลักษณะความเป็นผู้น ากลุ่มเล็ก 
ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) พบว่าค่า F = 3.409 และค่า Sig. คือ 0.034 ซึ่งน้อยกว่ากว่า

ค่า α 0.05 ท่ีได้ตั้งไว้ จึงสรุปผลการวิเคราะห์ได้ว่า จ านวนสมาชิกภายในกลุ่มที่แตกต่างกันมีทัศนคติที่มีต่อคุณลักษณะความ
เป็นผู้น ากลุ่มเล็กแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจาก การแสดงภาวะผู้น าและผู้ตามจะยังดูไม่ชัดเจน
นัก ถ้ากลุ่มมีสมาชิกน้อยเพียง 2 - 3 คน สถานภาพของกลุ่มจะมีลักษณะเป็นแบบง่าย ๆ อย่างไม่เป็นทางการ แต่เมื่อใดก็ตามที่
คนท างานท่ีมีภาวะผู้น าได้ท างานเป็นทีมหรืออยู่ในกลุ่มคนจ านวนมาก จึงเป็นโอกาสที่จะได้แสดงความสามารถและศักยภาพ
ออกมาได้เต็มที่ ผลลัพท์ที่ได้ คือ เกิดการตัดสินใจร่วมกัน มากกว่าที่จะยึดเอาการตัดสินใจของตัวเองเป็นหลัก (vimonmass.  
2557: ออนไลน์)  ซึ่งไม่พบการสอดคล้องกับงานวิจัยใดๆ 

ตารางที่ 6 แสดงผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนของปัจจัยส่วนบุคคลด้านระยะเวลาที่ใช้ร่วมกันในกลุ่มกับทัศนคติทีม่ีต่อ
คุณลักษณะความเป็นผู้น ากลุม่เลก็ 

ระยะเวลาที่ใช้ร่วมกัน 
ในกลุ่มเพ่ือน 

จ านวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน F Sig. 

น้อยกว่า 30 นาที 8 3.8833 .55891 
1.487 .205 

30 นาที – 60 นาที 37 4.0550 .64766 
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60 นาที – 90 นาที 57 3.9123 .65349 
90 นาที – 120 นาที 61 4.0623 .60887 
มากกว่า 120 นาที 267 4.1200 .63054 

จากการทดสอบปัจจัยส่วนบุคคลด้านระยะเวลาที่ใช้ร่วมกันในกลุ่มเพื่อนกับทัศนคติที่มีต่อคุณลักษณะความเป็นผู้น า
กลุ่มเล็ก ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) พบว่าค่า F = 1.487 และค่า Sig. คือ 0.205 ซึ่ง

มากกว่ากว่าค่า α 0.05 ที่ได้ตั้งไว้ จึงสรุปผลการวิเคราะห์ได้ว่า ระยะเวลาที่ใช้ร่วมกันในกลุ่มเพื่อนที่แตกต่างกันมีทัศนคติที่มี
ต่อคุณลักษณะความเป็นผู้น ากลุ่มเล็กไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ตารางที่ 7 แสดงผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนของพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนกับทัศนคติที่มตี่อคุณลักษณะความเป็นผู้น า
กลุ่มเล็ก 

ระยะเวลาที่ใช ้
สมาร์ทโฟนต่อวัน 

จ านวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน F Sig. 

น้อยกว่า 1 ช่ัวโมง 1 5.0000 .00000 

2.692 .031 
1–3 ช่ัวโมง 37 3.8730 .72311 
4-6 ช่ัวโมง 149 4.0063 .68328 
7-9 ช่ัวโมง 130 4.1290 .56238 

มากกว่า 9 ช่ัวโมง 113 4.1587 .58715 

จากการทดสอบปัจจัยส่วนบุคคลด้านระยะเวลาที่ใช้สมาร์ทโฟนต่อวันกับทัศนคติที่มีต่อคุณลักษณะความเป็นผู้น า
กลุ่มเล็ก ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) พบว่าค่า F = 2.692 และค่า Sig. คือ 0.031 ซึ่ง

น้อยกว่าค่า α 0.05 ที่ได้ตั้งไว้ จึงสรุปผลการวิเคราะห์ได้ว่า ระยะเวลาที่ใช้สมาร์ทโฟนต่อวันที่แตกต่างกันมีทัศนคติที่มีต่อ
คุณลักษณะความเป็นผู้น ากลุ่มเล็กแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจาก การใช้สมาร์ทโฟนใน
ระยะเวลาที่มากจนเกินไป ส่งผลกระทบให้ไม่ใส่ใจคนรอบข้างและขาดการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันภายใน เพราะให้ความส าคัญกับ
สมาร์ทโฟนมากเกินไป อาจส่งอิทธิพลเชิงลบต่อคนรอบตัว ซึ่งมาจากการขาดปฏิสัมพันธ์กับคนในชีวิตจริง ซึ่งระยะเวลาของ
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.870 .457 
ใช้บางครั้ง (ทุก ๆ ครึ่งช่ัวโมง) 261 4.0438 .62330 
ใช้เป็นประจ า (ทุก ๆ 15 นาที) 126 4.1146 .59510 
ใช้ตลอดเวลา (ทุก ๆ 5 นาที) 31 4.0806 .81367 
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จากการทดสอบปัจจัยส่วนบุคคลด้านความถี่ของการใช้สมาร์ทโฟนภายในกลุ่มกับทัศนคติที่มีต่อคุณลักษณะความ
เป็นผู้น ากลุ่มเล็ก ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) พบว่าค่า F = 0.870 และค่า Sig. คือ 

0.457 ซึ่งมากกว่าค่า α 0.05 ท่ีได้ตั้งไว้ จึงสรุปผลการวิเคราะห์ได้ว่า ความถี่ของการใช้สมาร์ทโฟนภายในกลุ่มที่แตกต่างกันมี
ทัศนคติที่มีต่อคุณลักษณะความเป็นผู้น ากลุ่มเล็กไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สรุปผลการวิจัย 
ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลให้มีทัศนคติที่มีต่อคุณลักษณะความเป็นผู้น ากลุ่มเล็กแตกต่างกัน คือ ด้านรายได้เฉลี่ยต่อ

เดือน เนื่องจากรายได้ที่มากกว่าอาจมีความมั่นคงในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันในองค์กร ส่วนรายได้ที่น้อยกว่าอาจส่งผล
เรื่องความเช่ือมั่นและความมั่นคงทางรายได้ซึ่งอาจน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางอื่นได้ง่าย และจ านวนสมาชิกภายใน
กลุ่ม 05 เนื่องจาก การแสดงภาวะผู้น าและผู้ตามจะยังดูไม่ชัดเจนนัก ถ้ากลุ่มมีสมาชิกน้อยเพียง 2 - 3 คน สถานภาพของกลุ่ม
จะมีลักษณะเป็นแบบง่าย ๆ อย่างไม่เป็นทางการ แต่เมื่อใดก็ตามที่คนท างานที่มีภาวะผู้น าได้ท างานเป็นทีมหรืออยู่ในกลุ่มคน
จ านวนมาก จึงเป็นโอกาสที่จะได้แสดงความสามารถและศักยภาพออกมาได้เต็มที่  และพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนที่ส่งผลให้
มีทัศนคติที่มีต่อคุณลักษณะความเป็นผู้น ากลุ่มเล็กแตกต่างกัน คือ ระยะเวลาที่ใช้สมาร์ทโฟนต่อวัน เนื่องจาก การใช้สมาร์ท
โฟนในระยะเวลาที่มากจนเกินไป ส่งผลกระทบให้ไม่ใส่ใจคนรอบข้างและขาดการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันภายใน เพราะให้
ความส าคัญกับสมาร์ทโฟนมากเกินไป คุณลักษณะความเป็นผู้น ากลุ่มเล็กท่ีมีค่าเฉลี่ยระดับความเห็นสูงสุด 7 อันดับ ได้แก่ 1) 
ผู้น ากลุ่มเล็กควรประสานคนในกลุ่มได้ 2) ผู้น ากลุ่มเล็กควรให้เกียรติผู้อื่น 3) ผู้น ากลุ่มเล็กควรเป็นผู้ฟังที่ดี 4) ผู้น ากลุ่มเล็กควร
ควบคุมอารมณ์ได้ 5) ผู้น ากลุ่มเล็กควรมีทัศนคติที่ดี 6) ผู้น ากลุ่มเล็กไม่ควรถือตัว / ไม่วางอ านาจ 7) ผู้น ากลุ่มเล็กควรมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี 

กิตติกรรมประกาศ 
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การศึกษาความคิดเห็นของบุคคลต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ประภาศรี ศรีชัย1* และ สุดคนึง ณ ระนอง 2

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคคลต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยใน 

6 ด้าน คือ ด้านความมีชื่อเสียง ด้านกระบวนการบริหารจัดการ ด้านการจัดการศึกษา ด้านคุณภาพบัณฑิต ด้านบริการวิชาการแก่

ชุมชน และด้านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ บุคลากรสาย

วิชาการ สายสนับสนุน และนักศึกษา และบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่ ศิษย์เก่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/ ปวช./ ปวส. 

ผู้ปกครอง สถานประกอบการ และตัวแทนชุมชน จ�านวนทั้งหมด 870 คน ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ใน

การวิจัยเป็นแบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.864 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ

ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ด้วยสถติ ิt ผลการวจิยัพบว่า ภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยัในความคดิ

เห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย =3.83) ซึ่งเมื่อพิจารณาแยกประเด็นแต่ละด้านพบว่า ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด้านการจัดการศึกษา (ค่าเฉลี่ย = 3.93) รองลงมาคือด้านความมีชื่อเสียง (ค่าเฉลี่ย 

=3.92) ด้านการจัดกิจกรรมและบริการวิชาการแก่ชุมชน (ค่าเฉลี่ย =3.88) ตามล�าดับ ส่วนภาพลักษณ์ในภาพรวมที่มีค่าเฉลี่ยน้อย

ที่สุดได้แก่ ด้านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม (ค่าเฉลี่ย =3.65) และเมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคคลท้ังภายในและ

ภายนอกที่มีต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพบว่า ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05 ผลจากการศึกษาครั้งนี้ ท�าให้ทราบความ

คดิเหน็ของบคุคลทีม่ต่ีอมหาวทิยาลัยเพือ่เป็นแนวทางในการปรบัปรุงภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวิีชยัต่อไป

ค�าส�าคัญ : ภาพลักษณ์ ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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Study opinions of the Image of Rajamangala University of Technology Srivijaya

Praphasri Srichai1* and Sutkanung Na Ranong2 

Abstract
 This research aims to study Public opinions of the image of the Rajamangala University of Technology 

Srivijaya in 6 aspects: reputation, management process, education management, graduate quality, academic 

services to the community and building and the environment. The samples were 870 individuals by using strat-

ified random sampling consisted of personnel inside the university: academic personnel, support personnel and 

students. Also, personnel outside the university: alumnus, grade 12 students, parent, establishment and com-

munity representative. The instrument for data collection was a questionnaire with the reliability of 0.864. 

Statistics for data analysis were percentage, mean, standard deviation and t-test. The results showed that the 

image of Rajamangala University of Technology Srivijaya from personnel in the overall at the high level (Mean 

= 3.83). When considering each side of each issue found that the image of Rajamangala University of Technol-

ogy Srivijaya with the highest mean was in educational management (Mean =3.93), was the reputation (Mean 

= 3.92), academic services to the community (Mean = 3.88), respectively. The overall image with the least mean 

was academic services to the community and building and the environment (Mean = 3.65). The comparison of 

the opinions of the personnel towards the university image was not different at the significance level 0.05. 

Results from this study to know that the opinions of personnel towards the university for the guidelines for 

improving the image of the Rajamangala University of Technology Srivijaya.

Keywords: Image, Image of Rajamangala University of Technology Srivijaya
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บทน า 
 

 ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารและสื่อสารมวลชนท าให้คนในสังคมต่างๆรับทราบข่าวสารเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นทั่วโลกได้อย่างกว้างขวางสามารถรับรู้และมีส่วนเกี่ยวข้องในการแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ
ขององค์กร ภาพลักษณ์ขององค์กรจึงมีความส าคัญอย่างย่ิงต่อความส าเร็จทั้งในระยะสั้นและระยะยาวของหน่วยงานหรือ
องค์กร   องค์กรใดมีภาพลักษณ์ที่ดีก็จะได้รับความเช่ือถือไว้วางใจประชาชนจะเกิดความศรัทธายอมรับร่วมมือและให้การ
สนับสนุนกับองค์กรนั้นท าให้ประสบความส าเร็จ ในการด าเนินงาน หากองค์กรใดมีภาพลักษณ์ในเชิงลบก็ยากที่จะได้รับความ
ไว้วางใจ หรือได้รับการสนับสนุนจากประชาชน ดังนั้นการศึกษาเรื่องภาพลักษณ์จึงเป็นประเด็นส าคัญ ที่ทุกวงการทั้งส่วนงาน
ราชการ องค์กรทางการศึกษา หรือวงการธุรกิจต่างให้ความส าคัญและเห็นถึงความจ าเป็น ในการปรับปรุงภาพลักษณ์ขององค์กรให้
ดียิ่งขึน้  
 ในส่วนของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ หรือมหาวิทยาลัยเอกชน ด้วย
สภาวการณ์แข่งขันในปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาเกือบทุกแห่งจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการ
จัดการศึกษาให้มีความทัดเทียมกัน ทั้งในเรื่องมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ เพื่อให้ได้รับการยอมรับจากสังคม
และองค์กรต่างๆ โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ยังคงเป็นปัจจัยด้านช่ือเสียงของ
สถาบันภายใต้ทัศนคติที่ว่าการได้เรียนในสถาบันท่ีมีช่ือเสียงท าให้เกิดความภาคภูมิใจเป็นเกียรติและสร้างช่ือเสียงให้แก่วงศ์
ตระกูล สังคมให้การยอมรับและยกย่อง  

ด้วยเล็งเห็นถึงความส าคัญและปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาความคิดเห็นของบุคคลภายในและ
บุคคลภายนอกท่ีมีต่อมหาวิทยาลัย ในด้านความมีช่ือเสียง ด้านกระบวนการบริหารจัดการ ด้านการจัดการศึกษา ด้านคุณภาพ
บัณฑิต ด้านการจัดกิจกรรมและการบริการวิชาการแก่ชุมชนและด้านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม ผลจากการศึกษาครั้ง
นีจ้ะท าให้ทราบความคิดเห็นของบุคคลที่มีต่อมหาวิทยาลัยสามารถใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยให้ดีขึ้นได้  โดยการศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคคลภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 

วิธีด าเนินการ 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็น

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และสถิติเชิงอนุมาน 
(Inference Statistics) เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอนแต่ทราบว่ามีจ านวนมาก จึงใช้สูตรการค านวณหาขนาด
ตัวอย่างจากสัดส่วนประชากรที่ระดับความเช่ือมั่น 95% ตามสูตรของกัลยา (2555) โดยผลจากค านวณได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน385 คน แต่เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนในการเก็บตัวอย่างจึงก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ 870 คน โดยแยก
เป็นกลุ่มดังนี ้ 

 1. บุคคลภายในมหาวิทยาลัยฯ    ประกอบด้วย 1.1  บุคลากรในมหาวิทยาลัย  1.2 นักศึกษา    
 2. บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ประกอบด้วย 5 กลุ่มได้แก่ 2.1 ศิษย์เก่า 2.2 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/ 

ปวช./ ปวส. 2.3 ผู้ปกครอง 2.4 สถานประกอบการ และ 2.5 ตัวแทนชุมชน  
ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ (Proportional Stratified Random Sampling) ตามสัดส่วนของกลุ่ม

ประชากร จากนั้นใช้การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัยโดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย ตอนท่ี 1 เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เป็น
ข้อค าถามเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ านวน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความมีช่ือเสียง ด้าน
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 ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารและสื่อสารมวลชนท าให้คนในสังคมต่างๆรับทราบข่าวสารเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นทั่วโลกได้อย่างกว้างขวางสามารถรับรู้และมีส่วนเกี่ยวข้องในการแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ
ขององค์กร ภาพลักษณ์ขององค์กรจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อความส าเร็จทั้งในระยะสั้นและระยะยาวของหน่วยงานหรือ
องค์กร   องค์กรใดมีภาพลักษณ์ที่ดีก็จะได้รับความเช่ือถือไว้วางใจประชาชนจะเกิดความศรัทธายอมรับร่วมมือและให้การ
สนับสนุนกับองค์กรนั้นท าให้ประสบความส าเร็จ ในการด าเนินงาน หากองค์กรใดมีภาพลักษณ์ในเชิงลบก็ยากที่จะได้รับความ
ไว้วางใจ หรือได้รับการสนับสนุนจากประชาชน ดังนั้นการศึกษาเรื่องภาพลักษณ์จึงเป็นประเด็นส าคัญ ที่ทุกวงการทั้งส่วนงาน
ราชการ องค์กรทางการศึกษา หรือวงการธุรกิจต่างให้ความส าคัญและเห็นถึงความจ าเป็น ในการปรับปรุงภาพลักษณ์ขององค์กรให้
ดียิ่งขึน้  
 ในส่วนของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ หรือมหาวิทยาลัยเอกชน ด้วย
สภาวการณ์แข่งขันในปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาเกือบทุกแห่งจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการ
จัดการศึกษาให้มีความทัดเทียมกัน ทั้งในเรื่องมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ เพื่อให้ได้รับการยอมรับจากสังคม
และองค์กรต่างๆ โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ยังคงเป็นปัจจัยด้านช่ือเสียงของ
สถาบันภายใต้ทัศนคติที่ว่าการได้เรียนในสถาบันท่ีมีช่ือเสียงท าให้เกิดความภาคภูมิใจเป็นเกียรติและสร้างช่ือเสียงให้แก่วงศ์
ตระกูล สังคมให้การยอมรับและยกย่อง  

ด้วยเล็งเห็นถึงความส าคัญและปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาความคิดเห็นของบุคคลภายในและ
บุคคลภายนอกท่ีมีต่อมหาวิทยาลัย ในด้านความมีช่ือเสียง ด้านกระบวนการบริหารจัดการ ด้านการจัดการศึกษา ด้านคุณภาพ
บัณฑิต ด้านการจัดกิจกรรมและการบริการวิชาการแก่ชุมชนและด้านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม ผลจากการศึกษาครั้ง
นีจ้ะท าให้ทราบความคิดเห็นของบุคคลที่มีต่อมหาวิทยาลัยสามารถใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยให้ดีขึ้นได้  โดยการศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคคลภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 

วิธีด าเนินการ 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็น

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และสถิติเชิงอนุมาน 
(Inference Statistics) เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอนแต่ทราบว่ามีจ านวนมาก จึงใช้สูตรการค านวณหาขนาด
ตัวอย่างจากสัดส่วนประชากรที่ระดับความเช่ือมั่น 95% ตามสูตรของกัลยา (2555) โดยผลจากค านวณได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน385 คน แต่เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนในการเก็บตัวอย่างจึงก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ 870 คน โดยแยก
เป็นกลุ่มดังนี ้ 

 1. บุคคลภายในมหาวิทยาลัยฯ    ประกอบด้วย 1.1  บุคลากรในมหาวิทยาลัย  1.2 นักศึกษา    
 2. บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ประกอบด้วย 5 กลุ่มได้แก่ 2.1 ศิษย์เก่า 2.2 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/ 

ปวช./ ปวส. 2.3 ผู้ปกครอง 2.4 สถานประกอบการ และ 2.5 ตัวแทนชุมชน  
ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ (Proportional Stratified Random Sampling) ตามสัดส่วนของกลุ่ม

ประชากร จากนั้นใช้การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัยโดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย ตอนท่ี 1 เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เป็น
ข้อค าถามเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ านวน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความมีช่ือเสียง ด้าน
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

กระบวนการบริหารจัดการ ด้านการจัดการศึกษา ด้านคุณภาพบัณฑิต ด้านการจัดกิจกรรมและให้บริการวิชาการแก่ชุมชน 
และด้านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม และตอนท่ี 3  เป็นการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคคลภายในและภายนอกที่มี
ต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้ผู้เช่ียวชาญ ซึ่งเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม ทั้งนี้ได้ค่าความเช่ือมั่น
ของแบบสอบถามทั้งฉบับได้เท่ากับ 0.864 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อหาค่าการกระจายของข้อมูล ในภาพรวมและรายข้อ และท าการทดสอบความ
แตกต่างระหว่างบุคคลภายในและภายนอกด้วยใช้สถิติการทดสอบt (t- test Statistic)  
  
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
ผลการวิจัย 
จากการศึกษาถึงความคดิเห็นของประชาชนต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชัิย ผู้วิจัย

ขอน าเสนอรายละเอียดตา่งๆใน 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนท่ี 1   แสดงผลการวเิคราะหข์้อมูลโดยทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2   ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรี

วิชัย  
 ตอนที่ 3   ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคคลภายในและภายนอกท่ีมีต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
               ผลการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้ 
 

  ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างจ านวนทั้งสิ้น 870 คน 
    บุคคลภายใน   ส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ร้อยละ 58.3) และมีระยะเวลาที่
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 10 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 32.7) ในส่วนนักศึกษาเป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 3 มากที่สุด (ร้อยละ 30.0) 
และศึกษาอยู่ในหลักสูตรภาคปกติ   
                บุคคลภายนอก   
                          ศิษย์เก่าส่วนใหญ่จบการศึกษามาแล้ว 4 – 6 ปี (ร้อยละ 30.0) มีอายุ 31 – 35 ปี (ร้อยละ 32.5) 
และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 15,000 บาท (ร้อยละ 40.8)  
                           นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/ ปวช./ ปวส. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (G.P.A.) 2.51 – 3.00 (ร้อย
ละ 30.0) และให้ความสนใจที่จะศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ร้อยละ 53.3) 
และสนใจเข้าศึกษาต่อในพื้นที่วิทยาเขตสงขลามากที่สุด (ร้อยละ 50.4) โดยคณะที่นักเรียนให้ความสนใจมากที่สุด คือ
คณะบริหารธุรกิจ (ร้อยละ 15.8) 
                     ผู้ปกครองส่วนใหญ่อายุระหว่าง 41 – 50 ปี (ร้อยละ 50.8) ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ร้อยละ 30.8) 
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท (ร้อยละ 38.3) และเป็นผู้ปกครองของนักศึกษาช้ันปีที่ 2 มากที่สุด (ร้อย
ละ 29.2) 
                     สถานประกอบการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 31 – 40 ปี (ร้อยละ 43.3) จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (ร้อยละ 70.0) ประกอบกิจการธุรกิจส่วนตัวมากที่สุด (ร้อยละ 38.3) และเป็นเจ้าของสถานประกอบการ 
(ร้อยละ 40.8)   

5 
 

        ตัวแทนชุมชนส่วนใหญ่อายุ 31 – 40 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 53.3) ประกอบอาชีพ
ธุรกิจส่วนตัว ค้าขาย (ร้อยละ 30.0) และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท (ร้อยละ 45.0)  
 

ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ข้อมลูภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  
         ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ ได้ก าหนดผลการศึกษาจ านวน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความมีช่ือเสียง ด้านกระบวนการ

บริหารจัดการ ด้านการจัดการศึกษา ด้านคุณภาพบัณฑิต ด้านการจัดกิจกรรมและให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และด้านอาคาร
สถานท่ีและสภาพแวดล้อม 

 
ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะห์ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยในภาพรวม 
 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย S.D. ภาพลักษณ ์
1. ด้านความมีช่ือเสียง 3.92 0.62 ดี 
2. ด้านกระบวนการบริหารจัดการ 3.77 0.68 ดี 
3. ด้านการจัดการศึกษา 3.93 0.66 ดี 
4. ด้านคุณภาพบัณฑิต 3.86 0.61 ดี 
5. ด้านการจัดกิจกรรมและบริการวิชาการแก่ชุมชน 3.88 0.68 ดี 
6. ด้านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 3.65 0.70 ดี 

รวม 3.83 0.66 ดี 
 
  จ า ก ต า ร า ง ที่  1  แ ส ด ง ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ภ า พ ลั ก ษ ณ์ ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี ร า ช ม ง ค ล 
ศรีวิชัยในภาพรวม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยดังนี้ ภาพลักษณ์ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับดีทั้งหมด(ค่าเฉลี่ย =3.83) เมื่อพิจารณาแยกประเด็นแต่ละด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า
ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด้านการจัดการศึกษา (ค่าเฉลี่ย =3.93)   
รองลงมาคือด้านความมีช่ือเสียง (ค่าเฉลี่ย =3.92) ด้านการจัดกิจกรรมและบริการวิชาการแก่ชุมชน  (ค่าเฉลี่ย =3.88)   
ตามล าดับ ส่วนภาพลักษณ์ในภาพรวมที่มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดได้แก่ ด้านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม (ค่าเฉลี่ย =3.65)   
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

กระบวนการบริหารจัดการ ด้านการจัดการศึกษา ด้านคุณภาพบัณฑิต ด้านการจัดกิจกรรมและให้บริการวิชาการแก่ชุมชน 
และด้านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม และตอนท่ี 3  เป็นการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคคลภายในและภายนอกที่มี
ต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้ผู้เช่ียวชาญ ซึ่งเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม ทั้งนี้ได้ค่าความเช่ือมั่น
ของแบบสอบถามทั้งฉบับได้เท่ากับ 0.864 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อหาค่าการกระจายของข้อมูล ในภาพรวมและรายข้อ และท าการทดสอบความ
แตกต่างระหว่างบุคคลภายในและภายนอกด้วยใช้สถิติการทดสอบt (t- test Statistic)  
  
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
ผลการวิจัย 
จากการศึกษาถึงความคดิเห็นของประชาชนต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชัิย ผู้วิจัย

ขอน าเสนอรายละเอียดตา่งๆใน 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนท่ี 1   แสดงผลการวเิคราะหข์้อมูลโดยทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2   ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรี

วิชัย  
 ตอนที่ 3   ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคคลภายในและภายนอกที่มีต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
               ผลการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้ 
 

  ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างจ านวนทั้งสิ้น 870 คน 
    บุคคลภายใน   ส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ร้อยละ 58.3) และมีระยะเวลาที่
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 10 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 32.7) ในส่วนนักศึกษาเป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 3 มากที่สุด (ร้อยละ 30.0) 
และศึกษาอยู่ในหลักสูตรภาคปกติ   
                บุคคลภายนอก   
                          ศิษย์เก่าส่วนใหญ่จบการศึกษามาแล้ว 4 – 6 ปี (ร้อยละ 30.0) มีอายุ 31 – 35 ปี (ร้อยละ 32.5) 
และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 15,000 บาท (ร้อยละ 40.8)  
                           นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/ ปวช./ ปวส. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (G.P.A.) 2.51 – 3.00 (ร้อย
ละ 30.0) และให้ความสนใจท่ีจะศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ร้อยละ 53.3) 
และสนใจเข้าศึกษาต่อในพื้นที่วิทยาเขตสงขลามากที่สุด (ร้อยละ 50.4) โดยคณะที่นักเรียนให้ความสนใจมากที่สุด คือ
คณะบริหารธุรกิจ (ร้อยละ 15.8) 
                     ผู้ปกครองส่วนใหญ่อายุระหว่าง 41 – 50 ปี (ร้อยละ 50.8) ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ร้อยละ 30.8) 
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท (ร้อยละ 38.3) และเป็นผู้ปกครองของนักศึกษาช้ันปีที่ 2 มากที่สุด (ร้อย
ละ 29.2) 
                     สถานประกอบการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 31 – 40 ปี (ร้อยละ 43.3) จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (ร้อยละ 70.0) ประกอบกิจการธุรกิจส่วนตัวมากที่สุด (ร้อยละ 38.3) และเป็นเจ้าของสถานประกอบการ 
(ร้อยละ 40.8)   
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        ตัวแทนชุมชนส่วนใหญ่อายุ 31 – 40 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 53.3) ประกอบอาชีพ
ธุรกิจส่วนตัว ค้าขาย (ร้อยละ 30.0) และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท (ร้อยละ 45.0)  
 

ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ข้อมลูภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  
         ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ ได้ก าหนดผลการศึกษาจ านวน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความมีช่ือเสียง ด้านกระบวนการ

บริหารจัดการ ด้านการจัดการศึกษา ด้านคุณภาพบัณฑิต ด้านการจัดกิจกรรมและให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และด้านอาคาร
สถานท่ีและสภาพแวดล้อม 

 
ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะห์ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยในภาพรวม 
 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย S.D. ภาพลักษณ ์
1. ด้านความมีช่ือเสียง 3.92 0.62 ดี 
2. ด้านกระบวนการบริหารจัดการ 3.77 0.68 ดี 
3. ด้านการจัดการศึกษา 3.93 0.66 ดี 
4. ด้านคุณภาพบัณฑิต 3.86 0.61 ดี 
5. ด้านการจัดกิจกรรมและบริการวิชาการแก่ชุมชน 3.88 0.68 ดี 
6. ด้านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 3.65 0.70 ดี 

รวม 3.83 0.66 ดี 
 
  จ า ก ต า ร า ง ที่  1  แ ส ด ง ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ภ า พ ลั ก ษ ณ์ ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี ร า ช ม ง ค ล 
ศรีวิชัยในภาพรวม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยดังนี้ ภาพลักษณ์ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับดีทั้งหมด(ค่าเฉลี่ย =3.83) เมื่อพิจารณาแยกประเด็นแต่ละด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า
ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด้านการจัดการศึกษา (ค่าเฉลี่ย =3.93)   
รองลงมาคือด้านความมีช่ือเสียง (ค่าเฉลี่ย =3.92) ด้านการจัดกิจกรรมและบริการวิชาการแก่ชุมชน  (ค่าเฉลี่ย =3.88)   
ตามล าดับ ส่วนภาพลักษณ์ในภาพรวมที่มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดได้แก่ ด้านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม (ค่าเฉลี่ย =3.65)   
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      จากตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ าแนกตามกลุ่ม
ตัวอย่างพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยดังนี้ 
 บุคลากร มีความคิดเห็นว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีภาพลักษณ์ในด้านการจัดกิจกรรมและบริการ
วิชาการแก่ชุมชนสูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย =3.84) รองลงมาคือ ด้านการจัดการศึกษา (ค่าเฉลี่ย =3.76)   ด้านคุณภาพบัณฑิต 
(ค่าเฉลี่ย =3.70)   ตามล าดับ  
 นักศึกษา มีความคิดเห็นว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีภาพลักษณ์ในด้านการจัดการศึกษาสูงที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย =4.06) รองลงมาคือ ด้านความมีช่ือเสียงด้านการจัดกิจกรรมและบริการวิชาการแก่ชุมชน (ค่าเฉลี่ย =4.05)  และ
ด้านคุณภาพบัณฑิต(ค่าเฉลี่ย =4.04)   
 ศิษย์เก่า มีความคิดเห็นว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีภาพลักษณ์ในด้านความมีช่ือเสียงสูงที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย =3.97) รองลงมาคือ ด้านการจัดการศึกษา(ค่าเฉลี่ย = 3.94) และด้านการจัดกิจกรรมและบริการวิชาการแก่ชุมชน
(ค่าเฉลี่ย =3.93) ตามล าดับ 
 นักเรียน มีความคิดเห็นว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีภาพลักษณ์ในด้านการจัดการศึกษาสูงที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย =4.00) รองลงมาคือ ด้านความมีช่ือเสียง (ค่าเฉลี่ย =3.99) และด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม(ค่าเฉลี่ย = 
3.99  ตามล าดับ 
 ผู้ปกครอง มีความคิดเห็นว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีภาพลักษณ์ในด้านความมีช่ือเสียงสูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย 
=4.00)  รองลงมาได้แก่ ด้านการจัดการศึกษา (ค่าเฉลี่ย =3.99) และด้านคุณภาพบัณฑิต (ค่าเฉลี่ย = 3.94) 
 สถานประกอบการ มีความคิดเห็นว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีภาพลักษณ์ในด้านการจัดการศึกษา
สูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย =4.01) รองลงมาคือ ด้านความมีช่ือเสียง (ค่าเฉลี่ย =3.93) และด้านการจัดกิจกรรมและบริการวิชาการแก่
ชุมชน (ค่าเฉลี่ย =3.90) ตามล าดับ  
 ชุมชน มีความคิดเห็นว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีภาพลักษณ์ในด้านความมีช่ือเสียงสูงที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย =3.80)  รองลงมาคือ ด้านคุณภาพบัณฑิต (ค่าเฉลี่ย =3.73)  และด้านการจัดการศึกษา (ค่าเฉลี่ย =3.72) ตามล าดับ  
 

ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคคลภายในและภายนอกที่มีต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

ประเด็น บุคคลภายใน บุคคลภายนอก t P 
ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. 

1. ด้านความมีช่ือเสียง 3.87 0.57 3.94 0.64 -0.281 0.827 
2. ด้านกระบวนการบริหารจัดการ 3.71 0.64 3.79 0.69 -0.542 0.776 
3. ด้านการจัดการศึกษา 3.91 0.67 3.93 0.66 -0.243 0.965 
4. ด้านคุณภาพบัณฑิต 3.87 0.57 3.85 0.63 0.454 0.307 
5. ด้านการจัดกิจกรรมและบริการวิชาการแก่ชุมชน 3.95 0.60 3.86 0.71 1.011 0.893 
6. ด้านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 3.52 0.72 3.71 0.70 -1.025 0.169 

ค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.80 0.62 3.85 0.67 -0.104 0.656 
 
 จากตารางที่ 3 แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคคลภายในและภายนอกที่มีต่อภาพลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พบว่า บุคคลภายในและภายนอกมีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยไม่แตกต่างกันท้ังในรายด้านและในภาพรวมที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
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      จากตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ าแนกตามกลุ่ม
ตัวอย่างพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยดังนี้ 
 บุคลากร มีความคิดเห็นว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีภาพลักษณ์ในด้านการจัดกิจกรรมและบริการ
วิชาการแก่ชุมชนสูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย =3.84) รองลงมาคือ ด้านการจัดการศึกษา (ค่าเฉลี่ย =3.76)   ด้านคุณภาพบัณฑิต 
(ค่าเฉลี่ย =3.70)   ตามล าดับ  
 นักศึกษา มีความคิดเห็นว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีภาพลักษณ์ในด้านการจัดการศึกษาสูงที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย =4.06) รองลงมาคือ ด้านความมีช่ือเสียงด้านการจัดกิจกรรมและบริการวิชาการแก่ชุมชน (ค่าเฉลี่ย =4.05)  และ
ด้านคุณภาพบัณฑิต(ค่าเฉลี่ย =4.04)   
 ศิษย์เก่า มีความคิดเห็นว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีภาพลักษณ์ในด้านความมีช่ือเสียงสูงที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย =3.97) รองลงมาคือ ด้านการจัดการศึกษา(ค่าเฉลี่ย = 3.94) และด้านการจัดกิจกรรมและบริการวิชาการแก่ชุมชน
(ค่าเฉลี่ย =3.93) ตามล าดับ 
 นักเรียน มีความคิดเห็นว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีภาพลักษณ์ในด้านการจัดการศึกษาสูงที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย =4.00) รองลงมาคือ ด้านความมีช่ือเสียง (ค่าเฉลี่ย =3.99) และด้านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม(ค่าเฉลี่ย = 
3.99  ตามล าดับ 
 ผู้ปกครอง มีความคิดเห็นว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีภาพลักษณ์ในด้านความมีช่ือเสียงสูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย 
=4.00)  รองลงมาได้แก่ ด้านการจัดการศึกษา (ค่าเฉลี่ย =3.99) และด้านคุณภาพบัณฑิต (ค่าเฉลี่ย = 3.94) 
 สถานประกอบการ มีความคิดเห็นว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีภาพลักษณ์ในด้านการจัดการศึกษา
สูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย =4.01) รองลงมาคือ ด้านความมีช่ือเสียง (ค่าเฉลี่ย =3.93) และด้านการจัดกิจกรรมและบริการวิชาการแก่
ชุมชน (ค่าเฉลี่ย =3.90) ตามล าดับ  
 ชุมชน มีความคิดเห็นว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีภาพลักษณ์ในด้านความมีช่ือเสียงสูงที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย =3.80)  รองลงมาคือ ด้านคุณภาพบัณฑิต (ค่าเฉลี่ย =3.73)  และด้านการจัดการศึกษา (ค่าเฉลี่ย =3.72) ตามล าดับ  
 

ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคคลภายในและภายนอกท่ีมีต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

ประเด็น บุคคลภายใน บุคคลภายนอก t P 
ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. 

1. ด้านความมีช่ือเสียง 3.87 0.57 3.94 0.64 -0.281 0.827 
2. ด้านกระบวนการบริหารจัดการ 3.71 0.64 3.79 0.69 -0.542 0.776 
3. ด้านการจัดการศึกษา 3.91 0.67 3.93 0.66 -0.243 0.965 
4. ด้านคุณภาพบัณฑิต 3.87 0.57 3.85 0.63 0.454 0.307 
5. ด้านการจัดกิจกรรมและบริการวิชาการแก่ชุมชน 3.95 0.60 3.86 0.71 1.011 0.893 
6. ด้านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 3.52 0.72 3.71 0.70 -1.025 0.169 

ค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.80 0.62 3.85 0.67 -0.104 0.656 
 
 จากตารางที่ 3 แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคคลภายในและภายนอกที่มีต่อภาพลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พบว่า บุคคลภายในและภายนอกมีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยไม่แตกต่างกันท้ังในรายด้านและในภาพรวมที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

           อภิปรายผล 
    จากผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับดีทั้งหมด โดยภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับสูงที่สุดคื อ ด้านการจัดการศึกษา
สอดคล้องกับงานวิจัยของนิติยา  ศรีพูล(2554) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลาตามทัศนะ
ของประชาชน โดยพบว่า ส่วนใหญ่ประชาชนจะให้การยอมรับในเรื่อง การจัดการศึกษามากที่สุด  และ อ านวย วีรวรรณ 
(2537) นักวิชาการซึ่งมีประสบการณ์ท างานทั้งภาครัฐและเอกชน ระบุไว้ว่า การมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
เป็นองค์ประกอบส าคัญที่แสดงถึงภาพลักษณ์ที่สังคมต้องการ   การส ารวจครั้งนี้ ท าให้ทราบถึงการยอมรับในความสามารถ
ของอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรของมหาวิทยาลัยทั้งนี้อาจเป็นเพราะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีการจัดการศึกษา
ในระดับปริญญาตรีที่มีหลักสูตรการศึกษาที่มีความหลากหลาย แต่อย่างไรก็ตามจากการส ารวจความคิดเห็น ของบุคคลทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยชี้ให้เห็นว่า หลักสูตรการศึกษาในมหาวิทยาลัย ยังไม่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
หรือผู้ประกอบการ ดังนั้นควรมีการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งจะส่งผลให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีภาวะการมีงานท าที่สูงข้ึน นอกจากน้ันจากผลการส ารวจภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
พบว่าภาพลักษณ์ที่ต้องท าการปรับปรุงมากที่สุดคือ ภาพลักษณ์ด้านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะในมุมมอง
ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยให้คะแนนภาพลักษณ์ในด้านนี้น้อยท่ีสุดในบรรดากลุ่มตัวอย่างทั้ง 7 กลุ่ม ดังนั้นมหาวิทยาลัย
ควรหามาตรการแก้ไขอย่างเรง่ด่วน เช่น ปรับภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลยัให้สวยงาม มีระบบสาธารณปูโภคที่เพียงพอต่อความ
ต้องการ เป็นต้น 
 

สรุปผลการวิจัย 
การศึกษาความคิดเห็นของบุคคลต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยทั้งบุคคลภายในและ

ภายนอก พบว่า โดยภาพรวม ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับดี ซึ่งเมื่อพิจารณาแยกประเด็นแต่ละด้านพบว่า 
ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยดา้นท่ีมีค่าเฉลี่ยสงูที่สุดคือ ด้านการจัดการศึกษา  รองลงมาคือด้านความมี
ช่ือเสียง ด้านการจัดกิจกรรมและบริการวิชาการแก่ชุมชน ตามล าดับ ส่วนภาพลักษณ์ในภาพรวมที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ 
ด้านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม และผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคคลภายในและภายนอกที่มีต่อภาพลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พบว่าไม่แตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

           อภิปรายผล 
    จากผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับดีทั้งหมด โดยภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับสูงที่สุดคื อ ด้านการจัดการศึกษา
สอดคล้องกับงานวิจัยของนิติยา  ศรีพูล(2554) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลาตามทัศนะ
ของประชาชน โดยพบว่า ส่วนใหญ่ประชาชนจะให้การยอมรับในเรื่อง การจัดการศึกษามากที่สุด  และ อ านวย วีรวรรณ 
(2537) นักวิชาการซึ่งมีประสบการณ์ท างานทั้งภาครัฐและเอกชน ระบุไว้ว่า การมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
เป็นองค์ประกอบส าคัญที่แสดงถึงภาพลักษณ์ที่สังคมต้องการ   การส ารวจครั้งนี้ ท าให้ทราบถึงการยอมรับในความสามารถ
ของอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรของมหาวิทยาลัยทั้งนี้อาจเป็นเพราะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีการจัดการศึกษา
ในระดับปริญญาตรีที่มีหลักสูตรการศึกษาที่มีความหลากหลาย แต่อย่างไรก็ตามจากการส ารวจความคิดเห็น ของบุคคลทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยชี้ให้เห็นว่า หลักสูตรการศึกษาในมหาวิทยาลัย ยังไม่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
หรือผู้ประกอบการ ดังนั้นควรมีการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งจะส่งผลให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีภาวะการมีงานท าที่สูงข้ึน นอกจากน้ันจากผลการส ารวจภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
พบว่าภาพลักษณ์ท่ีต้องท าการปรับปรุงมากท่ีสุดคือ ภาพลักษณ์ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะในมุมมอง
ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยให้คะแนนภาพลักษณ์ในด้านนี้น้อยท่ีสุดในบรรดากลุ่มตัวอย่างทั้ง 7 กลุ่ม ดังนั้นมหาวิทยาลัย
ควรหามาตรการแก้ไขอย่างเรง่ด่วน เช่น ปรับภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลยัให้สวยงาม มีระบบสาธารณปูโภคที่เพียงพอต่อความ
ต้องการ เป็นต้น 
 

สรุปผลการวิจัย 
การศึกษาความคิดเห็นของบุคคลต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยทั้งบุคคลภายในและ

ภายนอก พบว่า โดยภาพรวม ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับดี ซึ่งเมื่อพิจารณาแยกประเด็นแต่ละด้านพบว่า 
ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยดา้นท่ีมีค่าเฉลี่ยสงูที่สุดคือ ด้านการจัดการศึกษา  รองลงมาคือด้านความมี
ช่ือเสียง ด้านการจัดกิจกรรมและบริการวิชาการแก่ชุมชน ตามล าดับ ส่วนภาพลักษณ์ในภาพรวมที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ 
ด้านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม และผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคคลภายในและภายนอกที่มีต่อภาพลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พบว่าไม่แตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 
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บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่องการปรับตัวทางวัฒนธรรมของนักศึกษามุสลิมจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีศึกษาศึกษานักศึกษา

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั มวีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาการปรบัตวัทางวฒันธรรมและศกึษาปัญหาอปุสรรคของนกัศกึษา

มสุลมิจากสามจงัหวดัชายแดนใต้ทีต้่องเผชิญเมือ่มาศกึษายงัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั การศกึษาครัง้นีเ้ป็นการศกึษา

เชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการสังเกตและการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลหลักประกอบไปด้วย นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย จ�านวน 13 คน อาจารย์จ�านวน 3 คน และเจ้าหน้าที่ด้านงานพัฒนานักศึกษาจ�านวน 1 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้เทคนิคการ

วิเคราะห์เนื้อหาเพื่อหาข้อสรุปเชิงอุปนัย

จากการศกึษาพบว่า นกัศกึษามสุลมิจากสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้เผชญิกบัวฒันธรรมการด�ารงชวีติทีแ่ตกต่างออกไปเมือ่

พวกเขาย้ายมาศกึษาต่อในจงัหวดัสงขลา นกัศกึษามกีารปรบัตัวในการด�าเนนิชีวติประจ�าวนัเพือ่ให้เกดิความเป็นอยูท่ีง่่ายขึน้ มคีวาม

เข้าใจและไม่ขัดกับหลักทางศาสนา ประสบการณ์ส่วนตัวในวัยเยาว์ถือเป็นปัจจัยส�าคัญที่ช่วยให้พวกเขาสามารถปรับตัวได้ดีเมื่อต้อง

มาอยู่ต่างถิ่น อีกทั้งยังมีการใช้เครือข่ายทางสังคม จากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมมุสลิมของมหาวิทยาลัยฯ เป็นหนึ่งในช่องทางใน

การเรียนรู้ปรับตัว รวมถึงใช้เป็นพื้นที่ต่อรองทางวัฒนธรรม ส่วนอุปสรรคปัญหาส�าคัญของการปรับตัวคือด้านการเรียนในสาขาวิชา

ต่างๆ ของระดับอุดมศึกษาที่ยากขึ้นและปัญหาของการคบเพื่อนที่มีความหลากหลาย อีกทั้งนักศึกษาหญิงต้องเผชิญกับความอึดอัด

ใจในการปรบัตวัมากกว่าเม่ือเทยีบกบันกัศกึษาชาย มหาวทิยาลยัฯจงึควรมมีาตรการช่วยเหลอืนกัศกึษากลุม่นีแ้ละค�านงึถงึความแตก

ต่างทางเพศด้วย
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The Cultural Adaptation of Muslim Student from Deep South of Thailand: A Case Study 

of Rajamangala University of Technology Srivijaya’s Students

Vilasinee Sukka 1* Ekarach Maliwan 2 and Manassawas Kullawong 3 

Abstract

The study of cultural adaptation of Muslim students from Deep South of Thailand: A case study of 

Rajamangala University of Technology Srivijaya’s students aims to investigate the mean of cultural adaptation 

and its obstacles of adaptation of Muslim students who have an origin from Deep South of Thailand. The study 

employs the qualitative research methodology by using the observation and the in-depth interview for data 

collection method. The key informants are 13 students, 3 lecturers and 1 staff from the student development 

division. The gathered data are analyzed by using the inductive analytic process. 

The results show that Muslim students, who have an origin from Deep South of Thailand, encounter 

with an unaccustomed culture and practices when they moved to Songkhla province in order to pursue their 

higher education. This leads to the cultural adaptation of the students in order to enable them to live more 

comfortably while they are able to follow their religion practices appropriately. Their childhood’s experiences 

significantly help them for cultural adaptation when they migrated to new places. They further use social net-

work, from being a member of Muslim student club, as a mean of adaptation. Therefore, they are able to learn 

and customize themselves as well as they are able to negotiate with their accustomed culture. However, the 

focal obstacles of students are the subject of study in first degree level as well as diversity of their peer. More-

over, the female students usually confront with an uncomfortable feeling more than their male counterpart. 

Hence, University should assist the cultural adaptation program for this group of student and consider with their 

gender differences. 

Keywords: Cultural adaptation, Muslim students, Deep South of Thailand

บทน ำ 

 สังคมภาคใต้มีความหลากหลายทางอัตลักษณ์และวัฒนธรรมสืบเนื่องมาจากสภาพสังคมที่มีผู้คนต่างเช้ือชาติและต่าง
ความเช่ืออาศัยอยู่ร่วมกัน  ในส่วนของชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมถือเป็นคนสองกลุ่มส าคัญที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคนี้ อย่างไรก็
ตามในกลุ่มคนมุสลิมภาคใต้ยังประกอบไปด้วยกลุ่มย่อยซึ่งจ าแนกลงไปได้อีก เช่น กลุ่มผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัด
ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และกลุ่มผู้นับถือศาสนาอิสลามในจังหวัดสงขลาและสตูล โดยความแตกต่างของผู้นับถือศาสนาอิสลาม
หรือมุสลิมทั้งสองกลุ่มนี้ Kobkua Suwannathat-Pian [1] ได้อธิบายว่า กลุ่มมุสลิมในจังหวัดปัตตานี ยะลาและนราธิวาสเป็นกลุ่ม
คนซึ่งมีประวัติศาสตร์ทางการเมืองสังคมและวัฒนธรรมยึดโยงอย่างเหนียวแน่นกับอาณาจักรปัตตานี แตกต่างจากมุสลิมในจังหวัด
สตูลและสงขลาซึ่งมีประวัติศาสตร์ทางเช้ือชาติที่ยึดโยงกับรัฐเคดาห์ ซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของประเทศมาเลเซียและเป็นกลุ่มที่
ประนีประนอมตนเองเข้ากับวัฒนธรรมหลักของไทย แต่ก็ยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ทางชาติพันธ์บางอย่าง เช่นเดียวกับที่อัสรี มาหะมะ
[2] กล่าวว่า คนมุสลิมท้องถิ่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีวิถีอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของความเป็นมลายูถิ่น รวมทั้งนับถือ
ศาสนาอิสลามอันแตกต่างจากคนไทยท้องถิ่นและคนไทยในภูมิภาคอื่น 

กล่าวอีกนัยหนึ่งมุสลิมที่อาศัยอยู่เป็นจ านวนมากในจังหวัดชายแดนใต้ มุสลิมกลุ่มนี้แสดงให้เห็นถึงความเคร่งครัดในการ
ด าเนินชีวิต ผ่านวิถีชีวิตที่ยึดโยงเข้ากับความเช่ือทางศาสนาอย่างแนบแน่น ซึ่งในศาสนาอิสลามได้ระบุแนวทางการด าเนินชีวิตของ
ชาวมุสลิมเอาไว้ในคัมภีร์อัล-กุรอานอย่างชัดแจ้ง ดังที่ เสาวนีย์ จิตต์หมวด [3] ที่ได้อธิบายถึงความเป็นมุสลิมที่เช่ือมโยงกับศาสนา
อิสลามว่า อิสลามถือเป็นวัฒนธรรมหรือวิถีแห่งการด าเนินชีวิตซึ่งได้วางรูปแบบแห่งพฤติกรรมของมุสลิมไว้ตั้งแต่เกิดไปจนถึงวาระ
สุดท้ายของชีวิต ดังนั้นวิถีชีวิตประจ าวันของชาวมุสลิมจึงเกี่ยวข้องกับหลักการทางศาสนาเกือบทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการจัดการ
อาหารในระดับครัวเรือนตามวิถีมุสลิม [4] หรือแม้แต่การแต่งงานตามวิถีอัตลักษณ์ของมุสลิม [5] เป็นต้น แต่ในส่วนงานของ สมัคร์ 
กอเซ็ม [6] ดูจะเป็นงานศึกษามุสลิมที่แตกต่างออกไป และของสมัคร์ก็เป็นตัวอย่างที่ช้ีชัดเป็นอย่างดีว่า หลักการทางศาสนาอิสลาม
ได้ช้ีน าและก าหนดลงไปถึงความสัมพันธ์ทางสังคมและทางเพศอย่างไร อีกทั้งศาสนายังมีวิธีการเข้ามาจัดการกับร่างกายและเพศ
สภาพของผู้นับถือด้วย 

การศึกษาแง่มุมต่างๆ ในชีวิตของมุสลิมดังตัวอย่างข้างต้น ส่วนใหญ่ล้วนมีข้อสรุปคล้ายคลึงกันคือ ผู้นับถือศาสนาอิสลาม
ใช้หลักการทางศาสนาเป็นเสมือนแนวทางในการปฏิบัติการในชีวิตประจ าวัน และควรยึดถืออัตลักษณ์ส าคัญอันนี้ไว้เป็นอัตลักษณ์
ของกลุ่ม ส่วนงานของสมัคร์เป็นงานที่ต้องการให้เกิดการตั้งค าถามกับอิสลามแบบที่เหนือพ้นไปจากกรอบที่อ้างอิงถ้อยค าหรือการ
ตีความทางศาสนา เพราะเขามองว่าไม่อย่างนั้นแล้วก็เป็นเพียงการเลือกตั้งค าถามและให้ความสนใจต่อประเด็นที่มีค าตอบตายตัว
อยู่แล้วโดยไม่น าไปสู่ข้อถกเถียงอื่นๆ จากงานของสมัคร์ถือเป็นการชวนให้ตั้งค าถามต่อการศึกษาอัตลักษณ์ของมุสลิมอย่างมีนัยยะ
ส าคัญ ความคิดเห็นนี้สอดคล้องกับ เอกรินทร์ ต่วนศิริ [7] ซึ่งมองว่าความท้าทายของการศึกษาเกี่ยวกับมุสลิมควรต้องอภิปรายใน
ความหลากหลายในสังคมมุสลิมโดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในมติิทางด้านความคิด วัฒนธรรมในชีวิตประจ าวัน สถานะทาง
สังคมและความคาดหวังถึงอนาคตท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงให้เป็นสมัยใหม่ (Modernity) ส่วนเกษตรชัย และหีม [8] เองก็เสนอ
ในการศึกษาของเขาซึ่งมองว่า โลกาภิวัตน์และความเป็นสมัยใหม่นั้นย่อมส่งผลต่อวิถีชีวิตของชาวมุสลิมทั้งทางตรงและทางอ้อม 
การพัฒนาที่รวดเร็วและถาโถมจึงส่งผลต่อวิถีชีวิตของคนเหล่านี้ การที่พ่อแม่ไม่ได้ดูแลลูกอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีภาระงานและ
ความจ าเป็นทางด้านเศรษฐกิจ ท าให้ลูกในวัยรุ่นละเลยกิจกรรมทางศาสนา หันไปสนใจแต่เรื่องสนุกสนานและเรื่องตื่นเต้นเร้าใจท่ี
ได้รับรู้ผ่านทางสื่อ 
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บทน ำ 

 สังคมภาคใต้มีความหลากหลายทางอัตลักษณ์และวัฒนธรรมสืบเนื่องมาจากสภาพสังคมที่มีผู้คนต่างเช้ือชาติและต่าง
ความเช่ืออาศัยอยู่ร่วมกัน  ในส่วนของชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมถือเป็นคนสองกลุ่มส าคัญที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคนี้ อย่างไรก็
ตามในกลุ่มคนมุสลิมภาคใต้ยังประกอบไปด้วยกลุ่มย่อยซึ่งจ าแนกลงไปได้อีก เช่น กลุ่มผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัด
ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และกลุ่มผู้นับถือศาสนาอิสลามในจังหวัดสงขลาและสตูล โดยความแตกต่างของผู้นับถือศาสนาอิสลาม
หรือมุสลิมทั้งสองกลุ่มนี้ Kobkua Suwannathat-Pian [1] ได้อธิบายว่า กลุ่มมุสลิมในจังหวัดปัตตานี ยะลาและนราธิวาสเป็นกลุ่ม
คนซึ่งมีประวัติศาสตร์ทางการเมืองสังคมและวัฒนธรรมยึดโยงอย่างเหนียวแน่นกับอาณาจักรปัตตานี แตกต่างจากมุสลิมในจังหวัด
สตูลและสงขลาซึ่งมีประวัติศาสตร์ทางเช้ือชาติที่ยึดโยงกับรัฐเคดาห์ ซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของประเทศมาเลเซียและเป็นกลุ่มที่
ประนีประนอมตนเองเข้ากับวัฒนธรรมหลักของไทย แต่ก็ยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ทางชาติพันธ์บางอย่าง เช่นเดียวกับที่อัสรี มาหะมะ
[2] กล่าวว่า คนมุสลิมท้องถิ่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีวิถีอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของความเป็นมลายูถิ่น รวมทั้งนับถือ
ศาสนาอิสลามอันแตกต่างจากคนไทยท้องถิ่นและคนไทยในภูมิภาคอื่น 

กล่าวอีกนัยหนึ่งมุสลิมที่อาศัยอยู่เป็นจ านวนมากในจังหวัดชายแดนใต้ มุสลิมกลุ่มนี้แสดงให้เห็นถึงความเคร่งครัดในการ
ด าเนินชีวิต ผ่านวิถีชีวิตที่ยึดโยงเข้ากับความเช่ือทางศาสนาอย่างแนบแน่น ซึ่งในศาสนาอิสลามได้ระบุแนวทางการด าเนินชีวิตของ
ชาวมุสลิมเอาไว้ในคัมภีร์อัล-กุรอานอย่างชัดแจ้ง ดังที่ เสาวนีย์ จิตต์หมวด [3] ที่ได้อธิบายถึงความเป็นมุสลิมที่เช่ือมโยงกับศาสนา
อิสลามว่า อิสลามถือเป็นวัฒนธรรมหรือวิถีแห่งการด าเนินชีวิตซึ่งได้วางรูปแบบแห่งพฤติกรรมของมุสลิมไว้ตั้งแต่เกิดไปจนถึงวาระ
สุดท้ายของชีวิต ดังนั้นวิถีชีวิตประจ าวันของชาวมุสลิมจึงเกี่ยวข้องกับหลักการทางศาสนาเกือบทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการจัดการ
อาหารในระดับครัวเรือนตามวิถีมุสลิม [4] หรือแม้แต่การแต่งงานตามวิถีอัตลักษณ์ของมุสลิม [5] เป็นต้น แต่ในส่วนงานของ สมัคร์ 
กอเซ็ม [6] ดูจะเป็นงานศึกษามุสลิมที่แตกต่างออกไป และของสมัคร์ก็เป็นตัวอย่างที่ช้ีชัดเป็นอย่างดีว่า หลักการทางศาสนาอิสลาม
ได้ช้ีน าและก าหนดลงไปถึงความสัมพันธ์ทางสังคมและทางเพศอย่างไร อีกทั้งศาสนายังมีวิธีการเข้ามาจัดการกับร่างกายและเพศ
สภาพของผู้นับถือด้วย 

การศึกษาแง่มุมต่างๆ ในชีวิตของมุสลิมดังตัวอย่างข้างต้น ส่วนใหญ่ล้วนมีข้อสรุปคล้ายคลึงกันคือ ผู้นับถือศาสนาอิสลาม
ใช้หลักการทางศาสนาเป็นเสมือนแนวทางในการปฏิบัติการในชีวิตประจ าวัน และควรยึดถืออัตลักษณ์ส าคัญอันนี้ไว้เป็นอัตลักษณ์
ของกลุ่ม ส่วนงานของสมัคร์เป็นงานที่ต้องการให้เกิดการตั้งค าถามกับอิสลามแบบที่เหนือพ้นไปจากกรอบที่อ้างอิงถ้อยค าหรือการ
ตีความทางศาสนา เพราะเขามองว่าไม่อย่างนั้นแล้วก็เป็นเพียงการเลือกตั้งค าถามและให้ความสนใจต่อประเด็นที่มีค าตอบตายตัว
อยู่แล้วโดยไม่น าไปสู่ข้อถกเถียงอื่นๆ จากงานของสมัคร์ถือเป็นการชวนให้ตั้งค าถามต่อการศึกษาอัตลักษณ์ของมุสลิมอย่างมีนัยยะ
ส าคัญ ความคิดเห็นนี้สอดคล้องกับ เอกรินทร์ ต่วนศิริ [7] ซึ่งมองว่าความท้าทายของการศึกษาเกี่ยวกับมุสลิมควรต้องอภิปรายใน
ความหลากหลายในสังคมมุสลิมโดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในมติิทางด้านความคิด วัฒนธรรมในชีวิตประจ าวัน สถานะทาง
สังคมและความคาดหวังถึงอนาคตท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงให้เป็นสมัยใหม่ (Modernity) ส่วนเกษตรชัย และหีม [8] เองก็เสนอ
ในการศึกษาของเขาซึ่งมองว่า โลกาภิวัตน์และความเป็นสมัยใหม่นั้นย่อมส่งผลต่อวิถีชีวิตของชาวมุสลิมทั้งทางตรงและทางอ้อม 
การพัฒนาท่ีรวดเร็วและถาโถมจึงส่งผลต่อวิถีชีวิตของคนเหล่านี้ การที่พ่อแม่ไม่ได้ดูแลลูกอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีภาระงานและ
ความจ าเป็นทางด้านเศรษฐกิจ ท าให้ลูกในวัยรุ่นละเลยกิจกรรมทางศาสนา หันไปสนใจแต่เรื่องสนุกสนานและเรื่องตื่นเต้นเร้าใจท่ี
ได้รับรู้ผ่านทางสื่อ 
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ดังนั้นเมื่อกล่าวถึงความเป็นสมัยใหม่ ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้น ย่อมส่งผลต่อ
มนุษยอ์ย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง งานศึกษาจ านวนหนึ่งกล่าวถึงการปรับตัวทางวัฒนธรรมที่เป็นตัวแปรส าคัญเมื่อมนุษย์จ าเป็นตอ้งไปอยู่
ในสังคมและสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ เช่น งานของ กาญจนี พันธุ์ไพโรจน์ ชยุตม์ ภิรมย์สมบัติ และอวยพร เรืองตระกูล [9] ซึ่งใช้การศึกษา
เชิงปริมาณเก่ียวกับความฉลาดทางวัฒนธรรมของคน พบว่าความฉลาดทางวัฒนธรรมเป็นตัวแปรส่งผ่านแบบสมบูรณ์ต่อปรับตัว
ข้ามวัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาลไทย ส่วนธีระชน พลโยธา [10] ศึกษาความฉลาดทางวัฒนธรรมในบริบทวัฒนธรรมอาเซียน
ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเชิงปรากฎการณ์วิทยา ซึ่งพบว่าบริบทวัฒนธรรมอาเซียนมีความแตกต่างกัน ดังนั้นจะต้อง
ค านึงถึงการลดชาติพันธุ์นิยมและมายาคติการเป็นประชาคมอาเซียนที่ถูกต้อง และควรจะน าไปสู่แนวทางในการพัฒนาความฉลาด
ทางวัฒนธรรมในบริบทวัฒนธรรมอาเซียนด้วย  

ดังนั้นความฉลาดทางวัฒนธรรมจึงเกี่ยวข้องกับความสามารถของมนุษย์ในการท าความเข้าใจกับวัฒนธรรมและปรับให้
เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ อย่างไรก็ตามในงานของ พลเทพ พูลผล [11] ซึ่งศึกษาอิทธิพลของความฉลาดทางวัฒนธรรมที่มีต่อการ
ปรับตัวข้ามวัฒนธรรมและผลการปฏิบัติงานของพนักงานข้ามชาติในประเทศไทย กลับมีผลการวิจัยที่ไม่สอดคล้องกับงานของ ธีระ
ชน โดยพลเทพพบว่าความฉลาดทางวัฒนธรรมมีอิทธิพลทางอ้อมต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานข้ามชาติโดยผ่านตัวแปรการ
ปรับตัวข้ามวัฒนธรรม จึงอาจมีความเป็นได้ว่า ปัจจัยด้านอายุหรือช่วงวัยเป็นตัวแปรส าคัญต่อความส าเร็จในการปรับตัวของผู้คนที่
มีความแตกต่างกันทางด้านวัฒนธรรม ซึ่งในการศึกษาเรื่องการปรับตัวทางวัฒนธรรมของกลุ่มวัยรุ่นและศึกษาเฉพาะกรณีของ
นักศึกษาจากสามจังหวัดชายแดนใต้ มีงานของรุจิรัตน์ ก ามะยี่ [12] ซึ่งศึกษาเรื่องการปรับตัวทางวัฒนธรรมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในกรุงเทพมหานคร ในเรื่องวิถีการด าเนินชีวิตและการปรับตัว ซึ่งจากผลการศึกษา
ช้ีให้เห็นประเด็นส าคัญสองประการเกี่ยวกับการปรับตัวของนักศึกษาจากสามจังหวัดชายแดนใต้ คือ 1. พวกเขาให้ความส าคัญกับ
การพยายามรักษาวัฒนธรรมเดิมเอาไว้ 2. พวกเขามีการยอมเปิดรับวัฒนธรรมใหม่  

จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยทั้งหมดดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการ
ปรับตัว ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินชีวิต โดยเฉพาะในส่วนของนักศึกษาจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ต้องย้ายเข้ามา
ศึกษายังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งผู้วิจัยต้องการศึกษาและอภิปรายผ่านประสบการณ์ของกลุ่มวัยรุ่นมุสลิมจาก
จังหวัดชายแดนภาคใต้ในมิติของการปรับตัวในสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างออกไป 

วัตถุประสงค์ 

 เพื่อศึกษาการปรับตัวทางวัฒนธรรม ปัญหาและอุปสรรคของนักศึกษามุสลิมจากสามจังหวัดชายแดนใต้ที่ต้องเผชิญเมื่อ
มาศึกษายังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ระเบียบวิธีกำรศึกษำ 

 การศึกษาวิจัยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลเชิงลึกในทัศนะ ความรู้สึก 
และประสบการณ์ของนักศึกษามุสลิม โดยมีขั้นตอนในการศึกษาดังนี้   

 1. การศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร (Documentary Research) โดยผู้วิจัยท าการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร หนังสือ 
บทความวิทยานิพนธแ์ละงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าข้อมูลมาสร้างกรอบแนวคิด และสร้างเครื่องมือในการศึกษาภาคสนาม 

 2. การศึกษาภาคสนาม (Field Research) จากการศึกษาเอกสาร ผู้วิจัยจึงน ามาสร้างเป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้างและได้น ามาทดลองสัมภาษณ์เพื่อปรับปรุงแนวค าถามให้มีความเหมาะสม ถูกต้องและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย และในการด าเนินการวิจัย ผู้วิจัยใช้การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง โดยพิจารณาลักษณะและคุณสมบัติที่เฉพาะ
สอดคล้องกับค าถามวิจัย มุ่งเน้นการเข้าใจถึงปรากฏการณ์เฉพาะกลุม่เพื่อการท าความเข้าใจเชิงลึก [13]  ผู้วิจัยจึงคัดเลือกนักศึกษา
ที่มีภูมิล าเนาจาก 3 จังหวัดชายแดนใต้ ผลจากการสุ่มประกอบไปด้วย นักศึกษาจากยะลาจ านวน 5 คน นักศึกษาจากปัตตานี
จ านวน 4 คน และนักศึกษาจากนราธิวาสจ านวน 4 และเป็นนักศึกษาในระดับช้ันปีที่ 1-4  รวมจ านวนทั้งหมด 13 คน นอกจากนี้
ผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์อาจารย์ 3 ท่านซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ที่มีนักศึกษาในที่ปรึกษามาจากจังหวัดชายแดนใต้และอาจารย์
ผู้สอน รวมไปถึงสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ด้านงานพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยอีก 1 ท่าน เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่รอบด้าน  

 3. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเพื่อน ามาเก็บข้อมูล 

 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังน้ี 1. ศึกษางานจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั
ทีเกี่ยวข้องเพื่อน ามาใช้เป็นกรอบในการสร้างแบบสัมภาษณ์ 2. สร้างแบบสัมภาษณ์โดยระบุค าถามที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยน าไปทดลองสัมภาษณ์กับนักศึกษาจ านวน 3 ราย แล้วน ามาปรับปรุงค าถามก่อนน าไปใช้สัมภาษณ์จริง 3. ในการ
ด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัยได้ช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยและขอความสมัครใจของผู้ให้ข้อมูลส าคัญก่อนการ
สัมภาษณ์และขออนุญาตบันทึกเสียงสัมภาษณ์ 4. ในระหว่างการสัมภาษณ์ผู้วิจัยใช้การสังเกตและการบันทึกข้อมูลจากการสังเกต 
รวมถึงท าการบันทึกเสียงสัมภาษณ์ 5. เมื่อพบว่าข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญมีเนื้อหาซ้ ากัน และเริ่มมีแบบแผนของ
ค าตอบคล้ายคลึงกันซึ่งแสดงให้เห็นถึงความอิ่มตัวของข้อมูล (Data Saturation) ผู้วิจัยจึงน าข้อมูลมาท าการวิเคราะห์ 

 5. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้ข้อมูลจากการบันทึกเสียงสัมภาษณ์มาจัดกระท าข้อมูล จากนั้นจึงจัดข้อความออกเป็น 
หมวดหมู่แล้วจึงสรุปเป็นประเด็นหลัก และใช้การวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อหาข้อสรุปเชิงอุปนัย (Inductive Analysis) ตอบค าถามวิจัย
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

ผลกำรศึกษำและอภิปรำยผล 

 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญประกอบไปด้วย อาจารย์ 3 คน เจ้าหน้าที่พัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย
จ านวน 1 คน และนักศึกษาจากสามจังหวัดชายแดนใต้จ านวน 13 คน ซึ่งเดินทางเข้ามาศึกษายังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชยั สงขลา โดยจ าแนกนักศึกษาผู้ให้ข้อมูลส าคัญตามภูมิล าเนาได้ดังนี้  

 นักศึกษาที่มีภูมิล าเนาจากจังหวัดยะลาจ านวน 5 คนเป็นนักศึกษาชายจ านวน 3 คนศึกษาอยู่ในช้ันปีที่ 1 และช้ันปีที่ 3 
และนักศึกษาหญิงจ านวน 2 คนศึกษาอยู่ในช้ันปีท่ี 4  

 นักศึกษาที่มีภูมิล าเนาจากจังหวัดนราธิวาสจ านวน 4 คนเป็นนักศึกษาชายจ านวน 2 คนศึกษาอยู่ในช้ันปีที่ 1 และ
นักศึกษาหญิงจ านวน 2 คนศึกษาอยู่ในช้ันปีท่ี 1 และช้ันปีท่ี 4  

 นักศึกษาที่มีภูมิล าเนาจากจังหวัดปัตตานีจ านวน 4 คนเป็นนักศึกษาชายจ านวน 1 คนศึกษาอยู่ในช้ันปีท่ี 1 และนักศึกษา
หญิงจ านวน 3 คนศึกษาอยู่ในช้ันปีท่ี 1 และช้ันปีท่ี 4 
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ดังนั้นเมื่อกล่าวถึงความเป็นสมัยใหม่ ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้น ย่อมส่งผลต่อ
มนุษยอ์ย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง งานศึกษาจ านวนหนึ่งกล่าวถึงการปรับตัวทางวัฒนธรรมที่เป็นตัวแปรส าคัญเมื่อมนุษย์จ าเป็นตอ้งไปอยู่
ในสังคมและสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ เช่น งานของ กาญจนี พันธุ์ไพโรจน์ ชยุตม์ ภิรมย์สมบัติ และอวยพร เรืองตระกูล [9] ซึ่งใช้การศึกษา
เชิงปริมาณเกี่ยวกับความฉลาดทางวัฒนธรรมของคน พบว่าความฉลาดทางวัฒนธรรมเป็นตัวแปรส่งผ่านแบบสมบูรณ์ต่อปรับตัว
ข้ามวัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาลไทย ส่วนธีระชน พลโยธา [10] ศึกษาความฉลาดทางวัฒนธรรมในบริบทวัฒนธรรมอาเซียน
ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเชิงปรากฎการณ์วิทยา ซึ่งพบว่าบริบทวัฒนธรรมอาเซียนมีความแตกต่างกัน ดังนั้นจะต้อง
ค านึงถึงการลดชาติพันธุ์นิยมและมายาคติการเป็นประชาคมอาเซียนที่ถูกต้อง และควรจะน าไปสู่แนวทางในการพัฒนาความฉลาด
ทางวัฒนธรรมในบริบทวัฒนธรรมอาเซียนด้วย  

ดังนั้นความฉลาดทางวัฒนธรรมจึงเกี่ยวข้องกับความสามารถของมนุษย์ในการท าความเข้าใจกับวัฒนธรรมและปรับให้
เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ อย่างไรก็ตามในงานของ พลเทพ พูลผล [11] ซึ่งศึกษาอิทธิพลของความฉลาดทางวัฒนธรรมที่มีต่อการ
ปรับตัวข้ามวัฒนธรรมและผลการปฏิบัติงานของพนักงานข้ามชาติในประเทศไทย กลับมีผลการวิจัยที่ไม่สอดคล้องกับงานของ ธีระ
ชน โดยพลเทพพบว่าความฉลาดทางวัฒนธรรมมีอิทธิพลทางอ้อมต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานข้ามชาติโดยผ่านตัวแปรการ
ปรับตัวข้ามวัฒนธรรม จึงอาจมีความเป็นได้ว่า ปัจจัยด้านอายุหรือช่วงวัยเป็นตัวแปรส าคัญต่อความส าเร็จในการปรับตัวของผู้คนที่
มีความแตกต่างกันทางด้านวัฒนธรรม ซึ่งในการศึกษาเรื่องการปรับตัวทางวัฒนธรรมของกลุ่มวัยรุ่นและศึกษาเฉพาะกรณีของ
นักศึกษาจากสามจังหวัดชายแดนใต้ มีงานของรุจิรัตน์ ก ามะยี่ [12] ซึ่งศึกษาเรื่องการปรับตัวทางวัฒนธรรมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในกรุงเทพมหานคร ในเรื่องวิถีการด าเนินชีวิตและการปรับตัว ซึ่งจากผลการศึกษา
ช้ีให้เห็นประเด็นส าคัญสองประการเกี่ยวกับการปรับตัวของนักศึกษาจากสามจังหวัดชายแดนใต้ คือ 1. พวกเขาให้ความส าคัญกับ
การพยายามรักษาวัฒนธรรมเดิมเอาไว้ 2. พวกเขามีการยอมเปิดรับวัฒนธรรมใหม่  

จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยทั้งหมดดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการ
ปรับตัว ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินชีวิต โดยเฉพาะในส่วนของนักศึกษาจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ต้องย้ายเข้ามา
ศึกษายังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งผู้วิจัยต้องการศึกษาและอภิปรายผ่านประสบการณ์ของกลุ่มวัยรุ่นมุสลิมจาก
จังหวัดชายแดนภาคใต้ในมิติของการปรับตัวในสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างออกไป 

วัตถุประสงค์ 

 เพื่อศึกษาการปรับตัวทางวัฒนธรรม ปัญหาและอุปสรรคของนักศึกษามุสลิมจากสามจังหวัดชายแดนใต้ที่ต้องเผชิญเมื่อ
มาศึกษายังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ระเบียบวิธีกำรศึกษำ 

 การศึกษาวิจัยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลเชิงลึกในทัศนะ ความรู้สึก 
และประสบการณ์ของนักศึกษามุสลิม โดยมีขั้นตอนในการศึกษาดังนี้   

 1. การศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร (Documentary Research) โดยผู้วิจัยท าการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร หนังสือ 
บทความวิทยานิพนธแ์ละงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าข้อมูลมาสร้างกรอบแนวคิด และสร้างเครื่องมือในการศึกษาภาคสนาม 

 2. การศึกษาภาคสนาม (Field Research) จากการศึกษาเอกสาร ผู้วิจัยจึงน ามาสร้างเป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้างและได้น ามาทดลองสัมภาษณ์เพื่อปรับปรุงแนวค าถามให้มีความเหมาะสม ถูกต้องและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย และในการด าเนินการวิจัย ผู้วิจัยใช้การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง โดยพิจารณาลักษณะและคุณสมบัติที่เฉพาะ
สอดคล้องกับค าถามวิจัย มุ่งเน้นการเข้าใจถึงปรากฏการณ์เฉพาะกลุม่เพื่อการท าความเข้าใจเชิงลึก [13]  ผู้วิจัยจึงคัดเลือกนักศึกษา
ที่มีภูมิล าเนาจาก 3 จังหวัดชายแดนใต้ ผลจากการสุ่มประกอบไปด้วย นักศึกษาจากยะลาจ านวน 5 คน นักศึกษาจากปัตตานี
จ านวน 4 คน และนักศึกษาจากนราธิวาสจ านวน 4 และเป็นนักศึกษาในระดับช้ันปีที่ 1-4  รวมจ านวนทั้งหมด 13 คน นอกจากนี้
ผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์อาจารย์ 3 ท่านซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ที่มีนักศึกษาในที่ปรึกษามาจากจังหวัดชายแดนใต้และอาจารย์
ผู้สอน รวมไปถึงสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีด้านงานพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยอีก 1 ท่าน เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่รอบด้าน  

 3. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเพื่อน ามาเก็บข้อมูล 

 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังน้ี 1. ศึกษางานจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั
ทีเกี่ยวข้องเพื่อน ามาใช้เป็นกรอบในการสร้างแบบสัมภาษณ์ 2. สร้างแบบสัมภาษณ์โดยระบุค าถามที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยน าไปทดลองสัมภาษณ์กับนักศึกษาจ านวน 3 ราย แล้วน ามาปรับปรุงค าถามก่อนน าไปใช้สัมภาษณ์จริง 3. ในการ
ด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัยได้ช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยและขอความสมัครใจของผู้ให้ข้อมูลส าคัญก่อนการ
สัมภาษณ์และขออนุญาตบันทึกเสียงสัมภาษณ์ 4. ในระหว่างการสัมภาษณ์ผู้วิจัยใช้การสังเกตและการบันทึกข้อมูลจากการสังเกต 
รวมถึงท าการบันทึกเสียงสัมภาษณ์ 5. เมื่อพบว่าข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญมีเนื้อหาซ้ ากัน และเริ่มมีแบบแผนของ
ค าตอบคล้ายคลึงกันซึ่งแสดงให้เห็นถึงความอิ่มตัวของข้อมูล (Data Saturation) ผู้วิจัยจึงน าข้อมูลมาท าการวิเคราะห์ 

 5. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้ข้อมูลจากการบันทึกเสียงสัมภาษณ์มาจัดกระท าข้อมูล จากนั้นจึงจัดข้อความออกเป็น 
หมวดหมู่แล้วจึงสรุปเป็นประเด็นหลัก และใช้การวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อหาข้อสรุปเชิงอุปนัย (Inductive Analysis) ตอบค าถามวิจัย
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

ผลกำรศึกษำและอภิปรำยผล 

 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญประกอบไปด้วย อาจารย์ 3 คน เจ้าหน้าที่พัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย
จ านวน 1 คน และนักศึกษาจากสามจังหวัดชายแดนใต้จ านวน 13 คน ซึ่งเดินทางเข้ามาศึกษายังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชยั สงขลา โดยจ าแนกนักศึกษาผู้ให้ข้อมูลส าคัญตามภูมิล าเนาได้ดังนี้  

 นักศึกษาที่มีภูมิล าเนาจากจังหวัดยะลาจ านวน 5 คนเป็นนักศึกษาชายจ านวน 3 คนศึกษาอยู่ในช้ันปีที่ 1 และช้ันปีที่ 3 
และนักศึกษาหญิงจ านวน 2 คนศึกษาอยู่ในช้ันปีท่ี 4  

 นักศึกษาที่มีภูมิล าเนาจากจังหวัดนราธิวาสจ านวน 4 คนเป็นนักศึกษาชายจ านวน 2 คนศึกษาอยู่ในช้ันปีที่ 1 และ
นักศึกษาหญิงจ านวน 2 คนศึกษาอยู่ในช้ันปีท่ี 1 และช้ันปีท่ี 4  

 นักศึกษาที่มีภูมิล าเนาจากจังหวัดปัตตานีจ านวน 4 คนเป็นนักศึกษาชายจ านวน 1 คนศึกษาอยู่ในช้ันปีท่ี 1 และนักศึกษา
หญิงจ านวน 3 คนศึกษาอยู่ในช้ันปีท่ี 1 และช้ันปีท่ี 4 



2094
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 จากการสัมภาษณ์นักศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับการปรับตัวในการด าเนินชีวิตเมื่อต้องมาอาศัยอยู่ในจังหวัดสงขลา  ผู้วิจัย
แบ่งพิจารณาเป็นประเด็น 1. การปรับตัวของนักศึกษา และ 2. ปัญหาและอุปสรรคในชีวิตประจ าวัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. กำรปรับตัวของนักศึกษำ  

 1.1 กำรปรับตัวด้ำนกำรรับผิดชอบตนเอง ทั้งนักศึกษาชายและหญิงกล่าวตรงกันว่าเมื่อเดินทางมาศึกษายังจังหวัด
สงขลา จ าเป็นต้องปรับตัวเล็กน้อยในการเป็นอยู่เนื่องจากต้องออกจากบ้านและต้องรับผิดชอบตนเองมากขึ้น แตกต่างจากตอนอยู่
บ้านซึ่งยังมีครอบครัวและพ่อแม่คอยดูแล เมื่อต้องมาอยู่เองเพียงล าพังจึงจ าเป็นต้องเริ่มดูแลตนเองและเพิ่มความรับผิดชอบ 
นักศึกษาบางส่วนที่เคยมีประสบการณ์เรียนโรงเรียนประจ าซึ่งเป็นโรงเรียนสอนศาสนา (ปอเนาะ) ซึ่งนักศึกษากลุ่มนี้เคยต้องอยู่ไกล
จากครอบครัวและพักแรมอยู่ในโรงเรียนสอนศาสนา นักศึกษามีความคุ้นเคยและสามารถปรับตัวได้เร็วเมื่อต้องเดินทางมาอยู่หอพัก
ในพื้นที่ไกลบ้าน   

 1.2 กำรปรับตัวด้ำนที่อยู่อำศัย จากการสัมภาษณ์พบว่านักศึกษาชายมีการเช่าที่พักซึ่งมีลักษณะเป็นบ้าน มากกว่าที่จะ
เช่าหอพักเป็นห้องๆ และนักศึกษาชายจะอยู่รวมกันในบ้านเช่าจ านวน 3-7 คนแล้วแต่จ านวนของกลุ่มเพื่อน ซึ่งเมื่อสอบถามเหตุผล
พบว่า การเช่าอยู่ร่วมกันเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย อีกทั้งจากการที่ได้รับการแนะน าจากรุ่นพี่หรือคนรู้จักท าให้อยากไปอยู่
ร่วมกัน ขณะที่นักศึกษาหญิงโดยส่วนมากเลือกที่จะเช่าหอพักอยู่เพียงล าพังหรืออยู่กับเพื่อนอีก 1 คนในหอพัก เนื่องจากต้องการ
ความเป็นส่วนตัวและบางส่วนกล่าวว่าไม่มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายจึงสามารถเช่าหอพักอยู่เพียงล าพังได้  อย่างไรก็ตามในด้านที่พัก
อาศัย การที่นักศึกษาที่มีคนรู้จัก รุ่นพี่ หรือเพื่อนที่บางส่วนอาศัยอยู่ในจังหวัดสงขลาอยู่แล้ว  จะท าให้พวกเขามีช่องทางสามารถ
สอบถามและขอค าแนะน าปรึกษาจากบุคคลเหล่านี้ได้ เช่น การสอบถามเรื่องแหล่งหอพักที่แนะน า แหล่งรับประทานอาหารที่
ถูกต้องสอดคล้องกับหลักศาสนา สถานท่ีปฏิบัติทางศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งมัสยิดส าหรับนักศึกษาชาย  

 1.3 กำรปรับตัวด้ำนอำหำรกำรกิน พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ต้องปรับตัวเรื่องอาหารการกินต่อเมื่อมหาวิทยาลัยมี
กิจกรรมต่าง ๆ และมีการจัดเลี้ยงอาหาร เนื่องจากนักศึกษาบางคนมีความกังวลใจเพราะมองว่า แม้อาหารที่มหาวิทยาลัยเตรียมไว้
มีการแยกอาหารมุสลิมกับพุทธชัดเจน แต่นักศึกษาบางส่วนจะสอบถามที่มาของอาหารก่อนรับประทานทุกครั้ง ถ้าไม่มีที่มาแน่ชัด
หรือพบว่าเป็นอาหารที่ไม่ได้ผ่านการปรุงโดยมุสลิม หากมีทางเลือกนักศึกษาจะไม่รับประทาน แต่ถ้าไม่มีทางเลือกนักศึกษาก็
จ าเป็นต้องรับประทาน โดยให้เหตุผลคล้ายคลึงกันว่า ไม่ต้องการให้เกิดภาระแก่ผู้อื่นและมีความคิดเห็นว่า การกระท าดังกล่าวไม่ได้
ผิดหลักศาสนาแต่อย่างใด ในขณะที่นักศึกษาอีกส่วนหนึ่งกล่าวว่าตนเองสามารถรับประทานอาหารที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว้ให้ใน
กิจกรรมต่างๆ ได้ โดยที่เช่ือมั่นว่าทางมหาวิทยาลัยจะจัดอาหารที่สอดคล้องและถูกต้องตามหลักศาสนามาให้ สอดคล้องกับข้อมูล
จากเจ้าหน้าที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานด้านการพัฒนานักศึกษา กล่าวถึงความพยายามในการดูแลนักศึกษาที่มีความแตกต่างหลากหลาย
ว่าในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยหากต้องมีการจัดเลี้ยงอาหารเที่ยง จะมีการสอบถามหรือประมาณการอาหาร
ส าหรับนักศึกษามุสลิมเอาไว้เพื่อให้สามารถจัดเตรียมอาหารฮาลาลไว้ให้นักศึกษา 

 1.4 กำรปรับตัวด้ำนกำรปฏิบัติศำสนกิจ จากการสัมภาษณ์พบว่านักศึกษาชายจ าเป็นต้องท าการละหมาดในวันศุกร์โดย
ต้องละหมาดในมัสยิด นักศึกษาจ าเป็นต้องปรับตัวในการจัดสรรเวลาในการเดินทางไปมัสยิดที่ใกล้ที่สุดและเดินทางกลับมาเรียนต่อ
ให้ทันในเวลา นักศึกษาส่วนมากจึงใช้การแจ้งอาจารย์ผู้สอนในการขออนุญาตเข้าห้องเรียนสาย โดยเฉพาะในช่วงเวลา 13.00 น. 
เนื่องจากตนเองต้องไปละหมาด ส่วนนักศึกษาหญิงไม่มีการปรับตัวในด้านการปฏิบัติศาสนกิจ ด้วยเหตุผลที่ว่าผู้หญิงสามารถปฏิบัติ
ศาสนากิจโดยเฉพาะการละหมาดได้ที่บ้านหรือที่พักตนเองรวมถึงในบริเวณที่ทางมหาวิทยาลัยจัดเตรียมเอาไว้ให้ ในส่วนของ
อาจารย์ผู้สอนเองมีความเข้าใจและจะอนุญาตให้นักศึกษามุสลิมซึ่งแจ้งความประสงค์ในการเข้าห้องเรียนสายจากการไปละหมาดใน

วันศุกร์ และกล่าวถึงอาจารย์โดยส่วนมากจะทราบเกี่ยวกับเงื่อนไขเหล่านี้ อย่างไรก็ตามจากประสบการณ์ส่วนตัวของนักศึกษาบาง
คนพบว่า ไม่ใช่อาจารย์ทุกท่านจะเข้าใจถึงเง่ือนไขของการปฏิบัติศาสนกิจของนักศึกษามุสลิมชายทั้งหมด ดังนั้นจึงควรมีการ
ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้อาจารย์ให้มากขึ้น 

 จะเห็นได้ว่าในการปรับตัวด้านความรับผิดชอบตนเอง การปรับตัวด้านที่อยู่อาศัย การปรับตัวด้านอาหารการกิน และการ
ปรับตัวด้านการปฏิบัติศาสนกิจ นักศึกษาที่เคยมีประสบการณ์ส่วนตัวในวัยเยาว์มาก่อนเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ  จะใช้ประสบการณ์เป็น
ช่องทางหรือเครื่องมือที่ช่วยเอื้ออ านวยให้พวกเขาสามารถปรับตัวและอยู่ในสังคมอื่นที่แตกต่างจากภูมิล าเนาตนเองได้ เช่น 
ประสบการณ์ของการเรียนในโรงเรียนปอเนาะซึ่งนักศึกษาต้องมาพักอาศัยอยู่ในโรงเรียนและต้องรับผิดชอบตนเองมากขึ้น  
นอกจากน้ีพวกเขายังใช้เครือข่ายทางสังคม เช่น คนรู้จัก ญาติพี่น้อง รุ่นพี่และเพื่อน เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ ๆ 
และช่วยให้พวกเขาสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว โดยช่องทางการสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต เช่น การแชทไลน์ หรือการแชทเฟซบุ๊ค 
ช่วยให้พวกเขาสามารถติดต่อหรือสอบถามข้อมูลที่ต้องการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถือเป็นเครื่องมือและช่องทางส าคัญที่
ช่วยเหลือในการปรับตัวของนักศึกษาเหล่านี้  

2. ปัญหำและอุปสรรคในชีวิตประจ ำวัน 

 เมื่อการเดินทางมาอาศัยยังสังคมและสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างออกไป นักศึกษากลุ่มนี้ย่อมเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคใน
ชีวิตประจ าวัน จากการสัมภาษณ์นักศึกษาพบว่าปัญหาและอุปสรรคที่พวกเขาต้องเผชิญสามารถจ าแนกได้ดังนี้ 

 2.1 ปัญหำด้ำนกำรเรียนที่มีเนื้อหำค่อนข้ำงยำก นักศึกษาส่วนใหญ่ประสบปัญหาเกี่ยวกับเนื้อหาการเรียนใน
ระดับอุดมศึกษาที่มคีวามรู้สึกว่ายากและเป็นรายวิชาที่ตนเองไม่ถนัด เช่น นักศึกษาในสายสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์จะพบว่าวิชา
ด้านคณิตศาสตร์มีความยาก และรู้สึกว่าในคณะสาขาวิชาตนเองศึกษาไม่ควรมีวิชาด้านการค านวณ ส่วนนักศึกษาในสาย
วิศวกรรมศาสตร์จ านวนหนึ่งมีความคิดเห็นแนวทางเดียวกันว่า วิชาด้านการค านวณ เช่น คณิตศาสตร์และฟิสิกส์เป็นรายวิชาที่ยาก 
อีกทั้งรายวิชาในสาขาเฉพาะของตนเองเมื่อต้องเรียนในช้ันเรียนที่สูงขึ้น นักศึกษาต้องใช้ความพยายามมากขึ้นและปรับตัวในการ
เรียนผ่านการเข้ากลุ่มติวหนังสือหรือการปรึกษาเพื่อนมากขึ้นในด้านการเรียน 

 2.2 ปัญหำกำรกลั่นแกล้งกันของกลุ่มเพ่ือน ทั้งนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงเคยมีประสบการณ์การถูกกลั่นแกล้งใน
กลุ่มเพื่อนคล้ายคลึงกัน โดยการกลั่นแกล้งจะเป็นการพูดหยอกล้อในเรื่องเกี่ยวกับภูมิล าเนาของนักศึกษาจากสามจังหวัดชายแดน
ใต้ โดยนักศึกษาท่ีมีประสบการณ์ถูกกลั่นแกล้งนี้ ยกตัวอย่างการกลั่นแกล้งที่พบเจอแบบเดียวกัน คือ การถูกเพื่อนล้อว่า “พก
ระเบิดมาด้วยไหม” ซึ่งการหยอกล้อเช่นนี ้นักศึกษาเองเข้าใจว่าเป็นผลมาจากภูมิล าเนาของนักศึกษา ที่มาจากสามจังหวัดชายแดน
ใต้ซึ่งปัจจุบันยังประสบปัญหาความรุนแรงอยู่ นอกจากนี้ยังพบว่านักศึกษามุสลิมจากสามจังหวัดชายแดนใต้ถูกเพื่อนล้อเลียนด้าน
การพูดและการใช้ภาษา เนื่องจากนักศึกษาจากสามจังหวัดชายแดนใต้แม้จะใช้ภาษาไทยภาคกลางในการสื่อสารได้ แต่ส าเนียงการ
พูดติดส าเนียงภาษามลายูท้องถิ่น อีกทั้งกลุ่มเพื่อนโดยส่วนมากจะใช้ภาษาถิ่นใต้ในการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ท าให้พวกเขาไม่
สามารถเข้าใจสิ่งที่เพื่อนในกลุ่มพูด นักศึกษาจากสามจังหวัดชายแดนใต้ ถูกเพื่อนล้อเลียนและหัวเราะเยาะ นักศึกษาที่มี
ประสบการณ์ถูกกลั่นแกล้งเช่นนีก้ล่าวว่า ท าให้พวกเขารู้สึกอับอายและไม่อยากร่วมกิจกรรมในช้ันเรียน โดยเฉพาะการน าเสนองาน
หน้าช้ัน ซึ่งในนักศึกษามุสลิมหญิงจากสามจังหวัดชายแดนใต้จะรู้สึกอับอายไม่กล้าที่จะพูดหรือน าเสนองานหน้าช้ันเรียนในโอกาส
ต่อไป มากกว่านักศึกษาชายที่บอกว่ายังพยายามในการน าเสนอหน้าช้ันเรียนเมื่อได้รับมอบหมายงาน นอกจากน้ีนักศึกษาบางส่วนมี
อุปสรรคปัญหาในการเข้ากลุ่มกับเพื่อน เพราะพบว่าในช่วงแรกเพื่อนในช้ันเรียนเดียวกันบางคนจะไม่กล้ามีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษา
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 จากการสัมภาษณ์นักศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับการปรับตัวในการด าเนินชีวิตเมื่อต้องมาอาศัยอยู่ในจังหวัดสงขลา  ผู้วิจัย
แบ่งพิจารณาเป็นประเด็น 1. การปรับตัวของนักศึกษา และ 2. ปัญหาและอุปสรรคในชีวิตประจ าวัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. กำรปรับตัวของนักศึกษำ  

 1.1 กำรปรับตัวด้ำนกำรรับผิดชอบตนเอง ทั้งนักศึกษาชายและหญิงกล่าวตรงกันว่าเมื่อเดินทางมาศึกษายังจังหวัด
สงขลา จ าเป็นต้องปรับตัวเล็กน้อยในการเป็นอยู่เนื่องจากต้องออกจากบ้านและต้องรับผิดชอบตนเองมากขึ้น แตกต่างจากตอนอยู่
บ้านซึ่งยังมีครอบครัวและพ่อแม่คอยดูแล เมื่อต้องมาอยู่เองเพียงล าพังจึงจ าเป็นต้องเริ่มดูแลตนเองและเพิ่มความรับผิดชอบ 
นักศึกษาบางส่วนที่เคยมีประสบการณ์เรียนโรงเรียนประจ าซึ่งเป็นโรงเรียนสอนศาสนา (ปอเนาะ) ซึ่งนักศึกษากลุ่มนี้เคยต้องอยู่ไกล
จากครอบครัวและพักแรมอยู่ในโรงเรียนสอนศาสนา นักศึกษามีความคุ้นเคยและสามารถปรับตัวได้เร็วเมื่อต้องเดินทางมาอยู่หอพัก
ในพื้นที่ไกลบ้าน   

 1.2 กำรปรับตัวด้ำนที่อยู่อำศัย จากการสัมภาษณ์พบว่านักศึกษาชายมีการเช่าที่พักซึ่งมีลักษณะเป็นบ้าน มากกว่าที่จะ
เช่าหอพักเป็นห้องๆ และนักศึกษาชายจะอยู่รวมกันในบ้านเช่าจ านวน 3-7 คนแล้วแต่จ านวนของกลุ่มเพื่อน ซึ่งเมื่อสอบถามเหตุผล
พบว่า การเช่าอยู่ร่วมกันเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย อีกทั้งจากการที่ได้รับการแนะน าจากรุ่นพี่หรือคนรู้จักท าให้อยากไปอยู่
ร่วมกัน ขณะที่นักศึกษาหญิงโดยส่วนมากเลือกที่จะเช่าหอพักอยู่เพียงล าพังหรืออยู่กับเพื่อนอีก 1 คนในหอพัก เนื่องจากต้องการ
ความเป็นส่วนตัวและบางส่วนกล่าวว่าไม่มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายจึงสามารถเช่าหอพักอยู่เพียงล าพังได้  อย่างไรก็ตามในด้านที่พัก
อาศัย การที่นักศึกษาที่มีคนรู้จัก รุ่นพี่ หรือเพื่อนที่บางส่วนอาศัยอยู่ในจังหวัดสงขลาอยู่แล้ว  จะท าให้พวกเขามีช่องทางสามารถ
สอบถามและขอค าแนะน าปรึกษาจากบุคคลเหล่านี้ได้ เช่น การสอบถามเร่ืองแหล่งหอพักที่แนะน า แหล่งรับประทานอาหารที่
ถูกต้องสอดคล้องกับหลักศาสนา สถานท่ีปฏิบัติทางศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งมัสยิดส าหรับนักศึกษาชาย  

 1.3 กำรปรับตัวด้ำนอำหำรกำรกิน พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ต้องปรับตัวเรื่องอาหารการกินต่อเมื่อมหาวิทยาลัยมี
กิจกรรมต่าง ๆ และมีการจัดเลี้ยงอาหาร เนื่องจากนักศึกษาบางคนมคีวามกังวลใจเพราะมองว่า แม้อาหารที่มหาวิทยาลัยเตรียมไว้
มีการแยกอาหารมุสลิมกับพุทธชัดเจน แต่นักศึกษาบางส่วนจะสอบถามที่มาของอาหารก่อนรับประทานทุกครั้ง ถ้าไม่มีที่มาแน่ชัด
หรือพบว่าเป็นอาหารที่ไม่ได้ผ่านการปรุงโดยมุสลิม หากมีทางเลือกนักศึกษาจะไม่รับประทาน แต่ถ้าไม่มีทางเลือกนักศึกษาก็
จ าเป็นต้องรับประทาน โดยให้เหตุผลคล้ายคลึงกันว่า ไม่ต้องการให้เกิดภาระแก่ผู้อื่นและมีความคิดเห็นว่า การกระท าดังกล่าวไม่ได้
ผิดหลักศาสนาแต่อย่างใด ในขณะที่นักศึกษาอีกส่วนหนึ่งกล่าวว่าตนเองสามารถรับประทานอาหารที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว้ให้ใน
กิจกรรมต่างๆ ได้ โดยที่เช่ือมั่นว่าทางมหาวิทยาลัยจะจัดอาหารที่สอดคล้องและถูกต้องตามหลักศาสนามาให้ สอดคล้องกับข้อมูล
จากเจ้าหน้าที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานด้านการพัฒนานักศึกษา กล่าวถึงความพยายามในการดูแลนักศึกษาที่มีความแตกต่างหลากหลาย
ว่าในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยหากต้องมีการจัดเลี้ยงอาหารเที่ยง จะมีการสอบถามหรือประมาณการอาหาร
ส าหรับนักศึกษามุสลิมเอาไว้เพือ่ให้สามารถจัดเตรียมอาหารฮาลาลไว้ให้นักศึกษา 

 1.4 กำรปรับตัวด้ำนกำรปฏิบัติศำสนกิจ จากการสัมภาษณ์พบว่านักศึกษาชายจ าเป็นต้องท าการละหมาดในวันศุกร์โดย
ต้องละหมาดในมัสยิด นักศึกษาจ าเป็นต้องปรับตัวในการจัดสรรเวลาในการเดินทางไปมัสยิดที่ใกล้ที่สุดและเดินทางกลับมาเรียนต่อ
ให้ทันในเวลา นักศึกษาส่วนมากจึงใช้การแจ้งอาจารย์ผู้สอนในการขออนุญาตเข้าห้องเรียนสาย โดยเฉพาะในช่วงเวลา 13.00 น. 
เนื่องจากตนเองต้องไปละหมาด ส่วนนักศึกษาหญิงไม่มีการปรับตัวในด้านการปฏิบัติศาสนกิจ ด้วยเหตุผลที่ว่าผู้หญิงสามารถปฏิบัติ
ศาสนากิจโดยเฉพาะการละหมาดได้ที่บ้านหรือที่พักตนเองรวมถึงในบริเวณที่ทางมหาวิทยาลัยจัดเตรียมเอาไว้ให้ ในส่วนของ
อาจารย์ผู้สอนเองมีความเข้าใจและจะอนุญาตให้นักศึกษามุสลิมซึ่งแจ้งความประสงค์ในการเข้าห้องเรียนสายจากการไปละหมาดใน

วันศุกร์ และกล่าวถึงอาจารย์โดยส่วนมากจะทราบเกี่ยวกับเงื่อนไขเหล่านี้ อย่างไรก็ตามจากประสบการณ์ส่วนตัวของนักศึกษาบาง
คนพบว่า ไม่ใช่อาจารย์ทุกท่านจะเข้าใจถึงเง่ือนไขของการปฏิบัติศาสนกิจของนักศึกษามุสลิมชายทั้งหมด ดังนั้นจึงควรมีการ
ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้อาจารย์ให้มากขึ้น 

 จะเห็นได้ว่าในการปรับตัวด้านความรับผิดชอบตนเอง การปรับตัวด้านที่อยู่อาศัย การปรับตัวด้านอาหารการกิน และการ
ปรับตัวด้านการปฏิบัติศาสนกิจ นักศึกษาที่เคยมีประสบการณ์ส่วนตัวในวัยเยาว์มาก่อนเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ  จะใช้ประสบการณ์เป็น
ช่องทางหรือเครื่องมือที่ช่วยเอื้ออ านวยให้พวกเขาสามารถปรับตัวและอยู่ในสังคมอื่นที่แตกต่างจากภูมิล าเนาตนเองได้ เช่น 
ประสบการณ์ของการเรียนในโรงเรียนปอเนาะซึ่งนักศึกษาต้องมาพักอาศัยอยู่ในโรงเรียนและต้องรับผิดชอบตนเองมากขึ้น  
นอกจากน้ีพวกเขายังใช้เครือข่ายทางสังคม เช่น คนรู้จัก ญาติพี่น้อง รุ่นพี่และเพื่อน เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ ๆ 
และช่วยให้พวกเขาสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว โดยช่องทางการสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต เช่น การแชทไลน์ หรือการแชทเฟซบุ๊ค 
ช่วยให้พวกเขาสามารถติดต่อหรือสอบถามข้อมูลที่ต้องการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถือเป็นเครื่องมือและช่องทางส าคัญที่
ช่วยเหลือในการปรับตัวของนักศึกษาเหล่านี้  

2. ปัญหำและอุปสรรคในชีวิตประจ ำวัน 

 เมื่อการเดินทางมาอาศัยยังสังคมและสิ่งแวดล้อมท่ีแตกต่างออกไป นักศึกษากลุ่มนี้ย่อมเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคใน
ชีวิตประจ าวัน จากการสัมภาษณ์นักศึกษาพบว่าปัญหาและอุปสรรคที่พวกเขาต้องเผชิญสามารถจ าแนกได้ดังนี้ 

 2.1 ปัญหำด้ำนกำรเรียนที่มีเนื้อหำค่อนข้ำงยำก นักศึกษาส่วนใหญ่ประสบปัญหาเกี่ยวกับเนื้อหาการเรียนใน
ระดับอุดมศึกษาที่มีความรู้สึกว่ายากและเป็นรายวิชาที่ตนเองไม่ถนัด เช่น นักศึกษาในสายสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์จะพบว่าวิชา
ด้านคณิตศาสตร์มีความยาก และรู้สึกว่าในคณะสาขาวิชาตนเองศึกษาไม่ควรมีวิชาด้านการค านวณ ส่วนนักศึกษาในสาย
วิศวกรรมศาสตร์จ านวนหนึ่งมีความคิดเห็นแนวทางเดียวกันว่า วิชาด้านการค านวณ เช่น คณิตศาสตร์และฟิสิกส์เป็นรายวิชาที่ยาก 
อีกทั้งรายวิชาในสาขาเฉพาะของตนเองเมื่อต้องเรียนในช้ันเรียนที่สูงขึ้น นักศึกษาต้องใช้ความพยายามมากขึ้นและปรับตัวในการ
เรียนผ่านการเข้ากลุ่มติวหนังสือหรือการปรึกษาเพื่อนมากขึ้นในด้านการเรียน 

 2.2 ปัญหำกำรกลั่นแกล้งกันของกลุ่มเพ่ือน ทั้งนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงเคยมีประสบการณ์การถูกกลั่นแกล้งใน
กลุ่มเพื่อนคล้ายคลึงกัน โดยการกลั่นแกล้งจะเป็นการพูดหยอกล้อในเรื่องเกี่ยวกับภูมิล าเนาของนักศึกษาจากสามจังหวัดชายแดน
ใต้ โดยนักศึกษาที่มีประสบการณ์ถูกกลั่นแกล้งนี้ ยกตัวอย่างการกลั่นแกล้งที่พบเจอแบบเดียวกัน คือ การถูกเพื่อนล้อว่า “พก
ระเบิดมาด้วยไหม” ซึ่งการหยอกล้อเช่นนี ้นักศึกษาเองเข้าใจว่าเป็นผลมาจากภูมิล าเนาของนักศึกษา ที่มาจากสามจังหวัดชายแดน
ใต้ซึ่งปัจจุบันยังประสบปัญหาความรุนแรงอยู่ นอกจากนี้ยังพบว่านักศึกษามุสลิมจากสามจังหวัดชายแดนใต้ถูกเพื่อนล้อเลียนด้าน
การพูดและการใช้ภาษา เนื่องจากนักศึกษาจากสามจังหวัดชายแดนใต้แม้จะใช้ภาษาไทยภาคกลางในการสื่อสารได้ แต่ส าเนียงการ
พูดติดส าเนียงภาษามลายูท้องถิ่น อีกทั้งกลุ่มเพื่อนโดยส่วนมากจะใช้ภาษาถิ่นใต้ในการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ท าให้พวกเขาไม่
สามารถเข้าใจสิ่งที่เพื่อนในกลุ่มพูด นักศึกษาจากสามจังหวัดชายแดนใต้ ถูกเพื่อนล้อเลียนและหัวเราะเยาะ นักศึกษาที่มี
ประสบการณ์ถูกกลั่นแกล้งเช่นนีก้ล่าวว่า ท าให้พวกเขารู้สึกอับอายและไม่อยากร่วมกิจกรรมในช้ันเรียน โดยเฉพาะการน าเสนองาน
หน้าช้ัน ซึ่งในนักศึกษามุสลิมหญิงจากสามจังหวัดชายแดนใต้จะรู้สึกอับอายไม่กล้าที่จะพูดหรือน าเสนองานหน้าช้ันเรียนในโอกาส
ต่อไป มากกว่านักศึกษาชายที่บอกว่ายังพยายามในการน าเสนอหน้าช้ันเรียนเมื่อได้รับมอบหมายงาน นอกจากน้ีนักศึกษาบางส่วนมี
อุปสรรคปัญหาในการเข้ากลุ่มกับเพื่อน เพราะพบว่าในช่วงแรกเพื่อนในช้ันเรียนเดียวกันบางคนจะไม่กล้ามีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษา
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ที่มาจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นกับกลุ่มนักศึกษามุสลิมชายมากกว่านักศึกษามุสลิมหญิงอย่างไรก็ตาม
พฤติการณ์เช่นนี้ถือเป็นการกลั่นแกล้งกันรูปแบบหน่ึง[14]  

 2.3 ปัญหำข้อจ ำกัดทำงภำษำ นักศึกษาจากสามจังหวัดชายแดนใต้ประสบปัญหาด้านการสื่อสารโดยเฉพาะกับกลุ่ม
เพื่อน เนื่องจากเพื่อนโดยส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที่มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดทางภาคใต้อื่นๆ และนักศึกษาเหล่านี้จะใช้ภาษาใต้
ท้องถิ่นในการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ขณะที่นักศึกษาจากสามจังหวัดชายแดนใต้จะใช้ภาษาไทยภาคกลางในการสื่อสารมากกว่า 
จึงท าให้เกิดอุปสรรคด้านการสื่อสาร ในชีวิตประจ าวันเพื่อนในกลุ่มใช้ภาษาใต้ท้องถิ่น ท าให้นักศึกษามุสลิมไม่เข้าใจในสิ่งที่เพื่อนๆ 
พูด บางคนจึงเลือกที่จะเงียบ ขณะที่บางคนเลือกที่จะพูดคุยและคบกับเพื่อนท่ีมาจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยกันแทน 

 2.4 ปัญหำค่ำครองชีพในสงขลำ แม้นักศึกษาไม่ได้ประสบปัญหาด้านอาหารการกินที่ไม่สอดคล้องกับหลักศาสนา 
เนื่องจากในบริเวณอ าเภอเมืองสงขลามีร้านซึ่งเป็นร้านอาหารของมุสลิมประกอบการอยู่จ านวนมาก แต่ปัญหาส าคัญกลับเป็น
ปัญหาเรื่องราคาของอาหารที่ค่อนข้างมีราคาสูง นักศึกษาบางส่วนเปรียบเทียบว่าราคาอาหารท่ีภูมิล าเนาของตนเองว่ามีราคาถูก
กว่าในสงขลามาก และในช่วงการของถือศีลอดเพื่อความสะดวกและรวดเร็วนักศึกษาโดยส่วนมากเลือกท่ีจะซื้ออาหารเอาไว้ในช่วง
กลางวัน เพื่อไว้ส าหรับการรับประทานอาหารในตอนเช้าก่อนพระอาทิตย์ขึ้น ดังนั้นค่าใช้จ่ายของการซื้ออาหารในช่วงถือศีลอดจึง
ค่อนข้างสูง แม้นักศึกษาหลายคนจะมีฐานะหรือเป็นนักศึกษาซึ่งกู้เงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ก็ตาม ต่างรู้สึกถึงภาระ
ด้านค่าใช้จ่ายในส่วนนี ้

 กล่าวได้ว่าในการปรับตัวของนักศึกษาจากสามจังหวัดชายแดนใต้ที่เข้ามาศึกษายังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย พวกเขาประสบปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินชีวิตประจ าวัน วิเคราะห์จ าแนกได้เป็น ปัญหาทางด้านสังคมโดยเฉพาะด้าน
การเรียนที่รายวิชาในระดับอุดมศึกษามีความยากข้ึน การคบเพื่อนและการถูกกลั่นแกล้งจากกลุ่มเพื่อน รวมถึงปัญหาทางด้านความ
แตกต่างของวัฒนธรรมในประเด็นของการใช้ภาษาพูดเพื่อการสื่อสารระหว่างกลุ่มเพื่อน ในช้ันเรียนซึ่งมีภูมิล าเนาที่แตกต่าง
หลากหลาย และปัญหาด้านเศรษฐกิจในประเด็นเรื่องค่าครองชีพที่ต้องใช้จ่ายในจังหวัดสงขลา ซึ่งโดยเฉพาะในช่วงที่นักศึกษา
มุสลิมต้องถือศีลอด 

ประสบกำรณ์ส่วนตัวในฐำนะเคร่ืองมือในกำรต่อรอง 

 การปรับตัวของนักศึกษามุสลิมจากสามจังหวัดชายแดนใต้ และปัญหาอุปสรรคที่พวกเขาพบเจอส่งผลต่อการด าเนินชีวิต 
แต่นักศึกษาเองมีความพยายามในการปรับตัวและใช้ประสบการณ์ส่วนตัวเป็นเครื่องมือในการต่อรองกับสภาพทางสังคมและ
วัฒนธรรมที่แตกต่างออกไป ส่วนหนึ่งพยายามที่ต่อรองเพื่อรักษาวัฒนธรรมเดิมเอาไว้ [12] เห็นได้จากการเคร่งครัดในเรื่องอาหาร
การกิน นักศึกษาเลือกที่จะถามที่มาของอาหารในกรณีที่มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมและจัดเตรียมอาหารส าหรับมุสลิมไว้ ให้ การ
สอบถามเป็นส่วนหน่ึงของการสร้างความสบายใจและคลายกังวลใจให้กับตัวนักศึกษาเอง เพราะนักศึกษามีประสบการณ์ที่พบว่า
โดยทั่วไปผู้ที่ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามมักเข้าใจว่า อาหารฮาลาลคืออาหารที่ไม่มีส่วนประกอบของหมู แต่แท้จริงแล้วอาหารฮาลาล
มีความหมายมากกว่าน้ัน กล่าวคือในกรรมวิธีของการปรุงอาหารต้องมีความสะอาดปลอดภัยและต้องจัดการอาหารตามแนวทาง
และกติกาทางวัฒนธรรม ซึ่งเง่ือนไขของวัตถุดิบอาหารในศาสนาอิสลามรับประทานเนื้อสัตว์ท่ีเชือดตามหลักศาสนา และไม่เป็นซาก
สัตว์ที่ตายเองเป็นต้น [4] 

 นอกจากน้ีนักศึกษาที่มีประสบการณ์อยู่ไกลบ้านและไกลครอบครัวมาก่อนแล้วในสมัยเรียนปอเนาะ สามารถปรับตัวเมื่อ
ต้องเดินทางมาอยู่อาศัยในพื้นที่ห่างไกลจากบ้านได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งนักศึกษากล่าวว่าประสบการณ์ในโรงเรียนปอเนาะช่วยให้พวก

เขาคุ้นชินกับการอยู่ไกลบ้าน ปัญหาด้านจิตใจเช่นการคิดถึงบ้านจึงไม่เกิดขึ้น บางคนยังกล่าวอีกว่าตนเองไม่มีความคิดถึงบ้านเลย
เพราะเคยมีประสบการณ์อยู่ไกลบ้านและครอบครัวมาก่อนในสมัยเรียนปอเนาะ การไม่ได้ติดต่อกับครอบครัวจึงเป็นเรื่องที่เคยพบ
เจอมาแล้วขณะเรียนปอเนาะซึ่งในขณะนั้นโรงเรยีนจะไม่อนุญาตให้นักเรยีนน าเครื่องมือสื่อสารไปโรงเรยีน แตกต่างกับปัจจุบันท่ีแม้
มาศึกษาไกลบ้าน แต่เมื่อต้องการติดต่อครอบครัวก็สามารถท าได้ผ่านทางโทรศัพท์ และบางส่วนพ่อแม่สามารถใช้สื่อสังคมออนไลน์
ได้ เช่น ไลน์ (Line) และเฟซบุ๊ค (Facebook) ท าให้นักศึกษาสามารถติดต่อกลับไปยังครอบครัวได้สะดวกและรวดเร็ว  

เครือข่ำยทำงสังคมในฐำนะเคร่ืองมือในกำรต่อรอง  

 การปรับตัวของนักศึกษาจากสามจังหวัดชายแดนใต้สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว เครื่องมือหรือวิธีการส าคัญอีก
ประการคือการใช้เครือข่ายทางสังคม โดยนักศึกษาจากสามจังหวัดชายแดนใต้มักจะใช้การสอบถามรุ่นพี่ เพื่อน และญาติมิตรที่มี
ประสบการณ์หรือความรู้เกี่ยวกับพ้ืนท่ีโดยเฉพาะในจังหวัดสงขลา ซึ่งท าให้นักศึกษาได้รับข้อมูลและความรู้สามารถอยู่และปรับตัว
ได้อย่างรวดเร็ว เช่น การสอบถามเรื่องที่พักที่เหมาะสมและสะดวกสบายในการด าเนินชีวิตประจ าวันส าหรับนักศึกษามุสลิม การ
สอบถามเรื่องการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย การสอบถามเกี่ยวกับสถานท่ีที่เหมาะสมในการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา เป็นต้น อีก
ทั้งนักศึกษาหลายคนที่มีเพื่อนซึ่งเดินทางมาจากภูมิล าเนาเดียวกัน แต่เข้ามาศึกษาต่างสถาบันกัน เพื่อนกลุ่มนี้ท าให้พวกเขาได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทั้งของตนเองและของเพื่อนด้วย นอกจากนี้ชมรมมุสลิมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัยถือเป็นเครือข่ายทางสังคมชนิดหนึ่ง ซึ่งนักศึกษามุสลิมใช้เป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 
อย่างไรก็ตามพบว่าชมรมมุสลิมมีบทบาทในด้านการส่งเสริมให้นักศึกษาท ากิจกรรมร่วมกันและชมรมเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่าง
ศาสนาสามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มได้ และด้วยเหตุนี้เองชมรมจึงเป็นอีกช่องทางที่ช่วยเสริมให้เกิดปฏิสัมพันธ์ทั้งระหว่าง
นักศึกษามุสลิมจากสามจังหวัดกับมุสลิมจากจังหวัดอื่นๆ และรวมถึงนักศึกษาที่นับถือศาสนาอิสลามกับนักศึกษาที่ไม่ได้นับถือ
ศาสนาอิสลามด้วย 

  ในส่วนของการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ถือเป็นอีกช่องทางส าคัญในการช่วยปรับตัวและบรรเทาปัญหาอุปสรรคของ
การด าเนินชีวิตประจ าวันของนักศึกษาจากสามจังหวัดชายแดนใต้ เทคโนโลยีเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นสมัยใหม่ที่เข้ามามี
บทบาทกับชีวิตประจ าวันของมุสลิมมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างไรก็ดีความเป็นสมัยใหม่นี้ สามารถมองเป็นเครื่องมือที่ช่วยบรรเทาปัญหา
และอุปสรรคในการด าเนินชีวิตของนักศึกษามุสลิมมากกว่าจะถูกมองเป็นสิ่งชักจูงให้นักศึกษาหรือวัยรุ่นประพฤติตัวในทางที่ไม่
เหมาะสมเพียงอย่างเดียวดังในงานศึกษาที่ผ่านมา ดังนั้นการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมจึงสามารถเป็นช่องทางที่ช่วยเหลือและ
สนับสนุนให้นักศึกษาจากสามจังหวัดชายแดนใต้ใหส้ามารถปรับตัวได้ 

จากการวิจัยสรุปได้ว่า นักศึกษามุสลิมจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องปรับตัวด้านสังคม ด้านวัฒนธรรมและด้าน
เศรษฐกิจ เมื่อพวกเขาต้องย้ายมาอยู่เพื่อศึกษาต่อในจังหวัดสงขลา นักศึกษามีการปรับตัวในการด าเนินชีวิตประจ าวันเพื่อให้เกิด
ความเป็นอยู่ที่ง่ายขึ้น มีความเข้าใจและไม่ขัดกับหลักทางศาสนา ประสบการณ์ส่วนตัวในวัยเยาว์ของพวกเขาถือเป็นปัจจัยส าคัญที่
ช่วยให้พวกเขาสามารถปรับตัวได้ดีเมื่อต้องมาอยู่ต่างถิ่น อีกทั้งยังมีการใช้เครือข่ายทางสังคม จากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรม
มุสลิมของมหาวิทยาลัยฯ เป็นหนึ่งในช่องทางในการเรียนรู้ปรับตัว รวมถึงการใช้เทคโนโลยีอันเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นสมัยใหม่
เข้ามาช่วยในการปรับตัว ในส่วนอุปสรรคปัญหาส าคัญของการปรับตัวคือด้านการเรียนในสาขาวิชาต่างๆ ของระดับอุดมศึกษาที่
ยากขึ้นและปัญหาของการคบเพื่อนที่มีความหลากหลาย และเสนอแนะว่ามหาวิทยาลัยควรมีมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาจากสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะการสร้างความเข้าใจส าหรับบุคคลที่มีความแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรม สร้างความตระหนัก
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ที่มาจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นกับกลุ่มนักศึกษามุสลิมชายมากกว่านักศึกษามุสลิมหญิงอย่างไรก็ตาม
พฤติการณ์เช่นนีถ้ือเป็นการกลั่นแกล้งกันรูปแบบหน่ึง[14]  

 2.3 ปัญหำข้อจ ำกัดทำงภำษำ นักศึกษาจากสามจังหวัดชายแดนใต้ประสบปัญหาด้านการสื่อสารโดยเฉพาะกับกลุ่ม
เพื่อน เนื่องจากเพื่อนโดยส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที่มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดทางภาคใต้อื่นๆ และนักศึกษาเหล่านี้จะใช้ภาษาใต้
ท้องถิ่นในการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ขณะที่นักศึกษาจากสามจังหวัดชายแดนใต้จะใช้ภาษาไทยภาคกลางในการสื่อสารมากกว่า 
จึงท าให้เกิดอุปสรรคด้านการสื่อสาร ในชีวิตประจ าวันเพื่อนในกลุ่มใช้ภาษาใต้ท้องถิ่น ท าให้นักศึกษามุสลิมไม่เข้าใจในสิ่งที่เพื่อนๆ 
พูด บางคนจึงเลือกที่จะเงียบ ขณะที่บางคนเลือกที่จะพูดคุยและคบกับเพื่อนท่ีมาจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยกันแทน 

 2.4 ปัญหำค่ำครองชีพในสงขลำ แม้นักศึกษาไม่ได้ประสบปัญหาด้านอาหารการกินที่ไม่สอดคล้องกับหลักศาสนา 
เนื่องจากในบริเวณอ าเภอเมืองสงขลามีร้านซึ่งเป็นร้านอาหารของมุสลิมประกอบการอยู่จ านวนมาก แต่ปัญหาส าคัญกลับเป็น
ปัญหาเรื่องราคาของอาหารท่ีค่อนข้างมีราคาสูง นักศึกษาบางส่วนเปรียบเทียบว่าราคาอาหารที่ภูมิล าเนาของตนเองว่ามีราคาถูก
กว่าในสงขลามาก และในช่วงการของถือศีลอดเพื่อความสะดวกและรวดเร็วนักศึกษาโดยส่วนมากเลือกท่ีจะซื้ออาหารเอาไว้ในช่วง
กลางวัน เพื่อไว้ส าหรับการรับประทานอาหารในตอนเช้าก่อนพระอาทิตย์ขึ้น ดังนั้นค่าใช้จ่ายของการซื้ออาหารในช่วงถือศีลอดจึง
ค่อนข้างสูง แม้นักศึกษาหลายคนจะมีฐานะหรือเป็นนักศึกษาซึ่งกู้เงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ก็ตาม ต่างรู้สึกถึงภาระ
ด้านค่าใช้จ่ายในส่วนนี ้

 กล่าวได้ว่าในการปรับตัวของนักศึกษาจากสามจังหวัดชายแดนใต้ที่เข้ามาศึกษายังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย พวกเขาประสบปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินชีวิตประจ าวัน วิเคราะห์จ าแนกได้เป็น ปัญหาทางด้านสังคมโดยเฉพาะด้าน
การเรียนที่รายวิชาในระดับอุดมศึกษามีความยากข้ึน การคบเพื่อนและการถูกกลั่นแกล้งจากกลุ่มเพื่อน รวมถึงปัญหาทางด้านความ
แตกต่างของวัฒนธรรมในประเด็นของการใช้ภาษาพูดเพื่อการสื่อสารระหว่างกลุ่มเพื่อน ในช้ันเรียนซึ่งมีภูมิล าเนาที่แตกต่าง
หลากหลาย และปัญหาด้านเศรษฐกิจในประเด็นเรื่องค่าครองชีพที่ต้องใช้จ่ายในจังหวัดสงขลา ซึ่งโดยเฉพาะในช่วงที่นักศึกษา
มุสลิมต้องถือศีลอด 

ประสบกำรณ์ส่วนตัวในฐำนะเคร่ืองมือในกำรต่อรอง 

 การปรับตัวของนักศึกษามุสลิมจากสามจังหวัดชายแดนใต้ และปัญหาอุปสรรคที่พวกเขาพบเจอส่งผลต่อการด าเนินชีวิต 
แต่นักศึกษาเองมีความพยายามในการปรับตัวและใช้ประสบการณ์ส่วนตัวเป็นเครื่องมือในการต่อรองกับสภาพทางสังคมและ
วัฒนธรรมที่แตกต่างออกไป ส่วนหนึ่งพยายามที่ต่อรองเพื่อรักษาวัฒนธรรมเดิมเอาไว้ [12] เห็นได้จากการเคร่งครัดในเรื่องอาหาร
การกิน นักศึกษาเลือกที่จะถามที่มาของอาหารในกรณีที่มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมและจัดเตรียมอาหารส าหรับมุสลิมไว้ ให้ การ
สอบถามเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความสบายใจและคลายกังวลใจให้กับตัวนักศึกษาเอง เพราะนักศึกษามีประสบการณ์ที่พบว่า
โดยทั่วไปผู้ที่ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามมักเข้าใจว่า อาหารฮาลาลคืออาหารที่ไม่มีส่วนประกอบของหมู แต่แท้จริงแล้วอาหารฮาลาล
มีความหมายมากกว่านั้น กล่าวคือในกรรมวิธีของการปรุงอาหารต้องมีความสะอาดปลอดภัยและต้องจัดการอาหารตามแนวทาง
และกติกาทางวัฒนธรรม ซึ่งเง่ือนไขของวัตถุดิบอาหารในศาสนาอิสลามรบัประทานเนื้อสัตว์ท่ีเชือดตามหลักศาสนา และไม่เป็นซาก
สัตว์ที่ตายเองเป็นต้น [4] 

 นอกจากนี้นักศึกษาที่มีประสบการณ์อยู่ไกลบ้านและไกลครอบครัวมาก่อนแล้วในสมัยเรียนปอเนาะ สามารถปรับตัวเมื่อ
ต้องเดินทางมาอยู่อาศัยในพื้นที่ห่างไกลจากบ้านได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งนักศึกษากล่าวว่าประสบการณ์ในโรงเรียนปอเนาะช่วยให้พวก

เขาคุ้นชินกับการอยู่ไกลบ้าน ปัญหาด้านจิตใจเช่นการคิดถึงบ้านจึงไม่เกิดขึ้น บางคนยังกล่าวอีกว่าตนเองไม่มีความคิดถึงบ้านเลย
เพราะเคยมีประสบการณ์อยู่ไกลบ้านและครอบครัวมาก่อนในสมัยเรียนปอเนาะ การไม่ได้ติดต่อกับครอบครัวจึงเป็นเรื่องที่เคยพบ
เจอมาแล้วขณะเรียนปอเนาะซึ่งในขณะนั้นโรงเรยีนจะไม่อนุญาตให้นักเรยีนน าเครื่องมือสื่อสารไปโรงเรยีน แตกต่างกับปัจจุบันท่ีแม้
มาศึกษาไกลบ้าน แต่เมื่อต้องการติดต่อครอบครัวก็สามารถท าได้ผ่านทางโทรศัพท์ และบางส่วนพ่อแม่สามารถใช้สื่อสังคมออนไลน์
ได้ เช่น ไลน์ (Line) และเฟซบุ๊ค (Facebook) ท าให้นักศึกษาสามารถติดต่อกลับไปยังครอบครัวได้สะดวกและรวดเร็ว  

เครือข่ำยทำงสังคมในฐำนะเคร่ืองมือในกำรต่อรอง  

 การปรับตัวของนักศึกษาจากสามจังหวัดชายแดนใต้สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว เครื่องมือหรือวิธีการส าคัญอีก
ประการคือการใช้เครือข่ายทางสังคม โดยนักศึกษาจากสามจังหวัดชายแดนใต้มักจะใช้การสอบถามรุ่นพี่ เพื่อน และญาติมิตรที่มี
ประสบการณ์หรือความรู้เกี่ยวกับพ้ืนท่ีโดยเฉพาะในจังหวัดสงขลา ซึ่งท าให้นักศึกษาได้รับข้อมูลและความรู้สามารถอยู่และปรับตัว
ได้อย่างรวดเร็ว เช่น การสอบถามเรื่องที่พักที่เหมาะสมและสะดวกสบายในการด าเนินชีวิตประจ าวันส าหรับนักศึกษามุสลิม การ
สอบถามเรื่องการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย การสอบถามเกี่ยวกับสถานท่ีที่เหมาะสมในการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา เป็นต้น อีก
ทั้งนักศึกษาหลายคนที่มีเพื่อนซึ่งเดินทางมาจากภูมิล าเนาเดียวกัน แต่เข้ามาศึกษาต่างสถาบันกัน เพื่อนกลุ่มนี้ท าให้พวกเขาได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทั้งของตนเองและของเพื่อนด้วย นอกจากนี้ชมรมมุสลิมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัยถือเป็นเครือข่ายทางสังคมชนิดหนึ่ง ซึ่งนักศึกษามุสลิมใช้เป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 
อย่างไรก็ตามพบว่าชมรมมุสลิมมีบทบาทในด้านการส่งเสริมให้นักศึกษาท ากิจกรรมร่วมกันและชมรมเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่าง
ศาสนาสามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มได้ และด้วยเหตุนี้เองชมรมจึงเป็นอีกช่องทางที่ช่วยเสริมให้เกิดปฏิสัมพันธ์ทั้งระหว่าง
นักศึกษามุสลิมจากสามจังหวัดกับมุสลิมจากจังหวัดอื่นๆ และรวมถึงนักศึกษาที่นับถือศาสนาอิสลามกับนักศึกษาที่ไม่ได้นับถือ
ศาสนาอิสลามด้วย 

  ในส่วนของการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ถือเป็นอีกช่องทางส าคัญในการช่วยปรับตัวและบรรเทาปัญหาอุปสรรคของ
การด าเนินชีวิตประจ าวันของนักศึกษาจากสามจังหวัดชายแดนใต้ เทคโนโลยีเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นสมัยใหม่ที่เข้ามามี
บทบาทกับชีวิตประจ าวันของมุสลิมมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างไรก็ดีความเป็นสมัยใหม่นี้ สามารถมองเป็นเครื่องมือที่ช่วยบรรเทาปัญหา
และอุปสรรคในการด าเนินชีวิตของนักศึกษามุสลิมมากกว่าจะถูกมองเป็นสิ่งชักจูงให้นักศึกษาหรือวัยรุ่นประพฤติตัวในทางที่ไม่
เหมาะสมเพียงอย่างเดียวดังในงานศึกษาที่ผ่านมา ดังนั้นการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมจึงสามารถเป็นช่องทางท่ีช่วยเหลือและ
สนับสนุนให้นักศึกษาจากสามจังหวัดชายแดนใต้ใหส้ามารถปรับตัวได้ 

จากการวิจัยสรุปได้ว่า นักศึกษามุสลิมจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องปรับตัวด้านสังคม ด้านวัฒนธรรมและด้าน
เศรษฐกิจ เมื่อพวกเขาต้องย้ายมาอยู่เพื่อศึกษาต่อในจังหวัดสงขลา นักศึกษามีการปรับตัวในการด าเนินชีวิตประจ าวันเพื่อให้เกิด
ความเป็นอยู่ที่ง่ายขึ้น มีความเข้าใจและไม่ขัดกับหลักทางศาสนา ประสบการณ์ส่วนตัวในวัยเยาว์ของพวกเขาถือเป็นปัจจัยส าคัญที่
ช่วยให้พวกเขาสามารถปรับตัวได้ดีเมื่อต้องมาอยู่ต่างถิ่น อีกทั้งยังมีการใช้เครือข่ายทางสังคม จากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรม
มุสลิมของมหาวิทยาลัยฯ เป็นหนึ่งในช่องทางในการเรียนรู้ปรับตัว รวมถึงการใช้เทคโนโลยีอันเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นสมัยใหม่
เข้ามาช่วยในการปรับตัว ในส่วนอุปสรรคปัญหาส าคัญของการปรับตัวคือด้านการเรียนในสาขาวิชาต่างๆ ของระดับอุดมศึกษาที่
ยากขึ้นและปัญหาของการคบเพื่อนที่มีความหลากหลาย และเสนอแนะว่ามหาวิทยาลัยควรมีมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาจากสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะการสร้างความเข้าใจส าหรับบุคคลที่มีความแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรม สร้างความตระหนัก
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และค านึงถึงการลดชาติพันธุ์นิยม และมายาคติ [10] นอกจากน้ียังเห็นควรค านึงถึงความแตกต่างทางเพศด้วยของนักศึกษาจากสาม
จังหวัดชายแดนใต้เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข 

กิตติกรรมประกำศ 
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THE STUDY OF WASTE MANAGEMENT AND USABILITY BEHAVIORS: A CASE STUDY OF 

HOUSEHOLDS LIVING IN KLONGSAMWA, BANGKOK

Adcharasiri Anumanee1 Napaphac Chanmuang2

Abstract
This study was the applied research. The purpose was to find the household behaviors of waste man-

agement that affected the usability of household waste in the area of Klongsamwa, Bangkok. The sample was 

200 households living in the detached houses and town houses. Stratified random and quota sampling were 

used to divide 200 households into 2 groups—100 for the detached houses and 100 for town houses. Data was 

collected by using questionnaire. The data were analyzed by using descriptive statistics. The research shows 

that activities and sizes of households affected types and the amount of waste. The highest proportion of waste 

type commonly found in the households was organic waste. The second was recyclable waste which could be 

used again. Most households did not segregate their waste. For the ways of waste disposal, they mostly use 

one-can system. The second way was reuse waste segregation. The highest proportion of reuse waste was re-

cyclable waste. They segregated recyclable waste to sell for unearned income. The second proportion of reuse 

waste was organic waste which was used to make compost or animal feed. However, the major factor affecting 

the decision-making in the households to segregate waste was the return. Thus, the research suggests that the 

households should be encouraged to segregate their waste according to the waste types to make more benefits 

both in environmental and economic aspects. 

Keywords: Behavior, Waste Disposal, Waste
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บทน า 
 ปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่เขตเศรษฐกิจมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นทุกปีตามอัตราการขยายตัวของเมืองและการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการบริโภคของประชาชน โดยกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่น ส่งผลต่ออัตราการผลิตขยะสูงขึ้น
ตามการขยายตัวของประชากรที่เพิ่มขึ้น แต่เนื่องจากหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการขยะมูลฝอยทั้งภาครัฐและเอกชนมี
ข้อจ ากัดในการด าเนินการการจัดการขยะในแต่ละพื้นที่ (ไทยพับลิก้า. 2559) ส่งผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะของประชาชน 
จากการศึกษารูปแบบการจัดการขยะของประชาชนในพื้นที่เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร พบว่า พฤติกรรมการจัดการ
ขยะในบ้านพักอาศัยที่ไร้ประสิทธิภาพ ด้วยการทิ้งขยะทุกประเภทในภาชนะใบเดียว (One-Can System) ที่ไม่มีการคัดแยก
ประเภทขยะ ท าให้เกิดการปนเปื้อนของขยะ ส่งผลกระทบต่อสภาพสิ่งแวดล้อม และเพิ่มภาระของภาครัฐในการจัดการขยะ  
 โดยครัวเรือนส่วนใหญ่ในพื้นที่เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานครที่พักอาศัยในรูปแบบบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์มี
พฤติกรรมการจัดการการขยะมูลฝอยในรูปแบบที่เน้นการจัดการได้ง่ายและรวดเร็ว แต่ไร้ประสิทธิภาพในการจัดการขยะที่
ถูกต้อง โดยถังขยะที่ครัวเรือนเลือกใช้เน้นการใช้งานง่าย ราคาถูก หาซื้อได้ง่ายหรือดัดแปลงจากของเหลือใช้ ได้แก่ ถังขยะจาก
ยางรถยนต์มีฝาปิดพร้อมขาตั้ง ถังพลาสติกพร้อมหูจับมีฝาปิดและไม่มีฝาปิด ส่วนถังขยะที่เกิดจากการดัดแปลงน าของเหลือใช้ 
เช่น ถังพลาสติกใส่น้ า ส่วนถังขยะที่ภาครัฐเป็นผู้รับผิดชอบมีขนาดตั้งแต่ 20 ลิตรขึ้นไป ได้แก่ ถังพลาสติกแบบไม่มีฝาปิดและมี
ฝาปิด ถังพลาสติกมีฝาปิดติดล้อลาก ส่วนใหญ่พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนที่ทิ้งขยะทุกประเภทในภาชนะใบ
เดียว พฤติกรรมดังกล่าวเกิดจากภาครฐัหรือหน่วยงานท่ีรับผดิชอบยังขาดความพร้อมท้ังทางด้านงบประมาณ เครื่องมืออุปกรณ ์
บุคลากรที่มีความรู้และสถานที่ที่ใช้ในการก าจัดขยะ ส่งผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือน แต่ในปัจจุบัน
ชุมชนมีการขยายตัวและมีกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น การด าเนินการเก็บรวบรวมขยะมลูฝอย และการน าไปก าจัดไม่ถูกหลัก
สุขาภิบาลหรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย จึงน าไปสู่การตกค้างของขยะมูลฝอยในชุมชนเพิ่มมากขึ้นและก่อให้เกิดความเดือดร้อน 
ความร าคาญตามมาได้ ท าให้การก าจัดขยะส่วนใหญ่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ก่อให้เกิดปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพอนามัยของประชาชน  
 ดังนั้นในปัจจุบันหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการขยะมูลฝอยจึงมีแนวคิดส่งเสริมให้ครัวเรือนลดปริมาณขยะจาก
แหล่งก าเนิดและส่งเสริมพฤติกรรมการคัดแยกขยะให้ถูกหลักอนามัยและสร้างผลประโยชน์แก่ประชาชน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม อีกทัง้ช่วยลดภาระของเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ และงบประมาณในการจัดการปัญหาจากขยะที่ทวีความรุนแรง
เพิ่มขึ้น ท าให้ผู้วิจัยสนใจในการศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยและการน าไปใช้ประโยชน์ ในพื้นที่เขตคลองสามวา 
กรุงเทพมหานคร 
 
วัตถุประสงค์  
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยในบ้านพักอาศัยของครัวเรือนท่ีสง่ผลต่อการใช้
ประโยชน์จากขยะมลูฝอยของครัวเรือนในเขตพื้นท่ีคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 
 
ระเบียบวิธีการศึกษา 
 การวิจัยนี้เป็นวิจัยประยุกต์ (Applied Research) ภายใต้กระบวนการเชิงปริมาณและการวิจัยคุณภาพ ผู้วิจัย
ด าเนินการวิจัยเชิงปริมาณด้วยการเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วยแบบสอบถามความคิดเห็นกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับรูปแบบการ
จัดการขยะในครัวเรือนในพื้นที่เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันด้วยการน าแขวง
พื้นที่ท้ังหมดแบ่งจ านวนครัวเรือนในแต่ละพื้นท่ีเท่ากนั จ านวน 11,239 ครัวเรือน ข้อมูล ณ วันท่ี 30 มีนาคม 2559 (ส านักงาน
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร, 2559) แบ่งเป็น 4 แขวงของเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร โดยแบ่งตามประเภทชุมชน

จากนั้นเลือกชุมชนประเภทหมู่บ้านจัดสรรของแต่ละแขวง ด้วยการสุ่มแบบโควตา (Quota Sampling) ของประเภทบ้านเดี่ยว
และทาวน์เฮาส์ จ านวน 221 ครัวเรือน และใช้การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมใช้การศึกษารูปแบบพฤติกรรมการจัดการขยะของ
ครัวเรือนในพ้ืนท่ีศึกษา   
 จากนั้นน าข้อมูลที่ได้วิเคราะห์ผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในครัวเรือน ด้วยค่าสถิติอย่างง่าย ได้แก่ ค่าความถี่ อัตราส่วนร้อยละ และ
ค่าเฉลี่ย ผู้วิจัยน าผลสถิติที่ได้วิเคราะห์ผลตามระดับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยแปลความหมายด้านพฤติกรรมการจัดการ
ขยะมูลฝอยในครัวเรือน ส่วนผลวิเคราะห์ข้อมูลจากการการสงัเกตพฤติกรรมสรปุแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในครวัเรือนให้
สอดคล้องกับการน าไปใช้ประโยชน์ เพื่อส่งเสริมแรงจูงใจในการลดปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือนและสร้างประโยชน์แก่
ครัวเรือน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม  

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะของครัวเรือน ในพื้นที่เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ด้วยเครื่องมือ
แบบสอบถามความคิดเห็นรูปแบบการจัดการขยะของครัวเรือนในพื้นที่เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมและรูปแบบการจัดการขยะของครัวเรือน จ านวน 221 ครัวเรือน พบว่า 1. ด้านคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง 
พบว่า สัดส่วนของเพศชายมากกว่าหญิง มีช่วงอายุ 20-40 ปีมากที่สุด ผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะบ้านพักอาศัยประเภทบา้น
เดี่ยว จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 14 และประเภททาวน์เฮาส์ จ านวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 86 ซึ่งผู้พักอาศัยประเภท
ทาวน์เฮาส์ให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลมากกว่าประเภทบ้านเดี่ยว ท าให้จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามที่พักอาศัยในบ้าน
ทาวน์เฮาส์มากกว่าบ้านเดี่ยว รวมทั้งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับรายได้ในช่วง 15,001-29,999 บาทมากที่สุด ซึ่งเป็น
กลุ่มที่ประกอบอาชีพใน 3 อันดับแรก ได้แก่ พนักงานบริษัทเอกชนมากที่สุด จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 48.6 รองลงมา
อาชีพค้าขาย จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 11.4 และธุรกิจส่วนตัว จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 10.9 ตามล าดับ คนกลุ่มนี้
มีรูปแบบพฤติกรรมการด าเนินชีวิตประจ าวันที่เร่งรีบ เน้นความรวดเร็ว และเน้นความสะดวกสบาย ส่งผลต่อการตัดสินใจท่ีมี
ผลประโยชน์ทีต่นเองได้รับเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ (บรรจง วิทยถาวรวงศ์, มปป.) โดยค านึงถึงผลประโยชน์ที่
ตนเองได้รับเป็นแรงจูงใจที่สงผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะในครัวเรือน โดยครัวเรือนส่วนใหญ่เล็งเห็นคุณค่าของประโยชน์ที่
เกิดขึ้นกับตนเองทั้งทางด้านเศรษฐกิจ อาทิ การสร้างรายได้เป็นส าคัญก่อนค านึงถึงปัจจัยด้านอื่น 2. ด้านพฤติกรรมการจัดการ
ขยะแปรผันตรงกับการน าขยะไปใช้ประโยชน์ โดยรูปแบบการจัดการขยะในครัวเรือนที่พบมากท่ีสุด 3 อันดับ ได้แก่ ครัวเรือน
ไม่คัดแยกขยะมากที่สุด จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 62.8 รองลงมา คือ ครัวเรือนมีการคัดแยกแต่ไม่มีการน าไปใช้
ประโยชน์ จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 27.0 และการคัดแยกและน าไปใช้ประโยชน์ จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 10.2 
ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการคัดแยกขยะอินทรีย์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าถาม ค าตอบ ความถี่ (ครัวเรือน) ค่าเฉลี่ย (ร้อยละ) 

พฤติกรรมการ 
การจัดการขยะ 

1. ไม่คัดแยก 135 62.8 
2. คัดแยก แต่ไม่ใช้ประโยชน์  58 27.0 
3. คัดแยกและน าไปใช้ประโยชน์ 22 10.2 

รวม 221 100.0 
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บทน า 
 ปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่เขตเศรษฐกิจมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นทุกปีตามอัตราการขยายตัวของเมืองและการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการบริโภคของประชาชน โดยกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่น ส่งผลต่ออัตราการผลิตขยะสูงข้ึน
ตามการขยายตัวของประชากรที่เพิ่มขึ้น แต่เนื่องจากหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการขยะมูลฝอยทั้งภาครัฐและเอกชนมี
ข้อจ ากัดในการด าเนินการการจัดการขยะในแต่ละพื้นที่ (ไทยพับลิก้า. 2559) ส่งผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะของประชาชน 
จากการศึกษารูปแบบการจัดการขยะของประชาชนในพื้นที่เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร พบว่า พฤติกรรมการจัดการ
ขยะในบ้านพักอาศัยที่ไร้ประสิทธิภาพ ด้วยการทิ้งขยะทุกประเภทในภาชนะใบเดียว (One-Can System) ที่ไม่มีการคัดแยก
ประเภทขยะ ท าให้เกิดการปนเปื้อนของขยะ ส่งผลกระทบต่อสภาพสิ่งแวดล้อม และเพิ่มภาระของภาครัฐในการจัดการขยะ  
 โดยครัวเรือนส่วนใหญ่ในพื้นที่เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานครที่พักอาศัยในรูปแบบบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์มี
พฤติกรรมการจัดการการขยะมูลฝอยในรูปแบบที่เน้นการจัดการได้ง่ายและรวดเร็ว แต่ไร้ประสิทธิภาพในการจัดการขยะที่
ถูกต้อง โดยถังขยะที่ครัวเรือนเลือกใช้เน้นการใช้งานง่าย ราคาถูก หาซื้อได้ง่ายหรือดัดแปลงจากของเหลือใช้ ได้แก่ ถังขยะจาก
ยางรถยนต์มีฝาปิดพร้อมขาตั้ง ถังพลาสติกพร้อมหูจับมีฝาปิดและไม่มีฝาปิด ส่วนถังขยะที่เกิดจากการดัดแปลงน าของเหลือใช้ 
เช่น ถังพลาสติกใส่น้ า ส่วนถังขยะที่ภาครัฐเป็นผู้รับผิดชอบมีขนาดตั้งแต่ 20 ลิตรขึ้นไป ได้แก่ ถังพลาสติกแบบไม่มีฝาปิดและมี
ฝาปิด ถังพลาสติกมีฝาปิดติดล้อลาก ส่วนใหญ่พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนที่ทิ้งขยะทุกประเภทในภาชนะใบ
เดียว พฤติกรรมดังกล่าวเกิดจากภาครฐัหรือหน่วยงานท่ีรับผดิชอบยังขาดความพรอ้มท้ังทางด้านงบประมาณ เครื่องมืออุปกรณ ์
บุคลากรที่มีความรู้และสถานที่ที่ใช้ในการก าจัดขยะ ส่งผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือน แต่ในปัจจุบัน
ชุมชนมีการขยายตัวและมีกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น การด าเนินการเก็บรวบรวมขยะมลูฝอย และการน าไปก าจัดไม่ถูกหลัก
สุขาภิบาลหรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย จึงน าไปสู่การตกค้างของขยะมูลฝอยในชุมชนเพิ่มมากขึ้นและก่อให้เกิดความเดือดร้อน 
ความร าคาญตามมาได้ ท าให้การก าจัดขยะส่วนใหญ่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ก่อให้เกิดปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพอนามัยของประชาชน  
 ดังนั้นในปัจจุบันหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการขยะมูลฝอยจึงมีแนวคิดส่งเสริมให้ครัวเรือนลดปริมาณขยะจาก
แหล่งก าเนิดและส่งเสริมพฤติกรรมการคัดแยกขยะให้ถูกหลักอนามัยและสร้างผลประโยชน์แก่ประชาชน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม อีกทัง้ช่วยลดภาระของเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ และงบประมาณในการจัดการปัญหาจากขยะที่ทวีความรุนแรง
เพิ่มขึ้น ท าให้ผู้วิจัยสนใจในการศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยและการน าไปใช้ประโยชน์ ในพื้นที่เขตคลองสามวา 
กรุงเทพมหานคร 
 
วัตถุประสงค์  
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยในบ้านพักอาศัยของครัวเรือนท่ีสง่ผลต่อการใช้
ประโยชน์จากขยะมลูฝอยของครัวเรือนในเขตพื้นท่ีคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 
 
ระเบียบวิธีการศึกษา 
 การวิจัยนี้เป็นวิจัยประยุกต์ (Applied Research) ภายใต้กระบวนการเชิงปริมาณและการวิจัยคุณภาพ ผู้วิจัย
ด าเนินการวิจัยเชิงปริมาณด้วยการเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วยแบบสอบถามความคิดเห็นกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับรูปแบบการ
จัดการขยะในครัวเรือนในพื้นท่ีเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันด้วยการน าแขวง
พื้นที่ท้ังหมดแบ่งจ านวนครัวเรือนในแต่ละพื้นท่ีเท่ากนั จ านวน 11,239 ครัวเรือน ข้อมูล ณ วันท่ี 30 มีนาคม 2559 (ส านักงาน
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร, 2559) แบ่งเป็น 4 แขวงของเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร โดยแบ่งตามประเภทชุมชน

จากนั้นเลือกชุมชนประเภทหมู่บ้านจัดสรรของแต่ละแขวง ด้วยการสุ่มแบบโควตา (Quota Sampling) ของประเภทบ้านเดี่ยว
และทาวน์เฮาส์ จ านวน 221 ครัวเรือน และใช้การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมใช้การศึกษารูปแบบพฤติกรรมการจัดการขยะของ
ครัวเรือนในพ้ืนท่ีศึกษา   
 จากนั้นน าข้อมูลที่ได้วิเคราะห์ผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในครัวเรือน ด้วยค่าสถิติอย่างง่าย ได้แก่ ค่าความถ่ี อัตราส่วนร้อยละ และ
ค่าเฉลี่ย ผู้วิจัยน าผลสถิติที่ได้วิเคราะห์ผลตามระดับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยแปลความหมายด้านพฤติกรรมการจัดการ
ขยะมูลฝอยในครัวเรือน ส่วนผลวิเคราะห์ข้อมูลจากการการสงัเกตพฤติกรรมสรปุแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในครวัเรือนให้
สอดคล้องกับการน าไปใช้ประโยชน์ เพื่อส่งเสริมแรงจูงใจในการลดปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือนและสร้างประโยชน์แก่
ครัวเรือน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม  

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะของครัวเรือน ในพื้นที่เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ด้วยเครื่องมือ
แบบสอบถามความคิดเห็นรูปแบบการจัดการขยะของครัวเรือนในพื้นท่ีเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมและรูปแบบการจัดการขยะของครัวเรือน จ านวน 221 ครัวเรือน พบว่า 1. ด้านคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง 
พบว่า สัดส่วนของเพศชายมากกว่าหญิง มีช่วงอายุ 20-40 ปีมากที่สุด ผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะบ้านพักอาศัยประเภทบา้น
เดี่ยว จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 14 และประเภททาวน์เฮาส์ จ านวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 86 ซึ่งผู้พักอาศัยประเภท
ทาวน์เฮาส์ให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลมากกว่าประเภทบ้านเดี่ยว ท าให้จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามที่พักอาศัยในบ้าน
ทาวน์เฮาส์มากกว่าบ้านเดี่ยว รวมทั้งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับรายได้ในช่วง 15,001-29,999 บาทมากที่สุด ซึ่งเป็น
กลุ่มที่ประกอบอาชีพใน 3 อันดับแรก ได้แก่ พนักงานบริษัทเอกชนมากที่สุด จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 48.6 รองลงมา
อาชีพค้าขาย จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 11.4 และธุรกิจส่วนตัว จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 10.9 ตามล าดับ คนกลุ่มนี้
มีรูปแบบพฤติกรรมการด าเนินชีวิตประจ าวันที่เร่งรีบ เน้นความรวดเร็ว และเน้นความสะดวกสบาย ส่งผลต่อการตัดสินใจท่ีมี
ผลประโยชน์ทีต่นเองได้รับเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ (บรรจง วิทยถาวรวงศ์, มปป.) โดยค านึงถึงผลประโยชน์ที่
ตนเองได้รับเป็นแรงจูงใจที่สงผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะในครัวเรือน โดยครัวเรือนส่วนใหญ่เล็งเห็นคุณค่าของประโยชน์ที่
เกิดขึ้นกับตนเองทั้งทางด้านเศรษฐกิจ อาทิ การสร้างรายได้เป็นส าคัญก่อนค านึงถึงปัจจัยด้านอื่น 2. ด้านพฤติกรรมการจัดการ
ขยะแปรผันตรงกับการน าขยะไปใช้ประโยชน์ โดยรูปแบบการจัดการขยะในครัวเรือนที่พบมากท่ีสุด 3 อันดับ ได้แก่ ครัวเรือน
ไม่คัดแยกขยะมากที่สุด จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 62.8 รองลงมา คือ ครัวเรือนมีการคัดแยกแต่ไม่มีการน าไปใช้
ประโยชน์ จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 27.0 และการคัดแยกและน าไปใช้ประโยชน์ จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 10.2 
ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการคัดแยกขยะอินทรีย์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าถาม ค าตอบ ความถี่ (ครัวเรือน) ค่าเฉลี่ย (ร้อยละ) 

พฤติกรรมการ 
การจัดการขยะ 

1. ไม่คัดแยก 135 62.8 
2. คัดแยก แต่ไม่ใช้ประโยชน์  58 27.0 
3. คัดแยกและน าไปใช้ประโยชน์ 22 10.2 

รวม 221 100.0 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 จากการศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะของครัวเรือนทั้งประเภทบ้านเด่ียวและทาวน์เฮาส์ พบว่า ครัวเรือนทั้งสอง
ประเภทมีพฤติกรรมการคัดแยกขยะเหมือนกัน ครัวเรือนส่วนใหญ่ไม่ตระหนักถึงปัญหาขยะที่ตนเองสร้างขึ้นมา ผลักภาระให้
หน้าที่ของภาครัฐรับผิดชอบ และไม่เห็นถึงความส าคัญจากการคัดแยกขยะมากที่สุด รองลงมา คือ ครัวเรือนคัดแยกประเภท
ขยะ แต่ไม่น าไปใช้ประโยชน์ ซึ่งช่วยลดภาระของเจ้าหน้าที่แต่ปริมาณขยะเท่าเดิม การปนเปื้อนของขยะลดลง และล าดับ
สุดท้าย คือ ครัวเรือนมีการคัดแยกประเภทขยะบางประเภทเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ ท าให้ใช้ประโยชน์ขยะบางประเภทไม่เต็มที่
และการจัดการขยะภายในครัวเรือนที่และไม่สอดคล้องกับรูปแบบการด าเนินวิถีชีวิตประจ าวันอีกปัจจัยที่ส าคัญที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการจัดการขยะ คือ ประสิทธิภาพการจัดการขยะภาครัฐและเอกชนที่รับผิดชอบในพื้นที่นั้น  ผู้วิจัยวิเคราะห์
พฤติกรรมและผลได้ผลเสียที่ครัวเรือนจะได้รับ สามารถแบ่งได้ 4 กลุ่ม ดังนี้ 1) กลุ่มครัวเรือนไม่คัดแยก เป็นกลุ่มที่ทิ้งขยะทุก
ประเภทรวมกัน ไม่ตระหนักถึงปัญหาขยะที่เกิดจากตนเอง เน้นรูปแบบการจัดการที่ง่ายและสะดวกรวดเร็ว แต่เพิ่มภาระให้
เจ้าหน้าที่เก็บขยะ ในการคัดแยกประเภทขยะ และระยะเวลาในการจัดการขยะที่เพิ่มขึ้น 2)  กลุ่มครัวเรือนที่คัดแยกขยะบาง
ประเภทในการจัดการขยะ เป็นการคัดแยกประเภทขยะเป็น 2 ส่วน คือ ขยะแห้ง ได้แก่ กระดาษ ขวดต่าง ๆ กล่อง ถุงพลาสตกิ 
เป็นต้น และขยะเปียก ได้แก่ เศษอาหารหรือขยะย่อยสลายง่ายแยกใส่ถุงทิ้งทุกวัน โดยขยะแห้งจะรวบรวมไว้ส าหรับท้ิงตามวัน
เก็บขยะที่หน่วยงานที่รับผิดชอบก าหนดไว้ แม้ครัวเรือนจะมีขั้นตอนการจัดการขยะเพิ่มขึ้น แต่กลับไร้ประสิทธิภาพในการ
จัดการขยะ เนื่องจากระบบการเก็บรวบรวมขยะของภาครัฐยังขาดประสิทธิภาพในการจัดการขยะ เจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะ
สามารถคัดแยกขยะได้เพียงบางประเภท เนื่องจากข้อจ ากัดของจ านวนพนักงาน อุปกรณ์ในการคัดแยกและรถเก็บขนขยะ 
รวมทั้งสถานที่ในการก าจัดขยะที่มีอย่างจ ากัด ท าให้เกิดการตกค้างของขยะในพื้นที่ (กรมควบคุมมลพิษ. 2559) และเมื่อน า
ขยะไปรวมในสถานที่ก าจัดขยะอาจท าให้เกิดการปนเปื้อนของขยะที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม ท าให้ถังขยะมีกลิ่นเหม็นจากการเน่า
เสียของขยะและอาจส่งผลต่อสุขภาพของเจ้าหน้าที่ในการเก็บขนขยะได้ 3) กลุ่มครัวเรือนท่ีคัดแยกขยะบางประเภทเพื่อสร้าง
ประโยชน์ เป็นการคัดแยกเฉพาะขยะรีไซเคิลที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ อาทิ การขายสร้างรายได้หรือการบริจาค แต่มี
ข้อจ ากัดของพื้นที่ในการรวบรวมมากและระยะเวลาเก็บรวบรวมนาน รูปแบบนี้สามารถช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องเก็บขนได้ 
ส่วนขยะประเภททั่วไปอย่างขยะอินทรีย์ ขยะอันตรายทิ้งรวมรอเจ้าหน้าที่เก็บขยะจัดการ  4)  กลุ่มครัวเรือนที่คัดแยกเพื่อใช้
ประโยชน์ ตามหลักการ 3R คือการคัดแยกประเภทขยะเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 ขยะรีไซเคิลที่สามารถน ากลบัมาใช้ใหมไ่ดท้ี่
มีการใช้ประโยชน์จากขยะหลายรูปแบบ อาทิ การขาย การบริจาค และการใช้ซ้ า ส่วนท่ี 2 ขยะทั่วไปรวมกับขยะอันตรายใส่ถุง
ทิ้งถังขยะรอเจ้าหน้าที่เก็บขยะ ส่วนที่ 3 ขยะอินทรีย์ที่แยกไว้ใช้ประโยชน์ทุกวัน เช่น การเลี้ยงสัตว์ รูปแบบนี้ช่วยให้เจ้าหน้าที่
ประหยัดเวลาในการเก็บขนและช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องเก็บขนจากแหล่งก าเนิดได้มากท่ีสุด ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที ่2 แสดงรูปแบบการคัดแยกขยะเพื่อน าไปใช้ประโยชน์  
รูปแบบการ
คัดแยก ประเภทขยะ การเก็บรวบรวม การจัดการขยะ ข้อดี ข้อเสีย 

1. ไม่คัด
แยก 

ทิ้งรวมทุก
ประเภท 

ใส่ถังขยะรอ
เจ้าหน้าท่ีเก็บขยะ 

ทิ้งถังขยะรอ
เจ้าหน้าท่ีเก็บขยะ 

1. การจัดการ
ง่าย 

2. ประหยดัเวลา 

1. การปนเปื้อน
ของขยะ  

2. กลิ่นขยะ
รบกวน 

3. เป็นแหล่ง
เพาะเช้ือโรค 

4. เพิ่มภาระให้
เจ้าหน้าท่ีเก็บ
ขยะ  

รูปแบบการ
คัดแยก 

ประเภทขยะ การเก็บรวบรวม การจัดการขยะ ข้อดี ข้อเสีย 

2. คัดแยก
ขยะ
เปียก
และ
ขยะ
แห้ง 

ขยะเปียก : 
เศษอาหาร 
ใบไม้ เศษผัก 
 

ใส่ถุงพลาสติกแยก 
(ท้ิงทุกวัน) 

ทิ้งถังขยะรอ
เจ้าหน้าท่ีเก็บขยะ 

1. ขยะปนเปื้อน
น้อยลง 

2. เจ้าหน้าท่ีเก็บ
ขยะท างานได้
ง่าย 

1. น้ าขยะไหล 
ขยะปนเปื้อน
สูง 

2. ถังขยะมีกลิ่น 
3. ยุ่งยากต่อการ

จัดการ 
ขยะแห้ง: 
ขยะทั่วไป 

ทิ้งเมื่อเต็มถังขยะ
หรือก าหนดวัน
เจ้าหน้าท่ีเก็บขยะ 

ทิ้งถังขยะรอ
เจ้าหน้าท่ีเก็บขยะ 

3. คัดแยก
ขยะ
ขายได ้

ขยะรีไซเคลิ เก็บรวบรวมใส่ถุง
หรือภาชนะไว้ 

ขาย  
บริจาค 

1. สร้างรายได้
เสรมิ 

2. ลดปรมิาณ
ขยะในถัง
ขยะ 

3. ได้
ผลตอบแทน
รวดเร็ว 
 

1. ถังกลิ่นเหม็น 
(ขยะเศษ
อาหารเน่า
เปื่อย) 

2. ต้องใช้พื้นที่
เก็บรวบรวม 

ขยะอินทรีย์  
ขยะทั่วไป
และขยะ
อันตราย 

ใส่ถุงพลาสติกแยกไว ้
 

ทิ้งถังขยะเมื่อเต็ม
หรือตามก าหนดเก็บ
ขยะ 

4. คัดแยก 
3 ส่วน 

ขยะรีไซเคลิ เก็บรวบรวมแยกไว้
ให้ได้ปรมิาณมาก 

ขาย  
บริจาค  
น ากลับมาใช้ใหม ่

1. สร้างรายได้
เสรมิ 

2. เจ้าหน้าท่ีเก็บ
ขยะท างานได้
ง่าย 

3. ขยะปนเปื้อน
น้อยลง 

4. น าขยะ
กลับมาใช้
ประโยชน์
ใหม่ได ้

5. ลดค่าใช้จ่าย 

1. ยุ่งยากต่อการ
จัดการ 

2. ต้องใช้พื้นที่
เก็บรวบรวม 

3. ใช้เวลาเก็บ
สะสมนาน 
 

ขยะทั่วไป
และขยะ
อินทรีย์ 

ใส่ถุงหรือภาชนะ
แยกไว ้

ทิ้งถังขยะเมื่อเต็ม
หรือตามก าหนดเก็บ
ขยะ 

ขยะอันตราย ใส่ถุงแยกเก็บไว้  รอเจ้าหน้าท่ีเก็บขยะ
ตามวันท่ีก าหนด 

 
 จากการศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะของครัวเรือนและการน าไปใช้ประโยชน์ พบว่า ครัวเรือนค านึงถึงผลประโยชน์ท่ีได้รับ
ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อมจากการคัดแยกขยะแปรผันตรงกบัรูปแบบการคัดแยกประเภทขยะ ซึ่งขยะรีไซเคิลมีการ
คัดแยกและใช้ประโยชน์มากที่สุด รองลงมาคือขยะอินทรีย์ แต่มีการน าไปใช้ประโยชน์น้อย ส่วนขยะทั่วไปและขยะอันตรายเป็นส่วนที่
เจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดการ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยด้านอื่น ๆ  ที่ส่งผลต่อการจัดการขยะของครวัเรอืน ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะ
แต่ละประเภท ระบบการจัดการขยะของหน่วยงานที่รับผิดชอบ และนโยบายการส่งเสริมการจัดการขยะจากภาครัฐ ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูล
การน าขยะมูลฝอยแต่ละประเภทไปใช้ประโยชนใ์นครัวเรือนตามหลักการการจัดการขยะและรูปแบบการน าไปใช้ประโยชน์  
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 จากการศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะของครัวเรือนทั้งประเภทบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์ พบว่า ครัวเรือนทั้งสอง
ประเภทมีพฤติกรรมการคัดแยกขยะเหมือนกัน ครัวเรือนส่วนใหญ่ไม่ตระหนักถึงปัญหาขยะที่ตนเองสร้างขึ้นมา ผลักภาระให้
หน้าที่ของภาครัฐรับผิดชอบ และไม่เห็นถึงความส าคัญจากการคัดแยกขยะมากที่สุด รองลงมา คือ ครัวเรือนคัดแยกประเภท
ขยะ แต่ไม่น าไปใช้ประโยชน์ ซึ่งช่วยลดภาระของเจ้าหน้าที่แต่ปริมาณขยะเท่าเดิม การปนเปื้อนของขยะลดลง และล าดับ
สุดท้าย คือ ครัวเรือนมีการคัดแยกประเภทขยะบางประเภทเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ ท าให้ใช้ประโยชน์ขยะบางประเภทไม่เต็มที่
และการจัดการขยะภายในครัวเรือนที่และไม่สอดคล้องกับรูปแบบการด าเนินวิถีชีวิตประจ าวันอีกปัจจัยที่ส าคัญที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการจัดการขยะ คือ ประสิทธิภาพการจัดการขยะภาครัฐและเอกชนที่รับผิดชอบในพื้นที่นั้น  ผู้วิจัยวิเคราะห์
พฤติกรรมและผลได้ผลเสียที่ครัวเรือนจะได้รับ สามารถแบ่งได้ 4 กลุ่ม ดังนี้ 1) กลุ่มครัวเรือนไม่คัดแยก เป็นกลุ่มที่ทิ้งขยะทุก
ประเภทรวมกัน ไม่ตระหนักถึงปัญหาขยะที่เกิดจากตนเอง เน้นรูปแบบการจัดการที่ง่ายและสะดวกรวดเร็ว แต่เพิ่มภาระให้
เจ้าหน้าที่เก็บขยะ ในการคัดแยกประเภทขยะ และระยะเวลาในการจัดการขยะที่เพิ่มขึ้น 2)  กลุ่มครัวเรือนที่คัดแยกขยะบาง
ประเภทในการจัดการขยะ เป็นการคัดแยกประเภทขยะเป็น 2 ส่วน คือ ขยะแห้ง ได้แก่ กระดาษ ขวดต่าง ๆ กล่อง ถุงพลาสตกิ 
เป็นต้น และขยะเปียก ได้แก่ เศษอาหารหรือขยะย่อยสลายง่ายแยกใส่ถุงทิ้งทุกวัน โดยขยะแห้งจะรวบรวมไว้ส าหรับท้ิงตามวัน
เก็บขยะที่หน่วยงานที่รับผิดชอบก าหนดไว้ แม้ครัวเรือนจะมีขั้นตอนการจัดการขยะเพิ่มขึ้น แต่กลับไร้ประสิทธิภาพในการ
จัดการขยะ เนื่องจากระบบการเก็บรวบรวมขยะของภาครัฐยังขาดประสิทธิภาพในการจัดการขยะ เจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะ
สามารถคัดแยกขยะได้เพียงบางประเภท เนื่องจากข้อจ ากัดของจ านวนพนักงาน อุปกรณ์ในการคัดแยกและรถเก็บขนขยะ 
รวมทั้งสถานที่ในการก าจัดขยะที่มีอย่างจ ากัด ท าให้เกิดการตกค้างของขยะในพื้นที่ (กรมควบคุมมลพิษ. 2559) และเมื่อน า
ขยะไปรวมในสถานที่ก าจัดขยะอาจท าให้เกิดการปนเปื้อนของขยะที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม ท าให้ถังขยะมีกลิ่นเหม็นจากการเน่า
เสียของขยะและอาจส่งผลต่อสุขภาพของเจ้าหน้าที่ในการเก็บขนขยะได้ 3) กลุ่มครัวเรือนท่ีคัดแยกขยะบางประเภทเพื่อสร้าง
ประโยชน์ เป็นการคัดแยกเฉพาะขยะรีไซเคิลที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ อาทิ การขายสร้างรายได้หรือการบริจาค แต่มี
ข้อจ ากัดของพื้นที่ในการรวบรวมมากและระยะเวลาเก็บรวบรวมนาน รูปแบบนี้สามารถช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องเก็บขนได้ 
ส่วนขยะประเภททั่วไปอย่างขยะอินทรีย์ ขยะอันตรายทิ้งรวมรอเจ้าหน้าที่เก็บขยะจัดการ  4)  กลุ่มครัวเรือนที่คัดแยกเพื่อใช้
ประโยชน์ ตามหลักการ 3R คือการคัดแยกประเภทขยะเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 ขยะรีไซเคิลที่สามารถน ากลบัมาใช้ใหมไ่ดท้ี่
มีการใช้ประโยชน์จากขยะหลายรูปแบบ อาทิ การขาย การบริจาค และการใช้ซ้ า ส่วนท่ี 2 ขยะทั่วไปรวมกับขยะอันตรายใส่ถุง
ทิ้งถังขยะรอเจ้าหน้าที่เก็บขยะ ส่วนที่ 3 ขยะอินทรีย์ที่แยกไว้ใช้ประโยชน์ทุกวัน เช่น การเลี้ยงสัตว์ รูปแบบนี้ช่วยให้เจ้าหน้าที่
ประหยัดเวลาในการเก็บขนและช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องเก็บขนจากแหล่งก าเนิดได้มากท่ีสุด ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที ่2 แสดงรูปแบบการคัดแยกขยะเพื่อน าไปใช้ประโยชน์  
รูปแบบการ
คัดแยก ประเภทขยะ การเก็บรวบรวม การจัดการขยะ ข้อดี ข้อเสีย 

1. ไม่คัด
แยก 

ทิ้งรวมทุก
ประเภท 

ใส่ถังขยะรอ
เจ้าหน้าท่ีเก็บขยะ 

ทิ้งถังขยะรอ
เจ้าหน้าท่ีเก็บขยะ 

1. การจัดการ
ง่าย 

2. ประหยดัเวลา 

1. การปนเปื้อน
ของขยะ  

2. กลิ่นขยะ
รบกวน 

3. เป็นแหล่ง
เพาะเช้ือโรค 

4. เพิ่มภาระให้
เจ้าหน้าท่ีเก็บ
ขยะ  

รูปแบบการ
คัดแยก 

ประเภทขยะ การเก็บรวบรวม การจัดการขยะ ข้อดี ข้อเสีย 

2. คัดแยก
ขยะ
เปียก
และ
ขยะ
แห้ง 

ขยะเปียก : 
เศษอาหาร 
ใบไม้ เศษผัก 
 

ใส่ถุงพลาสติกแยก 
(ท้ิงทุกวัน) 

ทิ้งถังขยะรอ
เจ้าหน้าท่ีเก็บขยะ 

1. ขยะปนเปื้อน
น้อยลง 

2. เจ้าหน้าท่ีเก็บ
ขยะท างานได้
ง่าย 

1. น้ าขยะไหล 
ขยะปนเปื้อน
สูง 

2. ถังขยะมีกลิ่น 
3. ยุ่งยากต่อการ

จัดการ 
ขยะแห้ง: 
ขยะทั่วไป 

ทิ้งเมื่อเต็มถังขยะ
หรือก าหนดวัน
เจ้าหน้าท่ีเก็บขยะ 

ทิ้งถังขยะรอ
เจ้าหน้าท่ีเก็บขยะ 

3. คัดแยก
ขยะ
ขายได ้

ขยะรีไซเคลิ เก็บรวบรวมใส่ถุง
หรือภาชนะไว้ 

ขาย  
บริจาค 

1. สร้างรายได้
เสรมิ 

2. ลดปรมิาณ
ขยะในถัง
ขยะ 

3. ได้
ผลตอบแทน
รวดเร็ว 
 

1. ถังกลิ่นเหม็น 
(ขยะเศษ
อาหารเน่า
เปื่อย) 

2. ต้องใช้พื้นที่
เก็บรวบรวม 

ขยะอินทรีย์  
ขยะทั่วไป
และขยะ
อันตราย 

ใส่ถุงพลาสติกแยกไว ้
 

ทิ้งถังขยะเมื่อเต็ม
หรือตามก าหนดเก็บ
ขยะ 

4. คัดแยก 
3 ส่วน 

ขยะรีไซเคลิ เก็บรวบรวมแยกไว้
ให้ได้ปรมิาณมาก 

ขาย  
บริจาค  
น ากลับมาใช้ใหม ่

1. สร้างรายได้
เสรมิ 

2. เจ้าหน้าท่ีเก็บ
ขยะท างานได้
ง่าย 

3. ขยะปนเปื้อน
น้อยลง 

4. น าขยะ
กลับมาใช้
ประโยชน์
ใหม่ได ้

5. ลดค่าใช้จ่าย 

1. ยุ่งยากต่อการ
จัดการ 

2. ต้องใช้พื้นที่
เก็บรวบรวม 

3. ใช้เวลาเก็บ
สะสมนาน 
 

ขยะทั่วไป
และขยะ
อินทรีย์ 

ใส่ถุงหรือภาชนะ
แยกไว ้

ทิ้งถังขยะเมื่อเต็ม
หรือตามก าหนดเก็บ
ขยะ 

ขยะอันตราย ใส่ถุงแยกเก็บไว้  รอเจ้าหน้าท่ีเก็บขยะ
ตามวันท่ีก าหนด 

 
 จากการศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะของครัวเรือนและการน าไปใช้ประโยชน์ พบว่า ครัวเรือนค านึงถึงผลประโยชน์ท่ีได้รับ
ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อมจากการคัดแยกขยะแปรผันตรงกับรูปแบบการคัดแยกประเภทขยะ ซึ่งขยะรีไซเคิลมีการ
คัดแยกและใช้ประโยชน์มากที่สุด รองลงมาคือขยะอินทรีย์ แต่มีการน าไปใช้ประโยชน์น้อย ส่วนขยะทั่วไปและขยะอันตรายเป็นส่วนที่
เจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดการ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยด้านอื่น ๆ  ที่ส่งผลต่อการจัดการขยะของครวัเรอืน ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะ
แต่ละประเภท ระบบการจัดการขยะของหน่วยงานที่รับผิดชอบ และนโยบายการส่งเสริมการจัดการขยะจากภาครัฐ ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูล
การน าขยะมูลฝอยแต่ละประเภทไปใช้ประโยชน์ในครัวเรือนตามหลักการการจัดการขยะและรูปแบบการน าไปใช้ประโยชน์  
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สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในบ้านพักอาศัย
ของครัวเรือนท่ีส่งผลต่อการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยของครัวเรือนในเขตพื้นท่ีคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ด้วยเครื่องมือ
แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการจัดการขยะของครัวเรือนขึ้นอยู่กับระบบการจัดการขยะของหน่วยงาน
รับผิดชอบของภาครัฐเป็นส าคัญ ด้วยข้อจ ากัดด้านงบประมาณและศักยภาพของระบบการจัดการขยะ ท าให้ครัวเรือนไม่มีการ
คัดแยกขยะมากที่สุด ซึ่งเป็นระบบการทิ้งขยะทุกประเภทในที่เดียว (One System) รองลงมาคือ การคัดแยกบางประเภทเพื่อ
น าไปใช้ประโยชน์ ซึ่งประเภทขยะที่มีการคัดแยกส่งผลต่อประโยชน์ที่ครัวเรือนได้รับ ได้แก่ ขยะรีไซเคิล เพื่อขายสร้างรายได้
เสริมหรือการบริจาค เนื่องจากเป็นวิธีที่ง่ายและให้ผลตอบแทนที่เห็นประโยชน์อย่างชัดเจน ส่วนขยะอินทรีย์ เพื่อน าไปหมักท า
ปุ๋ยหรือเป็นอาหารสัตว์แต่เป็นส่วนน้อย ถึงแม้ขยะอินทรีย์จะมีสัดส่วนมากท่ีสุดในปริมาณขยะในครัวเรือนท้ังหมด แต่เนื่องจาก
การน าขยะอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบการหมักท าปุ๋ยนั้นมีขั้นตอนและตัวแปรทีค่วบคุมยาก ครัวเรือนต้องใช้ทักษะความ
ช านาญในการหมัก ครัวเรือนในพื้นที่คลองสามวาจึงเลือกรูปแบบการหมักเพื่อน าไปใช้ประโยชน์น้อย และไม่สอดคล้องกับ
รูปแบบการใช้ชีวิตของกลุ่มครัวเรือน ท าให้พฤติกรรมการจัดการขยะอินทรีย์เป็นเพียงการแยกทิ้งจากขยะประเภทอื่น โดย
พฤติกรรมการจัดการขยะของครัวเรือนมีปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการคัดแยกประเภทขยะจากแรงจูงใจของผลตอบแทนที่
ครัวเรือนได้รับ โดยครัวเรือนส่วนใหญ่มีแรงจูงใจในการคัดแยกขยะที่ได้รับผลตอบแทนที่เป็นประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจของ
ครัวเรือน รองลงมาคือประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  ผู้วิจัยจึงสรุปแนวทางการลดปริมาณขยะจากแหล่งก าเนิดด้วยการ
คัดแยกประเภทขยะที่สร้างแรงจูงใจท่ีให้ตอบแทนแก่ครัวเรือนในพื้นที่คลองสามวา กรุงเทพมหานคร ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม
และเศรษฐกิจ ดังตารางที่ 3  
 
ตารางที่ 3 แสดงการใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยแต่ละประเภทในครัวเรือน 

ประเภทของขยะ การน าไปใช ้ การวิเคราะห ์ การต่อยอด 
ขยะอินทรีย์ การหมักปุ๋ยหรือน้ าหมัก

ชีวภาพ 
มีความเป็นไปได้ เนื่องจากครัวเรือนสามารถ
ท าได้เองที่บ้าน ต้นทุนต่ า ใช้ประโยชน์ได้ทันที
ในครัวเรือน รูปแบบการหมักปุ๋ยมีหลากหลาย
ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของพื้นที่และรูปแบบ
การด าเนินชีวิตของครัวเรือน โดยครัวเรือน
สามารถเลือกประยุกต์ให้เหมาะกับพื้นที่และ
ความต้องการในการใช้ประโยชน์ของครัวเรือน
ได ้ 

ครัวเรือนปุ๋ยดินบ ารุงต้นไม้หรือปลูกผัก ลด
รายจ่าย ส่งเสริมปลูกผักปลอดสารพิษ หรือ
น า น้ า ห มั ก ชี ว ภ า พ แ ป ร รู ป เ ป็ น น้ า ย า
อเนกประสงค์ส าหรับใช้ในครัวเรือน เช่น 
น้ ายาล้างจาน น้ ายาขัดพื้น  ดับกลิ่นท่อ
ระบายน้ า หรือบ ารุงสวนผักและต้นไม้ 

ก๊าซชีวภาพ มีความเป็นไปได้ ในบางชุมชน เนื่องจากใช้
ปริมาณขยะสูงในกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ 
และการส่งเสริมความรู้ในกระบวนด าเนินงาน 
อ า จ มี ก ลิ่ น รบ ก ว น แ ล ะ ใ ช้ พื้ น ท่ี ใ น ก า ร
ด าเนินการสูง 

ชุมชมสามารถผลิตก๊าซหุ งต้ม ใช้ เองได้
ภายในครัวเรือน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้าน
พลังงาน 

ขยะรีไซเคิล การบริจาค มีโอกาสเป็นไปได้สูง เนื่องจากท าได้ง่าย โดย
การประชาสัมพันธ์สิ่งของและขยะรีไซเคิลที่แต่
ละโครงการรับบริจาคต้องการ เพื่อให้เกิดการ
คัดแยกขยะ และลดปริมาณขยะในครัวเรือน 

การใช้สื่อประชาสัมพันธ์หรือสื่อในรูปแบบ
ออนไลน์ให้ครัวเรือนสามารถเข้าถึงโครงการ
ที่ต้องการรับบริจาคสิ่งของหรือขยะรีไซเคิล
ได้ง่ายขึ้น 

การแปรรูปสู่ผลิตภัณฑ์
ใหม่ 

มีโอกาสเป็นไปได้ เนื่องจากมีการส่งเสริมด้าน
การพัฒนาอาชีพและแนวโน้มการใช้สินค้ารี

ครัวเรือนสามารถรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาด้าน
อาชีพ  เพื่ อ เป็นรายได้ เสริม  และสร้ าง

ประเภทของขยะ การน าไปใช ้ การวิเคราะห ์ การต่อยอด 
ไซเคิลเพิ่มมาขึ้น แรงจูงใจในการจัดการขยะ โดยการส่งเสริม

จากภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมความรู้
และพัฒนาฝีมือแก่ครัวเรือน 

การขายขยะแก่ผู้ รับ ซ้ือ
ของเก่า  
(ซาเล้ง รถรับซ้ือของเก่า 
ร้านรับซื้อของเก่า)  

มีโอกาสเป็นไปได้สูง เนื่องจากท าได้ง่ายและ
ได้ผลตอบแทนทันที สร้างแรงจูงใจด้านรายได้
ต่อผู้คัดแยกโดยตรง และการขยายตัวของ
ธุรกิจรีไซเคิลที่เพิ่มมากขึ้นและมีการรับซ้ือตาม
ชุมชน สร้างความสะดวกแก่ครัวเรือนในการ
ขายขยะรีไซเคิล 

การเพิ่มมูลค่าขยะ สร้างรายได้เสริม และ
เป็นสิ่ งที่ ง่ายต่อการด าเนินการ โดยการ
ท างานร่วมกันระหว่างชุมชน หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด เช่น ธนาคารขยะรีไซเคิลชุมชน ตลาด
นัดขยะรีไซเคิล โดยการร่วมมือกับธุรกิจรี
ไซเคิลเป็นผู้รับซื้อโดยตรง 

การใช้ซ้ า มีโอกาสเป็นไปได้สูง ครัวเรือนสามารถท าได้
ง่าย เช่น ถุงพลาสติกแทนถุงขยะในครัวเรือน 
ขวดพลาสติกใช้ใส่น้ ายาซักผ้าเป็นต้น 

รณรงค์การลดการใช้ผลิตภัณฑ์ฟุ่มเฟือยและ
การผลิตภัณฑ์บรรจุห่อหลายชั้น  

ขยะทั่วไป การปุ๋ยหมัก/เช้ือเพลิงขยะ มีโอกาสเป็นไปได้ในอนาคต เนื่องจากต้องใช้
งบประมาณในการลงทุน และบุคคลากรที่มี
ความช านาญเฉพาะ โดยขยะทั่วไปสามารถ
น าไปผลิตเป็นเชื้อ เพลิงพลังงานได้  ผ่าน
เทคโนโลยีขั้นสูง 

เนื่องจากมีการลงทุนสูง ท าให้ไม่เหมาะการ
น าใช้กับครัวเรือน แต่อาจมีการน ามาใช้ใน
ระดับที่ใหญ่กว่าชุมชน เช่นระดับอ าเภอ หรือ
จังหวัด แต่ไม่เหมาะกับหน่วยเล็กอย่าง
ครัวเรือน 

ขยะมีพิษ  
(ขยะติดติดเชื้อ) 

-  เนื่องจากขยะกลุ่มนี้มีปริมาณน้อยและมี
อันตราย ต้องใช้เทคโนโลยีและผู้เชี่ยวชาญใน
การก าจัด จึงควรแยกเพื่อให้พนักงานเก็บขยะ
เป็นผู้ดูแล 

ครัวเรือนนัดวันเก็บและวิธีการเก็บรวบรวม
ให้พนักงานเก็บขยะน าไปก าจัด และภาครัฐ
ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ
อันตรายอย่างถูกต้อง 

 
 จากตารางดังข้างต้น ผู้วิจัยได้ร่วมหาแนวทางส่งเสริมพฤติกรรมการลดปริมาณขยะของครัวเรือนในพื้นที่เขตคลอง
สามวา กรุงเทพมหานครรว่มกับส าหนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลัก โดยส านักงาน
เขตมีนโยบายสนับสนุนองค์ความรู้ในการใช้ประโยชน์จากขยะในครัวเรือน โดยการให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่และการ
จัดท าศูนย์การเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากขยะประเภทต่าง ๆ ภายในส านักงานเขต ร่วมทั้งมีโครงการที่ส่งเสริมการคัดแยกขยะ
ของครัวเรือนที่จัดร่วมกับกลุ่มรับซื้อของเก่าในพื้นที่ เพื่อลดปริมาณขยะรีไซลเคิล รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์จากการคัดแยกขยะที่ช่วยปรับพฤติกรรมการจัดการขยะให้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยลดภาระของหน่วยงานรัฐอีก
ด้วย ซึ่งทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื้นที่มีการท างานอย่างบูรณาการรวมสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการขยะให้ครอบคลุมทั้ง
ระบบ เพื่อให้การจัดการขยะมีประสิทธิภาพที่สุด ดังภาพท่ี 1 
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สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในบ้านพักอาศัย
ของครัวเรือนท่ีส่งผลต่อการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยของครัวเรือนในเขตพื้นท่ีคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ด้วยเครื่องมือ
แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการจัดการขยะของครัวเรือนขึ้นอยู่กับระบบการจัดการขยะของหน่วยงาน
รับผิดชอบของภาครัฐเป็นส าคัญ ด้วยข้อจ ากัดด้านงบประมาณและศักยภาพของระบบการจัดการขยะ ท าให้ครัวเรือนไม่มีการ
คัดแยกขยะมากที่สุด ซึ่งเป็นระบบการทิ้งขยะทุกประเภทในที่เดียว (One System) รองลงมาคือ การคัดแยกบางประเภทเพื่อ
น าไปใช้ประโยชน์ ซึ่งประเภทขยะที่มีการคัดแยกส่งผลต่อประโยชน์ที่ครัวเรือนได้รับ ได้แก่ ขยะรีไซเคิล เพื่อขายสร้างรายได้
เสริมหรือการบริจาค เนื่องจากเป็นวิธีที่ง่ายและให้ผลตอบแทนที่เห็นประโยชน์อย่างชัดเจน ส่วนขยะอินทรีย์ เพื่อน าไปหมักท า
ปุ๋ยหรือเป็นอาหารสัตว์แต่เป็นส่วนน้อย ถึงแม้ขยะอินทรีย์จะมีสัดส่วนมากท่ีสุดในปริมาณขยะในครัวเรือนท้ังหมด แต่เนื่องจาก
การน าขยะอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบการหมักท าปุ๋ยนั้นมีขั้นตอนและตัวแปรทีค่วบคุมยาก ครัวเรือนต้องใช้ทักษะความ
ช านาญในการหมัก ครัวเรือนในพื้นที่คลองสามวาจึงเลือกรูปแบบการหมักเพื่อน าไปใช้ประโยชน์น้อย และไม่สอดคล้องกับ
รูปแบบการใช้ชีวิตของกลุ่มครัวเรือน ท าให้พฤติกรรมการจัดการขยะอินทรีย์เป็นเพียงการแยกทิ้งจากขยะประเภทอื่น โดย
พฤติกรรมการจัดการขยะของครัวเรือนมีปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการคัดแยกประเภทขยะจากแรงจูงใจของผลตอบแทนที่
ครัวเรือนได้รับ โดยครัวเรือนส่วนใหญ่มีแรงจูงใจในการคัดแยกขยะที่ได้รับผลตอบแทนที่เป็นประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจของ
ครัวเรือน รองลงมาคือประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  ผู้วิจัยจึงสรุปแนวทางการลดปริมาณขยะจากแหล่งก าเนิดด้วยการ
คัดแยกประเภทขยะที่สร้างแรงจูงใจท่ีให้ตอบแทนแก่ครัวเรือนในพื้นที่คลองสามวา กรุงเทพมหานคร ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม
และเศรษฐกิจ ดังตารางที่ 3  
 
ตารางที่ 3 แสดงการใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยแต่ละประเภทในครัวเรือน 

ประเภทของขยะ การน าไปใช ้ การวิเคราะห ์ การต่อยอด 
ขยะอินทรีย์ การหมักปุ๋ยหรือน้ าหมัก

ชีวภาพ 
มีความเป็นไปได้ เนื่องจากครัวเรือนสามารถ
ท าได้เองที่บ้าน ต้นทุนต่ า ใช้ประโยชน์ได้ทันที
ในครัวเรือน รูปแบบการหมักปุ๋ยมีหลากหลาย
ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของพื้นที่และรูปแบบ
การด าเนินชีวิตของครัวเรือน โดยครัวเรือน
สามารถเลือกประยุกต์ให้เหมาะกับพื้นที่และ
ความต้องการในการใช้ประโยชน์ของครัวเรือน
ได ้ 

ครัวเรือนปุ๋ยดินบ ารุงต้นไม้หรือปลูกผัก ลด
รายจ่าย ส่งเสริมปลูกผักปลอดสารพิษ หรือ
น า น้ า ห มั ก ชี ว ภ า พ แ ป ร รู ป เ ป็ น น้ า ย า
อเนกประสงค์ส าหรับใช้ในครัวเรือน เช่น 
น้ ายาล้างจาน น้ ายาขัดพื้น  ดับกลิ่นท่อ
ระบายน้ า หรือบ ารุงสวนผักและต้นไม้ 

ก๊าซชีวภาพ มีความเป็นไปได้ ในบางชุมชน เนื่องจากใช้
ปริมาณขยะสูงในกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ 
และการส่งเสริมความรู้ในกระบวนด าเนินงาน 
อ า จ มี ก ลิ่ น รบ ก ว น แ ล ะ ใ ช้ พื้ น ที่ ใ น ก า ร
ด าเนินการสูง 

ชุมชมสามารถผลิตก๊าซหุ งต้ม ใช้ เองได้
ภายในครัวเรือน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้าน
พลังงาน 

ขยะรีไซเคิล การบริจาค มีโอกาสเป็นไปได้สูง เนื่องจากท าได้ง่าย โดย
การประชาสัมพันธ์สิ่งของและขยะรีไซเคิลที่แต่
ละโครงการรับบริจาคต้องการ เพื่อให้เกิดการ
คัดแยกขยะ และลดปริมาณขยะในครัวเรือน 

การใช้สื่อประชาสัมพันธ์หรือสื่อในรูปแบบ
ออนไลน์ให้ครัวเรือนสามารถเข้าถึงโครงการ
ที่ต้องการรับบริจาคสิ่งของหรือขยะรีไซเคิล
ได้ง่ายขึ้น 

การแปรรูปสู่ผลิตภัณฑ์
ใหม่ 

มีโอกาสเป็นไปได้ เนื่องจากมีการส่งเสริมด้าน
การพัฒนาอาชีพและแนวโน้มการใช้สินค้ารี

ครัวเรือนสามารถรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาด้าน
อาชีพ  เพื่ อ เป็นรายได้ เสริม  และสร้ าง

ประเภทของขยะ การน าไปใช ้ การวิเคราะห ์ การต่อยอด 
ไซเคิลเพิ่มมาขึ้น แรงจูงใจในการจัดการขยะ โดยการส่งเสริม

จากภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมความรู้
และพัฒนาฝีมือแก่ครัวเรือน 

การขายขยะแก่ผู้ รับ ซ้ือ
ของเก่า  
(ซาเล้ง รถรับซ้ือของเก่า 
ร้านรับซื้อของเก่า)  

มีโอกาสเป็นไปได้สูง เนื่องจากท าได้ง่ายและ
ได้ผลตอบแทนทันที สร้างแรงจูงใจด้านรายได้
ต่อผู้คัดแยกโดยตรง และการขยายตัวของ
ธุรกิจรีไซเคิลที่เพิ่มมากขึ้นและมีการรับซ้ือตาม
ชุมชน สร้างความสะดวกแก่ครัวเรือนในการ
ขายขยะรีไซเคิล 

การเพิ่มมูลค่าขยะ สร้างรายได้เสริม และ
เป็นสิ่ งที่ ง่ายต่อการด าเนินการ โดยการ
ท างานร่วมกันระหว่างชุมชน หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด เช่น ธนาคารขยะรีไซเคิลชุมชน ตลาด
นัดขยะรีไซเคิล โดยการร่วมมือกับธุรกิจรี
ไซเคิลเป็นผู้รับซื้อโดยตรง 

การใช้ซ้ า มีโอกาสเป็นไปได้สูง ครัวเรือนสามารถท าได้
ง่าย เช่น ถุงพลาสติกแทนถุงขยะในครัวเรือน 
ขวดพลาสติกใช้ใส่น้ ายาซักผ้าเป็นต้น 

รณรงค์การลดการใช้ผลิตภัณฑ์ฟุ่มเฟือยและ
การผลิตภัณฑ์บรรจุห่อหลายชั้น  

ขยะทั่วไป การปุ๋ยหมัก/เช้ือเพลิงขยะ มีโอกาสเป็นไปได้ในอนาคต เนื่องจากต้องใช้
งบประมาณในการลงทุน และบุคคลากรที่มี
ความช านาญเฉพาะ โดยขยะทั่วไปสามารถ
น าไปผลิตเป็นเชื้อ เพลิงพลังงานได้  ผ่าน
เทคโนโลยีขั้นสูง 

เนื่องจากมีการลงทุนสูง ท าให้ไม่เหมาะการ
น าใช้กับครัวเรือน แต่อาจมีการน ามาใช้ใน
ระดับที่ใหญ่กว่าชุมชน เช่นระดับอ าเภอ หรือ
จังหวัด แต่ไม่ เหมาะกับหน่วยเล็กอย่าง
ครัวเรือน 

ขยะมีพิษ  
(ขยะติดติดเชื้อ) 

-  เนื่องจากขยะกลุ่มนี้มีปริมาณน้อยและมี
อันตราย ต้องใช้เทคโนโลยีและผู้เชี่ยวชาญใน
การก าจัด จึงควรแยกเพื่อให้พนักงานเก็บขยะ
เป็นผู้ดูแล 

ครัวเรือนนัดวันเก็บและวิธีการเก็บรวบรวม
ให้พนักงานเก็บขยะน าไปก าจัด และภาครัฐ
ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ
อันตรายอย่างถูกต้อง 

 
 จากตารางดังข้างต้น ผู้วิจัยได้ร่วมหาแนวทางส่งเสริมพฤติกรรมการลดปริมาณขยะของครัวเรือนในพื้นที่เขตคลอง
สามวา กรุงเทพมหานครร่วมกับส าหนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลัก โดยส านักงาน
เขตมีนโยบายสนับสนุนองค์ความรู้ในการใช้ประโยชน์จากขยะในครัวเรือน โดยการให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่และการ
จัดท าศูนย์การเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากขยะประเภทต่าง ๆ ภายในส านักงานเขต ร่วมทั้งมีโครงการที่ส่งเสริมการคัดแยกขยะ
ของครัวเรือนที่จัดร่วมกับกลุ่มรับซื้อของเก่าในพื้นที่ เพื่อลดปริมาณขยะรีไซลเคิล รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์จากการคัดแยกขยะที่ช่วยปรับพฤติกรรมการจัดการขยะให้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยลดภาระของหน่วยงานรัฐอีก
ด้วย ซึ่งทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื้นที่มีการท างานอย่างบูรณาการรวมสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการขยะให้ครอบคลุมทั้ง
ระบบ เพื่อให้การจัดการขยะมีประสิทธิภาพที่สุด ดังภาพท่ี 1 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 
ภาพที่ 1 แสดงการจัดการขยะมูลฝอยและการน าไปใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการ 

 
กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณ คณะเจ้าหน้าท่ีของส านักงานเขตคลองสามวาและส านักงานเขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ส าหรับการอนุเคราะห์ข้อมูลในการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ ขอขอบคุณเครือข่ายกลุ่มปลูกผักคนเมือง ส าหรับการให้ค าปรึกษาและ
ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากขยะ และขอบคุณคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ส าหรับการสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานวิจัยครั้งนี้ลุล่วงไปด้วยดี 
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P2082

ผลของการเสริมผลหม่อน (Morus nigra) ในอาหารต่อการเจรญิเติบโต องค์ประกอบเลือด และ         
ความต้านทานต่อความเครยีดของปลาดกุลูกผสม (Clarias macrocephalus x Clarias gariepinus) 

พิชญาภัค จันทร์แทน1 และ นพดล ศุกระกาญจน์2* 

บทคัดย่อ 

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของการเสริมผลหม่อน (Morus nigra) ในอาหารต่อการเจริญเติบโต 
องค์ประกอบเลือด และความต้านทานต่อความเครียดของปลาดุกลูกผสม (Clarias macrocephalus x Clarias gariepinus) 
โดยทดลองเลี้ยง ปลาดุกลูกผสมด้วยอาหารผสมผลหม่อนสุกอบแห้งท่ีระดับต่างกัน 4 ระดับ คือ 0 (ชุดควบคุม), 7.5, 15 และ 
30 g/kg อาหาร ต่อเนื่องกันเป็นเวลา 10 สัปดาห์ จากนั้นวิเคราะห์ค่าการเจริญเติบโต องค์ประกอบเลือด และปัจจัยทางด้าน

ภูมิคุ้มกันภายหลังจากการชักนําให้เกิดความเครียดโดยการเพิ่มความหนาแน่นของการเลี้ยงเป็น 2 เท่า เป็นระยะเวลา 24 
ชั่วโมง ผลการศึกษาพบว่าดัชนีการเจริญเติบโตและค่าองค์ประกอบเลือดของปลาดุกลูกผสมในทุกชุดการทดลองมีค่า            
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) แต่ภายหลังจากการชักนําให้เกิดความเครียดโดยการเพิ่มความหนาแน่นของการเลี้ยง

เป็น 2 เท่า เป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง พบว่าปลาดุกลูกผสมท่ีได้รับอาหารผสมผลหม่อนสุกอบแห้งท่ีระดับ 7.5, 15 และ 30 
g/kg อาหาร มีค่าความว่องไวของเอนไซม์ไลโซไซม์ (lysozyme activity) ในเลือดไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มท่ี

เลี้ยงท่ีความหนาแน่นปกติ ซ่ึงแตกต่างจากปลาทดลองในกลุ่มท่ีไม่ได้รับอาหารผสมผลหม่อนสุกอบแห้ง (กลุ่มควบคุม) ท่ีมีค่า

ความว่องไวของเอนไซม์ไลโซไซม์ (lysozyme activity) ในเลือดลดลงอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) ภายหลังจากการชักนําให้เกิด

ความเครียดโดยการเพ่ิมความหนาแน่นของการเล้ียงเป็น 2 เท่า เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ผลการศึกษาในครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าการเสริม

ผลหม่อนสุกอบแห้งท่ีระดับ 7.5 g/kg อาหาร ขึ้นไป มีผลในการเพิ่มความต้านทานต่อความเครียด โดยการกระตุ้นให้ปลา

สามารถรักษาระดับของปัจจัยภูมิคุ้มกัน โดยเฉพาะ lysozyme activity ให้คงท่ีไว้ได้ภายใต้สภาวะเครียด ซ่ึงผลจากการศึกษา

นี้สามารถนําไปประยุกต์เพ่ือพัฒนาการเลี้ยงปลาดุกลูกผสมอย่างย่ังยืนได้ในอนาคต 

 

คําสําคัญ : ปลาดุกลูกผสม  ผลหม่อน   การเจริญเติบโต  องค์ประกอบเลือด   ความเครียด   Lysozyme activity    
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Effects of Dietary Mulberry (Morus nigra) Supplementation on Growth, Blood Parameters 
and Resistance to Stress of Hybrid catfish (Clarias macrocephalus × Clarias gariepinus) 

Pitchayapak Chantan1 and Noppadon Sukrakanchana2* 

Abstract 

 This experiment aimed to study the effects of dietary supplementation of mulberry 
(Morus nigra) fruit on growth, blood parameters and resistance to stress of hybrid catfish 
(Clarias macrocephalus × Clarias gariepinus). Fish were fed with four different diets of 0 
(controls), 7.5, 15 and 30 g/kg feed of dried mulberry fruits for 10 weeks. Growth performance, 
blood composition and some immunological parameters were measured (the same blood 
composition and immunological parameters were measured in comparison before and after 
stress induction by 2-times-increasing stock density for 24 hours). Results showed that growth 
performance and blood composition of fish fed with dried mulberry fruits in all experimental 
groups showed no significant difference (p>0.05), compared to the controls. However, it was 
found that under stress condition with higher stock density, lysozyme activity in serum of fish 
fed with dried mulberry fruits in all experimental groups showed no significant change, 
compared to the group with no stress, while the control group showed significantly decreased 
lysozyme activity under stress condition (p<0.05). This study suggests that administration of 
dried mulberry fruits in the diet can improve immune responses and enhance resistance to 
stress of hybrid catfish. These results provide a contribution to the sustainable aquaculture of 
hybrid catfish in the future. 

 

Keywords: Hybrid catfish, Mulberry, Growth performance, Blood parameters, Stress, Lysozyme activity 
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บทนํา 
 ปลาดุกลูกผสมเป็นปลาเศรษฐกิจท่ีได้รับความนิยมสูงท้ังในด้านการเพาะขยายพันธุ์ การเลี้ยงและการบริโภค 
เนื่องจากเนื้อปลาดุกลูกผสมมีรสชาติดี สามารถนําไปปรุงอาหารได้หลากหลายชนิด อีกท้ังปลาดุกลูกผสมเป็นปลาท่ีเลี้ยงง่าย 
ระยะเวลาเลี้ยงสั้น กินอาหารได้เกือบทุกชนิด โตเร็ว ทนทานต่อโรคและสภาพแวดล้อมได้ดี ปลาดุกลูกผสมจึงเป็นท่ีนิยมและ

เป็นท่ีต้องการของผู้บริโภคและตลาดเป็นอย่างสูง ทําให้กลุ่มเกษตรกรในปัจจุบันหันมาเลี้ยงปลาดุกลูกผสมกันอย่างกว้างขวาง

มากข้ึน มีรายงานว่าปลาดุกท่ีได้จากการเพาะเล้ียงในปี พ.ศ. 2561 มีมากถึง 109,689 ตัน คิดเป็นมูลค่า 5,483,195 ล้านบาท 
และมีแนวโน้มความต้องการของตลาดท้ังภายในและภายนอกที่เพ่ิมข้ึน [1] มีการพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงปลาดุกลูกผสมของ

กลุ่มเกษตรกรเป็นระบบหนาแน่นมากข้ึน เพ่ือเป็นการเพ่ิมผลผลิตและรายได้ แต่การเลี้ยงปลาดุกลูกผสมแบบหนาแน่น จะ
ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมภายในบ่อเลี้ยง และส่งผลให้ปลาดุกลูกผสมเกิดความเครียด อ่อนแอ เป็นโรค และอาจตายในที่สุด การ
พัฒนาระบบการเลี้ยงเพื่อเพ่ิมผลผลิต และลดผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการเกิดโรค และการตกค้างของยาและสารเคมีท่ี
เกษตรกรใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาจึงเป็นแนวทางท่ีได้รับความสนใจในปัจจุบัน โดยเฉพาะการใช้ผลิตภัณฑ์จากพืชในการกระตุ้นการ

เจริญเติบโต และภูมิคุ้มกันของปลา โดยมีรายงานพบว่าพืชหลายชนิดมีคุณสมบัติในการกระตุ้นการเจริญเติบโต และภูมิคุ้มกัน

ของปลาหลายชนิด จากการศึกษาพบว่าหม่อน (mulberry) เป็นพืชท่ีเป็นแหล่งของสารประกอบเคมีในธรรมชาติหลายชนิด 
อาทิ โพลีฟีนอล แอลคาลอยด์ ฟลาโวนอยด์ และสติลบีนอยด์ ซ่ึงสามารถพบได้ท้ังในใบ ผล และรากของหม่อน จากรายงาน
เกี่ยวกับฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาของหม่อน พบว่ามีฤทธิ์ในการต้านเชื้อแบคทีเรีย ต้านการอักเสบ ต้านอนุมูลอิสระ และระดับไขมัน

และระดับน้ําตาลในเลือด [2] คุณสมบัติของหม่อนจึงอาจสัมพันธ์กับการกระตุ้นการเจริญเติบโต และภูมิคุ้มกันของปลาได้ด้วย 
งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการเสริมผลหม่อนสุกในอาหารต่อการเจริญเติบโต องค์ประกอบเลือด และความ
ตา้นทานต่อความเครียดในปลาดุกลูกผสม 

วิธีดําเนนิการ 

การเตรียมสัตว์ทดลองและการวางแผนการทดลอง 
 วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (completely randomized design; CRD) โดยนําปลาดุกลูกผสม 
(Clarias macrocephalus × Clarias gariepinus) น้ําหนักตัวเริ่มต้นประมาณ 8 กรัม ท่ีได้จากฟาร์มเพาะพันธุ์ในจังหวัด

พัทลุง จํานวน 300 ตัว มาพกัในบ่อซีเมนต์ขนาดความจุ 50 ลิตร บ่อละ 25 ตัว จํานวน 12 บ่อ เพ่ือให้ปลาคุ้นเคยกับสภาพการ

ทดลอง เป็นเวลา 1 สัปดาห์ก่อนเร่ิมการทดลอง โดยให้อาหารเม็ดสําเร็จรูปสําหรับปลากินเนื้อวันละ 2 ครั้ง หลังจากนั้นจึงเร่ิม

ให้อาหารทดลองเป็นเวลา 10 สัปดาห์ 

การเตรียมอาหารทดลอง และการดําเนินการทดลอง 
 นําผลหม่อนสุก (Black mulberry; Morus nigra) ท่ีรวบรวมได้จากพ้ืนท่ีจังหวัดพัทลุงมาล้างให้สะอาด ผึ่งลม
ให้แห้ง แล้วนําไปอบในตู้อบอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส จนแห้ง หลังจากนั้นนําไปบดให้เป็นผงละเอียดผสมกับส่วนประกอบ

อ่ืนๆ ของอาหาร (ตารางท่ี 1) อัดเม็ดเป็นอาหารทดลองท่ีผสมผลหม่อนในระดับท่ีแตกต่างกัน 4 ระดับ (0, 7.5, 15 และ 30 
กรัมต่อกิโลกรัมอาหาร) บรรจุไว้ในถุงพลาสติก เก็บไว้ท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส นํามาให้ปลาทดลองกิน โดยแบ่งปลา

ออกเป็น 4 ชุดการทดลอง ชุดการทดลองละ 3 ซํ้า แต่ละซํ้าใช้ปลา 25 ตัว ประกอบด้วย ชุดท่ี 1 ผสมผลหม่อน 0 g/kg อาหาร 
ชุดท่ี 2 ผสมผลหม่อน 7.5 g/kg อาหาร ชุดท่ี 3 ผสมผลหม่อน 15 g/kg อาหาร และชุดท่ี 4 ผสมผลหม่อน 30 g/kg อาหาร ให้
อาหารวันละ 2 ครั้ง ในปริมาณ 3-5% ของนํ้าหนักตัว จนครบ 10 สัปดาห์ ชั่งน้ําหนักปลาทดลองเพื่อวิเคราะห์การเจริญเติบโต 
อัตราการเปล่ียนอาหารเป็นเนื้อ และอัตราการรอด และเก็บเลือดเพ่ือวิเคราะห์ค่าองค์ประกอบเลือด และปัจจัยทางด้าน

ภูมิคุ้มกัน จากนั้นนําปลาส่วนหนึ่งมาชักนําให้เกิดความเครียดโดยการเพ่ิมความหนาแน่นของการเลี้ยงเป็น 2 เท่า เป็น

ระยะเวลา 24 ชั่วโมง เก็บเลือดเพื่อวิเคราะห์ค่าองค์ประกอบเลือด และปัจจัยทางด้านภูมิคุ้มกัน  
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ตารางที่ 1  แสดงส่วนประกอบของอาหารทดลอง (ต่ออาหาร 1 กิโลกรัม) 

ส่วนประกอบ ชุดการทดลอง 
1 2 3 4 

ปลาป่น 100 g 100 g 100 g 100 g 
เศษไก่ป่น 200 g 200 g 200 g 200 g 
กากถ่ัวเหลือง 300 g  300 g  300 g  300 g  
แป้งข้าวเจ้า 150 g 142.5 g 135 g 120 g 
รําละเอียด 200 g 200 g 200 g 200 g 
วิตามิน 5 g 5 g 5 g 5 g 
แร่ธาตุ 15 g  15 g  15 g  15 g  
น้ํามันพืช 30 g 30 g 30 g 30 g 
ผลหม่อนแห้ง 0 g 7.5 g 15 g 30 g 

 
การวิเคราะห์การเจริญเติบโต   
  หลังจากการทดลองให้อาหารเสริมผลหม่อนท่ีระดับต่างกัน เป็นเวลา 10 สัปดาห์ แล้ว ทําการชั่งน้ําหนักปลาดุก

ลูกผสมและบันทึกปริมาณอาหารที่ใช้ และวิเคราะห์ค่าดัชนีการเจริญเติบโต ดังน้ี  

 น้ําหนักที่เพ่ิมขึ้น (%)   =    [(น้ําหนักปลาสุดท้าย – น้ําหนักปลาเริ่มต้น)/น้ําหนักปลาเริ่มต้น] × 100 

 อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (%/วัน) = [(lnน้ําหนักปลาสุดท้าย – lnน้ําหนักปลาเริ่มต้น)/ระยะเวลาทดลอง] × 100 

 อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ   =   น้ําหนักอาหารท้ังหมด/น้ําหนักปลาท่ีเพ่ิมข้ึน                                                                   
 อัตราการรอด (%)   =   (จํานวนปลาเม่ือสิ้นสุดการทดลอง/จํานวนปลาเร่ิมต้น) × 100 

การวิเคราะห์องค์ประกอบเลือดและปัจจัยทางด้านภูมิคุ้มกัน  
 สุ่มตัวอย่างปลามาคร่ึงหนึ่งของจํานวนปลาท้ังหมดท่ีมีอยู่ในแต่ละบ่อ เก็บเลือดปลาจากเส้นเลือดบริเวณโคน

หาง ตัวละประมาณ 1 มิลลิลิตร นําไปวิเคราะห์องค์ประกอบเลือด ซ่ึงประกอบด้วย ปริมาณเม็ดเลือดท้ังหมด (โดยใช้สไลด์นับ
เม็ดเลือด) ปริมาณฮีโมโกลบิน (ด้วยวิธี Cyanmethemoglobin method) [3] ค่าฮีมาโตคริต และปริมาณโปรตีนในนํ้าเลือด 
และวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านภูมิคุ้มกัน ได้แก่ ปริมาณอิมมูโนโกลบูลินตามวิธีการของ Siwicki และ Anderson (1993) [4] และ
การวิเคราะห์ lysozyme activity ซ่ึงเป็นการวัดความว่องไวของเอนไซม์ไลโซไซม์ในน้ําเลือดในการย่อยสลายเซลล์แบคทีเรีย

แกรมบวกชนิด Micrococcus lysodeikticus ตามวิธีการซ่ึงดัดแปลงจาก Parry และคณะ (1965) [5] ส่วนปลาอีกครึ่งหนึ่ง

นํามาชักนําให้เกิดความเครียดโดยการเพ่ิมความหนาแน่นของการเล้ียงเป็น 2 เท่า เป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง แล้วทําการเก็บ

เลือดเพ่ือวิเคราะห์ค่าองค์ประกอบเลือด และปัจจัยทางด้านภูมิคุ้มกันตามวิธีการข้างต้น เปรียบเทียบกับปลากลุ่มแรกท่ีไม่ถูก

ชักนาํให้เกิดความเครียด (กลุ่มปลาปกติ) 

การวิเคราะห์ทางสถิติ 
 วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างชุดทดลองโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One way 
Analysis of Variance; ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มทดลอง โดยวิธี Duncan's new 
multiple Range test (DMRT) และเปรียบเทียบความแตกต่างขององค์ประกอบเลือดและปัจจัยทางด้านภูมิคุ้มกันระหว่าง

กลุ่มปลาปกติและกลุ่มที่ถูกชักนําให้เกิดความเครียด ใช้การวิเคราะห์ค่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยโดยใช้ Pair Sample T-
test โดยวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติท่ี p-value < 0.05 
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ผลการวิจัย 
1. ผลของการเสริมผลหม่อนต่อดัชนีการเจริญเติบโตของปลาดุกลูกผสม 
 หลังจากสิ้นสุดการทดลองให้อาหารปลาดุกลูกผสมที่เสริมด้วยผลหม่อนท่ีระดับ 0, 7.5, 15 และ 30 กรัมต่อ
กิโลกรัมอาหาร เป็นเวลา 10 สัปดาห์ พบว่าค่าเฉลี่ยของดัชนีการเจริญเติบโต ได้แก่ ร้อยละน้ําหนักท่ีเพ่ิมขึ้น อัตราการ
เจริญเติบโตจําเพาะ อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ และอัตราการรอดของปลาดุกลูกผสมในแต่ละชุดการทดลอง ไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ (p>0.05) (ตารางที่ 2)  

ตารางที่ 2    ดัชนีการเจริญเติบโตของปลาดุกลูกผสมท่ีได้รับอาหารเสริมผลหม่อนท่ีระดับต่างๆ 

ชุดการ
ทดลอง 

ระดับผลหม่อน 
ที่ผสมในอาหาร 

(g/kg) 

ดัชนีการเจริญเติบโต 
ร้อยละน้ําหนัก 

ที่เพ่ิมขึ้น 
(%) 

อัตราการ 
เจริญเติบโตจําเพาะ 

(%/วัน) 

อัตราการเปลี่ยน
อาหารเป็นเนื้อ 

อัตราการรอด 
(%) 

1 0 170.19 ± 17.48a 1.39 ± 0.09a 2.46 ± 0.14a 81.33 ± 1.33a 
2 7.5 174.52 ± 58.49a 1.36 ± 0.29a 2.36 ± 0.31a 85.33 ± 7.06a 
3 15 105.52 ± 13.85a 1.01 ± 0.09a 2.89 ± 0.05a 74.67 ± 3.53a 
4 30 147.97 ± 58.84a 1.20 ± 0.31a 2.58 ± 0.40a  74.67 ± 10.91a 

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยในสดมภ์ที่มีอักษรเหมือนกันกํากับ หมายถึง ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (p>0.05) 

2. ผลของการเสริมผลหม่อนต่อค่าองค์ประกอบเลือดของปลาดุกลูกผสม 
 หลังจากสิ้นสุดการทดลองให้อาหารปลาดุกลูกผสมที่เสริมด้วยผลหม่อนท่ีระดับ 0, 7.5, 15 และ 30 กรัมต่อ
กิโลกรัมอาหาร เป็นเวลา 10 สัปดาห์ แล้วเก็บเลือดเพ่ือวิเคราะห์ค่าองค์ประกอบเลือด พบว่าค่าเฉลี่ยขององค์ประกอบเลือด 
ได้แก่ ปริมาณเม็ดเลือดแดงรวม ปริมาณฮีโมโกลบิน ค่าฮีมาโตคริต และปริมาณโปรตีนในน้ําเลือดของปลาดุกลูกผสมในแต่ละ

ชุดการทดลอง ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ (p>0.05) นอกจากนี้ยังพบว่าค่าองค์ประกอบเลือดของปลาดุกลูกผสม

ทุกองค์ประกอบที่ตรวจวัดในทุกชุดการทดลอง ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ (p>0.05) ระหว่างกลุ่มปลาปกติและ

กลุ่มปลาท่ีถูกชักนําให้เกิดความเครียดโดยการเพ่ิมความหนาแน่นของการเลี้ยงเป็น 2 เท่า เป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง (ตารางท่ี 
3 และ 4)  

ตารางที่ 3 ปริมาณเม็ดเลือดแดงรวมและปริมาณฮีโมโกลบินของปลาดุกลูกผสมที่ได้รับอาหารเสริมผลหม่อนท่ีระดับต่างๆ 
เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มปลาปกติและกลุ่มปลาท่ีถูกชักนําให้เกิดความเครียด 

ชุดการ
ทดลอง 

ระดับผลหม่อน 
ที่ผสมในอาหาร 

(g/kg) 

ปริมาณเม็ดเลือดแดงรวม 
(106 cells/μl) 

ปริมาณฮีโมโกลบิน 
(g/dl) 

กลุ่มปลาปกติ กลุ่มปลาถูกชักนํา
ให้เกิดความเครียด 

กลุ่มปลาปกติ กลุ่มปลาถูกชักนํา
ให้เกิดความเครียด 

1 0  2.88 ± 0.13a  2.59 ± 0.04a 8.24 ± 0.07a  9.03 ± 0.33a 
2 7.5  2.21 ± 0.28a  2.86 ± 0.15a 8.17 ± 0.55a  7.88 ± 0.94a 
3 15  2.54 ± 0.10a  2.79 ± 0.34a 9.00 ± 0.06a  8.68 ± 0.10a 
4 30  2.86 ± 0.12a  3.62 ± 0.58a 9.01 ± 0.38a  8.27 ± 0.74a 

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยในสดมภ์ที่มีอักษรเหมือนกันกํากับ หมายถึง ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (p>0.05) 
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ตารางที่ 4    ค่าฮีมาโตคริตและปริมาณโปรตีนในน้ําเลือดของปลาดุกลูกผสมที่ได้รับอาหารเสริมผลหม่อนท่ีระดับต่างๆ

เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มปลาปกติและกลุ่มปลาท่ีถูกชักนําให้เกิดความเครียด 

ชุดการ
ทดลอง 

ระดับผลหม่อน 
ที่ผสมในอาหาร 

(g/kg) 

ค่าฮีมาโตคริต 
(%) 

ปริมาณโปรตีนในน้ําเลือด 
(mg/ml) 

กลุ่มปลาปกติ กลุ่มปลาถูกชักนํา
ให้เกิดความเครียด 

กลุ่มปลาปกติ กลุ่มปลาถูกชักนํา
ให้เกิดความเครียด 

1 0  35.20 ± 1.71a  40.69 ± 2.51a 72.84 ± 2.18a  72.09 ± 2.29a 
2 7.5  36.14 ± 1.34a  38.76 ± 0.68a 70.03 ± 2.68a  75.37 ± 4.50a 
3 15  38.39 ± 0.65a  39.32 ± 1.31a 75.52 ± 2.71a  80.05 ± 2.68a 
4 30  36.76 ± 0.74a  35.31 ± 1.71a 76.55 ± 3.63a  76.55 ± 2.74a 

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยในสดมภ์ที่มีอักษรเหมือนกันกํากับ หมายถึง ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (p>0.05) 

3. ผลของการเสริมผลหม่อนต่อปัจจัยทางด้านภูมิคุ้มกันของปลาดุกลูกผสม 
 หลังจากสิ้นสุดการทดลองให้อาหารปลาดุกลูกผสมที่เสริมด้วยผลหม่อนท่ีระดับ 0, 7.5, 15 และ 30 กรัมต่อ
กิโลกรัมอาหาร เป็นเวลา 10 สัปดาห์ แล้วเก็บเลือดเพ่ือวิเคราะห์ค่าปัจจัยทางด้านภูมิคุ้มกัน พบว่าค่าเฉลี่ยของปริมาณ      
อิมมูโนโกลบูลินในน้ําเลือดของปลาดุกลูกผสมในแต่ละชุดการทดลอง ท้ังกลุ่มปลาปกติและกลุ่มปลาท่ีถูกชักนําให้เกิด

ความเครียดโดยการเพิ่มความหนาแน่นของการเล้ียงเป็น 2 เท่า เป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี

นัยสําคัญ (p>0.05) นอกจากนี้ยังพบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ (p>0.05) ของปริมาณอิมมูโนโกลบูลินในนํ้า

เลือดของปลาดุกลูกผสมระหว่างกลุ่มปลาปกติและกลุ่มปลาท่ีถูกชักนําให้เกิดความเครียดในทุกชุดการทดลอง (ภาพที่ 1) 

 
ภาพท่ี 1  ปริมาณอิมมูโนโกลบูลิน (immunoglobulin level) ในน้ําเลือดของปลาดุกลูกผสมท่ีได้รับอาหารเสริมผลหม่อนที่

ระดับต่างๆ เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มปลาปกติและกลุ่มปลาท่ีถูกชักนําให้เกิดความเครียด 

ผลการวิเคราะห์ lysozyme activity พบว่า ค่า lysozyme activity ในน้ําเลือดของกลุ่มปลาปกติท่ีได้รับ

อาหารเสริมผลหม่อนท่ีระดับ 0, 7.5, 15 และ 30 g/kg มีค่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ (p>0.05) แต่พบว่ากลุ่มปลาท่ีไม่ได้

รับอาหารผสมผลหม่อน (0 g/kg) เม่ือถูกชักนําให้เกิดความเครียดจะมีค่า lysozyme activity ต่ํากว่ากลุ่มท่ีได้รับอาหารผสม

ผลหม่อนตั้งแต่ 7.5 g/kg ขึ้นไปอย่างมีนัยสําคัญ และปลากลุ่มนี้ยังมีค่า lysozyme activity ต่ํากว่าปลาปกติกลุ่มท่ีไม่ได้รับ
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อาหารผสมผลหม่อน (0 g/kg) อีกด้วย ในขณะท่ีปลาทดลองที่ได้รับอาหารผสมผลหม่อนตั้งแต่ 7.5 g/kg ขึ้นไปจะมีค่า 
lysozyme activity ไม่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มปลาปกติและปลาท่ีถูกชักนําให้เกิดความเครียด (ภาพที่ 2) 

 
ภาพท่ี 2  ค่าความว่องไวของเอนไซม์ไลโซไซม์ (lysozyme activity) ในน้ําเลือดของปลาดุกลูกผสมท่ีได้รับอาหารเสริม      
ผลหม่อนท่ีระดับต่างๆ เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มปลาปกติและกลุ่มปลาท่ีถูกชักนําให้เกิดความเครียด 

อภิปรายผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าการเสริมผลหม่อนในอาหารท่ีระดับต่างๆ ไม่มีผลต่อการกระตุ้นการเจริญเติบโต อัตรา
การเปลี่ยนอาหารเป็นเน้ือ และอัตราการรอดของปลาดุกลูกผสม ท้ังนี้มีความเป็นไปได้ว่าองค์ประกอบของผลหม่อนไม่ได้มีส่วน

ของโปรตีน คาร์โบไฮเดรต หรือไขมัน ท่ีเป็นสารอาหารจําเป็นในระดับท่ีสูงพอสําหรับการกระตุ้นการเจริญเติบโตของสัตว์      
มีรายงานการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีและธาตุอาหารในผลหม่อน พบว่าผลหม่อนประกอบด้วยความช้ืนสูงถึง 70.0 - 
87.4% แต่มีโปรตีนเพียง 1.62 - 5.54% และไขมัน 1.23 - 2.23% โดยเฉพาะผลหม่อนชนิด black mulberry (Morus nigra)
ท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้มีโปรตีนเฉลี่ยค่อนข้างตํ่าเพียง 0.96 g/100 g น้ําหนักแห้ง [6] แต่ผลหม่อนเป็นแหล่งของแร่ธาตุท่ีสําคัญ 
โดยเฉพาะโปแตสเซียมที่สูงถึง 521.37 - 1718.60 mg/100 g น้ําหนักแห้ง [7] นอกจากนี้ผลหม่อนยังประกอบด้วย malic 
acid 1.130 - 3.040 g/100 g น้ําตาล fructose 4.057 - 7.700 g/100 g และน้ําตาล glucose 5.337 - 9.437 g/100 g และ
มี antioxidant capacity 10.167 - 14.400 μmol TE/g [8] ซ่ึงแตกต่างจากรายงานการการทดลองในปลา African catfish 
ท่ีพบว่าการผสมใบหม่อนในอาหารสามารถกระตุ้นการเจริญเติบโตของปลาทดลองได้ ท้ังนี้เนื่องจากในใบหม่อนมีองค์ประกอบ

ของโปรตีนสูงถึง 15.75% [9] สอดคล้องกับรายงานการศึกษาท่ีพบว่าในใบหม่อนซ่ึงมีองค์ประกอบของโปรตีนสูงถึง 22.3% 
สามารถใช้แหล่งโปรตีนทดแทน cotton seed เพ่ือกระตุ้นการเจริญเติบโตของวัวเนื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ [10] อย่างไร    ก็
ตามจากรายงานการศึกษาการเลี้ยงปลานิล Oreochromis niloticus ร่วมกับปลา thinlip mullet (Liza ramada) ด้วย
อาหารผสมเปลือกมะนาวท่ีระดับ 0.5 และ 2.0% ส่งผลต่อการกระตุ้นการเจริญเติบโต และประสิทธิภาพการใช้อาหารของปลา

ท้ังสองชนิด [11] ท้ังนี้อาจจะสัมพันธ์กับองค์ประกอบภายในเปลือกมะนาวที่มีสารท่ีมีคุณสมบัติในการยับย้ังการเจริญของ

แบคทีเรีย (antimicrobial) และสาร antioxidant [12] จึงอาจสรุปได้ว่าผลในการกระตุ้นการเจริญเติบโตในอาหารท่ีมี

ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์จากพืชแต่ละชนิดขึ้นอยู่กับชนิดของพืชและองค์ประกอบของพืชนั้นๆ เป็นสําคัญ  
 ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเลือด ได้แก่ ปริมาณเม็ดเลือดแดงรวม ปริมาณฮีโมโกลบิน ค่าฮีมาโตคริต 
และปริมาณโปรตีนในน้ําเลือดของปลาดุกลูกผสมที่ได้รับอาหารผสมผลหม่อนท่ีระดับ 0, 7.5, 15 และ 30 กรัมต่อกิโลกรัม
อาหาร ซ่ึงพบว่ามีค่าไม่แตกต่างกัน ท้ังในกลุ่มปลาปกติและกลุ่มปลาที่ถูกชักนําให้เกิดความเครียดโดยการเพิ่มความหนาแน่น

ของการเลี้ยงเป็น 2 เท่า เป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง ซ่ึงชี้ให้เห็นว่าในผลหม่อนไม่มีองค์ประกอบทางเคมีสําคัญที่มีบทบาทในการ
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กระตุ้นการเพิ่มขึ้นของจํานวนเม็ดเลือดแดง และโปรตีนในน้ําเลือด แตกต่างจากรายงานการศึกษาในปลา African catfish 
(Clarias gariepinus) ท่ีได้รับอาหารผสม polysaccharides สกัดจากว่านหางจระเข้ (Aloe vera) ท่ีระดับ 0.5 – 2% ต่อ
กิโลกร้มอาหาร มีอัตราการเจริญเติบโต และค่าองค์ประกอบเลือด ได้แก่ ปริมาณเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาว ปริมาณ

ฮีโมโกลบิน เพ่ิมสูงขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม [13] ซ่ึงอธิบายได้ว่าในว่านหางจระเข้อาจมีสารในกลุ่มท่ีสามารถ   
กระตุ้นกระบวนการเพ่ิมจํานวนของเซลล์เม็ดเลือดแดง (erythropoiesis) อาทิ beta carotene, Vitamin C, E, B12, 
riboflavin, thiamine, folic acid แร่ธาตุต่างๆ รวมถึงกรดอะมิโน [14] สอดคล้องกับรายงานการศึกษาในหนู ซ่ึงพบว่าหนู 
(Wistar rat) ท่ีได้รับอาหารผสมจากสารสกัดจากผลอินทผลัม (Phoenix dactylifera) มีค่าองค์ประกอบเลือด ได้แก่ ปริมาณ

เม็ดเลือดแดง ปริมาณฮีโมโกลบิน และปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่น (packed cell volume, PCV) เพิ่มข้ึนเมื่อเปรียบเทียบ

กับกลุ่มควบคุม เนื่องจากสารสกัดจากผลอินทผลัมประกอบด้วย tannin และสารประกอบในกลุ่ม phenol ซ่ึงมีฤทธิ์ในการ

กระตุ้นการแบ่งเซลล์เม็ดเลือดของ haematopoietic tissue ในไขกระดูก [15]  
 ผลจากการศึกษาคร้ังนี้มีข้อสังเกตสําคัญ จากการวัดค่า lysozyme activity ซ่ึงเป็นค่าท่ีแสดงความว่องไวของ

ปฏิกิริยาของเนไซม์ lysozyme ในน้ําเลือดปลาในการย่อยสลายเซลล์แบคทีเรียแกรมบวกชนิด Micrococcus lysodeikticus 
โดยพบว่าปลาดุกลูกผสมที่ได้รับอาหารผสมผลหม่อนต้ังแต่ระดับ 7.5 g/kg ขึ้นไป มีค่า lysozyme activity ไม่เปลี่ยนแปลง

เม่ือถูกชักนําให้เกิดความเครียดจากการเพ่ิมความหนาแน่นของการเลี้ยงเป็น 2 เท่า เป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง ตรงข้ามกับปลา

ในกลุ่มควบคุมท่ีมี lysozyme activity ลดลงอย่างมีนัยสําคัญเมื่อถูกชักนําให้เกิดความเครียด แสดงถึงความสามารถในการ

ต้านทานต่อความเครียดของปลาดุกลูกผสมท่ีได้รับอาหารผสมผลหม่อน จึงมีความเป็นไปได้ว่าองค์ประกอบในผลหม่อนมีส่วน

สําคัญท่ีช่วยต้านทานต่อความเครียดของปลา โดยทั่วไปเม่ือปลาต้องเผชิญกับปัจจัยเครียด (stressor) อาทิ การเปลี่ยนแปลง

ของสภาพแวดล้อม คุณภาพน้ํา รวมถึงความหนาแน่นในการเลี้ยง (stocking density) ปลาจะมีการตอบสนองของระบบ

ประสาท ระบบต่อมไร้ท่อ และระบบภูมิคุ้มกัน โดยผลของความเครียดจะนําไปสู่การกดภูมิคุ้มกัน และอาจนําไปสู่การเกิดโรค

ของปลาในท่ีสุด [16] นอกจากน้ีเม่ือสัตว์ต้องอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง เซลล์ของร่างกายจะมีการปรับตัวโดยเพ่ิม

อัตราการหายใจระดับเซลล์ เพ่ือทําให้ร่างกายสามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้นได้อย่างปกติ กระบวนการหายใจระดับเซลล์        
จะก่อให้ เกิดอนุ มูลอิสระ (free radicals) ท่ีจะเข้าทําลายเซลล์อ่ืนๆ  ได้  [17] พบว่า มีสารสําคัญหลายชนิดในพืช                      
อาทิ แอนโทไซยานิน วิตามินซี วิตามินอี และฟลาโวนอยด์ มีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยป้องกันหรือกําจัดอนุมูล

อิสระได้ [18] สอดคล้องกับรายงานท่ีพบว่าผลหม่อนเป็นผลไม้ท่ีมีวิตามินซี (ascorbic acid) สูงถึง 15.20±1.25 - 17.03±1.71 
mg/100 g น้ําหนักสด รวมถึงมีสารในกลุ่ม phenol สูงถึง 880±7.20 – 1650±12.25 mg/100 g น้ําหนักสด และสารในกลุ่ม 
alkaloid 390±.22 – 660±5.25 mg/100 g น้ําหนักสด [6] สารสําคัญเหล่านี้ในผลหม่อน อาจทําหน้าท่ีเป็นสารต้านอนุมูล

อิสระ ส่งผลให้ปลาทดลองสามารถต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบภูมิคุ้มกันเม่ือต้องอยู่ภายใต้ภาวะเครียด 
 มีรายงานการศึกษาพบว่าปลา silver pomfret (Pampus argenteus) ท่ีได้รับอาหารผสมวิตามินซี (ascorbic 
acid) ในระดับสูง (450 และ 800 mg /kg อาหาร) เป็นเวลา 9 สัปดาห์ สามารถต้านทานต่อความเครียดได้ดีเม่ืออยู่ภายใต้

สภาวะเครียดจากการขนส่งเป็นเวลา 4 ชั่วโมง โดยมีระดับของ serum cortisol, glucose และ lactate เพ่ิมสูงข้ึนเม่ือ

เปรียบเทียบกับปลาในกลุ่มควบคุม [19] สอดคล้องกับการศึกษาในปลา gilthead seabream (Sparus aurata L.) ท่ีพบว่า

ปลาทดลองท่ีได้รับอาหารผสมวิตามิน C ท่ีระดับ 3 g/kg อาหาร หรือวิตามิน E ท่ีระดับ 1.2 g/kg อาหาร หรือผสมวิตามินท้ัง

สองชนิด เป็นเวลา 6 สัปดาห์ จะมีค่า natural haemolytic complement activity และ respiratory burst activity 
เพิ่มข้ึนเมื่ออยู่ภายใต้ภาวะเครียด เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม [20] นอกจากนี้พบว่าการเสริมวิตามิน C ในอาหารยังช่วยลด

ความเป็นพิษของสารปราบศัตรูพืช กระตุ้นการเจริญเติบโต องค์ประกอบเลือดและภูมคุ้มกัน อาทิ ปริมาณเม็ดเลือดแดง 
ฮีโมโกลบิน และ respiratory burst activity ของปลาดุกด้าน (Clarias batrachus) [21] และจากการศึกษาผลของวิตามินซี

และวิตามินอีท่ีผสมในอาหารต่อค่าโลหิตวิทยาและภูมิคุ้มกันของปลา golden shiner ท่ีได้รับความเครียดจากอุณหภูมิของน้ํา

ท่ีสูงขึ้น พบว่าการเสริมวิตามินซีท่ีระดับ 98 mg/kg อาหาร และวิตามินอี 38 mg/kg อาหาร ส่งผลให้ค่าโลหิตวิทยาและค่า
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ภูมิคุ้มกันของปลา golden shiner เพิ่มสูงข้ึน [22] นอกจากนี้จากรายงานการศึกษาในปลา gilthead seabream พบว่าเม่ือ

ปลาทดลองได้รับความเครียดจากความหนาแน่นสูง ปลาจะมีค่าปัจจัยภูมิคุ้มกัน Alternative complement pathway ลดลง 
ยกเว้นกลุ่มปลาท่ีได้รับการเสริมวิตามินอีในอาหารที่ระดับ 250 mg/kg มีค่าของ Alternative complement pathway     
ไม่แตกต่างจากปลาที่ไม่ได้รับความเครียดจากความหนาแน่นสูง [23]  

สรุปผลการวิจยั 
1. การเสริมผลหม่อนในอาหารไม่มีผลต่อการกระตุ้นการเจริญเติบโต และองค์ประกอบเลือดของปลาดุกลูกผสม 
2. การเสริมผลหม่อนในอาหารปลาต้ังแต่ระดับ 7.5 g/kg อาหาร ขึ้นไป ส่งผลต่อความสามารถในการต้านทานต่อการ

เปลี่ยนแปลงของดัชนีภูมิคุ้มกัน (ค่า lysozyme activity) หลังจากถูกชักนําให้เกิดความเครียด 
3. ผลจากการศึกษานี้จะเป็นแนวทางเบ้ืองต้นท่ีเกษตรกรสามารถนําไปประยุกต์ใช้เพ่ือลดความเครียดของปลาดุก

ลูกผสมที่เลี้ยงในระบบหนาแน่นได้ในอนาคต 
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ชาวนากุ้ง : บนเส้นทางการปรับตัวของชนบทระโนด ระหว่าง พ.ศ. 2530-25451

กัลย์วดี เรืองเดช2*

บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการปรับเปลี่ยนการผลิตของชาวบ้านในพื้นที่ อ�าเภอระโนด จังหวัดสงขลา จากการ

ประกอบอาชพีเดมิมาสูก่ารท�านากุง้ การแสวงหาโอกาสการเข้าสู่ระบบเศรษฐกจิแบบใหม่ บนพืน้ฐานความพร้อมในการบรหิารจดัการ

ทรพัยากรในชมุชน และการตดัสนิใจอย่างมเีหตผุลของชาวบ้านในการเปล่ียนการผลิตเพือ่ยกระดับคุณภาพและแสวงหาความส�าเรจ็

ในการด�ารงชีวิต ในส่วนของวิธีการศึกษาใช้แนวทางการวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์ โดยใช้ข้อมูลจากการลงพื้นที่ภาคสนาม แหล่ง

ข้อมลูจากการศกึษาเอกสาร และน�าเสนอในรปูแบบพรรณนาวเิคราะห์ การศกึษาจากเอกสารทัง้เอกสารช้ันต้นและชัน้รอง เช่น ข้อมลู

เอกสารสถิติในการท�านากุ้ง สถิติผลผลิตในการเลี้ยงกุ้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ข้อมูลจากวารสารหนังสือพิมพ์ รวมทั้ง

เอกสารประเภทงานวิจัย งานวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาและงานศึกษาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง กระบวนการลงพื้นท่ีภาคสนามใช้วิธี

สมัภาษณ์เชงิลกึและร่วมสังเกตการณ์ชาวนากุง้/ผูป้ระกอบการนากุง้และผูท้ีเ่กีย่วข้องกบัการท�านากุง้ในอ�าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา 

ผลการศึกษา พบว่า ตั้งแต่อดีตชาวระโนดในแต่ละครอบครัวจะประกอบอาชีพในรูปแบบพหุเศรษฐกิจ โดยใช้แรงงานในครัวเรือน 

คือ ทั้งท�านาปลูกข้าวไว้กิน เมื่อว่างเว้นจากฤดูท�านาก็จะขึ้นตาลโตนดเพื่อท�าน�้าตาลไว้ใช้และออกประมงชายฝั่งเพื่อหารายได้เสริม

จากการท�านาและในบางครอบครวักม็กีารค้าขายเลก็ๆน้อยๆในชมุชนหรอืน�าสนิค้าไปขายในตัวอ�าเภอระโนด โดยมเีป้าหมายในการ

ผลิตเพื่อยังชีพเป็นหลัก ภายหลังทศวรรษ 2500 รัฐมีนโยบายส่งเสริมให้มีการผลิตเพื่อตอบสนองตลาด เปลี่ยนปัจจัยการผลิตจาก

แรงงานคนมาเป็นเครื่องจักรและมีแรงงานรับจ้างเกิดขึ้นแทนแรงงานแลกเปล่ียน กระบวนการปรับเปล่ียนดังกล่าวมีส่วนส�าคัญที่

ท�าให้เกดิการสะสมทนุและการแตกตวัทางชนชัน้ ท�าให้ชาวบ้านได้เร่ิมพฒันาศกัยภาพของตนเองจนมคีวามพร้อมทีจ่ะก้าวเข้าสูส่งัคม

ของผูผ้ลติแบบใหม่ เมือ่การท�านากุง้ได้เข้ามาในพืน้ทีร่าวพ.ศ. 2530 ชาวบ้านทีม่คีวามพร้อมและเหน็โอกาสจงึได้ตดัสนิใจทีจ่ะท�านา

กุ้งโดยมีความหวังว่าอาชีพใหม่อย่างนากุ้งจะท�าให้ชีวิตดีขึ้น นากุ้งจึงเป็นจังหวะหน่ึงของโอกาสทางเศรษฐกิจ ที่ได้หล่อหลอม

ประสบการณ์ จนเกิดทักษะในการประกอบอาชีพเป็นกระบวนการหนึ่งในการปรับตัวทางเศรษฐกิจและการขับเคลื่อนพลังของชาว

บ้าน เพือ่ให้เกดิการเปลีย่นแปลง การศึกษานากุง้จึงเป็นการสร้างการรบัรูป้ระวตัศิาสตร์เศรษฐกจิสงัคมทีท่�าให้เกดิความเข้าใจ ความ

คล่ีคลายและเปลี่ยนแปลงของสังคมเศรษฐกิจแบบใหม่ของชนบท ที่มาจากการปรับตัวเข้าสู่การเป็น “ผู้ประกอบการในชนบท”ที่

เป็นพลังส�าคัญในการผลักดันความเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย

ค�าส�าคัญ : นากุ้ง โอกาสทางเศรษฐกิจ ผู้ประกอบการในชนบท 

1 บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง พลวัตรทางเศรษฐกิจและสังคมของชาวนากุ้ง อ�าเภอระโนด จังหวัดสงขลา ระหว่าง 

พ.ศ.2530-2561 สาขาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 นักศึกษาปริญญาเอก สาขาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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Shrimp farmers: On the avenue to adaptation of rural Ranot during 1987-2002

Kanwadee Reangdat1*

Abstract
The objective of this article is to investigate production adaptation of people in Ranot District, Songkhla 

Province from their former occupation to shrimp farming. Finding opportunity to enter a new economic system 

is based on readiness of resource management of the community and reasonable decision-making of local 

people. They changed their production to upgrade quality and to seek for a success in living. The research 

method used is historical analysis of data collected from the field and from documents, and then presented 

using descriptive analysis. The study was conducted using primary and secondary sources, such as statistics on 

shrimp farming, statistics on shrimp farming production from government and private organizations, data from 

journals, newspapers and research reports, graduate theses and other related studies. The process of field data 

collection consisted of in-depth interviews and observations of shrimp farmers/entrepreneurs, and people involved 

in shrimp farming in Ranot District, Songkhla Province. The results of the study revealed that in the past, people 

in Ranot were engaged in multi-occupational economy using domestic labor. They grew rice for consumption 

and when they were free from rice farming, they made palm sugar for consumption and did coastal fishing to 

earn extra income in addition to rice farming. Some families were also engaged in selling things in the community 

or in Ranot town. The aim was mainly subsistence production. In the decade after 1957, there was government 

policy to promote market production. Factors of production were changed from human labor to machines, and 

exchange labor was replaced by employed labor. This process of change contributed largely to capital 

accumulation and social differentiation and caused people to develop their potential to be ready to enter the 

new producer society. When shrimp farming was first introduced in the area in 1987, local people who were 

ready and see the opportunity decided to do shrimp farming hoping that the new occupation would improve 

their lives. Thus, shrimp farming was an economic opportunity that gave local people experience and skills 

which were a process of economic adaptation and driving force for them to change. Studies on shrimp farming, 

therefore, provide awareness in socio-economic history for understanding of the new socio-economic change 

in the rural area as a result from adaptation to be “rural entrepreneurs” which is an important driving force for 

change in Thai society.

Keywords: Shrimp Farm, Economic Opportunity, Rural Entrepreneur 
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บทนํา 

ตั้งแตทศวรรษท่ี 2500 เปนตนมา ภาครัฐมีนโยบายท่ีจะพัฒนาภาคชนบทอยางตอเนื่อง ท้ังการขยายตัวของ

โครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือสงเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและมีนโยบายสงเสริมการผลิตในชนบท

เพ่ือจําหนายจึงกอใหเกิดการเปลี่ยนรูปแบบการผลิตจากแรงงานในชุมชนมาใชเทคโนโลยี    (ชลลดา แสงมณี ศิริ

สาธิตกิจ, 2552: 208) การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจตลอดหลายทศวรรษท่ีผานมาสงผลใหชาวชนบทในหลายพ้ืนท่ี

ไดปรับเปลี่ยนจากการผลิตเพ่ือบริโภคมาเปนการผลิตเพ่ือขายโดยการใชแรงงานรับจาง การเปนเจาของธุรกิจหรือเปน

พอคาคนกลาง (อรรถจักร สัตยานุรักษ, 2558: 391) ทําใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่องและกระจาย

การพัฒนาแบบทุนนิยมเขามาในชนบท ในการผลิตเชิงพาณิชยมีการนําทรัพยากรในทองถ่ินมาใชประโยชนเพ่ือการ

ประกอบอาชีพใหสอดคลองกับความตองการของตลาดท่ีเขามาสัมพันธกับชนบทมากข้ึน ระเบียบวิธีวิจัยในการศึกษา

ใชแนวทางการวิเคราะหเชิงประวัติศาสตร โดยใชขอมูลจากการลงพ้ืนท่ีภาคสนาม แหลงขอมูลจากการศึกษาเอกสาร 

และนําเสนอในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห การศึกษาจากเอกสารท้ังเอกสารชั้นตนและชั้นรอง เชน ขอมูลเอกสารสถิติ

ในการทํานากุง สถิติผลผลิตในการเลี้ยงกุงจากหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน ขอมูลจากวารสารหนังสือพิมพ 

รวมท้ังเอกสารประเภทงานวิจัย งานวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษาและงานศึกษาอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของ กระบวนการลง

พ้ืนท่ีภาคสนามใชวิธีสัมภาษณเชิงลึกและรวมสังเกตการณชาวนากุง/ผูประกอบการนากุงและผูท่ีเกี่ยวของกับการทํา

นากุงในอําเภอระโนด จังหวัดสงขลา 

ระโนดกอนการมาของนากุง 

ต้ังแตอดีตชาวระโนดในแตละครอบครัวจะประกอบอาชีพในรูปแบบพหุเศรษฐกิจ โดยใชแรงงานใน

ครัวเรือน คือ ท้ังทํานาปลูกขาวไวกิน เม่ือวางเวนจากฤดูทํานาก็จะข้ึนตาลโตนดเพ่ือทําน้ําตาลไวใชและออกประมง

ชายฝงเพ่ือหารายไดเสริมจากการทํานาและในบางครอบครัวก็มีการคาขายเล็กๆนอยๆ โดยมีเปาหมายในการผลิตเพ่ือ

ยังชีพเปนหลัก นอกจากนี้ปจจัยการผลิตในอดีตเนนการใชสัตวเลี้ยงและแรงงานในครัวเรือนเปนหลักหากกําลัง

แรงงานในครอบครัวไมพอตอการทํางานท่ีเรงดวนหรือเกินกําลังก็จะใชวิธีการออกปากขอความชวยเหลือจากเพ่ือน

บานและชาวบานทํานาแคปละ 1 ครั้ง ไดผลผลิตโดยเฉลี่ยปละ 10 เกวียนตอครัวเรือน∗ (สัมภาษณ มาลี เพชรคง, 15 

กรกฎาคม 2560 จรัญ แกวขาว, 19 สิงหาคม 2560 อุไร เพชรรัตน, 19 สิงหาคม 2560)  และจากการใหขอมูลของ

ชาวบานท่ีเลาใหเห็นถึง รายไดจากการการทํานาในชวงทศวรรษ 2500 นุย ตังเสง ชาวบานตําบลทาบอน อําเภอระ

โนด เลาวา  

                                                            
 

 

ราคาขาวโดยเฉลี่ยเกวียนละ 600-1,200 บาท ปลูกขาวไวกิน พวกกับขาวก็อาศัย

การจับสัตวน้ําท่ีอยูตามธรรมชาติหรือเก็บผักตามทองนามากินในครอบครัวทํานาไดแคพอ

กินไมมีทางมีเงินเหลือ (สัมภาษณ นุย ตังเสง, 15 กรกฎาคม 2560) 

ภายหลังท่ีรัฐมีนโยบายสงเสริมการผลิตขาวเพ่ือขายมากกวาการบริโภคในครัวเรือน ดวยการสนับสนุนให

ปลูกขาวพันธุใหมและขยายพ้ืนท่ีการเพาะปลูก สภาพเศรษฐกิจของชาวบานไดเร่ิมเปลี่ยนแปลงไปเม่ือชาวนาไดเร่ิม

เปลี่ยนเปาหมายการผลิตขาวจากเพ่ือบริโภคมาเปนการผลิตเพ่ือขาย รวมถึงระบบทุนนิยมท่ีเร่ิมแทรกตัวเขามาใน

ชุมชน ควบคุมปจจัยและเปาหมายในการผลิตใหเปนไปตามความตองการของตลาดและเร่ิมมีการใชเคร่ืองจักรมาเปน

เครื่องทุนแรงแทนการใชแรงงานจากคนและสัตวเลี้ยง (ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ, 2536: 46) นอกจากนี้ยังเกิดระบบ

การจางงานหรือแรงงานรับจางข้ึนมาแทนท่ีการชวยเหลือกันในชุมชนแบบเดิม เพราะเริ่มมีคาใชจายในชีวิตประจําวัน

จึงเริ่มมีการใหเงินเปนคาตอบแทน (สัมภาษณ สวัสดิ์ มากหวาน, 15 กรกฎาคม 2560)  

การเปลี่ยนปจจัยหรือวิธีในการผลิตทําใหคนท่ีมีฐานะดีในชุมชนสามารถเขาถึงเทคโนโลยีการผลิตแบบ

สมัยใหม ปลายทศวรรษท่ี 2490 ถึงตนทศวรรษท่ี 2500 รถแทรกเตอรและรถไถเดินตาม(รถลูกหมา)ไดเขามาในพ้ืนท่ี

อําเภอระโนดซ่ึงอยูในพ้ืนท่ีของลุมน้ําทะเลสาบสงขลาก็ไดมีการใชเทคโนโลยีสมัยใหมเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการ

ปลูกขาว (กิตติ ตันไทย,2552: 128) การเขามาของเคร่ืองจักรนอกจากจะชวยทุนแรงแลวยังทําใหในการทํานาของ

ชาวบานมีความรวดเร็วมากย่ิงข้ึน การเปลี่ยนปจจัยหรือวิธีในการผลิตทําใหคนท่ีมีฐานะดีในชุมชนสามารถเขาถึง

เทคโนโลยีการผลิตแบบสมัยใหมและกลายมาเปนผูควบคุมปจจัยการผลิตในชุมชน เจียร ตังเสงและบุญเลิศ เพชรคง 

เลาวา  

รถลูกหมาเขามาปแรกคือ 2513  ท่ีบานมีรถลูกหมาใชแลวท่ีตัดสินใจซ้ือเครื่องจักร

เพราะวามันเร็วกวาใชวัวและชวยทุนแรงไดมาก (สัมภาษณ เจียร ตังเสงและบุญเลิศ เพชรคง, 

15 กรกฎาคม 2560) 

ในสวนภาคประมงรัฐก็ใหการสนับสนุนการทําประมงพาณิชย ท่ีมีการใชเคร่ืองมือทันสมัยและมี

ประสิทธิภาพในการจับสัตวน้ําสูง (วิทยา อาภรณ,2545: 62) ชาวบานในอําเภอระโนดมีท้ังท่ีทําประมงพ้ืนบาน

แบบเดิมและหากมีทุนมากพอก็จะทําเรือประมงอวนลากออกจับสัตวทะเลในอาวไทยมีรายไดดีมากในชวงท่ีทรัพยากร

ทางทะเลยังคงอุดมสมบูรณ สงผลเศรษฐกิจของระโนดมีการขยายตัวมาอยางตอเนื่อง จากนโยบายของรัฐท่ีสงเสริม

การเปลี่ยนปจจัยการผลิต สงผลใหเกิดการแตกตัวทางเศรษฐกิจทําใหชาวบานไดเริ่มสะสมทุนและพัฒนาศักยภาพของ

ตนเองจนมีความพรอมท่ีจะกาวเขาสูสังคมของผูผลิตท่ีเปดรับโอกาสทางเศรษฐกิจแบบใหมท่ีกําลังเขามาในพ้ืนท่ี และ

การตัดสินใจบนพ้ืนฐานของการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีอยูในชุมชนเพ่ือแสวงหาความสําเร็จข้ันตอไป (แอนดรู 

วอลคเกอร, 2559: 100) 

นากุง: ความหวังและโอกาส 
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บทนํา 

ตั้งแตทศวรรษท่ี 2500 เปนตนมา ภาครัฐมีนโยบายท่ีจะพัฒนาภาคชนบทอยางตอเนื่อง ท้ังการขยายตัวของ

โครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือสงเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและมีนโยบายสงเสริมการผลิตในชนบท

เพ่ือจําหนายจึงกอใหเกิดการเปลี่ยนรูปแบบการผลิตจากแรงงานในชุมชนมาใชเทคโนโลยี    (ชลลดา แสงมณี ศิริ

สาธิตกิจ, 2552: 208) การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจตลอดหลายทศวรรษท่ีผานมาสงผลใหชาวชนบทในหลายพ้ืนท่ี

ไดปรับเปลี่ยนจากการผลิตเพ่ือบริโภคมาเปนการผลิตเพ่ือขายโดยการใชแรงงานรับจาง การเปนเจาของธุรกิจหรือเปน

พอคาคนกลาง (อรรถจักร สัตยานุรักษ, 2558: 391) ทําใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่องและกระจาย

การพัฒนาแบบทุนนิยมเขามาในชนบท ในการผลิตเชิงพาณิชยมีการนําทรัพยากรในทองถ่ินมาใชประโยชนเพ่ือการ

ประกอบอาชีพใหสอดคลองกับความตองการของตลาดท่ีเขามาสัมพันธกับชนบทมากข้ึน ระเบียบวิธีวิจัยในการศึกษา

ใชแนวทางการวิเคราะหเชิงประวัติศาสตร โดยใชขอมูลจากการลงพ้ืนท่ีภาคสนาม แหลงขอมูลจากการศึกษาเอกสาร 

และนําเสนอในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห การศึกษาจากเอกสารท้ังเอกสารชั้นตนและชั้นรอง เชน ขอมูลเอกสารสถิติ

ในการทํานากุง สถิติผลผลิตในการเลี้ยงกุงจากหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน ขอมูลจากวารสารหนังสือพิมพ 

รวมท้ังเอกสารประเภทงานวิจัย งานวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษาและงานศึกษาอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของ กระบวนการลง

พ้ืนท่ีภาคสนามใชวิธีสัมภาษณเชิงลึกและรวมสังเกตการณชาวนากุง/ผูประกอบการนากุงและผูท่ีเกี่ยวของกับการทํา

นากุงในอําเภอระโนด จังหวัดสงขลา 

ระโนดกอนการมาของนากุง 

ต้ังแตอดีตชาวระโนดในแตละครอบครัวจะประกอบอาชีพในรูปแบบพหุเศรษฐกิจ โดยใชแรงงานใน

ครัวเรือน คือ ท้ังทํานาปลูกขาวไวกิน เม่ือวางเวนจากฤดูทํานาก็จะข้ึนตาลโตนดเพ่ือทําน้ําตาลไวใชและออกประมง

ชายฝงเพ่ือหารายไดเสริมจากการทํานาและในบางครอบครัวก็มีการคาขายเล็กๆนอยๆ โดยมีเปาหมายในการผลิตเพ่ือ

ยังชีพเปนหลัก นอกจากนี้ปจจัยการผลิตในอดีตเนนการใชสัตวเลี้ยงและแรงงานในครัวเรือนเปนหลักหากกําลัง

แรงงานในครอบครัวไมพอตอการทํางานท่ีเรงดวนหรือเกินกําลังก็จะใชวิธีการออกปากขอความชวยเหลือจากเพ่ือน

บานและชาวบานทํานาแคปละ 1 ครั้ง ไดผลผลิตโดยเฉลี่ยปละ 10 เกวียนตอครัวเรือน∗ (สัมภาษณ มาลี เพชรคง, 15 

กรกฎาคม 2560 จรัญ แกวขาว, 19 สิงหาคม 2560 อุไร เพชรรัตน, 19 สิงหาคม 2560)  และจากการใหขอมูลของ

ชาวบานท่ีเลาใหเห็นถึง รายไดจากการการทํานาในชวงทศวรรษ 2500 นุย ตังเสง ชาวบานตําบลทาบอน อําเภอระ

โนด เลาวา  

                                                            
 

 

ราคาขาวโดยเฉลี่ยเกวียนละ 600-1,200 บาท ปลูกขาวไวกิน พวกกับขาวก็อาศัย

การจับสัตวน้ําท่ีอยูตามธรรมชาติหรือเก็บผักตามทองนามากินในครอบครัวทํานาไดแคพอ

กินไมมีทางมีเงินเหลือ (สัมภาษณ นุย ตังเสง, 15 กรกฎาคม 2560) 

ภายหลังท่ีรัฐมีนโยบายสงเสริมการผลิตขาวเพ่ือขายมากกวาการบริโภคในครัวเรือน ดวยการสนับสนุนให

ปลูกขาวพันธุใหมและขยายพ้ืนท่ีการเพาะปลูก สภาพเศรษฐกิจของชาวบานไดเร่ิมเปลี่ยนแปลงไปเม่ือชาวนาไดเร่ิม

เปลี่ยนเปาหมายการผลิตขาวจากเพ่ือบริโภคมาเปนการผลิตเพ่ือขาย รวมถึงระบบทุนนิยมท่ีเร่ิมแทรกตัวเขามาใน

ชุมชน ควบคุมปจจัยและเปาหมายในการผลิตใหเปนไปตามความตองการของตลาดและเร่ิมมีการใชเคร่ืองจักรมาเปน

เครื่องทุนแรงแทนการใชแรงงานจากคนและสัตวเลี้ยง (ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ, 2536: 46) นอกจากนี้ยังเกิดระบบ

การจางงานหรือแรงงานรับจางข้ึนมาแทนท่ีการชวยเหลือกันในชุมชนแบบเดิม เพราะเริ่มมีคาใชจายในชีวิตประจําวัน

จึงเริ่มมีการใหเงินเปนคาตอบแทน (สัมภาษณ สวัสดิ์ มากหวาน, 15 กรกฎาคม 2560)  

การเปลี่ยนปจจัยหรือวิธีในการผลิตทําใหคนท่ีมีฐานะดีในชุมชนสามารถเขาถึงเทคโนโลยีการผลิตแบบ

สมัยใหม ปลายทศวรรษท่ี 2490 ถึงตนทศวรรษท่ี 2500 รถแทรกเตอรและรถไถเดินตาม(รถลูกหมา)ไดเขามาในพ้ืนท่ี

อําเภอระโนดซ่ึงอยูในพ้ืนท่ีของลุมน้ําทะเลสาบสงขลาก็ไดมีการใชเทคโนโลยีสมัยใหมเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการ

ปลูกขาว (กิตติ ตันไทย,2552: 128) การเขามาของเคร่ืองจักรนอกจากจะชวยทุนแรงแลวยังทําใหในการทํานาของ

ชาวบานมีความรวดเร็วมากย่ิงข้ึน การเปลี่ยนปจจัยหรือวิธีในการผลิตทําใหคนท่ีมีฐานะดีในชุมชนสามารถเขาถึง

เทคโนโลยีการผลิตแบบสมัยใหมและกลายมาเปนผูควบคุมปจจัยการผลิตในชุมชน เจียร ตังเสงและบุญเลิศ เพชรคง 

เลาวา  

รถลูกหมาเขามาปแรกคือ 2513  ท่ีบานมีรถลูกหมาใชแลวท่ีตัดสินใจซ้ือเครื่องจักร

เพราะวามันเร็วกวาใชวัวและชวยทุนแรงไดมาก (สัมภาษณ เจียร ตังเสงและบุญเลิศ เพชรคง, 

15 กรกฎาคม 2560) 

ในสวนภาคประมงรัฐก็ใหการสนับสนุนการทําประมงพาณิชย ท่ีมีการใชเคร่ืองมือทันสมัยและมี

ประสิทธิภาพในการจับสัตวน้ําสูง (วิทยา อาภรณ,2545: 62) ชาวบานในอําเภอระโนดมีท้ังท่ีทําประมงพ้ืนบาน

แบบเดิมและหากมีทุนมากพอก็จะทําเรือประมงอวนลากออกจับสัตวทะเลในอาวไทยมีรายไดดีมากในชวงท่ีทรัพยากร

ทางทะเลยังคงอุดมสมบูรณ สงผลเศรษฐกิจของระโนดมีการขยายตัวมาอยางตอเนื่อง จากนโยบายของรัฐท่ีสงเสริม

การเปลี่ยนปจจัยการผลิต สงผลใหเกิดการแตกตัวทางเศรษฐกิจทําใหชาวบานไดเริ่มสะสมทุนและพัฒนาศักยภาพของ

ตนเองจนมีความพรอมท่ีจะกาวเขาสูสังคมของผูผลิตท่ีเปดรับโอกาสทางเศรษฐกิจแบบใหมท่ีกําลังเขามาในพ้ืนท่ี และ

การตัดสินใจบนพ้ืนฐานของการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีอยูในชุมชนเพ่ือแสวงหาความสําเร็จข้ันตอไป (แอนดรู 

วอลคเกอร, 2559: 100) 

นากุง: ความหวังและโอกาส 
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ตลอดระยะเวลากวา 3 ทศวรรษ ท่ีผานมานับจากการสงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยน

เครื่องมือในการผลิตของชนบท การปรับเปลี่ยนการผลิตแบบเดิมมาสูการผลิตเชิงพาณิชยนั้นแมวาจะสงผลใหตนทุน

ในการประกอบอาชีพเดิมชาวบานเพ่ิมสูงข้ึน แตก็ไดทําใหเกิดอาชีพท่ีหลากหลายมากข้ึนดวยเชนกัน จนกระท่ัง

ชาวบานมีความพรอมท่ีจะกาวเขาสูอาชีพใหมท่ีเขามาเปนโอกาสของชุมชน  

ประเทศไทยไดเริ่มมีการทํานากุงและขยายตัวอยางรวดเร็วประมาณทศวรรษท่ี 2520 เนื่องมาจากไตหวันซ่ึง

เปนแหลงผลิตกุงท่ีสําคัญแหงหนึ่งของโลกประสบปญหา สงผลใหปริมาณกุงกุลาดําในตลาดโลกขาดแคลนและราคา

กุงสูงขึ้น จึงมีการเลี้ยงกุงกุลาดํากันมากและไดกลายเปนเปนสินคาออกท่ีสําคัญของประเทศไทย พ้ืนท่ีเลี้ยงกุงกุลาดํา

ในชวงแรก ๆ เริ่มจากจังหวัดชายทะเลของภาคกลาง ตอมาไดขยายไปสูจังหวัดชายทะเลในภาคตะวันออกและภาคใต 

โดยมีชาวบานในพ้ืนท่ี อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชไดเริ่มทํานากุงและประสบความสําเร็จอยางมากจนทํา

ใหนากุงขยายตัวในพ้ืนท่ีภาคใต ประมาณ พ.ศ.2530 นากุงไดกระจายตัวอยางรวดเร็วในหลายพ้ืนท่ีท่ีเคยเปนชุมชน

ชาวประมงและมีการขยายตัวออกไปสูพ้ืนท่ีโดยรอบ ซ่ึงการทํานากุงของชาวบานนั่นสะทอนใหเห็นถึงการปรับตัวใน

การใชทรัพยากรท่ีมีอยูในทองถ่ิน (ระพีพรรณ สุวรรณณัฐโชติ และสมพร เฟองจันทร,2537: 6) เฉกเชนเดียวกับ

ชาวบานในอําเภอระโนดท่ีมีความพรอมและเล็งเห็นโอกาสทางเศรษฐกิจจึงไดตัดสินใจผันตัวเขาสูอาชีพการทํานากุง 

ประกอบกับความพรอมของทรัพยากรท่ีต้ังใกลชายทะเลมีดินเหนียวท่ีเหมาะกับการเลี้ยงกุง ระโนดจึงมีท้ังน้ําและดิน

ท่ีเหมาะสมกับการทํานากุง สงผลใหพ้ืนท่ีอําเภอระโนดเปนเขตท่ีมีการทํานากุงมากท่ีสุดอีกแหงหนึ่งของภาคใต 

(สํานักขาวแลใต, 2535: 20) นอกจากการเห็นตัวอยางความสําเร็จในพ้ืนท่ีใกลเคียงแลวยังมีการโฆษณาชวนเชื่อและ

ประชาสัมพันธของบริษัทเอกชนท่ีเขามาเลี้ยงกุงถึงรายไดมหาศาลท่ีไดมาจากการทํานากุง (ชลิตา บัณฑุวงศ และ

อนุสรณ อุณโณ,2546: 117) ชาวนาท่ีมีความพรอมและเห็นโอกาสจึงไดตัดสินใจท่ีจะทํานากุงโดยมีความหวังวาอาชีพ

นี้จะทําใหชีวิตดีข้ึน ชาวบานในอําเภอ ระโนด ตางใหขอมูลถึงแรงจูงใจในการเขามาทํานากุง เพราะเห็นวาคนท่ีทํานา

กุงแลวมีรายไดดีข้ึนจึงใหความสนใจ นุย ตังเสง ใหขอมูลเพ่ิมเติมอีกวา ทํานารายไดไมมากตองใชจายอยางประหยัด

ชักหนาไมถึงหลัง ตัดสินใจเลี้ยงกุงเพราะเห็นคนอ่ืนทําไดเงินดี ท่ีมาเลี้ยงกุงไมใชเพราะโลภอยางเดียว ชาวบานก็เห็น

โอกาสเรามีทุนเรามีทรัพยากรจะไดตอยอด ทํานาขาวมีกินม่ังไมมีม่ัง ทํากุงเผื่อจะไดเหลือกินเหลือใช (สัมภาษณ นุย 

ตังเสง, 15 กรกฎาคม 2560) 

นอกจากชาวนาท่ีมีความหวังกับอาชีพใหมอยางนากุง ชาวประมงเองก็เชนกันภายหลังจากท่ีมีนโยบาย

สงเสริมการทําประมงเชิงพาณิชยไดไมนานทรัพยากรทางทะเลก็ลดจํานวนลงอยางรวดเร็ว ชาวประมงเร่ิมจับสัตวน้ํา

ไดนอยลงจนตองมองหาอาชีพใหมท่ีจะสามารถสรางรายไดเลี้ยงดูครอบครัว ชาวประมงในอําเภอระโนด เลาวากอน

จะมาทํานากุงเคยออกทะเลเปนชาวประมงมากอน แตตอมาทําประมงไดไมดีนักสัตวทะเลจํานวนลดนอยลงก็เริ่มกลับ

จากทะเลเขาฝงแลวมาทํานากุง เพราะเห็นตัวอยางจากเพ่ือนบานท่ีทํานากุงแลวมีรายไดดีจึงสนใจและหันมาทําบาง 

คิดวารายไดนาจะดีกวาอาชีพอ่ืนเพ่ือท่ีจะไดมีโอกาสสงลูกเรียนหนังสือและมีรายไดใชจายในครอบครัว (สัมภาษณ 

บุญเจือ ดอกดวง, 22 กรกฎาคม2560) 

 

การทํานากุงในพ้ืนท่ีอําเภอระโนดขยายตัวอยางรวดเร็ว แรงจูงใจสําคัญท่ีทําใหชาวบานหันมาทํานากุง 

(สํานักงานพาณิชยจังหวัดสงขลา, 2533: 93)คือ รายไดดีโดยเห็นตัวอยางจากเพ่ือนบานใกลเคียง การทํานากุงรายได

ตอครัวเรือนสูงมากชวง 3 ปแรก ในการทํานากุงบางบอไดกําไรบอละ 1,000,000 บาท และใน 1 ป สามารถเก็บ

ผลผลิตไดถึง 3 ครั้ง ชาวบานในอําเภอระโนดใหขอมูลตรงกันวา การทํานาขาวและทําประมงเปนอาชีพท่ีเหนื่อยและ

ทํายังไงก็ไมรวยหากมีอาชีพอ่ืนท่ีทําใหลืมตาอาปากไดก็นาสนใจ ชาวบานจึงหันมาประกอบอาชีพนากุงกันอยางมาก

ทําใหบอกุงกระจายตัวอยางรวดเร็วใน พ.ศ. 2534 มีพ้ืนท่ีเลี้ยงกุงในอําเภอระโนด 13,376 ไร (ระพีพรรณ สุวรรณณฐั

โชติ และสมพร เฟองจันทร, 2533: 7) จนทําใหอําเภอระโนดเปนแหลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ํากรอย/น้ําทะเลมากท่ีสุดใน

จังหวัดสงขลาในพ.ศ.2538 รายไดของการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเฉลี่ยตอครัวเรือนปละ 129,393 บาท (สํานักงานพาณิชย

จังหวัดสงขลา, 2538: 132) 

ตลอดหลายทศวรรษท่ีผานมาชาวบานพรอมท่ีจะเรียนรูและพัฒนาศักยภาพของตนเอง จนเกิดเปนทักษะใน

การทํานากุงและยังกอใหเกิดอาชีพตอเนื่องกับธุรกิจกุงใหม ท้ัง รานขายอาหารกุง การรับจางเลี้ยงบอกุง รถรับจางขน

น้ําทะเล รับจางจับกุงตลอดจนแพกุงท่ีเปนคนกลางรับซ้ือกุงจากชาวนากุงแลวสงขายตอยังตลาดมหาชัย สาวรัตน  

โลหะประเสริฐ เจาของพ่ีแหลมแพกุง เลาใหถึงการเขามาทําธุรกิจแพกุง เพราะเคยทํางานกับบริษัทรับซ้ือกุงมากอน 

ตอมาเห็นชองทางในการทําธุรกิจแพกุงเพราะมีคนทํานากุงในพ้ืนท่ีอําเภอระโนดมีเปนจํานวนมากจึงไดทําธุรกิจแพกุง

มาตั้งแต พ.ศ.2535 และในปจจุบันก็ไดขยายธุรกิจดวยการรับสงลูกกุงจากบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ (สัมภาษณ สาว

รัตน โลหะประเสริฐ, 8 กรกฎาคม 2560)  การขยายตัวของอาชีพอ่ืนๆ ซ่ึงเปนผลพวงมาจากนากุงไดสรางงานและ

กระจายรายไดอยางมากมาย โดยเฉพาะในชวงท่ีธุรกิจนากุงขยายตัวอยางตอเนื่องในชวง 10 ปแรก ยังสงผลใหเกิด

อาชีพในภาคบริการท่ีเกิดข้ึนเพ่ือรองรับความตองการ เกิดสถานบันเทิงในรูปแบบ รานเหลาเบียร คาราโอเกะ ตลอด

เสนทางถนนสายหลักของระโนดเปนจํานวนมาก พิษณุ เลี่ยนเสง ผูใหญบานหมู 4 ตําบลระวะ อําเภอระโนด  เลาวา  

ในชวงป 2533-2534 เปนชวงท่ีนากุงบูมสุดๆ รานอาหาร รานคาเยอะแยะเต็มไป

หมด เพราะคนมีสตางค มันไมไดมีแตคนเลี้ยงกุงอยางเดียว แตยังมีคนจับกุง คัดกุง แพกุง

อีก พอคาแมคาก็ขายของดี กุงมันฉุดทุกอยางใหเดินแบบกาวกระโดด เพราะรายไดมันมา

จากวงลอใหญของกุงนั่นแหระ (สัมภาษณ พิษณุ เลี่ยนเสง, 5 สิงหาคม 2560)  

เศรษฐกิจของระโนดเติบโตอยางมากและเกิดการจางงาน การกระจายรายได ในชวงท่ี   นากุงสรางรายได

ใหกับชาวบานและชุมชนอยางมากมาย มีการสรางบานใหมใหมีขนาดใหญกวาเดิม ซ้ือรถยนต รถจักรยานยนต โดย

สวนใหญชาวบานแสวงหาวัตถุเพ่ือตอบสนองความตองการในความสะดวกสบายในชีวิต เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน เกิด

การซ้ือขายสินคาในชีวิตประจําวัน เงินกลายเปนตัวแปรสําคัญท่ีใชวัดระดับความสะดวกสบายของคนในชุมชน วิถีชีวิต

ของชุมชนไดแปรเปลี่ยนเปนระบบทุนนิยมอยางเต็มตัวตามรูปแบบการดํารงชีวิตของสังคมเมืองสมัยใหม นอกจากการ

บริโภคตามหลักสังคมเมืองสมัยใหมแลวแนวคิดในวิถีการผลิตของสังคม นากุงมีความแตกตางจาการผลิตเพ่ือบริโภค

อยางสิ้นเชิง ในปจจุบันพ้ืนท่ีนากุงไดลดจํานวนลงไปมากตั้งแตนากุงชะลอตัวดวยปญหาเร่ืองโรค แตการผลิตกุงใน
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ตลอดระยะเวลากวา 3 ทศวรรษ ท่ีผานมานับจากการสงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยน

เครื่องมือในการผลิตของชนบท การปรับเปลี่ยนการผลิตแบบเดิมมาสูการผลิตเชิงพาณิชยนั้นแมวาจะสงผลใหตนทุน

ในการประกอบอาชีพเดิมชาวบานเพ่ิมสูงข้ึน แตก็ไดทําใหเกิดอาชีพท่ีหลากหลายมากข้ึนดวยเชนกัน จนกระท่ัง

ชาวบานมีความพรอมท่ีจะกาวเขาสูอาชีพใหมท่ีเขามาเปนโอกาสของชุมชน  

ประเทศไทยไดเริ่มมีการทํานากุงและขยายตัวอยางรวดเร็วประมาณทศวรรษท่ี 2520 เนื่องมาจากไตหวันซ่ึง

เปนแหลงผลิตกุงท่ีสําคัญแหงหนึ่งของโลกประสบปญหา สงผลใหปริมาณกุงกุลาดําในตลาดโลกขาดแคลนและราคา

กุงสูงขึ้น จึงมีการเลี้ยงกุงกุลาดํากันมากและไดกลายเปนเปนสินคาออกท่ีสําคัญของประเทศไทย พ้ืนท่ีเลี้ยงกุงกุลาดํา

ในชวงแรก ๆ เริ่มจากจังหวัดชายทะเลของภาคกลาง ตอมาไดขยายไปสูจังหวัดชายทะเลในภาคตะวันออกและภาคใต 

โดยมีชาวบานในพ้ืนท่ี อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชไดเริ่มทํานากุงและประสบความสําเร็จอยางมากจนทํา

ใหนากุงขยายตัวในพ้ืนท่ีภาคใต ประมาณ พ.ศ.2530 นากุงไดกระจายตัวอยางรวดเร็วในหลายพ้ืนท่ีท่ีเคยเปนชุมชน

ชาวประมงและมีการขยายตัวออกไปสูพ้ืนท่ีโดยรอบ ซ่ึงการทํานากุงของชาวบานนั่นสะทอนใหเห็นถึงการปรับตัวใน

การใชทรัพยากรท่ีมีอยูในทองถ่ิน (ระพีพรรณ สุวรรณณัฐโชติ และสมพร เฟองจันทร,2537: 6) เฉกเชนเดียวกับ

ชาวบานในอําเภอระโนดท่ีมีความพรอมและเล็งเห็นโอกาสทางเศรษฐกิจจึงไดตัดสินใจผันตัวเขาสูอาชีพการทํานากุง 

ประกอบกับความพรอมของทรัพยากรท่ีต้ังใกลชายทะเลมีดินเหนียวท่ีเหมาะกับการเลี้ยงกุง ระโนดจึงมีท้ังน้ําและดิน

ท่ีเหมาะสมกับการทํานากุง สงผลใหพ้ืนท่ีอําเภอระโนดเปนเขตท่ีมีการทํานากุงมากท่ีสุดอีกแหงหนึ่งของภาคใต 

(สํานักขาวแลใต, 2535: 20) นอกจากการเห็นตัวอยางความสําเร็จในพ้ืนท่ีใกลเคียงแลวยังมีการโฆษณาชวนเชื่อและ

ประชาสัมพันธของบริษัทเอกชนท่ีเขามาเลี้ยงกุงถึงรายไดมหาศาลท่ีไดมาจากการทํานากุง (ชลิตา บัณฑุวงศ และ

อนุสรณ อุณโณ,2546: 117) ชาวนาท่ีมีความพรอมและเห็นโอกาสจึงไดตัดสินใจท่ีจะทํานากุงโดยมีความหวังวาอาชีพ

นี้จะทําใหชีวิตดีข้ึน ชาวบานในอําเภอ ระโนด ตางใหขอมูลถึงแรงจูงใจในการเขามาทํานากุง เพราะเห็นวาคนท่ีทํานา

กุงแลวมีรายไดดีข้ึนจึงใหความสนใจ นุย ตังเสง ใหขอมูลเพ่ิมเติมอีกวา ทํานารายไดไมมากตองใชจายอยางประหยัด

ชักหนาไมถึงหลัง ตัดสินใจเลี้ยงกุงเพราะเห็นคนอ่ืนทําไดเงินดี ท่ีมาเลี้ยงกุงไมใชเพราะโลภอยางเดียว ชาวบานก็เห็น

โอกาสเรามีทุนเรามีทรัพยากรจะไดตอยอด ทํานาขาวมีกินม่ังไมมีม่ัง ทํากุงเผื่อจะไดเหลือกินเหลือใช (สัมภาษณ นุย 

ตังเสง, 15 กรกฎาคม 2560) 

นอกจากชาวนาท่ีมีความหวังกับอาชีพใหมอยางนากุง ชาวประมงเองก็เชนกันภายหลังจากท่ีมีนโยบาย

สงเสริมการทําประมงเชิงพาณิชยไดไมนานทรัพยากรทางทะเลก็ลดจํานวนลงอยางรวดเร็ว ชาวประมงเร่ิมจับสัตวน้ํา

ไดนอยลงจนตองมองหาอาชีพใหมท่ีจะสามารถสรางรายไดเลี้ยงดูครอบครัว ชาวประมงในอําเภอระโนด เลาวากอน

จะมาทํานากุงเคยออกทะเลเปนชาวประมงมากอน แตตอมาทําประมงไดไมดีนักสัตวทะเลจํานวนลดนอยลงก็เริ่มกลับ

จากทะเลเขาฝงแลวมาทํานากุง เพราะเห็นตัวอยางจากเพ่ือนบานท่ีทํานากุงแลวมีรายไดดีจึงสนใจและหันมาทําบาง 

คิดวารายไดนาจะดีกวาอาชีพอ่ืนเพ่ือท่ีจะไดมีโอกาสสงลูกเรียนหนังสือและมีรายไดใชจายในครอบครัว (สัมภาษณ 

บุญเจือ ดอกดวง, 22 กรกฎาคม2560) 

 

การทํานากุงในพ้ืนท่ีอําเภอระโนดขยายตัวอยางรวดเร็ว แรงจูงใจสําคัญท่ีทําใหชาวบานหันมาทํานากุง 

(สํานักงานพาณิชยจังหวัดสงขลา, 2533: 93)คือ รายไดดีโดยเห็นตัวอยางจากเพ่ือนบานใกลเคียง การทํานากุงรายได

ตอครัวเรือนสูงมากชวง 3 ปแรก ในการทํานากุงบางบอไดกําไรบอละ 1,000,000 บาท และใน 1 ป สามารถเก็บ

ผลผลิตไดถึง 3 ครั้ง ชาวบานในอําเภอระโนดใหขอมูลตรงกันวา การทํานาขาวและทําประมงเปนอาชีพท่ีเหนื่อยและ

ทํายังไงก็ไมรวยหากมีอาชีพอ่ืนท่ีทําใหลืมตาอาปากไดก็นาสนใจ ชาวบานจึงหันมาประกอบอาชีพนากุงกันอยางมาก

ทําใหบอกุงกระจายตัวอยางรวดเร็วใน พ.ศ. 2534 มีพ้ืนท่ีเลี้ยงกุงในอําเภอระโนด 13,376 ไร (ระพีพรรณ สุวรรณณฐั

โชติ และสมพร เฟองจันทร, 2533: 7) จนทําใหอําเภอระโนดเปนแหลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ํากรอย/น้ําทะเลมากท่ีสุดใน

จังหวัดสงขลาในพ.ศ.2538 รายไดของการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเฉลี่ยตอครัวเรือนปละ 129,393 บาท (สํานักงานพาณิชย

จังหวัดสงขลา, 2538: 132) 

ตลอดหลายทศวรรษท่ีผานมาชาวบานพรอมท่ีจะเรียนรูและพัฒนาศักยภาพของตนเอง จนเกิดเปนทักษะใน

การทํานากุงและยังกอใหเกิดอาชีพตอเนื่องกับธุรกิจกุงใหม ท้ัง รานขายอาหารกุง การรับจางเลี้ยงบอกุง รถรับจางขน

น้ําทะเล รับจางจับกุงตลอดจนแพกุงท่ีเปนคนกลางรับซ้ือกุงจากชาวนากุงแลวสงขายตอยังตลาดมหาชัย สาวรัตน  

โลหะประเสริฐ เจาของพ่ีแหลมแพกุง เลาใหถึงการเขามาทําธุรกิจแพกุง เพราะเคยทํางานกับบริษัทรับซ้ือกุงมากอน 

ตอมาเห็นชองทางในการทําธุรกิจแพกุงเพราะมีคนทํานากุงในพ้ืนท่ีอําเภอระโนดมีเปนจํานวนมากจึงไดทําธุรกิจแพกุง

มาตั้งแต พ.ศ.2535 และในปจจุบันก็ไดขยายธุรกิจดวยการรับสงลูกกุงจากบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ (สัมภาษณ สาว

รัตน โลหะประเสริฐ, 8 กรกฎาคม 2560)  การขยายตัวของอาชีพอ่ืนๆ ซ่ึงเปนผลพวงมาจากนากุงไดสรางงานและ

กระจายรายไดอยางมากมาย โดยเฉพาะในชวงท่ีธุรกิจนากุงขยายตัวอยางตอเนื่องในชวง 10 ปแรก ยังสงผลใหเกิด

อาชีพในภาคบริการท่ีเกิดข้ึนเพ่ือรองรับความตองการ เกิดสถานบันเทิงในรูปแบบ รานเหลาเบียร คาราโอเกะ ตลอด

เสนทางถนนสายหลักของระโนดเปนจํานวนมาก พิษณุ เลี่ยนเสง ผูใหญบานหมู 4 ตําบลระวะ อําเภอระโนด  เลาวา  

ในชวงป 2533-2534 เปนชวงท่ีนากุงบูมสุดๆ รานอาหาร รานคาเยอะแยะเต็มไป

หมด เพราะคนมีสตางค มันไมไดมีแตคนเลี้ยงกุงอยางเดียว แตยังมีคนจับกุง คัดกุง แพกุง

อีก พอคาแมคาก็ขายของดี กุงมันฉุดทุกอยางใหเดินแบบกาวกระโดด เพราะรายไดมันมา

จากวงลอใหญของกุงนั่นแหระ (สัมภาษณ พิษณุ เลี่ยนเสง, 5 สิงหาคม 2560)  

เศรษฐกิจของระโนดเติบโตอยางมากและเกิดการจางงาน การกระจายรายได ในชวงท่ี   นากุงสรางรายได

ใหกับชาวบานและชุมชนอยางมากมาย มีการสรางบานใหมใหมีขนาดใหญกวาเดิม ซ้ือรถยนต รถจักรยานยนต โดย

สวนใหญชาวบานแสวงหาวัตถุเพ่ือตอบสนองความตองการในความสะดวกสบายในชีวิต เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน เกิด

การซ้ือขายสินคาในชีวิตประจําวัน เงินกลายเปนตัวแปรสําคัญท่ีใชวัดระดับความสะดวกสบายของคนในชุมชน วิถีชีวิต

ของชุมชนไดแปรเปลี่ยนเปนระบบทุนนิยมอยางเต็มตัวตามรูปแบบการดํารงชีวิตของสังคมเมืองสมัยใหม นอกจากการ

บริโภคตามหลักสังคมเมืองสมัยใหมแลวแนวคิดในวิถีการผลิตของสังคม นากุงมีความแตกตางจาการผลิตเพ่ือบริโภค

อยางสิ้นเชิง ในปจจุบันพ้ืนท่ีนากุงไดลดจํานวนลงไปมากตั้งแตนากุงชะลอตัวดวยปญหาเร่ืองโรค แตการผลิตกุงใน
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พ้ืนท่ีระโนดก็ยังมีอยางตอเนื่องและถึงแมการทํานากุงจะตองลงทุนสูงแตก็ใหผลตอบแทนท่ีคุมคามาก ชาวบานจึงยอม

แบกรับกับความเสี่ยง เม่ือเกิดโรคชาวนากุงจะตองเรียนรูการปรับตัวและสรางกลยุทธในเชิงการผลิตและการตลาด

เพ่ือใหอยูรอดในธุรกิจนากุงตอไป 

เรียนรู ปรับตัวและเครือขายความสัมพันธของชาวนากุง 

ในชวง 5-6 ปแรกของการเลี้ยงกุงกุลาดําเปนชวงท่ีทรัพยากรธรรมชาติท้ังน้ําทะเลและดินยังมีความอุดม

สมบูรณ ตนทุนในการผลิตกุงยังไมสูงมากเนนการพ่ึงพาธรรมชาติเปนหลัก ประมาณ พ.ศ. 2537 เปนตนมา การทํานา

กุงในพ้ืนท่ีเขตอําเภอระโนดเร่ิมเขาสูสภาวะชะลอตัวโดยมีสาเหตุมาจากโรคติดตอในกุงสรางความเสียหายในพ้ืนท่ีทํา

นากุงกวา 243,000 ไร มูลคาความเสียหายไมตํ่ากวา 30,000 ลานบาท (สํานักขาวแลใต, 2540: 6) ในขณะนั้นชาวนา

กุงไมสามารถควบคุมโรคได เนื่องจากการขาดความรูทําใหผลผลิตลดนอยลงบวกกับตนทุนในการเลี้ยงกุงเพ่ิมสูงขึ้น

เพราะตองใชยารักษาโรคมากข้ึน ทําใหนากุงในพ้ืนท่ีตองประสบสภาวะชะลอตัว ถดถอย แมกระท่ังบริษัทเอกชน

ขนาดใหญท่ีไดเขามาควบคุมการผลิตกุงท้ังหมดก็ไมไดใหความชวยเหลือหรือคําแนะนําไดดีนัก ชาวบานท่ีขาดทุน

อยางหนักจนเกิดหนี้สินจึงตองหยุดเลี้ยง แตสําหรับชาวบานท่ีมีทุนและต้ังใจจะทําอาชีพนี้ตอไปก็จะหาทางเรียนรูหา

วิธีการแกปญหาท้ังความรูท่ีเกิดจากการสั่งสมประสบการณและการเชื่อมโยงเครือขายระหวางชาวนากุงเพ่ือ

แลกเปลี่ยนขอมูลในการแกปญหา  

จนกระท่ัง พ.ศ.2542 ไดมีการสงเสริมการเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมแทนกุงกุงลาดําท่ีเริ่มชะลอตัวจากโรค

ระบาดท่ีไมสามารถแกปญหาไดและอีกเหตุผลหนึ่งคือ กุงขาวแวนนาไม กําลังเปนท่ีตองการของตลาดมากกวา ชาวนา

กุงท่ีตัดสินใจเดินหนาทํานากุงตอไปหันมาเลี้ยงกุงขาวแทนกุงกุลาดํา ในชวงเปลี่ยนผานนี้เองชาวบานเรียนรูในการ

เลี้ยงกุงขาวอยางจริงจังดวย ท้ังอาศัยองคความรูเดิมจากการเลี้ยงกุงกุลาดํามาปรับใชกับการเลี้ยงกุงขาว การ

ชวยเหลือกันระหวางชาวนากุงโดยแลกเปลี่ยนขอมูลการเลี้ยงกุงท่ีไดผลสําเร็จ รวมท้ังความพยายามในการพัฒนา

วิธีการเลี้ยงกุงไมวาจะเปนการเพ่ิมบอพักน้ําเพ่ือแกปญหาน้ําเสีย การขุดบอใหลึกขึ้นเม่ือเปลี่ยนมาเลี้ยงกุงขาวหรือการ

ปรับสูตรการเลี้ยงใหเหมาะสม (สัมภาษณ จรัญ แกวขาว, 19 สิงหาคม 2560) หรือการพัฒนาการเลี้ยงกุงโดยใชเครื่อง

หวานอาหารแบบต้ังเวลามาแทนการใหอาหารโดยใชแรงงานคน รวมท้ังความพยายามหาทางแกไขและปรับปรุง

คุณภาพของบอโดยการใชพลาสติกปูรอบบอหรือการพัฒนานามาเลี้ยงดวยบอคอนกรีตเพ่ือเปนงายตอการทําความ

สะอาดและปองกันการเกิดปญหาโรคกุง การเพ่ิมใบพัดตีออกซิเจน รวมท้ังการหาความรูจากงานสัมมนาทางวิชาการ

ของผูเลี้ยงกุง การอานวารสารท่ีเกี่ยวกับการเลี้ยงกุง เพ่ือพยายามท่ีจะแกปญหา เพ่ิมเติมความรูการใชสมุนไพรเลี้ยง

กุงเพ่ือพัฒนาทักษะใหมากขึ้น (สัมภาษณ ยุพดี ศรีรักษ, 18 ธันวาคม 2560) การศึกษาตลาดซ้ือขายกุงการสั่งสมท่ีเกิด

จากประสบการณ การเรียนรู ความพรอมท่ีอยากจะพัฒนาตัวเองเพ่ือเพ่ิมความชํานาญในการทํานากุงท่ีผานมาของ

ชาวบานนับวาเปนความพยายามท่ีจะปรับตัวใหทันกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงและพรอมท่ีจะเผชิญหนาตอไป 

ความพยายามเรียนรูของชาวนากุงยังนํามาซ่ึงความสําเร็จในเบื้องตนในการทดลอง ลองผิดลองถูก สมคิด สังขสุวรรณ 

 

เลาใหฟงถึงการทดลองเรียนรูท่ีจะทําใหการทํานากุงสําเร็จ จนบริษัทเอกชนรายใหญไดเขามาเก็บขอมูลวิธีการเลี้ยงไว

ดังนี้ 

ชาวบานเขามีอิสระทางดานดําเนินการ คนไหนมีความสามารถหาวิธีการจน

สมบูรณ CP เขาก็มาจับ บอผมก็เหมือนกัน สาหรายผมนางมันเกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติแต

ผมเลี้ยงกุงมา CP เขาไมไดเนนตรงนี้เขาเนนเคมีอยางเดียวเขาเนนฆาเชื้อแลวก็จบ แตตอน

หลังมาเขาเอาไมอยูปญหาเรื่องสารอินทรียแขวนลอย พอเขาไปบอผมน้ํามันใสมากแลวผม

ไมไดใชเคมีเลย สาหรายผมนางเต็มเลยบอผมน้ําใส แลวเขาเอาไปตรวจเชื้อ ตรวจอะไร 

ประสบความสําเร็จนาจะเปนเพราะเรื่องนี้ เขาก็ไปพัฒนาสาหรายไปใสในบอแลวเอาน้ําไป

ฆาเชื้ออีกที ผมชอบทดลอง ชอบสังเกต เก็บขอมูลและหาหาเหตุผล (สัมภาษณ สมคิด สังข

สุวรรณ, 27 มกราคม 2561) 

นอกจากชาวบานไดเรียนรูและปรับวิธีการเลี้ยงกุง ชาวนากุงยังติดตามขาวสารสถานการณการเปลี่ยนแปลง

ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองโลกเพ่ือวิเคราะหการตลาดนํามาสูการตัดสินใจและวางแผนเลี้ยงกุงในแตละรอบการ

ผลิต เพ่ือท่ีจะผลิตกุงใหตอบสนองความตองการของตลาด นอกจากความพยายามท่ีจะเรียนรู พัฒนาทักษะในการ

เลี้ยงกุง อีกประเด็นหนึ่งท่ีมีความนาสนใจคือ ชาวนากุงไดถักสานเครือขายแบบไมเปนทางการขึ้นมาเพ่ือใชแลกเปลีย่น

ความรู ขอมูลในการเลี้ยงกุง รวมมือกันในการใหขอมูลท่ีตนเองทดลองจนสําเร็จใหกับเพ่ือนรวมอาชีพหรือรวมมือกัน

ในการปองกันและยับย้ังโรคระบาดเพ่ือไมใหเกิดความเสียหายในการทํานากุง ความสัมพันธแบบไมเปนทางการ

นอกจากจะมีการติดตอกับคนภายในพ้ืนท่ีแลวยังพบวามีการเชื่อมโยงกับผูเลี้ยงกุงภายนอกพ้ืนท่ีโดยผานการรวมงาน

อบรมสัมมนาการเลี้ยงกุงท่ีจัดโดยหนวยงานเอกชนในพ้ืนท่ีจังหวัดท่ีมีการเลี้ยงกุงเปนการแลกเปลี่ยนความรูอยางเปน

ทางการเกี่ยวกับเทคโนโลยีและเทคนิคใหมในการเลี้ยงกุง      เครือขายชาวนากุงแบบไมเปนทางการเกิดขึ้นจาก

พ้ืนฐานสังคมเครือญาติท่ีพัฒนาและคอยๆกอรูปเปนเครือขายสังคมผูประกอบการในเวลาตอมา ซ่ึงการเปลี่ยนรูปแบบ

ความสัมพันธชุดใหมท่ีเกิดข้ึนนั้นเพ่ือตอบสนองการปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตของสังคมชนบท (อรรถจักร สัตยานุรักษ, 

2559: 35)  

ชาวบานในชนบทมีความกลาท่ีจะตัดสินใจเปดรับโอกาสทางเศรษฐกิจท่ีเขามาสูชุมชนไดสรางประสบการณ 

ทักษะในกระบวนการเลี้ยงกุงไดพัฒนาศักยภาพและหลอหลอมแนวคิดความเปนผูประกอบการขึ้นมา ดังตัวอยาง เชน 

วีระศักดิ์ พูดถึง การคํานวณราคาขายกับขนาดของกุงเพ่ือวางแผนการเลี้ยงวิธีคิดท่ีไดจากประสบการณในการทํานากุง

ไว ดังนี้  

ในการเลี้ยงกุงผมจะเช็คตนทุนตองหากําไร กุงหนา 6 ราคาดี กุงหนา 5 บอด 

(บอด หมายถึง ราคากุงยังไมไดตามท่ีตองการ) เราก็ตองเช็ควากุงเราหนา 6 โลละ 170-

180 ตองโทรถามแพกุงวา กุง 62 ตัวอยูที่เทาไร ถาเคาบอกวา 170 เราเช็คไดวากุงในบอ

เรามีก่ีตัน เราก็ถามอีกวาหนา 5 เทาไร เราก็เลี้ยงตอไปอีกใหโดดไปเปนหนา 4 อยูที่ 190 
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พ้ืนท่ีระโนดก็ยังมีอยางตอเนื่องและถึงแมการทํานากุงจะตองลงทุนสูงแตก็ใหผลตอบแทนท่ีคุมคามาก ชาวบานจึงยอม

แบกรับกับความเสี่ยง เม่ือเกิดโรคชาวนากุงจะตองเรียนรูการปรับตัวและสรางกลยุทธในเชิงการผลิตและการตลาด

เพ่ือใหอยูรอดในธุรกิจนากุงตอไป 

เรียนรู ปรับตัวและเครือขายความสัมพันธของชาวนากุง 

ในชวง 5-6 ปแรกของการเลี้ยงกุงกุลาดําเปนชวงท่ีทรัพยากรธรรมชาติท้ังน้ําทะเลและดินยังมีความอุดม

สมบูรณ ตนทุนในการผลิตกุงยังไมสูงมากเนนการพ่ึงพาธรรมชาติเปนหลัก ประมาณ พ.ศ. 2537 เปนตนมา การทํานา

กุงในพ้ืนท่ีเขตอําเภอระโนดเร่ิมเขาสูสภาวะชะลอตัวโดยมีสาเหตุมาจากโรคติดตอในกุงสรางความเสียหายในพ้ืนท่ีทํา

นากุงกวา 243,000 ไร มูลคาความเสียหายไมตํ่ากวา 30,000 ลานบาท (สํานักขาวแลใต, 2540: 6) ในขณะนั้นชาวนา

กุงไมสามารถควบคุมโรคได เนื่องจากการขาดความรูทําใหผลผลิตลดนอยลงบวกกับตนทุนในการเลี้ยงกุงเพ่ิมสูงขึ้น

เพราะตองใชยารักษาโรคมากข้ึน ทําใหนากุงในพ้ืนท่ีตองประสบสภาวะชะลอตัว ถดถอย แมกระท่ังบริษัทเอกชน

ขนาดใหญท่ีไดเขามาควบคุมการผลิตกุงท้ังหมดก็ไมไดใหความชวยเหลือหรือคําแนะนําไดดีนัก ชาวบานท่ีขาดทุน

อยางหนักจนเกิดหนี้สินจึงตองหยุดเลี้ยง แตสําหรับชาวบานท่ีมีทุนและต้ังใจจะทําอาชีพนี้ตอไปก็จะหาทางเรียนรูหา

วิธีการแกปญหาท้ังความรูท่ีเกิดจากการสั่งสมประสบการณและการเชื่อมโยงเครือขายระหวางชาวนากุงเพ่ือ

แลกเปลี่ยนขอมูลในการแกปญหา  

จนกระท่ัง พ.ศ.2542 ไดมีการสงเสริมการเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมแทนกุงกุงลาดําท่ีเริ่มชะลอตัวจากโรค

ระบาดท่ีไมสามารถแกปญหาไดและอีกเหตุผลหนึ่งคือ กุงขาวแวนนาไม กําลังเปนท่ีตองการของตลาดมากกวา ชาวนา

กุงท่ีตัดสินใจเดินหนาทํานากุงตอไปหันมาเลี้ยงกุงขาวแทนกุงกุลาดํา ในชวงเปลี่ยนผานนี้เองชาวบานเรียนรูในการ

เลี้ยงกุงขาวอยางจริงจังดวย ท้ังอาศัยองคความรูเดิมจากการเลี้ยงกุงกุลาดํามาปรับใชกับการเลี้ยงกุงขาว การ

ชวยเหลือกันระหวางชาวนากุงโดยแลกเปลี่ยนขอมูลการเลี้ยงกุงท่ีไดผลสําเร็จ รวมท้ังความพยายามในการพัฒนา

วิธีการเลี้ยงกุงไมวาจะเปนการเพ่ิมบอพักน้ําเพ่ือแกปญหาน้ําเสีย การขุดบอใหลึกขึ้นเม่ือเปลี่ยนมาเลี้ยงกุงขาวหรือการ

ปรับสูตรการเลี้ยงใหเหมาะสม (สัมภาษณ จรัญ แกวขาว, 19 สิงหาคม 2560) หรือการพัฒนาการเลี้ยงกุงโดยใชเครื่อง

หวานอาหารแบบต้ังเวลามาแทนการใหอาหารโดยใชแรงงานคน รวมท้ังความพยายามหาทางแกไขและปรับปรุง

คุณภาพของบอโดยการใชพลาสติกปูรอบบอหรือการพัฒนานามาเลี้ยงดวยบอคอนกรีตเพ่ือเปนงายตอการทําความ

สะอาดและปองกันการเกิดปญหาโรคกุง การเพ่ิมใบพัดตีออกซิเจน รวมท้ังการหาความรูจากงานสัมมนาทางวิชาการ

ของผูเลี้ยงกุง การอานวารสารท่ีเกี่ยวกับการเลี้ยงกุง เพ่ือพยายามท่ีจะแกปญหา เพ่ิมเติมความรูการใชสมุนไพรเลี้ยง

กุงเพ่ือพัฒนาทักษะใหมากขึ้น (สัมภาษณ ยุพดี ศรีรักษ, 18 ธันวาคม 2560) การศึกษาตลาดซ้ือขายกุงการสั่งสมท่ีเกิด

จากประสบการณ การเรียนรู ความพรอมท่ีอยากจะพัฒนาตัวเองเพ่ือเพ่ิมความชํานาญในการทํานากุงท่ีผานมาของ

ชาวบานนับวาเปนความพยายามท่ีจะปรับตัวใหทันกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงและพรอมท่ีจะเผชิญหนาตอไป 

ความพยายามเรียนรูของชาวนากุงยังนํามาซ่ึงความสําเร็จในเบื้องตนในการทดลอง ลองผิดลองถูก สมคิด สังขสุวรรณ 

 

เลาใหฟงถึงการทดลองเรียนรูท่ีจะทําใหการทํานากุงสําเร็จ จนบริษัทเอกชนรายใหญไดเขามาเก็บขอมูลวิธีการเลี้ยงไว

ดังนี้ 

ชาวบานเขามีอิสระทางดานดําเนินการ คนไหนมีความสามารถหาวิธีการจน

สมบูรณ CP เขาก็มาจับ บอผมก็เหมือนกัน สาหรายผมนางมันเกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติแต

ผมเลี้ยงกุงมา CP เขาไมไดเนนตรงนี้เขาเนนเคมีอยางเดียวเขาเนนฆาเชื้อแลวก็จบ แตตอน

หลังมาเขาเอาไมอยูปญหาเรื่องสารอินทรียแขวนลอย พอเขาไปบอผมน้ํามันใสมากแลวผม

ไมไดใชเคมีเลย สาหรายผมนางเต็มเลยบอผมน้ําใส แลวเขาเอาไปตรวจเชื้อ ตรวจอะไร 

ประสบความสําเร็จนาจะเปนเพราะเรื่องนี้ เขาก็ไปพัฒนาสาหรายไปใสในบอแลวเอาน้ําไป

ฆาเชื้ออีกที ผมชอบทดลอง ชอบสังเกต เก็บขอมูลและหาหาเหตุผล (สัมภาษณ สมคิด สังข

สุวรรณ, 27 มกราคม 2561) 

นอกจากชาวบานไดเรียนรูและปรับวิธีการเลี้ยงกุง ชาวนากุงยังติดตามขาวสารสถานการณการเปลี่ยนแปลง

ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองโลกเพ่ือวิเคราะหการตลาดนํามาสูการตัดสินใจและวางแผนเลี้ยงกุงในแตละรอบการ

ผลิต เพ่ือท่ีจะผลิตกุงใหตอบสนองความตองการของตลาด นอกจากความพยายามท่ีจะเรียนรู พัฒนาทักษะในการ

เลี้ยงกุง อีกประเด็นหนึ่งท่ีมีความนาสนใจคือ ชาวนากุงไดถักสานเครือขายแบบไมเปนทางการขึ้นมาเพ่ือใชแลกเปลี่ยน

ความรู ขอมูลในการเลี้ยงกุง รวมมือกันในการใหขอมูลท่ีตนเองทดลองจนสําเร็จใหกับเพ่ือนรวมอาชีพหรือรวมมือกัน

ในการปองกันและยับย้ังโรคระบาดเพ่ือไมใหเกิดความเสียหายในการทํานากุง ความสัมพันธแบบไมเปนทางการ

นอกจากจะมีการติดตอกับคนภายในพ้ืนท่ีแลวยังพบวามีการเชื่อมโยงกับผูเลี้ยงกุงภายนอกพ้ืนท่ีโดยผานการรวมงาน

อบรมสัมมนาการเลี้ยงกุงท่ีจัดโดยหนวยงานเอกชนในพ้ืนท่ีจังหวัดท่ีมีการเลี้ยงกุงเปนการแลกเปลี่ยนความรูอยางเปน

ทางการเกี่ยวกับเทคโนโลยีและเทคนิคใหมในการเลี้ยงกุง      เครือขายชาวนากุงแบบไมเปนทางการเกิดขึ้นจาก

พ้ืนฐานสังคมเครือญาติท่ีพัฒนาและคอยๆกอรูปเปนเครือขายสังคมผูประกอบการในเวลาตอมา ซ่ึงการเปลี่ยนรูปแบบ

ความสัมพันธชุดใหมท่ีเกิดข้ึนนั้นเพ่ือตอบสนองการปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตของสังคมชนบท (อรรถจักร สัตยานุรักษ, 

2559: 35)  

ชาวบานในชนบทมีความกลาท่ีจะตัดสินใจเปดรับโอกาสทางเศรษฐกิจท่ีเขามาสูชุมชนไดสรางประสบการณ 

ทักษะในกระบวนการเลี้ยงกุงไดพัฒนาศักยภาพและหลอหลอมแนวคิดความเปนผูประกอบการขึ้นมา ดังตัวอยาง เชน 

วีระศักดิ์ พูดถึง การคํานวณราคาขายกับขนาดของกุงเพ่ือวางแผนการเลี้ยงวิธีคิดท่ีไดจากประสบการณในการทํานากุง

ไว ดังนี้  

ในการเลี้ยงกุงผมจะเช็คตนทุนตองหากําไร กุงหนา 6 ราคาดี กุงหนา 5 บอด 

(บอด หมายถึง ราคากุงยังไมไดตามท่ีตองการ) เราก็ตองเช็ควากุงเราหนา 6 โลละ 170-

180 ตองโทรถามแพกุงวา กุง 62 ตัวอยูที่เทาไร ถาเคาบอกวา 170 เราเช็คไดวากุงในบอ

เรามีก่ีตัน เราก็ถามอีกวาหนา 5 เทาไร เราก็เลี้ยงตอไปอีกใหโดดไปเปนหนา 4 อยูที่ 190 
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เราตองประเมินสภาพแวดลอมในบอดวยเราจะพาไปหนา 4 ไดไหม จํานวนตันขึ้นราคาก็

มากขึ้น มันก็ไดกําไรมากคือ ตองทําบัญชีแตละอาทิตยเลย (สัมภาษณ วีระศักด์ิ เพชรรัตน, 

15 สิงหาคม 2560) 

 การตัดสินใจของชาวบานในการเขาสูอาชีพนากุง ความพรอมของทรัพยากร การสงเสริมจากภาครัฐและตัว

ของชาวบานเองท่ีมีความหวังและมองนากุงวาเปนจังหวะหนึ่งของโอกาสทางเศรษฐกิจ ท่ีนากุงไดเขามาในพ้ืนท่ีระ

โนด ชาวบานไดเรียนรู ลองถูก ลองผิด จนเกิดทักษะและชุดความรูในการเลี้ยงกุงท่ีไมเคยหยุดนิ่ง ความกลาท่ีจะเสี่ยง 

ตลอดระยะเวลา 15 ป ชาวบานไดเริ่มท่ีจะพัฒนาตนเองจากเกษตรกรมาเปนผูประกอบการอยางคอยเปนคอยไป บน

พ้ืนฐานการตัดสินใจอยางมีเหตุผล การหลอหลอมประสบการณในการประกอบอาชีพเปนกระบวนการหนึ่งในการ

ปรับตัวทางเศรษฐกิจและการขับเคลื่อนพลังของชาวบานเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในชนบท การศึกษาชาวนากุง 

อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา เพ่ือสรางความเขาใจพลวัตการเปลี่ยนแปลง ปรับตัวของคนชนบท บนฐานความรู

ความสามารถและศักยภาพของชาวบานท่ีตองการยกระดับคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน นากุงไดสรางกระบวนการคิดและให

มุมมองความกลาท่ีจะเผชิญกับการสรางโอกาส ในการดําเนินชีวิตของชาวบาน นากุงในอําเภอระโนดจะเปนตัวอยาง

ในการสรางชุดความคิดความเขาใจชนบทในสังคมปจจุบัน ตามความจริงท่ีมุงแสวงหาและยกระดับคุณภาพชีวิตใหดี

ย่ิงขึ้น 
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วันท่ี 20 มิถุนายน 2559 และ 22 กรกฎาคม 2560 
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สัมภาษณวันท่ี 8 กรกฎาคม 2560 
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และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 

เราตองประเมินสภาพแวดลอมในบอดวยเราจะพาไปหนา 4 ไดไหม จํานวนตันขึ้นราคาก็

มากขึ้น มันก็ไดกําไรมากคือ ตองทําบัญชีแตละอาทิตยเลย (สัมภาษณ วีระศักด์ิ เพชรรัตน, 

15 สิงหาคม 2560) 

 การตัดสินใจของชาวบานในการเขาสูอาชีพนากุง ความพรอมของทรัพยากร การสงเสริมจากภาครัฐและตัว

ของชาวบานเองท่ีมีความหวังและมองนากุงวาเปนจังหวะหนึ่งของโอกาสทางเศรษฐกิจ ท่ีนากุงไดเขามาในพ้ืนท่ีระ

โนด ชาวบานไดเรียนรู ลองถูก ลองผิด จนเกิดทักษะและชุดความรูในการเลี้ยงกุงท่ีไมเคยหยุดนิ่ง ความกลาท่ีจะเสี่ยง 

ตลอดระยะเวลา 15 ป ชาวบานไดเริ่มท่ีจะพัฒนาตนเองจากเกษตรกรมาเปนผูประกอบการอยางคอยเปนคอยไป บน

พ้ืนฐานการตัดสินใจอยางมีเหตุผล การหลอหลอมประสบการณในการประกอบอาชีพเปนกระบวนการหนึ่งในการ

ปรับตัวทางเศรษฐกิจและการขับเคลื่อนพลังของชาวบานเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในชนบท การศึกษาชาวนากุง 

อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา เพ่ือสรางความเขาใจพลวัตการเปลี่ยนแปลง ปรับตัวของคนชนบท บนฐานความรู

ความสามารถและศักยภาพของชาวบานท่ีตองการยกระดับคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน นากุงไดสรางกระบวนการคิดและให

มุมมองความกลาท่ีจะเผชิญกับการสรางโอกาส ในการดําเนินชีวิตของชาวบาน นากุงในอําเภอระโนดจะเปนตัวอยาง

ในการสรางชุดความคิดความเขาใจชนบทในสังคมปจจุบัน ตามความจริงท่ีมุงแสวงหาและยกระดับคุณภาพชีวิตใหดี

ย่ิงขึ้น 
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บุคลานุกรม 

 

บุญเจือ ดอกดวง อายุ 50 ป บานเลขท่ี 3/3 หมู 3 ตําบลทาบอน อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา. สัมภาษณ

วันท่ี 20 มิถุนายน 2559 และ 22 กรกฎาคม 2560 

พิษณุ เลี่ยนเสง อายุ 51 ป  บานเลขท่ี 99/2 หมู 4 ตําบลระวะ อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา  สัมภาษณ

วันท่ี 5 สิงหาคม 2560  

  สาวรัตน โลหะประเสริฐ  อายุ 47 ป บานเลขท่ี 27/7 หมู2 ตําบลปากแตระ อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา 

สัมภาษณวันท่ี 8 กรกฎาคม 2560 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 

วีระศักด์ิ เพชรรัตน. อายุ 33 ป บานเลขท่ี 11/1 หมู 2 ตําบลระวะ อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา สัมภาษณ

วันท่ี 15 สิงหาคม 2560 

 จรัญ แกวขาว อายุ 50 ป บานเลขท่ี 18 หมู 7 ตําบลระวะ อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา สัมภาษณวันท่ี 19 

สิงหาคม 2560 

นุย ตังเสง อายุ 70 ป บานเลขท่ี 114/1 หมู 6 ตําบลทาบอน อําเภอระโนด จังหวัดสงขลาสัมภาษณวันท่ี 

15 กรกฎาคม 2560  

เจียร ตังเสง อายุ 75 ป บานเลขท่ี 114/1 หมู 6 ตําบลทาบอน อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา สัมภาษณวันท่ี 

15 กรกฎาคม 2560 

มาลี เพชรคง อายุ 62 ป บานเลขท่ี 9/4 หมู 4 ตําบลทาบอน อําเภอระโนด  จังหวัดสงขลา สัมภาษณวันท่ี 

15 กรกฎาคม 2560 

อุไร เพชรรัตน. อายุ 63 ป บานเลขท่ี 11/1 ม.2 ตําบลระวะ อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา สัมภาษณวันท่ี 

19 สิงหาคม 2560 

สวัสด์ิ มากหวาน  อายุ 74 ป บานเลขท่ี 22  หมู 6 ตําบลทาบอน อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา สัมภาษณ

วันท่ี 15 กรกฎาคม 2560 
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ค ำสั่งมหำวิทยำลัยทักษิณ 
  ที่            /2563 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติมหำวิทยำลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ ำปี 2563  
และกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ครั้งที่ 1                                                                                                       

 

ด้วยมหำวิทยำลัยทักษิณ และคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ก ำหนดจัดกำรประชุมวิชำกำร
ระดับชำติ มหำวิทยำลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ ำปี 2563 และกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ คณะมนุษยศำสตร์
และสังคมศำสตร์ ครั้งที่ 1 ดังนั้น เพ่ือให้กำรเตรียมงำนและกำรด ำเนินกำรโครงกำรดังกล่ำว เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อยและสัมฤทธิ์ผล อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 27 และ 31 แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยทักษิณ 
พ.ศ. 2551 ประกอบกับค ำสั่งมหำวิทยำลัยทักษิณที่ 1552/2562  เรื่อง มอบอ ำนำจและภำรกิจให้รองอธิกำรบดี    
ฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี ลงวันที ่ 2  พฤษภำคม  2562  จึงแต่งตั้งบุคคล   
เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติมหำวิทยำลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ ำปี 2563      
และกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ครั้งที่ 1 รำยนำมดังนี้ 
 
1. ฝ่ายเลขานุการ   
 1. รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร   ที่ปรึกษำ 

2. ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ    ประธำนกรรมกำร 
3. รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ    รองประธำนกรรมกำร 
4. หัวหน้ำส ำนักงำนสถำบันวิจัยและพัฒนำ    กรรมกำร 

  5. นำงสุมำลี จันทร์ผลึก      กรรมกำร 
6. นำงสำวอรกมล  ไกรวงศ์     กรรมกำร 
7. นำงชุติมำ ยอดเก้ือ      กรรมกำร 
8. นำงสำวจินตนำ รัตนบุรี     กรรมกำร 
9. นำงสำวขวัญใจ นิ่มดวง      กรรมกำร 
10. นำงสำวจุฑำทิพย์  ชูช่วย     กรรมกำร 
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11. นำยชำญณรงค์ คงทน       กรรมกำร 
12. นำงสำวเสำวนีย์  แก้วเหมือน     กรรมกำร 
13. นำงสำวดวงดำว  ศรีเรืองรัตน์     กรรมกำร 
14. นำงสุธำทิพย์  ทองด ำ      กรรมกำร 
15. นำงสำววริศรำ จันทร์ใหม่     กรรมกำร 
16. นำงสำวพัชรำภรณ์  กล่อมเกลี้ยง    กรรมกำร   
17. นำงสำวรำนี  ซุ่นเซ่ง      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
18. นำงสำวกัญญำณัชช์  เลียดรักษ์    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
   - ประสำนกำรจัดโครงกำรในภำพรวม และติดตำมกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยต่ำงๆ ให้เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย 
   - จัดท ำหนังสือติดต่อประสำนหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำยใน ภำยนอกมหำวิทยำลัย 
   - อ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรจัดโครงกำร 
 
2. ฝ่ายประชาสัมพันธ์  

1. ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยสื่อสำรองค์กรและองค์กรสัมพันธ์  ประธำนกรรมกำร 
2. หัวหน้ำส ำนักงำนสถำบันวิจัยและพัฒนำ     กรรมกำร 
3. นำงสำวเดือนเพ็ญ  เจียนซี่     กรรมกำร 
4. นำงสำวสมสมัย  เอียดคง     กรรมกำร 
5. นำงสำววริศรำ  จันทร์ใหม่     กรรมกำร 
6. นำยกฤษดำ  สุวรรณกำรณ์     กรรมกำร 
7. นำงสำวรำนี   ซุ่นเซ่ง      กรรมกำร 
8. นำงสุธำทิพย์  ทองด ำ      กรรมกำร 
9. นำยชำญณรงค์  คงทน      กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ   
 - วำงแผนกำรประชำสัมพันธ์ 
          - จัดท ำแผ่นโปสเตอร์เพ่ือประชำสัมพันธ์ พร้อมจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์ทุกชนิด 
 - ประชำสัมพันธ์โครงกำรผ่ำนทำงวิทยุ Website ป้ำยวิ่ง ของมหำวิทยำลัย 
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ระดับชำติ มหำวิทยำลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ ำปี 2563 และกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ คณะมนุษยศำสตร์
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เรียบร้อยและสัมฤทธิ์ผล อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 27 และ 31 แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยทักษิณ 
พ.ศ. 2551 ประกอบกับค ำสั่งมหำวิทยำลัยทักษิณที่ 1552/2562  เรื่อง มอบอ ำนำจและภำรกิจให้รองอธิกำรบดี    
ฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี ลงวันที ่ 2  พฤษภำคม  2562  จึงแต่งตั้งบุคคล   
เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติมหำวิทยำลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ ำปี 2563      
และกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ครั้งที่ 1 รำยนำมดังนี้ 
 
1. ฝ่ายเลขานุการ   
 1. รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร   ที่ปรึกษำ 

2. ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ    ประธำนกรรมกำร 
3. รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ    รองประธำนกรรมกำร 
4. หัวหน้ำส ำนักงำนสถำบันวิจัยและพัฒนำ    กรรมกำร 

  5. นำงสุมำลี จันทร์ผลึก      กรรมกำร 
6. นำงสำวอรกมล  ไกรวงศ์     กรรมกำร 
7. นำงชุติมำ ยอดเก้ือ      กรรมกำร 
8. นำงสำวจินตนำ รัตนบุรี     กรรมกำร 
9. นำงสำวขวัญใจ นิ่มดวง      กรรมกำร 
10. นำงสำวจุฑำทิพย์  ชูช่วย     กรรมกำร 
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11. นำยชำญณรงค์ คงทน       กรรมกำร 
12. นำงสำวเสำวนีย์  แก้วเหมือน     กรรมกำร 
13. นำงสำวดวงดำว  ศรีเรืองรัตน์     กรรมกำร 
14. นำงสุธำทิพย์  ทองด ำ      กรรมกำร 
15. นำงสำววริศรำ จันทร์ใหม่     กรรมกำร 
16. นำงสำวพัชรำภรณ์  กล่อมเกลี้ยง    กรรมกำร   
17. นำงสำวรำนี  ซุ่นเซ่ง      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
18. นำงสำวกัญญำณัชช์  เลียดรักษ์    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
   - ประสำนกำรจัดโครงกำรในภำพรวม และติดตำมกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยต่ำงๆ ให้เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย 
   - จัดท ำหนังสือติดต่อประสำนหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำยใน ภำยนอกมหำวิทยำลัย 
   - อ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรจัดโครงกำร 
 
2. ฝ่ายประชาสัมพันธ์  

1. ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยสื่อสำรองค์กรและองค์กรสัมพันธ์  ประธำนกรรมกำร 
2. หัวหน้ำส ำนักงำนสถำบันวิจัยและพัฒนำ     กรรมกำร 
3. นำงสำวเดือนเพ็ญ  เจียนซี่     กรรมกำร 
4. นำงสำวสมสมัย  เอียดคง     กรรมกำร 
5. นำงสำววริศรำ  จันทร์ใหม่     กรรมกำร 
6. นำยกฤษดำ  สุวรรณกำรณ์     กรรมกำร 
7. นำงสำวรำนี   ซุ่นเซ่ง      กรรมกำร 
8. นำงสุธำทิพย์  ทองด ำ      กรรมกำร 
9. นำยชำญณรงค์  คงทน      กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ   
 - วำงแผนกำรประชำสัมพันธ์ 
          - จัดท ำแผ่นโปสเตอร์เพ่ือประชำสัมพันธ์ พร้อมจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์ทุกชนิด 
 - ประชำสัมพันธ์โครงกำรผ่ำนทำงวิทยุ Website ป้ำยวิ่ง ของมหำวิทยำลัย 
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3. ฝ่ายวิชาการและตัดสินผลงาน 

1. หัวหน้ำส ำนักงำนสถำบันวิจัยและพัฒนำ    ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวจินตนำ รัตนบุรี     กรรมกำร 
3. นำงสำวขวัญใจ นิ่มดวง      กรรมกำร 
4. นำงสำวจุฑำทิพย์  ชูช่วย     กรรมกำร 
5. นำยชำญณรงค์ คงทน       กรรมกำร 
6. นำงสำวเสำวนีย์  แก้วเหมือน     กรรมกำร 
7. นำงสำวดวงดำว  ศรีเรืองรัตน์     กรรมกำร 
8. นำงสุธำทิพย์  ทองด ำ      กรรมกำร 
9. นำงสำววริศรำ จันทร์ใหม่     กรรมกำร 
10. นำงสำวพัชรำภรณ์  กล่อมเกลี้ยง    กรรมกำร 
11. นำงสำวกัญญำณัชช์  เลียดรักษ์    กรรมกำร 
12. นำงสำวรำนี  ซุ่นเซ่ง      กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 - ด ำเนินกำรรวบรวมผลงำนใน Session และจัดส่งผลงำนให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผ่ำนระบบกำรประชุม
วิชำกำรฯ  

- ประสำนผู้ทรงคุณวุฒิใน Session และอ ำนวยควำมสะดวกกำรจัดประชุมประเมินผลกำรน ำเสนอผลงำน
แบบ Off line  
 
4. ฝ่ายการเงินและพัสดุ 
 1. ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ    ประธำนกรรมกำร 
 2. หัวหน้ำฝ่ำยกำรคลังและทรัพย์สิน    กรรมกำร 
          3. หัวหน้ำส ำนักงำนสถำบันวิจัยและพัฒนำ    กรรมกำร 
  4. นำงสำวรำนี  ซุ่นเซ่ง    กรรมกำร 
          5. นำงสำวเสำวนีย์  แก้วเหมือน     กรรมกำร 
       6. นำงสุมำลี จันทร์ผลึก    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 - ก ำกับดูแลกำรด ำเนินกำรเบิกจ่ำยในเงินของโครงกำรให้เป็นไปตำมระเบียบ/ข้อบังคับ/หลักเกณฑ์ 
วิธีกำรและ/หรือข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง 
          - รับเงินค่ำลงทะเบียนพร้อมออกใบส ำคัญรับเงิน 
          - รวบรวมหลักฐำนกำรเบิกจ่ำยเงินและสรุปค่ำใช้จ่ำยเพื่อรำยงำนมหำวิทยำลัย 
 
5. ฝ่ายจัดท าเอกสารการประชุม 
 1. หัวหน้ำส ำนักงำนสถำบันวิจัยและพัฒนำ    ประธำนกรรมกำร 
  2. นำงสำวสมสมัย  เอียดคง     กรรมกำร 

 3. นำงสำวจุฑำทิพย์  ชูช่วย     กรรมกำร 
 4. นำงสำวขวัญใจ นิ่มดวง      กรรมกำร 
5. นำงสำวเสำวนีย์  แก้วเหมือน     กรรมกำร 
6. นำงสำวดวงดำว  ศรีเรืองรัตน์     กรรมกำร 
7. นำงสุธำทิพย์  ทองด ำ      กรรมกำร 
8. นำงสำววริศรำ จันทร์ใหม่     กรรมกำร 
9. นำงสำวพัชรำภรณ์  กล่อมเกลี้ยง    กรรมกำร   

  10. นำงสำวรำนี ซุ่นเซ่ง    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
       11. นำงสำวกัญญำณัชช ์ เลียดรักษ์    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ   
 - รวบรวมรำยชื่อผู้เข้ำร่วมประชุม จัดท ำไฟล์เล่มประกอบกำรประชุม และเอกสำรอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
 - จัดเตรียม พิมพ์ และประสำนเกี่ยวกับเกียรติบัตร 
 
6. ฝ่ายประเมินผล 
  1. อำจำรย์พีระ ทองมี      ประธำนกรรมกำร 
       2. หัวหน้ำส ำนักงำนสถำบันวิจัยและพัฒนำ    กรรมกำร 

      3. นำยชำญณรงค์  คงทน      กรรมกำร 
      4. นำงสำวรำนี  ซุ่นเซ่ง      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

 หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ  ด ำเนินกำรประเมินผลกำรจัดโครงกำร และจัดท ำรำยงำนเสนอมหำวิทยำลัย  
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           ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้จนกว่ำกำรด ำเนินโครงกำรฯ จะเสร็จสิ้น 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                      สั่ง  ณ วันที่      พฤษภำคม พ.ศ. 2563 

 
          
                                                              (รองศำสตรำจำรย์ ดร.ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์) 
                                                   รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร ปฏิบัติหน้ำที่แทน 
                                                                      อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยทักษิณ 
 

..รำนี..ร่ำง/พิมพ์ 
..พิมพ์ณดำ..ทำน 

..วันลภ..ตรวจ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ 
เรื่อง    คณะกรรมการฝ่ายวิชาการการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ครั้งที่ 30 ประจ าปี 2563  
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1                                                                                     

 

            ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ก าหนด
จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ าปี 2563 และการประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ าปี 2563 และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1  ดังนั้น เพ่ือให้การเตรียมงานและการด าเนินการโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และสัมฤทธิ์ผล อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  27 และ 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 
ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง มอบอ านาจและมอบหมายหน้าที่ให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภา
มหาวิทยาลัยและอธิการบดี ฉบับลงวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2553 จึงแต่งตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ าปี 2563 และการประชุมวิชาการระดับชาติ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 รายนามดังนี้ 
         

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ปรึกษา 
2. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ  ประธานกรรมการ 

          3. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  รองประธานกรรมการ 
4. ศาสตราจารย์ นพ.วีระศักดิ์  จงสู่วิวัฒนว์งศ์   กรรมการ 
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
5. ศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์  ปัญญานุวัฒน์    กรรมการ 
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
6. ศาสตราจารย์ชวน  เพชรแก้ว     กรรมการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 

          7. ศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์  นัยวิกุล    กรรมการ 
             มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
          8. ศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  อ่านเปรื่อง    กรรมการ 

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
9. ศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข  ประเสริฐสรรพ์    กรรมการ 
     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 

   10. ศาสตราจารย์ ดร.อลิศรา  เรืองแสง    กรรมการ 
     มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
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11. รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน  แสวงดี    กรรมการ 
     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 

    12. รองศาสตราจารย์ ดร.พรพันธุ์  เขมคุณาศัย    กรรมการ 
                มหาวิทยาลัยทักษิณ  

13. รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์  กล่อมเกล้า   กรรมการ 
                มหาวิทยาลัยทักษิณ  

14. รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร  สังขรักษ์   กรรมการ 
                มหาวิทยาลัยทักษิณ  

15. รองศาสตราจารย์ ดร.ปุญญพัฒน์  ไชยเมล์   กรรมการ 
                มหาวิทยาลัยทักษิณ  

16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์  เกษราธิคุณ   กรรมการ 
                มหาวิทยาลัยทักษิณ  

17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุพร  แก้วอ่อน   กรรมการ 
                มหาวิทยาลัยทักษิณ 

18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวิกา  ก้องกุล    กรรมการ 
                มหาวิทยาลัยทักษิณ  

19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สภุฏา คีรีรัฐนิคม   กรรมการ 
                มหาวิทยาลัยทักษิณ  

20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม   กรรมการ 
                มหาวิทยาลัยทักษิณ  

21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัศรเบศวร์  เวชวิริยะกุล          กรรมการ 
                มหาวิทยาลัยทักษิณ  

22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา  วนาลีสิน   กรรมการ 
                มหาวิทยาลัยทักษิณ  

23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิตา  ก้งซุ่น    กรรมการ 
                มหาวิทยาลัยทักษิณ  

24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  แสงมณี ศิริสาธิตกิจ  กรรมการ 
                มหาวิทยาลัยทักษิณ 

25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นสิากร  กล้าณรงค์   กรรมการ 
                มหาวิทยาลัยทักษิณ 

26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ   กรรมการ 
               มหาวิทยาลัยทักษิณ  

27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ  ปักเข็ม   กรรมการ 
               มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชลินจ์  จีนนุ่น    กรรมการ 

               มหาวิทยาลัยทักษิณ  
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณี  มีมาก    กรรมการ 

               มหาวิทยาลัยทักษิณ  
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยอดชาย  พรหมอินทร์   กรรมการ 

               มหาวิทยาลัยทักษิณ  
 31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสริมศักดิ์  ขุนพล    กรรมการ 

               มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 32. อาจารย์ ดร.พินิจ  ดวงจินดา     กรรมการ 

               มหาวิทยาลัยทักษิณ 
33. อาจารย์ ดร.ลัญชุกรณ์  ศรีวิมล    กรรมการ 

               มหาวิทยาลัยทักษิณ 
34. อาจารย์พีระ  ทองมี      กรรมการ 

               มหาวิทยาลัยทักษิณ  
35. รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ กรรมการ 
36. หัวหน้าส านักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ กรรมการและเลขานุการ 
37. นางสาวรานี  ซุ่นเซ่ง      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

                มหาวิทยาลัยทักษิณ  
38. นางสาวจินตนา  รัตนบุรี     ผู้ช่วยเลขานุการ 

                มหาวิทยาลัยทักษิณ  
39. นางสาวกัญญณัชช์  เลียดรักษ์     ผู้ช่วยเลขานุการ 

                มหาวิทยาลัยทักษิณ  
 

หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
1. พิจารณารูปแบบการด าเนินกิจกรรมการน าเสนอผลงานวิชาการ 

          2. พิจารณารายละเอียดในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
          3. ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยเพื่อน าเสนอภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์ 
          4. ตรวจสอบรูปแบบและความถูกต้องของบทความวิจัย และจัดท ารายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ 
(proceeding) 
          5. ก าหนดรายละเอียดการน าเสนอผลงานวิจัยเพ่ือน าเสนอภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์ 
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  สั่ง  ณ วันที ่ 28  มกราคม พ.ศ. 2563 
 

 
 

         (รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  ช านิ) 
                                                                    อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 
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   ค ำสั่งมหำวิทยำลัยทักษิณ 
  ที ่0006/2563 

เรื่อง    แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจำรณำตัดสินรำงวัลกำรน ำเสนอผลงำนวิจัยภำคบรรยำยและภำคโปสเตอร์ 
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติมหำวิทยำลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ ำปี 2563  

และกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ครั้งที่ 1                                                                                              
 

   ด้วยมหำวิทยำลัยทักษิณ ก ำหนดจัดงำนประชุมวิชำกำรระดับชำติ  มหำวิทยำลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 
ประจ ำปี 2563 และกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ครั้งที่ 1 ดังนั้น เพ่ือให้
กำรเตรียมงำนและกำรด ำเนินกำรโครงกำรดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและสัมฤทธิ์ผล อำศัยอ ำนำจตำม
ควำมในมำตรำ 27 และ 31 แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 ประกอบกับค ำสั่งมหำวิทยำลัย
ทักษิณที่ 1552/2562  เรื่อง มอบอ ำนำจและภำรกิจให้รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร ปฏิบัติหน้ำที่
แทนอธิกำรบดี ลงวันที ่ 2 พฤษภำคม  2562 จึงแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจำรณำตัดสินรำงวัล       
กำรน ำเสนอผลงำนวิจัยภำคบรรยำยและภำคโปสเตอร์ กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติมหำวิทยำลัยทักษิณ      
ครั้งที่ 30 ประจ ำปี 2563 และกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ครั้งที่ 1 
รำยนำมดังนี ้
           

1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วำสนำ  สุวรรณวิจิตร    ประธำนผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สรรพสิทธิ์  กล่อมเกล้ำ     รองประธำนผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. รองศำสตรำจำรย์ ดร.นิคม ชูศิริ    

  4. รองศำสตรำจำรย์ ดร.พรพันธุ์  เขมคุณำศัย    
  5. รองศำสตรำจำรย์ ดร.กนกพร  สังขรักษ์             

     6. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปุญญพัฒน์  ไชยเมล์   
  7. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สรพงค์  เบญจศรี  
  8. รองศำสตรำจำรย์ ดร.รุ่งชัชดำพร  เวหะชำติ  
  9. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.ประสงค์  เกษรำธิคุณ  
  10. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุภฎำ  คีรีรัฐนิคม    

  11. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม  
  12. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชุติมำ  แก้วพิบูลย์  

    13. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พนิตำ  ก้งซุ่น     
  14. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณวงศ์  บุญนำค    
  15. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สมเกียรติยศ  วรเดช 
 



-2- 
  16. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สำรภี  ไชยรัตน ์   

  

  17. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.แจ่มจันทร์  เพชรศิริ    
  18. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชัชวำล  ชุมรักษำ   
  19. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ระวีวัฒน์  ไทยเจริญ    
  20. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.มณฑนำ  พิพัฒน์เพ็ญ    
  21. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จตุพร  แก้วอ่อน    
  22. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นพมำศ  ปักเข็ม 
  23. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.มณี  มีมำก           
  24. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กรวิกำ  ก้องกุล     

       25. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศรีสุดำ  วนำลีสิน                    
  26. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พัศรเบศวร์  เวชวิริยะกุล   
  27. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พัชลินจ์  จีนนุ่น    

     28. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นิสำกร  กล้ำณรงค์           
  29. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชลลดำ  แสงมณี  ศิริสำธิตกิจ                       
  30. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อรจันทร์  ศิริโชติ    
  31. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เสรมิศักดิ์  ขุนพล    
  32. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ยอดชำย พรหมอินทร์   
  33. อำจำรย์ ดร.พินิจ  ดวงจินดำ    
  34. อำจำรย์ ดร.ศิรดำ  นวลประดิษฐ์   
  35. อำจำรย์ ดร.อนินทร์  พุฒิโชต ิ   
  36. อำจำรย์ ดร.ลัญชุกรณ์  ศรีวิมล   
  37. อำจำรย์พีระ  ทองมี   

 

 หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ    
           1. ท ำหน้ำที่ประธำน และกรรมกำรผู้ด ำเนินกำรควบคุมกำรน ำเสนอผลงำนวิจัยในแต่ละ Session 
           2. พิจำรณำตัดสินรำงวัลผลงำน กำรน ำเสนอผลงำนวิจัยภำคบรรยำยและภำคโปสเตอร์  
                                        

             ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้จนกว่ำกำรด ำเนินโครงกำรฯ จะเสร็จสิ้น 
ฃ 

                                                                                                       

                         สั่ง  ณ วันที่  8  พฤษภำคม พ.ศ. 2563 

     
 
                                                              (รองศำสตรำจำรย์ ดร.ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์) 
                                                   รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร ปฏิบัติหน้ำที่แทน 
                                                                      อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยทักษิณ 



id	 คำ�นำ�หน้�	 ชื่อ	 สกุล	 มห�วิทย�ลัย	

1	 รศ.	 รุ่งนภา	 พิตรปรีชา	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

2	 รศ.ดร.	 สิรินดา			 ยุ่นฉลาด	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	

3	 ผศ.	 ศุภชัย		 ศรีขวัญแก้ว	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	

4	 ผศ.ดร.	 ปรีชญา	 ชุมศรี	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	

5	 ผศ.ดร.	 พิเชษฐ์	 พรหมใหม่	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	

6	 ผศ.ดร.	 ยุพาภรณ์	 อุไรรัตน์	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	

7	 ผศ.ดร.	 วัลลภา	 พัฒนา	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	

8	 ผศ.	 พิสิฐ	 คลังกูล	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	นครราชสีมา	

9	 รศ.ดร.	 วิเชียร		 แสงอรุณ	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	วิทยาเขตขอนแก่น

10	 ผศ.ดร.	 ปัทมวรรณ		 จิมากร	ซิลลิ	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

11	 อาจารย์	ดร.	 พรชนก	 พงค์ทองเมือง	 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	

12	 ดร.	 สรัญณี	 อุเส็นยาง	 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	

13	 รศ.	 พัฒนา	 ราชวงศ์	 มหาวิทยาลัยนเรศวร

14	 รศ.ดร.	 นิวุฒิ	 หวังชัย	 มหาวิทยาลัยแม่โจ้	

15	 ผศ.ดร.	 ธเนศ	 ไชยชนะ	 มหาวิทยาลัยแม่โจ้	

16	 ผศ.ดร.	 ดวงพร		 อมรเลิศพิศาล	 มหาวิทยาลัยแม่โจ้	

17	 ดร.	 นรุตม์		 คุปต์ธนโรจน์	 มหาวิทยาลัยรังสิต	

18	 ดร.	 คมวิทย์	 ศิริธร	 มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา	

19	 ดร.	 นัยนา	 โง้วศิริ	 มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา	

20	 ดร.	 เพรียงพิศ	 ศรีประเสริฐ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช	

21	 อาจารย์	ดร.	 วิทู	 มีสุข	 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช	

22	 อ.	 รวิสรา	 ศรีชัย	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	

23	 ผศ.ดร.	 บูฆอรี	 ยีหมะ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	

24	 ดร.	 จิรัตน์	 เขียวชอุ่ม	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	

25	 ผศ.ดร.	 อัคคกร	 ไชยพงษ์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	

26	 ผศ.ดร.	 นิวัติ	 เมืองแก้ว	 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	

27	 รศ.ดร.	 วาริน			 อินทนา	 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	

28	 ผศ.ดร.	 สุปราณี		 มนูรักษ์ชินากร	 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	

29	 ดร.	 เลิศชาย	 ศิริชัย	 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	

30	 ผศ.ดร.	 ชูลีรัตน์	 คงเรือง	 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	

31	 ผศ.ดร.	 ฐิมาพร		 เพชรแก้ว	 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	

32	 รศ.ดร.	 สมนึก	 เอื้อจิระพงษ์พันธ์	 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	

33	 ผศ.ดร.	 ฟารีดา	 เจะเอาะ	 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์		

34	 ผศ.ดร.	 วรพร	 ภู่พงศ์พันธุ์	 มหาวิทยาลัยศิลปากร	

35	 ผศ.ดร.	 ณฐ	 อังศุวิริยะ	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	

36	 รศ.ดร.	 วรรณนะ	 หนูหมื่น	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	

37	 ศ.ดร.	 สมยศ	 ทุ่งหว้า	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	

38	 ดร.	 วิษณุพงษ์	 โพธิพิรุฬห์		 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	

39	 รศ.	 มนตรี	 มีเนียม	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	

40	 ดร.	 ปิยวรรณ	 ปิยะกาญจน์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	

ร�ยน�มผู้ทรงคุณวุฒิ



41	 ผศ.ดร.	 กุลวดี	 ลิ่มอุสันโน	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	

42	 ผศ.	 สิทธิกร	 เทพสุวรรณ	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	

43	 ผศ.ดร.	 ระพีพร	 เรืองช่วย	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	

44	 ดร.	 กรวิทย์		 พฤษชัยนิมมิต	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตภูเก็ต	

45	 รศ.ดร.	 จรัสศรี	 นวลศรี	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตหาดใหญ่	

46	 รศ.ดร.	 วุฒิพร	 พรหมขุนทอง	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตหาดใหญ่	

47	 รศ.ดร.	 ศุภศิลป์	 มณีรัตน์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตหาดใหญ่	

48	 ศ.ดร.	 อรัญ	 หันพงค์กิตติกูล	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตหาดใหญ่	

49	 อาจารย์	ดร.	 คมกริช			 วงศ์แข	 มหาวิทยาลัยสารคาม	

50	 ผศ.ดร.	 ปราณี	 เอี่ยมละออภักดี	 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	

51	 ดร.	 ชุติมา		 หวังเบ็ญหมัด	 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่	

52	 ผศ.ดร.	 ปกรณ์	 ลิ้มโยธิน	 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่	

53	 ดร.	 วรลักษณ์	 ลลิตศศิวิมล	 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่	

54	 ผศ.ดร.	 เก็ตถวา	 บุญปราการ	 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่	

55	 รองศาสตราจารย์	ดร.	จรัส		 อติวิทยาภรณ์	 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่	

56	 ผศ.ดร.	 อุดม	 ทิพราช	 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	

57	 ผศ.ดร.	 ผุสดี	 ตังวัชรินทร์	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	

58	 รศ.ดร.	 วาสิตา	 บุญสาธร	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	

59	 ผศ.ดร.	 มณี	 มีมาก	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

60	 ผศ.ดร.	 อรจันทร์	 ศิริโชติ	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

61	 ผศ.	 ยอดชาย	 พรหมอินทร์	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

62	 รศ.ดร.	 สรรพสิทธิ์	 กล่อมเกล้า	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

63	 ผศ.ดร.	 สุภฏา	 คีรีรัฐนิคม	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

64	 รศ.ดร.	 กนกพร	 สังขรักษ์	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

65	 ผศ.ดร.	 ประสงค์	 เกษราธิคุณ	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

66	 ผศ.ดร.	 จตุพร	 แก้วอ่อน	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

67	 รศ.ดร.	 ปุญญพัฒน์	 ไชยเมล์	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

68	 ผศ.ดร.	 อมลวรรณ	 วีระธรรมโม	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

69	 ผศ.ดร.	 พัศรเบศวร์	 เวชวิริยะกุล	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

70	 รศ.ดร.	 พรพันธุ์	 เขมคุณาศัย	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

71	 ผศ.ดร.	 พัชลินจ์	 จีนนุ่น	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

72	 รศ.	 กรกฎ	 ทองขะโชค	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

73	 ผศ.ดร.	 สุทธิพร	 บุญมาก	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

74	 ผศ.	 บุษกร	 ถาวรประสิทธิ์	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

75	 ผศ.ดร.	 ปาหนัน	 กฤษณรมย์	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

76	 ดร.	 ปริศนา	 วงศ์ล้อม	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

77	 ผศ.ดร.	 อุไรวรรณ	 ทองแกมแก้ว	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

78	 ผศ.ดร.	 กฤษฎา	 พัชรสิทธิ์	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

79	 ดร.	 ชุติมา	 แก้วพิบูลย์	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

80	 ดร.	 นันทรัตน์		 พฤกษาพิทักษ์	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

81	 ดร.	 ปิยาภรณ์	 	ภาษิตกุล	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

82	 ผศ.ดร.	 พนิตา	 ก้งซุ่น	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	



83	 ดร.	 พิมพ์ชนา	 ฮกทา	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

84	 ผศ.ดร.	 มณฑล	 เลิศวรปรีชา		 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

85	 ผศ.	 วรากร	 วิศพันธ์	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

86	 รศ.ดร.	 สรพงค์	 เบญจศรี		 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

87	 ผศ.ดร.	 นินนาท์	 จันทร์สูรย์	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

88	 ดร.	 ปาริชาติ	 เทพทอง	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

89	 รศ.ดร.	 จอมภพ	 แววศักดิ์	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

90	 ผศ.	 สุวิทย์	 เพชรห้วยลึก	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

91	 ผศ.ดร.	 สุวิทย์	 คงภักดี	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

92	 ดร.	 คณิดา	 สินใหม	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

93	 ผศ.ดร.	 นพมาศ	 ปักเข็ม	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

94	 ดร.	 วิสิทธิ์	 บุญชุม	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

95	 ผศ.ดร.	 สิรยา	 สิทธิสาร	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

96	 ผศ.	 สุดา	 เธียรมนตรี	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

97	 อ.	 สุวิมล	 จุงจิตร์	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

98	 ผศ.ดร.	 อรยา	 ปรีชาพานิช	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

99	 ดร.	 อรสา	 อนันต์	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

100	 อ.	 อาจารี	 นาโค	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

101	 ผศ.ดร.	 โสมศิริ	 เดชารัตน์	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

102	 ผศ.ดร.	 กุสุมาลย์	 น้อยผา	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

103	 ผศ.ดร.	 ชัยสิทธิ์	 นิยะสม	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

104	 ดร.	 สุปานดี	 มณีย์โลก	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

105	 ดร.	 สุภาพร		 เมฆสวี	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

106	 ผศ.ดร.	 กาญจนวัลย์	 ภิญโญศุภสิทธิ์	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

107	 รศ.ดร.	 พูนสุข	 อุดม	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

108	 ผศ.ดร.	 มณฑนา	 พิพัฒน์เพ็ญ	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

109	 ผศ.	 เมธี	 ดิสวัสดิ์		 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

110	 ผศ.ดร.	 เรวดี	 กระโหมวงศ์	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

111	 ผศ.ดร.	 วิทวัฒน์	 ขัตติยะมาน	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

112	 ผศ.ดร.	 สัญชัย	 ลั้งแท้กุล	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

113	 รศ.ดร.	 นิรันดร์	 จุลทรัพย์	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

114	 รศ.ดร.	 ณฐพงศ์	 จิตรนิรัตน์	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

115	 ผศ.	 จำานงค์	 แรกพินิจ	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

116	 ดร.	 ธนภัทร	 เต็มรัตนะกุล	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

117	 ผศ.ดร.	 ธีรพร	 ทองขะโชค	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

118	 ดร.	 นิจกานต์	 หนูอุไร	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

119	 ผศ.ดร.	 ศันสนีย์	 จันทร์อานุภาพ	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

120	 ผศ.	 อานุช	 คีรีรัฐนิคม	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

121	 ดร.	 โกมลมณี	 เกตตะพันธ์	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

122	 รศ.ดร.	 ชินสัคค	 สุวรรณอัจฉริย	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

123	 ดร.	 วรรณภรณ์	 บริพันธ์	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

124	 ผศ.ดร.	 วาสนา	 สุวรรณวิจิตร	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	



125	 ดร.	 วิลาวัลย์	 จันทร์ศรี	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

126	 ดร.	 ศิรดา	 นวลประดิษฐ์	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

127	 ผศ.ดร.	 อนิวัช	 แก้วจำานงค์	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

128	 ผศ.ดร.	 อนุวัต	 สงสม	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

129	 ดร.	 อภินันท์	 เอื้ออังกูร	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

130	 ดร.	 พินิจ	 ดวงจินดา	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

131	 ดร.	 ธนวิทย์	 	บุญสิทธิ์		 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

132	 ผศ.ดร.	 วสันต์	 กาญจนมุกดา	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

133	 ดร.	 สานิตย์		 ศรีชูเกียรติ			 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

134	 ดร.	 สุธี		 โง้วศิริ	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

135	 อาจารย์	 พีระ	 ทองมี					 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

136	 ผศ.ดร.	 นิสากร	 กล้าณรงค์	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

137	 ผศ.ดร.	 ชลลดา	 แสงมณี	ศิริสาธิตกิจ	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

138	 ดร.	 อนินทร์	 พุฒิโชติ	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

139	 ผศ.ดร.	 พชร	 ผลนาค	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

140	 ผศ.ดร.	 สิงหา	 ประสิทธิ์พงศ์	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

141	 รศ.ดร.	 นิคม	 ชูศิริ	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

142	 ผศ.	 มารีนา	 มะหนิ	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

143	 อ.ดร.	 อนุรักษ์	 อุดมเวช	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

144	 อ.	 กฤษณ์		 ทองขุนดำา	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

145	 ผศ.ดร.	 คุณัชญ์	 สมชนะกิจ	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

146	 ผศ.	 เสริมศักดิ์		 ขุนพล	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

147	 ผศ.	 มูหำาหมัด	 สาแลบิง	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

148	 ดร.	 ลัญชุกรณ์		 ศรีวิมล	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

149	 ดร.	 อลิสา		 คุ่มเคี่ยม	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

150	 ดร.	 ปรียารัตน์		 เชาวลิตประพันธ์	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

151	 ผศ.ดร.	 พรไทย		 ศิริสาธิตกิจ	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

152	 ดร.	 ทวนธง		 ครุฑจ้อน	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

153	 ดร.	 นวิทย์		 เอมเอก	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

154	 ผศ.	 เจษฎา	 ทองขาว	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

155	 ผศ.	 ศุภรัตน์		 พิณสุวรรณ	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

156	 อ.ดร.	 พลกฤษณ์	 คล้ายวิตภัทร	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

157	 อ.ดร.	 ตั้ม	 บุญรอด	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

158	 ผศ.ดร.	 สมเกียรติยศ	 วรเดช	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

159	 ผศ.	 สิริพร			 สังข์ทอง	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

160	 ผศ.	 ปรีดาภรณ์		 กาญจนสำาราญวงศ์	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

161	 อาจารย์	ดร.	 ณภัทร	 แก้วภิบาล	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

162	 อ.ดร.	 วิศาล	 อดทน	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

163	 ผศ.ดร.	 ธิดารัตน์	 จุทอง	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

164	 ดร.	 พนิดา	 เชาว์พาณิชย์เจริญ	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

165	 อาจารย์	ดร.	 ศรชัย		 อินทะไชย	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

166	 ผศ.ดร.	 จักรพงศ์		 ไชยบุรี	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	



167	 	ดร.	 พนิตา		 สุมานะตระกูล	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

168	 ผศ.ดร.	 นิรมล		 จันทรชาติ	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

169	 ผศ.ดร.	 ศิริพร	 จันทรคีรี	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

170	 ผศ.ดร.	 พีรนาฏ	 คิดดี	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

171	 รศ.ดร.	 เจษฎา	 นกน้อย	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

172	 ผศ.	 อภิเชษฐ	 กาญจนดิฐ	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

173	 อาจารย์	ดร.	 วีนัส	 ศรีศักดา	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

174	 ผศ.	 ดำารงค์	 ชีวะสาโร	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

175	 ผศ.	 ชัยรัตน์	 แสงทอง	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

176	 ผศ.ดร.	 ประหยัด	 ศุภจิตรา	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

177	 ผศ.ดร.	 สุรสิทธิ์			 ศรีสมุทร	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

178	 ผศ.ดร.	 ระวีวัฒน์	 ไทยเจริญ	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

179	 อาจารย์	ดร.	 วิเชษฐ์	 จันทร์คงหอม	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

180	 อ.ดร.	 สุนิสา	 คงประสิทธิ์	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

181	 ผศ.ดร.	 เนตรนภา	 ชะนะ	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

182	 อาจารย์	 นิดา	 นุ้ยเด็น	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

183	 ผศ.ดร.	 พรพิมล	 มะยะเฉียว	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

184	 ผศ.ดร.	 ณวงศ์	 บุนนาค	 มหาวิทยาลัยทักษิณ		

185	 ดร.	 รังสฤษฎ์	 อินทรโม	 มหาวิทยาลัยทักษิณ		

186	 ผศ.ดร.	 วรางคณา		 เรียนสุทธิ์	 มหาวิทยาลัยทักษิณ		

187	 ผศ.ดร.	 อภิวัฒน์	 สมาธิ	 มหาวิทยาลัยทักษิณ		
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